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 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต 

แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 
 
รหัสวิชา GE40002 
รายวิชา  วิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
  (Science for Quality of Life) 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะหธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  
การแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร   
นําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช และสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม เพื่อเปน       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข 
 
วัตถุประสงคท่ัวไป เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังตอไปน้ี 

1. มีความรูและเขาใจความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3. มีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
4. อธิบายความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
5. เลือกวิธีการปฏิบัติตัวเพือ่สุขภาพดีไดเหมาะสมกบัตัวเองและชุมชน 
6. เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย และนันทนาการเพื่อสุขภาพสาหรับตนเองและครอบครัว 
7. มีความรูความเขาใจและเลือกใชพลังงานไดอยางประหยัดและปลอดภัย 
8. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ความสําคัญ และผลกระทบของความกาวหนา        

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ที่มีตอมนุษย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมอืง การศึกษา สงัคม 
และวัฒนธรรม 
 
เน้ือหา 
บทที่ 1 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต    6 ช่ัวโมง 

1.  ความหมายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
2.  ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
3.  พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก และประเทศไทย 
4.  รางวัลนักวิทยาศาสตร และนักเทคโนโลยีของไทย 
5.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
6.  สรุป 
แบบฝกหัดทายบทที่ 1 
เอกสารอางอิง 

  
บทที่ 2 การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร    6 ช่ัวโมง 

1. ความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific knowledge 
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2. กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of science) 
3. วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process skills) 
5. จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind) 
6. เจตคติวิทยาศาสตร (Scientific attitude) 
7. สรปุ 

 แบบฝกหัดทายบทที่ 2 
 เอกสารอางอิง 
 
บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     6 ช่ัวโมง 

1. โภชนาการกับชีวิต 
2. ยา (Drugs) 
3. สารเสพติด (Narcotic) 
4. สมุนไพร (Herbs) 
5. สรปุ 

 แบบฝกหัดทายบทที่ 3 
 เอกสารอางอิง 
 
บทที่ 4 สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต     9 ช่ัวโมง 

1. สุขภาพ (Health) 
2. สุขภาพจิต (Mental health) 
3. ความเครียด (Stress) 
4. ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ: Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ 

(EQ: Emotional Intelligence) 
5. การออกกําลงักาย (Exercise) 
6. นันทนาการ (Recreation) 
7. การพักผอน (Rest) 
8. สรปุ 

 แบบฝกหัดทายบทที่ 4 
 เอกสารอางอิง 
 
บทที่ 5 การสงเสรมิสุขภาพชุมชน     6 ช่ัวโมง 

1. การสงเสรมิสุขภาพชุมชน 
2. อาชีวอนามัย 
3. สิ่งแวดลอมการทํางาน (Working environment) 
4. การคุมครองผูบรโิภค (Consumer protection) 
5. สรปุ 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 5  
เอกสารอางอิง 
 

บทที่ 6 พลังงาน ในชีวิตประจําวัน      6 ช่ัวโมง 
1. ความหมายและรูปแบบของพลงังาน 
2. กฎการอนุรกัษพลงังาน 
3. ความสําคัญ และประโยชนของพลงังาน 
4. แหลงของพลังงาน 
5. เทคโนโลยีพลงังานสิ้นเปลอืง 
6. มลพิษจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซลิ 
7. เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน 
8. เทคโนโลยีพลงังานสะอาด 
9. พลังงานไฟฟา 
10. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 
11. การประหยัดพลังงาน 
12. สรุป 
แบบฝกหัดทายบทที่ 6 
เอกสารอางอิง 
 

บทที่ 7 ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 6 ช่ัวโมง 
1. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดานการเกษตร 
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดานการแพทยและสาธารณสุข 
4. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. นาโนเทคโนโลยี 
6. วัสดุศาสตร 
7. นิติวิทยาศาสตร 
8. สรปุ 
แบบฝกหัดทายบทที่ 7 
เอกสารอางอิง 
 

บทที่ 8 บทบาท ความสําคัญ และผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 3 ช่ัวโมง 
 และเทคโนโลยี 

1. บทบาทและความสําคัญของความเจรญิกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานประชากรมนุษย 
3. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการศึกษา 
4. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
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5. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสังคมและวัฒนธรรม 
6. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจ 
7. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการเมอืง 
8. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานชีวิตประจําวัน 
9. สรปุ 
แบบฝกหัดทายบทที่ 8 
เอกสารอางอิง 

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบรูปภาพทีเ่กี่ยวของเน้ือหาในแตละบทเรียน 
2. อธิบายเน้ือหา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบการเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง และเนนการสราง 

องคความรูดวยตัวผูเรียนเอง (Constructivist) โดยมีกจิกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการสอน แผนภูมิ แผนภาพ แผนใส แผนภาพเลือ่น และ 

วิทัศนที่เกี่ยวของ 
3.2 แบงกลุมยอยศึกษาเน้ือหา และจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษา 

ที่เรียนรูเร็วชวยเหลือนักศึกษาทีเ่รียนรูชา  
3.3 รวมอภิปรายเน้ือหาและหาขอสรุป  

4. ทดสอบความเขาใจของผูเรียนดวยการจัดสอบยอย 
5. ผูเรียนทบทวนความรูโดยตอบคําถามทายบทเรียน และเสนอแนะแนวความคิด 
6. ผูเรียนทบทวนความรูโดยตอบแบบฝกหัดทายบทเรียน 
7. ครูผูสอนสรุปเน้ือหาเพิม่เติม 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 
2. แผนภูม ิแผนภาพ 
3. แผนโปรงใส พรอมเครื่องฉาย 
4. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมเครือ่งฉาย LCD Projector 
5. วีดีทัศน 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. คะแนนระหวางภาคเรียน   60 % 
1.1 ความตรงตอเวลาความสนใจในการเรียน 10 % 
1.2 แบบฝกหัด งานทีร่ับมอบหมาย  15 % 
1.3 ทดสอบระหวางเรียน   20 % 
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1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน   15 % 
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40 % 

 

 การประเมินผล 
 คะแนนระหวาง 80-100   ไดระดับ A 
 คะแนนระหวาง 75-79   ไดระดับ B+ 
 คะแนนระหวาง 70-74   ไดระดับ B 
 คะแนนระหวาง 65-69   ไดระดับ C+ 

 คะแนนระหวาง 60-64   ไดระดับ C 
 คะแนนระหวาง 55-59   ไดระดับ D+ 

 คะแนนระหวาง 50-54   ไดระดับ D 
 คะแนนระหวาง 0-49   ไดระดับ F 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 

 
 
หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
2. ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก และประเทศไทย 
4. รางวัลนักวิทยาศาสตร และนักเทคโนโลยีของไทย 
5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตได 
2. อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตได 
3. อธิบายพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกได 
4. อธิบายพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทยได 
5. บอกเกี่ยวกับรางวัลนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีของไทยได 
6. อธิบายความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เน้ือหา และเกณฑการใหคะแนนรายวิชา 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรูปภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต” จากเอกสาร 

ประกอบการเรียนการสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

คุณภาพชีวิต” เปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 

คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต” 
2. การนําเสนอดวย Microsoft Powerpoint 
3. ใบงาน 
4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับ“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต” 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. แบบฝกหัด 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 1 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 

 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการกระทําที่มุงสงเสริมใหการดําเนินชีวิตน้ันเปนไปอยางราบรืน่ 
กินดี  อยูดี อยางมีความสุขที่ระดับหน่ึงตามที่มนุษยตองการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะทําไดอยางไร 
หรือใชอะไรเปนเครื่องมือชวยใหมนุษยไดในสิ่งที่ตองการจากระดับเดิมไปสูระดับที่ดีกวาเดิม สิ่งที่ถูก
หยิบข้ึนมาพิจารณาก็คือ เรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนปจจัยที่สําคัญ ในการเพิ่มศักยภาพของการผลิตปจจัยตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
ของมนุษย 

 
1. ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
 
 วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับความจริง เปนเหตุเปนผล และมีระเบียบแบบแผน 
นักวิทยาศาสตรตองใชกระบวนการในการศึกษาคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งวิทยาการและความรู          
อยูตลอดเวลา ดังน้ันวิทยาศาสตรจึงเปนการหาคําตอบของปญหาอยางมีแบบแผน โดยความสําเร็จ   
ทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดจากความรู ความเขาใจธรรมชาติ สามารถอธิบายถึงเหตุอันเปนที่มา     
ของปรากฏการณตางๆ ไดโดยอาศัยสติปญญาในการคิดคน และแสวงหาความเกี่ยวพันของเหตุ   
และผลจากการสังเกตและพิสูจนทดลองใหเห็นจริงกอน ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  

 
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร  

 
คําวาวิทยาศาสตร (science) มาจากภาษาลาตินวา “scientia” แปลวา ความรู 

ที่แสดงหรือพิสูจนไดวาถูกตอง ความรูที่ไดจากธรรมชาติ เริ่มจากการสังเกต การต้ังสมมติฐาน     
และการทดลองอยางมีระเบียบแบบแผนปราศจากอคติแลวจึงสรุปเปนกฎหรือทฤษฎีข้ึนเพื่อนําทฤษฎี
และกฎที่ไดไปใชศึกษาและคนควาตอไป หากพบวามีผลการทดลองขัดแยง กับกฎหรือทฤษฎีที่ต้ังข้ึน 
จะตองมี   การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎ หรือทฤษฎีเหลาน้ันใหอธิบายไดกวางขวางข้ึน วิธีการ
ดังกลาวน้ีเรียกวา กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามความพยายามคนหา
ความรูที่ถูกตองและเปนจริงจากธรรมชาติโดยนักวิทยาศาสตรจะดําเนินตอไปเรื่อยๆ อยางไมมี       
ที่สิ้นสุด ปจจุบันไดมีผูใหความหมายของคําวา วิทยาศาสตร ไวหลายทาน ดังน้ี 

ไมตรี จันดาประดิษฐ (2537: 2) กลาววา “วิทยาศาสตร” หมายถึง ความรูที่ได    
จากธรรมชาติซึ่งจัดรวบรวมไวอยางมีระบบ และยังประกอบดวยการแสวงหาความรูโดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตร  

ภพ เลาหไพบูลย (2540: 2) กลาววา “วิทยาศาสตร” เปนวิชาที่สืบคนหาความจริง
เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรและ
เจตคติ  ทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 1075) ไดใหความหมายวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความรูที่ไดโดยการสังเกตและคนควาจาก ปรากฏการณธรรมชาติ แลวจัดเขาเปนระเบียบ 
หรือเปนวิชาที่คนควาได หลักฐานและเหตุผลแลวจัดเขาเปนระเบียบ  

สุนันท บุราณรมย และคณะ (2542: 2-3) ไดใหความหมายไววา “วิทยาศาสตร” 
หมายถึง ความรูที่แสดงหรือพิสูจนไดวาถูกตองเปนความจริงซึ่งความรูดังกลาวไดมาจากการศึกษา
ปรากฏการณธรรมชาติ หรือจากการทดลองโดยเริ่มตนจากการสังเกต การต้ังสมมติฐาน การทดลอง
อยางมีแบบแผนแลวจึงสรุป เปนทฤษฏี หรือกฎข้ึนแลวนําทฤษฏีหรือกฎที่ไดไปใชศึกษาหาความรู
ตอไปเรื่อยๆ  

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1075) “วิทยาศาสตร” หมายถึง ความรู 
ที่ไดจากการสงัเกตและคนควาจากปรากฏการณธรรมชาติแลวจัดเปนระเบียบ  

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2548: 1) ใหความหมาย “วิทยาศาสตร” 
หมายถึง ความรูที่ไดจากการสังเกตธรรมชาติแลวนํามาจัดใหเปนระบบ        

วรรณา กอสกลุ (2550: 3) กลาววา “วิทยาศาสตร” หมายถึง องคความรูที่มรีะบบ
และจัดไวอยางมรีะเบียบแบบแผน สามารถพิสจูนได  

สารานุกรมวิกิพีเดีย (วิกิพีเดีย, 2554) ใหความหมายวา “วิทยาศาสตร หมายถึง 
ความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรูเชิง
ประจักษ ที่เรียกวากระบวนการทางวิทยาศาสตร และกลุมขององคความรูที่ไดจากกระบวนการ
ดังกลาว”  

สารานุกรมบริแทนนิกา (Britannica Encyclopedia, 2011) ใหความหมาย
วิทยาศาสตรวา หมายถึง ระบบของความรูที่เกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณธรรมชาติ ที่ไดมา
จากการสังเกตอยาง ไมมีความลําเอียงและการทดลองอยางมีระบบ วิทยาศาสตรยังรวมไปถึงการ
แสวงหาความรูที่ครอบคลุมความเปนจริงตางๆ หรือกฎเบื้องตนตางๆ  

พจนานุกรมเมอเรียม-เว็บสเตอร (Merriam-Webster Dictionary Online, 2011)         
ใหความหมายไว 2 ความหมาย ดังน้ี  

1. วิทยาศาสตร หมายถึง สาขาวิชาที่ศึกษาความรูอยางเปนระบบ สิ่งที่สามารถศึกษา 
หรือเรียนรูไดเหมือนความรูที่เปนระบบ กระบวนการ หรือระบบทีห่าจุดรวมระหวางกฎทาง
วิทยาศาสตรกบัการใชงานจรงิ  

2. วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูหรือระบบความรู ที่ครอบคลุมความจริงโดยทั่วไป 
หรือ   การทํางานของกฎโดยทั่วไป โดยเฉพาะในลักษณะที่ไดมาหรือทดสอบดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตร ความรูหรือระบบความรูที่เกี่ยวของกับโลกทางกายภาพและปรากฏการณตางๆ ของโลก  

 ปยวรรณ แสงสวาง และ สุพัณณี ชวนสนิท (2543: 1-2) ใหความหมายวา 
“วิทยาศาสตร” มีความหมายอยู 2 นัย คือ  

1. หมายถึง กระบวนการคิดคนหาเหตุผลอยางเปนระบบที่เช่ือถือได ซึ่งเราอาจ
เรียกวา “วิทยาศาสตรในฐานะทีเ่ปนกระบวนการ” หรือ “Science as a process”  

2. หมายถึง องคความรูที่เกี่ยวกับกฎเกณฑและความจริงที่มนุษยคนพบโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร แลวนามาประมวลผลไวเปนหมวดหมู เพื่อใหคนรุนตอไปไดศึกษา  
หรือนําไปใชประโยชน ซึ่งเรียกวา “องคความรูสากลของมนุษยทั้งหมด (Universal body of 
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knowledge)” จึงเรียกวิทยาศาสตรในความหมายตามนัยน้ีวา เปนผลผลิตทางการคิดคนของมนุษย 
(Science as a product) ซึ่งไดแก ความรูที่รวบรวมไวเปนสาขาวิชาตางๆ เชน เคมี ชีววิทยา และ
ฟสิกส เปนตน  

โดยสรุป “วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่ไดมาจากการศึกษา ปรากฏการณธรรมชาติ      
ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจนไดวาถูกตอง และ เปนความจริง โดยใชกระบวนการแสวงหาความรู     
ทางวิทยาศาสตรแลว จัดความรู น้ันเขาเปนระเบียบ เปนหมวดหมู” จากการนิยามดังกลาว          
เมื่อพิจารณาจะพบวาในความหมายของวิทยาศาสตรน้ันมีองคประกอบหลัก 3 สวน คือ  
  1) ความรูทางวิทยาศาสตร (scientific knowledge) เปนความรูที่ไดจากธรรมชาติ 
โดยวิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร แบงไดเปน 6 ระดับ ไดแก ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด
หรือมโนมติ สมมติฐาน หลักการ กฎ และทฤษฏี   
  2) กระบวนการทางวิทยาศาสตร (scientific process) เปนกระบวนการที่ทําให
นักวิทยาศาสตรสามารถคนหาความรูตางๆ จากธรรมชาติไดอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ        
ซึ่งประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(scientific skill) และเจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude)  
 3) สาขาของวิทยาศาสตร เปนการจัดแบงความรูทางวิทยาศาสตรที่มีลักษณะเรื่องราว       
ที่เหมือนกันเขาอยูในกลุมเดียวกันใหเปนหมวดหมู มีระเบียบใหงายตอการคนหาเปรียบไดกับ      
การคนหาหนังสือในหองสมุดขนาดใหญที่วางหนังสือไมเปนระเบียบ จะเสียเวลาในการคนหาหนังสือ  
เปนเวลานาน และอาจหาหนังสือที่ตองการไมเจอ เพราะไมรูวาหนังสือถูกเก็บไวที่ใด จึงตองตรวจหา
หนังสือในหองสมุดทีละเลม ซึ่งแตกตางจากการหาหนังสือเลมเดียวกันน้ีที่จัดไวในหองสมุดที่มี       
การจัดระบบไวเปนอยางดีสามารถคนหาไดงาย ดังน้ันการจัดความรูทางวิทยาศาสตรที่มีอยู       
อยางมากมายใหเปนระบบจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง  
  การคนพบสิ่งใหมๆ ในปรากฏการณธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร มักเริ่มจากคําถาม
หลักอยู 3 คําถาม คือ 
   1) คําถาม What “อะไร” เปนคําถามที่นักวิทยาศาสตรไดขอมูลจากการสังเกตสภาพ
จริงของวัตถุหรือปรากฏการณน้ันๆ และมีการบันทึกไวอยางถูกตอง เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะหให
เปนความรูตอไป 
    2) คําถาม How “อยางไร” เปนคําถามที่ใชถามการลําดับเหตุการณที่เกิดกอน-หลัง 
แลวหาความสัมพนัธระหวางตัวแปรตางๆ และหาสมมติฐานในการตอบปญหา เพื่อคนควาหาตอบที่
จะออกมาเปนความรูวิทยาศาสตรตอไป 
   3) คําถาม Why “ทําไม” เปนคําถามที่นักวิทยาศาสตรใชอธิบายเหตุผลของการเกิด     
ของปรากฏการณใดๆ วาทําไมเปนเชนน้ัน 

 
1.2 ความหมายของเทคโนโลยี  

 
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี หลายคนจะนึกไปถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย แตความจริงแลว 

เทคโนโลยีมีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งที่มนุษยคิดคน และดัดแปลงธรรมชาติตางๆ เพื่อแกปญหา
พื้นฐานในการดํารงชีวิต ดัง น้ันเทคโนโลยีอาจเปนสิ่งของที่จับตองได  หรืออาจไมใชสิ่งของ           



 

 

6 บทที่ 1 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต 

เมื่อเปนเชนน้ีการทําความเขาใจเรื่องของเทคโนโลยี จึงควรเริ่มตนดวยการทําความเขาใจความหมาย
ของเทคโนโลยีและองคประกอบของเทคโนโลยีเปนพื้นฐานกอน  

เทคโนโลยี (technology) มาจากภาษากรีกวา technologia หมายถึง การกระทํา
อยางมีระบบ แตความหมายในปจจุบันหมายถึงความรูทางเทคนิคหรือกระบวนการผลิต การสราง
หรือการประดิษฐสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง เทคโนโลยี        
เปนการประยุกต นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชและกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบั ติ            
แกมวลมนุษย วิธีการผลิต หรือกระบวนการสรางสิ่งตางๆ เหลาน้ีเรียกวา เทคโนโลยี ซึ่งจะมี        
การพัฒนาและปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เรียกวา การพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศใดที่มี  
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ประเทศน้ันจะมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม ควบคูกัน
ตามไปดวย  นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายของคําวา เทคโนโลยีแตกตางกันไป แลวแตหลักการ   
และสาขาที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

สิปนนท เกตุทัต (2535) กลาววา เทคโนโลยี เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร 
และศาสตรอื่นๆ มาผสมผสาน ประยุกต เพื่อสนองความตองการของมนุษย ดวยการนําทรัพยากร
ตางๆ มาใชในการผลิตและจําหนายใหตอเน่ืองตลอดทั้งกระบวนการ หากเทคโนโลยีสอดคลอง     
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม เทคโนโลยีน้ันก็จะเกื้อกูล      
เปนประโยชนตอบุคคลและสวนรวม แตหากไมสอดคลองเทคโนโลยีน้ันก็จะกอใหเกิดปญหา         
อันมหาศาล  

สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2535) ใหความหมายของเทคโนโลยีไว    
2 อยาง คือ 1)  สวนที่เปนตัวความรู ใหความหมายวา เทคโนโลยี หมายถึง ความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการผลิต การสราง หรือการพัฒนา ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ ระบบ ตลอดจนวิธีการตางๆ 
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ ระบบ หรือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถอํานวยความสะดวก            
หรือแกปญหาตางๆ ที่มนุษยและสังคมกําลังประสบอยู และ 2) สวนที่เปนกระบวนการแสวงหา
ความรู  ใหความหมายวา เทคโนโลยี คือ กระบวนการนําเอาความรู ประสบการณ และความสามารถ
ตางๆ ที่มีอยูไปวิจัย คนควา ทดลอง เพื่อแสวงหาเทคนิค วิธีการใหมๆ สําหรับผลิตและปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกหรือแกปญหาตางๆ ที่มนุษยและสังคม
กําลังประสบอยู 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเคยทรงมีพระราชดํารัสถึงความหมายของเทคโนโลยี
เปนภาษางายๆ วา หมายถึง การนํามาทําใหเปนประโยชน (เติมศักด์ิ เศรษฐวัชราวนิช, 2539: 3)     
ซึ่งสามารถขยายความไดวาเปน กระบวนการหรือวิธีการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรและศาสตร 
อื่นๆ มาผสมผสาน หรือประยุกตใช เพื่อใหเกิดประโยชนตอมนุษยและสังคม น่ันเอง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 406) ไดใหความหมายวา เทคโนโลยี คือ 
วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม  

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2548: 1) ใหความหมายเทคโนโลยี หมายถึง  
การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาสรางสรรคประดิษฐสิง่ตางๆ ตามความตองการของมนุษย  

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษยพฒันาข้ึน เพื่อชวยในการทํางาน หรือ 
แกปญหาตางๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หุนยนต หรือแมกระทัง่ที่ไมไดเปนสิง่ของ    
ที่จับตองได (ความหมายเทคโนโลยี, 2554) 
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 สารานุกรมวิกิพีเดีย (วิกิพีเดีย, 2554) ใหความหมายวา “เทคโนโลยี หรือ ประยุกต
วิทยา หรือเทคนิควิทยา หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเน่ืองมาถึงวิทยาศาสตร 
มาเปนวิธีปฏิบัติ และประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตางๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรม เชน ระบบหรือกระบวนการตางๆ เพื่อให    
การดํารงชีวิตของมนุษยงายและสะดวกย่ิงข้ึน”  
 พจนานุกรมเมอเรียม-เว็บสเตอร (Merriam-Webster Dictionary Online, 2011) 
ใหความหมายไว 3 ความหมาย ดังน้ี  

1) การนําความรูไปประยุกตใชงานจริง โดยเฉพาะการนําไปใชในสาขาใดสาขาหน่ึง 
จําเพาะ เชน เทคโนโลยีทางการแพทย (medical technology) คือการนําความรูไปประยุกตใช
ในทางการแพทย หรือความสามารถที่ไดจากการนําความรูไปประยุกตใชงานจริง เชน เทคโนโลยี
ประหยัดนํ้ามัน  
 2) ลักษณะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชกระบวนการทางเทคนิค วิธีการ หรือความรู  
เชน วิธีการเก็บบันทึกขอมลูแบบใหม  
 3) ลักษณะพิเศษของความพยายามในสาขาใดสาขาหน่ึงจําเพาะ เชน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
 จอหน บลิตัน (John Bilton, 2010) กลาววา ในศตวรรษที ่20 คําวา เทคโนโลยี      
มีความหมายกวางขวางกวาเดิม โดยเทคโนโลยีมีความหมาย 5 นัย ดังน้ี  

1) หมายถึง วัตถุ เชน เครื่องมือ เครื่องจักร อาวุธ เปนตน  
2) หมายถึง ความรู เปนความรูที่ตอบคําถาม “อยางไร”  
3) หมายถึง การกระทําทีร่วมถึงทักษะ วิธีการ และข้ันตอน  
4) หมายถึง กระบวนการการแกไขปญหา 
5)  หมายถึง ระบบการผลิตทีป่ระกอบดวยวัสดุ คน และวิธีการ  

 
กลาวโดยสรุป เทคโนโลยี หมายถึง การนําวิทยาศาสตร และความรูที่ไดจาก 

การคนควาตางๆ มาประยุกตใชตามความตองการของมนุษยเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน และชวยอํานวย  
ความสะดวกในการดํารงชีวิตการนําไปใชจะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และเหมาะสม
สอดคลองกับวัฒนธรรมในทองถ่ินและตองใหความรูแกบุคลากรในทองถ่ิน เพื่อนําเทคโนโลยีตางๆ  
ไปใชไดอยางถูกตอง  
  ดังน้ัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีความสัมพันธกัน กลาวคือ เมื่อมนุษย           
มีความกระตือรือรน สนใจ เสาะแสวงหาความรู และพิสูจนความจริงที่เกิดข้ึน จนกระทั่งได         
เปนหลักการ ทฤษฏี หรือกฎ ซึ่งเปนความรูวิทยาศาสตรแลว มนุษยก็จะใชความรูวิทยาศาสตรน้ัน  
มาประยุกตในการใชประโยชนตางๆ                                                                                                              
  ในยุคแรกๆ น้ันวิทยาศาสตรมักเปนการคนพบโดยบั งเอิญจากการสั งเกต            
และการพิสูจนปรากฏการณทั่วๆ ไปที่ไมมีความซับซอน จากน้ันจึงนําความรูที่ไดไปประยุกตใชจนได
เครื่องมืออํานวยความสะดวกอยางงายๆ ซึ่งในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ น้ันจําเปนตองอาศัย
ความรูพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรที่ดีและถูกตอง อยางไรก็ดีในการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร 
การพิสูจนคนควาหาคําตอบ เพื่อใหไดความรูที่ละเอียดและซับซอน ซึ่งเปนความรูในช้ันสูงข้ึนไปน้ัน
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จําเปนตองใชเครื่องมือหรือใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน สามารถใชประโยชนไดมากข้ึน หรือตรวจวัดละเอียด
ถูกตองแมนยําข้ึน ดังน้ันจึงเห็นไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสัมพันธในทางเอื้อประโยชน
ใหกันและกัน และมักมีการพัฒนาควบคูไปดวยกนัเสมอ 
 

1.3 คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
 
มีผูใหนิยามไวมากมายแตกตางกนัตามขอบเขต   ของงานที่เกี่ยวของ เชน 

 ยูเนสโก (UNESCO, 1978: 89) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึก 
ของการอยูอยางพึงพอใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ตอองคประกอบตางๆ ของชีวิต ซึ่งมีสวนสําคัญ
มากที่สุดของบุคคล 

Howell and Howell (1987: 113) ใหความหมาย “คุณภาพชีวิต” หมายถึง     
ความสมดุลทางสภาพแวดลอมของบุคคลทั้ง 4 ดาน คือ ทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจและ          
ทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะนําไปสูความสุข สําเร็จในชีวิตเทาที่บุคคลพึงจะกระทําได  

Wallace (1987: 58) ใหความหมาย “คุณภาพชีวิต” หมายถึง องคประกอบทั้งหลาย 
ที่ใหความพึงพอใจแกบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจในชวงระยะเวลาหน่ึง  

เฟอรแรนส (Ferrans, 1992: 29-38 อางถึงใน สุขศร ีสงวนสัตย, 2552: 7) ให 
ความหมายวา “คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึกมีความสุข (sense of well-being) ซึ่งมีผลมาจาก
ความรูสึกพงึพอใจหรือไมพงึพอใจในแตละดานของชีวิตที่มคีวามสําคัญตอบุคคลน้ันๆ”  

องคการอนามัยโลก (WHO, 1998: 17) ใหความหมายวา “คุณภาพชีวิต หมายถึง 
การรับรูหรือความเขาใจของปจเจกบุคคลที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเอง ตามบริบทของวัฒนธรรม
และคานิยมที่ใชชีวิตอยู และสัมพันธกับเปาประสงค ความคาดหวัง มาตรฐาน และความกังวลสนใจ 
ที่มีตอสิ่งตางๆ คุณภาพชีวิตเปนมโนมติที่มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ ที่สลับซับซอน 
ไดแก สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเปนตัวของตัวเอง ความสัมพันธตางๆ ทางสังคม 
ความเช่ือสวนบุคคล และสัมพันธภาพที่มีตอสิ่งแวดลอม”  
 ยุพา อุดมศักด์ิ (2516: 82) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพใน
ดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเปนคาเทียบเคียงไมมีเกณฑตายตัว     
ในแตละคน และแตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานตางๆ ตามตองการ เกณฑคุณภาพชีวิตยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพการณ” 
 สุนันท บุราณรมย และคณะ (2542: 11) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง       
การดํารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย ตามสภาพความจําเปนพื้นฐานในสังคม ซึ่งสนอง       
ตอสิ่งที่ตองการทางรางกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ ทางสังคม และทางความคิดอยางเพียงพอ           
จนกอใหเกิดความมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี 

วันเพ็ญ วอกลาง และคณะ (2545 อางถึงใน สิทธิเดช นิลสัมฤทธ์ิ และคณะ, 2548: 3) 
สรุปคําจํากัดความของคุณภาพชีวิต ที่หนวยงานและนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ แบงไว
เปน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค และระดับจุลภาค หรือระดับปจเจกบุคคล ในระดับมหภาค หมายถึง
มาตรฐานความเปนอยูที่ดีในสังคม สวนระดับปจเจกบุคคลจะหมายถึงคุณภาพชีวิตที่บงบอกลักษณะ
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ทางวัตถุวิสัย ที่หมายถึง ความพึงพอใจในองคประกอบตางๆ ของการดํารงชีวิต เชน ดานครอบครัว 
การทํางาน สุขภาพ รวมทั้งความสามารถในการแกปญหา เปนตน  

อัจฉรา นวจินดา (2549: 385) สรุปความหมายที่ไดจากการศึกษาเชิงประจักษ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตวา “คุณภาพชีวิตของบุคคล คือความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดรับ            
การตอบสนองตอสิ่งที่เปนประโยชนตามความตองการของรางกายและจิตใจ และการมีสวนรวม     
ในการพัฒนาสภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอ จนกอใหเกิดการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี”  

กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประเทศไทย (วัชรี พุมทอง   
และตฤตณัย นพคุณ, 2550: 65) กําหนดนิยามของคุณภาพชีวิตวา “คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับ      
การดํารงชีวิตของมนุษยที่เปนผลรวมทั้งในเชิงภววิสัย หรือวัตถุวิสัย (objectivity) ที่หมายถึง 
ความคิดหรือความรูสึกตอสภาพการดํารงชีวิตที่เปนจริง และอัตตวิสัย (subjectivity) ที่หมายถึง
ความคิดหรือความรูสึกตอสภาพการดํารงชีวิตตามความคิดเห็นของปจเจกบุคคลในสังคมน้ันๆ ในชวง
ระยะเวลาหน่ึง โดยมนุษยจะมีคุณภาพชีวิตระดับใดน้ัน สามารถเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน       
หรือเปรียบกับชวงเวลาในอดีตที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ”  

นฤมล ธนานันตและคณะ (2551: 17) ใหความหมาย “คุณภาพชีวิต” (Quality of  
Life: QOL)  หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสม มสีุขภาพแข็งแรง มีความรู 
อาชีพสุจริต มีความพรอมที่จะสนองความตองการทางรางกาย จิตใจ สังคม จนเกิดความพึงพอใจ 
พอเพียง มีความสุขโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน  

สถาบันบริการสุขภาพแหงชาติของประเทศอังกฤษ (National Health Service, 
NHS,) (NHS, 2010) กลาววา “คุณภาพชีวิตเปนมโนมติที่นิยามมีความแตกตางกันไปตามปรัชญา 
การเมือง และความสัมพันธกับสุขภาพ ถาเปนคุณภาพชีวิตที่สัมพันธกับสุขภาพ (Health-related 
QoL, HRQoL) จะหมายถึงความสุข (Well Being) ของปจเจกบุคคลที่ครอบคลุมรางกาย           
การทําหนาที่ของรางกาย สังคม และอารมณ”  

องคการสหประชาชาติ (UN, 2010) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวา “คุณภาพชีวิตเปน
ความรูสึกที่ เปนสุข (well-being) ของมนุษยที่วัดดวยตัวช้ีวัดทางสงัคม มากกวาการวัดเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับรายไดและผลผลิต”  
 จากความหมายของคุณภาพชีวิต ที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และความสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตามอัตภาพของแตละบุคคล 
 ดังน้ัน คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง การที่มนุษยไดรับความพึงพอใจ อันเน่ืองจาก    
การไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการในดานตางๆ ตลอดจนสามารถหาวิธีการอันชอบธรรมเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งที่ตนประสงค  ภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหชีวิตมีความสุขสมบูรณ         
ทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยเกณฑที่ใชวัดระดับของคุณภาพชีวิตจะไมคงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพการณ  เวลา และสถานที่ที่แตกตางกัน 
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2. ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 
 

2.1 วิทยาศาสตร (science)  
 

เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรไดชัดเจนย่ิงข้ึนจําเปนที่จะตองรูรายละเอียด 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 
 

2.1.1 องคประกอบของวิทยาศาสตร แบงเปนองคประกอบของวิทยาศาสตรไว 
เปน 3 สวน ดังน้ี คือ (เครือวัลย โพธิพันธ, 2542: 4) 

2.1.1.1 สวนที่เปนผลจากผลงานของนักวิทยาศาสตร ถูกสะสมอยางเปนระบบ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางภาพของมนุษย 

2.1.1.2 เปนองคแหงความรู ของวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 
  (1) ขอเทจ็จริง (Fact) 
  (2) ความคิดรวบยอด หรือมโนมติ (Concept) 
  (3) หลกัการ (Principle) 
  (4) กฎ (Law) 
  (5) ทฤษฎี (Theory) 
  (6) สมมติฐาน (Hypothesis) 

2.1.1.3 เปนความรูที่ไดจากการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการคนหา 
คําตอบที่เกิดจากการต้ังปญหา 3 ประการ คือ มีอะไรเกิดข้ึนบาง เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไมจึง
เกิดข้ึน 
 

2.1.2 ประเภทของวิทยาศาสตร มีการแบงไวหลายระบบแตละระบบมีเหตุผลและ
หลักเกณฑแตกตางกัน ดังน้ี (นฤมล ธนานันต และคณะ, 2551: 3) 

 2.1.2.1 การจําแนกตามธรรมชาติของวิชา สามารถจําแนกได 3 สาขา คือ 
1) วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Science) เปนวิทยาศาสตร 

ที่เกี่ยวของกบัธรรมชาติ และปรากฏการณตางๆ ของโลกและจักรวาล ในสวนของสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน 
ดาราศาสตร (Astronomy)   ฟสิกสดาราศาสตร (Astrophysics) 
ชีวฟสิกส (Biophysics)   จักรวาลวิทยา (Cosmology) 
พลศาสตร (Dynamics)   กลศาสตร (Mechanics) 
นิวเคลียรฟสิกส (Nuclear physics)  เคมีวิเคราะห (Analytical chemistry) 
ชีวเคม ี(Biochemistry)   เคมีไฟฟา (Electrochemistry) 
เคมีอนินทรีย (Inorganic chemistry) วัสดุศาสตร (Materials science) 

2) วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science) เปนวิทยาศาสตร 
ที่เกี่ยวของกบัธรรมชาติและปรากฏการณตางๆ ของทุกสิ่งทกุอยางในโลกและจักรวาลของสิ่งมีชีวิต 
เชน 
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กายวิภาคศาสตร (Anatomy)  ชีววิทยาดาราศาสตร (Astrobiology) 
พฤกษศาสตร (Botany)   ชีววิทยาของเซลล (Cell biology) 
นิเวศวิทยา (Ecology)   กีฏวิทยา (Entomology) 
พันธุศาสตร (Genetics)   จุลชีววิทยา (Microbiology) 
ประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience) สรรีวิทยา (Physiology) 
อนุกรมวิธาน (Taxonomy)  สัตววิทยา (Zoology) 

3) วิทยาศาสตรสงัคม (Social Science) เปนวิทยาศาสตร 
ที่เกี่ยวของกบัธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษยทีร่วมกันอยูเปนชุมชนหรือสังคม เชน 
 มนุษยวิทยา (Anthropology)  โบราณคดีวิทยา (Archaeology) 
 เศรษฐศาสตร (Economics)  ภาษาศาสตร (Linguistics) 
 ปรัชญา (Philosophy)   รัฐศาสตร (Political Science) 

จิตวิทยา (Psychology)   สังคมศาสตร (Sociology) 
2.1.2.2 การจําแนกตามการใชประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) วิทยาศาสตรบริสทุธ์ิ (Pure Science) คือ ความรูความเขาใจทุกสิง่ทุก 
อยางที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติที่เปนไปตามกฎพื้นฐานของธรรมชาติ รวมทั้งปรากฏการณตางๆ      
ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ จัดเปนความรูข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย กฎและทฤษฎีตางๆ ตลอดจนความ
จริงหรือขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดที่มาจากการศึกษาคนควาหาความรูของนักวิทยาศาสตร
เน่ืองจากความตองการที่จะหาความรูดานตางๆ เชน เคมี (Chemistry) ฟสิกส (Physic) ชีววิทยา 
(Biology) นิวเคลียรฟสิกส (Nuclear physics) ดาราศาสตร (Astronomy) นักวิทยาศาสตรที่สําคัญ 
ไดแก เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir. Isaac Newton)  

2) วิทยาศาสตรประยุกตหรือเทคโนโลยี (Applied Science) คือ การนํา 
องคความรู ความเขาใจพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนวิทยาศาสตรบรสิุทธ์ิมาประยุกตใช ใหเปน 
ประโยชนตอมนุษยในการดํารงชีวิตในสังคม เชน ทันตแพทยศาสตร (Dentistry) แพทยศาสตร 
(Medicine) เน้ืองอกวิทยา (Oncology) พยาธิวิทยา (Pathology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
พิษวิทยา (Toxicology) นักวิทยาศาสตรผูคิดประดิษฐสิ่งตางๆ ที่สําคัญ ไดแก โทมัส อัลวา เอดิสัน 
(Thomas Alva Edison) และไมเคิล ฟาราเดย (Micheal Faraday) 
 

2.1.3 ลักษณะสําคัญของวิทยาศาสตร สรปุไดดังน้ีคือ 
2.1.3.1 วิทยาศาสตรไดมาจากประสบการณ และทดสอบดวยประสบการณ  

ความรูที่มาจากประสบการณ เรียกวา “ความรู เชิงประจักษ” หรือความรู เชิงประสบการณ 
(Experience Knowledge) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก กายสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น 

2.1.3.2 วิทยาศาสตรตองเปนสาธารณะ ความจริงที่นักวิทยาศาสตรคนพบ 
จะตองแสดงหรือทดลองใหทุกคนเห็นไดเหมือนกัน และความรูทางวิทยาศาสตรไมใชของสวนตัว     
แตเปนสาธารณะคือ ผูอื่นอาจรูเห็นอยางเดียวกันกับผูคนพบได 

2.1.3.3 วิทยาศาสตรมีลกัษณะเปนสากลเพราะความรูที่มลีกัษณะเฉพาะ  
เจาะจงจะมีความหมายนอยและขาดการยอมรบั 
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2.1.3.4 วิทยาศาสตรชวยในการคาดหมายสิ่งทีจ่ะเกิดในอนาคตไดจาก    
การคิดคนกฎและทฤษฎี 

2.1.3.5 วิทยาศาสตรเปนปรนัย เมื่อวิทยาศาสตรถูกยอมรับและพิสจูนแลววา 
เปนจริง ดังน้ันไมวาใครจะนําไปพสิจูนอีกเมื่อใด ที่ใดก็ตาม ผลที่ออกมายอมเหมอืนเดิม 

2.1.3.6 ความรูทางวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได เพราะวิทยาศาสตรมลีักษณะ 
ไมคงที่แนนอนเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เมื่อมีการคนพบความรูใหม 
 

2.1.4 ประโยชนของวิทยาศาสตร สรุปไดดังน้ี 
2.1.4.1 วิทยาศาสตรชวยใหมีความสามารถในสังคม บุคคลที่มีความรู 

ทางวิทยาศาสตรจะเปนผูที่มีความสําคัญตอการพฒันาชุมชนและสงัคม 
 2.1.4.2 วิทยาศาสตรชวยแนะแนวอาชีพ กอใหเกิดอาชีพหลายสาขา และเปน 
ประโยชนตอการดํารงชีวิต 
 2.1.4.3 วิทยาศาสตรชวยใหเกิดความเจรญิทางรางกายและจิตใจ ความรู
วิทยาศาสตรทัง้ดานทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย อาหาร การดํารงชีวิต จะชวยให
รางกายเจริญเติบโตและมสีุขภาพแข็งแรง 

2.1.4.4 วิทยาศาสตรชวยใหเปนผูบริโภคที่ชาญฉลาด หมายถึง การตัดสินใจ 
ในการใชสินคาหรือบริการตางๆ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร 

2.1.4.5 วิทยาศาสตรชวยใหรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษา 
2.1.4.6 วิทยาศาสตรชวยใหรูใชทรัพยากรธรรมชาติใหเปนประโยชน 

อยางย่ังยืน 
2.1.4.7 วิทยาศาสตรชวยแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

 
2.2 เทคโนโลยี (Technology) เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไดชัดเจนย่ิงข้ึน จําเปน

ที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 
 

2.2.1 องคประกอบของเทคโนโลยี มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (คณะกรรมการบรหิาร 
วิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป, 2545: 33) 

2.2.1.1 องคประกอบที่เปนรปูธรรม มักเรียกวา ฮารดแวร (Hard ware)  
เปนผลผลิตที่สามารถนํา ไปใชไดเลย เชน โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท สวนอีกประเภทหน่ึงไมสามารถ
นําไปใชไดทันที ไดแก เครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณตาง ๆ 

2.2.1.2 องคประกอบที่เปนนามธรรม มักเรียกวา ซอฟตแวร (Software) ไดแก  
ความรูวิธีการ กระบวนการ หรือกลไกการทํางานของเทคโนโลยี 
 

2.2.2 คุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม องคการอนามยัโลก กลาวถึงคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ดังน้ี (เทคโนโลยี, 2554) 

2.2.2.1 เหมาะสมถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร 
2.2.2.2 สามารถปรับปรงุใหเขากับสภาวะทองถ่ินได 
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2.2.2.3 ประชาชนในทองถ่ินยอมรับ 
2.2.2.4 สามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได 
 

2.2.3 ลักษณะของเทคโนโลยี เทคโนโลยี เปนกระบวนการผลิตหรือระบบการทํางาน
ที่ไดผานการคิด คนควา วิจัยและปรบัปรุงแกไขมาแลว โดยอาศัยความรูและทกัษะของผูผลิต
เทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดประโยชนตอมนุษย และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจาก
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการคนควาวิจัยของผูผลิต 

 
2.2.4 กระบวนการเทคโนโลยี ลักษณะสําคัญของกระบวนการเทคโนโลยี คือ 

2.2.4.1 มีข้ันตอนที่แนนอน ทําใหไดผลงานอยางรวดเร็ว 
2.2.4.2 มีหลายข้ันตอน ทําใหเกิดผลซับซอนมากย่ิงข้ึน 
2.2.4.3 แตละข้ันตอนมีหลายทางเลอืก ทําใหผลลัพธมีความหลากหลาย 
2.2.4.4 สามารถกําหนดผลผลิตหรือผลิตภัณฑไดอยางแนนอน และหากทําซ้ํา  

ก็จะไดผลเหมือนเดิม 
 

2.2.5 ระดับของเทคโนโลยี ม ี4 ระดับ ไดแก (สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ, 2554) 

2.2.5.1 เทคโนโลยีระดับเบือ้งตน สามารถจัดหาไดภายในประเทศ หรือ 
สามารถพฒันาข้ึนไดในระยะเวลาอันสั้น เชน ตูเย็น โทรศัพท เปนตน 

2.2.5.2 เทคโนโลยีระดับกลาง มักตองซื้อจากตางประเทศ แตสามารถพฒันา 
ไดภายในประเทศ หากมีแผนการพฒันาที่ตอเน่ือง เชน โทรทัศน เครื่องเสียง เปนตน 

2.2.5.3 เทคโนโลยีระดับสูง ตองซื้ออปุกรณจากตางประเทศ แตสามารถใชงาน 
โดยคนไทย หากพัฒนาในประเทศจะตองซือ้เทคโนโลยีแกนจากตางประเทศ เชน คอมพิวเตอร 

2.2.5.4 เทคโนโลยีระดับสูงมากตองซื้ออปุกรณและทกัษะการใชงาน 
จากตางประเทศ เชน ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสารขนาดใหญ 
 

2.2.6 วัฏจักรของเทคโนโลย ีเน่ืองจากมนุษยตองการความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในวิถี 
การใชชีวิต การทํางาน รวมถึงสังคม  การจดบันทึกวิธีคิดวิธีทดลองและการสรางสรรค ทําใหสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยี ตามกระบวนการเทคโนโลยี ที่เริ่มการวิจัยวิทยาศาสตรไปจนถึงข้ันตอนการทดลอง
นําไปใชในการผลิตจะมีระยะ เวลาประมาณ 15 ป เปนอยางนอย จากน้ันจึงจะเริ่มนําเทคโนโลยี   
เขาตลาด เรียกเทคโนโลยีน้ีวา Sunrise technology และหลังจากผานระยะการขยายตัวอิ่มตัว     
จะเริ่มเขมเขาสูระยะลดตํ่าลงหรือลาสมัย เรียกวา Sunset technology สรุปเปนวัฏจักร           
ของเทคโนโลยี ดังน้ี 
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ภาพที่ 1-1 วัฏจักรของเทคโนโลยี 
 

 2.4 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี  
 

เทคโนโลยีเปนผลลัพธของการประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาที่มนุษย
ประสบ หรือเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต หรือการทํางานของมนุษย โดยเทคโนโลยีชวยใหมนุษย
ควบคุมและปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได เชน การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 
เทคโนโลยีดานการขนสงทําใหมนุษยเดินทางไดอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเขาถึงแหลง
ความรูและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต หรือเทคโนโลยีทางการแพทยที่ชวยควบคุมการเพิ่มจํานวน
ประชากรไมใหมากเกินทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ชวยใหมนุษยมีอายุที่ยืนยาวข้ึน โดยที่เทคโนโลยี
เหลาน้ี ก็ต้ังตนจากความรูทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น ดังน้ันคําวาวิทยาศาสตรจึงมักตามดวยเทคโนโลยี 
เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสมอๆ  

อยางไรก็ตามเทคโนโลยีไมไดมีผลกระทบตอมนุษยในทางบวกเทาน้ัน แตยังใหผล
ในทางลบไดเชนกัน เชน เทคโนโลยีดานการขนสงที่ใหความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สามารถ 
นําผลิตภัณฑจากแหลงผลิตไปสูตลาดไดงายและรวดเร็ว แตก็กอใหเกิดอุบัติเหตุที่เปนสาเหตุ       
ของการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือพิการ ที่ทําใหมนุษยสูญเสียคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีทางการเกษตร
ไมเพียงแตใหประโยชนในการเพิ่มผลผลิต แตการใชเทคโนโลยีอยางขาดความรูที่ถูกตอง หรือขาด
คุณธรรม ก็เปนสาเหตุที่สําคัญที่กอใหเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม หรือผลผลิตเปนอันตรายตอผูบริโภค
รวมทั้งตัวเกษตรกรเอง ดังน้ันทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงใหทั้งคุณและโทษตอมวลมนุษย มนุษย
จึงจําเปนตองเรียนรูเพื่อใหใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
และการทํางาน แตเกิดผลเสีย หรือผลกระทบนอยที่สุด  
 



 

 
 
 

15 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

 2.3 คุณภาพชีวิต (Quality of Life: QOL) 
 

2.3.1 องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
จากความหมายของคุณภาพชีวิตทําใหสามารถจําแนกคุณภาพชีวิตออกเปน  

2 ระดับ คือ ระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม นอกจากน้ียังมีการจําแนกคุณภาพชีวิตอีกรูปแบบ
หน่ึง ที่จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ คุณภาพชีวิตที่สัมพันธกับสุขภาพ (Health-related quality 
of life, HRQoL) และคุณภาพชีวิตที่ไมสัมพันธกับสุขภาพ (Non-health-related quality of life) 
ดังน้ันองคประกอบของคุณภาพชีวิตจึงมีความแตกตางกันไปตามนิยามที่มีความแตกตางกัน  

2.3.1.1 องคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับปจเจกบุคคล คุณภาพชีวิตระดับ 
ปจเจกบุคคลเปนความรูสึกของบุคคลตอชีวิตความเปนอยู  มนุษยมีความตองการพื้นฐาน              
ในการดํารงชีวิต ที่เรียกวา ปจจัยสี่  อันไดแก อาหาร ยา เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย                  
แตความตองการของมนุษยในปจจุบันมากไปกวาปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตดังกลาว จึงมีทฤษฎีตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับความตองการของมนุษย และพบวามีทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของอยู 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ความตองการของมนุษยของนักจิตวิทยาช่ือ อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow, 1943: 85-92) 
ที่เรียกวา “ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs)”    
กับทฤษฎีความตองการและคุณภาพชีวิตของชารมา (R.C. Sharma) ที่เรียกวา “Sharma Hierarchy 
Human Needs and Quality of Life”  

1) ทฤษฎีความตองการของมนุษยของมาสโลว เปนทฤษฎีที่อธิบาย 
ความตองการของมนุษยที่หากไดรับการสนองตอบก็จะมีความพึงพอใจ และจะเปนแรงผลักดันหรือ
แรงจูงใจในพฤติกรรมตางๆ โดยมาสโลวแบงความตองการของมนุษยเปน 5 ข้ัน เรียงตามลําดับจาก
ระดับตํ่าสุดถึงสูงสุด ดังน้ี  

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปน 
ความตองการลําดับตํ่าสุด ความตองการเหลาน้ีเปนความตองการดานสรีรวิทยาเพื่อการมีชีวิตรอด
ของมนุษยจึงเปนความตองการที่จําเปน (deficiency needs) ไดแก ความตองการอากาศหายใจ 
อาหาร เพศ และอื่นๆ ที่ชวยรักษาเสถียรภาพของรางกาย (homeostasis)  
   2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เปนความ
ตองการที่ถูกกระตุนหลังจากความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว เปนความตองการ
ชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย ไดแก ความปลอดภัยสวนบุคคล ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และผลกระทบจากอุบัติเหตุและการ
เจ็บปวย  
 3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love and 
Belonging needs) เปนความตองการที่เกิดข้ึนหลังจากไดรับการตอบสนองความตองการลําดับที่
หน่ึงและลําดับที่สองแลวเปนความตองการทางอารมณที่จะสัมพันธกับคนอื่นๆ ไดแก มิตรภาพ 
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับคนอื่น และมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน และความตองการที่จะมี
ครอบครัว  
 4. ความตองการการไดรับการนับถือยกยอง (Esteem needs) 
เปนความตองการการไดรับการยอมรับและเห็นคุณคา ซึ่งมี 2 ระดับ ระดับแรกเปนความตองการที่จะ
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มีความแข็งแรง ความสําเร็จ ความเพียงพอ การไดรับความไววางใจ ความเปนอิสระ และอิสรภาพ 
ระดับ    ที่สองเปนความตองการช่ือเสียงและเกียรติยศ ความตองการดานน้ีถาไมไดรับการตอบสนอง
ก็จะรูสึกกดดัน มีปมดอย แตถาไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกถึง
ความมีคุณคาของตนเอง แข็งแรง มีความสามารถ และรูจักพอ ความตองการดานน้ีเปนความตองการ
ดานสถานะในสังคม ซึ่งมีความสําคัญตอสังคมที่มีคุณภาพ  
 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) 
เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษยที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตตามความมุงมั่นหรือความใฝฝน   
ของตน ซึ่งการที่จะประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองเปนคนที่รูจักและยอมรับตนเองและผูอื่นโดย
ปราศจากอคติ ยอมรับความเปนจริงในชีวิต และเปนนักแกปญหา ซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะที่จะบรรลุ
ความตองการน้ีไดน้ัน จะตองไดรับการสนองตอบความตองการลําดับตนๆ มากอนเปนลําดับ  

ในยุคแรก ๆ มาสโลวจัดความตองการในลําดับที่หน่ึงถึงสี่       
เปนความตองการลําดับตนและความตองการลําดับหาเปนความตองการสูงสุด แตตอมาใน ป ค.ศ. 
1970 มาสโลวไดทบทวนและเพิ่มความตองการลําดับหาออกไปอีก 3 ลําดับ ไดแก ความตองการที่จะ
รูและเขาใจ (Cognitive needs) ความตองการดานสุนทรยี (Aesthetics needs) และความตองการ
สําเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) ตอมาใน ป ค.ศ. 1990 มีการเพิ่มความตองการในลําดับ
หาอีก 1 ระดับ คือ ความตองการที่จะชวยใหผูอื่นประสบความสําเร็จในชีวิต (Transcendence)  

2.3.1.2 ERG Theory  
อยางไรก็ตามไดมีการทดสอบทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

อยูเสมอๆ เชน เคลยตัน พี. อัลเดอรเฟอร (Clayton P. Alderfer, 2010) ไดทดสอบและพบวา ความ
ตองการของมนุษย ไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับข้ันตามทฤษฎีของมาสโลว และนําเสนอทฤษฎี
ความตองการใหมในป ค.ศ. 1969 เรียกวา “ERG Theory” ซึ่งแบงความตองการของมนุษยออกเปน 
3 ประเภท โดยความตองการเหลาน้ีไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับข้ัน  

1) ความตองการมีชีวิตอยู (Existence needs) เปนความตองการดาน 
สรรีวิทยาของรางกาย และความปลอดภัย ซึ่งเปนความตองการในลําดับที่หน่ึงและสองของมาสโลว  

2) ความตองการมสีัมพันธภาพ (Relatedness needs) เปน 
ความตองการที่รวมเอาความตองการทางสังคม เชน ครอบครัว เพื่อน ผูรวมงาน รวมถึงการไดรับ  
การนับถือยกยองจากผูอื่น (External esteem) คือ การรวมความตองการลําดับที่สามและที่สี่ของ
มาสโลว  
 3) ความตองการความกาวหนา (Growth needs) เปนความตองการ
การนับถือตนเอง (Internal esteem) และความเจริญเติบโตกาวหนา ซึ่งตรงกับความตองการลาดับ 
ที่สี่และที่หาของ มาสโลว  
  ประเภทของความตองการตาม ERG Theory น้ี ไดมีการนํามาใชกัน
มาก   ในสาขาวิชาการจัดการ แตทฤษฎีความตองการของมาสโลวก็ยังไดรับความนิยมในสาขาวิชา
การศึกษา โดยใชเปนทฤษฎีเพื่อสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหแกผูเรียน สวนทฤษฎีความตองการ    
และคุณภาพชีวิตของชารมา ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม  
แหงสหประชาชาติประจํากรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) ไดอธิบายไววา คุณภาพชีวิตของมนุษย 
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เกิดจากการไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการแลวเกิดความพึงพอใจ โดยชารมาแบงระดับ      
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการเปน 3 ระดับ ดังน้ี  

1) ความตองการเชิงชีวกายภาพ (Bio-physical needs) เปน  
ความตองการของมนุษยทุกคนที่จะตองไดรับปจจัยข้ันพื้นฐานเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได ปจจัย
เหลาน้ี ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค นํ้าสะอาด และอากาศบริสุทธ์ิ ปจจัย
เหลาน้ีเปนสิ่งที่มนุษยพึงไดรับการตอบสนองอยางพอเพียง การไดรับการตอบสนองความตองการใน
ระดับน้ี จะทําใหมนุษยมีความพึงพอใจในระดับตํ่า  
 2) ความตองการเชิงจิตสังคม (Psycho-social needs) เปน         
ความตองการปจจัยอื่นๆ ที่มนุษยทุกคนประสงคจะไดรับจากตนเองและสังคม เพื่อชวยใหประสบ
ความสุขในการดํารงชีวิต ปจจัยเหลาน้ี ไดแก การไดรับการศึกษา การมีงานที่มั่นคง การมีรายได
พอเพียง การมีโอกาสไดพักผอนหยอนใจ การไดรับสวัสดิการจากหนวยงานของรัฐ เชน การบริการ
ดานสาธารณูปโภค การบริการดานความปลอดภัย และการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น ปจจัย
เหลาน้ีจะชวยใหมนุษยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 3) ความตองการบรรลุอุดมการณของชีวิต (Individual aspiration 
needs) เปนความตองการที่มนุษยจะมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดถาไดรับการตอบสนอง ไดแก          
ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตตามความใฝฝนหรือความทะเยอทะยานของตน      
ความตองการในระดับน้ีแตละคนจะมีความแตกตางกัน ถาความทะเยอทะยานสูงจนเกินไปและขาด
คุณธรรมจริยธรรม ก็จะสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและสังคม เพราะอาจกอใหเกิดปญหาสังคม 
เชน อาชญากรรม คอรรัปช่ัน และยาเสพติด เปนตน  

ดังน้ันองคประกอบของคุณภาพชีวิตของปจเจกบุคคลตามทฤษฎีความ 
ตองการของมนุษย จึงสามารถสรุปไดวา ประกอบดวย 3 มิติ ดังน้ี  

1) มิติดานรางกาย คือ ความเพียงพอในปจจัยตางๆ เพื่อการมีชีวิต   
อยูรอด ไดแก การมีอากาศบริสุทธ์ิหายใจ มีอาหารที่มีคุณภาพบริโภค มีนํ้าสะอาดด่ืม มีบริการ
สุขภาพเมื่อเจ็บปวย มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงถาวร รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ  
 2) มิติดานจิตใจ คือ การมีความมั่นคงในชีวิตและมีความปลอดภัย ไดแก  
การไดรับการศึกษา มีงานทําที่มั่นคง และมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพของรางกายดีสามารถประกอบอาชีพและกิจกรรมตางๆ      
ในชีวิตไดดี  

3) มิติดานสังคมและสิ่งแวดลอม คือ การมีครอบครัวที่ดี มีเพื่อน  
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาที่ดี พึ่งพาตนเองไดและใหคนอื่นพึ่งพาได และอยูในสิ่งแวดลอมที่มี
คุณภาพไมมีมลพิษ  

2.3.1.3 องคประกอบของคุณภาพชีวิตตามนิยามคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลก (WHO, 1998: 17) ไดแก สุขภาพทางกาย (Physical health) สภาวะทางจิต 
(Psychological state) ระดับความเปนตัวของตัวเอง (Level of independence) ความสัมพันธ
ตางๆ ทางสังคม (Social relationships) ความเช่ือสวนบุคคล (Personal beliefs) และสัมพันธภาพ
กับสิ่งแวดลอม (Silent features of the environmental) ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีเปนองคประกอบ
ที่ตองประเมินแบบ อัตตวิสัย ซึ่งมีทั้งมิติเชิงบวกและลบ ตามบริบทของวัฒนธรรม สังคม และ
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สิ่งแวดลอม และองคการอนามัยโลกไดจําแนกขอบเขตความรูกวางๆ 6 มิติ เพื่อใชอธิบายแงมุมตาง ๆ 
ที่เปนหัวใจของคุณภาพชีวิตและสามารถใชไดในทุกวัฒนธรรม ไดแก มิติทางกาย (Physical 
domain) เชน พลังงาน และความเหน่ือยลา มิติทางจิตใจ (Psychological domain) เชน ความรูสึก
ในทางบวก มิติระดับความเปนตัวของตัวเอง (Level of independence) เชน ความคลองตัว มิติ
ความสัมพันธตางๆ    ทางสังคม (Social relationships) เชน การสนับสนุนทางสังคมอยางเปน
รูปธรรม มิติทางสิ่งแวดลอม (Environment) เชน การเขาถึงระบบบริการสุขภาพ และมิติความเช่ือ
สวนบุคคลและจิตวิญญาณ (Personal belief/Spiritual) เชน ความหมายของชีวิต  

2.3.1.4 องคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับสังคม เปนองคประกอบ           
ที่หนวยงานตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนามนุษยในแนวคิดใหมของการพัฒนาสังคม          
ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาเอกสารตางๆ 
พบวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับสังคม ประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1) มิติดานมาตรฐานการดํารงชีวิตของคนในสงัคม เปนมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวของกบัความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม ไดแก การมงีานทํา รายได สุขภาพ อาหาร ระดับ
การศึกษา บริการสาธารณูปโภค และสวัสดิการ  
 2) มิติดานประชากร เปนมิติที่เกีย่วกับลักษณะทางประชากร     
ของสังคม ไดแก จํานวนประชากร โครงสรางทางอายุของประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร มิติน้ี
จะสงผลกระทบตอมาตรฐานการดํารงชีวิตของคนในสงัคม  
 3) มิติดานสังคมและวัฒนธรรม เปนมิติทีเ่กี่ยวกับระบบตางๆ       
ในสังคม และวัฒนธรรม ไดแก ระบบเศรษฐกจิ ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบคานิยมของสงัคม 
และวัฒนธรรมของแตละชุมชนและสังคม  
 4) มิติดานกระบวนการพฒันาสงัคม เปนมิติที่เกี่ยวกับแนวทาง   
และข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งจะตองมีความสมดุลกันระหวางการพัฒนาคนและการพัฒนาดานวัตถุ  
 5) มิติดานทรัพยากร เปนมิติที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร     
อยางมี คุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทําใหมนุษยมีความสุขและความสะดวกสบาย               
ในการดํารงชีวิต ทั้งทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร ธรรมชาติ และทรัพยากรตางๆ ที่มนุษยสรางข้ึน  

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต อาจกลาวใหเขาใจไดอยาง
งายวา คุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตที่มีความสุข โดยมีองคประกอบหลายอยางที่มอีิทธิพลดังแผนผังที ่
1-1 
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แผนผังที ่1-1 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต 
ที่มา (http://www.swu.ac.th/royal/book6/b6c7p7) 

 
 2.3.2 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 

2.3.2.1 ความปรารถนาอันสงูสุดของมนุษย คือ การมีความสุขในการดําเนิน 
ชีวิต โดยมีองคประกอบดังน้ี (วรรณา กอสกุล, 2550: 50) 

1) ปจจัย 4 
2) สุขภาพอนามัยดี 
3) ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
5) การศึกษาดี 
6) ครอบครัวเปนสุข 
7) งานที่ดีและพอใจ 
8) สภาพแวดลอมดีและสะอาด 
9) ศีลธรรมและจริยธรรมในใจ 
10) อิสระในการแสดงความคิดเห็น 
11) สิทธิและโอกาสที่เสมอภาคและมีบทบาทในสังคม 

ปจจุบันคุณภาพชีวิตไดเปนเปาหมายสูงสุดในการพฒันาประเทศ ไมวา         
จะในดานสงัคมเศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ลวนมุงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยในสังคม 
   2.3.2.2 ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ (นิศารัตน ศิลปะเดชา, 2540: 65-67) นิโคลัส 
เบนเนต (Nicolus Bennet, 2519: 688-689) ไดกลาวสรุปถึงลักษณะของบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตไว 
ดังน้ี 

1) บุคคลน้ันไดมีสิ่งจําเปนพื้นฐานตอความตองการของชีวิต ไดแก 
   1.1 อาหาร หมายถึง อาหารที่จําเปนตอสุขภาพ 
   1.2 ที่อยูอาศัย มีหองและเครื่องปองกันอันตรายตางๆ 
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   1.3 เสื้อผา สําหรับสวมใสอยางเหมาะสม และเพื่อปองกัน     
ความรุนแรงของอากาศ 

   1.4 สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้กระเปรา   
เจ็บไขนอย 

   1.5 ความมั่นคงและอิสระจากความไมถูกตอง มีเศรษฐกิจดี สังคม
ดี  
     2)  ความพึงพอใจตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะตอง
รูสึกวาชีวิตของตนมีการผสมกลมกลืนกับสิ่งตางๆ อยางดี คือ ความกลมกลืนกับความตองการของตน   
กับความสําเร็จที่นาจะเปนไปได ความราบรื่นของครอบครัว ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลตอชุมชน
และตอประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม ซึ่งภาวะความพึงพอใจดังกลาวน้ี        
จะเกิดข้ึนไดบุคคลผูน้ันจะตองมีลักษณะ ดังน้ี 
     2.1 มีคานิยมที่เหมาะสม กลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่แตละบุคคลสามารถใชเปนรากฐานการตัดสินใจอันสําคัญ    
ของชีวิต 
     2.2 มีความสมดุลระหวางความปรารถนา และความเปนไปไดที่จะ
บรรลุถึงความสมปรารถนา 
     2.3 มีจุดมุงหมายของชีวิต 
     2.4 มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

 2.3.2.3 ความจําเปนพื้นฐาน (Basic Minimum Need: BMN หรือ จปฐ.) 
หมายถึง ความจําเปนข้ันตํ่าสุดที่คนทุกคนควรจะมี หรือควรจะเปนในชวงระยะ เวลาหน่ึง เพื่อใหมี
ชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตามสมควรกําหนดใหมีตัวช้ีวัด 9 หมวดดังน้ี 
 หมวดท่ี 1 อาหารดี 

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักต้ังแต 3,000 กรัมข้ึนไป 
2. เด็ก 0 – 5 ป ไมขาดสารอาหารในระดับทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ 
3. เด็กอายุ 6 – 14 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวนตามความตองการ 

ของรางกาย 
4. คนในครัวเรือนกินอาหารที่ทําสุกแลว 
5. คนในครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมทีม่ีฉลาก อย. 
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย 
1. คนในครัวเรือนมทีี่อยูอาศัย สภาพคงทนอยางนอย 5 ป 
2. คนในครัวเรือนมกีารจัดบานเรือนและบริเวณบาน 
3. คนในครัวเรือนมกีารใชสวมถูกหลกัสุขาภิบาล 
4. คนในครัวเรือนมีนํ้าสะอาดด่ืมตลอดป (5 ลิตร/คน/วัน) 
5. คนในครัวเรือนไมถูกรบกวนจากสิง่รําคาญที่เปนอันตราย 
หมวดท่ี 3 ศึกษาอนามัยถวนท่ัว 
1. หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 

ใหครบ 
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2. หญิงต้ังครรภไดรับบริการทําคลอดและดูแลหลังคลอดจากพยาบาล 
ผดุงครรภ 

3. เด็ก 0 – 1 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามเกณฑอายุ 
4. เด็กวัยประถมศึกษา ไดรับการฉีดวัคซีนครบ 
5. คนในครัวเรือนทีม่ีอายุ 14 ป มีความรูเรือ่งเอดส 
6. คนในครัวเรือนทีม่ีอายุ 14 ป ข้ึนไป รูวิธีปองกันเอดส 
7. เด็ก 3 – 6 ป ทุกคนไดรับการเลี้ยงดูและเตรียมพรอมกอนวัยเรียน 
8. เด็กอายุครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียนในภาคบงัคับ 
9. เด็กทีจ่บการศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ 

เทียบเทา 
10. เด็กทีจ่บการศึกษาภาคบังคับ และไมไดศึกษาตอในระดับ มธัยมศึกษา 

ตอนตนแตไดรับการอบรมดานวิชาชีพ 
11. คนในครัวเรือนไดรบัขาวสารทีเ่ปนประโยชนอยางนอย สปัดาหละครั้ง 
12. คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานออก เขียนได 
หมวดท่ี 4 ครอบครัวปลอดภัย 
1. คนในครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. คนในครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
หมวดท่ี 5 รายไดดี 
1. คนในครัวเรือนมีอาชีพ และมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 15,000 บาท/ป 
หมวดท่ี 6 มีลูกไมมาก 
1. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15 – 44 ป ใชบริการคุมกําเนิด 
2. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15 – 44 ป มีลูกไมเกิน 2 คน 
หมวดท่ี 7 อยากรวมพัฒนา 
1. คนในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ต้ังข้ึนในหมูบาน อยางนอย 1 กลุม 
2. คนในครัวเรือนมสีิทธิเลือกต้ัง ไปใชสิทธิเลือกต้ัง ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
3. คนในครัวเรือนเขารวมในการบํารงุสาธารณสมบัติ และกจิกรรมพัฒนา 
หมวดท่ี 8 พาสูคุณธรรม 
1. คนในครัวเรือนที่อายุ 7 ป ข้ึนไป ไดปฏิบัติศาสนกจิอยางนอยสัปดาห 

ละครัง้ 
2. คนในครัวเรือนไมติดสรุา 
3. คนในครัวเรือนไมติดบหุรี ่
4. คนในครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 
5. คนอายุมากกวา 60 ป ข้ึนไป ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรอืน ชุมชน หรือ 

สถาบัน 
หมวดท่ี 9 บํารุงสิ่งแวดลอม 
1. คนในครัวเรือนไดเขารวมกิจกรรมการอนุรกัษ และพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
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2. คนในครัวเรือน ไดเขารวมกจิกรรมปองกัน และควบคุมสิ่งแวดลอม 
  2.3.2.4 คุณภาพชีวิตท่ีดี มีองคประกอบหลายประการ ดังตอไปน้ี 

1. รายไดสูงข้ึน (Higher Income) 
2. การศึกษาดีข้ึน (Better Education) 
3. มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และโภชนาการสงูข้ึน  

(Higher Standard of Safety, Health and Nutrition) 
4. ความยากจนลดลง (Less Poverty) 
5. สภาพแวดลอมทีส่ะอาด (Clean Environment) 
6. ความเสมอภาคของโอกาสมีมากข้ึน (More Equality of  

Opportunity) 
7. เสรีภาพสวนบุคคลมีมากข้ึน (Greater Individual  

Freedom) 
8. วัฒนธรรมแหงชีวิตมีหลากหลาย (Richer Cultural Life) 

 
2.3.2 ความสําคัญของคุณภาพชีวิต  

แนวคิดเรื่องการพัฒนาเริ่มตนข้ึนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในการจัดระเบียบโลก และระบุวาประเทศที่ดอยพัฒนาจําเปน        
ตองยกระดับมาตรฐาน การครองชีพใหสูงข้ึน ในยุคเริ่มตนของการพัฒนาจึงเนนที่การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และใชผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GNP: Gross National Product) เปนตัวช้ีวัด   
ความเจริญทางเศรษฐกิจ แตในที่สุดประเทศตางๆ องคกรระหวางประเทศ และแมแตกลุมคน      
บางกลุมก็มองเห็นวาการพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ไมไดทําใหคน    
ในสังคมไดรับประโยชนจากความเจริญน้ันอยางเทาเทียมกัน กลับกอใหเกิดชองวางและความเหลื่อม
ล้ําของคน ในสังคมและความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ันในคริสตศตวรรษ
ที่ 20 จึงไดเริ่มมีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมข้ึน โดยประชาคมโลกรับรูและเห็นพองกัน
วา คุณภาพชีวิตและสังคมเปนสิ่งที่ทุกสังคมตองการ  

ในป ค.ศ. 1993 โครงการเพื่อพฒันาแหงองคการสหประชาชาติ (UNDP) ได 
เริ่มใชดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ในการวัดการพัฒนามนุษยข้ึน 
โดยดัชนีการพัฒนามนุษยน้ี ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ดาน ไดแก ทารกเกิดรอดหรือความยืนยาว    
ของชีวิต (life expectancy at birth) การศึกษา (วัดอัตราการอานออกเขียนได การศึกษาตอระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งตัวช้ีวัดน้ีมีนํ้าหนักถึง 2 ใน 3 สวน ของตัวช้ีวัดทั้ง 3 
ดาน) และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP: Gross domestic product) องคการสหประชาชาติ
ไดใชผลที่ไดจากการวัดดวยดัชนีการพัฒนามนุษยน้ี แบงประเทศที่เปนสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติออกเปน 3 กลุม คือ กลุมประเทศพัฒนา (develop, high develop) กลุมประเทศ
กําลังพัฒนา (developing, middle develop) และกลุมประเทศดอยพัฒนา (undeveloped, low 
develop) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา  

สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดเริม่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนอยางจริงจัง  
มาต้ังแตแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที ่8-11 ที่เนนการพฒันาประเทศอยางองครวม 
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แบบบูรณาการ ที่มี“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และที่สําคัญแมแตรัฐธรรมนูญก็ระบุถึง
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตมาต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
รวม 3 มาตรา ไดแก มาตรา 37 ที่ใหบุคคลมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ 
หนวยงาน  ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการ     
หรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต มาตรา 67 
สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน     
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ         
และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน โดยเฉพาะมาตรา 80 ที่กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งเปนการกําหนดใหรัฐตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย  
  นอกจากน้ีประเทศไทยยังไดรวมกับประเทศสมาชิกอีก 188 ประเทศ      
ในการใชเปาหมายการพัฒนาที่มุ งพัฒนาคนและลดชองวางที่ เรียกวา เปาหมายการพัฒนา          
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDGs) ซึ่งเกิดข้ึนในคราวประชุมสุดยอดผูนํา
แหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ณ นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปาหมายการพัฒนาน้ีเปนเปาหมายที่จะนําประเทศตางๆ ในโลกไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน และลดชองวางของการพัฒนา   
มีกรอบเวลาดาเนินการที่ใหบรรลุเปาหมายที่แนนอน คือ เริ่มจากป พ.ศ. 2543 และสิ้นสุดในป พ.ศ. 
2558 MDGs มีทั้งสิ้น  8 เปาหมาย ดังน้ี  
  เปาหมายที่หน่ึง : ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
  เปาหมายที่สอง : ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
  เปาหมายที่สาม : สงเสริมบทบาทสตรี และความเทาเทียมกันทางเพศ  
  เปาหมายที่สี่ : ลดอัตราการตายของเด็ก  
  เปาหมายที่หา : พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ  
  เปาหมายที่หก : ตอสูโรคเอดส มาเลเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ  
  เปาหมายที่เจ็ด : รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
  เปาหมายที่แปด : สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
    
   จะเห็นไดวาการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน องคประกอบสําคัญ คือ การพัฒนาคน 
ใหมี คุณภาพชีวิตน่ันเอง หรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา คุณภาพชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคม          
หรือประเทศจะผลักดันใหสังคมและประเทศพัฒนาอยางย่ังยืน  
     นิศารัตน ศิลปะเดชา (2540: 65-67) กลาววา “คุณภาพชีวิต” มี
ความสําคัญทั้งตอบุคคล และสังคม  คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดข้ึน และขวนขวายใหไดมา
ดวยตัวของมนุษยเอง นอกจากน้ันยังเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยไดพัฒนาตนเองไปสู
เปาหมายที่พึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียอมมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต 
ใหดีข้ึนในทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา เปนตนวา ดานการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพอนามัย คุณธรรม 
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จริยธรรม เปนตน ในลักษณะเชนน้ีเขายอมจะมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดคุณคา หรือประโยชนสูงสุด ปญหาตางๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได เชน  
ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม  ปญหาสิ่งแวดลอม ฯลฯ สวนประเทศที่มี
ประชากรไมมีคุณภาพชีวิตจะประสบกับปญหาความลาชาหรือความลมเหลวในการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งจะเปนปญหาตอเสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศดวย  ดังน้ันประเทศ
ทั้งหลายจึงใชความพยายามกันอยางเต็มที่ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาประชากรที่ดอยคุณภาพใหมี
คุณภาพชีวิตที่สูงข้ึนจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมตองการ ทั้งน้ีเพื่อชวยใหบุคคลและสังคมเกิด   
ความเจริญกาวหนา  มีความสุขสมบูรณ  และเกิดความมั่นคงปลอดภัยไปพรอมๆ กัน 
  
 2.4 ปญหาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
  ปญหาเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถสรุปไดดังน้ี 

 2.4.1 ขาดการใฝพัฒนาตนเอง 
 2.4.2 ขาดจิตสํานึกในหนาที่และความรบัผิดชอบของตน 
 2.4.3 บริการสาธารณะยังไมดีพอและทั่วถึง 
 2.4.4 มีมลภาวะและสิ่งแวดลอมทีเ่ปนพิษ 
 2.4.5 มีชีวิตและทรัพยสินที่ขาดความปลอดภัย 
 2.4.6 ขาดปจจัยในการครองชีพที่เหมาะสม 
 2.4.7 มีชองวางในสังคม สงัคมขาดความเปนธรรม 
 

2.5 ปจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถสรางสรรคประโยชนใหกับสังคมได ตองอาศัย
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา ดังน้ี (นฤมล ธนานันต และคณะ, 2551: 18) 

  
2.5.1 ปจจัยดานประชากร (Population factor) ภาวะที่ประชากรเปลี่ยนแปลงไป 

ในลักษณะที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ภาวะอัตราการตายลดลง การยายถ่ินหรือขนาดความหนาแนน     
การกระจายตัวโครงสรางของประชากร ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอการตอบสนองปจจัยยังชีพ
พื้นฐาน เชน ปญหาการวางงาน ปญหาแหลงเสื่อมโทรม ปญหาอาชญากรรม ปญหาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสิน 
  

2.5.2 ปจจัยการศึกษา (Education factor) การศึกษาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
สติปญญาและสุขภาพของบุคคลที่มีอยูแลวใหเจริญย่ิงข้ึน นํามาแกไขปญหาการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสมดังน้ันในการจัดการศึกษาของชาติจึงมุงเนน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดวยกระบวนการเรียนรูของบุคคลตามศักยภาพตลอดชีวิต 
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2.5.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factor) จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จาก
สาเหตุตางๆ อาทิ เชน  สถาบันการเงินมีหน้ีสิน (MPL) เปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ภาวะเงินเฟอ 
ผลกระทบ   จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาทออนตัวลง ฯลฯ สงผลตอคุณภาพชีวิต            
ของประชาชน เชน สินคาและบริการตางๆ ราคาสูง ขณะที่รายไดข้ันตํ่า ของประชาชนไมเพียงพอ 
การไมมีงานทํา ทําใหขาดความสามารถในการซื้อปจจัยในการดํารงชีวิต อดยาก ปญหาสุขภาพ   
ดังน้ันการวางแผนการผลิต การลงทุน จึงตองชัดเจน เพื่อปองกันผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจทั้งน้ี
เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจมีผลตอชีวิต ชวยใหบุคคลมีความสุข พึงพอใจในการดําเนินชีวิต 

 
 2.5.4 ปจจัยดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (Resource and environment 
factor)   การพัฒนาอุตสาหกรรมในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ลง คุณภาพของนํ้าในแหลงตางๆ ไมอาจนํามาใชประโยชนได สวนในเขตเมืองมีมลพิษมากมาย การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกประเทศมีผลกระทบตอการพัฒนาในหลายๆ 
ดาน และเปนแรงกดดันใหระบบการเมืองภาครัฐตองปรับระบบเพื่อสนอง ความตองการของ
ประชาชนและประชาชนใหความสําคัญถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติมากย่ิงข้ึน 
และสามารถวิเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อนํามาใชประโยชน และปกปองตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 2.5.5 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and moral factor) คุณภาพชีวิต
ของคนเริ่มตนจากครอบครัว ซึ่งทําหนาที่เพาะบมขัดเกลา ความเขาใจจึงเปนสายใยแหงรัก ปญหา
ครอบครัวใดๆ มีผลทําใหเกิดปญหาเด็กกาวราว ปญหาสุขภาพจิต ปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ นอกจากน้ียังมีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ดังน้ันการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม          
จะเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 2.6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   
 คุณภาพชีวิตเปนเรื่องสําคัญตอมนุษยทุกคนที่มุงใหชีวิตตนมีคุณคา ดังน้ันแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเนนการพัฒนาในดานสุขภาพ การศึกษาและอาชีพ ดังน้ันเอกสารประกอบการ
สอนน้ี มุงเนนการผสมผสานระหวางศาสตรทางสุขศึกษา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา
และนันทนาการ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก เพราะนับเปนศาสตร      
ที่สงเสริมใหมนุษยมีพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิต อันยอมสงผลดี
ตอความมั่นคงของประเทศชาติ 
 
 2.7 ความสําคัญของวิทยาศาสตรตอคุณภาพชีวิต  
 

วิทยาศาสตร ทั้งในความหมายขององคความรูและกระบวนการแสวงหาความจริง 
รวมถึงเทคโนโลยี ซึ่งเปนศาสตรที่นาเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตเพื่อการใชประโยชนและ
เพื่อความปลอดภัยในการดํารงชีวิตของมนุษย มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของมนุษย ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคลและระดับสังคม ดังน้ันประเทศพัฒนาทั้งหลายจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา



 

 

26 บทที่ 1 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก เพราะมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ              
และความสามารถทางการแขงขัน แตในปจจุบันประเทศพัฒนาหลายๆ ประเทศ เริ่มใหความสําคัญ
กับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไมเพียงแตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถ  
ทางการแขงขันของประเทศเทาน้ัน แตยังมีเปาประสงค (Goal) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อีกดวย เพราะการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน 
โดยไมเช่ือมโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนแลว ในทายที่สุดก็กอใหเกิดปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบ
ในทางลบตอคุณภาพชีวิต   ของประชาชน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาประเทศ  
อยางย่ังยืน เชน ความสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ความเปนชุมชนเมืองที่แผขยายกวางออกไป 
การเปลี่ยนแปลงคานิยม ความสะดวกสบาย เปนตนวา สหภาพยุโรปมีการกําหนดกรอบการวิจัย  
ดานวิทยาศาสตรรวมกับกลุมประเทศสมาชิกระหวางป ค.ศ. 1998-2002 ที่มีเปาประสงคเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันของโรงงานอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดลอมที่เรียกวา “Improving 
the Quality of Life through Research” เปนการลดชองวางระหวางกิจกรรมของมนุษย         
กับทรัพยากรธรรมชาติที่กวางข้ึน ซึ่งกอใหเกิดปญหาสุขภาพรูปแบบใหม รวมถึงการเพิ่มข้ึน        
ของประชากรสูงอายุที่ทําใหมีคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และมีผลกระทบกับความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศตางๆ ในกลุมสมาชิก โดยโครงการสนับสนุนการวิจัยที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตน้ัน กําหนดเปาประสงครวมกันที่จะปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพของอาหาร การควบคุมโรค  
การปรับปรุงชีวิตและบริการสุขภาพ การใชองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม และการ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ที่เรียกวา “Six Key Action” ไดแก อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ 
การควบคุมโรคติดเช้ือ โรงงานเซลลมนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การเกษตร ประมง และปาไม 
รวมทั้งการบูรณาการเพื่อพัฒนาชนบท ผูสูงอายุ และการสูญเสียความสามารถในการดํารงชีวิต    
จากโรคของผูสูงอายุ  

สวนหน่ึงของคําแถลงแหงชาติ ของสภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
ของประเทศแคนาดา ประจําป 2008 กลาววา ความแข็งแกรงและความเปนผูนําดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนความสําคัญในการกาวเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนเศรษฐกิจ
ที่ใชความรูเปนฐาน แตประเทศจักตองมีการสรางนวัตกรรมใหม โดยใชความสามารถในการคิดคน 
สรางสรรค และประยุกต ในการทาตลาดสินคาและบริการใหมๆ ซึ่งเปนจุดสําคัญของเศรษฐกิจ    
และคุณภาพชีวิตของประชาชนของแตละประเทศ ทั้งน้ีการปรับปรุงสุขภาพ ความปลอดภัย        
ของมนุษย และสิ่งแวดลอม มีความเช่ือมโยงใกลชิดกับความสามารถในการริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ  

สิปปนนท เกตุทัต (ม.ป.ป.: 80 อางถึงใน พงษศักด์ิ สังขภิญโญ, 2553) เคยกลาวไววา 
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนและเพิ่มความสําคัญเปนลําดับมากข้ึนตอการดํารงชีวิต
ของมนุษย แมวาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเอื้ออํานวยในดานชีวิตความเปนอยู       
ที่สะดวก สบายและอายุยืนยาวข้ึน หากการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชโดยมิไดพิจารณา
อยางสุขุมรอบคอบและกวางไกลแลว ยอมเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมและสมดุลธรรมชาติ       
อยางมหันต เมื่อมองไปขางหนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรชวยเตรียมใหมนุษยมีความพรอม   
ที่จะเผชิญกับปจจัย พื้นฐานในการดารงชีวิต และปญหาอันเกี่ยวเน่ืองกับมนุษยและสิ่งแวดลอม     
ขอที่พึงตระหนักคือ การดํารงชีวิตของมนุษยมิใชเพื่อกอบโกยผลประโยชนจากธรรมชาติ หรือกระทํา



 

 
 
 

27 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

ตนอยูเหนือธรรมชาติ หากแตมนุษยตองเรียนรูธรรมชาติที่จะดํารงชีวิตอยางสันติรวมกับผูอื่น กับ
สังคมวัฒนธรรม และกับธรรมชาติ”  

วิทยาศาสตร ทั้งในความหมายขององคความรูและกระบวนการแสวงหาขอเท็จจรงิ 
ตลอดจนเทคโนโลยีทีป่ระยุกตจากความรูทางวิทยาศาสตร มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตในระดับ
ปจเจกบุคคลและระดับสงัคม สรุปไดดังน้ี  

 
2.7.1 วิทยาศาสตรทาใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เปนเหตุเปนผลการคิด 

สรางสรรค การคิดวิเคราะห รวมถึงมีทักษะในการแสวงหาขอเท็จจริงและความรูดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคม มีความสามารถในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ และตัดสินใจดวยขอมูลและสารสนเทศที่มีหลักฐานเชิงประจักษ ไมหลงเช่ือ  
งมงาย ซึ่งเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปนโลกที่ใชความรูเปนฐาน (knowledge base society) 
และนําความรูหรือขอมูล หรือสารสนเทศไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม มีความสมดุล
ระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติ มนุษยก็จะเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอการพัฒนา
สังคมและประเทศอยางย่ังยืน  
 

2.7.2 เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน เทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยีสื่อการสอน    
ชวยใหเกิดเรียนรูไดงายและเร็วข้ึน ย่ิงเมื่อมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเขามาใช            
ในการศึกษา ทําใหมนุษยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู และสามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลา       
และสถานที่ และเรียนรูไดตลอดชีวิต ทําใหสามารถนําความรูมาใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
พัฒนาอาชีพและรายได ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิต  

 
2.7.3 เทคโนโลยีทางการเกษตร ชวยในการขยายพันธุพืช พันธุสัตว ปรับปรุงพันธุพืช

และสัตว ปรับปรุงสภาพดินเพาะปลูกพืช การกําจัดศัตรูและโรคพืชและสัตว ชวยเพิ่มผลผลิต            
ทางการเกษตร รวมถึงอาหารปลอดภัย เมื่อมีเทคโนโลยีการขนสงเขามาสนับสนุน ก็ทําใหผลผลิต   
ทางการเกษตรเขาสูระบบตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดรวดเร็ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตรชวยใหสามารถถนอมอาหารใหมีบริโภคไดตลอดป พยุงราคาไมใหตกตํ่าในชวงฤดูการผลิต 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดและมีความสามารถในการสนองตอบความตองการของชีวิต และประชาชน
ทั่วไปมีอาหารซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของรางกายบริโภคอยางเพียงพอ  

 
2.7.4 เทคโนโลยีชวยใหมนุษยมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดี โดยมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง

แข็งแรง มีความปลอดภัย มีโครงสรางพื้นฐานที่ชวยใหดํารงชีวิตไดงายสะดวกสบาย และมี        
ความปลอดภัย ไดแก ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน รวมถึงสิ่งประดิษฐตางๆ ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน โทรทัศน เครื่องใชไฟฟาในบาน ยานพาหนะประเภทตางๆ เปนตน  

 
2.7 .5 เทคโนโล ยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ ช วยในการทํางาน              

การติดตอสื่อสาร และการศึกษางายข้ึน ประหยัดแรงงาน ประหยัดบุคลากร และประหยัด
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ทรัพยากรธรรมชาติชวยการอนุรักษวัฒนธรรม เชน สํานักงานไรกระดาษ การใชอิเล็กทรอนิกสเมล 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ชุมชนและกลุมสนใจบนอินเทอรเน็ต เปนตน  

 
2.7.6 เทคโนโลยีทางการแพทย ชวยใหมนุษยมีอายุยืนยาวข้ึน มีสถานะสุขภาพดีข้ึน 

มนุษยจึงมีชวงเวลาเปนกําลังงานภาคการผลิตของครอบครัวและสังคมนานข้ึน ชวยควบคุมการเพิ่ม
ของประชากรไมใหเกินกําลังของทรัพยากรธรรมชาติที่จะรองรับ และกระทบกับมาตรฐาน          
การดํารงชีวิต  
  

วิทยาศาสตรจึงมีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของปจเจกบุคคลและสังคม ทั้งในแง
การพัฒนาคนใหมีทักษะในการแสวงหาความจริงและความรู พัฒนาการคิด การศึกษา และอาชีพ 
และในแงของการใชวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในดานสิ่งประดิษฐ และระบบหรือวิธีการ
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ของมนุษย และเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการดํารงชีวิตทําใหมนุษย       
มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดี  
 
3. พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกและประเทศไทย 
 

พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเอกสารน้ี จะแยกออกเปนพัฒนาการ               
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตะวันตก และพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
ของประเทศไทย สรุปไดดังน้ี  (นฤมล ธนานันต และคณะ, 2551: 4) 

 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตะวันตก 

 
3.1.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสมัยโบราณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัย

เริ่มแรก เมือ่ประมาณ 6,000 ป กอนคริสตศตวรรษ มีการพฒันาดานเกษตรกรรม การใชโลหะหลอม 
ซึ่งเรียกวา ยุคสําริด (Bronze Age) โดยใชทองแดงผสมกบัดีบุกเพือ่ความแข็งแรง และเริม่มีการ
บันทึกเปนภาษาเกิดข้ึนในอารยธรรม เชน 

3.1.1.1  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian Civilization) ปจจุบัน    
คือ ประเทศอิรัก ชนชาติตางๆ อาศัยมากมาย เชน ชาวสุเมเรียนไดประดิษฐอักษรคูนิฟอรม 
(Cuneiform) ที่ใชกระดูกมีลักษณะเปน รูปลิ่ม กดบนดินเหนียวในขณะออนตัว เปนรูปรางตางๆ 
นับเปนอักษรที่เกาแกที่สุด ชาวแคลเดียน (Chaldean) พัฒนาความรูดานดาราศาสตร โดยเช่ือวา 
ดาวเคราะหม ี5 ดวง ไดแก ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร และดาวเสาร 

3.1.1.2  อารยธรรมอียิปต (Egyptian Civilization) เมื่อประมาณ 4,000 ป  
กอนคริสตศักราช ชาวอียิปตคิดคนการทํามัมมี่ศพและสรางที่บรรจุศพ คือ ประมิด ใชหลักการดาน
กลศาสตร คณิตศาสตร และสถาปตยกรรมที่ล้ํายุค มีการประดิษฐอักษรฮีโรกราฟก (Hieroglyphic) 
เปนอักษรภาพ ตอมาดัดแปลงเปนตัวเดโมติก (Demotic) ซึ่งใชในภาษากรีกปจจุบัน ชาวอียิปต
สามารถคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมและทรงกลม นอกจากน้ียังมีความรูดานดาราศาสตรอยางดีและได
กําหนดปฏิทิน 1 ป มี 360 วัน และตอมา กําหนด 1 ป มี 365 วัน โดยแบงออกเปน 12 เดือน     
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ดานชีวภาพ คือ การศึกษาคนควาเกี่ยวกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของรางกายมนุษย ซึ่ งนําไปสู
ความเจริญกาวหนาดานการแพทย 

1. อารยธรรมในอเมริกากลาง (Central American Civilization) ใน 
ปจจุบันบริเวณที่เปนประเทศกัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว คอสตาริกา ปานามา โคลัมเบีย 
เอกวาดอร เปรู โบลิเวีย ชิลี และอารเจนตินา ในสมัยโบราณมีชนเผาตางๆ ไดแก มายา (Mayas)  
แอสแทค (Aztecs) และอินคา (Incas) เช่ือกันวา ชนเผาแอสเทคมีความรูดานดาราศาสตรมาก สวน
ชนเผาอื่นๆ ก็มีรองรอยของอารยธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงดานสถาปตยกรรมการกอสราง 

2. อารยธรรมในเอเชีย (Asian Civilization) แหลงสําคัญอยู 
ในประเทศอินเดียและจีนเมื่อ 3,000 - 2,000 ปกอนคริสตศักราช สําหรับในประเทศไทยเอง มีการขุด
พบสิ่งของเครื่องใชที่แสดงถึงอารยธรรมที่มีความเจริญอยางมาก มีอายุมากกวาที่พบในอินเดีย จีน 
และเมโสโปเตเมีย 
 

3.1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยกรีก 
กรีก (Greeks) มีการพัฒนาดานปรัชญา กฎหมาย และวิทยาศาสตร ซึ่งหลาย 

สาขาวิชายังมีการใชจนถึงปจจุบันแควนไอโอเนีย (Ionia) เปนสถานที่ๆ ซึ่งวิทยาศาสตรสมัยน้ีเจริญ 
รุงเรืองเปนแหงแรก ใชอักษรฟนิเชียน (Phaenician) ตอมาพัฒนาเปนอักษรลาตินนักวิทยาศาสตร  
ที่สําคัญ ไดแก  

เธลิสแหงไมเลตุส (Thales of Milletus 636-546 กอน ค.ศ) ไดรับการยกยอง 
วา เปนนักวิทยาศาสตรคนแรกของกรีกและมนุษยชาติ ซึ่งใหความรูดานดาราศาสตรและเรขาคณิต 

เอมเพโดคลสี (Empedocles 495-430 กอน ค.ศ) กลาววา สิ่งมีชีวิต 
ประกอบดวยดินนํ้าลมไฟ และไดต้ังทฤษฎีธาตุสี ่(Theory of Four Humours ) 

ฮิปโปเครตีส (Hippocrates 490-377 กอน ค.ศ) บิดาแหงการแพทย            
มีความเช่ือวาโรคภัยไขเจ็บไมไดเกิดจากการกระทําของสิ่งเหนือธรรมชาติ 

อริสโตเติล (Aristotle 384-322 กอน ค.ศ) นักปราชญชาวกรีกที่ไดรับ       
การยกยองวาเปนบิดาแหงวิชาสัตววิทยา ธรรมชาติวิทยาและศาสตรดานอื่นๆ เน่ืองจากชนชาติตางๆ 
เช่ือถือในคําสอนของ อริสโตเติล นานถึง 2,000 ป 
 

3.1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยอเล็กซานเดรีย 
เมื่อ 334 ป กอนคริสตศักราช พระเจาอเลก็ซานเดอรมหาราช ต้ังศูนย 

วิทยาการที่เมืองอเล็กซานเดรียตอมาพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชสิ้นพระชนม ราชวงศปโตเลมีได
ครองเมืองและไดสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตร มีการทดลองและบันทึกขอมูลในมวนกระดาษ
ปาปรัส 7 แสนมวน รวบรวมไวที่หอสมุดอเล็กซานเดรีย ซึ่งจัดเปนแหลงสะสมวิชาการที่ใหญที่สุด   
ในโลกสมัยน้ันนักวิทยาศาสตรที่สําคัญ ไดแก 

ยูคลิด (Euclid 330-260 กอนครสิตศักราช) บิดาแหงเรขาคณิต 
อารคีมิดีส (Archimedes 287 -212 กอนคริสตศักราช) ผูคนพบกฎของคาน 

ดีดคานงัด และพบวานํ้าหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อช่ังในนํ้าจะเทากบันํ้าหนักของนํ้าที่ถูกวัตถุน้ันแทนที ่
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โทเลอม ี(Claudius Ptolemy ค.ศ.127-170) เขียนหนังสืออัลมาเจส  
(Almagest) ที่มีอิทธิพลตอการศึกษาดาราศาสตร กลาววา โลกน้ีเปนศูนยกลางของจักรวาล ดวง 
อาทิตย และดาวเคราะหดวงอื่นๆ โคจรรอบโลกเกเลน (Galen of Pergamum ค.ศ. 131-201) 
แพทยผูศึกษา กายวิภาคและสรีรวิทยา ของคนโดยการผาตัดลิงและหมูทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน   
และมีผลตอการพัฒนาดานการแพทย 
 
 3.2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยกลาง 
 

เริ่มต้ังแต ค.ศ. 450-1700 การพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยกลางแบง เปน
ยุคมืด และยุคฟนฟูศิลปวิทยา ดังน้ี 

 
3.2.1 ยุคมืด เปนการเก็บรวบรวมและแปลตําราที่มีอยูเดิมจากอียิปตโบราณและกรีก

โบราณ โดยชนชาติอาหรับเปนภาษาอาหรับ ดังน้ันในคริสตศตวรรษที่ 9 อาหรับ จึงเปนผูนําดาน
ปรัชญา และวิทยาศาสตร ตอมายุโรปจึงรับความรูจากอาหรับในปลายคริสตศตวรรษที่ 12 และแปล
ตําราจากอาหรับกลับเปนภาษาลาติน และมีการใชแพรหลายในยุโรปจนถึงกลางศตวรรษที่ 14 

3.2.2 ยุคฟนฟูศิลปวิทยา หรือยุคฟนฟูศิลปวัฒนธรรม เริม่ต้ังแตกลางศตวรรษที ่14 
มีนักวิทยาศาสตรที่สําคัญในสมัยน้ีไดแก 

โยฮันน กูเตนเบิรก (Johann Gutenberg ค.ศ. 1397-1468) ชาวเยอรมัน  
มีการประดิษฐแทนพิมพ และทําใหมกีารเผยแพรวิชาการดานวิทยาศาสตรอยางกวางขวางมากข้ึน 

ลีโอนาโด ดาวินซ ี(Leonardo da Vinci ค.ศ. 1452 -1519) ศึกษากายวิภาค  
กลศาสตรและจลศาสตรของไหล นับเปนผูริเริ่มนําวิทยาศาสตรเขาสูยุคใหม 
 

3.3 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

คริสตศตวรรษที ่16-18 มีการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ใหญ 
นักวิทยาศาสตรทีส่ําคัญๆ ในยุคน้ี ไดแก 

นิโคลัส โคเพอรนิคัส (Nicholaus Copernicus ค.ศ. 1473-1543) นักวิทยาศาสตร 
โปแลนดไดใหทฤษฎีเกี่ยวกับจกัรวาลวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ โลกไมใชศูนยกลาง
ของจักรวาล เปนการปฏิวัติทางดาราศาสตร เพราะเปนการอางทฤษฎีที่คานกับความเช่ือของโทเลอม ี

แอนเดรียส วีเซเลียส (Andreas Vesalius ค.ศ. 1514-1563) นักกายวิภาคศาสตร  
ศึกษากายวิภาคของคนจากรางกายของคน จึงทําใหการพัฒนาดานการแพทยเจริญกาวหนาเขาสูยุค
ปจจุบันมากข้ึน และคัดคานคําสอนของเกเลนซึง่เช่ือกันมานานถึง 1,500 ป 

กาลิเลโอ (Galileo Galilei ค.ศ. 1564-1642) นักดาราศาสตร คณิตศาสตร และ 
ฟสิกส ชาวอิตาเลียน เปนบิดาแหงการทดลองทางวิทยาศาสตร คนพบของแรงดึงดูดของวัตถุของโลก 
และเปนผูประดิษฐกลองดูดาวไดเปนคนแรก ไมเห็นดวยกับความเช่ือของอริสโตเติล โทเลอมี และ 
เกเลน ดังน้ันกาลิเลโอจึงประสบปญหาในการเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตรอยางมากเพราะ
ขัดแยงกับคําสอนทางศาสนา 
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โยฮัน เคปเลอร (Johannes Kepler ค.ศ. 11571-1630) เปนผูทีอ่ธิบายวิถีการ 
โคจรของดาวเคราะหทั้ง 9 ดวงวา โคจรเปนวงรีไมใชวงกลม เรียกวา กฎของเคปเลอร 

โรเบิรต บอยล (Robert Boyle ค.ศ. 1627-1692) บิดาแหงวิชาเคมี กลาววาสสาร 
ประกอบดวยธาตุมากกวา 4 ชนิด ซึ่งคานแนวคิดของอริสโตเติล ที่กลาววาสสารประกอบดวยธาตุ    
4 ชนิด 

จอหน เรย (John Ray ค.ศ. 1627-1705) เปนบิดาแหงวิชาพฤษศาสตร จําแนกพืช 
พันธุไมกวา 1,186,000 ชนิด เปนหมวดหมูและต้ังช่ือพืช 

เอนตัน แวน เลเวนฮุก (Anton Van Leuwenhoek ค.ศ. 1632-1723) บิดาแหง 
โลกจุลชีวันสรางกลองจลุทรรศน นําไปสองดูสิง่มีชีวิตเลก็ๆ ไดรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทําให
ความรูเรื่อง จลุชีวันกระจางข้ึนมาก กลองจุลทรรศนสามารถขยายไดถึง 270 เทา 

เซอร ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton ค.ศ. 1642-1727) บิดาของวิทยาศาสตร 
สมัยใหมพบกฎแหงความโนมถวงซึ่งเปนกฎสากลแรก สรุปแรงดึงดูดของโลก จากการสงัเกตลูกแอบ 
เปลตกลงพื้นดิน ไมลอยไปในอากาศ โดยเรียกกฎน้ีวา กฎแรงดึงดูดระหวางมวล และศึกษาสาเหตุ
ของการเกิดรุงกินนํ้า 
 
 3.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
 

ต้ังแตป ค.ศ. 1700 มีการพฒันาของวิทยาศาสตรทุกสาขา เพื่อสนองความตองการ
ของมนุษยในการที่จะครองโลกวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจนถึงปจจบุันน้ี ซึ่งแยกไดดังน้ี 

 
3.4.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 

คริสตศตวรรษที ่18 มีแนวความคิดปรัชญาวิทยาศาสตรแนวใหมและไดนํา 
วิธีการวิทยาศาสตรและรปูแบบทางคณิตศาสตรมาใช ทําใหเกิดการคนพบและการต้ังทฤษฎีใหมๆ 
โดยรัฐเปนผูสนับสนุน กระบวนการผลิตสินคาทีท่ันสมัย นักวิทยาศาสตรในสมัยน้ี ไดแก 

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin ค.ศ. 1706-1790) คนพบวาไฟฟา 
เปนของไหล ไฟฟาในอากาศ ทําใหเกิดฟาแลบ และฟาผา นําวิธีการปองกันฟาผา โดยประดิษฐ
สายลอฟา 

เจมส วัตต (James Watt ค.ศ. 1736-1819) ประดิษฐเครื่องจักรไอนํ้า แบบ 
ใหม กําหนดกําลังเครื่องจักรเปน “แรงมา” ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 

3.4.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยสงครามโลก 
สงครามโลกครั้งที่หน่ึง เปนสงครามเคมี เพราะมีการทําลายลางดวยระเบิดชนิด 

ตางๆ และแกส สวนมหาสงครามโลกครั้งที่สอง ดวยระเบิดปรมาณู ผลจากสงครามทําใหเกิด       
การกระตุนเตือน นักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐคิดคน ใหเพิ่มความรับผิดชอบและระมัดระวังใน
ผลงานของตนย่ิงข้ึน บุคคลหลายกลุมไดผนึกตัวข้ึนตอตานการทําสงคราม ดวยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เชน ระเบิดไฮโดรเจน ระเบิดนิวตรอน สารพิษ และเช้ือโรค นักวิทยาศาสตรที่สําคัญๆ 
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ไดแก อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein ค.ศ. 1879-1955) นักฟสิกสคณิตศาสตร คนพบทฤษฎี
สัมพันธภาพ นําไปสูการสรางระเบิดปรมาณู และคิดทฤษฎีใหม ซึ่งนําไปสูการสํารวจอวกาศ 
 

3.4.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดข้ึนมากมาย ชีวิตความเปนอยู 

ของมนุษยสุขสบาย และปลอดภัยจากโลกภัยไขเจบ็ นักวิทยาศาสตรสมัยน้ี ไดแก  
เอ็ดมันด ฮัลลีย (Edmund Halley ค.ศ. 1656–1742) นักดาราศาสตร 

ชาวอังกฤษ ศึกษาการเคลื่อนที่ของ “ดาวหางฮัลลีย” ไดพยากรณวาดาวหางดวงน้ีจะปรากฏใหเห็น
ทุกๆ 76 ป 
 ลาวัวซิเอ (Anton Laurent Lavoisier ค.ศ. 1743-1794) ต้ังทฤษฎีการ
สันดาป แกสที่ทําใหลุกไหม เรียกวา “แกสออกซเิจน” และต้ังกฎทรงแหงมวลสาร ซึ่งมีใจความวา 
“มวลของสารกอนทําปฏิกิริยายอมเทากับมวลของสารหลงัการทําปฏิกริิยา” 

วอลตา (Alessandro A. Volta ค.ศ. 1744-1827) ประดิษฐเครื่องมือ “โวลทา 
อิกไฟล” ซึ่งเปนหลักของแบตเตอรี่ในปจจบุัน 

ลามารก (Jean Baptise Chevalier de Lamark ค.ศ.1744-1829) ต้ังกฎ 
การใชและไมใชที่อธิบายวาลกัษณะดอยจะถายทอดจากบรรพบุรุษไปยังลกูหลาน และลกัษณะที่ไม
จําเปนจะคอยๆ เสื่อมสลายไป 

เอ็ดวารด เจนเนอร (Edward Jenner ค.ศ. 1749-1823) เปนผูคนวิธีปลกูฝ 
ปองกันไขทรพิษ 

แอมแปร (Andre Marie Ampere ค.ศ.1774-1836) เปนผูคนพบกระแสไฟฟา 
สลบั ซึ่งตอมานักวิทยาศาสตรไดต้ังช่ือหนวยวัดกระแสไฟฟาวา “แอมแปร” 

เซอร ฮัมฟรีย เดวี (Sir Humphry Davy ค.ศ. 1778-1829) ไดคนพบกาซ 
ไนตรัสออกไซดซึ่งสามารถนําไปใชเปนยาสลบได 

ไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday ค.ศ. 1791-1867) เปนผูคนพบ 
สนามแมเหล็กไฟฟาซึง่ตอมาพฒันาเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา พบหลักการของหมอแปลง พบกฎการ
แยกสลายดวยไฟฟาซึง่ยังใชกันในปจจบุัน 

ชาลส โรเบริต ดารวิน (Charles Robert Dawin ค.ศ.1809–1882) เปน 
ผูคนพบทฤษฎีวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

เกรกอร โยฮันน เมนเดล (Gregoe Johann Mendel ค.ศ. 1822-1884) ได 
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการผสมพันธุพืช และไดสรุปเปนกฎเรยีกวา “กฎทางพันธุกรรมของเมนเดล” 
และไดช่ือวาเปนบิดาแหงพันธุกรรม 

หลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur ค.ศ. 1822-1895) เปนผูคนพบจลุินทรีย  
และวางรากฐานทฤษฎีแบคทีเรีย ใชวิธีการพาสเจอรไรเซช่ัน (Pasteurization) ในการกําจัด
แบคทีเรียในอาหาร โดยการทําใหอาหารอุน แลวทําใหเย็นลงโดยเร็ว และยังคนพบวิธีการทําเซรุมแก
พิษสุนัขบา และผลิตวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบา 
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โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edisson ค.ศ. 1847-1931) เปนนัก 
ประดิษฐทีส่ําคัญคนหน่ึงของโลกไดประดิษฐเครื่องบันทกึเสยีงเครื่องแรกของโลก หลอดไฟฟาเครื่อง
ฉายภาพยนตรมีสิ่งประดิษฐที่จดลิขสทิธ์ิ 1,328 ช้ิน และที่ไมไดจดลิขสิทธ์ิอีกมากมาย 

ลูเธอร เบอรแบงค (Luther Burbank ค.ศ. 1849-1926) ผสมพันธุไมดอก    
ไมผล และทดลองผสมขามพันธุ จนไดพันธุใหมที่มีคุณภาพดีมากมายเขาไดสมญานามวา “ผูวิเศษแหง
ตนไม” 
 

3.4.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน 
 

การศึกษาและการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาชีพ 
ที่หลายคนใหความเช่ือถือ ประเทศมหาอํานาจมีการสนับสนุนงานคนควาวิจัยอยางจริงจัง จึงเกิด
สถาบันคนควาวิจัย ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผนดิน แหลงเงินทุน มูลนิธิ และบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ การคิดคนทฤษฎีและวิธีการประยุกต    
จึงเปนไปอยางกวางขวางตอเน่ืองและรวดเร็ว ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พิมพ
เผยแพรกันในปจจุบันและสิ่งประดิษฐใหมๆ มีมากมาย เน้ือหาความรูในแตละแขนงวิชาก็มี        
ความลึกซึ้ง และเริ่มขยายขอบเขต ไมอาจแยกอยางชัดเจนวาจัดอยูในสาขาใด (เติมศักด์ิ เศรษฐวัช
ราวนิช, 2542: 4) 
 
 3.5 พัฒนาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย 
 

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะเปน “ผูตาม” 
มากกวาเปน “ผูนํา” และเปน “ผูบริโภค” มากกวาเปน “ผูผลิต” ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีเปนสิ่งที่มีอยูคู  
กับชีวิตไทยต้ังแตโบราณกาล แตมิไดเรียกวา “เทคโนโลยี” คนสวนมากรูจักและคุนเคยเทคโนโลยี   
ใน “วิชาชาง” สําหรับประวัติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย แบงออกเปนสมัยตางๆ 
ไดดังน้ี คือ 

 
3.5.1 สมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี (กอน พ.ศ. 1792) 

ประเทศไทยในปจจบุัน เปนดินแดนเกาแกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
กระจายตัวอยูทั้งบนที่สูงและที่ราบลุมแมนํ้า ไดมีการรวมตัวกันเปนกลุมเมือง และพัฒนาเปนแควนใน
ภูมิภาคตางๆ นับต้ังแตพุทธศตวรรษที ่11 หรือ 12 เปนตนมา มีการติดตอระหวางกลุมชนตางๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของเครื่องใช และไดเรียนรูวัฒนธรรมของคนตางกลุมเกิดบูรณาการทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เปนระบบระหวางพุทธศตวรรษที่ 8-12 ชาวอินเดียและชาวจีน เดินทางเขามาคาขาย 
ในคาบสมุทรอินโดจีนเพิ่มข้ึน ผูคนเรียนรูอารยธรรมของอินเดียในดาน ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ศิลปะวิทยาการตางๆ ซึ่ง เปนที่ยอมรับของชาวพื้นเมืองมากกวาอารยธรรมจีน 
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3.5.2 สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1972-พ.ศ. 1893) 
การผสมผสานของอารยธรรม อินเดีย ลังกา มอญ ขอม และจีนสรางสรรค  

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของสุโขทัยโดยเฉพาะการประดิษฐตัวอักษรไทย นับเปนมรดกอัน
ล้ําคาที่บรรพบุรุษ เทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในยุคแรกๆ เปนเทคโนโลยีพื้นบานงายๆ เกี่ยวกับการ
กอสรางที่อยูอาศัยและสถานที่ทางดานศาสนา การทําอาหาร การกสิกรรม การแพทยแผนโบราณ 
และการตอสู ที่พอจะเขาขายเปนเรื่องของวิทยาศาสตรก็คือ ดาราศาสตร แตดาราศาสตรในยุคแรก
ของไทยไดรับอิทธิพลความเช่ือจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ดังหลักฐานเรื่องไตรภูมิพระรวง 
ซึ่งสะทอนความเช่ือของคนไทยในยุคน้ันวา จักรวาลประกอบดวยสามภพ คือ โลก สวรรค และนรก 
จึงไมใชดาราศาสตรในปจจุบัน 
 

3.5.3 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-พ.ศ. 2310) 
ไทยสัมผัสกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคใหมของโลก เมือ่ชาวตะวันตก  

สวนใหญเปนพอคา นักแสวงโชค นักผจญภัย นักสอนศาสนา นักการทูต เดินทางเขาสูไทย ผลผลิต
ทางเทคโนโลยียุคใหมที่คนไทยไดสัมผัสเปนสิ่งแรก คือ ปน อาวุธปนที่ถูกนําเขาสูประเทศไทยโดยชาว
โปรตุเกสในรัชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) คือ ปนสั้นปนยาว และปนใหญ 
ตอมาไทยจึงไดเครื่องมือทางวิทยาศาสตรยุคใหม คือ กลองโทรทรรศน ซึ่งสมเด็จพระนารายณ
มหาราชไดรับเปน พระราชบรรณาการจากพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส สองดูทองฟาและดวงดาว
เปนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2228 ถือเปนการเริ่มตนแหงวิทยาศาสตร ยุคใหมในประเทศ
ไทย แหลงความรูในสมัยแรกๆ ของไทย คือ วังและวัด 
 

3.5.4 สมัยกรุงธนบุร ี(พ.ศ. 2310-พ.ศ. 2325) 
บานเมืองประสบปญหาเศรษฐกจิตกตํ่า เกิดภัยธรรมชาติ มกีารแพรระบาด 

ของหนูนา ผูคนลมตายเปนจํานวนมาก พระเจากรุงธนบุรีทรงทําการแกไขดวยวิธีการตางๆ อาทิ   
การซื้อขาวสารจากชาวตางชาติมาแจกใหประชาชน การเกณฑขาราชการมาทํานาปรัง ประกาศดักจบั
หนูมามอบใหทางการเปนรางวัล การถมทะเลทําพื้นที่ปลูกขาว จากสภาพปญหาดังกลาวมีผลกระทบ
ตอความกาวหนาของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

3.5.5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 
สังคมไทยมีโอกาสรบัวิทยาศาสตรยุคใหมจากชาวตางประเทศที่เปนพอคา  

นักสอนศาสนา หรือมิชชันนารี นักการทูต โดยวิทยาศาสตรยุคใหมไดเขามามบีทบาทสําหรบัคนไทย 
สรปุไดดังน้ี 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ สวนใหญก็ยังเปนเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับดานการดํารงชีวิต งานศิลปะ และการทหาร เชน อาวุธในการสูรบ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวฯ พระองคไดทรงสงนักเรียนไทย 
ไปศึกษาทางดานวิทยาศาสตรที่ตางประเทศ เมื่อคนไทยรุนแรกที่ไปศึกษายังตางประเทศกลบัมา
เมืองไทยวิทยาศาสตรยุคใหมในประเทศไทยก็แพรหลายเปนที่ยอมรบัมากข้ึนอยางรวดเร็ว  
 



 

 
 
 

35 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวฯ พระองคทรงเปนพระบิดา 
นักวิทยาศาสตรไทย พระองค มีความรูความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรยุคใหมอยางดีเย่ียม ทรง
ทํานายสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดข้ึนที่ตําบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2411 อยางแมนยํา เปนที่ปรากฏและยอมรับในวงการดาราศาสตรของโลก 

รัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ประชาชนไดรับ 
การศึกษาอยางเปนระบบ พระองคจึงไดทรงโปรดใหต้ังกระทรวงธรรมการข้ึนในป พ.ศ. 2435      
เพื่อรับผิดชอบภาระการจัดการศึกษาภายในประเทศ ในชวงรัชกาลน้ีวิทยาศาสตรก็เปนที่แพรหลาย 
ในสังคมไทยแตเปนวิทยาศาสตรระดับพื้นฐาน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วิทยาศาสตรในระดับสงูเริ่มม ี
ความสําคัญและมีบทบาทมากข้ึน จุดเริ่มตนสําคัญของการศึกษาและการประยุกตความรู           
ทางวิทยาศาสตรในระดับสูงคือ การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยข้ึนในป พ.ศ. 2459 นับเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย การศึกษาวิทยาศาสตรในระยะแรกๆ น้ัน เปนวิชาพื้นฐาน   
เพื่อการศึกษาตอทางอาชีพ คือ การแพทย วิศวกรรม และการฝกหัดครู การศึกษาวิทยาศาสตร
บริสุทธ์ิ เริ่มตนข้ึนในป พ.ศ. 2477 และในป พ.ศ. 2478 มีบัณฑิตวิทยาศาสตรของไทยรุนแรก ต้ังแต
น้ันมาการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตรทั้งวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิและวิทยาศาสตรประยุกตในประเทศ
ไทยก็เจริญรุดหนาสืบมาอยางรวดเร็ว 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระองคทรงเปน  
“พระบิดาของเทคโนโลยีไทย” จากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 
2504 ไดมีการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตางๆ การจัดต้ังมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค ผลจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ตางๆ ทําใหไทยมีความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม ป พ.ศ.2522 มีการจัดต้ังกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและการพลังงานข้ึน เพื่อรับผิดชอบในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชพัฒนา
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพทุกๆ ดาน เชน การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การแพทย        
การพักผอนหยอนใจ การบันเทิง และอื่นๆ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางสรรคความเจริญ  
ใหกับประเทศไทย ทําใหคนไทยมีสภาพความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสุขภาพดี มีความรู     
ความเขาใจธรรมชาติของตนเองและสิ่งแวดลอม 
 
4. รางวัลนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีของไทย 
 

ปจจุบันประเทศไทยตองพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศอยูมาก เน่ืองจากขอจํากัดในดาน
ตางๆ อาทิเชน บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ระบบการศึกษา งบประมาณการวิจัยและพัฒนา
นับต้ังแตป พ.ศ. 2525 จนถึงปจจุบัน มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดนในพระบรม
ราชูปถัมภไดริเริ่มใหมีรางวัล “นักวิทยาศาสตรดีเดน” และรางวัล “นักวิทยาศาสตรรุนใหม” โดยเริ่ม
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2525 เปนปแหงการเฉลิมฉลองและสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป พรอมกัน
น้ัน เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง   
เปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” สวนรางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน และนักเทคโนโลยีรุนใหมเริ่มจัด
ข้ึนในป พ.ศ. 2543 เพื่อเชิดชูเกียรติและเปนกําลังใจใหแกนักวิทยาศาสตร และนักเทคโนโลยีเปน
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รายบุคคลและกลุมที่มีผลงานดีเดนทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมน้ีไดรับความรวมมือในการ
สนับสนุนรางวัล จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือซีเมนตไทย โดยในวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเปน “วันวิทยาศาสตร
แหงชาติ” ของทุกป จะมอบรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน และรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม รางวัล
เปนโลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเงินรางวัล 200,000-400,000 บาท สวน
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนและรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม จะมอบในวันที่ 19 ตุลาคม ทุกป ซึ่งเปน 
“วันเทคโนโลยีแหงชาติ"” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรางพระบรมรูปขณะ
ทรงเรือใบซเูปอรมดหลอดวยบรอนซ สําหรับมอบเปนรางวัลแกนักเทคโนโลยีดีเดน และเหรียญรางวัล  
แกนักเทคโนโลยีรุนใหม ในวันเทคโนโลยีแหงชาติของทกุป 

 
 

ภาพที่ 1- 2 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนและรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม 
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ 

%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: Supermod2.jpg 
 

5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีบัคณุภาพชีวิต 
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เรานํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีมากมาย แตละ
เทคโนโลยีก็สามารถใชในหลายๆ ดานในการพัฒนาประเทศปจจัยหน่ึงที่จําเปนอยางย่ิงตอการ
พัฒนาการกินดีอยูดีของประชาชน คือ การมีรากฐานทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่แข็งแกรง 
ดวยเหตุน้ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ดังน้ี 

 
5.1 ดานเศรษฐกิจ  
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมดีข้ึน เชน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมเปลี่ยนสภาวะทาง
เศรษฐกิจมาเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงที่สุดของเอเชียและ แนวหนาของโลก 
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5.2 ดานสภาพแวดลอม  
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะชวยอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพ
ดีที่สุดสําหรับการดํารงอยูของสังคม ชวยเตือนภัยอันตราย ตลอดจนผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดข้ึนกับ
สังคมจากการทําลายสภาพแวดลอมธรรมชาติ เชน ปา สัตวปา และแหลงนํ้า เปนตน 

 
5.3 ดานสังคม  
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหคนเขาใจธรรมชาติของตัวเรา และกระบวนการ
ตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในรางกาย และความสําคัญของการทํางานเปนระบบ หรือเปนหมูคณะ ตลอดจน
ชวยใหสมาชิกของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการคิด และการทําอยางมีเหตุและผล สิ่งที่ดีและ
ไมดีเกิดจากการกระทํา ของสมาชิกในสังคม มิใชเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติใดๆ หากแตอยูที่
สมาชิกของสังคมที่ชวยกําหนดสรางสรรคใหเปนอนาคตที่ดีงาม 

 
5.4 ดานวัฒนธรรม  
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนุษยเรา มีความรูความเขาใจในตัวของมนุษยเอง 
และธรรมชาติอยางแทจรงิ จึงสามารถบอกไดวาวัฒนธรรมใดเปนวัฒนธรรมที่ไมพึงยึดถือเพราะเปน
วัฒนธรรมที่ถวงพัฒนาการของสังคม สําหรับวัฒนธรรมที่ดีงามวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ
ชวยใหวัฒนธรรมมบีทบาทและผลกระทบในดานสรางสรรคย่ิงข้ึน 
 
6. สรุป 
 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกี่ยวของ และสัมพันธกัน โดยที่วิทยาศาสตรหมายถึง ความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยูรอบๆ ตัวเรา ไดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร สวนเทคโนโลยีเปนวิทยาการ
และศิลปะ การนําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนหรือเพิ่มความสามารถในการทํางาน  
ของมนุษย ความรูทางวิทยาศาสตรจะไมมีคุณคา ถาหากปราศจากเทคโนโลยีมาเช่ือมโยงและ
เทคโนโลยี ที่ปราศจากความรูทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานก็ไมสามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
ความเจริญ กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางย่ิง ดังน้ัน จึงตองศึกษาหาความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูเสมอ เพื่อทันโลกและ
ทันเหตุการณ 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 
 
 

ตอนท่ี 1: ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. วิทยาศาสตร หมายถึง....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เทคโนโลยี หมายถึง.......................................................................................................................... 
3. บอกความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี……......................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
4. วิทยาศาสตรบรสิุทธ์ิ และ วิทยาศาสตรประยุกต แตกตางกันอยางไร................................................ 
................................................................................................................................................................
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ตอนท่ี 2: ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
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ตอนท่ี 3: การศึกษาผลงานของนักวิทยาศาสตรดีเดนและนักเทคโนโลยีดีเดนของไทย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  

 
 

หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. ความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific knowledge) 
2. กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process  of  science)   
3. วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process skills) 
5. จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind) 
6. เจตคติวิทยาศาสตร (Scientific attitudes) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. จําแนกประเภทความรูทางวิทยาศาสตรได 
2. อธิบายวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรได 
3. อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
4. อธิบายเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตรได 
5. อธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรได 
6. ระบมุโนมติสําคัญ และบอกความสมัพันธของเน้ือหาในรูปแบบแผนผังแนวคิด  

(concept map) ได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร” จากเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู        

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตเปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 

คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน “การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร” 
2. การนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint 
3. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
4. ใบงาน 
5. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  
6. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  

การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 2 
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  

 
 

การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science 
process) ที่มีแบบแผนที่นักวิทยาศาสตรหรือผูที่สนใจดานวิทยาศาสตรใชในการศึกษาคนควา       
หาองคความรู (Body of knowledge) ทางวิทยาศาสตร และองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึง
ไดแก ทักษะกระบวนการที่ตองใชในแตละข้ันตอนของการแสวงหาความรู รวมทั้งการมีจิตวิทยา
ศาสตรของผู ศึกษาคนควา จึงจะทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา การแสวงหาความรู          
ทางวิทยาศาสตร จึงเปนสิ่งสําคัญในการคนควาหาความรูและมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน     
ของมนุษย กระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหคิดเปนระบบ รวมทั้งมีการวางแผนในการทํางาน 
สามารถตรวจสอบและปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีชวยใหการดํารงชีพของมนุษย
มีคุณคาและประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม 
 
1. ความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific knowledge) 
 

การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of science) เปนกระบวนการ            
ทางวิทยาศาสตร (The science process) ที่ใชคนควาหาองคความรู (Body of knowledge) และ
แกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนประกอบดวย วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process skills) และจิตวิทยาศาสตร 
(Scientific mind) จนเกิดเปนความรูทางวิทยาศาสตร 6 ประเภท คือ (เครือวัลย  โพธิพันธ, 2542: 
4) 

1.1 ขอเท็จจรงิ (Fact) 
1.2 ความคิดรวบยอดหรอืมโนมติ (Concept) 
1.3 หลักการ (Principle) 
1.4 กฎ (Law) 
1.5 ทฤษฎี (Theory) 
1.6 สมมติฐาน (Hypothesis) 
 
1.1 ขอเท็จจริง (Fact)  

 
เปนความรูวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานของการแสวงหาความรู (ปราณี  มีทรัพยหลาก 

 และคณะ, 2544: 13) สังเกตไดโดยตรง และจะตองมีความเปนจริงสามารถทดสอบแลวไดผล
เหมือนกันทุกครั้ง เชน นํ้าเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว ขอเท็จจริงแตละอยางมีความหมายมาก 
หรือนอยตางกัน แตหากนํามารวมกันแลวอาจทําใหมีความหมายมากข้ึน เกิดความรูเพิ่มข้ึน เชน 
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1) นํ้าไหลจากที่สูงสูที่ตํ่า 
2) นํ้าจะเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ณ บริเวณที่ระดับนํ้าทะเล 
3) เกลือมีรสเค็ม 
4) สเปคตรัมของแสงอาทิตยมี 7 สี คือ มวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
5) นํ้าแข็งลอยนํ้าได  
6) สุนัขมี 4 ขา   
7) ผลสตรอเบอรรี่มีสีแดง   
8) ทุเรียนสุกมีกลิ่นฉุน 
9) พระอาทิตยข้ึนทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก 
10) เกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่เกาะสุมาตราเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 

 
 
1.2 ความคิดรวบยอดหรือมโนมติ (Concept)  

 
เกิดจากการนําเอาขอเท็จจริงหลายๆ สวนที่เกี่ยวของมาผสมผสานเกิดความรูใหม  

ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแบง
ประเภท ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ และความคิดรวบยอดทางทฤษฎี มโนมติ           
บางสถานการณ อาจทดสอบไดผลเหมือนเดิมแตมโนมติ บางสถานการณอาจสังเกตและเขาใจ       
ไมตรงกันข้ึนกับประสบการณของแตละคน (ปราณี มีทรัพยหลาก  และคณะ, 2544: 14) เชน 

-  โปรตีนเปนสารอาหารที่มีอยูในเน้ือสัตว 
-  พืชใบเลี้ยงเด่ียวเปนพืชที่มีใบเลี้ยงออกมาเพียงใบเดียวและมีเสนใบขนานกัน 
-  สัตว จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวไมมีกระดูกสันหลงักับสัตวที่มีกระดูก 

สันหลัง 
-  ยีนที่อยูบนโครโมโซมจะเปนตัวกําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 
มโนมติอาจเกิดจากการนําขอเทจ็จริงหรือความรูจากประสบการณอื่นหลายอยาง 

มาประกอบกัน แลวสรางเปนความเขาใจของตนเอง ยกตัวอยางเชน ผลทุเรียนมีสีเขียว มีหนามแหลม 
มีกลิ่นฉุน แบงเปนพู สิ่งเหลาน้ีไดจากการสังเกตขอเท็จจริงยอย ที่พบวา ผลทุเรียนมีสีเขียว ผลทุเรียน
มีหนามแหลม และผลทุเรียนมีกลิ่นฉุน ซึ่งมโนมติเกี่ยวกับทุเรียนน้ีเปนการนําคุณสมบัติที่เหมือนกัน
ของทุเรียนมาใชอธิบายลักษณะของผลทุเรียน และใชในการจําแนกทุเรียนออกจากผลไมชนิดอื่น  
 
 
 

ขอสังเกต ขอเท็จจรงิเปนขอมลูเชิงเด่ียวที่ไดจากการสงัเกต
ปรากฏการณธรรมชาติ โดยใชประสาทสัมผสัหรือเครื่องมือ  
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1.3 ความจริงหลักหรือหลักการ (Principle)  
 
คือ กลุมของความคิดรวบยอดที่เปนความรูหลกัทั่วไป สามารถใชอางอิงได คุณสมบัติ 

ของหลักการ คือ จะตองสามารถนํามาทดลองซ้ํา ไดผลเหมอืนเดิม 
ตัวอยาง 
กลุมมโนมติ หลักการ 
"ทองแดง เมื่อไดรบัความรอนจะขยายตัว" 
"เหล็กเมื่อไดรบัความรอนจะขยายตัว"           "โลหะทุกชนิดเมื่อไดรบัความรอนจะขยายตัว" 
"อลูมเินียม เมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว" 
"ข้ัวบวกกับข้ัวบวกจะผลักกัน" 
"ข้ัวลบกับข้ัวลบจะผลักกัน"           "ข้ัวแมเหล็กชนิดเดียวกนัจะผลักกนั ข้ัวตางกันจะดูดกัน" 
"ข้ัวลบกับข้ัวบวกจะดูดกัน" 

 
 หลักการ เปนความรูทางวิทยาศาสตรประเภทหน่ึงที่เปนความจริงที่แสดงความสัมพันธ     
ของเหตุและผลวาถามีเหตุอยางหน่ึงแลวจะทําใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึง สามารถทดสอบได และ
ไดผลเหมือนเดิม เปนที่เขาใจตรงกันไมวาจะทดสอบกี่ครั้ง เปนหลักที่ใชในการอางอิงได ดวยเหตุน้ี
หลักการมีลักษณะแตกตางจากมโนมติตรงที่หลักการเปนสิ่งที่ทุกคนเขาใจตรงกันสามารถใชอางอิงได

ขอสังเกต มโนมติของแตละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิง่หน่ึงวามลีักษณะ 
สมบัติ และคุณคาเปนอยางไร โดยเน้ือหาตางๆ ในหนังสอื เชน      
คํานิยาม คําอธิบาย การแจกแจง จัดเปนความรูประเภทน้ีหมด  

มโนมติ 

ขอเท็จจรงิ 

ขอเท็จจรงิ 

ขอเท็จจรงิ/
คิดเห็น 

เหตุผล 

เทียนไขมีสเีหลือง       
เปนแทงยาวๆ มีไส  
(การแจงแจง) 

-  เมื่อเทียนไขลุกไหม       
   จะไดกาซ CO2 
-  เทียนไขสีขาวเปนเทียน 
   บูชาพระ 

แผนผัง 2-1  ความหมายของมโนมติ 
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แตมโนมติเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันของแตละคนอาจไมเหมือนกัน ทั้งน้ีข้ึนกับประสบการณของแตละบุคคล 
(สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 26) หลักการอาจผสมผสานจากมโนมติ ต้ังแต 2 มโนมติที่สัมพันธกัน     
ที่ผานการพิสูจนวาเปนจริง 
 ตัวอยางของหลักการ ไดแก 

แสงจะหักเหเมื่อเดินทางจากตัวกลางชนิดหน่ึง ไปยังตัวกลางอีกชนิดหน่ึงที่มีความหนาแนน 
ไมเทากัน มาจากมโนมติหลายมโนมติ ไดแก 

1) แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผานนํ้าไปสูกระจก 
2) แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผานกระจกไปสูอากาศ  
3) แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผานอากาศไปสูนํ้า 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4   กฎ (Law)  
 

   คือ หลักการอยางหน่ึง แตเปนขอความที่เนนความสัมพันธระหวางเหตุผลแตมักแทน
ความสัมพันธในรูปสมการ 
   กฎ เปนความรูทางวิทยาศาสตรประเภทหน่ึงมีลักษณะคลายกับหลักการ คือ ไดรับ
การพิสูจนวาถูกตอง ทดสอบไดผลตรงกันทุกครั้ง มีลักษณะที่เปนจริงเสมอ แตกฎเปนหลักการ        
ที่จะเนนในความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งอาจเขียนสมการแทนได เชน กฎของบอยล (Boyle's 
Law) กลาววา “ถาอุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของแกสจะเปนปฏิภาคผกผันกับความดัน” อยูในรูปสมการ 
คือ V  1/P (ถา T คงที่) กฎมักจะเปนหลักการหรือขอความจริงทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการพิสูจน

ขอสังเกต หลกัการคือกลุมมโนมติที่แสดงความสัมพันธของเหตุ (เกิดกอน) 
และผล (เกิดตามมา) ซึง่จะสังเกตไดจากการที่เราสามารถแยกขอความน้ัน
ออกไดหลายขอความ และมีคําที่ใชแทนกลุมสิง่ของที่เราแยกได  

หลักการ 

มโนมติสัมพันธ 
ขอเท็จจริง 

มโนมติสัมพันธ 

ขอเท็จจริง 

ขอเท็จจริง 

ขอเท็จจริง 

แผนผังที่ 2-2 ความหมายของหลกัการ 
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มาเปนเวลายาวนานในระดับหน่ึง จนมีหลักฐานสนับสนุนมากเพียงพอ ไมมีหลักฐานอื่นที่คัดคาน 
จนกระทั่งขอความน้ันเปนที่ยอมรับวาถูกตองสมบูรณ ขอความน้ันจะเปลี่ยนจากหลักการหรือทฤษฎี 
กลายเปนกฎ 
 อยางไรก็ตาม แมกฎจะถูกต้ังมาจากขอความที่ไดรับการยอมรับมานานก็ตาม แตในยุคตอมา 
เมื่อความรูทางวิทยาศาสตรเจริญข้ึนซึ่งอาจทําใหมีขอความรูใหมเกิดข้ึน และขัดแยงกับกฎเดิม และ
หากพิสูจนไดวาความรูใหมถูกตองมากกวากฎที่มีอยูแลว อาจตองมีขอยกเวนหรือถูกยกเลิกไป เชน 
กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass) ซึ่งกลาววา “ในปฏิกิริยาเคมี สสารไมสามารถสราง
หรือทําลายได” แปรความไดวา ในปฏิกิริยาเคมี มวลของสารกอนทําปฏิกิริยาจะเทากับมวลของสาร
หลังทําปฏิกิริยา เชน เมื่อเผาเมอรคิวริกออกไซด (HgO) จะไดปรอท (Hg) และกาซออกซิเจน (O2) ดัง
สมการ 2HgO  + พลังงาน  2 Hg + O2 ซึ่งมวลของปรอท และกาซออกซิเจนที่ไดหลังจากการ
ปฏิกิริยาเคมีจะมีคาเทากับมวลของเมอรคิวริกออกไซด กฎขอน้ีเปนกฎพื้นฐานที่ใชอยูทั่วไปใน
การศึกษาวิทยาศาสตรเปนระยะเวลานาน แตหลังจากศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรจึงพบวา กฎน้ีไม
สามารถใชไดกับปฏิกิริยานิวเคลียร ซึ่งมวลของสารที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรจะนอยกวามวลของสาร
กอนทําปฏิกิริยาโดยมวลที่สูญหายไปจะถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานจํานวนมหาศาล ตามทฤษฎี
สัมพันธภาพพิเศษที่เสนอโดย อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) ซึ่งไดกลาวถึงมวลและพลังงาน
ไววา มวลและพลังงานแปรเปลี่ยนสภาพเขาหากันไดในภาวะที่เหมาะสมตามสมการ E  = mc2  เมื่อ 
E เปนพลังงานมีหนวยเปนจูล, m เปนมวลมีหนวยเปนกิโลกรัม, c เปนความเร็วแสงมีคาเทากับ 3  
108 เมตรตอวินาที จากการที่พบวามวลและพลังงานสามารถเปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปยังอีกสภาพหน่ึง
ไดน้ัน ขัดกับกฎทรงมวลเดิมที่วามวลไมสามารถสรางใหมหรือทําใหสูญหายได ตอมากฎทรงมวลน้ีได
ถูกเปลี่ยนเปนกฎทรงมวลและพลังงาน (Law of Conservation of Mass - Energy) ซึ่งกลาววา 
“the total amount of mass and energy in the universe is constant: ผลรวมระหวางมวล
และพลังงานในจักรวาลเปนคาคงที่” ซึ่งหมายถึง “มวลและพลังงานเปนสิ่งที่ไมสูญหายและมีอยูเทา
เดิม แตสามารถแปรเปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปอีกสภาพหน่ึงได”  
 ถึงแมวากฎ จะเปนหลักการที่มีความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และเขียนเปนสมการแทน
ได แตกฎไมสามารถอธิบายใหเขาใจไดวา ทําไมความสัมพันธระหวางเหตุกับผลจึงเปนเชนน้ัน สิ่งที่
สามารถอธิบายความสัมพันธภายในตัวกฎไดก็คือ ทฤษฏี ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
 
 
 
 

  
 
 

ขอสังเกต กฎ คือหลักการน่ันเอง แตเปนหลักการที่บอกความสัมพันธ
ระหวางเหตุกับผลและผานการทดสอบจนนาเช่ือถือได สวนใหญจะเขียน 
แทนดวยสมการได จะสังเกตไดจากมีคําเหลาน้ี เชน เทากับ     แปรผัน 
แปรผกผัน ปฏิภาคโดยตรง เปนตน 
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ตัวอยางกฎ 
กฎของบอยส (Boyle’s Law) กลาววา "ปริมาณของแกสจะเปนปฏิภาคผกผันกบัความดัน 

ถาอุณหภูมิคงที"่ เมื่อ T คงที่ 
 กฎการแยกตัวโดยอิสระของยีน (Law of segregation) กลาววา "ยีนที่ควบคุมลักษณะ
เดียวกันจะแยกออกจากกันโดยอสิระเพือ่สูหนวยสืบพันธุ" 

กฎสัดสวนคงท่ี (Law of definite proportion) กลาววา"อัตราสวนระหวางมวลของสาร
ของธาตุที่รวมกันเปนสารประกอบชนิดใดชนิดหน่ึง จะมีคาคงที่เสมอ" 
 

1.5 ทฤษฎี (Theory)  
 
คือความรูที่เปนหลักการกวางๆ ซึง่อาจเขียนในรปูแบบ (Model) เพื่อใชอธิบาย 

หรือพยากรณปรากฏการณตางๆ ที่อยูในขอบเขตของทฤษฎีน้ัน การยอมรบัวาทฤษฎีใดเปนความจริง
หรือไมพิจารณาจาก 

1.5.1 ทฤษฎีน้ันจะตองอธิบายกฎ หลักการ และขอเท็จจรงิยอย ๆที่อยูในขอบเขตของ 
ทฤษฎี 

1.5.2 ทฤษฎีน้ันจะตองอนุมานออกไปเปนกฎ หรอืหลักการได 
1.5.3 ทฤษฎีน้ันจะตองพยากรณปรากฏการณที่อาจเกิดตามมาได 

   ทฤษฎี เปนความรูวิทยาศาสตรประเภทหน่ึง มีลักษณะเปนขอความที่ใช       
ในการอธิบายขอเท็จจริง หลักการ และกฎตางๆ หรือกลาวไดวา ทฤษฏีเปนขอความที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณทั้งหลาย (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 30) 
   การแสวงหาความจริงของนักวิทยาศาสตร ใชการสังเกตการสรุปรวมขอมูล  
การคาดคะเนซึ่งทําใหเกิดความรูวิทยาศาสตรตางๆ ต้ังแตขอเท็จจริง หลักการ สมมติฐาน และกฎ  
แตการจะรูแตเพียงวาขอเท็จจริงหรือหลักการเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนอยางไร เทาน้ันยังไมพอ 
นักวิทยาศาสตรจะตองสามารถอธิบายขอเท็จจริงหรือหลักการน้ันไดดวยวา ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 
ดังน้ัน นักวิทยาศาสตรจึงพยายามสรางแบบจําลอง (Model) และเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 
แบบจําลองที่สรางข้ึนใชอธิบายขอเท็จจริงยอยในขอบเขตที่เกี่ยวของไดและสามารถทํานาย
ปรากฏการณที่ยังไมเคยพบในขอบเขตของแบบจําลองน้ันได เราเรียกแบบจําลองที่สรางข้ึนน้ีวา
ทฤษฎี (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 30) 
    ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับกฎ กฎน้ันอธิบายโดยใชความสัมพันธระหวาง
เหตุกับผลเปนหลักคือ บอกไดแตเพียงวาผลที่ปรากฏใหเห็นน้ีมีสาเหตุอะไร หรือเหตุกับผลสัมพันธกัน
อยางไร แตไมสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน สวนทฤษฎีน้ันสามารถอธิบายความสัมพันธ   
ในกฎได เชน “ถาเอาข้ัวแมเหล็กที่เหมือนกันมาวางใกลกันมันจะผลักกันแตถาข้ัวตางกันมันจะดูดกัน”  
น่ีคือความสัมพันธที่อยูในรูปของกฎ ถาจะถามวาทําไมข้ัวแมเหล็กเหมือนกันจึงผลักกัน การอธิบาย
ความสัมพันธน้ีตองใชทฤษฏีโมเลกุลแมเหล็กมาอธิบายจึงจะเขาใจ (เพียร ซายขวัญ, 2536: 15)  
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ตัวอยางทฤษฎี 

ทฤษฎีโมเลกุลของแมเหล็ก มีใจความวา "สารแมเหล็กทุกชนิดจะมีโมเลกุลซึ่งมีอํานาจ
แมเหล็กอยู แตละโมเลกุลจะประกอบดวยข้ัวเหนือและข้ัวใต หากโมเลกุลแมเหล็กเหลาน้ีเรียงตัวกัน
ไมเปนระเบียบ อํานาจแมเหล็กจะถูกทําลายกันเอง เพราะข้ัวเหนือและข้ัวใตมีอํานาจคนละชนิด    
แตถาหากโมเลกุลของแมเหล็กน้ันเรียงตัวเปนระเบียบ ข้ัวเหนือจะช้ีไปทางปลายหน่ึงของแทงแมเหลก็ 
สวนทางข้ัวใตจะช้ีไปอีกปลายดานหน่ึงซึ่งเกิดมีข้ัวอิสระที่ปลายทั้งสองขาง" 

ทฤษฎีเซลล มีใจความวา “สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบดวยเซลล และเซลลน้ันคือหนวย
พื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด” 

 
1.6 สมมติฐาน (Hypothesis)  

 
เปนคําอธิบายซึง่เปนคําตอบลวงหนากอนทีจ่ะดําเนินการทดลอง เพือ่ตรวจสอบ 

ความถูกตองเปนจรงิในเรื่องน้ันๆ หรอืเปนแนวคิดที่แสดงการคาดคะเนในสิง่ที่ไมสามารถตรวจสอบได
โดยการสงัเกต 

-  เมื่อพืชไดรับแสงมากข้ึน พืชจะเจรญิเติบโตข้ึน 
-  ถาเพิ่มทําละลาย จุดเดือดของสารละลายจะเพิ่มข้ึน 
-  ถาเพิ่มปริมาณปุยใหกับพืชมากเกินไป พืชจะเฉาตาย 
-  ถาอุณหภูมิที่แวดลอมมีผลตอการเจริญเติบโตของบัคเตรี ดังน้ัน บัคเตรทีี่อยู 

ในอุณหภูมิพอเหมาะจะเจริญเติบโตมากกวาบัคเตรีที่อยูในอณุหภูมิไมเหมาะสม 
-  ถาชวงขามีผลตอเวลาที่ใชในการว่ิง ดังน้ัน นาย ก. ซึ่งมีชวงขายาวกวา นาย ข.  

จะใชเวลาในการว่ิง 100 เมตร นอยกวา" 
 
 สมมติฐานจัดเปนการลงความคิดเห็นประเภทหน่ึง เปนขอความที่คาดคะเนคําตอบ      
ของปญหาลวงหนากอนจะดําเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองเปนจริงของเรื่องน้ันตอไป 
สมมติฐานอาจเปนขอความหรือแนวความคิดที่แสดงการคาดคะเนในสิ่งที่ไมสามารถตรวจสอบไดโดย
การสังเกตโดยตรง หรือเปนสิ่งที่แสดงความสัมพันธที่เช่ือวาจะเกิดข้ึนระหวางตัวแปรที่เปนเหตุ     
(ตัวแปรตน/อิสระ) และตัวแปรที่เปนผล (ตัวแปรตาม) (เพียร  ซายขวัญ, 2536:17-19)  
 สมมติฐานเกิดจากความพยายามในการตอบปญหาของนักวิทยาศาสตร สมมติฐาน มักเปน
ขอความที่คาดคะเนคําตอบของปญหาที่นักวิทยาศาสตรศึกษาอยู โดยอาศัยขอมูลและประสบการณ

ขอสังเกต ทฤษฎี เปนกลุมของขอความ/แนวคิดที่มีความเกี่ยวของกับการ
ทํางานของสิ่งตาง ๆโดยช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะอธิบายหรือคาดเดาปรากฏการณน้ัน มักจะมีโมเดล (ภาพ) 
ประกอบคําอธิบาย 
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ความรู เ ดิม เปนพื้ นฐาน หรือ เปนการคาดคะเนที่ เกิ ดจากความเ ช่ือหรื อแรงบันดาลใจ                  
ของนักวิทยาศาสตร (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 28) 
 สมมติฐานไมสามารถนําไปใชอางอิงหรือพยากรณได เพราะยังไมไดผานการทดสอบยืนยัน
วาเปนความจริง ดังน้ันสถานภาพของมันจึงเปนเพียงหลักการวิทยาศาสตรช่ัวคราวที่ยกรางข้ึนเพื่อรอ
การทดสอบตอไป  
  ในทางวิทยาศาสตร สมมติฐานมีความจําเปนและมีความสําคัญมากเพราะสมมติฐานเปนสิ่ง
ที่ชวยช้ีแนะแนวทางวาจะคนหาขอมูลอะไร และจะทําการทดลองไดอยางไร ถาปราศจากสมมติฐาน
แลวการคนหาความรูวิทยาศาสตรจะไมเกิดข้ึน ตัวอยางเชน ยาเพนิซิลิน ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะใชรักษา
โรค คงไมเกิดข้ึน ถาหากเซอร อเล็กซานเดอร เฟลมิง ไมต้ังสมมติฐานวา “สารเคมีที่ผลิตโดยเช้ือรา 
Penicillium notatum มีฤทธ์ิตาน และทําลายแบคทีเรียได” และจากที่หลุยส ปาสเตอร 
ต้ังสมมติฐานวา “ผลที่ไดจากการหมักจะเปนเชนไร ข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรียที่มีปรากฏอยู        
ในระหวางกรรมวิธีการหมัก” ทําใหแกปญหาใหกับผูผลิตเหลาองุนที่ประสบปญหา เน่ืองจากเหลา
องุนที่ผลิตไดมีรสเปรี้ยวแทนที่จะมีรสหวาน เปนตน 
 ตัวอยางของสมมติฐาน ไดแก 
  -  ถาเพิ่มปริมาณปุยใหกับพืชมากเกินไป จะทําใหพืชเฉาตาย 
  -  แสงสีแดงมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชมากกวาแสงสีนํ้าเงิน 
  -  สารสกัดจากผลสะเดาจะสามารถกําจัดแมลงไดผลดีกวาสารสกัดจากใบสะเดา 
  สมมติฐานเหลาน้ีหรือสมมติฐานอื่นจะเปนที่ยอมรับตอเมือ่พสิจูนไดวาสมมติฐานน้ันถูกตองมี
หลักฐานหรือเหตุผลมาสนับสนุน ในกรณีที่สมมติฐานมีหลักฐานมาสนับสนุนไมเพียงพอหรือมีขอ
คัดคานสมมติฐานน้ันใชไมไดตองถูกยกเลิกไป นักวิทยาศาสตรจะเสาะหาสมมติฐานอันใหมตอไป 
 

     
 
   ภาพที่ 2-1  นักวิทยาศาสตร (ก) เซอร อเล็กซานเดอร เฟลมิง และ (ข) หลุยส ปาสเตอร 

ที่มา (http://vcharkarn.com/userfiles/245093/Fleming.jpg 
http://flash-mini.com/history/back/picture/1306819135.jpg) 
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2. กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process  of  science)   
 
 การที่นักวิทยาศาสตรมีความสนใจแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรตางๆ น้ันทําให
นักวิทยาศาสตรตองใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการตางๆ ที่นํามาใช    
เปนการแสวงหาความรูน้ันอาจแตกตางกันบาง แตก็มีลักษณะรวมกันที่ทําใหสามารถจัดเปนข้ันตอนได 
 ปรีชา  วงศชูศิริ (2526: 246)  ไดกลาวถึงความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใช
สําหรับแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรวา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร (process  of  science)  
คือ  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสวงหาความรูและแกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ 
ซึ่งการดําเนินการตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method)  ทักษะกระบวนการ             
ทางวิทยาศาสตร (science process skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร  (scientific  attitude)  นอกจากน้ี  
สมจิต  สวธนไพบูลย (2535: 122) ไดกลาวถึง  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรวา  แตละคน
จะมีข้ันตอนที่ใชในการแสวงหาความรูแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามก็มีลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปน
ระบบได ข้ันตอนน้ันเรียกวา วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหการดําเนินการแกปญหาเปนไป
อยางมีระบบ  สามารถนําไปใชแกปญหาดานตางๆ ในชีวิตประจําวันของบุคคลได  ทั้งน้ีโดยใชข้ันตอน
ตางๆ ของวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการดําเนินการแกปญหาน้ัน แตการแกปญหาจะได
ผลสัมฤทธ์ิมากนอยเพียงใด จะตองข้ึนอยูกับผูดําเนินการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร       
และความรูเดิมทางวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด  นอกจากการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เพื่อศึกษาหาความรูตามข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรยังมีสวนเกี่ยวของกับการคิดและการกระทํา
ของผูดําเนินการ ซึ่งอาจถือเปนอุปนิสัยของผูดําเนินการ  ความรูสึกนึกคิดที่พึงปรารถนาและเช่ือตอผล
ของ การศึกษาดังกลาว จัดเปนเจตคติทางวิทยาศาสตร   
 ดังน้ันจะเห็นวา กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชสําหรับแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวย 3 สวนคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร  ซึ่งสามารถเขียนแสดงไดดังน้ี 
 
 
 

  
 

วิธีการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร         
   

แผนผังที่ 2-3  กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชสําหรับแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

    ลักษณะการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการสะสมความรู
วิทยาศาสตรประเภทตางๆ  ต้ังแตขอเท็จจริง  มโนมติ  กฎ  หลักการ  สมมติฐาน  ทฤษฎี            
การตรวจสอบการพยากรณของความรูประเภทตางๆ จะเปนการสรางเสริมความเช่ือมั่นในความรูเดิม    

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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และเปนการต้ังปญหา พบสมมติฐานและความรูใหมๆ ตอไปเปนวัฏจักร  ดังแสดงในภาพที่ 2-2          
(ภพ  เลาหไพบูลย, 2537: 11) 
 

 
ภาพที่  2-2  โครงสรางกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

ที่มา  (ภพ เลาหไพบูลย, 2537: 11) 
 
 จากภาพที่ 2-2 โครงสรางกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรบริเวณพื้นที่  ก  เปนความรู
วิทยาศาสตรประเภทตางๆ บริเวณพื้นที่ ข เปนการสังเกตและขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกตการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเริ่มตนดําเนินไป และสิ้นสุดลงบริเวณพื้นที่ ข  กลาวคือ  ปญหาหรือ
ความสงสัยที่เกิดข้ึนจากหลักปรัชญา  ความเช่ือ หรือความรูทางวิทยาศาสตรเดิมจะถูกต้ังเปนสมมติฐาน
และการพยากรณ  ในบริเวณพื้นที่  ก  แลวดําเนินการทดลองสังเกต  เก็บขอมูลจากการทดลองและ
สังเกต  เพื่อพิสูจนสมมติฐานในบริเวณพื้นที่ ข เมื่อไดขอมูลจากการทดลองและการสังเกตแลว นําไปหา
ความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงไดเปนมโนมติพรอมกับการสรางข้ึนเปนรูปแบบ อาจโดยอาศัย
จินตนาการเพื่ออธิบายขอเท็จจริงที่คนพบใหม ทําใหไดกลุมของมโนมติจนไดเปนทฤษฎีสําหรับวิธีการ
ที่ใชต้ังแตตน ซึ่งเปนการนําความรูที่เปนขอเท็จจริงปลีกยอยมาสัมพันธกัน ผสมผสานเปนกลุมของมโนมติ
น้ันเรียกวา  การอุปมาน จากความรูที่เปนทฤษฎีไดถูกอนุมานออกไปเปนหลักการ  กฎ ตลอดจนถูกนํา 
ไปช้ีแนะในการต้ังสมมติฐาน เพื่อใชในการแสวงหาความรูที่เปนขอเท็จจริงใหมๆ ดังน้ัน  ความรู
วิทยาศาสตรจึงยังไมเปนความจริงแท  (Ultimate reality) จึงตองแสวงหาความรูใหมตอไป 
 
3. วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) 
 

จากการศึกษาวิธีทํางานของนักวิทยาศาสตร ที่ใชในการคนหาความเปนจริงจากธรรมชาติ
จากอดีตจนถึงปจจุบันพบวา การทํางานของนักวิทยาศาสตรไดมีการพัฒนาสืบตอกันมาจนมีวิธีการ
ทํางานที่มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผนและข้ันตอนที่เปนลักษณะเฉพาะ จนไดช่ือวาเปนวิธีการ      
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งวิธีการของวิทยาศาสตรน้ีเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหการศึกษา
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คนควาทางวิทยาศาสตร ประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนามาอยางรวดเร็วดังในปจจุบัน จนบุคคล
ในสาขาอื่น ไดมองเห็นความเหมาะสม และประโยชนของวิธีการทางวิทยาศาสตรวา สามารถนําไปใช
กับกระบวนการศึกษาคนควา และสรางความรูของทุกสาขาวิชา  วิธีการของวิทยาศาสตรจึงไมไดเปน
วิธีการของนักวิทยาศาสตรเทาน้ัน แตเปนวิธีการแสวงหาความรูทั่วไปที่ใช  ในการแสวงหาความรู
อยางมีระเบียบแบบแผน (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 41) ซึ่งสามารถนําไปประยุกตกับศาสตรสาขา
อื่นไดอยางไมจํากัด 

วิธีการทางวิทยาศาสตรที่นักวิทยาศาสตรนํามาใชในการคิดแกปญหาตางๆ น้ัน เปนวิธีคิด
และวิธีดําเนินงานทางวิทยาศาสตร หากศึกษาในเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตรจากตําราหลายเลม    
จะพบวาตําราเหลาน้ีมีการกําหนดจํานวนข้ันตอนไวไมเทากัน บางตําราแบงเปนสามบางก็สี่หรือหา 
หรือบางตํารามีหกข้ันตอน อยางไรก็ตามหากศึกษาในรายละเอียดจะพบวาวิธีการทางวิทยาศาสตร   
ที่อยู ในตําราแตละเลมมีแนวทางเดียวกัน เพียงแตมีการเรียกช่ือข้ันตอนที่แตกตางกัน หรือลดข้ันตอน
ใหนอยลง มิไดมีการเจาะจงตายตัวลงไป 

วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการหาความรู อาจมีความแตกตาง
กันบางในแตละสาขา แตในภาพรวมมีลักษณะคลายกัน สรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี  

 
 3.1 ขั้นกําหนดปญหา (State Problem) 
 
  ข้ันแรกน้ัน จุดเริ่มตนของปญหามักเริ่มมาจากการสังเกต การสังเกตอาจจะเริ่มจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา สิ่งที่สังเกตอาจเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ อาจเปนสิ่งที่มีอยูปกติ      
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ได การสังเกตจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ที่นําไปสูขอเท็จจริงบางประการและมี
สวนใหเกิดปญหา การสังเกตจึงควรสังเกตอยางรอบคอบ ละเอียดถ่ีถวน แมวาการสังเกตจะมี
ความสําคัญ  ซึ่งนักวิทยาศาสตรบางทานไดแยกออกเปนข้ันตอนหน่ึงในวิธีการทางวิทยาศาสตร แต 
ในที่น้ีนับเปนข้ันตอนหน่ึงในข้ันของการกําหนดปญหาเทาน้ัน เน่ืองจากวิธีการทางวิทยาศาสตรเกิดข้ึน 
เมื่อมีการต้ังปญหา ซึ่งการสังเกตเปนเพียงจุดเริ่มแตยังไมมีกระบวนการที่นําไปสูกระบวนการคนหา
ความรูทางวิทยาศาสตร 
 การต้ังปญหาเปนการระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา ปญหาจะตองระบุ   
ลงไปใหแนชัด โดยทั่วไปแลววิธีการต้ังปญหามักนิยมต้ังในรูปของคําถาม ปญหา คือ สิ่งที่ตองการ
คําตอบ ซึ่งมักจะถามดวย อะไร (What) ทําไม (Why) และอยางไร (How) คําถามที่ข้ึนตนดวย 
“อะไร” และ “ทําไม” เปนการถามหาสาเหตุ หรือ ความสัมพันธของสวนที่เปนเหตุกับสวนที่เปนผล 
มีคําอธิบาย สวนคําถามที่ถาม “อยางไร” เปนการถามหาคําตอบในเชิงอธิบายทฤษฏี ดังน้ันในการต้ัง
ปญหาที่ดี ควรจะอยูในลักษณะที่เปนไปได ตรวจสอบปญหาไดงาย และสอดคลองกับขอเท็จจริง     
ที่รวบรวมได   
 
 3.2 ขั้นการต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) 
 
 เปนข้ันหาคําตอบที่นาจะเปนไปไดของปญหา หรือคาดหวังไววาคําตอบนาจะออกมา   
ในลักษณะใด โดยอาศัยขอมูลทีจ่ากการสังเกตวัตถุ หรือปรากฏการณ ปญหาหน่ึงอาจสรางสมมติฐาน
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ไดหลายสมมติฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตรก็ไมทราบวาสมมติฐานไหนถูกหรือ สมมติฐานไหนผิด อาจทํา
การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว  ดังน้ันถามีหลายสมมุติฐานควรจัดเรียงลําดับสมมติฐาน    
ที่คาดวาจะถูกไวอันดับตน แลวทําการทดสอบสมมติฐานแรกกอน ถาผลการทดลองไมสนับสนุนจะได
เลือกสมมติฐานอื่นตอไป และควรจะเปนอยางน้ีเรื่อยๆ  
 
 
 

 
  
 สมมติฐานจัดเปนความรูทางวิทยาศาสตรอยางหน่ึง ที่แสดงความสัมพันธระหวางตัว
แปร  ในเหตุการณน้ัน เปนการประสานความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนเหตุ (ตัวแปรอิสระ) และ 
ตัวแปรที่เปนผล (ตัวแปรตาม) การมองความสัมพันธของตัวแปรในเหตุการณหน่ึง อาจมองไดหลาย
ลักษณะ ดังน้ันสมมติฐานเปนเรื่องของการมองความเปนไปไดของเหตุการณ ที่ต้ังเผื่อเลือกอยู 
สมมุติฐานใดจะตอบไดวาเปนไปไดหรือไม จะตองมีการทดสอบเพื่อหาความเปนไปไดตอไป       
(เพียร  ซายขวัญ, 2536: 19) 
 
 3.3 ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) 
 
 วิธีที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแก การสังเกตและการรวบรวมขอเท็จจริง    
จากปรากฏการณธรรมชาติ หรืออีกวิธีหน่ึง คือ การทดลอง ซึ่งเปนวิธีที่นิยมกันเปนอยางมาก            
เพื่อทําการคนควาหาขอมูล รวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบดูวาสมมติฐานขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 ในข้ันตอนการทําการทดลองน้ี ต้ังแตการออกแบบการทดลอง ดําเนินการทดลอง        
ตามข้ันตอนที่ออกแบบไว มีการบันทึกขอมูลจากการสังเกตหรือการทดลอง แลวนําขอมูลที่ไดมาจัด
กระทําขอมูลและสื่อความหมาย ซึ่งตองมีการออกแบบการบันทึกขอมูลใหอานเขาใจงาย อาจจะ
บันทึกในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนภาพ 
 
 3.4 ขั้นวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 
 เปนข้ันตอนที่นําขอมูลจากการสังเกต การคนควา การทดลอง การรวบรวมขอมูล 
หรือขอเท็จจริง มาทําการวิเคราะหผล อธิบายความหมายของขอเท็จจริง นําไปเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่ต้ังไววาสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
 

ขอสังเกต ลักษณะของสมมติฐานที่ดี มีดังน้ี (1) เขาใจงาย (2) แนะแนวทาง ที่
จะตรวจสอบได (3) อธิบายปญหาไดอยางชัดเจน (4) ตรวจสอบไดโดยการ
ทดลอง และ (5) สอดคลองและอยูในขอบเขตของขอเท็จจริงและสัมพันธกับ
ปญหาที่ต้ังไว 
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 3.5 ขั้นสรุปผล (Conclusion) 
 
 สรุปผลที่ไดจากการทดลอง การคนควารวบรวมขอมูลจากการสังเกตวาสมมติฐาน
ถูกตอง การลงขอสรุปอาจเปนการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน สมมติฐานที่ถูกปฏิเสธยกเลิกไปแลว
ใหเริ่มตนต้ังสมมติฐานใหม 
 เมื่อยอมรับสมมติฐานแลวจึงนําไปสรางเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฏีที่ใชสําหรับ   
เปนแนวทางอธิบายปรากฏการณน้ัน แลวนําความรูใหมที่ไดไปใชในการปรับปรุงชีวิตความเปนอยู 
ของมนุษยใหดีข้ึน 
 

 

  

 

 

    กําหนดปญหา          ต้ังสมมติฐาน     ตรวจสอบสมมติฐาน    วิเคราะหขอมูล        สรุปผล 
 

ภาพที่ 2-3  ข้ันตอนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

 
แผนผังที ่2-4 ข้ันตอนการทํางานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ข้ันตอนของวิ ธีการทางวิทยาศาสตรอาจมีการจัดเรียงลําดับสลับกันไดบาง           
การแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ตองอาศัยสิ่งตางๆ ชวย ไดแก ทักษะกระบวนการ       
ทางวิทยาศาสตร (Science Process Skill) และจิตวิทยาศาสตร (Scientific Mind) (นฤมล  
ธนานันตและคณะ, 2551: 35) 
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4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process skills) 
 
 ยุพา  วีระไวทยะ และ ปรีชา  นพคุณ (2540: 88) กลาววาทักษะกระบวนวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิดอยางมีระบบในการแสวงหาความรู   
หรือแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพพันธ  เดชะคุปต (2542: 3) กลาววาทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร เปนทักษะทางสติปญญา ทักษะการคิดที่ นักวิทยาศาสตรและผูที่ นําวิธีการ             
ทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษา คนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตางๆ           
เปนความชํานาญในการใชความคิด ทั้งคิดพื้นฐานและคิดช้ันสูงในการแสวงหาความรู และแกปญหา 
 จากความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สรุปไดวา ทักษะกระบวนการ          
ทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญในการคิด การคนควา และการปฏิบัติ เพื่อใช  
ในการศึกษา คนควา สืบเสาะแสวงหาความรูและแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแตละ
ข้ันตอนอยางมีระบบในการฝกฝน และปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจัดเปนกระบวนการทางปญญา (Intellectual skills)   
 สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science-AAAS 1974: 9-10 อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2544: 4 วรรณทิพา 
รอดแรงคา และพิมพพันธ เดชะคุปต, 2542: 3 และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร             
และเทคโนโลยี, 2545: 25-33) ไดเสนอถึงความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวาเปน
สิ่งจําเปนในการศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งตองมีการคนควา ทดลอง เพื่อหาขอมูลจริง และพสิจูนกฎเกณฑ
บางอยาง และใชเกณฑของสมาคมการศึกษาช้ันสูงของสหรัฐอเมริกาโดยกําหนดทักษะกระบวนการ             
ทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะข้ันพื้นฐาน (Basic science process skills) 8 ทักษะ 
และทักษะข้ันผสม หรือบูรณาการ (Integrated science process skills) 5 ทักษะ รวม 13 ทักษะ 
ซึ่ งทักษะตางๆ มีความหมาย ประเภท และพฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทักษะกระบวนการ              
ทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 
 

4.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills)  
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 8 ทักษะ ดังน้ี 
4.1.1 ทักษะการสังเกต (Observing) คือ การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู  

จมูก ลิ้น และผิวกายในการแสวงหาความรูหรือคนหาขอมูลจากสิ่ งตางๆ ที่อยูรอบตัวได            
อยางเหมาะสม ความรูหรือขอมูลที่ ได เชน ขอมูลเ ชิงคุณลักษณะ หรือขอมูลเ ชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ขอมูล         
เชิงการเปลี่ยนแปลง (Observation of changes data) โดยไมมีการใสความคิดเห็นใดๆ ของผูสังเกต
ลงไป ทักษะการสังเกตแบงไดดังน้ี 

4.1.1.1 การสังเกตเชิงคุณลักษณะ เปนการสังเกตทีส่ามารถบอกลักษณะ 
รูปราง ของสิ่งทีส่ังเกต และคุณสมบัติประจําตัวของสิง่ตางๆ โดยไมตองบอกปรมิาณ บอกสี กลิ่น รส 
เสียง และความรูสึกตอผิวกาย เชน 
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แมโคนมรูปรางสูงใหญ ขนสีดําและขาว ตัวมีกลิ่นเหม็นสาบ รองเสียงดัง นํ้านมมีรสจืดสนิท 
4.1.1.2 การสังเกตเชิงปริมาณ เปนการสังเกตที่ไดรายละเอยีดมากข้ึน  

บอกเปนปริมาณตางๆ ไดแก ความยาว นํ้าหนัก ความดัน แรง ซึ่งคาตางๆ สามารถบอกรายละเอียด
ออกมาเปนตัวเลขได เชน 
 -  นางสาวนก มีนํ้าหนัก 45 กิโลกรมัและสูง 165 เซนติเมตร 
 -  นายนอยออกแรง 10 นิวตัน ดันลังไมใหเคลื่อนทีเ่ปนระยะทาง    
20 เมตร 
 -  องุนแดงในถุงใบน้ีหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 

4.1.1.3 การสังเกตเชิงเปรียบเทียบ เปนการสังเกตสิง่หน่ึงเปรียบเทียบกับอกีสิง่ 
หน่ึง เชน  

-  มะละกอแขกดําผลน้ี มีขนาดใหญกวาผลน้ัน 
-  นํ้าหอมขวดน้ีมีกลิ่นหอมเหมือนดอกมะล ิ
-  ผาผืนน้ีมสีีเขียวเหมือนยอดใบตอง 

4.1.1.4 การสังเกตเชิงการเปลี่ยนแปลง เปนขอมลูที่ไดจากการสังเกตการณ 
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือปรากฏการณซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือทางกายภาพ ผูสังเกต
ตองใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตวัตถุหรือปรากฏการณกอนการเปลี่ยนแปลงระหวาง               
การเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ตัวอยาง 
 การสังเกตการณจุดเทียนไข กอนจุดเทียนไขดวยไมขีดไฟ เทียนไข   
จะเปนแทงทรงกระบอกตันยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายดานบนมีดายดิบสีขาวยืนออกมาตรง
กลางแทงยาว 0.5 เซนติเมตร ปลายอีกดานหน่ึงแบนเรียบ เมื่อจุดไขดวยไมขีดไฟ มีเปลวไฟติดที่ดาย
ดิบตรงปลายดานบนระหวางที่มีเปลวไฟติดบนเทียนไข เทียนไขจะคอย ๆ ละลายเปนของเหลวไหล
จากปลายดานบนลงมายังดานลาง ความยาวของ แทงเทียนไขคอยๆลดสั้นลงเรื่อยๆ ดังภาพที ่2-4 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 การเปลี่ยนแปลงของเทียนไข 
ที่มา (http://www.klongdigital.com, http://www.school.obec.go.th 

http://www.board.trekkingthai.com, http://www.anongnat.blog.mthai.com) 
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   พฤติกรรมที่แสดงวาผูเรียนเกิดทักษะการสังเกต คือ  
1) ช้ีบงและบรรยายคุณสมบัติของวัตถุได โดยการใชประสาทสมัผสัอยางใด 

อยางหน่ึง 
2) บรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณของวัตถุได โดยการกะประมาณ 
3) บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิง่ทีส่ังเกตได 
 

4.1.2 ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง ความแมนยํา และคลองแคลว          
ในการแสดงความสามารถในการเลือกและใชเครื่องมือ สําหรับวัดไดคลองแคลวและถูกตอง สามารถ
หาปริมาณของสิ่งของตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยหนวย   
การวัดม ี3 แบบ คือ (นฤมล ธนานันต และคณะ, 2551: 37) 

4.1.2.1 การนับจํานวน (Counting measurement) ถานับดวยการมองดู 
ดวยตาหรือจับดวยมือ แลวบอกจํานวนทั้งหมดออกมา จัดเปนกระบวนการข้ันการสังเกต ถาใช
เครื่องมือ  การนับจัดเปนการใชกระบวนการวัด ตัวเลขที่ออกมาจากการนับโดยการสังเกต         
หรือกระบวนการในการวัดเปนตัวเลขเต็มหนอย ไมมีเศษ เชน ผูโดยสารในรถเมลคันน้ีมีจํานวน 36 
คน เปนชาย 16 คน หญิง 20 คน 

4.1.2.2 การวัดโดยตรง (Direct measurement) เปนการวัดโดยใชเครื่องมือ  
อานคาออกมาโดยตรง เชน การวัดอุณหภูมิของรางกาย เปนองศาเซลเซียส (Celsius) หรือองศา        
ฟาเรนไฮต (Fahrenheit) การวัดปริมาณนํ้าดวยกระบอกตวงเปนมิลลิลิตร เปนตน 

4.1.2.3 การวัดโดยทางออม (Indirect measurement) เปนการวัดโดยใช 
เครื่องมือวัดแตตองนําผลการวัดมาคํานวณตอไป จึงจะทราบปรมิาณที่แนนอน 

หนวยของการวัด (Measurement unit) มี 3 ระบบ คือ 
1) ระบบซจีีเอส (CGS = Centimeter – Gram-second) เปนหนวย 

วัดตามระบบเมตริก มหีนวยความยาวเปนเซนติเมตร หนวยมวลสารเปนกรมั หนวยเวลาเปนวินาท ี
 2) ระบบเอฟพีเอส (FPS = Foot–Pound – Second) เปนหนวยวัด
ตามระบบอังกฤษ มีหนวยความยาวเปนฟุต หนวยมวลสารเปนปอนด หนวยเวลาเปนวินาที (3) ระบบ
เอสไอ (SI = System international unit) เปนหนวยมาตรฐานสากลที่ใชกันระหวางประเทศ        
มีขนาดใหญกวาหนวยในระบบ ซีจีเอสและเอฟพีเอส หนวยน้ีมีความยาวเปนเมตร มวลสารเปน
กิโลกรัม หนวยเวลาเปนวินาที 

ตัวอยาง การวัดความยาวของโตะ ดวยไมเมตรอานคาได 2.52 เมตร  
หมายความวา ความยาวที่วัดไดเปน 2.52 เทาของความยาว 1 เมตรมาตรฐาน 

พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการวัด (คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต, 2548: 15) 

1) เลือกเครือ่งมอืไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
2) บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
3) บอกวิธีการวัดและวิธีการใชเครื่องมือไดถูกตอง 
4) วัดความกวาง ความยาว ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตรอื่นๆ ได 

ถูกตอง 
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5) ระบหุนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัด 
6) อานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตอง รวดเร็ว และใกลเคียงความจรงิ 
สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในกระบวนการวัด 

 1) ผูวัด จะตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัปริมาณที่ตองการวัด  
เครื่องมือที่จะใชวัด วิธีการและเทคนิคในการวัด รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ขณะทําการวัด   
ความผิดพลาดในผลการวัด เชน ไมมีความรูความเขาใจ ในธรรมชาติของปริมาณที่จะวัด เลือกใช
เครื่องมือวัดที่ไมเหมาะสม ไมถูกวิธี ประมาทหรือเลินเลอในการวัด ขอบกพรองเหลาน้ี ไมอาจนํามา
เปนขออางเพื่อปรับแกความผิดพลาดในผลการวัด 

2) เครื่องมือที่ใชวัด ควรอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติไมมีสวนหน่ึง 
ใดชํารุดกอนและหลังการทําการวัด ผูใชเครื่องวัดจะตองตรวจสอบสภาพพรอมที่จะใชงานไดของ
เครื่องวัดเสมอ เพื่อเปนสิ่งยืนยันวาผลการวัดที่ไดมาจากเครื่องวัดที่อยูในสภาพใชงานไดดี 

3) ปริมาณทีจ่ะวัด มีความสําคัญ ตอการออกแบบวิธีการวัด การวัด 
กระทํากับผลการวัด รวมทั้งการแปลความหมาย ของผลการวัดปริมาณน้ัน ๆ 

4) สิ่งแวดลอมขณะวัดไดแก สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เชน แสงแดด  
ลม ฝน อุณหภูมิ และสิง่แวดลอมเฉพาะกรณี เชน การสั่นสะเทือน เน่ืองจากขบวนรถบรรทุกแลนผาน  
เสียงรบกวนจากการซอมดนตรีในหองขางเคียง ผูทําการวัดจะตองศึกษาใหแนใจวา สิ่งแวดลอมใดบาง 
ที่มีผลตอการวัด และปริมาณการรบกวนมากนอยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อหาวิธีควบคุมสิ่งแวดลอมเหลาน้ัน 
ใหรบกวนผลการวัดนอยที่สุด หรืออาจวิเคราะห หาปริมาณปรับแก (Correction term) เพื่อเปลี่ยน
ขอมูลดิบจาก การวัด ใหเปนผลการวัดที่ปราศจากการรบกวนจากสิ่งแวดลอม 

ความผิดพลาดของการวัด อาจจําแนกได 3 ประการคือ 
1) ความผิดพลาดของผูวัด (personal error) ไดแก การอาน 

เครื่องวัดผิด การจดบันทึก คาผิด และความผิดพลาด อันเกิดจากการขาดความระมัดระวัง          
เพื่อปองกันความผิดพลาด ผูวัดจะตอง ใชความระมัดระวัง ทุกข้ันตอนในกระบวนการวัด รวมทั้งควร
ดําเนินการตรวจสอบ ผลการวัดซ้ํา อีกครั้งหน่ึงเสมอ 

2) ความผิดพลาดเชิงระบบ (systematic error) เปนความผิดพลาด      
ที่เกิดข้ึนในการทดลองเน่ืองจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 

- การใชเครือ่งมือวัดที่ไมไดมาตรฐานหรือบกพรอง 
- การใชวิธีการวัดที่ไมเหมาะสม วิธีการวัดบางวิธี           

ความคลาดเคลื่อนอยูในตัวอยูแลว เชน การวัดความตานทานไฟฟาดวยมัลติมิเตอรธรรมดา ยอม
ใหผลการวัดทีม่ีความคลาดเคลื่อนสงูกวา การวัดโดยใชวงจรบริดจ 

- สภาวะสําหรับการวัด ขณะน้ันไมถูกตอง เชน การนําวงจรบริดจ 
กระแสสลับมาใชโดยไมมี การตอสายดิน (grounded) จะมผีลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในผลการวัด 

- ความบกพรองในสภาพรางกายของผูวัด เชน ถาเปลี่ยนผูวัด     
คนละคนทํา การวัดอยางเดียวกัน แตไดผลออกมาตางกันทกุครั้ง 

3) ความผิดพลาดเน่ืองจากอุบัติเหตุ (accidental error) ความ 
ระมัดระวังของผูทําการวัดไมแนนอน สม่ําเสมอ ความผิดพลาดประเภทน้ี เพราะเปนธรรมชาติ      
ของปริมาณที่ถูกวัด และเปนธรรมชาติของมนุษย จากการศึกษาทางสถิติ พบวา ความผิดพลาด



 

 

64 บทที่ 2 การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

ประเภทน้ี มีโอกาสเกิดข้ึนในทางบวกพอๆ กับทางลบ การหาคาเฉลี่ยจากการวัดหลายครั้งจึงให 
ผลลัพธใกลเคียงกับคาที่แทจริง 
 

4.1.3 ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข (Using numbers) หมายถึง 
ความสามารถในการหาความสมัพันธเชิงปริมาณของสิง่ตางๆ นับต้ังแตการนับจํานวนของวัตถุ การนํา 
ตัวเลขแสดงจานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาคาเฉลี่ยและอื่นๆ ไดรวดเร็ว
และถูกตอง (คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548:15) 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 ภาพรูปทรงเรขาคณิต 
 

จากภาพที ่2-5 มีวัตถุรูปทรงสามเหลี่ยม 4 รูป วงร ี5 รูป หกเหลี่ยม 5 รูป  
สรปุรวมมีวัตถุทัง้หมด 4+5+5 = 14 รูป 

พฤติกรรที่แสดงวาเกิดทักษะการคํานวณ 
1) ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
2) บอกวิธีคํานวณไดคิดคํานวณไดถูกตองและแสดงวิธีคํานวณได 
3) บอกวิธีการหาคาเฉลี่ยและแสดงวิธีการหาคาเฉลี่ยได 
4) พฤติกรรมที่แสดงออกในการนับคือ สามารถนับจํานวนสิ่งของได 

ถูกตอง 
4.1.4 ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying) เปนกระบวนการจัดวัตถุ            

หรือเหตุการณออกเปนประเภทต้ังแต 2 ประเภทข้ึนไปตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งอาจเปนเกณฑ         
ที่กําหนดเองหรือผูอื่นกําหนดใหเกณฑที่ใชอาจเปนรูปราง ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชนหรืออื่นๆ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน เชน การจําแนกสิ่งของเกณฑที่ใชมักเปน รูปราง สี ผิว การจําแนก
สิ่งมีชีวิต เกณฑที่ใชเปนลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต การสืบพันธุประโยชน อาหาร การเคลื่อนไหว ที่อยู
อาศัย 

 
 

ภาพที่ 2-6 ตัวอยางการจําแนกสิ่งของที่มรีูปรางเหมือนกัน 
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พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการจําแนกประเภท คือ 
1. เรียงลําดับหรอืแบงสิ่งของตางๆ ไดโดยใชเกณฑของตนเองได 
2. เรียงลําดับหรอืแบงสิ่งของตาง ๆไดโดยใชเกณฑของผูอืน่กําหนดได 
3. บอกเกณฑทีผู่อื่นใชในการเรียงลา ดับหรือแบงพวกได 

 
4.1.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส – สเปส และ สเปส – เวลา 

(Space/space Relationship and Space/Time Relationship) 
4.1.5.1 สเปสของวัตถุ คือ ที่วางที่วัตถุน้ันครอบครองที่อยู ซึ่งจะมรีปูราง 

ลักษณะเชนเดียวกบัวัตถุน้ัน โดยปกติ สเปสของวัตถุม ี3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง 
แตในทางวิทยาศาสตรจะมมีวลและเวลาที่เพิม่เขามา 

4.1.5.2 ความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปสของวัตถุ หมายถึง ความสัมพันธ 
ระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ และความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับตําแหนงที่อยูอีกวัตถุ
หน่ึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาเกิดทกัษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ คือ 

1) บอกรปูรางของวัตถุไดวารูปทรงอะไร 
2) บอกมิติของรปูที่เห็นได 
3) ช้ีบอกรปู 2 มิติ และ 3 มิติได 

 
 

ภาพที่ 2-7 ความสัมพันธระหวางสเปสและสเปส 
ที่มา (http://www.suksapan.or.th/web/detail/product/science/01/photo04.html 

http://thipjinda.brinkster.net/pro.htm) 
 

4.1.5.3 ความสัมพันธระหวางสเปสกบัเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวาง 
สเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกบัเวลา หรือ ความสมัพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุกบั
เวลา    
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ภาพที่ 2-8 ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 

ที่มา (http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-2/ 
no21-29-34-39-42/page17.html) 

 
  การกระทําที่แสดงวาบุคคลใดมีทักษะการหาความสัมพันธระหวาง

สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา ไดแกความสามารถในการกระทําดังน้ี 
1) ความสามารถในการวาดรูป 3 มิติของวัตถุจรงิทั่วไปได เชน  

วาดรูป 3 มิติของหนังสือ ยางลบ โตะ เปนตน 
2) ความสามารถในการบอกความสัมพันธระหวางรูป 2 มิติ และ 

รูป 3 มิติได 
3) ความสามารถในการบอกจํานวนเสนสมมาตรของรูป 3 มิติ 

และระนาบสมมาตรของรูป 3 มิติได เชน สามเหลี่ยมดานเทามีเสนสมมาตร 3 เสน รูปแทง
สี่เหลี่ยมผืนผามีระนาบสมมาตร 3 ระนาบ เปนตน 

4) ความสามารถในการระบุความสัมพันธของสิง่ที่อยูหนากระจก 
เงา กับภาพทีป่รากฏในกระจกเงาได เชน บอกไดวาคนที่ใสนาฬิกาที่ขอมือซาย และหิ้วกระเปาดวย
มือขวา เมื่อไปยืนอยูหนากระจกเงาบานใหญ จะปรากฏภาพของคนน้ันแตใสนาฬิกามือขวาและหิ้ว
กระเปาดวยมือซาย 

5) ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยู 
ของวัตถุหน่ึงกบัอีกวัตถุหน่ึง กลาวคือ บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนง หรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
เชน ตนไมอยูทางดานขวามอืของนาย ก และนาย ก ยืนอยูทางดานหนาของอาคารเรียน 

6) ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง 
ตําแหนงที่อยูกับเวลา เชน เรือลําหน่ึงแลนดวยความเร็ว 20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ไปทางทิศเหนือ     
ในการหาความสัมพันธของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา เชน ในการหาความสูงของตนไมที่มีความสูง
เปลี่ยนไปเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห 

พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการหาความสมัพันธระหวางสเปส –  
สเปส และสเปส – เวลา 

1) ช้ีบงรปู 3 มิติและวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
2) วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรปู 3 มิติที่กําหนดใหได 
3) บอกช่ือและรปูทรงเรขาคณิตได 
4) บอกความสมัพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติได 
5) บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
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6) บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรอืทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
7) บอกความสมัพันธของสิ่งที่อยูในกระจกและภาพที่ปรากฏใน 

กระจกเงาวาเปนซายหรือขวา 
8) บอกความสมัพันธของการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุหน่ึงกับเวลา

ได 
9) บอกความสมัพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปรมิาณ 

ของสิ่งตางๆ กับเวลาได 
 (1) ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ เชน การดูภาพ     
1 มิติ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ การดูเสนสมมาตร ภาพฉาย และภาพตัดของรูปสามมิติ 
  เสนสมมาตร คือ เสนที่ลากผานรูปสองมิติโดยที่ถาพับรูปสองมิติ
ตามเสนที่ลากผานน้ันแลว รูปน้ันจะซอนกันสนิท  ซึ่งรูปสองมิติบางรูปมีเสนสมมาตรไดหลายเสน   
บางรูปก็อาจไมมีเสนสมมาตรเลย 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 เสนสมมาตรของรูปสองมิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  รูปทรงกระบอก 

- ภาพฉายดานบน 

- ภาพฉายดานขาง 

 ภาพฉาย  คือ  ภาพเงา
ของวัตถุที่ปรากฏบนฉาก เมื่อฉาย
ไฟไปยังวัตถุสามมิติหน่ึงๆ ซึง่เมื่อ
ฉายไฟในทิศทางตางกันเงาทีป่รากฏ
จะแตกตางกัน เปนตน 

 ระนาบสมมาตร คือ ระนาบที่
แบงรปูสามมิติออกเปนสองสวนแลวไดรปู
ที่เหมือนกัน 

ภาพที่ 2-10 ระนาบสมมาตรของรปูสามมิติ 

ภาพที่ 2-11 แสดงภาพเงาของวัตถุสามมิติ 
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 เมื่อตัดภาพสามมิติดวยระนาบในแนวตางๆ  ภาพที่ไดจากรอยตัดเมื่อ
มองต้ังฉากกับระนาบที่ตัด เรียก ภาพตัด วัตถุสามมิติเมื่อถูกตัดดวยระนาบในทิศทางตางกัน         
จะปรากฏภาพตัดที่แตกตางกัน 

 

 
 

ภาพที่ 2-12 ภาพตัดระนาบตางๆ ของรูปสามมิติ 
 
 (2) ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  การหาตําแหนง ระยะทาง 
ความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจัดเปนความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ในการหาสิ่ง
ดังกลาวจะตองเทียบกับสิ่งอางอิง เมื่อสิ่งอางอิงเปลี่ยนไป ตําแหนงระยะทาง ความเร็ว และทิศทาง
ของวัตถุก็จะเปลี่ยนไปดวย เชน ขณะน่ังรถเมลเรามองเห็นผูโดยสารที่น่ังอยูบนรถคันเดียวกันอยูน่ิง 
ทั้งน้ีเพราะรถยนต ตัวเรา และผูโดยสารอื่น เคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากัน แตคนที่ยืนอยูบนถนนจะ
เห็นทั้งรถยนต ตัวเรา และผูโดยสารอื่นเคลื่อนที่เพราะเขาใชตัวเขาหรือถนน หรืออาคารบานเรือน
เปนสิ่งอางอิง   
 

  
 
    ความสามารถในการกําหนดความสัมพันธของ สเปสกับเวลาไดชวยให
เราไมถูกรถชนตอนขามถนน เน่ืองจากเราสามารถกําหนดตําแหนงของตัวเราและตําแหนงของรถเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปได  
 

4.1.6 ทักษะการจัดกระทํากับขอมูลและสื่อความหมาย (Organizing Data and  
Communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลมาจัดกระทําใหม เชน จัดเรียงลําดับ
ความถ่ี จําแนกประเภท คํานวณ ฯลฯ จากน้ันจึงสื่อความหมาย เชน การพูด การเขียนบรรยาย     
การทําเปนแผนภูมิ สรางเปน ตาราง กราฟ แผนผัง แผนที่ วงจร สมการคณิตศาสตร 

ขอสังเกต  เมื่อเรายืนมองรถกําลงัเคลื่อนที่  
ความสัมพันธที่เกิดข้ึนกําหนดได ดังน้ี ตัวเรา 
คือ สเปส รถทีเ่คลื่อนที่ คือ เวลา 
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 การสื่อความหมายเปนการใชความสามารถในการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน รวมทั้ง
การเขียนแผนภาพ แผนที่ ตาราง หรือสรางสื่ออื่นๆ ประกอบการพูด หรือการเขียนบรรยาย เพื่อสื่อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจในสิ่งที่ตองการสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว การสื่อความหมาย
เปนกระบวนการที่สําคัญไมเฉพาะในทางวิทยาศาสตรเทาน้ัน จะเห็นไดบอยๆ วาบางคนพูดหรือเขียน
บรรยายสิ่งตางๆ ยืดยาว แตไดใจความเพียงเล็กนอยหรือไมไดใจความอะไรเลย ในขณะที่บางคนพูด
หรือเขียนบรรยายเพียงสั้นๆ แตไดใจความมากกวา ในทางวิทยาศาสตร การคนควาหรือคนพบอะไร
บางอยางน้ัน ผลงานที่ไดแทบจะไมมีคุณคาใดๆ เลยมากหากผูคนควาทดลองเขาใจแตเพียงผูเดียวแต
ไมสามารถสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจหรือปฏิบัติตามได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนผังที่ 2-5  การจัดกระทําและสื่อความหมายของขอมลู 

 

 
ภาพที่ 2-13 การสื่อความหมายของขอมลูโดยใชแผนภูมิ วงจร และกราฟ 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

ไตรมาสที่ 4 0

20

40

60

80

100

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 

ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก 

ทิศเหนือ 

ขอมูลดิบ การจัดกระทํา 
-  เรียงลําดับ 
-  หาความถ่ี  
-  คํานวณใหม  
-  แยกประเภท   

ฯลฯ 

การส่ือความหมายของขอมูล 
   -  ตาราง 
   -  กราฟ 
   - วงจร 
   -  แผนภูมิ 

ฯลฯ 
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พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการจัดกระทํากบัขอมลูและสือ่ความหมาย 
1) เลือกรปูแบบที่ใชในการนาเสนอขอมลูไดอยางเหมาะสม เชน แผนภูมิ  
ตาราง แผนภูมิวงกลม ฯลฯ 
2) บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่ใชในการนาเสนอขอมลูได 
3) ออกแบบการเสนอขอมูลตามรปูแบบที่เลือกไวได 
4) เปลี่ยนแปลงขอมลูใหอยูในรูปแบบใหมเขาใจไดงาย 
5) บรรยายลักษณะของสิง่ใดสิ่งหน่ึงดวยขอความที่กะทัดรัดจนสื่อ 

ความหมายใหผูอื่นเขาใจงาย 
6) บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงตําแหนงของสถานทีจ่นสื่อความหมายให 

ผูอื่นเขาใจได 
 

4.1.7 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็น  
หรือเหตุผลสวนตัวใหกับขอมูลที่สังเกต เปนการใชประโยชนในข้ันตอนการทดสอบปรับเปลี่ยน
สมมติฐานและการสรุป   (นฤมล ธนานันต และคณะ, 2551: 40) การลงความคิดเห็นจากขอมูล     
ในเรื่องเดียวกัน อาจลงความคิดเห็นไดหลายอยางอาจผิดหรือถูก ข้ึนกับความถูกตองของขอมูล   
ความละเอียดของขอมูล ความรูเดิมหรือประสบการณเดิมและความสามารถในการสังเกต (คณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548: 25) ตัวอยางเชน 
     เมื่อขณะน่ังอยูในหอง ฝนกําลังตกและมีแสงสวางจาจากหนาตาง จากน้ันก็ได
ยินเสียงดังตามมาในเวลาไมนาน ผูสังเกตอาจลงความคิดเห็นวามีฟาผาเกิดข้ึนไมไกลนัก โดยอาศัย
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับฟาแลบและ แตจากขอมูลเดียวกันน้ี ทหารที่อยูระหวางการออกรบอาจลง
ความเห็นจากขอมูลวา อาจมีระเบิดตกไมไกลนัก ดังน้ันผูสังเกตแตละคนอาจลงความคิดเห็น       
จากขอมูลผลการสังเกตสิ่งเดียวกันตางกัน  เพราะมีประสบการณและความรูเดิมที่ตางกัน จะเห็นได
วาขอมูลจากการสังเกตชุดหน่ึงๆ อาจมีการลงความคิดเห็นหรือคําอธิบายหลายอยาง  
     อยางไรก็ตามการลงความคิดเห็นน้ัน จะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล         
กับปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนหรือขอมูลที่สังเกตได สวนการที่จะตัดสินใจวาขอมูลใดถูกตองหรือ
สมเหตุสมผลที่สุดก็จะตองมีการตรวจสอบหาหลักฐานหรือขอมูลอื่นมาประกอบ 
    พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล คือ การอธิบาย 
สรุป โดยการเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรู หรือ ประสบการณเดิม  
มาชวย 
 

4.1.8 ทักษะการพยากรณ (Predicting) หมายถึง ความสามารถในการทํานาย หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนลวงหนาไดโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือปรากฏการณที่เกิดซ้ํา หรือ
ความรูที่เปนความจริง กฎ หรือทฤษฎี ในเรื่องน้ันๆ ชวยในการทํานายหรือคาดคะเน การพยากรณ 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การพยากรณภายในขอบเขต และการพยากรณภายนอกขอบเขตขอมูล
ที่มีอยู 

4.1.8.1 การพยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่มีอยู หมายถึงการคาดคะเน 
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คําตอบ หรือคาของขอมูลที่อยูภายในขอบเขตของขอมูลที่สังเกตไดและวัดได 
 4.1.8.2 การพยากรณภายนอกขอบเขตขอมูลที่มี อยู หมายถึงการคาดคะเน
คําตอบ หรือคาของขอมูลที่มากกวาหรือนอยกวาขอบเขตของขอมูลที่สังเกตไดและวัดได 

ตัวอยาง การพยากรณขอมลูเกี่ยวกบัตัวเลข ทีเ่ปนตารางหรอืกราฟ 
 
อัตราเร็ว (เมตร/นาที 
 

 
                            10            20            30            40 
 

ภาพที่ 2-14 กราฟความสัมพันธของมวล และอัตราเร็วของวัตถุชนิดหน่ึง 
 

* การพยากรณภายในขอบเขตขอมูล (Interpolation) เชน วัตถุที่มีมวล 20 กรัมม ี
ความเร็ว 6 เมตร/วินาที 

* การพยากรณภายนอกขอบเขต (Extrapolation) เชน ถาวัตถุมีมวล 50 กรัม จะม ี
ความเร็ว 0 เมตร/วินาที หรือไมมีความเร็ว หรือไมเคลือ่นที ่

หรือ จากขอมูลดังตอไปน้ี ถา X มีคาเทากับ 1 และ 4 แลว Y จะมีคาเทาใด 
 

ตารางที ่2-1 ขอมูลการพยากรณภายนอกขอบเขต 
 

X 1 2 3 4 
Y=X2+5 6 9 1 2 

คําตอบ จากขอมูล X = 1 Y จะมีคาเทากับ 6 และ ถา X = 4 Y จะมีคาเทากับ 21 
 

พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการพยากรณ คือ 
1) การพยากรณทั่วไป ทํานายผลทีเ่กิดจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ  

ทฤษฎี ที่มีอยู 
2) พยากรณขอมลูเชิงปรมิาณทํานายผลทีเ่กิดข้ึนภายในขอบเขตขอมูล 

และภายนอกขอบเขตของขอมลู 

8 
 
6 
 
4 
 
2 
 
0 
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4.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ (Integrated science  
process skills)  

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบรูณาการ ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก 
4.2.1 ทักษะการต้ังสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง ความสามารถ 

ในการคิดหาคําตอบลวงหนาสําหรับปญหาใหม หรือทํานายผลลวงหนา ในสถานการณที่ยังไมเคยรูมา
กอนไดอยางเหมาะสม และสามารถนําไปทดสอบได สมมติฐานจะกลาวในลักษณะทีบ่อก
ความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตน กับตัวแปรตาม มักข้ึนตนดวย “ถา” ตอ ดวยคําวา “ดังน้ัน” 

ถา…………………………ดังน้ัน…………………. 
ตัวอยาง 

ถา ปุยชีวภาพ มีแรธาตุที่จําเปนแกการเจรญิเติบโตของพืช มากกวาปุยเคมี ดังน้ัน  
ตนถ่ัวที่ใชปุยชีวภาพจะเจรญิเติบโตดีกวา ตนถ่ัวที่ใชปุยเคม ี

ถา ความเร็วของวัตถุ มีความสัมพันธแบบผกผัน กับมวลของวัตถุจริง ดังน้ัน เมื่อ 
มวลของวัตถุมากข้ึน ความเร็วของวัตถุจะลดลง 

ถา ฮอรโมนมผีลตอสีของปลาสวยงาม ดังน้ัน ปลาที่เลี้ยงโดยฮอรโมน จะมสีีเร็วกวา 
ปลาทีเ่ลี้ยงโดยไมใหฮอรโมนในชวงอายุเทากัน 
   ดังน้ันการต้ังปญหาและสมมติฐานจึงตองสัมพันธกัน และสัมพันธกับขอเท็จจริงดวย
การต้ังสมมติฐานนอกจากจะพิจารณารูปแบบ และเน้ือความของประโยคที่ต้ังแลว สิ่งที่ตองพิจารณา
ตอไปอีก คือสมมติฐานน้ันต้ังข้ึนเพื่อทดสอบอะไร หรือเพื่อหาคําตอบของปญหาใด ชวยช้ีแนะ      
การออกแบบการทดลองดวยหรือไม และเราสามารถจะทํา การทดสอบไดหรือไม คําถามเหลาน้ีจะ
ชวยตรวจสอบการต้ังสมมติฐานของเราใหมีคุณคาดีย่ิงข้ึน (เติมศักด์ิ เศรษฐวัชราวนิช, 2539: 117) 
ดังน้ันสมมติฐานที่ดี ตองแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรไวอยางชัดเจน เขาใจงาย และเปน
แนวทางเพื่อนําไปสูการทดลอง 

พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการต้ังสมมติฐาน 
1) บอกความสมัพันธระหวางตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตามโดยอาศัยการสังเกตหรือ 

การลงความคิดเห็นจากขอมลู 
 2) สามารถปรับปรงุสมมติฐาน ภายหลังจากการทดลองเมื่อทดสอบสมมติฐานแลว 

ขอสังเกต  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณมีความ
เหมือนกัน คือเปนการวินิจฉัยขอมูลจากความรูและประสบการณของผูที่
วินิจฉัยจากขอมูลที่มีอยู ซึ่งอาจถูกหรืออาจผิดก็ได  สิ่งที่ตางกันก็คือ ทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล เปนการพิจารณาขอมูลที่มีอยูแลวและบอกวามี
อะไรเกิดข้ึนในอดีตและเกิดข้ึนอยางไร ในขณะที่ทักษะการพยากรณ เปนการ
ใชขอมูลที่มีอยู ในการทํานายสิ่งที่คาดวาจะเกิดข้ึน 



 

 
 
 

73 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

3) บอกประโยชนของการต้ังสมมติฐานได 
4) อธิบายแนวทางการต้ังสมมติฐานได 

 4.2.2 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining operationally) 
หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองให 
เขาใจตรงกัน สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยการสังเกตหรือการทดลอง นิยามเชิงปฏิบัติการ ตองมี
ความหมายและขอบเขตรัดกุม สามารถเขาใจตรงกัน สังเกตหรือวัดได และทดสอบหรือตรวจสอบได 
  ตัวอยาง 

จากสมมติฐาน “พืชสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินรวนมากกวาดินเหนียว”  
ดังน้ันกอนทีจ่ะทําการทดลอง ผูทําการทดลองจําเปนตองกําหนดกฎเกณฑในการสงัเกตเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการ เชน 

การเจริญเติบโตของพืช หมายถึง พืชมีขนาดสูงข้ึน รอบลําตนใหญข้ึนและ 
จํานวนใบมากข้ึน 
  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ เปนการกําหนดความหมายของคําข้ึนมาเปนพิเศษ 
ในเชิงปฏิบัติที่ใชเฉพาะในการทดลองเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อใหผูปฏิบัติการทดลองหรือผูเกี่ยวของใน
การทดลองน้ันเขาใจตรงกัน อยางไรก็ตามการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของคําใดๆ ก็ตามควรอยูใน
ขอบเขตที่สามารถสังเกตและวัดได เพื่อจะไดนําไปออกแบบการทดลอง 

พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
1) สามารถแยกนิยามเชิงปฏิบัติการออกจากนิยามที่ไมใชนิยามทั่วไป 
2) กําหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรหรอืคําตางๆ ใหสามารถทําการทดสอบ

ได 
 อยางไรก็ตามการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของคําใดๆ ก็ตามควรอยูในขอบเขตที่
สามารถสังเกตและวัดได เพื่อจะไดนําไปออกแบบการทดลองตอไป 

4.2.3 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling  
variables) หมายถึง ความสามารถในการบงช้ีตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุม ใน
สมมติฐาน และบอกวิธีการควบคุมตัวแปร กอนที่จะทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

4.2.3.1 ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง 
สิ่งทีเ่ปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงไมอยูในความควบคุมของสิง่ใด ตองจัดใหแตกตางกันตามความ
ตองการ 
 4.2.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามการจัดเปลี่ยนตัวแปรตน เปนสิ่งที่ตองเฝาศึกษาติดตามในขณะทําการทดลอง 

4.2.1.3 ตัวแปรที่ตองควบคุม (Controlled variable) หมายถึง สิ่งอื่นๆ  
นอกเหนือจากตัวแปรตนทีเ่ปนสาเหตุทําใหผลการทดลองคลาดเคลือ่นไดถาหากไมมีการควบคุมให
เหมอืนกัน 
 ตัวอยาง 
 จากสมมติฐาน “ผิวหนาของภาชนะที่กวางกวาจะทําใหนํ้าระเหยไดดีกวา” 
 ตัวแปรตน คือ ความกวางของผิวหนาภาชนะ 
 ตัวแปรตาม คือ ปริมาณนํ้าทีร่ะเหยไป 
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 ตัวแปรควบคุม คือ  ชนิดของนํ้า ปริมาตรนํ้า ความช้ืน อุณหภูมิ ระยะเวลา 
สถานที ่
    ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
และบงช้ีไดวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในการหาความสัมพันธที่
เกิดข้ึนระหวางตัวแปร สมมติฐานหน่ึงๆ หรือในปรากฏการณหน่ึงๆ นอกจากน้ีการควบคุมตัวแปรน้ัน
เปนการควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน ที่จะทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน หากวาไม
ควบคุมใหเหมือนกัน 
    พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

1) บอกความหมายและบงช้ีตัวแปรจากขอความที่กําหนดใหได 
2) ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุม จากการทดลอง 

และสมมติฐานได 
3) บอกวิธีการควบคุมตัวแปรอื่นๆใหเหมือนๆกันนอกเหนือจากตัวแปรตน 

 
 4.2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting) คือ ความสามารถในการจัด 

กระบวนการเพื่อใหทําการทดลองไดทุกข้ันตอนอยางเหมาะสม ปฏิบัติการทดลองไดคลองแคลวใช
อุปกรณตางๆ ไดถูกตอง รูจักวิธีเก็บรักษาเครื่องมือเมื่อใชเสร็จเรียบรอยแลวรวมทั้งการบันทึกผล   
การทดลองไดถูกตอง ครบถวน สมบูรณการทดลองเปนกระบวนการที่รวมกระบวนการหลายอยางไว
ดวยกันอัน ไดแก การสังเกต การต้ังสมมุติฐาน การวัด การคํานวณ การควบคุมตัวแปร การลง
ความเห็นและการแปรผลจากขอมูล เพื่อพิสูจนยืนยันความจริงบางอยาง หรือพิสูจนสมมุติฐานที่ต้ังไว
วาเปนจริงหรือไม การทดลองแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

4.2.4.1 การออกแบบการทดลอง เปนข้ันตอนการกําหนดเครื่องมอื วัสดุ 
อุปกรณในการทดลองและวิธีการทดลอง โดยมีการควบคุมตัวแปรและ กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ที่เหมาะสมและจําเปน 

4.2.4.2 การปฏิบัติการทดลอง เปนข้ันตอนในการลงมือปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่กําหนดไวโดยใชเครื่องมือ วัสดุอปุกรณตางๆ ตลอดจนทําการสงัเกต หรือวัดปริมาณที่ตองการ 
 4.2.4.3 การบันทกึผลการทดลอง เปนการบันทึกรายละเอียดที่เกิดข้ึนจาก 
การปฏิบัติการทดลองเพื่อเปนขอมูลสําหรับนําไปใชตีความหมายและลงขอสรุปตอไป 
 พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทกัษะการทดลอง คือ 

1) ออกแบบการทดลองโดยกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ 
ตัวแปรที่ตองควบคุมไดถูกตอง 

2) เลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสม 
3) ปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนที่ออกแบบไว 
4) ใชเครื่องมอืในการทดลองไดอยางถูกตอง 
5) สังเกตและบันทึกผลการทดลองอยางละเอียดดวยประสาทสมัผสั 

ทั้ง 5  
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สวน ในการทดลองประกอบดวยกจิกรรม 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
    ตัวอยางของทักษะการทดลองจากสมมติฐาน “ปริมาณของนํ้าตาลทรายที่
ละลายในนํ้าจะมากข้ึนเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงข้ึน” อาจออกแบบการทดลองไดดังน้ี 
 

1. วัสดุท่ีใชในการทดลอง  
1.1 นํ้าสะอาด     จํานวน 50 มล.  
1.2  นํ้าตาลทราย   จํานวน 1 กิโลกรัม 

     2.   อุปกรณท่ีใชในการทดลอง  
      2.1  บีกเกอรทนไฟขนาด 100 มล.  จํานวน 1 ใบ 
      2.2  ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมขาต้ัง   จํานวน 1 ชุด 
      2.3  แทงแกวคนสาร     จํานวน 1 อัน 
      2.4  เทอรโมมิเตอร      จํานวน 1 อัน 
      3.   วิธีการทดลอง 
     3.1  เติมนํ้าสะอาด จํานวน 50 มล. ลงในบีกเกอรทนไฟขนาด      
100 มล.  
     3.2  จุดไฟตะเกียงแอลกอฮอล  
     3.3 ตมนํ้าโดยนําบีกเกอรที่ใสนํ้าสะอาดไปวางบนขาต้ังของตะเกียง
แอลกอฮอล ที่จุดไฟ 
     3.4 คอยๆ เทนํ้าตาลที่ไดช่ังหานํ้าหนักไวแลวลงในบีกเกอรทีม่ีนํ้าอยู ใช
แทงแกว คนสารโดยคนใหไปในทิศทางเดียวอยูตลอดเวลา 
     3.5 จุมเทอรโมมิเตอรลงในสารละลาย คอยสังเกตการละลายของ
นํ้าตาลทรายที่อุณหภูมิ 30, 40, 50, 60, 70, และ 80 องศาเซลเซียส 
     3.6  บันทึกปรมิาณของนํ้าตาลทรายทีส่ามารถละลายไดหมดที่
อุณหภูมิดังกลาว 
     โดยสรุปแลว ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการออกแบบการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเริ่มจากการวางแผนข้ันตอนการทดลองใหสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตองการตรวจสอบ สามารถเลือกใชอุปกรณไดอยางถูกตอง บันทึกขอมูลที่ไดไวอยาง
ครบถวนเปนระเบียบ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนระหวางการทดลองไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม  
 

4.2.5 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data 
and making conclusion) 

4.2.5.1 การตีความขอมูล หมายถึง การบรรยายลกัษณะหรือปริมาณ หรือ 
สวนประกอบของขอมลูที่มอียู และสรปุความสัมพันธของขอมูลที่แสดงไวในรูปของ ตาราง แผนภูมิ 
กราฟฯลฯ ใหเขาใจไดชัดเจน 
 4.2.5.2 การลงขอสรุป หมายถึง การสรปุความสัมพันธของขอมูลทัง้หมดที่มีอยู 
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ตัวอยาง 
ขอมูลในตาราง เปนการบันทึกผลจากการทดสอบสมมติฐาน “วัตถุรูปทรง 

กลมผิวเรียบทัง้หลายเมื่อปลอยใหกลิง้บนพื้นเอียงจนตกถึงพื้นราบจะใชเวลาเทากัน โดยขนาดของ 
เสนผาศูนยกลางหรือชนิดของวัตถุที่ใชทํารปูทรงกลม จะไมมีผลตอเวลาที่ใชในการกลิ้งบนพื้นเอียงจน
ตกถึงพื้นราบ” 
 
ตารางที ่2-2 ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ชนิดของวัตถุที่ใช
ทํารูปทรงกลม 

เสนผาศูนยกลางของวัตถุ
ทรงกลม (มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใชในการกลิ้ง 
บนพื้นราบ (วินาท ี คาเฉลี่ยของเวลาที่ใชใน

การกลิ้งถึงพื้นราบ (วินาท)ี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

แกว 24 2.0 2.1 2.05 
แกว 15 2.0 2.1 2.05 
แกว 10 2.3 2.3 2.3 
แกว 6 2.4 2.4 2.4 
เหล็ก 24 2.0 2.1 2.05 
เหล็ก 15 1.9 2.2 2.05 
เหล็ก 10 2.4 2.2 2.3 
เหล็ก 6 2.3 2.5 2.4 

พลาสติก 24 2.1 2.0 2.05 
พลาสติก 15 2.0 2.1 2.05 
พลาสติก 10 2.3 2.3 2.3 
พลาสติก 6 2.4 2.4 2.4 

 
จากขอมลูการบันทกึผลการทดลองในตารางที ่2-2 สามารถตีความหมาย 

ขอมูลและลงขอสรุปได ดังน้ี “วัตถุทรงกลมผิวเรียบที่ทําจากแกว เหลก็ พลาสติก ที่มีเสนผาศูนยกลาง 
เทากันจะใชเวลาในการกลิง้บนพื้นที่เอียงจนถึงพื้นทีร่าบเทา เชน แกว เหล็ก และพลาสติก ทีม่ ี
เสนผาศูนยกลาง 24 มิลลเิมตร คาเฉลี่ยของเวลาในการกลิง้ถึงพื้นที่ราบเทากัน คือ 2.05 วินาที” 

  พฤติกรรมที่แสดงวาเกิดทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  
คือ 

1) แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได 
2) บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ จะมีการพัฒนาเปน 
ลําดับข้ันตอนโดยเริ่มจากทักษะข้ันพื้นฐานไปสูทักษะข้ันบูรณาการ การสังเกตเปนทักษะข้ันพื้นฐานที่
สําคัญเพราะไมวาจะพัฒนาทักษะกระบวนการข้ันใด จะตองเริ่มตนจากการสังเกตเสมอ 
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5. จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind) 
 

5.1 ความหมาย 
 

จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะ หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดข้ึนจาก
การศึกษา หาความรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ, 2545: 143) 

จิตวิทยาศาสตร คือ เปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรูโดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 149) 

จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดข้ึนจาก
การศึกษาหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยลักษณะตางๆ ไดแก ความ
สนใจใฝรู ความมุงมั่น ความอดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซือ่สัตย ประหยัด การรวมแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความมีเหตุผล การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรคลักษณะเหลาน้ี กอใหเกิดประโยชนในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรกา กับความคิด 
การกระทําการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ทางวิทยาศาสตร ตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนแบงไดเปน 2 
ลักษณะ คือ (วรรณา  กอสกุล, 2550: 7) 

 
5.2 ท่ีมาของจิตวิทยาศาสตร 
 

  จิตวิทยาวิทยาศาสตร สามารถเกิดไดจากแหลงขอมูล ตอไปน้ี 
5.2.1 จิตวิทยาศาสตรท่ีเกิดจากการใชความรู 

5.2.1.1 กฎเกณฑ ทฤษฎี และหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร 
5.2.1.2 การอธิบายปรากฏการณธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร โดยถือผลที่เกิด 

จากการสงัเกต ทดลอง ตามทีเ่กิดจรงิ โดยอาศัยขอมูลองคประกอบที่เหมาะสม 
 
 5.2.2 จิตวิทยาศาสตรท่ีเกิดจากความรูสึก 

5.2.2.1 กิจกรรมทางวิทยาศาสตรมุงที่กอใหเกิดความคิดใหม ๆ เพื่ออธิบาย 
ปรากฏการณธรรมชาติ คุณคาสําคัญจึงอยูทีก่ารสรางทฤษฎี 
 5.2.2.2 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะมมีากข้ึนถาไดรับการสนับสนุน   
จากบุคคล 

5.2.2.3 การเปนนักวิทยาศาสตร หรือการทํางานที่ตองใชความรู 
ทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่นาสนใจและมีคุณคา 
 

จิตวิทยาศาสตรตางจากเจตคติทั่วๆ ไป คือ เปนกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรกระทํา 
เพื่อใหไดความรู สวนเจตคติทั่วไปเปนความรูสึกของบุคคลทีม่ีตอสิ่งตางๆ ดังน้ันพฤติกรรมของบุคคล 
ที่มีจิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวิทยาศาสตรจะแสดงออกลักษณะดังน้ี (นฤมล ธนานันต และคณะ, 
2551: 48) 
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1. ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) ไดแก การเสาะแสวงหาขอมูล ความคิดความรู 
ใหมๆ หรือปญหาประจําวันทีเ่กี่ยวกับวิทยาศาสตรและตองการคําตอบในสิ่งทีอ่ยากจะรู 

2. ความมีใจกวาง (openness) ไดแก การยอมรบัฟงความคิดเห็นจากผูอื่น ยอมรับ 
ความสําคัญของการแสวงหาขอมลูเพิม่เติมและขอจํากัดของความรูในปจจุบัน 

3. การแสวงหาความจริง (reality orientation) ไดแกยอมรับขอผิดพลาด           
การเปลี่ยนแปลงที่มเีหตุผล มีความอุตสาหะในการแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

4. การกลาไดกลาเสีย (risk taking) ไดแก การยอมรับวิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ   
การยอมรับคําวิพากษวิจารณในขอผิดพลาดของตน กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่นได 

5. การมจีุดมุงหมาย (objectivity) ไดแก การพอใจและยอมรบัขอสรุปทีม่ีขอมลูทีผ่าน 
การทดสอบหรอืหลักฐานสนับสนุน 

6. มีความชัดเจน (precision) ไดแก ความสามารถในการใหนิยามศัพทและสรปุ 
ใจความไดชัดเจน ตลอดจนการพยายามตรวจสอบปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย 

7. ความ มั่นใจในตนเอง (confidence) ไดแก มีความสามารถในการใชสติปญญาและ 
เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 

8. ความอุตสาหะ (perseverance)ไดแก ความพยายามทํางานอยางไมทอถอย เพือ่ให 
งานสําเร็จลลุวงอยางสมบูรณ 

9. ความพอใจ (satisfaction) ไดแก ความมั่นใจและพอใจที่จะใชวิธีการแสวงหา 
ความรูเพื่อที่จะกาวไปสูจุดมุงหมาย 

10. ความเช่ือในทฤษฎี (respect of theoretical structure) ไดแก การยอมรบัทฤษฎี 
แนวคิดทางวิทยาศาสตรทีจ่ะชวยใหเกิดการแสวงหาความรูใหมๆ และตระหนักถึงความสําคัญ 
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการที่จะทําใหเกิดความรู แนวคิด ทฤษฎี  

10. ความรับผิดชอบ (responsibility) ไดแก การริเริ่ม หรือ การใหความรวมมือ 
ในการทํากจิกรรมกลุม ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

12. ความรวมมือกับผูอื่น (consensus and collaboration) ไดแก การยอมรบัเหตุผล 
ของผูอื่นและยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเอง เต็มใจรับและใหความรวมมือกับผูอื่น 
 
6. เจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitudes) 
 
 เจตคติ มาจากภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวา “โนมเอียง” และ “เหมาะสม” ซึ่งไดมีผูให
ความหมายของคําๆน้ี หลายความหมายดวยกัน โดยสรุป “เจตคติ” คือ ความคิด หรือความรูสึก  
ของแตละบุคคลที่เกิดจากประสบการณหรือการเรียนรู และมีความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอสิ่งตางๆ หรือสถานการณตางๆ ในทางใดทางหน่ึง (สุนันท บุราณรมย และคณะ, 2542: 
43) 
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6.1 องคประกอบของเจตคติ  
 

  6.1.1 ความคิด (Cognitive Component) เมื่อบุคคลพบกับสิ่งตางๆ หรือสถานการณ 
ตางๆ มนุษยจะเกิดการรับรู และเกิดความเห็นตอสิ่งตางๆ หลังจากการรับรู  ทําใหมนุษยเกิด
แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งน้ันวา สิ่งน้ันหรือสถานการณน้ัน คืออะไรมีลักษณะเปนเชนไร เชน บุคคลที่
ศึกษาวิทยาศาสตรจะทราบวา วิทยาศาสตรเปนการศึกษาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และเปนเรื่อง
ของเหตุผลที่มีการพิสูจนได เปนตน 
 
  6.1.2 ความรูสึก (Affective Component) เกิดจากอารมณของบุคคลที่มีผล      
สืบเน่ืองมาจากแนวความคิดตอสิ่งตางๆ  ถาบุคคลมีความคิดที่ดีตอสิ่งใด ก็จะมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งน้ัน 
ชอบหรือไมชอบ ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความพอใจ ความไมพอใจ  ยกตัวอยางเชน     
บางคนอาจมีความรูสึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในลักษณะที่ไมชอบเพราะเห็นเปนเรื่องนาเบื่อ เต็มไปดวย
สูตรและสมการตางๆ นาปวดหัว ในขณะที่บางคนอาจชอบวิทยาศาสตร เพราะเห็นวาเปนการคนควา
ความจริง มีการพิสูจนการทดลอง และมีการผจญภัยเพื่อคนหาสิ่งใหมๆ ซึ่งการที่จะชอบหรือไม 
ข้ึนอยูกับวาบุคคลน้ันมีความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเปนเชนไร มองเรื่องของวิทยาศาสตรในแงมุมใด 
เปนตน 
 
 6.1.3 พฤติกรรม (Behavioral Component) เมื่อบุคคลมีความคิด ความรูสึกเกิดข้ึน 
ผลที่ตามมาคือ การตอบสนองตอสิ่งน้ัน เชน แสดงออกในการยอมรับ ไมยอมรับ ปฏิเสธสนับสนุน 
หรือคัดคานเหลาน้ี ยกตัวอยางเชน คนที่ชอบวิทยาศาสตรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
ติดตามอานหนังสือ วารสารตางๆ หรือดูสารคดีทางวิทยาศาสตร ในขณะที่คนไมชอบก็อาจไมสนใจ
หรืออาจเกิดการตอตาน เชน ขณะที่กําลังดูโทรทัศนเมื่อเปดไปพบรายการที่เกี่ยวกับ สารคดี          
ก็อาจเปลี่ยนชองไปดูละครแทน เปนตน 
  เจตคติทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ฝงลึกอยูในจิตใจ ซึ่งมันจะมีอิทธิพลตอการคิด      
การกระทํา และการตัดสินใจตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร ทั้งน้ีเพราะคนเราเมื่อมี
เจตคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางไร แลวก็จะมีความโนมเอียงที่จะกระทําอยางน้ันออกมา โดยไมคิดวา    
จะเปนการยุงยากเสียเวลาหรือไมไดรับคาตอบแทนเทาที่ควรก็ตาม (เติมศักด์ิ เศรษฐวัชราวนิช, 2539: 
120) หากเรายอนกลับไปมองในอดีต จะเห็นวาวิทยาศาสตรที่รุงเรืองอยูในยุคปจจุบันน้ันในแตละยุค
แตละสมัย ในอดีตไดผานเหตุการณตางๆ มาอยางมากมาย เชน นิโคลัส โคเปอรนิคัส (Nicolaus 
Corpernicus) ไดรับความยากลําบากอยางมากที่กลาคานขออธิบายของเพลโตมีซึ่งเช่ือกันมากวา   
14 ศตวรรษวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาลไมใชโลก โรเจอร เบคอน (Roger Bacon) ถูก
จําคุกเกือบตลอดชีวิตเพราะยืนยันในความคิด และสอนใหลูกศิษยของเขาพิสูจนคําสอนทางศาสนา
โดยการทดลอง ชารล ดารวิน (Charles Darwin) ไดถูกเยาะเยยวามีบรรพบุรุษเปนลิงและถูกมอง 
เปนตัวตลก เน่ืองจากเขาพิมพหนังสือ  “The Origin of Species” (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 45) 
ซึ่งเปนหนังสือที่เสนอความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ซึ่งในขณะน้ัน (แมในปจจุบันก็ตาม) ความคิด
ดังกลาวขัดกับหลักคําสอนของศาสนาคริสตที่เช่ือวา พระเจาเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งทั้งมวล
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รวมทั้งมนุษย และในบางยุคนักวิทยาศาสตรที่ทําการทดลองทางเคมีถูกหาวาเปนพวกเลนแรแปรธาตุ 
เปนแมมดหมอผี เปนพวกนอกรีต ไมมีคนคบคาสมาคม และถูกจับประหารชีวิตดวยวิธีที่ทรมานตางๆ  
  อยางไรก็ตาม แมนักวิทยาศาสตรจะไดรับการลงโทษ ดูถูก เยยหยันเรื่อยมาจากอดีต
จนถึงปจจุบัน นักวิทยาศาสตรรุนแลวรุนเลาก็ยังชวยกันสืบคน และสานตอจนวิทยาศาสตรไดเปนองค
แหงความรู และมีกระบวนการที่เจริญพัฒนาอยางย่ิงดังปรากฏในปจจุบัน (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541: 
45) สิ่งเหลาน้ีคงจะเกิดข้ึนไมไดหากปราศจากแรงผลักดันภายในจิตใจ ซึ่งแรงผลักดันน้ีคือ เจตคติทาง
วิทยาศาสตรน่ันเอง 
 

6.2 ลักษณะผูท่ีมีเจตคติทางวิทยาศาสตรท่ีดี  
 

 6.2.1 มีความอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็น 
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เพื่อแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในขอปญหาตางๆ และจะมีความยินดี
มากที่จะไดคนพบความรูใหม อีกทั้งมีความกระตือรือรนที่จะคนควาและพิสูจนเรื่องราวตางๆใหเห็น
จริง โดยทั่วไปความรูทางวิทยาศาสตรสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดจะเกิดข้ึนจากความชางสังเกต
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ และเกิดความสงสัย อยากรูอยากเห็น ดังเชน ในอดีตลูก
แอปเปลหลนจากตนลงสูพื้นดินเปนเวลานานมาแลว แตก็ไมมีใครเคยสงสัยและไมเห็นวามันเปน
ปญหา จนกระทั่ง เซอร ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ไดสงสัยและต้ังคําถามที่ชาญฉลาดวา 
“ทําไมลูกแอปเปลและลูกไมอื่นๆจึงรวงลงสูพื้นดิน ทําไมไมตกออกไปนอกโลก”  คําถามน้ีกอใหเกิด
แรงบันดาลใจในการคนควาหาคําตอบและนําไปสูการคนพบกฎของแรงโนมถวง (Law of 
gravitation) ซึ่งสรางช่ือเสียงใหแก เซอร ไอแซก นิวตัน อยางมาก  และกฎดังกลาวสามารถนําไป
ประยุกตใชประโยชนไดอยางมากมายในปจจุบัน ลักษณะที่บงบอกวาบุคคลมีความอยากรูอยากเห็น 

6.2.1.1 มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหมๆ ซึ่งไม 
สามารถอธิบายไดดวยความรูที่มอียูเดิม 

6.2.1.2 ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
6.2.1.3 หมั่นซักถามและศึกษาคนควาขอมูลตางๆ เพื่อไดมาซึ่งคําตอบ 

ที่สมบูรณได 
6.2.1.4 มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของในการดําเนิน 

ชีวิตประจําวัน 
 
 6.2.2 เปนคนมีเหตุผล และเชื่อมั่นในความถูกตอง นักวิทยาศาสตรจะตองเปนคน  
ที่ยอมรับ และเช่ือในความสําคัญของเหตุผล แสวงหาหลักฐานและขอมูลจากการสังเกตหรือ        
การทดลองเพื่อสนับสนุนหรือคนคิดหาคําอธิบาย มีหลักฐานขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนที่จะ
สรุปผล และยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ กับแหลงขอมูลที่เช่ือถือได ลักษณะที่บงบอก 
วาเปนผูมีเหตุผล มีดังน้ี 
        6.2.2.1  เช่ือในความสําคัญของเหตุผล 
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     6.2.2.2 ไมเช่ือโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ที่ไมสามารถอธิบาย
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
     6.2.2.3 แสวงหาสาเหตุของเหตุการณตางๆ และหาความสัมพันธของสาเหตุน้ัน
กับผลที่เกิดข้ึน 
     6.2.2.4 ตองการทีจ่ะรูวาปรากฏการณตางๆ น้ันเปนอยางไร และทําไมจึงเปน
เชนน้ัน 
 
 6.2.3  มีความเพียรพยายาม อดทน ไมยอทอตอความยากลําบาก นักวิทยาศาสตร 
ตองเปนผูมีความเพียรพยายาม ไมทอถอยเมื่อมีอุปสรรค หรือมีความลมเหลวในการทําการทดลอง        
มีความต้ังใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู เมื่อไดคําตอบที่ไมถูกตองก็จะไดทราบวาวิธีการเดิมใช
ไมไดตองหาแนวทางในการแกปญหาใหม และความลมเหลวที่เกิดข้ึนน้ันก็ถือวาเปนขอมูล             
ที่ตองบันทึกไว บอยครั้งการพิสูจนหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร มิไดสําเร็จไดโดยงาย แตตอง
อาศัยวิธีการทีย่ากลําบากในการไดมาซึ่งขอมูล ระยะเวลาที่ยาวนานในการสังเกตผล ตลอดจนตองทํา
การทดลองหลายๆ ครั้งเพื่อใหไดขอพิสูจนที่ถูกตองเปนจริง เชน โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva 
Edison) นักวิทยาศาสตรที่ประดิษฐคิดคนหลอดไฟฟาเปนคนแรก ในขณะที่ประดิษฐหลอดไฟตองทํา
การทดลองหลายหมื่นครั้งจึงจะสําเร็จ ถาเปนบุคคลทั่วไปคงจะลมเลิกการทดลองไปแลว อะไรคือ
แรงผลักดันใหความสําเร็จเกิดข้ึน ลักษณะที่บงบอกวาเปนผูมีความเพียรพยาม มีดังน้ี 
     6.2.3.1 ทํากิจการงานที่ไดรบัมอบหมายอยางสมบูรณ 
     6.2.3.2 ไมทอถอย เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว 
     6.2.3.3 มีความต้ังใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู 
 
 6.2.4 มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความซื่อสัตย 
บันทึกผลหรือขอมูลตามความเปนจริงอยางตรงไปตรงมาดวยความละเอียดถูกตอง ผูอื่นสามารถ
ตรวจสอบภายหลังได เห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตามความเปนจริง ไมนําเอาความเช่ือสวนตัว 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเขามาเกี่ยวของ ลักษณะที่บงบอกวาเปนผูมีความซื่อสัตยและ
มีใจเปนกลาง มีดังน้ี 
   6.2.4.1  สังเกตและบันทกึผลตางๆ โดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติ (Bias) 
   6.2.4.2 ไม นําสภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และการ เมืองมาเกี่ ยวของ            
กับการตีความหมายผลงานตางๆ ทางวิทยาศาสตร 
   6.2.4.3  ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามีอิทธิพลเหนือการตัดสิน  
สิ่งใดๆ 
     6.2.4.4  มีความมั่นคง หนักแนน ตอผลที่ไดจากการพิสูจน 
   6.2.4.5  เปนผูซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ 
 
 6.2.5 มีความถอมตน และมีความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูที่มีใจกวาง 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับวามีความคิดวายังมีความรูอื่นๆ อีกมากมายที่ตนยังไมรู รับฟง          
คําวิพากษวิจารณ ขอโตแยงหรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอื่น โดยไมยึดมั่นในความคิดของตน     
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ฝายเดียว ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงยอมพิจารณาขอมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแนนอนไมได และพรอม
ที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม และเต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดใหกับบุคคลอื่น ลักษณะที่บงบอก
วาเปนผูมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มีดังน้ี 
  6.2.5.1 ยอมรับการวิพากษวิจารณและยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและ
ขอเท็จจริง 
  6.2.5.2  เต็มใจที่จะรับรูความคิดเห็นใหมๆ 
  6.2.5.3  เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดเห็นแกผูอื่น 
  6.2.5.4  ตระหนักและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบในปจจุบัน 
 
 6.2.6  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ ลักษณะที่บงบอกวาเปนผูมีความละเอียด
รอบคอบกอนตัดสินใจ มีดังน้ี 
         6.2.6.1  ใชวิจารญาณกอนที่จะตัดสินใจใดๆ 
    6.2.6.2  ไมยอมรับสิ่งหน่ึงสิ่งใดวาเปนความจรงิทันที ถายังไมมีการพิสจูน     
ที่เช่ือถือได 
        6.2.6.3  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรปุทีร่วดเร็วเกินไป 
    
     จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
นักวิทยาศาสตร และแมบุคคลทั่วไปหากเปนผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตรก็จะเปนประโยชนตอทํางาน 
และการดําเนินชีวิตอยางย่ิง อยางไรกต็าม ในกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนอกจาก
ตองอาศัยข้ันตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว   เจตคติ  
ทางวิทยาศาสตรเปนสวนประกอบที่สําคัญในการที่จะเปนตัวชวยเหลือและผลักดันให เกิด
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรตอไป  
 
7. สรุป 
 
 กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่เริ่มจากการกําหนดปญหา ตามดวยการลงมือทําการ
ทดลอง การสังเกตผลที่เกิดข้ึน การรวบรวมขอมูล การแปลผลของขอมูล และสุดทายสรุปผล  การ
ทดลองที่ไดซึ่งในปจจุบันไดมีการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชทําใหเห็นคุณคาทาง
รูปธรรมมากข้ึน การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงสําหรับการ
คนควาหาความรูใหมๆ ที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจํา วันของมนุษย เพราะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทําใหคิดเปนระบบ รวมทั้งมีการวางแผนในการทํางาน สามารถตรวจสอบและปรับปรุง
ขอผิดพลาดตางๆ  ที่เกิดข้ึนหากใชทักษะทางวิทยาศาสตร อันจะสงผลใหการดํารงชีวิตของมนุษยมี
คุณคาอยางแทจริง การมีความรูดวยความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถประสานสัมพันธ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร เจตคติทาง
วิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นํามาซึ่งการคนพบความรูในดานตางๆ อยาง
ตอเน่ืองไมมีวันสิ้นสุด เปนหัวใจของการทํางาน กอใหเกิดการทํางานอยางมีระบบมีเหตุมีผลสรางคน
ใหมีกระบวนการคิดและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง มีกระบวนการทํางานที่ตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด 
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สมกับคํากลาวที่วา “สรางคน สรางชาติ ดวยวิทยาศาสตรไดฉันใด วิธีการทางวิทยาศาสตร เจตคติ
ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรก็สรางกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรไดฉันน้ัน” 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 
 
 

ตอนท่ี 1: ความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. บอกความหมายของประเภทความรูทางวิทยาศาสตร 
 1.1 ขอเท็จจริง หมายถึง
................................................................................................................................................................ 

1.2 มโนมติ หมายถึง
................................................................................................................................................................ 

1.3 หลักการ หมายถึง
................................................................................................................................................................ 

1.4 กฎ หมายถึง
................................................................................................................................................................ 

1.5 ทฤษฎี หมายถึง
................................................................................................................................................................ 

1.6 สมมติฐาน หมายถึง
................................................................................................................................................................ 
2. ระบุการทํางานของนักวิทยาศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 
2.1.......................................................................................................................................................... 
2.2.......................................................................................................................................................... 
2.3.......................................................................................................................................................... 
2.4.......................................................................................................................................................... 
2.5………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. บอกทักษะข้ันพื้นฐาน 8 ทักษะ ที่นักวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาความรูประกอบดวยทักษะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ระบุทักษะข้ันบูรณาการ 5 ทักษะที่นักวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาความรูประกอบดวยทักษะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. อธิบายลักษณะของบุคคลที่มจีิตวิทยาศาสตรวาควรมีลกัษณะอยางไร 
……………………………...................................................................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
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6. อธิบายวาจิตวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางไรในการเรียนวิทยาศาสตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ใหนักศึกษาแสดงความเห็นวาจิตวิทยาศาสตรเปนปจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. อธิบายลักษณะของบุคคลที่มเีจตคติทางวิทยาศาสตร วามีลักษณะอยางไร 
…………………………..........................................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนท่ี 2: กรณีศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
คําชี้แจง นักศึกษาเลือกปญหาที่นาสนใจรวมกันจาก หนังสอืพิมพ สิง่พิมพ เอกสารตางๆ พรอมทั้ง
แสดงความคิดเห็นในการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรตามประเด็นที่กําหนด 
 
สิ่งท่ีตองศึกษา 
1. ช่ือเรื่องปญหาที่สนใจ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ระบุสาเหตุของการเลือกปญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. เสนอวิธีการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
3.1 กําหนดปญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.2 รวบรวมขอมลู 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.3 ระบุการทดสอบสมมติฐาน / ทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 3 ใหนักศึกษาระบุมโนมติสําคัญ และบอกความสัมพนัธของเน้ือหาในรูปแบบแผนผังแนวคิด  
(concept map)  จากเน้ือหาในบทเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 
 

หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. โภชนาการกับชีวิต 
2. ยา (Drugs) 
3. สารเสพติด (Narcotic) 
4. สมุนไพร (Herbs) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายและความสําคัญของภาวะโภชนการ  และอธิบายความสําคัญ 
ของสารอาหารตางๆ ในการดํารงชีวิตได 

2. จัดประเภทของยาที่ใชในชีวิตประจําวัน และอธิบายเกี่ยวกบัหลักการใชยาได 
3. บอกความหมาย แบงประเภทของสารเสพติด และบอกวิธีการปองกันตนเองจาก      

สารเสพติดได 
4. จําแนกประเภทของสมุนไพร และบอกวิธีการใชสมุนไพรได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน” จากเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน” 

เปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 

คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน “วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน” การนําเสนอดวย Microsoft  

PowerPoint 
2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. ใบงาน 
4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 3 
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 
 
 มนุษยทุกคนยอมมีความตองการมีชีวิตที่ เปนสุข แตการมีชีวิตที่ เปนสุขน้ันควรจะ
ประกอบดวยปจจัยผสมผสานกลมกลืน เชน การมีสุขภาพจิตดี แจมใสเบิกบาน ระงับความอยาก 
ควบคุมอารมณตางๆ ได ไมมีทุกขหรือมีแตก็ไมมากจนเกินแกไข มีเพื่อน ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได
ตามสมควร มีรายไดที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดพอเพียงอยางย่ังยืน ครอบครัวอบอุน ชุมชนเปนสุข 
มีที่อยูอาศัย มีที่ทํากิน มีอาชีพและรายได มีความเสมอภาค มีเสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดลอม 
ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเปนสุข ซึ่งจะเห็นไดวาความปรารถนา    
อันสูงสุดของมนุษยก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังน้ันเปาหมายของการพัฒนาทุกดานไมวาจะในดาน
สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ลวนมุงไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยในสังคม 
 ในการดํารงชีวิตประจําวัน โภชนาการเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูและนําความรูไปสู 
การปฏิบัติในการบริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ เมื่อยามเจ็บปวยการใชยาอยางถูกตอง       
ตามคําแนะนําวิธีการใชอยางเครงครัดเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากการใชยาเปนดาบสองคม สวนสมุนไพร
นํามาใชประโยชนในการเปนยาและบริโภคเปนอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  
และการใชสารเสพติดประเภทบุหรี่ สุราอาจเปนจุดเริ่มตนของการติดยาเสพติดที่รายแรง  
 
1. โภชนาการกับชีวิต 
 

1.1 ความหมายของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ 
 
อาหาร (Food) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกิน หรือเครื่อง

คํ้าจุนชีวิต ทั้งน้ีไมรวม ยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ยาเสพติดใหโทษ เมื่อบริโภคเขาไปแลวให
ประโยชนแกรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย ใหพลังงาน     
แกรางกาย โดยไมมีพิษภัยหรือใหโทษแกรางกาย (ศิริวรรณ สุทธจิตต, 2550: 23) 

สารอาหาร (Nutrients) คือ สารเคมีที่ประกอบอยูในอาหารใหคุณคาตอรางกายไดแก 
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุและนํ้า (จิราวัฒน ปรัตถกรกลุ, 2548: 117) 

โภชนาการ (Nutrition) หมายถึง วิทยาศาสตรสาขาหน่ึงที่ ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารที่เขาไปในรางกาย การพัฒนาของรางกายจากการไดรับสารอาหารรวมทัง้การ
ปรุงแตงอาหารใหเหมาะสมกับความตองการตามสภาพและวัย 
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1.2 อาหารหลัก 5 หมู 
 
อาหารหลัก 5 หมู คือ การจัดอาหารทุกชนิดที่คนไทยบริโภคเปนประจําออกเปน

หมวดหมู โดยใชคําวา อาหารหลัก 5 หมู ของคนไทย เพื่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร       
ที่ถูกตอง โภชนากรไดแบงอาหารที่บริโภคประจําเปน 5 กลุม เรียกวา อาหารหลัก 5 หมู 

หมูท่ี 1 เน้ือสัตว ไข นม และถ่ัวเมล็ดแหง อาหารในกลุมน้ีใหสารอาหารโปรตีนในอดีต
ประเทศไทยเคยมีปญหาการขาดโปรตีนซึ่งมีผลตอระดับการเรียนรูของประชากร 

หมูท่ี 2 ขาว แปง นํ้าตาล เผือก และมัน อาหารในกลุมน้ีถูกจัดไวในหมูที ่2 เพราะคน
ไทยกินขาวเปนอาหารหลัก ถือวาขาวเปนอาหารประจําชาติ และในทางโภชนาการเนนวาพลังงาน
สวนใหญของรางกายควรมาจากอาหารหลักในหมูที ่2 ไมใชหมูที ่5 

หมูท่ี 3 ผักชนิดตางๆ ทั้งผักกินใบ ยอด ดอก ผล และฝก อาหารในกลุมน้ีถูกจัดใหอยู
ในหมู ที ่3 เพราะแบบแผนการบริโภคอาหารของคนไทยทีบ่ริโภคเปนอาหารคาว ซึ่งกรรมวิธีการหุง
ตมมีหลายข้ันตอน เชน การปอก ลาง หั่น ตม ทําใหสญูเสียเกลือแร และวิตามินโดยเฉพาะวิตามินซ ี

หมูท่ี 4 ผลไมทุกชนิด ใหสารอาหารเหมือน ผัก และปริมาณก็ใกลเคียงกัน การแยก
ผัก และผลไมไวตางหมูจะชวยปองกันการขาดวิตามินซีได 

หมูท่ี 5 ไขมัน นํ้ามันที่ไดจากพืช และสัตว กะทิ เนยเทียม มีความสําคัญเหมือนกับหมู
อื่นๆ เพียงในแตละวันรางกายไดรับมากอยูแลว เพราะไขมันแทรกอยูในเน้ือสัตวแทบทุกชนิดทีบ่ริโภค    
ถาบริโภคมากทําใหเกิดโรคอวน โรคความดันโลหิตสงู โรคหวัใจ และโรคหลอดเลือด 

 

 
 

ภาพที่ 3-1 อาหารหลัก 5 หมู 
ที่มา (http://learners.in.th/file/peterpan_jip/view/90626) 

 
ประโยชนของการจัดอาหารหลัก 5 หมู ชวยใหคนไทยไดรับสารอาหารครบทุกชนิด     

ตามที่รางกายตองการ หากบริโภคตามปรามิดการกินเพื่อสุขภาพ ซึ่งไดแสดงสัดสวนของปริมาณ
อาหาร กลุมตางๆ ที่ควรบริโภคประจําวัน อาหารที่อยูบริเวณฐานปรามิดถือเปนอาหารหลักและควร
กินอาหารที่อยูยอดปรามิดเพียงเล็กนอย ดังภาพที่ 3-2 
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ภาพที่ 3-2 ปรามิดการกินเพื่อสุขภาพ 
ที่มา (http://learners.in.th/file/warapornmali-on/list?page=7) 

 
1.3 ประเภทของสารอาหาร  

 
การแบงประเภทของสารอาหารสามารถแบงตามองคประกอบทางเคมีในอาหารได  

6 ประเภท คือ 
1.3.1 โปรตีน (protein) เปนสารอินทรียประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน  

ไนโตรเจน พบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หนวยยอยคือ กรดอะมโิน (Amino acid) เรียงตอกัน 
ดวยพันธะเปปไทด (Peptide bond) 

1.3.1.1 กรดอะมิโนเปนหนวยยอยทีเ่ล็กที่สุดของโปรตีนในรางกาย 
ประกอบดวยกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิด แบงไดเปน 2 พวก คือ (พิชิต ภูติจันทร, 2547: 157) 

1) กรดอะมโินจําเปน (Essential amino acid) ไดแก กรดอะมิโน 
ที่รางกายสังเคราะหเองไมได หรอืสงัเคราะหไดแตไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ตองไดรับ
จากอาหารเทาน้ัน ไดแก Lysine, Leucine, Isoleucine, Methionine, Phenylalanine, 
Threonine Tryptophan และ Valine ในเด็กมีเพิม่อีก 2 ตัว คือ Histidine และ Arginine 

2) กรดอะมโินไมจําเปน (Non-essential amino acid) ไดแก กรด 
อะมิโนทีร่างกายสังเคราะหข้ึนไดเพียงพอกบัความตองการของรางกาย ไมจําเปนตองไดรับจากอาหาร 
สังเคราะหข้ึนจากสารประกอบจําพวกไนโตรเจน กรดอะมโินที่จําเปนแกรางกาย หรือจากไขมันหรือ
คารโบไฮเดรต ไดแก Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Asparagine, Cystine, Glutamine 
Glycine, Proline, Serine และ Tyrosine 
 1.3.1.2 ประเภทของโปรตีน สามารถแบงประเภทโปรตีนไดหลายลักษณะ เชน 
ตามหนาที่ หลักชีวเคมี หลักโภชนวิทยา และลกัษณะของการขดและเรียงตัวของโปรตีน 
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1) การแบงประเภทโปรตีนตามหนาท่ี 
 

ตารางที ่3.1 การแบงประเภทโปรตีนตามหนาที ่
 

ประเภทโปรตีนตามหนาท่ี คุณสมบัติและหนาท่ี 
1. Transport protein  ขนสง เชน ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 
2. Enzyme  เปนเอนไซม เกี่ยวกบัปฏิกริิยาตาง ๆในรางกาย 
3. Structural protein  เปนโครงสราง เชน คอลลาเจนของเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน 
4. Storage protein  ทําหนาทีส่ะสม เปนอาหาร 
5. Contractile protein  ทําหนาทีเ่กี่ยวกับการเคลื่อนไหว เชน ไมโอซิน แอกติน 
6. Protective protein  ทําหนาทีป่องกัน เปนภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย 
7. Toxin  ทําหนาทีเ่ปนสารพิษ เชน พิษงู พิษคอตีบ 

ที่มา (เอื้อมพร  นาควงศ, 2555: 59) 
 
2) การแบงประเภทโปรตีนตามหลักชีวเคมี 
 

ตารางที ่3-2 การแบงประเภทโปรตีนตามหลกัชีวเคม ี
 

ประเภทโปรตีนตามหลักชีวเคมี คุณสมบัติและหนาท่ี 
1. Simple protein 

 
เปนกรดอะมโินอยางเดียว ไมมีสารอื่นเจือปนอยู 
เชน Glutelins (โปรตีนที่พบในขาวสาล)ี 
Albumin (โปรตีนในไขขาว) เอนไซมไรโบนิวคลี
เอส (ribonuclease) 

 
2. Compound protein  
 

ประกอบไปดวยกรดอะมโินและสารอื่นปนอยู
ดวย 
     2.1 Lipoprotein เปนโปรตีนทีม่ีไขมัน
รวมอยูดวย เชน นํ้านม ไขแดง 
     2.2 Nucleoprotein เปนโปรตีนที่
ประกอบดวยกรดนิวคลีอิก พบตามตอมตาง ๆ 
     2.3 Glucoprotein เปนโปรตีนที่
ประกอบดวยคารโบไฮเดรตพบในนา ลาย 
     2.4 Phosphoprotein เปนโปรตีนที่มี
ฟอสฟอรสัปนอยูดวย เชน Casein ในนม 

ที่มา (เอื้อมพร  นาควงศ, 2555: 59) 
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3) การแบงประเภทโปรตีนแบงตามหลักโภชนวิทยา 
 
ตารางที ่3-3 การแบงประเภทโปรตีนตามหลกัโภชนวิทยา 
 

ประเภทโปรตีนตามหลักโภชนวิทยา คุณสมบัติและหนาท่ี 
1. Complete protein  
 

โปรตีนทีม่ีกรดอะมโินชนิดที่จําเปนตอรางกาย
ครบทุกตัว ที่ไดรบัจากสัตว เชน เน้ือสัตวตาง ๆ 
ไข นม ปลา อาหารทะเล เมล็ดถ่ัวแหง 

2. Incomplete Protein โปรตีนทีม่ีกรดอะมโินชนิดจําเปนไมครบทุกตัว 
ไดจากพืช เชน ขาวเจา ขาวสาลี ผักตางๆ 

ที่มา (เอื้อมพร  นาควงศ, 2555: 60) 
 

4) การแบงประเภทโปรตีนตามลักษณะของการขดและเรยีงตัวของโปรตีน 
 

ตารางที่ 3-4 แสดงการแบงโปรตีนตามลักษณะของการขดและเรียงตัวของโปรตีน 
 

ลักษณะของการขดและ 
เรียงตัวของโปรตีน 

คุณสมบัติ 
และหนาท่ี 

1. Fibrous protein ลักษณะเปนเสน แข็งแรง เหนียวยืดหยุนไดมาก 
เชน โปรตีนในเสนผม โปรตีนเสนเอ็น และโปรตีน
ใน เขาสัตว 

2. Globular protein  
 

ลักษณะเปนกอน ขดตัวกันโดยมีแรงดึงดูด
ระหวางสวนตางๆ เชน ฮีโม 
โกลบิน เอนไซม ฮอรโมน 

ที่มา (เอื้อมพร  นาควงศ, 2555: 60) 
 

 
 

ภาพที่ 3-3 การขดและเรียงตัวของ Fibrous protein 
ที่มา (http://www.vcharkarn.com/vcafe/96086) 
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ภาพที่ 3-4 การขดและเรียงตัวของ Globular protein 
ที่มา (http://www.vcharkarn.com/vcafe/96086) 

 
 1.3.1.3 ประโยชนของโปรตีน ไดแก (พิชิต ภูติจันทร, 2547: 158) 

1) สรางความเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สกึหรอใหแกรางกาย 
2) ใหพลังงานแกรางกาย โปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงาน 4 กโิลแคลอร ี
3) สรางนํ้ายอย ฮอรโมน นํ้ามัน และสารภูมิคุมกันโรค 
4) ชวยรักษาสมดุลของนํ้าในหลอดเลือด เน้ือเย่ือ และเซลล 
5) ชวยรักษาสมดุลของกรดและดางของรางกาย 

1.3.1.4 ผลทีเ่กิดข้ึนเมื่อรบัประทานโปรตีนนอย 
1) การเจรญิเติบโตชา 
2) ออนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว นํ้าหนักลด เบือ่อาหาร 
3) ความตานทานโรคตํ่า ติดเช้ืองาย 
4) เกิดโรคตางๆ ไดแก โรคควาชิออรกอร (Kwashiorkor) โรค 

มาราสมัส (Marasmus) 
 1.3.1.5 การเลือกอาหารที่ใหโปรตีนสําหรับนักกีฬา ควรเปนโปรตีนที่สมบูรณ
ใหกรดอะมิโนที่จําเปนแกรางกายครบถวน ปริมาณโปรตีนใชการคํานวณจากนํ้าหนักตัวประมาณ    
1-1.5 กรัม / นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม หากไดรับโปรตีนสูง มีผลทําใหตับและไตตองทํางานมากข้ึน
เพราะตองกําจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ โปรตีนออกจากรางกาย แหลงอาหารโปรตีนทีดี่ไดแก 
อาหารจากเน้ือสัตว นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง เตาหู นม นมถ่ัวเหลือง และสารอาหาร ชนิดอื่นใหครบ    
ทั้ง 5 หมูการบริโภคโปรตีนของนักกีฬาแตกตางกันไป ตามความหนักเบา และประเภทของกีฬา 
 

1.3.2 คารโบไฮเดรต (carbohydrate) เปนสารอาหารที่พบมากใน ขาว แปง นํ้าตาล 
เผือก มัน และพืชผกัผลไมที่มรีสหวาน เปนแหลงพลังงานสําหรบัมนุษยและสัตว 

1.3.2.1 คารโบไฮเดรตแบงประเภท ไดดังน้ี (ปยวรรณ แสงสวาง และ สุพัณณี 
ชวนสนิท, 2547: 132) 

1) โมโนแซคคาไรด (Monosaccharide) เปนคารโบไฮเดรตที่ม ี
โมเลกุลเล็กทีสุ่ดรสหวาน ละลายนํ้างาย ไดแก นํ้าตาลเฮกโซส (Hexose) ซึ่งม ี3 ชนิด คือ 

ก. กลูโคส (glucose) พบในพืช ผัก ผลไม องุน ขาวโพด นํ้าผึ้ง 
ข. ฟรุกโทส (fructose) พบในเกสรดอกไม ผลไม ผัก นํ้าผึง้ กาก    
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นํ้าตาล ปนอยูในกลโูคส ในรางกายไดจากการยอยนํ้าตาลทราย 
ค. กาแลกโทส (galactose) มีอยูในนม และผลิตผลของนมทั่วๆ ไป 
2) ไดแซคคาไรด (Disaccharide) ประกอบดวยคารโบไฮเดรตที่ม ี

โมเลกุลของนํ้าตาลช้ันเดียว หรือตางชนิดกัน รสหวาน ละลายนํ้างาย ไดแก 
ก. ซูโครสหรือนํ้าตาลทราย (sucrose) จากออย และหวับที เมือ่ 

ซูโครสแตกตัวหรอืถูกยอยจะใหนํ้าตาลกลูโคสกบัฟรกุโทสอยางละ 1 โมเลกลุ 
                           ซูโครสยอย                  กลูโคส + ฟรุกโทส 

ข. มอลโทส (maltose) ไดจากการยอยแปงในเมล็ดขาวที่กําลังงอก 
จะมเีอนไซมจะยอยมอลโทส ใหเปนกลโูคส 2 โมเลกุล 

มอลโทส                ยอย กลูโคส + กลูโคส 
ค. แลคโทส (lactose) ไมพบในพืช มีอยูในนํ้านม เรียกวา นํ้าตาลนม 

แลกโทส ตางกับนํ้าตาลสองช้ันตัวอื่นตรงที่วา มีความหวานนอยกวา ละลายนํ้าไดนอยกวา ยอยไดชา
กวาและบูด (ferment) ไดยากกวาซูโครส และมอลโทส เมื่อยอยจะใหกลูโคส กับกาแลกโทส อยาง
ละ 1 โมเลกุล 
                              แลคโทส                  ยอย   กลูโคส + กาแลกโทส 

3) โพลีแซคคาไรด (polysaccharide) เปนคารโบไฮเดรตที่ไมใช 
นํ้าตาลโมเลกลุใหญ ประกอบดวยนํ้าตาลช้ันเดียวมาก ไมมีรสหวาน ละลายนํ้ายาก ไดแก 

ก. แปง (starch) พบในพืช สะสมอยูในเมล็ด ราก หัว ลําตน เมื่อ 
แปงถูกยอยถึงข้ันสุดทายจะไดนํ้าตาลกลูโคส 

ข. ไกลโคเจน (glycogen) พบในตับ และกลามเน้ือสัตว บางท ี
เรียกวา แปงสัตว เมื่อแตกตัวออกจะไดกลูโคส ไมพบในพืช 

ค. เดกซทริน (dextrin) ไดจากการยอยแปง เมื่อแตกตัว หรือถูกยอย 
ตอไปจะใหมอลโทส และทายที่สุดจะใหกลูโคส 
                        แปง            เดกซทริน             มอลโทส           กลูโคส 

ง. เซลลูโลส (cellulose) เรียกวา ใยหรือกาก มมีากในใบ กาน 
เปลือก คนไมสามารถยอยเซลลูโลสได สัตวพวกวัว ควาย มีเอนไซมที่ยอยเซลลโูลสได เซลลูโลสเมือ่
ยอยจะแตกตัวออกใหนํ้าตาลกลูโคส 

1.3.2.2 ประโยชนของคารโบไฮเดรต คือ 
1) ใหพลังงานแกรางกาย คารโบไฮเดรต 1 กรมั ใหพลงังาน 4 กิโล 

แคลอร ี
2) ชวยใหรางกายสามารถนําสารอาหารโปรตีนไปใชประโยชนไดเต็มที ่
3) เปนพลังงานสํารอง โดยเกบ็ในรปูไกลโคเจนสะสมไวตามเน้ือเย่ือ 
4) เปนองคประกอบที่สําคัญของตับซึ่งเปนอวัยวะในการขจดัสารพิษ 

ในเลือด 
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1.3.3   ไขมัน (Fats) หมายถึง สารอินทรียกลุมหน่ึงซึ่งไมละลายนํ้า ปรากฏอยูในรูป
ของแข็งและของเหลวที่ได จากพืชและสัตว 

1.3.3.1 ประเภทของไขมัน สามารถจําแนกไดดังน้ี 
1) ไขมันจําแนกตามโครงสรางทางเคมี ประกอบดวย กรดไขมัน (fatty 

acids) โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) และฟอสโฟลิปด 
(Phospholipid) 

ก. กรดไขมัน (Fatty Acids) อาจแบงไดเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 
- กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acids) หมายถึง กรดไขมันที ่

คารบอนทกุตัวในโมเลกลุไมสามารถจบักบัไฮโดรเจนเพิ่มไดและไมสามารถจะจบักับสารใดๆ ไดอีก ได
จากสัตว มลีักษณะแข็งตัวเชน เนยแข็ง นํ้ามันหมู ช็อคโกแลต 

- กรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) หมายถึง กรดไขมัน 
ที่คารบอนในโมเลกุลสามารถเกาะกับไฮโดรเจนได เชน นํ้ามันมะกอก นํ้ามันทานตะวัน นํ้ามัน       
ถ่ัวเหลือง นํ้ามันขาวโพด 
   ข. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ไขมันชนิดหน่ึงที่จําเปนตอรางกายเพื่อใช
ในการสรางฮอรโมน วิตามินอี และกรดนํ้าดี ซึง่ชวยยอยอาหาร ถารางกายมีโคเลสเตอรอลสูงเกินกวา
ปกติ (มากกวา 200 มิลลกิรมั/เดซิลิตร) จะไปพอกตามผนังหลอดเลอืดแดง ทําใหเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด โรคหัวใจวาย โคเลสเตอรอลพบมากทีเ่ครื่องในสัตวและไขแดง 

ค. ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) ไขมันและนํ้ามันมีสารประกอบเปน 
ไตรกลเีซอไรด ไดจากกระบวนการเผาผลาญคารโบไฮเดรต คาไตรกลีเซอไรด ควรอยูระหวาง 70-200 
มิลลิกรมั/เดซิลิตร 

ง. ฟอสโฟลปิด (Phospholipid) เปนไขมันที่มีคุณสมบัติละลายไดทั้งใน 
นํ้า และไขมัน 

2) ไขมันจําแนกตามความตองการของรางกายม ี2 ประเภท คือ 
ก. กรดไขมันจําเปนตอรางกาย (Essential fatty acid: EFA) รางกาย 

ขาดไมได และไมสามารถสังเคราะหได ตองไดจากอาหารทีร่บัประทานเขาไป มอียู 3 ตัว คือ กรด   
ไลโนเลอิก กรดไลโนเลนิก และกรดอะราชิโดนิก 

ข. กรดไขมันไมจําเปนตอรางกาย (Nonessential fatty acid) ไดจาก 
อาหารและรางกายยังสามารถสังเคราะหไดดวย เชน กรดสเตียริก (Stearic acid) กรดโอเลลิก 
(Oleic acid) กรดปาลมิติก (palmitic acid) 

3) ไขมันจําแนกตามระดับความอิ่มตัว ม ี2 ประเภท คือ 
ก. กรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) ไดแก นํ้ามันพืช เชน 

นํ้ามันมะกอก นํ้ามันเมล็ดฝาย นํ้ามนัขาวโพด จะมีกรดไขมนั พวกกรดโอเลลิก และกรดไลโนเลอิกอยู
มาก จึงมีความเหลวมาก บางทีเรียกไขมันจากพืชวา นํ้ามัน (Oil) 

ข. กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) ไดแก ไขมันจากสัตวที่มีกรด 
ไขมันพวกปาลมิติก กรดสเตียรกิ กรดอะราซิติก 

4) ไขมันจําแนกตามแหลงทีม่า ซึง่แบงได 2 กลุมใหญ คือ 
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ก. ไขมันจากสัตว ในอุณหภูมิหองจะมลีักษณะแข็งเชน มันหมู สวนไขมัน 
ที่อยูในสวนแทรกของเน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว สวนใหญเปนไขมันชนิดอิ่มตัว หรือบางคนเรียกวา ไขมัน
ผูราย 

ข. ไขมันจากพืช เชน ถ่ัวเหลือง เมล็ดนุน ถ่ัวลิสง และพชืนํ้ามัน เชน 
ปาลม มะพราว และมะกอก ในพืชผกั ผลไม สวนใหญจะมีไขมันนอย ยกเวน อะโวคาโด และ 
มะกอก 

1.3.3.2 ประโยชนของไขมัน ไดแก 
1) ใหพลังงานแกรางกายไขมัน 1 กรัม จะใหพลังงาน 9 กิโลแคลอร ี
2) ใหความอบอุนแกรางกายจําเปนสําหรบัการเจริญเติบโต 

ของรางกายและการสืบพันธุ 
 3) ชวยปองกัน การกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในของรางกาย 

4) ชวยละลายวิตามิน เอ ดี อี และ เค เพื่อใหรางกายดูดซมึไดงาย 
5) เปนสวนประกอบของอวัยวะในรางกาย เชน เน้ือสมองเสนประสาท 
6) เปนพลังงานสํารอง โดยเกบ็สะสมไวตามเน้ือเย่ือตาง ๆ 
 

1.3.4 แรธาตุหรือเกลือแร (Mineral) เปนสารอาหารอีกประเภทหน่ึงที่รางกาย
ตองการและขาดไมไดเพราะแรธาตุบางชนิดเปนสวนประกอบของอวัยวะและกลามเน้ือบางอยางเชน 
กระดูก ฟน เลือด บางชนิดเปนสวนของสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในรางกาย เชน ฮอรโมน 
เฮโมโกลบิน เอนไซม  
 1.3.4.1 ประเภทของเกลือแร 
      1) เกลือแรที่รางกายจําเปนตองไดรับในปริมาณมาก (100 มิลลิกรัม
ข้ึนไป) เรียกวา แมคโครมินเนอรัล (Macromineral) หรือแมคโครอีลีเมนท (Macroelements) มี     
7 ชนิด ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม และกํามะถัน 
     2) เกลือแรที่รางกายจําเปนตองไดรับในปริมาณนอยในแตละวัน 
เรียกวา  ไมโครอีลีเมนท (Microelements) หรือเทรซอีลีเมนท (Trace elements) ในปจจุบัน
พบวารางกายมนุษยตองการเกลือแรน้ี 14 ชนิด ไดแก เหล็ก ไอโอดีน แมงกานีส ทองแดง สังกะสี 
ฟลูออรีน โคบอลท โมลิบดีนัม ซีลีเนียม โครเมียม นิเกิล ดีบุก แวนนาเดียม ซิลิกอน (มลศิริ วีโรทัย 
และนิตยาต้ังชูรัตน, 2539: 45) 
 1.3.4.2 แหลงท่ีพบ หนาท่ี และผลจากการขาดเกลือแรท่ีสําคัญบางชนิด 
 

ตารางที ่3-5 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดเกลือแรที่สําคัญบางชนิด 
ประเภท 
เกลือแร แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 

เกลือแร 
แคลเซียม  
(Calcium: Ca) 

- ปลาเล็กปลานอย  
- ปลาแหงหรือปลา

กระปอง 
 

- สรางกระดูกและฟน 
- ชวยในการแข็งตัวของ 
เลือดเมื่อมีบาดแผล 
 

- ทําใหเด็กที่กําลังเจรญิเติบโตเปน
โรคกระดูกออน  
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ตารางที ่3-5 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดเกลือแรที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภท 
เกลือแร แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 

เกลือแร 
 - นํ้านม 

- ถ่ัวเมล็ดแหง 
และผลิตภัณฑจาก
ถ่ัวเมล็ดแหง 
 
 
 

- กระตุนการหดตัวของ
กลามเน้ือ  
- การสงผานสัญญาณ
ภายในเซลลประสาท 

- ถามีระดับแคลเซียมในเลือดตํ่าจะ
ทําใหเกิดอาการชัก 
- ถามีบาดแผลเลือดออกจะทําให
เลือดแข็งตัวชา  
- ในหญิงมีครรภจะทําใหเกิดโรค
กระดูกออน  
- ผูใหญมีอาการปวดในกระดูก 
กระดูกเปราะ 

ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus: 
P) 

- เน้ือสัตว  
- ไข  
- นม  
- เนยแข็ง  
- ถ่ัวเมล็ดแหง  
- เมล็ดฟกทอง 
- ธัญพืชที่ไมถูกขัดสี

มาก  
- พืชผักผลไม 

- การสรางกระดูก และ
ฟน  

- รักษาความสมดุล กรด-
ดาง 

- เปนสวนประกอบของ
สารอินทรียที่สําคัญใน
รางกายหลายชนิด 

- ออนเพลีย 
- กระดูกเปราะและแตกงาย 
 

แมกนีเซียม 
(Magnesium: 
Mg) 

- เน้ือสัตว  
- ไข  
- นม  
- ถ่ัวเมล็ดแหง  
- ธัญพืชที่ไมผานการ

ขัดสี  
- ผักใบเขียว 

- ควบคุมการทํางานของ
ระบบประสาทและ
กลามเน้ือคลาย
แคลเซียม 

- ชวยกระตุนการทํางาน
ของเอนไซมสําหรบัเผา
ผลาญสารอาหารและ
การสงัเคราะหโปรตีน 

- ชวยในการควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย 
ชวยตานทานความหนาว 
ที่อากาศเย็นความ
ตองการแมกนีเซียมจะ
สูงข้ึน 

- ลดอาการปวดไมเกรน 

- อาจทําใหเกิดการเกร็งและออนแรง
ของกลามเน้ือไดซึง่นําไปสูอาการเปน
ตะคริวหรือกลามเน้ือเกร็งกระตุกได  

-  
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ตารางที ่3-5 แสดงแหลงที่พบ หนาที่ และผลจากการขาดเกลือแรที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
ประเภท 
เกลือแร แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 

เกลือแร 
แมกนีเซียม 
(Magnesium: 
Mg) (ตอ) 

 

- ชวยการเผาผลาญ
แคลเซียม ฟอสฟอรสั 
โซเดียม และ
โพแทสเซียม ปองกัน 
ไมใหแคลเซียมจับตัวอยู
ตามอวัยวะตางๆ เชน ไต 

- บรรเทาอาการปวดหลงั
และเคล็ดขัดยอกรวมทั้ง
ปวดประจําเดือนไดดวย 

- ควบคุมสมดุลของกรด-
ดางในรางกาย 

- ปองกันโรคทางหลอด
เลือดหัวใจ ปองกันการ
เกาะของโคเลสเตอรอล 
ในหลอดเลือด ชวยการ
ทํางานของกลามเน้ือ
หัวใจมสีวนชวยในการ
ปองกันการแข็งตัวของ
เลือด 

- ลดอาการซึมเศรา และ
ชวยใหนอนหลบัโดยเปน
ตัวที่ชวยในการสรางสาร
เมลาโตนิน บรรเทาและ
ปองกันอาการปวด
ประจําเดือนโดยการ
คลายกลามเน้ือมดลูก 
ลดการเกิดตะคริว 

- ทํางานรวมกบัวิตามินซี
, วิตามินดี, วิตามิน
บี 6 ปองกันการเมือ่ย 

ลาของกลามเน้ือ เสริม
พลังงานใหกบักลามเน้ือ
และระบบประสาทได
เปนอยางดี 

 



 

 

102 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

ตารางที ่3-5 แสดงแหลงที่พบ หนาที่ และผลจากการขาดเกลือแรที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภท 
เกลือแร แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 

เกลือแร 

  

- จําเปนสําหรบัการเติบโต
ของกระดูกและฟนจําเปน
ตอการรวมตัวของ
Parathyroid hormone 
ซึ่งมบีทบาทในการดึงเอา
แคลเซียมออกจากกระดูก 

 

กํามะถัน
(Sulphur: S) 

- เน้ือสัตว  
- ไขนม  
- ถ่ัวเมล็ดแหง  
- ผักตระกูล

กะหล่ําปล ี

- เปนสวนประกอบของ
สารทีม่ีความสําคัญ
หลายชนิด เชน กรด 
อะมิโน  วิตามินบี1 
และไบโอติน ฮอรโมน
อินซูลิน 

- กํามะถันในกรดอะมิโน
ยังเปนตัวชวยกําจัดสาร
ที่เปนพิษในรางกาย 

จะเกิดอาการผิดปกติที่ผิวหนัง เล็บ
เปราะ ผมรวง 

เหล็ก(Iron: Fe) - เครื่องในสัตว 
- เน้ือสัตวสีแดง  
- ไขแดง  
- ถ่ัวเมล็ดแหง 
- งาดํา  
- หอย  
- ผักใบเขียว 
- ผลไมแหง 

- เปนสวนประกอบใน
เม็ดเลือด  

- เปนสวนประกอบของ
เอนไซมหลายชนิดใน
กระบวนการเผาผลาญ
อาหาร และการหายใจ 

- โรคโลหิตจาง คือ เม็ดเลือดแดงมี
ขนาดเล็กกวาปกติ จํานวนฮีโมโกลบิน
ในเลือดนอย 
- เล็บเปราะ หักงาย เสนผมหลุดรวง
งาย 
- ออนเพลีย ซึม เหน่ือยงาย เบื่อ
อาหาร 

ไอโอดีน
(Iodine: I) 

- อาหารทะเล 
- เกลือสมุทร  
- พืชทะเล เชน 

สาหราย  
- ผลไม เชน สับปะรด 

สม ลูกแพร แอปเปล 
- ไขแดง  
- เนยแข็ง 

 

- เปนสวนประกอบของ
ฮอรโมนไทรอกซิน 
(Thyroxine) ซึ่งผลิต
จากตอมไทรอยด ทํา
หนาที่ควบคุมใหรางกาย
เจริญเติบโต 
 

- เด็กที่ขาดไอโอดีนจะเต้ียแคระและ
สติปญญาเสื่อม ทีเ่รียกวา โรคเออ 
(Cretinism) 

- ผูใหญที่ขาดไอโอดีนตอมไทรอยดจะ
โตข้ึนเห็นชัดที่บริเวณคอ เรียกวา คอ
พอก (Simple goiter) 
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ตารางที ่3-5 แสดงแหลงที่พบ หนาที่ และผลจากการขาดเกลือแรที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภท 
เกลือแร แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 

เกลือแร 
ไอโอดีน
(Iodine: I) 
(ตอ) 

- ผักโขม มันฝรั่ง 
กระเทียม หนอไมฝรั่ง    
มะเขือเทศ  
 

- ชวยใหรางกายผลิต
พลังงานไดตามปกติ 

- ชวยในการขับถาย
ปสสาวะและควบคุมการ
กระจายของนํ้า ตาม
อวัยวะตางๆ 

- กระตุนอัตราการเผา
ผลาญโดยชวยรางกาย
เผาผลาญไขมันที่มาก
เกินจาํเปน 

- ชวยเคลื่อนยาย
แคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสออกจาก
กระดูก 

- กระตุนใหมีการหลั่ง
นํ้านมมากข้ึน 

 

โซเดียม 
(Sodium: 
Na) 

- มีมากในเกลือ 
- เน้ือสัตว  
- ไข  
- นม 

- ชวยควบคุมความสมดุล
ของนํ้า และกรด-ดางใน
รางกาย 

- ชวยขนสงสารบางชนิด
เขาเซลล 

- โรคประสาทเสื่อม 
- โรคกลามเน้ือออนแรง 

 

ทองแดง 
(Copper: 
Cu) 

- เครื่องในไก   
- หอยนางรม  
- พืชผัก ผลไม 

- ชวยการดูดซึมธาตุเหล็ก 
- ชวยในการสราง

ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด
แดง 

- เปนสวนประกอบของ
เอนไซมบางชนิด 

- พบในทารกคลอดกอนกําหนดและมี
นํ้าหนักแรกคลอดนอยกวา 1500 
กรัม 

- จะเกิดภาวะโลหิตจาง ออนเพลีย 
หายใจผิดปกติ 

ฟลูออไรด 
(Fluoride: F) 

- นํ้าด่ืมจากบอนํ้า
ธรรมชาติบางแหง  

- ชา  
- อาหารทะเล 

- สารประกอบของสาร
เคลือบฟน กระดูก 

- ชวยในการดูดซึมธาตุ
เหล็ก 
 

- ฟนผุงาย 

 



 

 

104 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

1.3.5 วิตามิน (Vitamins) เปนกลุมสารอินทรียทีม่ีความจําเปนตอรางกาย ที่ไมให 
พลังงานใดๆ ตอรางกาย ปริมาณที่ตองการแตละวันมีจํานวนไมมาก แตไมสามารถขาดไดถาขาดจะทํา
ใหระบบตางๆ ของรางกายผิดปกติ หรือเกิดโรคตางๆ ได คุณสมบัติที่สําคัญของวิตามินคือ ชวยให
สารอาหารอื่นๆ ถูกยอย ถูกดูดซึม และถูกนําไปใชสรางเซลลตางๆ ของรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพชนิดของวิตามิน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

1.3.5.1 วิตามินท่ีละลายไดในไขมัน (Fatsoluble vitamins) ไดแก วิตามินเอ  
(Retinol) วิตามินดี (Calciferol) วิตามินอี (Alpha Tocopherol) และวิตามินเค (Alpha 
Phylloquinone) สามารถพบไดในนํ้ามันตับปลาและนํ้ามันพืช วิตามินเหลาน้ีจะถูกดูดซึมเมื่ออยูใน
ลําไสเล็ก สวนใหญจะไมถูกขับออกมาจากรางกายแตจะถูกสะสมไวในตับและไขมันในรางกาย 

1.3.5.2 วิตามินท่ีละลายในนํ้า (Water soluble vitamins) ไดแก วิตามิน 
บี 1 (Thaiamine) บี 2 (Riboflavin) บี3 (Niacin) บี 5 หรือกรดแพนโทธินิค (Pantothenic acid) บี 
6 (Pyridoxin) บี 12 (Cobalamine) กรดโฟลิก (Folic acid) ไบโอติน (Biotin) ไอโนสิตอล กรด
พาราอะมิโนเบนโซอิก โคลีน (Choline) วิตามินซี (Ascorbic acid) วิตามินพี (vitamin P) หรือ       
ไบโอฟลาโวนอยด (bioflavonoid) 
 1.3.5.3 แหลงท่ีพบ หนาท่ี และผลจากการขาดวิตามินท่ีสําคัญบางชนิด 
ตารางที่  3-6 แหลงที่พบ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามนิที่สําคัญบางชนิด  
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 
วิตามิน 

วิตามิน 
เอ (Ratinol) 

- ผักและผลไมทีม่ีสี
เหลือง สม แดง และ
เขียวเขม 

- ตับ 
- เนยแข็ง 
- ไขแดง 
- นมสด 
- หอยนางรม 

- บํารุงสายตา และแกโรค
ตามัวตอนกลางคืน 

- ชวยใหกระดูก และฟน 
แข็งแรง 

- ชวยเสริมสรางความ
ตานทานใหระบบหายใจ 

- ลดการอกัเสบของสิว
และชวยลบจุดดางดํา 
 

- ทําใหมองเห็นไดยากใน
เวลากลางคืน 

- ทําใหผิวพรรณขาดความ
ชุมช้ืน 

- ทําใหติดเช้ือไดงาย 
 

วิตามินดี 
(Calciferol) 

- ไข 
- ปลาทีม่ีไขมันมาก เชน 

ปลาทูนา ปลาซารดีน  
- นํ้ามันตับปลา 
- นม 
- เนย 
- แสงแดด 

- ชวยในการดูดซึม
แคลเซียมและ
ฟอสฟอรสัทีล่ําไสเล็ก 

- ควบคุมปริมาณ
แคลเซียมในรางกาย 

- ชวยในการสรางกระดูก
และฟน 
 

- ปวดขอและกระดูก 
- ปวดเมื่อยตามรางกาย 
- กระดูกหักงาย 
- เปนโรคกระดูกออนและผุ

ในเด็ก 
- เกิดรอยแตกในกระดูกและ

ผิดรปูรางในผูใหญ 
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ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินอี (Alpha 
Tocopherol) 

- นํ้ามันจากพืช 
เชน นํ้ามัน
ขาวโพด ถ่ัว
ลิสง มะพราว 
เปนตน 

- เมล็ด
ทานตะวัน 

- ถ่ัวตางๆ 
- ผักสเีขียวปน

เหลือง 
- มันเทศ 

- ชวยในการทํางานของ
ระบบประสาท ระบบ
สืบพันธุ และกลามเน้ือ 

- ชวยปองกันการแตก
สลายของเย่ือหุมเซลล 

- ทําใหเม็ดเลือดแดง
แข็งแรง 

- ปองกันการเปนหมันหรือ
แทงบุตร 

- มีผลตอระบบประสาท 
- เปนโรคโลหิตจางในเด็กชาย

อายุ 6 เดือน- 2 ขวบ 
- เปนหมัน 
- อาจทําใหเกิดภาวะแทงบุตร 

ไดงาย 

วิตามินเค(Alpha 
Phylloqui-none) 

- บรอกโคล ี
- ผักกะหล่ํา 
- ไขแดง 
- นํ้ามันถ่ัว

เหลือง 
- นํ้ามันตับปลา 
- เน้ือสัตว 

- ชวยในการแข็งตัวของ
เลือด 

- เปนองคประกอบสําคัญ
ของกระดูก 

- เกิดภาวะเลือดออกงายหยุด
ยาก เลือดแข็งตัวชากวาปกติ 

- มีผลตอระบบการดูดซมึใน
รางกาย 

- ในเด็กแรกเกิดถึง 2 เดือน   
จะมีภาวะเลือดออกทั่วไปตาม
ผิวหนัง 

วิตามินบี 1 
(Thaiamine) 

- ธัญพืช 
- ขาวซอมมือ 
- เมล็ดถ่ัวตางๆ 
- งา 
- ขนมปงขาว 
- เครื่องในสัตว 
- ยีสต 
- มันเทศ 

- ชวยในการเจริญเติบโต
ของรางกาย 

- ชวยในการทํางานของ
ระบบประสาท หัวใจ 
ระบบทางเดินอาหาร
และกลามเน้ือ 

- ชวยเพิ่มการเผาผลาญ
คารโบไฮเดรต 

- เหน่ือยงาย 
- เบื่ออาหาร 
- เจริญเติบโตชา 
- ปวดกลามเน้ือ 
- เปนตะคริว 
- ชาตามปลายมือปลายเทา 
- เปนโรคเหน็บชา 

วิตามินบี 2 
(Riboflavin)  
 

- ยีสต 
- ไข 
- นมสด 

 

- ชวยในการเผาผลาญ
กรดอะมโินทริปโตเฟน 
(Tryptophan) 

- เหน่ือยงาย 
- เบื่ออาหาร 
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ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินบี 2 
(Riboflavin)  
(ตอ) 

- เนย 
- เน้ือสัตว 
- ผักใบเขียว 
- ปลา 
- ผลไมเปลือก

แข็ง 

- ชวยในการเผาผลาญ
ไขมัน 

- เปนสวนประกอบสําคัญ
ของสีทีเ่รตินาของลกูตา 

- ชวยในการเจริญเติบโต
เปนไปอยางปกติ 

- ทําใหผิวหนัง ลิ้น ตา มี
สุขภาพดี แข็งแรง 

- เปนแผลทีมุ่มปาก หรอืโรค
ปากนกกระจอก 

วิตามินบี 3 (Niacin) - ชะอม  
- ถ่ัว  
- เน้ือสัตว 
- ไขไก  
- จมูกขาว  
- ขนมปงโฮลวีต 

- ชวยลดการสรางเมลานิน
ที่ทําใหสีผิวเขมข้ึน ผิว 
ไมคล้ํา  

- ชวยลดการอักเสบของ
ผิว เพิ่มความชุมช้ืนและ
เสริมความแข็งแรงของ
ช้ัน Lipid ที่ปกปองผิว 

- รักษาโรคปวดหัวไมเกรน 
- รักษาโรคทางจิตและโรค

เกี่ยวกับความผิดปกติ
ทางสมอง 

- ชวยใหอาการตางๆ ของ
ผูปวยเบาหวานดีข้ึน  

- ชวยลดความดันโลหิตสงู 
และ ลดโคเลสเตอรอล 
ลดไขมันเลว (Low-
density lipoprotein: 
LDL) อาจจะชวยลดการ
ผลิตนํ้ามันของผิว 
 

- อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ทางพันธุกรรม(DNA) ซึ่งมี
ความสําคัญอยางย่ิง ตอความ 
สามารถปองกันโรค 
มะเร็ง 
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ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินบี 5 กรด
แพนโทธินิค
(Pantothenic acid) 

- ตับ 
- เน้ือสัตว 
- เมล็ดพืช  
- เน้ือไก  
- ไขแดง รําขาว  
- ยีสต  
- นํ้าตาลทราย

แดงไมฟอกส ี
- ขาวโอต 
- ขาวโพด  
- ขาวกลอง  
- เนยแข็ง  
- โยเกิรต  
- ผลไมสด  
- หัวผักหรือผัก

ลงหัวทุกชนิด 
- ผักใบเขียว 
-  นํ้าออย  
- เห็ด 
- ถ่ัวตาง ๆ  

- จําเปนตอการทํา 
งานของตอมอะดรีนัล 
(Adrenal cortex) และ
ชวยกระตุนใหผลิตคอร
ติโซน (Cortisone 
hormone) และ
ฮอรโมนอื่นๆ เพือ่รักษา
สุขภาพของผิวหนังและ
ประสาท 
ชวยขับพิษตาง ๆ ออก
จากรางกาย และปองกัน
เซลลถูกทําลายโดยรังส ี

- สงเสริมการปองกัน
โรค และสรางภูม ิ
คุมกันเพื่อตอสูกบัเช้ือ
โรค ชวยละลายพิษยา 
เชน ยาปฏิชีวนะ  

- รักษาความสมดุลของ 
เหลวในเน้ือเย่ือ 

- รักษาความเยาววัย    
ใหคงนาน 

- ชวยเปลี่ยนโคเลส 
เตอรอลเปนฮอรโมน
ตอตานความเครียด 

- ปองกันอาการออนเพลีย 
- ชวยรางกายในการใช

วิตามิน บี 2 ใหเกิด
ประโยชนเต็มที่ และ   
มีประสิทธิภาพ 
 

- อาเจียน กระสบักระสาย 
- ปวดทอง ทองอืด  
- รูสึกรอนทีเ่ทา (Burning 

Feet Syndrome) เปน
ตะคริวที่กลามเน้ือ ออนเพลีย 
หลบัไมสนิท 

- ซึมเศรา หงุดหงิด 
- การสรางภูมิตานทานตํ่า 
- มีอาการอกัเสบของระบบการ

หายใจสวนบน 
- ผมหงอกและรวง แกกอนวัย

อันสมควร 
- ทําใหเกิดภูมิแพ หอบหืด  
- ความดันตํ่า เน่ืองจากตอม

หมวกไตไมมีกําลัง 

 
 
 



 

 

108 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาด 
วิตามิน 

วิตามินบี 5 กรด
แพนโทธินิค
(Pantothenic acid) 
(ตอ) 

 

- ชวยในการเผาผลาญ
อาหารพวกโปรตีน
คารโบไฮเดรต และ
ไขมัน เพื่อใหไดซึ่งกําลัง
งาน 

- รักษาสุขภาพของ
ทางเดินของอาหารใน
ระบบการยอยให
สมบรูณอยูเสมอ  

- ชวยในการยอยและเปน
สวนประกอบของ
นํ้ายอย 

 

วิตามินบี 6 
Pyridoxine 

- เน้ือสัตว 
- ตับ 
- นม 
- เมล็ดพืชช้ันใน 

เชน เมล็ด
แอพริคอท 
เมล็ดแตงโม 
เมล็ดพลบั 

- ถ่ัวอัลมอนด 
- เมล็ดพืชอื่นๆ

เชน เมล็ด
ทานตะวัน  

- ขาว ถ่ัว และ
ถ่ัวแมคคาดา
เมีย  

- ชวยในการสังเคราะห
กรดอะมโิน เชน อะ 
ลานีน กรดกลูทามกิ 
กรดแอสพารทกิ 

- ชวยในการทํางานของ
ระบบยอยอาหารและ
ระบบประสาท 

- ชวยบํารุงผิวหนัง 
- ชวยใหการดูดซึมของ

วิตามิน บ1ี2 เขาสู
รางกายไดเต็มที่ และ
สมบรูณ 

- ชวยในการสราง
ภูมิคุมกันใหแกรางกาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม็ด
โลหิตแดง 

- มีอาการบวม 
- ปวดตามมือตามเทา 
- ประสาทเสื่อม ความจําเสื่อม 
- คันตามมือ 
- ผมรวง 
- นํ้าตาลในเลอืดตํ่า  
- ออนเพลีย นํ้าหนักลด  
- น่ิวในไต  
- ฟนผุ  
- ติดโรคงาย  
- เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 
- เปนรอยแตกรอบ ๆ ปาก 

และตา ปากเปอย ริมฝปาก
และลิ้นเปนแผล  

- ชาและเปนตะคริวที่ขา และ
แขน  

- การมองเห็นจะไมเปนปกติ  
- ไขขออักเสบ 

 
 
 



 

 
 
 

109 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินบี 6 
Pyridoxine (ตอ) 

 

- เปนสวนประกอบของโค
เอนไซมทีส่ําคัญตัวหน่ึง
ซึ่งทําหนาที่เผาผลาญ 
และใชคารโบไฮเดรต 
ไขมัน และโปรตีน ให
เปนประโยชนตอ
รางกาย 

- เปนตัวรวมในการ
สรางอะซทีิลโคเอนไซม
เอ (Acetyl Co-enzme 
A) ซึ่งเปนสารทีเ่กี่ยวโยง
ในการผลิตพลังงาน
ใหแกรางกาย 

- ปองกันอาการต่ืน และ
ไมสงบของประสาท 
นอนไมหลบั 

- มีคุณสมบัติเปนยาขับ
ปสสาวะธรรมชาติ 

- ชวยลดอาการบวมใน
ระยะกอนมีประจํา 
เดือน 

- ชวยในการควบคุมความ
สมดุลของนํ้าในรางกาย 
และสงเสรมิการทํางาน
ของระบบประสาท 
กลามเน้ือ และกระดูก 

- มีผลในการรักษาโรค
เสื่อมสมรรถภาพของ
อวัยวะตาง ๆ โรคหัวใจ 
และเบาหวาน 
 

ถาปลอยใหขาดวิตามิน บหีก 
ตลอดเวลาที่ต้ังครรภอาจจะ  
ทําใหเด็กตายในทองกอนคลอด 
หรือเด็กอาจจะมีอาการชัก แลว
แทง 

 
 



 

 

110 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินบี 6 
Pyridoxine (ตอ) 

 - สรางเซโรโทนิน 
(serotonin) ซึ่งเปน
ฮอรโมน ชวยในการหด 
ตัวของกลามเน้ือเรียบ 
และมผีลตอการควบคุม
การทํางานของสมองและ
เน้ือเย่ือ 

- ปองกันการคลื่นไส
ระหวางต้ังครรภ 

- เปนตัวสําคัญในการ
สังเคราะห และควบคุม
การปฏิบัติหนาที่ของ 
DNA และ RNA ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการบง
บอกพันธุกรรม 

- ชวยในการปลอยนํ้าตาล 
(Glycogen) จากตับและ
กลามเน้ือออกมาเปน
พลังงาน 

 

วิตามินบี12 
(Cobalamine) 

- เน้ือสัตว 
- ไข 
- นม 
- เนย 
- ปลาเค็ม  
- ปลาหมึก  
- เนยแข็ง  
- โยเกิรต  
- รําขาว  
- ขาวซอมมือ  
ถ่ัวเมล็ดแหง 
 

- ชวยสรางเม็ดเลือดแดง 
- ชวยการทํางานของระบบ

ประสาท 
- ชวยในการเจริญเติบโตใน

เด็กใหเปนปกติ 
- เปนสิ่งจําเปนในการเมตา

บอลซิัมของโปรตีน ไขมัน 
และคารโบไฮเดรต 

- เหน่ือยงาย ออนเพลีย เบือ่
อาหาร 

- เกิดความบกพรองของระบบ
ประสาททําใหเดินไมตรง เดิน
ไมถนัด   เปนตน 

- เปนเหตุใหไขกระดูกไม
สามารถผลิตเม็ดเลือดแดง  
ใหเจริญเต็มที่ไดจึงเปนสาเหตุ
ของโรคโลหิตจาง 

- อารมณเปลี่ยนแปลง    ทําให
ทําสมาธิไดยาก  

 
 



 

 
 
 

111 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินบี12 
(Cobalamine) (ตอ) 

- ถ่ัวหมัก (ถ่ัว
เนา)  

- เตาเจี๊ยว  
- ซีอิ๊ว  
- ผักใบสีเขียว

แก 

- ชวยในการสังเคราะห ใน
ไขกระดูก วิตามินบี 12 
จะมหีนาที่เปนโคเอนไซม
ชวยในการเรงปฏิกิริยา 
DNA 
(Deoxyribonycleic 
acid) เพราะถาไมมีการ
สังเคราะห DNA เซลล
สรางเม็ดเลอืดแดงจะไม
เกิดการแบงเซลลแตจะ
ขยายใหญข้ึน กลายเปน
เซลลสรางเม็ดเลอืดแดง
ขนาดใหญ 
(Megaloblast) และจะ
ถูกสงเขาสูกระแสโลหิต
แทนที่จะเปนเม็ดเลือด
แดงที่ปกติ 

- ชวยทําใหเหล็กทํางานได
ดีข้ึนในรางกาย 

- ทําหนาทีเ่ก็บพลงังานใน
กลามเน้ือ 

- ชวยในการนําวิตามิน เอ 
ไปไวที่ตามเน้ือหนังของ
รางกาย โดยการชวยการ
ดูดซึมแคโรทีน และการ
เปลี่ยนแคโรทีนเปน
วิตามิน เอ 

- ชวยใหมีความระชุมกระ
ชวย กระปรี้กระเปรา 
 

- มีอาการมึนงง  
- เจ็บจี๊ดๆ ตามผิวหนัง  
- เสียความสมดุลของรางกาย 

 
 
 



 

 

112 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

กรดโฟลิก (Folic 
acid) 

- พบมากใน
อาหารพืชใบ
เขียว  

- ผลไม
โดยเฉพาะ
ผลไมเปรี้ยว  

- อาหารจําพวก
ถ่ัวตางๆ 

- เปนสวนประกอบสําคัญ
ในการสรางสารพันธุกรรม 
RNA และ DNA  

- ทํางานรวมกบัวิตามินบี 
12 ในการสรางเม็ดเลือด
แดง  

- มีสวนปองกันมะเร็งบาง
ชนิด โรคหัวใจ โรคอัม
พฤกษ  

- ปองกันเด็กพกิารแต
กําเนิด โดยเฉพาะ3เดือน
แรกของการต้ังครรภ 

- โรคโลหิตจางเน่ืองจากมีเม็ด
เลือดแดงที่โตไมเต็มทีไ่ม
เพียงพอ ซึ่งเม็ดเลือดแดงทีโ่ต
ไมเต็มที่น้ีจะมีขนาดใหญกวา
เม็ดเลือดแดงปกติที่โตเต็มที่
แลว 

- ความพิการทางสมอง ซึ่งเปน
ความผิดปกติในการกอรูป
ของระบบเสนประสาทใน
กระดูกสันหลังของเด็กแรก
เกิด เมื่อแมขาดโฟเลท หรือ
กรดโฟลิคจะทําใหเด็กมี
พัฒนาการทางสมองและ
ประสาทตํ่า อันเน่ืองมาจาก
กระดูกสันหลังมีการกอรปู
และปดไมสนิท 

วิตามินเอช  (H) ไบ
โอติน (Biotin) 

- ตับวัว  
- ไขแดง  
- นม  
- แปงถ่ัวเหลือง  
- เนย  
- ถ่ัวลิสง  
- ยีสต  
- ขาวที่ไมผาน

การขัดส ี

- ชวยปองกันผมหงอกไดดี 
- ชวยบรรเทาอาการปวด

เมื่อยตามกลามเน้ือ 
- ชวยในการเผาผลาญ

ไขมันและโปรตีน 
- ชวยปองกันและรักษาโรค

เกี่ยวกับเสนผมและหนัง
ศีรษะลาน 

- ชวยบรรเทาอาการผื่น
ผิวหนังอกัเสบ ผดผื่นคัน
ตางๆ 

- ชวยปองกันและ
บํารุงรักษาเล็บที่แหง
เปราะ 
 

- ผมรวง  
- ซึมเศรา  
- เบื่ออาหาร  
- ออนเพลีย หมดเรี่ยวแรง  
- การเผาผลาญไขมันทํางานไม

สมบรูณ  
- เปนผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณ

หนาและตัว 
 

 
 



 

 
 
 

113 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

ตารางที ่3-6 แหลงทีพ่บ หนาที่ และผลจากการขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
 

ประเภทวิตามิน แหลงท่ีพบ หนาท่ี ผลจากการขาดวิตามิน 

วิตามินซี (Ascorbic 
acid) 

- ผลไม เชน 
ฝรัง่ สม 
มะละกอ 

- ผักสด เชน 
คะนา 
กะหล่ําปลี 
มะเขือเทศ 

- ชวยในการสราง   
คอลลาเจน 

- ชวยในการดูดซึมธาตุ
เหล็ก 

- ชวยในการสรางผิวหนัง 
กระดูก และฟน 

- ทําใหหลอดเลือดแข็งแรง 
- เสริมสรางภูมิตานทาน

โรค ทําใหรางกาย
แข็งแรง 

- เหน่ือยงาย ออนเพลีย 
- เบื่ออาหาร 
- เปนเลือดออกตามไรฟน 
- เสนเลือดฝอยเปราะมเีลือด/

จุดเลือดออกตามผิวหนัง 
- แผลหายชา  
- ติดเช้ืองาย 
- เปนหวัดบอย 

วิตามินพี 
(Bioflavonoid) 

- ผลไมรส
เปรี้ยวทีอ่ยู
ระหวางผิวกับ
เปลือกเชนรก
สม (สวนที่
เปนเสนขาวๆ
ที่กลบีสม) 

- เปนสารตานอนุมลูอสิระ
ที่สามารถตานมะเร็งได   

- มีฤทธ์ิเสริมความแข็งแรง
ของหลอดเลือดฝอย 

- ชวยในการตานการ
อักเสบ  

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเอ็นไซดขับ
สารพิษ 
ชวยใหผูปวยที่มีอาการ
ปวดทองเน่ืองจากการบิด
ตัวหรือเกรง็ตัวของลําไส 
มีอาการที่ดีข้ึน 

- หลอดเลอืดฝอยเปราะและ
แตกงาย 

- ติดเช้ืองาย 
- ภูมิคุมกันรางกายลดลง 

 
ที่มา (http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/vitamin_ 

and_mineral/index.htm#.Unu58XDgS8U) 
 

1.3.6 นํ้า (Water) เปนสวนประกอบที่สําคัญในเซลล ทําหนาที่รักษาสภาวะแวดลอม 
ของเซลลใหคงที่ในรางกายมีนํ้าอยูประมาณรอยละ 75 หรือ 3 ใน 4 ของนํ้าหนักตัว ถารางกายขาด
นํ้าจะมีอาการกระหายนํ้าอยางรุนแรง ผิวหนัง เย่ือบุอวัยวะตางๆ แหง โปรตีนในเลือดจะเขมขนข้ึน 
อาจทําใหหมดสติหรือช็อกได เด็กควรด่ืมนํ้าสะอาดวันละ 3–6 แกว ผูใหญควรด่ืมวันละ 6–8 แกว 
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 1.3.6.1 หนาที ่
 1)  ชวยยอยอาหาร  
 2)  ละลายสารอาหารและออกซิเจน เพื่อขนสงใหเซลลตางๆ นับลานๆ 
เซลลทั่วรางกาย  
 3)  ชวยใหหัวใจทํางานไดปกติ 
 4)  ผิวหนังชุมช้ืน 
 5)  ทําใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรางกาย  
 6)  ละลายสารพิษเพื่อขับออกจากรางกาย  
 7)  ทําใหผิวพรรณสดใส ไมแหงกราน  
 8)  ทําใหขอเคลื่อนไหวไดสะดวก 
 ถารางกายขาดนํ้า หรือด่ืมนํ้าไมเพียงพอสงผลใหเกิดโรคตางๆ ตามมา เพราะ
รางกายตองดึงนํ้าจากสวนตาง ๆ มาใชโดยที่เราไมรูตัว สงผลใหเลือดขน ระบบไหลเวียนของเหลว  
ในรางกายผิดปกติ ผิวพรรณหยาบกราน ไตทํางานหนัก สงผลใหปวดศีรษะ เปนตะคริว ความดัน
โลหิตสูง เกิดอาการบวมนํ้า เปนตน 
 

1.4 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 
ปจจุบันคนทั่วโลกตางใหความสนใจและหันมาใสใจสุขภาพกันมากข้ึน จนเกิดกระแส 

รักสุขภาพและการกินเพือ่สุขภาพ ดังน้ัน เคล็ดลับการกินเพือ่สุขภาพ มีดังน้ี 
1.4.1 รับประทานอาหารเชาเปนประจํา มื้อเชาเปนมื้อที่สําคัญที่สุดและควรเปนมื้อที่

มีคุณคาครบทั้ง 5 หมูปริมาณที่เหมาะสม เพราะชวยเติมพลังใหรางกายและสมองและชวยลดระดับ
โคเลสเตอรอลในเสนเลือดใหการเผาผลาญพลังงานดีข้ึน 

 
1.4.2 เลือกอาหารจากธรรมชาติไมขัดสี เชน ขาวกลอง ขาวบารเลย มอลต ถ่ัว ขาว

สาลี โฮลวีต เมล็ดทานตะวัน เปนตน อาหารเหลาน้ี เปนแหลงรวมของแรธาตุ วิตามิน โปรตีน ที่
ปราศจากโคเลสเตอรอลและคารโบไฮเดรตเชิงซอน มีสารแอนติออกซิแดนต (anti-oxidant) ลดความ
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ 

 
1.4.3 เพ่ิมผักผลไมในมื้ออาหารและรับประทานเปนประจํา เพื่อเพิ่มวิตามิน เกลือ

แรและสารอื่นๆ ที่จําเปนตอรางกาย ชวยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ชวยนําโคเลสเตอรอล และสาร    
กอมะเร็งบางชนิดออกจากรางกาย ทําใหลดการสะสมของสารกอมะเร็งบางชนิด และมีกากใยชวย  
ในการขับถาย 

 
1.4.4 ลดขนมขบเค้ียวและขนมอบ เน่ืองจากเปนอาหารทีม่ีแตไขมัน เกลือ นํ้าตาล  

และสารปรุงแตงอื่นๆ สงผลเสียตอสุขภาพ ควรรับประทานขนมที่มีสวนผสมของธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการ 
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1.4.5 กินปลา ไขและเน้ือสัตวไมติดมัน อาหารเหลาน้ีเปนแหลงโปรตีนที่ดี ชวย
เสริมสรางรางกายในผูเยาวและซอมแซมเน้ือเย่ือที่เสื่อมสลายในผูสูงวัย เปนสวนประกอบของสาร
สรางภูมิคุมกันโรคติดเช้ือ ชวยลดความเสี่ยงของโรคอวน ไขมันในเสนเลือดสูง 

 
1.4.6 ด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพแทนนํ้าหวาน นํ้าอัดลม หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ซึ่งมีนํ้าตาลสงู การด่ืมนํ้าผักผลไมอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ทั้งคารโบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน
และแรธาตุกวา 50 ชนิด เหมาะกบัคนทุกเพศทุกวัย 

 
1.4.7 ด่ืมนํ้าและนมใหเปนนิสัย ควรด่ืมนํ้า อยางนอยวันละ 8 แกว เพื่อชวยระบบ

ขับถายและมีนํ้าหลอเลี้ยงในเซลลตางๆ ของรางกาย และควรด่ืมนมอยางนอยวันละ1-2 แกว ทั้งใน
เด็กและผูใหญเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กๆ ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง 

 
 1.5 โภชนบัญญัติ 9 ประการ 

  
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทา โภชนบัญญัติ 9 ประการ หรอื“ขอปฏิบัติการกินอาหาร 

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย” เพื่อแนะนาประชาชนใหมีความรู และความเขาใจในการรบัประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ดังน้ี (สุเทพ อุสาหะและคณะ, 2551: 66) 

1.5.1 ตองรับประทานอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและดูแลนํ้าหนักตัว 
1.5.2 ตองรับประทานขาวเปนอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 
1.5.3 ตองรับประทานผกัใหมาก และรบัประทานผลไมเปนประจํา 
1.5.4 ตองรับประทานปลา เน้ือสัตวไมติดมัน ไข และถ่ัวเมลด็แหงเปนประจํา 
1.5.5 ด่ืมนมใหเหมาะสมตามวัย 
1.5.6 ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันแตพอควร 
1.5.7 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 
1.5.8 ควรรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 
1.5.9 ควรงดหรือลดเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 

 
1.5   การรับประทานอาหารท่ีสมดุล 

 
 นักโภชนาการแนะนําการรับประทานอาหารที่สมดุล เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีของรางกาย
ดังน้ี 
 1.6.1 คารโบไฮเดรต 5-7 ชนิดตอวัน (ขาวหรือกวยเต๋ียว 2.5 ถวย หรือขนมปง 5-7 
แผน) 
 1.6.2 ผัก 5 ชนิดตอวัน (ผักที่ปรุงแลว 2.5 ถวย หรือถวยของสลัด 5 ถวย) 
 1.6.3 ผลไม 2-3 ชนิดตอวัน (ผลไม 2-3 ผล หรือผลไมฝาน 1-2 ถวย) 
 1.6.4 โปรตีน 3 ชนิด ตอวัน (ปลา120 กรัม หรือ เน้ือ 105 กรัม หรือ ถ่ัว 3 ใน 4 ถวย 
หรือ นม 3 ถวย) 
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 1.6.5 ไขมัน 2 ชนิด ตอวัน (นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ) 
 1.6.6 นํ้า 6-8 แกว (1-2 ลิตร) 

 
1.7 การประเมินภาวะโภชนาการ 

  
  การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลหรือ
ของชุมชนอันเน่ืองมาจากผลการบริโภคอาหาร และการใชประโยชนของสารอาหารที่ไดจากการ
บริโภค 
 การประเมินภาวะโภชนาการ ทําใหทราบนิสัยการบริโภคอาหารของกลุมบุคคล  
ทราบการระบาดของโรคขาดสารอาหาร และโภชนาการเกินในแตละทองถ่ิน และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการตลอดจนการใหโภชนศึกษา (นิธิยา รัตนสปนนท, 2537: 214) 
 วิธีการประเมินภาวะโภชนาการ มี 4 วิธี (ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536: 2-3) 
 1.7.1 การประเมินทางสัดสวนของรางกาย ไดแก การช่ังนํ้าหนักตัว การวัดสวนสูง   
การวัดเสนรอบศีรษะ เสนรอบอก เสนรอบกึ่งกลางแขน และการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง 
 1.7.2 การวัดระดับสารตางๆ ในรางกายทางชีวเคม ี
 1.7.3 การตรวจสุขภาพโดยแพทย บุคลากรทางสาธารณสุข หรือนักโภชนาการ         
ที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวเพื่อดูอาการของโรคขาดสารอาหารบางชนิด 
 1.7.4 การสํารวจการบริโภคอาหาร 
 

1.8 โทษของการขาดสารอาหาร  
  
  ประเทศไทยแมจะไดช่ือวาเปนดินแดนที่อุดมสมบูรณมากมายหลายชนิด อยางไร     
ก็ตามยังพบวา ประชากรบางสวนของประเทศยังเปนโรคขาดสารอาหารอีกจํานวนไมนอย โดยเฉพาะ
ทารกและเด็กออน วัยเรียน เด็กเหลาน้ีอยูในสภาพที่รางกายไมเจริญเติบโตเต็มที่ มีความตานทาน  
ตอโรค  ติดเช้ือตํ่า นอกจากน้ีนิสัยโดยสวนตัวของคนไทยก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให เปนโรค           
ขาดสารอาหารทั้งน้ีเพราะคนไทยเลือกกินอาหารตามรสปาก รีบรอนกินเพื่อใหอิ่มทอง หรือกินตามที่
หามาไดโดยไมคํานึงถึงวามีสารอาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการตอรางกายครบถวนหรือไมพฤติกรรม
เหลาน้ีอาจทําใหเกิดโรคขาดสารอาหารไดโดยไมรูสึกตัว โรคขาดสารอาหารที่สําคัญและพบบอย     
ในประเทศไทย มีดังน้ี (ทรงเดช ทองคํา, 2554) 
 1.8.1 โรคขาดโปรตีนและแคลอรี (Kwashiorkor & Marasmus) เปนโรคที่เกิดจาก
รางกายไดรับสารอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมันที่มีคุณภาพดีไมเพียงพอ เปนโรคที่
พบบอยในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ป โดยเฉพาะทารก และเด็กกอนวัยเรียน เน่ืองจากการเลี้ยงดูที่ไมเอา
ใจใสเรื่องการกินอาหารหรือไมม ีความรู ทางโภชนาการที ่ดีพอ ลักษณะอาการของโรคนี้มี 2 
รูปแบบ คือ ควาซิออรกอร(Kwashiorkor) และมาราสมัส (Marasmus) 
   1.8.1.1 ควาชิออรกอร เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
ประเภทโปรตีนอยางมาก มักเกิดกับทารกที่เลี้ยงดวยนมขนหวาน นมผงผสม และใหอาหารเสริม
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ประเภทขาวหรือแปงเปนสวนใหญทําใหรางกายขาดโปรตีนสําหรับการเจริญเติบโต และระบบตางๆ 
บกพรอง ทารกจะมีอาการซีด บวมที่หนา ขา และลําตัว เสนผมบางเปราะและรวงหลุดงาย ผิวหนัง
แหงหยาบ มีอาการซึมเศรา มีความตานทานโรคตํ่า ติดเช้ืองาย และสติปญญาเสื่อม 
 1.8.1.2 มาราสมัส เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภท
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน ผูที่เปนโรคน้ีจะมีอาการคลายกับเปนควาชิออรกอรแตไมมีอาการ
บวมที่ทอง ใบหนา และขา นอกจากน้ี รางกายจะผอมแหง ศีรษะโต พุงโร ผิวหนังเหี่ยวยนเหมือนคน
แก       ลอกออกเปนช้ันได และทองเสียบอย อยางไรก็ตาม อาจมีผูปวยจํานวนไมนอยที่มีลักษณะทั้ง       
ควาชิออรกอร และมาราสมัสในคนเดียวกันได 

 
  ภาพที่ 3-5 ลักษณะของเด็กที่เปนโรคขาดโปรตีนและแคลอร ี
ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 

 
 จากการสํารวจพบวา ทารกและเด็กกอนวัยเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรค
ขาดโปรตีนและแคลอรีมากที่สุด นอกจากน้ีจากรายงานสถานภาพโภชนาการในประเทศไทยของ  
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย (2546) ยังพบอีกวาในหญิงต้ังครรภ และหญิงใหนมบุตรโดยเฉพาะใน
ชนบทมีภาวะโภชนาการไมดีต้ังแตกอนต้ังครรภ มีอาการต้ังครรภต้ังแตอายุยังนอย และขณะต้ังครรภ
งดกินอาหารประเภทโปรตีนเพราะเช่ือวาเปนของแสลงทําใหไดรับพลังงานเพียงรอยละ  80 และ
โปรตีนรอยละ 62-69 ของปริมาณที่ควรไดรับ 
   การขาดสารอาหารประเภทโปรตีนเปนปญหาสําคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเด็กต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยรุน ดวยเหตุน้ีเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงไดมีการ
สงเสริมใหเลี้ยงทารกดวยนมมารดามากข้ึน และสงเสริมใหเด็กด่ืมนมวัวนํ้านมถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึน เพราะ
นํ้านมเปนอาหารที่สมบูรณที่สุดเน่ืองจากประกอบดวยสารอาหารตางๆ ครบทั้ง 6 ประเภท 
   นอกจากน้ีในปจจุบันยังมีหนวยงานหลายแหงไดศึกษาคนควาหาวิธีการผลิตอาหารที่
ใหคุณคาโปรตีนแตมีราคาไมแพงนัก ใหคนที่มีรายไดนอยไดกินกันมากข้ึนสถาบันคนควาพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคนควาทดลองผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทน
โปรตีนจากสัตว เชน ใชผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลืองที่เรียกวา โปรตีนเกษตร ที่ผลิตในรูปของเน้ือเทียม 
และโปรตีนจากสาหรายสีเขียว เปนตน 
  1.8.2 โรคขาดวิตามิน 
   นอกจากรางกายจะตองการสารอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
แลว ยังตองการสารอาหารประเภทวิตามิน และแรธาตุอีกดวย  เพื่อชวยทําใหรางกายสมบูรณข้ึนคือ 
ชวยควบคุมใหอวัยวะตางๆ ทําหนาที่ไดตามปกติถึงแมรางกายจะตองการสารอาหารประเภทน้ีใน
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ปริมาณนอยมาก แตถาขาดไปจะทําใหรางกายไมสมบูรณ และเกิดโรคตางๆ ได โรคขาดวิตามินที่พบ
ในประเทศไทยสวนมากเปนโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ  วิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง และวิตามิน
ซี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
    1.8.2.1 โรคขาดวิตามินเอ เกิดจากอาหารที่มีไขมันตํ่าและมีวิตามินเอนอยคน
ที่ขาดวิตามินเอ ถาเปนเด็กการเจริญเติบโตหยุดชะงัก สุขภาพออนแอ ผิวหนังหยาบแหงมีตุมสากๆ 
เหมือนหนังคางคกเน่ืองจากการอักเสบบริเวณกน แขน ขา ขอศอก เขา และหนาอก นอกจากน้ีจะมี
อาการอักเสบในชองจมูก หู ปาก ตอมนํ้าลาย เย่ือบุตาและกระจกตาขาวและตาดําจะแหง ตาขาว  
จะเปนแผลเปนที่เรียกวา เกล็ดกระด่ี (Keratomalacia)ตาดําขุนหนาและออนเหลวถาเปนรุนแรงจะมี
ผลทําใหตาบอดได  ถาไมถึงกับตาบอดก็อาจจะมองไมเห็นในที่สลัวหรือปรับตาในความมืดไมได 
เรียกวา ตาฟาง หรือ ตาบอดกลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 3-6 แสดงโรคตาเปนเกล็ดกระด่ี (Keratomalacia) ที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ 
ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 

 
   การรักษาและปองกันโรคขาดวิตามินเอ ทําไดโดยการกินอาหารที่มีไขมันและ
อาหารจําพวกผลไม ผักใบเขียว ผักใบเหลือง เชน มะละกอ มะมวงสุก ผักบุง คะนา ตําลึง มันเทศ  ไข 
นม สําหรับทารกควรไดกินอาหารเสริมที่ผสมกับตับหรือไขแดงบด 
    1.8.2.2 โรคขาดวิตามินดี เกิดจากการขาดการสัมผัสกับแสงแดดรวมกับการขาด  
นมผสม หรือวิตามินดีเสริม อาจนําไปสูการขาดวิตามินดีได ทําใหเปนโรคกระดูกออน (Rickets) ในทารก
และเด็ก อาการที่พบไดแก กะโหลกศีรษะของทารกทางดานทายทอย ดานขาง และดานบนออน     
ความผิดปกติรูปรางของขา กระดูกสันหลังและอก เปนตะคริวในบางครั้ง นอกจากน้ันยังมีอาการของโรค
กระดูกน่ิม และงอโคง หรือกระดูกพรุนในผูใหญ ซึ่งมีอาการของการดูดกลับของกระดูก ไมสามารถทําให
กระดูกออนแข็งแรงได เพิ่มความเปราะทําใหกระดูกหักงาย อาการเหลาน้ีนอกจากจะเกิดจากสาเหตุ
ขางตนแลว ยังอาจมีสาตุจากการต้ังครรภหลายครั้ง โดยเฉพาะกรณีของการใหนมเปนระยะเวลานาน 
   1.8.2.3 โรคขาดวิตามินอี การขาดวิตามินอีมักจะเกิดกับทารกที่คลอดกอน
กําหนด จะมีการสลายของเซลลเม็ดเลือดแดงจํานวนมาก 
    1.8.2.4 โรคจากการขาดวิตามินเค การขาดวิตามินเคมักจะพบในเด็กที่คลอด
กอนกําหนด และทารกที่มีมารดาที่ไดรับยาที่ชวยตานการแข็งตัวในการรักษา ทําใหเกิดโรคเลือดออก 
(Hemorrhagic disease) ในทารกแรกเกิดซึ่งมักจะมีภาวะเลือดออกในสมอง (Cerebral hemorrhage) 
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ภาวการณดูดซึมไมดี การใหอาหารทางหลอดเลือดรวมกับการใชยาปฏิชีวนะ การใหสารตานการแข็งตัว
ของเลือดจํานวนมาก จะเพิ่มแนวโนมการเสียเลือดและการตกเลือดที่รุนแรงข้ึน  
    1.8.2.5 โรคการขาดไนอาซีน การกินอาหารที่ประกอบดวยขาวโพดเปนหลัก
ใหญทําใหเกิดโรคเพลลากรา (Pellagra) ซึ่งเปนโรคผิวหนังเปนจ้ําๆ สีมวง และมีอาการ 4 แบบ (4D’s) 
ไดแก ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ทองรวง (Diarrhea) จิตเสื่อม (Dementia) และตาย (Death) แผลที่
ผิวหนังเกิดข้ึนในสวนที่สัมผัสกับแสงแดด อาการที่เกิดกับลิ้นและปากก็เชนเดียวกัน หรือมักจะเกิดข้ึน
สืบเน่ืองจากการขาดไรโบฟลาวิน 
    1.8.2.6 โรคขาดวิตามินบีหน่ึง เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินบีตํ่า และกิน
อาหาร ที่ไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินบีหน่ึง คนที่ขาดวิตามินบีหน่ึงจะเปนโรคเหน็บชา ซึ่งมีสองชนิด 
คือ แบบบวม (wet) และแบบแหง (dry) แบบบวมจะมีอาการบวมนํ้าในขา หนา ลําตัว และถุงอัณฑะ 
มีอาการเจ็บหนาอก การเตนของหัวใจผิดปกติ หายใจสั้นๆ สวนแบบแหง จะมีอาการขาดความรูสึก 
และมีความรูสึกผิดปกติในเทา เดินลําบาก เทาและขอเทาตก ทาทางเดินกลามเน้ือไมประสานงานกัน 
น่ังบนพื้นแลวลุกข้ีนยาก บารายจะมีอาการชาทั้งมือและเทา กลามเน้ือแขนและขาไมมีกําลัง ผูปวย
บางรายอาจมีอาการบวมรวมดวย ถาเปนมากจะมีอาการใจสั่นหัวใจโตและเตนเร็ว หอบ เหน่ือย และ
อาจตายไดถาไมไดรับการรักษาทันทวงที นอกจากน้ีผที่ติดแอลกอฮอลยังมีอาการ เวอรนิก-คารซา
คอฟ (Wernicke-Korsakoff) คือ เปนอัมพาตที่ตา (Ocular palsy) กลามเน้ือไมประสานงานกัน 
สับสน ความจําเสื่อม (Amnesia) มีอาการวิกลจริตแบบตอบคําถามตามที่ทองไวไดโดยปราศจาก
ความคิด (Confabulation)  
    การรักษา และปองกันโรคขาดวิตามินบีหน่ึง ทําไดโดยการกินอาหารที่มีวิตามิน
บีหน่ึงใหเพียงพอและเปนประจํา เชน ขาวซอมมือ ตับ ถ่ัวเมล็ดแหง และเน้ือสัตว และควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่ทําลายวิตามินบีหน่ึง เชน ปลาราดิบ หอยดิบ หมาก เมี่ยง ใบชา เปนตน 

  
ภาพที่ 3-7 ผูปวยเปนโรคเหน็บชาเน่ืองจากการขาดวิตามินบีหน่ึง 

ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 
 

   1.8.2.7 โรคขาดวิตามินบีสอง เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินบีสอง        
ไมเพียงพอ คนที่ขาดวิตามินบีสองมักจะเปนแผลหรือรอยแตกที่มุมปากทั้งสองขางหรือซอกจมูก      
มีเกล็ดใสเล็กๆ ลิ้นมีสีแดงกวาปกติและเจ็บ หรือมีแผลที่ผนังภายในปากรูสึกคัน และปวดแสบปวด
รอนที่ตา อาการเหลาน้ีเรียกวาเปน โรคปากนกกระจอก(Angular stomatitis) คนที่เปนโรคน้ีจะมี
อาการ ออนเพลีย เบื่ออาหาร และอารมณหงุดหงิด ริมฝปากแตกระแหง (Cheilosis) ลิ้นเปนฝา 
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ผิวหนังอักเสบบริ เวณถุงอัณฑะหรือปากชองคลอด มีแผลระคายเคืองที่ตา กลัวแสงสวาง 
(Photophobia)  
 

 
 ภาพที่ 3-8 โรคปากนกกระจอกเน่ืองจากการขาดวิตามินบสีอง 

ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 
 

    การรักษา และปองกันโรคขาดวิตามินบีสอง ทําไดโดยการกินอาหารที่มี
วิตามินบีสองใหเพียงพอและเปนประจํา เชน นมสด นมปรุงแตง นมถ่ัวเหลือง นํ้าเตาหู ถ่ัวเมล็ดแหง
ขาวซอมมือ ผัก ผลไม เปนตน 
    1.8.2.8 โรคขาดวิตามินซี เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินซีไมเพียงพอ คน  
ที่ขาดวิตามินซีมักจะเจ็บปวยบอย เน่ืองจากมีความตานทานโรคตํ่า เหงือกบวมแดง เลือดออกงาย               
ถาเปนมากฟนจะโยกรวน และมีเลือดออกตามไรฟนงาย (Scurvy) อาการเหลาน้ีเรียกวา            
เปน โรคลักปดลักเปด บางรายมีอาการปลายแขนขาออนนุม กลามเน้ือไมมีกําลัง เบื่ออาหาร 
เลือดออกในผิวหนังใตเล็บ มีเลือดในปสสาวะ แผลหายชา สวนเช่ือมกระดูกซี่โครงขยายใหญ โลหิต
จาง หายใจไดชวงสั้นๆ 
 

 
ภาพที่ 3-9 แสดงโรคลักปดลักเปด เน่ืองจากการขาดวิตามินซ ี
ที่มา: http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html 

 
    การรักษาและปองกันโรคขาดวิตามินซี ทําไดโดยการกินอาหารที่มีวิตามินซี   
ใหเพียงพอและเปนประจํา เชน สม มะนาว มะขามปอม มะเขือเทศ ฝรั่ง ผักชี เปนตน 
    1.8.2.9 การขาดโฟลาซิน การขาดเกิดจากอาหารดูดซึมไมดี เชน โรคลําไส
อักเสบ (Crohn’s disease) การกินอาหารที่ขาดผัก ผลไม และธัญพืช การต้ังครรภที่ไดรับอาหาร
ดอยคุณภาพ และพวกติดแอลกอฮอล อาการที่พบไดแก โรคโลหิตจางที่เกิดจากเม็ดโลหิตแดงขนาด
ใหญกวาปกติ (Macrocytic anemia) การอักเสบของปากและลิ้น การดูดซึมไมดี ทองรวง 
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    1.8.2.10 การขาดวิตามินบี 12 การขาดปจจัยภายใน (Intrinsic factor)    
ทําใหเกิดโรคโลหิตจางรายแรง (Pernicious anemia) การตัดกระเพาะอาหารออก การกินอาหารเจ 
โรคที่เกี่ยวกับลําไสเล็กตอนปลาย แบคทีเรียในลําไสเล็กเจริญมากไป หรือเปนโรคพยาธิตัวตืดในปลา 
(Diphyllebethrium latum)  
    1.8.2.11 การขาดกรดแพนโตเธนิก การขาดกรดน้ีทําใหเกิดอาการเหน่ือย 
เปนตะคริวที่ทอง คลื่นไส อาการอื่นๆ เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลําไส การรับรูมือและเทาผิดปกติ  
    1.8.2.12 การขาดไบโอติน การขาดวิตามินชนิดน้ีเกิดจากการกินไขดิบ หรือไข
ขาวดิบมาก หรือเกิดจากการรักษาโดยการใชยาปฏิชีวนะหลายขนาน โดยเฉพาะถารวมไปกับการให
อาหารทางหลอดเลือดดํา การขาดไบโอตินจะมีอาการผิวหนังที่ศีรษะอักเสบ เหน่ือย ปวดกลามเน้ือ 
เบื่ออาหาร คลื่นไส ตาแดง ผมรวง 
    จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา โรคขาดวิตามิน สวนมากมักจะเกี่ยวกับวิตามิน
ประเภทละลายไดในนํ้า เชน วิตามินบี วิตามินอี และวิตามินเค มักจะไมคอยเปนปญหาโภชนาการ   
ทั้งน้ีเพราะวิตามินเหลาน้ีบางชนิดรางกายของคนเราสามารถสังเคราะหข้ึนมาเองได เชน วิตามินดี  
ผูที่ออกกําลังกายกลางแจงและไดรับแสงอาทิตยเพียงพอ รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตยสามารถ
เปลี่ยนสารที่เปนไขมันชนิดหน่ึงใตผิวหนังที่เปนวิตามินดีได วิตามินเค และบีสิบสอง รางกายสามารถ
สังเคราะหไดจากแบคทีเรียในลําไสใหญ 
 
 1.8.3 โรคขาดแรธาตุ 
   แรธาตุนอกจากจะเปนสารอาหารที่ชวยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะ
ตางๆ ในรางกายใหทําหนาที ่ปกติแลวยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของรางกายอีกดวย เชน          
เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน เลือด กลามเน้ือ เปนตน ดังน้ัน ถารางกายขาดแรธาตุกอ็าจจะทาํ
ใหการทําหนาที่ของอวัยวะผิดปกติ และทําใหเกิดโรคตางๆ ได ดังน้ี 
    1.8.3.1 โรคขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส เกิดจากการกินอาหารที่มี
แคลเซียม และฟอสฟอรัสไมเพียงพอ คนที่ขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะเปนโรคกระดูกออน มกัเปน
กับเด็ก หญิงมีครรภและหญิงใหนมบุตร ทําใหขอตอกระดูกบวม ขาโคงโกง กลามเน้ือหยอน กระดูก
ซี่โครงดานหนารอยตอนูน ทําใหหนาอกเปนสันที่เรียกวา อกไก ในวัยเด็กจะทําใหการเจริญเติบโตชา    
    โรคกระดูกออนนอกจากจะเกิดจากการขาดแรธาตุทั้งสองแลว ยังเกิดจากการ
ไดรับแสงแดดไมเพียงพออีกดวย 

 
ภาพที่ 3-10 โรคกระดูกออน เน่ืองจากการขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรสั 

ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 
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    การรักษา และปองกันโรคขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ทําไดโดยการ  กิน
อาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสใหมากและเปนประจํา เชน นมสด นํ้ามันตับปลา ผักใบเขียว  ปลา
ที่กินไดทั้งกระดูก เปนตน 
   1.8.3.2 โรคขาดธาตุเหล็ก เกิดจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไมเพียงพอหรือ
เกิดจากความผิดปกติในระบบการยอยและการดูดซึม คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเปนโรคโลหิตจาง 
เน่ืองจากรางกายสราง ฮีโมโกลบิน ไดนอยกวาปกติ ทําใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร มีความ
ตานทานโรคตํ่า เปลือกตาขาวซีด ลิ้นอักเสบ เล็บบางเปราะ และสมรรถภาพในการทํางานเสื่อม 
 

 
 

ภาพที่ 3-11 ผูปวยเปนโรคโลหิตจางและมลีิ้นอักเสบและซีด 
ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 

 
    การรักษา และปองกันโรคขาดธาตุเหล็ก ทําไดโดยการกินอาหารที่มีธาตุเหล็ก
และโปรตีนสูงเปนประจํา เชน ตับ เครื่องในสัตว เน้ือสัตว ผักใบเขียว เปนตน 
     1.8.3.3 โรคขาดธาตุไอโอดีน เกิดจากการกินอาหารที่มีไอโอดีนตํ่าหรืออาหาร
ที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีนในรางกาย คนที่ขาดธาตุไอโอดีนจะเปนโรคคอพอก และตอมไทรอยด
บวมโต ถาเปนต้ังแตเด็กจะมีผลตอการพัฒนาทางรางกายและจิตใจ รางกายเจริญเติบโตชา แคระ
แกร็น สติปญญาเสื่อม อาจเปนใบหรือหูหนวกดวย คนไทยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเปนโรคน้ีกันมาก บางทีเรียกโรคน้ีวา โรคเออ (Cretinism) 
    การรักษาและปองกันโรคขาดธาตุไอโอดีน ทําไดโดยการกินอาหารทะเล เชน  
กุง หอย ปู ปลา เปนตน ถาไมสามารถหาอาหารทะเลไดก็ควรบริโภคเกลืออนามัย ซึ่งเปนเกลือ
สินเธาวผสมไอโอดีนที่ใชในการประกอบอาหารแทนได นอกจากน้ี ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสาร
ขัดขวางการใชไอโอดีน เชน พืชตระกูลกะหล่ําปลี ซึ่งกอนกินควรตมเสียกอน 
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ภาพที่ 3-12 ผูปวยเปนโรคคอพอกเน่ืองจากการขาดธาตุไอโอดีน 
ที่มา (http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f008.html) 

 

    กลาวโดยสรุป การขาดสารอาหารนอกจากจะมีผลทําใหรางกายไมสมบูรณ
แข็งแรง และเปนโรคตางๆ ไดแลว ยังทําใหการดํารงชีวิตเปนไปดวยความยากลําบาก อีกทั้งยัง         
มีผลกระทบกระเทือนตอสุขภาพของประชากรโดยตรงซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาของประเทศในที่สุด 
ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่ทุกคนควรเลือกกินอาหารอยางมีคุณภาพซึ่งไมจําเปนตองเปนอาหารที่มี
ราคาแพงเสมอไป แตตองการกินอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในปริมาณที่พอเพียงกับรางกาย
ตองการในแตละวัน  
    อยางไรก็ตาม โรคที่เกี่ยวกับสารอาหารไมใชมีเฉพาะโรคที่เกิดจากการขาด
สารอาหารเทาน้ัน การที่รางกายไดรับสารอาหารบางประเภทมากเกินไปก็ทําใหเกิดโรคไดเชนกัน โรค
ที่เกิดจากการไดรับสารอาหารมากเกินไปความตองการของรางกายมีหลายโรคที่พบบอยคือ โรคอวน 
    ปจจุบันสภาวะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเมืองใหญทุกคนตอง
ทํางานแขงกับเวลา ประกอบกับการมีคานิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตก เชน พิซซา แซนดวิช 
ไกทอด  มันฝรั่งทอด เปนตน จึงทําใหไดรับไขมันจากสัตวที่เปนกรดไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง 
ดังน้ัน นักศึกษาควรใชความรูเกี่ยวกับอาหารที่ศึกษามาใหประโยชนตอตนเองโดยการเลือกกินอาหาร
ที่มีไขมันใหพอเหมาะเพื่อปองกันโรคอวน โรคไขมันและโคเลสเตอรอลในเลือดสูงซึ่งจะมีผลตอโรค
อื่นๆ ตอไป นอกจากน้ี การออกกําลังกายสม่ําเสมอเปนอีกวิธีหน่ึงที่ชวยรักษาและปองกนัโรคอวนไดถา
อวนมากๆ ควรปรึกษาแพทย อยาใชยา สบู ครีม หรือเครื่องมือลดไขมัน ตลอดจนการกินยาลดความ
อวนเพราะอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได 
    กลาวโดยสรุป อาหารเปนสิ่งจําเปนเกี่ยวของกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้ังแตเกิด
จนกระทั่งตาย การรับประทานควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู ในแตละวันถารางกายไดรับ
สารอาหารไมถูกตองอาจเกิดผลเสียตอสุขภาพคือ เกิดภาวะขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกิน 
และถารางกายไดรับสารอาหารมีคุณคาครบถวนตามความตองการของรางกายจะเปนการสงเสริม
สุขภาพใหแข็งแรง มีอายุยืน นอกจากน้ี อาหารยังชวยปองกันโรค รักษาโรค หากตองการทราบภาวะ
โภชนาการของบุคคลและชุมชนทําไดโดยการวัดสวนตางๆ ของรางกาย ตรวจทางชีวเคมี ตรวจ
สุขภาพและสํารวจอาหารที่บริโภค ถาพบผิดปกติควรปรับปรุงภาวะโภชนาการและใหโภชนศึกษา 
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2. ยา (Drugs) 
 

2.1 ยา ตามพระราชบัญญัติยา ฉบบัที่ 3 พ. ศ. 2522 ระบุความหมายของยาไว ดังน้ี 
 

2.1.1 วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
2.1.2 วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค 

หรือความเจบ็ปวยของมนุษยหรอืสัตว 
2.1.3 วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเรจ็รปู 
2.1.4 วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใดๆ 

ของรางกายมนุษยหรือสัตว 
 

2.2 รูปแบบของยา สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
 

2.2.1 ประเภทของเหลว มีหลายชนิด ไดแก 
2.2.1.1 ยานํ้าใส (Solution) คือ รูปแบบยาทีล่ะลายอยูในนํ้า โดยปราศจาก 

ตะกอนสามารถดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต และออกฤทธ์ิไดเร็ว เชน นํ้าเกลือ ยาหยอดตา ยาแกปวด  
แกไขสําหรบัเด็ก เปนตน ยาชนิดน้ีถามีสีหรือกลิ่นเปลี่ยนไป หรือมีการตกผลึกอยูที่กนขวด ควรเลิกใช
เพราะแสดงวายาน้ันเสื่อมคุณภาพแลว 

2.2.1.2 ยานํ้าแขวนตะกอน (Suspension) เปนรปูแบบของยาที่มีสารไม 
ละลายกระจายอยูในนํ้าในลกัษณะขุน เมื่อต้ังทิ้งไว จะตกตะกอน เชน ยาธาตุนํ้าแดง ยาแกไอนํ้าดํา 
เปนตน ถาตะกอนของยาจับตัวกันแข็งเขยาไมคอยละลาย แสดงวายาเสื่อมคุณภาพควรเลิกใช 

2.2.1.3 ยานํ้าแขวนละออง (Emulsion) เปนรปูแบบยาที่ประกอบดวยนํ้ายา 
กับนํ้ามันผสมเปนเน้ือเดียวกัน เชน นํ้ามันตับปลา สกอตอมิลัช่ัน เปนตน ถายาแยกเปน 2 สวนคือ นํ้า 
กับนํ้ามัน เขยาขวดแลวไมเขากันควรเลิกใช 

2.2.1.4 ยานํ้าเช่ือม (Syrup) เปนรูปแบบของยาทีม่ีนํ้าตาลซโูครสละลายอยูใน 
ตัวยาเชน ยาแกไอนํ้าเช่ือม ทําใหกลบรสขมของยา ผูปวยจงึรับประทานยาไดงายข้ึน 

2.2.1.5 ยาสปริต (Spirits) เปนรปูแบบยาที่มีแอลกอฮอล 60-90 เปอรเซ็นต 
ผสมอยูกับนํ้ามันหอมระเหยบางชนิด เชน เหลาแอมโมเนียหอม เปนตน 

2.2.1.6 ยานํ้าอีลิกเซอร (Elixir) เปนยานํ้าที่ใชรับประทานมรีสหวานผสม 
แอลกอฮอล 4-40 เปอรเซ็นต นอยกวายาสปริต เชน ยาแกไอ 

2.2.1.7 ยาทิงเจอร (Tincture) เปนรปูแบบยาที่มีตัวยาละลายอยูในเอธิล 
แอลกอฮอล เชน ทิงเจอรไอโอดีน ทงิเจอรไธเมอโรซอล ทิงเจอร ฝน การบรู เปนตน 

2.2.1.8 ยาโลช่ัน (Lotion) เปนรปูแบบยาประเภทยานํ้าแขวนตะกอน 
เชนเดียวกันแตใชสําหรบัภายนอกรางกาย เชน ยาทาแกผดผื่นคัน คาลาไมด (Calamine) 
 

2.2.2 ประเภทของแข็ง มีหลายชนิด ไดแก ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเหน็บ ยาผง 
2.2.2.1 ยาเม็ด (Tablet) สามารถแยกได 2 พวก คือ 
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1) ยาเม็ดแบน มีลกัษณะเปนเม็ดแบนๆ อาจมีทรงเหลี่ยมหรอืทรงกลม  

มีสสีันตางๆ มากมาย บางชนิดเคลือบดวยสารพวกนํ้าตาลใหมีรสหวานเพื่อกลบรสยา 
2) ยาเม็ดกลม สวนมากเปนยาแผนโบราณตาง ๆ เชน ยาลูกกลอน 

2.2.2.2 ยาแคปซูล (Capsules) เปนรูปแบบยาที่มีตัวยาบรรจุอยูในเปลือกหุม  
ที่ละลายไดภายใน 20-30 นาที แคปซูลทําดวยสารพวกเจลาติน เหตุที่ตองบรรจุอยูในแคปซูล เพราะ
ตองการใหตัวยาถูกดูดซึมในลําไส เพื่อไมใหกรดในกระเพาะทําลายและเพื่อกลบรสยา ถาแคปซูลมี
ลักษณะผิดปกติ เชน บวม พอง เย้ิม ไมควรใช แสดงวายาเสื่อมคุณภาพแลว 

2.2.2.3 ยาเหน็บ (Suppositories) มักทําเปนรปูรางตางๆ มากมาย เชน เปน 
แทงยาวรูปไข รูปลูกแพร ใชสอดเขาทางทวารหนักหรือชองคลอด เชน ยาเหน็บอนูซอล (Anusol) 
รักษาริดสีดวงทวาร ยาเหน็บชองคลอด แกตกขาวและเช้ือรา กอนใชตองนํายาแชความเย็นใหแข็งตัว
เสียกอน 

2.2.2.4 ยาผง (Powder) เชน ยาผงโรยแผล ยาทมัใจ ยาผงสาหรับผสมนํ้ากลั่น 
แลวใชฉีดเขารางกาย ยาผงบางชนิดเปนผงเดือดฟู เมื่อใสลงในนํ้า จะเกิดฟองกาซข้ึน เชน โซเดียม
ไฮโดรเจนคารบอเนต หรืออีโน 
 

2.2.3 ยาประเภทก่ึงแข็ง ใชเปนยาภายนอก ปองกันหรือรกัษาโรคผิวหนังเฉพาะที่
ไดแก 

2.2.3.1 ข้ีผึ้ง (Ointment) เปนรปูแบบยาที่ใชสําหรับทาภายนอก มีลักษณะ 
ครึ่งแข็งครึง่เหลว เชน ยาหยอดตา ชนิดข้ีผึ้ง ยาหมอง 

2.2.3.2 ครีม (Cream) มีลักษณะเหมือนยาข้ีผึ้งแตเหลวกวา เชน ทราโวเจน  
(Travogen)  เคานเตอรเพน (Counterpain) 

2.2.3.3 ยาเจล (Gel) เปนรูปแบบยามีลักษณะคลายยานา แขวนตะกอน 
แตเขมขนกวา เชน ยาลดกรด พวกอะรมัมลิค (Alum milk) 
 

2.2.4 ยารูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก 
2.2.4.1 ยาสูดดม และพนทางปาก จะออกฤทธ์ิทางเดินหายใจ 
2.2.4.2 ยาทางผิวหนังตัวยาเขาสูรางกาย ผานผิวหนังเขาสูระบบหมุนเวียน 

โลหิต เชน ยารักษา อาการแนนหนาอกชนิดแปะผิวหนัง 
 
 2.3 ขอมูลท่ีควรทราบเก่ียวกับการใชยา ช่ือยาแตละตัวม ี3 ช่ือ คือ 
 

2.3.1 ช่ือสามัญทางยา (Generic Name) เปนช่ือทีส่ําคัญในทางเภสัช เพราะเปนช่ือ 
ที่ถูกต้ังเปนมาตรฐานในการสื่อกัน แทนทีจ่ะใชช่ือทางเคมี ซึง่เปนช่ือที่ยาวมาก นอกจากน้ียังเปนช่ือ 
ที่ใชกันทั่วโลก จะมียกเวนสําหรับยาบางตัวเทาน้ัน 

 



 

 

126 บทที่ 3 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

2.3.2 ช่ือทางเคม ี(Chemical Name) เปนช่ือที่ต้ังข้ึนตามระบบวิธีต้ังช่ือทาง
วิทยาศาสตร สามารถแสดงใหเห็นวา ยามีโครงสรางอยางไร ใชเปนช่ือที่อางอิงทางวิทยาศาสตร 

 
2.3.3 ช่ือทางการคา (Trade Name) ช่ือที่บริษัทผูขายต้ังข้ึนเอง เพือ่ใหเรียกงายและ

ใชในการโฆษณา ทําใหติดปาก ผูใชยาเรียกหาช่ือทางการคาแทน 
 
 2.4 หลักการใชยาท่ีถูกตอง 
 
  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการใชยาผูใชยาตองรูวายาแตละชนิดออกฤทธ์ิ
อยางไร ใชขนาดเทาไร ระยะเวลาในการใชนานเทาใด และมีอาการแทรกซอนอยางไรบาง การใชยา 
ผูใชควรมีหลักปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  2.4.1 ใชยาใหถูกกับโรค (Right Drug) การใชยาใหถูกกับโรค คือ ใชยาที่มีสรรพคุณ         
ในการรักษาโรคน้ันๆ 
 

2.4.2 ใชยาใหถูกคน (Right Patient) ยามีจุดมุงหมายจะนําไปใชกับอาการของโรค 
แตละคน ถานําไปใชผิดคนอาจเกิดอันตรายข้ึนไดหรือไมไดผล การใชยาจะตองใหเหมาะกับสภาวะ
ของผูปวย  เน่ืองจากยาชนิดเดียวกันอาจมีฤทธ์ิที่ทําใหเกิดผลในการรักษาผูปวยแตละราย            
ไมเหมือนกัน และผูปวยแตละรายมีการตอบสนองตอยาแตกตางกัน เชน ในเด็กอวัยวะตางๆ         
ในรางกายยังเจริญเติบโต ไมเต็มที่เทาผูใหญ ในคนชราอวัยวะตางๆ กําลังเสื่อมสภาพไปไมแข็งแรง
เหมือนเดิม หรือผูปวยที่มีสภาวะที่ตางกัน เชน ผูปวยโรคตับ โรคไต ก็ทําใหผลตอบสนองตอยา
แตกตางกันได 

 
2.4.3 ใชยาใหถูกขนาด (Right Dose) ขนาดของยา หมายถึง จํานวนยาที่ใหเขาไป  

ในรางกายเพื่อใหเกิดผลในการรักษาดีที่สุด ขนาดของยาในเด็กยอมแตกตางไปจากขนาดของยา     
ในผูใหญ คนสูงอายุอาจมีความทนตอยานอยกวาคนวัยกลางคน คนอวน คนผอม หรือคนที่มีโรค
ประจําตัว เชน โรคไต โรคตับ ยอมใชยาในขนาดไมเทากันตองพิจารณาใหเหมาะสมเปนรายๆ ไป 
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมใชยาเกินขนาดที่แพทยสั่ง 

 
 2.4.4 ใชยาใหถูกวิธี (Right Method) การนํายาเขาสูรางกายมีหลายวิธีข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของยา สภาวะของรางกายผูใช บริเวณที่ตองการใหยาไปออกฤทธ์ิ เชน ยากิน ยาฉีด ยานวด 
ยาพน เปนตน ดังน้ันกอนใชยาทุกครั้งจะตองอานฉลากใหดีเสียกอนเพื่อใหเกิดประโยชนในการรักษา
สูงสุดและปองกันอันตรายที่เกิดจากการใชยา 
 
 2.4.5 ใชยาใหถูกเวลา (Right Time) การใชยาตองทราบวายาน้ันควรรับประทาน
เมื่อใด และออกฤทธ์ิอยางไร เชน ยากอนอาหาร ยาหลังอาหาร ยากอนนอน ชวงระยะเวลา          
ในการรับประทานยาหรือการนํายาเขาสูรางกายไมวาจะดวยวิธีใดๆ เชน การหยอด การเหน็บ การทา    
การฉีด จะตองตรงตามเวลาที่กําหนดเพื่อใหปริมาณยาในกระแสเลือดมีมากพออยูตลอดเวลา        
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แตไมมากไปจนเกิดพิษจากยา หรือนอยเกินไปจนไมสามารถรักษาโรคได เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง
เหตุผลเกี่ยวกับการรับประทานยาในเวลาตางๆ กัน จึงแบงยาที่รับประทานออกเปนกลุมๆ ดังน้ี 
   2.4.5.1 ยากอนอาหาร ไดแก ยาที่ถูกดูดซึมเขาสูรางกายในเวลาที่กระเพาะ
อาหารวาง ควรรับประทานกอนอาหารอยางนอยครึ่งถึงหน่ึงช่ัวโมง ถาลืมรับประทานยาในชวงดังกลาว
ใหรับประทานหลังจากรับประทานอาหารผานไปแลวอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
   2.4.5.2 ยาหลังอาหาร ถารับประทานตอนที่ทองวาง ยาจะทําใหกระเพาะ
อาหารระคายเคือง ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน ดังน้ัน จึงใหรับประทานหลังอาหารอยางนอย   
15 นาที เพื่อใหยาถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดรวมกับอาหารในลําไสเล็ก 
   2.4.5.3 ยาที่รับประทานหลังอาหารทันที ไดแกยาที่ทําใหกระเพาะอาหาร
ระคายเคืองหรืออักเสบ เชน พวกแอสไพริน ถาไมสามารถรับประทานหลังอาหารไดใหด่ืมนํ้าตา
มมากๆ หลังรับประทานยา 
   2.4.5.4 ยากอนนอน ใหรับประทานหลังรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จแลว ไม
ตํ่ากวา 4 ช่ัวโมง หรือกอนจะเขานอน ยาพวกน้ีไดแก ยาถาย ยานอนหลับ ยาระงับประสาทตางๆ  
   2.4.5.5 ยาที่ใหรับประทานเมื่อมีอาการ เชนยาแกปวดลดไข เมื่อรับประทานไป
แลว 1 ครั้ง ถาจะรับประทานครั้งตอไปตองหางจากครั้งแรก ประมาณ 4-6 ช่ัวโมง 

 
2.5 อันตรายท่ีเกิดจากการใชยา 
 

2.5.1 ใชยาเกินขนาด เปนอันตรายตอระบบการทํางานของรางกายอาจถึงตายได 
2.5.2 เกิดผลขางเคียงหรอือาการขางเคียง ยานอกจากจะใหประโยชนตอรางกาย 

แลว ยังเกิดสิง่ที่ไมตองการแกรางกาย เชนการใชยาแกปวดหรือยานอนหลับบอยครั้งทําใหเกิด 
การเสพติด 

2.5.3 การแพยา (Drug allergy) หมายถึง อาการที่แสดงออกหลงัจากไดรับยาเขาไป 
อาจมผีื่นคันเปนลมพิษ ปวดเมื่อยตามขอ หายใจไมออก หมดสติหรือตายได เชน แอสไพริน ยา
ประเภทซลัฟา เปนตน 

2.5.4 การด้ือยา (Drug resistance) หมายถึง อาการที่เช้ือโรคสามารถปรับตัวเขากบั
ยาน้ัน จนทําใหการรักษาไมไดผล 

2.5.5 ยาหมดอายุและยาเสื่อมคุณภาพ สังเกตไดจาก ฉลากยา 
2.5.5.1 คําวา Exp., Exp. Date, Expired Date, Used Before อยางใด 

อยางหน่ึงแลวตอดวย วัน เดือน ป ที่ยาหมดอายุไว เชน 
 

 

Exp. Date 15 May 2015 หมายความวา ยาหมดอายุในวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

 
2.5.5.2 คําวา Manufacturing Date หรือ Mfg. Date ไมบงวันหมดอายุไวแต 

จะบอกวันผลิตยาไว โดยมักแสดงดวย Manufacturing Date หรือ Mfg. Date แลวตอดวย วัน เดือน 
ปที่ผลิตยา ซึ่งยาน้ีไมควรเกบ็ไว นานเกิน 5 ป 
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Mfg. Date 15 May 2012 หมายความวา ยาผลิตในวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

 
ยาเสื่อมคุณภาพ ตรวจสอบลักษณะยาทุกครั้งกอนรบัประทาน หากพบวามสีิ่งผิดปกติให

สันนิษฐานเบือ้งตนวา ยาน้ันเสื่อมคุณภาพไมควรรับประทาน เพราะไมใหผลในทางรักษา ยังเปน
อันตราย สิ่งที่ผิดปกติควรสงัเกต ไดแก 

 
ตารางที ่3-7 ลักษณะยาที่เสื่อมคุณภาพ 
 

ประเภทยา ลักษณะผิดปกติ 
ยานํ้าใส ขุน มีตะกอน ข้ึนรา 
ยานํ้าเช่ือม สี กลิ่น รส เปลี่ยนจากเดิม 
ยานํ้าเเขวนตะกอน ตกตะกอนนอนกนขวดเขยาแลวไมกระจายตัว 
ยาอิมัลช่ัน ยาแยกเปนช้ันเปนช้ันของนํ้า นํ้ามัน กลิ่น รส 

เปลี่ยนจากเดิม 
ยาเม็ด เม็ดแตก บิ่น ไมเรียบ สซีีด เปนจุด กลิ่นไมดี 
ยาเม็ดเคลือบ เม็ดแตก เย้ิม เหลว ผิวเปนฝา ไมมันสเีปลี่ยน

จากเดิม 
ยาแคปซูล แคปซูลแตกปริ ช้ืน ข้ึนรา 
ยาข้ีผึ้ง ยาครีม เน้ือยาเย้ิมเหลว แยกช้ัน กลิ่น สี เปลี่ยนจากเดิม 
 
 2.6 ขอควรปฏิบัติในการใชยา 
  

เพื่อใหการใชยาเกิดประโยชนสูงสุดตอการรักษาผูใชจึงควรปฏิบัติตามรายละเอียด 
ขอแนะนําการใชยา (เอกสารกํากับยา) อยางเครงครัด 

 
 2.6.1 ควรเลือกซื้อจากรานที่เช่ือถือได หรือรานที่มีเภสัชกรอยูใหคําแนะนําในการใช
ยาที่ถูกตอง และตองบอกเภสัชกรดวยวาตนเองเคยแพยาอะไร 
 
 2.6.2 เลือกใชยาที่อันตรายนอยที่สุด เชน ยาสามัญประจําบาน และไมควรใชยาพร่ํา
เพรื่อหรือติดตอกันนานเน่ืองจากวายาหลายชนิดเมื่อใชไปนานๆ จะเกิดอันตรายตอตับ และไตได
เพราะวายาที่เขาสูรางกายสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงที่ตับและถูกขจัดออกจากรางกายทางไตทําให
ปริมาณยาในรางกายที่ผานตับ และไตคอนขางสูง มีผลทําใหเซลลของตับ และไตเสียไปดวย 
 
 2.6.3 ซื้อยาโดยใชช่ือสามัญทางยา ตัวอยางการเรียกช่ือยาแกปวดลดไข ช่ือสามัญ  
พาราเซตามอล (Paracetamol) ช่ือการคา ซารา (Sara) คาลปอล (Capol) 
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 2.6.4 ไมควรซื้อยาโดยนําตัวอยางยาที่มีอยูไปใหผูขายดู เน่ืองจากบริษัทยาที่ผลิตยาตัว
เดียวกันมีมากแตละบริษัทก็ผลิตยาของตนใหมีลักษณะตางๆ กัน ทําใหยาตางชนิดกันอาจมีสี ลักษณะ
และขนาดเหมือนกันได เชน ยาแคปซูล สีแดง-ดํา อาจทําใหเขาใจวาเปนยาแอมพิซิลลิน แตความจริง
ไมใช และการที่ตองเก็บตัวอยางยาเอาไวซื้อครั้งตอไปทําใหเราไดรับยาไมครบตามจํานวนที่ใชในการ
รักษา ทําใหเกิดการด้ือยาข้ึนได 
 
 2.6.5 ไมควรซื้อยาตามคําโฆษณาและคําบอกเลา เน่ืองจากวามีโรคหลายอยางที่มา
จากสาเหตุตางกันแตมีอาการแสดงออกบางอยางเหมือนกัน เชน อาการไอ อาจเน่ืองมาจากโรคถุงลม
อักเสบ ปอดอักเสบ หรือวัณโรค การใชยาตามคําโฆษณาที่ไมถูกกับสาเหตุของโรคทําใหการรักษา   
ไมไดผล และอาจทําใหโรคกําเริบมากย่ิงข้ึน 
 
 2.6.6 ทุกครั้งที่ซื้อยาควรสอบถามรายละเอียดการใชยาจากผูขายใหชัดเจน และควร
อานฉลากยากอนใชทุกครั้ง เพื่อปองกันการหยิบยาผิด ฉลากยาที่ชัดเจนจะระบุช่ือยา สรรพคุณ  
ขนาดยา ความแรง วิธีใช ขอหาม ขอแนะนํา คําเตือน วันผลิตและวันหมดอายุ การเก็บรักษายา ผูใช
ยาควรปฏิบัติตามคําเตือน ขอแนะนํา และขอหามที่เขียนไวบนฉลากยาอยางเครงครัด 
 
 2.6.7 ไมซื้อยาชุดมาใช ยาชุดคือ ยาที่ผูขายจัดรวมไวเปนชุดใหกับผูซื้อสําหรับ
รับประทาน ประกอบดวยตัวยาหลายชนิด (มากกวา 2 ชนิดข้ึนไป) รวมอยูในซองพลาสติกโดยไมมี
คําแนะนํา หรือบอกใหทราบวายาแตละอยางเปนยาอะไร มีสรรพคุณอยางไร อันตรายที่เกิดจากการ
ใชยาชุดมีหลายประการ เชน 
    2.6.7.1  ทําใหผูใชยาตองรับประทานยามากเกินความจําเปน ทําใหอวัยวะ  
ของรางกาย เชน ตับ ไต ตองทํางานหนักในการขจัดยาออกนอกรางกาย เกิดพิษจากตัวยาที่เปน
อันตรายปนอยู  ยาที่พบมากในยาชุด คือ ยาปฏิชีวนะ พบมากในยาชุดแกไขหวัด ทําใหเกิดการด้ือยา
จากการไดรับยา ไมครบขนาดรักษา พวกสเตียรอยดทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และกระดูกผุได 
ยาระงับประสาท มีฤทธ์ิทําใหผูใชติดยาได กอใหเกิดปญหาแกผูใช ครอบครัว และสังคมโดยสวนรวม 
    2.6.7.2 ทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวางยา อาจตานฤทธ์ิหรือเสริมฤทธ์ิกันก็ได 
     2.6.7.3 เปนการรักษาตามอาการไมใชการรักษาที่ตนเหตุทําใหโรคไมหายขาด 
     2.6.7.4 ไดรับยาปลอม หรือยาเสื่อมคุณภาพ 
 
   2.6.8 หากซื้อยามาใชเองแลวอาการยังไมดีข้ึน หรือไมหายภายใน 3 วัน ควรหยุด
ยาแลวไปพบแพทย 
 
    2.6.9 ควรรับประทานยาหรือใชยาจนครบตามจํานวนที่แพทย หรือเภสัชกรแนะนํา 
ถึงแมวาอาการจะดีข้ึนแลวก็ไมควรจะหยุดยาเอง ยกเวนยาที่รับประทานเมื่อมีอาการ เชน ยาแกปวด
ลดไข 
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2.7  ยาท่ีใชบอยในชีวิตประจําวัน 
 

   2.7.1 ยาแกปวดลดไข (Analgesics and antipyretics) อาการปวดเปนอาการของ
โรคอยางหน่ึงไมใชสาเหตุของโรค สวนอาการไข หมายถึง การที่อุณหภูมิภายในรางกายสูงกวาปกติ     
อุณหภูมิปกติของรางกายจะอยูประมาณ 35.9-37.2 องศาเซลเซียส เมื่อวัดใตลิ้น ถาอุณหภูมิสูงกวา
ปกติ เรียกวา เปนไข ซึ่งเปนอาการของโรคอยางหน่ึง ดังน้ัน การใชยาแกปวดลดไขจึงเปนการรักษา  
ที่ปลายเหตุ ควรใชในระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน ยาแกปวดลดไขแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
    2.7.1.1 ยาแกปวดที่เสพติดได เชน มอรฟน ใชเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บปวดข้ัน
รุนแรง และการใชตองอยูในการดูแลของแพทยเทาน้ัน 
   2.7.1.2 ยาแกปวดที่ไมเสพติด สวนใหญมีคุณสมบัติในการลดไขรวมอยูดวย เชน  
พาราเซตามอล บางตัวมีคุณสมบัติลดการอักเสบรวมดวย เชน ยาพวกตานการอักเสบที่ไมเขาตัวยา 
สเตียรอยด (Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs หรือคํายอวา NSAID) ไดแก แอสไพริน 
และกลุมที่ไมใชแอสไพริน เชน ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) ยา NSAID ใชไดสําหรับอาการปวดที่
พบบอยๆ เชน ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ ปวดฟน ปวดขอจากโรคขออักเสบ ปวดประจําเดือน เปน
ตน อาการขางเคียงที่พบไดคือ ยับย้ังเลือดไมใหแข็งตัว ระคายเคืองกระเพาะหรือทําใหเปนแผล 
เลือดออกในทางเดินอาหาร ควรใชตามแพทยสั่งเทาน้ัน 
 
 2.7.2 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics drugs) และยาตานการอักเสบ (Anti-
inflammatory  drugs) ยาปฏิชีวนะ เปนยาที่สกัดจากจุลินทรียบางชนิด เชน เช้ือราบางชนิด 
แบคทีเรียบางชนิดมีฤทธิ์ทําให เ ชื ้อโรคนั ้นๆ หยุดการเจร ิญเติบโตหรือตาย ไดแก ยากลุ ม         
เพนิซิลลิน เตตราซัยคลีน ซัลฟา คลอแรมเฟนิคอล คานามัยซิล เปนตน ที่สําคัญยาพวกน้ีจะไมมีผล
ตอโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส  เชน โรคหวัด หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ไขเลือดออก เพราะไมสามารถฆา
เช้ือไวรัสได อาการขางเคียงที่สําคัญ ไดแก ยาในกลุมเพนิซิลลิน ทําใหเกิดการช็อคจากการแพยาได   
ยาในกลุมเตตรา ซัยคลีน มีตอการเจริญของกระดูกและฟนของเด็กอายุนอยกวา 8 ป จะมีการสะสม
ของยาทําใหฟนเปนสีเหลืองนํ้าตาล หรือเทาได ยาในกลุมซัลฟา ทําใหเกิดอาการแพรุนแรงได และ
เกิดน่ิวในไตได คลอแรมเฟนิคอล (Choramphenical) อาจทําใหไขกระดูกฝอได คานามัยซิล  อาจทํา
ใหเกิดภาวะไตวายหรือหูหนวกได  ยาตานการอักเสบ อาการอักเสบจะแสดงอาการ ปวด บวม แดง 
รอน และบางครั้งอาจมีไขรวมดวย เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การกระทบกระเทือนตอ
เน้ือเย่ือในรางกายอยางรุนแรง  
        2.7.2.1 ยาตานการอักเสบ แบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
     1) กลุมสเตียรอยด (Steroids) เชน เพรดนิโซโลน เดกซาเมทาโซน ใช
ลดการอักเสบที่ไมไดเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียไดสารพัด ยากลุมน้ีมีอาการขางเคียงรนุแรงมาก ควร
ใชภายใตการดูแลของแพทย 
    2) กลุมที่ไมใชสเตียรอยด (Non-steroids) ตัวยามีคุณสมบัติ 3 ประการ 
คือ ลดการอักเสบ ลดไข แกปวด เชน แอสไพริน (Aspirin) และกลุมที่ไมใชแอสไพริน เชน ไอบูโป
รเฟน (Ibuprofen) 
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    จะเห็นไดวา ยาปฏิชีวนะกับยาตานการอักเสบเปนยาคนละชนิด มีขอบงใช
แตกตางกัน แตเน่ืองจากยาปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของการอักเสบทําให
อาการอักเสบทุเลาจึงดูเหมือนวายาปฏิชีวนะใชแกอักเสบ ความจริงแลวยาปฏิชีวนะแกที่สาเหตุของ
โรคไมใชแกที่อาการอักเสบ ถาการอักเสบน้ันไมไดเกี่ยวของกับการติดเช้ือแบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะก็ไม
สามารถลดอาการอักเสบของคนไขเหลาน้ันได 
    2.7.2.2 ขอแนะนําในการใชยาปฏิชีวนะ 
     1) ใชยาใหถูกกับชนิดของเช้ือโรค 
     2) รับประทานยาตามขนาดที่ทําลายเช้ือโรคได และใหครบมื้อในแตละ
วันตามแพทยสั่ง 
     3) ใชยาใหครบระยะเวลานานอยางนอย 5-10 วัน หากกินยาไมครบอาจ
ทําใหการรักษาไมไดผล หรือกลับเปนโรคน้ันใหม และเช้ือโรคที่เปนสาเหตุอาจจะเปลี่ยนเปนเช้ือด้ือยา    
ทําใหตองใชยาที่แรงและแพงข้ึนในการรักษา หรือรักษาไดยากข้ึน 
 
 2.7.3 ยาสามัญประจําบาน เมื่อมีการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ ภายในบาน เชน เปนหวัด  
ปวดหัว ตัวรอน เปนไข ควรจะตองดูแลและรักษาตนเองเบื้องตนไดดวยการใชยาสามัญประจําบาน  
ซึ่งสามารถหาซื้อไดงายและมีความปลอดภัยในการใชพอสมควร ทุกครอบครัวควรจะจัดเตรียมไว
ประจําบานเมื่อจําเปนก็สามารถนํามาใชไดอยางทันทวงที การซื้อยาสามัญประจําบาน ผูซื้อตอง
สังเกตดูที่ฉลากจะมีคําวา "ยาสามัญประจําบาน" และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยา สูตรยา สรรพคุณ 
วิธีใช คําเตือน ขนาดบรรจุ ช่ือและที่ต้ังของผูผลิต วันหมดอายุของยา อยางไรก็ตาม ถาใชยาสามัญ
ประจําบานไปแลว 2-3 วัน อาการยังไมดีข้ึน ตองเลิกใชยาน้ันแลวรีบไปปรึกษาแพทย 
    2.7.3.1 ยาสามัญประจําบานแผนปจจุบัน แบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 
ประเภท ดังน้ี 
     1) ยาสําหรับใชภายใน เปนยาที่ใชรับประทาน เชน ยาแกปวดลดไข ยา
แกไอ  ยาประเภทน้ีจะมีฉลากสีนํ้าเงิน หรือสีดํา 
     2) ยาสําหรับใชภายนอก ใชเฉพาะกับผิวหนัง หู ตา จมูก หามนําไป
รับประทานยาพวกน้ีจะมีฉลากสีแดง และมีคําวา "ใชเฉพาะภายนอก" และ "หามรับประทาน"เขียนอยู
บนฉลากเสมอ 
    ยาตําราหลวง (เครื่องหมายการคา ของยาสามัญประจําบานที่ผลิตโดยองคการ
เภสัชกรรม) เปนประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2545 ใหผลิตยา
ฝรั่งข้ึนเปนครั้งแรก เรียกวา ยาโอสถสภา หรือยาตําราหลวง มี 8 ขนาน ตอมาไดมี          การ
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ยาตําราหลวงจึงเรียกวา ยาสามัญ     ประจํา
บาน  ปจจุบันมีทั้งหมด 42 ขนาน (ตามบัญชียาหลัก พ.ศ. 2542) แบงเปนกลุมตามสรรพคุณยาได
เปนกลุมๆ ดังน้ี 
     1) ยาแกปวดลดไข ไดแก ยาเม็ดพาราเซตามอล ยาเม็ดแอสไพริน ยาลด
ไขชนิดนํ้าเช่ือมสําหรับเด็ก (ประกอบดวยพาราเซตามอล เปนตัวยาสําคัญ) 
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     2) ยาแกปวดทอง เน่ืองจากทองอืด ทองข้ึน ทองเฟอ จุกเสียด ไดแก      
ยาธาตุนํ้าแดง ยาเม็ดโซดามินท (Soda mint) ยาขับลม ยาเม็ด/ยานํ้าอะลูมินาแม็กนีเซีย (Alumian-
magnesia ยาทิงเจอรมหาหิงส เปนตน 
     3) ยาแกทองเสีย ไดแก ผงนํ้าตาลเกลือแร ผงนํ้าตาลเกลือแร (Oral 
Rehydration Solution: ORS) สําหรับด่ืมเพื่อทดแทนการเสียนํ้าและเกลือแร วิธีเตรียมนํ้าตาลเกลือ
แรแบบงายๆ ใชนํ้าตาลทราย 2 ชอนโตะ, เกลือปน 1/2 ชอนชา, นํ้าตมสุก (เย็นแลว) หรือนํ้าสะอาด 
1 ขวดนํ้าปลา (750 ซีซี) เทนํ้าในขวดใสแกวแลวตักนํ้าตาลทรายและเกลือปนที่ตวงไวแลว ใสลงในแกว
นํ้า คนใหละลายแลวเทใสขวดที่มีนํ้าเหลืออยูเขยาใหเขากัน เก็บไวด่ืมได 1 วัน 
     4) ยาระบาย ยาถาย ไดแก ยาระบายพาราฟน ยาระบายแมกนีเซีย    
ยาระบายมะขามแขก ยาสวนทวาร เปนตน 
     5) ยาแกไอ ขับเสมหะ ไดแก ยาแกไอขับเสมหะสําหรับเด็ก ยาแกไอ 
นํ้าดํา  ยาขับเสมหะ 
     6) ยาถายพยาธิลําไส ไดแก ยาถายพยาธิตัวกลม (Mebendazole) 
     7) ยาแกหวัด ไดแก ยาดมแกคัดจมูก 
     8) ยาแกแพ ไดแก ยาเม็ดแกแพ (CPM652 mg) 
     9) ยาดม แกวิงเวียน หนามืด ไดแก เหลาแอมโมเนียหอม   
     10) ยากินบํารุงรางกาย ไดแก ยาเม็ดบํารุงโลหิต ยาเม็ดวิตามินบีรวม  
ยาเม็ดวิตามินรวม ยาเม็ดวิตามินซ ี
     11) ยาสําหรับโรคตา หู และคอ ไดแก ยากวาดคอ ยานํ้าเยนเช่ียน     
ไวโอเลต ยาหยอดตา ข้ีผึ้งปายตา  
     12) ยาสําหรับโรคผิวหนัง ไดแก ยารักษาหิดเหา ข้ีผึ้งกํามะถัน ยาทาแก
ผดผื่นคัน ข้ีผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง ยารักษากลากเกลื้อน 
     13) ยาใสแผล ลางแผล ไดแก ทิงเจอรไอโอดีน นํ้ายาโพวิโดน-ไอโอดีน  
ทิงเจอรใสแผลสด แอลกอฮอลเช็ดแผล ยารักษาแผลนํ้ารอนลวก 
     14) ยาบรรเทาอาการปวดกลามเน้ือ ไดแก ข้ีผึ้งแกปวดบวม 
     15) ยาแกปวดฟน 
    2.7.3.2 ขอแนะนําการใชยาสามัญประจําบาน 
     1) อานฉลากใหละเอียด และปฏิบัติตามคําแนะนําใชยาเมื่อจําเปน
เทาน้ัน  หากใชพร่ําเพรื่อหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน อาจเกิดอันตรายได 
    2) หลังจากใชยาไปแลว 2-3 วัน ถาอาการปวยยังไมทุเลา หรือกําเริบ
มากข้ึน ใหรีบไปพบแพทย 
     3) ตูยาประจําบาน แตละบานควรมีตูยาสําหรับเก็บยาเปนสัดสวนไมควร
เก็บยาไวปะปนกับของใชอื่นๆ เพราะอาจหยิบใชผิดได 
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  2.8 การจัดและดูแลรักษายา    
 
  ยาถึงแมจะมีมาตรฐานเพียงใดถาหากเก็บรักษาไมถูกวิธีก็อาจเสื่อมสลายกลายเปน
ผลิตภัณฑที่ไมมีประโยชนในการรักษาทั้งยังอาจเปลี่ยนเปนสารที่อันตราย ผูใชยาควรจะตองทราบวิธี
เก็บรักษายาเพื่อใหยาคงสภาพในการรักษาตลอดระยะเวลาที่ยาน้ันถูกนํามาใช   
 
  2.8.1 ต้ังตูยาใหสูงพนมือเด็ก อยูในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับช้ืน และ
ไมใหถูกความรอนหรือแสงแดดสองถึง เพราะจะทําใหยาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุกอนเวลาที่ระบุไว 
 
  2.8.2 ยาทุกชนิดตองมีฉลากยาชัดเจนติดไวที่ขวด ถาเปนยาที่ซื้อเองจากรานขายยา   
เปนยาที่แบงมาจากขวดใหญ ตองเขียนช่ือยา ขนาดความแรง สรรพคุณ และวิธีใช ไวหนาซองที่ใสยา
พรอมทั้งจดวันที่ซื้อจะไดทราบแนชัดวาเปนยาที่ซื้อมานานเทาใดแลว 
 
  2.8.3 แยกยาที่ใชภายใน และภายนอกไวคนละช้ัน ปองกันการหยิบยาผิด 
 
  2.8.4 ขวดบรรจุยาตองปดสนิทแนน ถาเก็บยาในซองพลาสติก ทุกครั้งที่เปดซองหยิบยา
มาใชควรรูดปากซองใหปดเขาหากันใหสนิท ยาเม็ดหรือแคปซูลไมควรเก็บไวในตูเย็น เพราะจะทําให
ยาช้ืน ยาปฏิชีวนะสําหรับเด็ก ถาเติมนํ้าแลวควรเก็บไวในตูเย็น และถาใชไมหมดภายใน 7 วัน ตองทิ้ง
ไป 
 
  2.8.5 หมั่นตรวจดูยาที่เหลือใชยาที่หมดอายุและเสื่อมคุณภาพควรทิง้ไป การเสือ่ม สภาพ 
และการหมดอายุของยา คือ การที่ตัวยาเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม ทําใหประสิทธิภาพ
ในการบําบัดรักษาลดลง จนอาจเปนอันตรายตอตัวผูใชได ยาที่เสื่อมสภาพมีลักษณะดังตอไปน้ี  คือ 
    2.8.5.1 ยาเม็ด สีของยาเปลี่ยนไปจากเดิม เม็ดยาแตกหัก หรือเม็ดยาเย้ิมเหลว
ในกรณีที่เปนยาเม็ดเคลือบ 
    2.8.5.2 แคปซูล ตัวแคปซูลบวมโปงพอง ผงยาเปลี่ยนสีหรือจับกันเปนกอน 
    2.8.5.3 ยานํ้าใสหรือยานํ้าเช่ือม ตัวยาตกตะกอนหรือเปลี่ยนส ี
    2.8.5.4 ยานํ้าแขวนตะกอน ตะกอนจับกันเปนกอนแข็งเขยาแลวไมกระจายตัว 
    2.8.5.5 ยาเม็ด มีอายุเกิน 5 ป นับจากวันผลิต 
    2.8.5.6 ยานํ้าและครีม มีอายุเกิน 3 ป นับจากวันผลิต เวนแตมีวันหมดอายุ 
ระบุอยู 
    2.8.5.7 หมั่นทําความสะอาดตูยา อยาใหมีฝุนละอองปนเปอนกับตัวยา
โดยเฉพาะพวกยาหยอดตาซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับความสกปรกที่ติดอยูบนน้ิวมือ หรือขนตาไดงาย 
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3. สารเสพติด (Narcotic) 
 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเขาไป
แลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจตอ ไปโดยไมสามารถหยุดเสพได และจะตองเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกายและจิตใจข้ึน 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใชในปจจุบันไดกําหนดความหมาย         
สิ่งเสพติดใหโทษดังน้ี สิ่งเสพติดใหโทษ หมายถึง "สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย
ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ      
ในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเรื่ อยๆ มีอาการขาดยาเมื่ อไมได เสพ                 
มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง 
กับใหรวมตลอดถึงพืช หรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิต  
เปนยาเสพติดใหโทษ 
 ดังน้ันสารเสพติด หมายถึง สารหรือยาทีอ่าจเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติหรือจากการ
สังเคราะห ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพเขาไปในรางกายซ้ําๆ ไมวาดวยวิธีใดๆ เปนชวงระยะๆ หรือนาน
ติดตอกันก็ตามจะทําใหมีลักษณะดังน้ี 

1. บุคคลน้ันตองตกอยูใตอํานาจหรือเปนทาสของสิง่น้ันทางดานรางกายและ จิตใจ 
2. ตองเพิม่ปริมาณการเสพข้ึนเรือ่ย ๆ หรอืทา ใหสุขภาพของผูเสพติดเสื่อมโทรมลง 
3. เมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ 

3.1 ประเภทของยาเสพติด  
 

3.1.1 จําแนกตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาท แบงเปน 4 ประเภท (ฝาย 
วิชาการบริษัทสกายบุกส, 2545: 30) 

3.1.1.1 ประเภทกดประสาท ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยานอนหลบั ยาระงับ 
ประสาท ยากลอม ประสาท เครื่องด่ืมมึนเมาทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เชน ทินเนอร แล็กเกอร   
นํ้ามันเบนซิน กาว มักพบวาผู เสพติดรางกายซูบซีด ผอมเหลือง ออนเพลีย ฟุงซาน อารมณ
เปลี่ยนแปลง 

3.1.1.2 ประเภทกระตุนประสาท ไดแก ยาบา ยาอี (Ecstasy) กระทอม โคเคน  
มักพบวาผูเสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุม
คลั่ง หรือทําในสิ่งที่คนปกติไมกลาทํา เชน ทํารายตนเอง หรือฆาผูอื่น 

3.1.1.3 ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี (Lysergic acid  
diethylamide – LSD) ดีเอ็มที (DMT) ยาเค (Ketamine) และเห็ดข้ีควาย ผูเสพติดจะมีอาการ
ประสาทหลอน   ฝนเฟอง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวว หรือเห็นภาพหลอน ที่นาเกลียดนากลัว 
ควบคุมตนเองไมได ในที่สุดมักปวยเปนโรคจิต 
 
 



 

 
 
 

135 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

      เฮโรอีนยาอี (Ecstasy)                  ยาบา (Amphetamine) 

3.1.1.4 ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน คือทั้งกระตุนกดและหลอนประสาท 
รวมกันไดแก กัญชา ผูเสพติดมักมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา ควบคุมตนเอง
ไมได 

3.1.2 จําแนกตามแหลงท่ีเกิด ซึง่จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
3.1.2.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช 

บางชนิดโดยตรง เชนกระทอม กัญชา 
3.1.2.2 ยาเสพติดสงัเคราะห (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตข้ึนดวย 

กรรมวิธีทางเคมี เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอ็คตาซ ี
 

3.1.3 จําแนกตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แบงได 
5 ประเภท คือ 

3.1.3.1 ยาประเภทที ่1 ไดแก เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบา ยาอ ี
หรือ ยาเลิฟ 

3.1.3.2 ยาประเภทที ่2 ยาเสพติดประเภทน้ีนา มาใชเพื่อประโยชน 
ทางการแพทยได แตตองใชภายใตการควบคุมของแพทย และใชเฉพาะกรณีทีจ่ําเปนเทาน้ัน ไดแก ฝน 
มอรฟน (Morphine) โคเคน (Cocaine) หรือโคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน (Methadone) 

3.1.3.3 ยาประเภทที ่3 เปนยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดประเภทที ่2 ผสม 
อยูดวยมีประโยชนทางการแพทย การนําไปใชเพื่อจุดประสงคอื่น หรือเพื่อเสพติด ไดแก ยาแกไอ ที่มี
ตัวยาโคเคอีน ยาแกทองเสีย ที่มีฝนผสมอยูดวย ยาฉีดระงับปวดตางๆ เชน มอรฟน เพทิดีน 
(Pethidine) ซึ่งสกัดมาจากฝน 

3.1.3.4 ยาประเภทที ่4 เปนสารเคมทีี่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท 
ที่ 1 หรอืประเภทที ่2 ไมมีการนํามาใชประโยชนในการบําบดัโรค และมบีทลงโทษกํากับไวดวย ไดแก 
นํ้า ยาอะเซติคแอนไฮไดรย (Acetic anhydride) และอะเซติลคลอไรด (Acetic choride) ซึ่งใชใน
การเปลี่ยน มอรฟน เปนเฮโรอีน สาร คลอซูไดอีเฟครีน สามารถใชในการผลิตยาบาได และวัตถุออก
ฤทธ์ิตอจิตประสาทอีก 12 ชนิด ที่สามารถนํามาผลิตยาอีและยาบาได 

3.1.3.5 ยาประเภทที ่5 เปนยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาขายอยูในยาเสพติด 
ประเภทที ่1 ถึง 4 ไดแก ทุกสวน ของพืช กัญชา กระทอม เห็ดข้ีควาย เปนตน 
 

 
 

 
ภาพที่ 3-13 ตัวอยางยาเสพติดประเภทที่ 1  

ที่มา (http://www.chaiwbi.com/2555student/m5/d5601/wbi/555601/101.html) 
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ฝน                                    มอรฟน                                โคเคน                                         

                 กระทอม                               กัญชา เห็ดข้ีควาย 

 

      
 

 
  

ภาพที่ 3-14 ตัวอยางยาเสพติดประเภทที่ 2 
ที่มา (http://www.chaiwbi.com/2555student/m5/d5601/wbi/555601/101.html) 

 

 
 
 

ภาพที่ 3-15 ตัวอยางยาเสพติดประเภทที่ 5  
ที่มา (http://www.suriyothai.ac.th/th/node/2032) 

 
3.2 สาเหตุการติดยาเสพติด  
 

3.2.1 จากความรูเทาไมถึงการณ 
3.2.1.1 อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึง่เปนนิสัยของคน 

โดยทั่วไปจึงไปทําการทดลองใชสิง่เสพยติดน้ัน จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพยติดน้ัน 
3.2.1.2 ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง โดยเฉพาะวัยรุนมักจะม ี

นิสัยดังกลาว คนพวกน้ีอาจแสดงความเกงกลาของตนในกลุมเพื่อน และใหเพือ่นฝงูยอมรับวา ตนเกง 
โดยมิไดคํานึง ถึงผลเสียหายหรืออันตรายทีจ่ะเกิดข้ึน 

3.2.1.3 การชักชวนของคนอื่น อาจเกิดจากการเช่ือตามคําชักชวนโฆษณา 
ของผูขายสินคาทีเ่ปนสิ่งเสพยติดบางชนิด หรือเช่ือเพื่อน หรอืตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับ
เพื่อน จึงใชสิ่งเสพยติดน้ัน 
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3.2.2 จากการถูกหลอกลวง 
  ปจจุบันน้ีมผีูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรอืเครือ่งด่ืมบางรายใชสิ่งเสพย 

ติดผสมลงในสินคาที่ขาย เพื่อใหผูซื้อสินคาน้ันไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก 
กวาจะทราบก็ตอเมื่อ มีอาการเสพยติดรุนแรง และมสีุขภาพเสื่อมลง 
 

3.2.3 สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บปวย 
3.2.3.1 การเจบ็ปวยทางกาย คนที่มีอาการเจ็บปวยทางกายพยายามแสวงหา 

วิธีที่จะชวยเหลือตนเองใหพนจากความทุกขทรมานน้ันซึ่งวิธีหน่ึงที่ทําไดงายคือ การรับประทานยา   
ที่มีฤทธ์ิระงับอาการเจ็บปวด เมื่อฤทธ์ิยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยาน้ันอีกเมื่อทํา
เชนน้ีไปนานๆ เกิดอาการติดยาน้ันข้ึน 

3.2.3.2 การเจบ็ปวยทางจิต ผูมีจิตใจไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิต 
พยายามหายาหรือสิ่งเสพยติดที่มีฤทธ์ิสามารถคลายความเครียดจากทางจิตได ช่ัวขณะหน่ึงมา
รับประทาน แตไมไดรักษาที่ตนเหตุ เมื่อยาหมดฤทธ์ิจิตใจก็จะกลับเครียดอีก และผูปวยก็จะเสพสิ่ง
เสพติด ถาทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหผูน้ันติดยาเสพยติดในที่สุด 
 

3.2.4 การปฏิบัติไมถูกตองในการใชยา การไปซื้อยามารับประทานเอง บางครัง้อาจมี
อาการถึงตายได หรอืบางครั้งทําใหเกิดการเสพติดยาน้ันได 

 
3.2.5 สาเหตุอ่ืน ๆ 

3.2.5.1 การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือเปนผูขายหรือผูผลิตเอง 
จึงทําใหมีโอกาสติดสิ่งเสพยติดใหโทษน้ันมากกวาคนทั่วไป 

3.2.5.2 การอยูใกลชิดกบัผูติดสิ่งเสพยติด เมื่อมเีพื่อนสนิทหรือพี่นองที่ติดสิง่ 
เสพยติดอยู ผูน้ันยอมไดเห็นวิธีการเสพ ของผูที่อยูใกลชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตางๆ ของเขาดวย
และยังอาจไดรับคําแนะนํา หรือชักชวนจากผูเสพดวย จึงมีโอกาสติดได 

3.2.5.3 สภาพแวดลอมทางสังคม คนบางคนอยูในสภาพทีม่ปีญหา เชน  
วางงานหรอื มีหน้ีสินมาก ฯลฯ เมื่อแกปญหาตางๆ เหลาน้ีไมได ก็หันไปใชสิ่งเสพยติด ถาทําอยูเปน
ประจํา ทําใหติดสิง่เสพยติดน้ันได 

3.2.5.4 การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใครหรือเพือ่นเสพสิ่ง 
เสพยติดจึงเห็นวาเปนสิง่นาลอง เปนสิ่งโกเก แสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่งเสพยติด
น้ันจนติด 

3.2.5.5 การประชดชีวิต คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ครอบครัวชีวิต 
สังคม เพือ่เปนการประชดตนเองหรือคนอื่น จึงไปใชสิง่เสพยติดจนติด ทั้งๆ ที่ทราบวาเปนสิง่ไมดี 
 

3.3 ลักษณะอาการติดยา สามารถสงัเกตจากลักษณะดังน้ี (สารเสพติด, 2555) 
3.3.1 ตาโรย นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหล ริมฝปากเขียวคลา และแหง แตก 
3.3.2 เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสมัพันธกับความจริง 
3.3.3 บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มรีองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น 
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3.3.4 ที่ทองแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลาแหง ยา
กลอมประสาท ยาระงบัประสาท) 

3.3.5 ใสแวนตากรองแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยาย และเพื่อปดนัยนตาสี
แดงก่ํา 

3.3.6 มักสวมเสื้อแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจากบุคคลที่มลีักษณะ
ดังกลาว ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล 

3.3.7 มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยาน้ันตอไปอีกเรื่อย ๆ 
3.3.8 มีความโนมเอียงที่จะเพิ่มปรมิาณของสิ่งเสพยติดใหมากข้ึนทุกขณะ 
3.3.9 ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรอือยากยา

โดยแสดงออกมา ในลักษณะอาการตางๆ เชน หาว อาเจียน นา มูกนา ตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลัง่ 
ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ 

3.3.10 ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน และเกิดอาการทางโรคประสาท 
 

3.4 การปองกันยาเสพติด  
 

ในการปองกัน การติดยาเสพติดตองเริ่มจากการปองกันตัวเอง และปองกันครอบครัว 
ดังน้ี (http://th.wikipedia.org/wiki) 

 
3.4.1 การปองกันตนเอง ควรปฏิบัติตนโดยวิธีการตอไปน้ี 

3.4.1.1 ศึกษาหาความรู เพื่อใหรูถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 
3.4.1.2 ไมทดลองใชยาเสพติดทกุชนิดและปฏิเสธเมือ่ถูกชักชวน 
3.4.1.3 ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได 
3.4.1.4 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
3.4.1.5 เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสรางสรรค 
3.4.1.6 เมื่อมปีญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยวกับยาเสพติดหาก 

แกไขไมไดควรปรึกษาผูใหญ 
 

3.4.2 การปองกันครอบครัว ครอบครัวที่อบอุน มีความรักและเอาใจใสตอกันเปนรั้ว 
ปองกันที่ดีปลอดภัยจากยาเสพติดดังน้ันสมาชิกของครอบครัว ควรปฏิบัติดังน้ี 

3.4.2.1 สรางความอบอุนและสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3.4.2.2 รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง 
3.4.2.3 ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไมใหของเกีย่วกับยาเสพติด 
3.4.2.4 ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครัวติดยา    

เสพติด 
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3.5 การแกไขปญหาสารเสพติด  
 

 ปจจุบันปญหาสารเสพติดเปนปญหาที่สําคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดใหมี
โครงการปองกัน และบําบัดการติดสารเสพติดโดยมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการประสานงานอยาง
ใกลชิดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา เนนหนักดานการปองกันทั้งใน
ดานของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการใหสุขศึกษา ขยายแหลงบริการถอนพิษยาและ
ฟนฟูจิตใจ ฝกอบรม และเพิ่มพูนกําลังเจาหนาที่ในแขนงน้ี  
 การแจงเบาะแสเกี่ยวกับแหลงคา และผลิตสารเสพติด ก็เปนอีกแนวทางหน่ึง         
ในการแกไขปญหาสารเสพติดโดยควรแจงเจาหนาที่ทราบทันทีที่สํานักงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) โทร 02-245 9414 หรือ 02- 247 0901-19 ต อ 258 หรือที่ศูนยแจงขาวยาเสพติด 
สํานักงานตํารวจแหงชาติที ่1688 
 
 3.6 การบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด 
 
  หลักในการบําบัดรักษาน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทําลายพิษของสารเสพติดออกจากรางกาย 
และฟนฟูสภาพจิตใจใหผูติดสารเสพติดสามารถกลับไปอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังน้ันการ
บําบัดรักษาจึงแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

1) ระยะถอนยา เปนการใชยาเพื่อการรักษาบําบัดอาการทุกขทรมานทางกายใหลด
นอยลง หรือเรียกวาการถอนพิษยา ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห 
 2) ระยะฟนฟูจิตใจ หลังจากถอนพิษยาแลวก็จะเริ่มใหการอบรมโดยใชศาสนามาชวย
ใหมีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ตลอดจนใหการฝกอบรมทางดานวิชาชีพ การเลนกีฬา และนันทนาการ  ซึ่งใน
ระยะน้ีจะใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน 
 3) ระยะติดตามผล เปนระยะที่ไดออกจากโรงพยาบาลไปอยูที่บานซึ่งเจาหนาที่
โรงพยาบาลจะติดตามดูวามีการหวนกลับไปใชสารเสพติดอีกหรือไม ระยะนี้อาจจะใชเวลา
ประมาณ 1-3 ป ถาพนระยะน้ีไปได ก็จะสามารถเลิกการใชสารเสพติดไดอยางถาวร 
 
 3.7 สถานท่ีในการบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด 
 
   สถานบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด แบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 3.7.1 สถานพยาบาลเฉพาะทางการรักษาผูติดสารเสพติดของรัฐ   

   3.7.1.1 โรงพยาบาลธัญญารักษ 
   3.7.1.2 ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
   3.7.1.3 ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคใต 
   3.7.1.4 ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเหนือ 
   3.7.1.5 ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดแมฮองสอน 
   3.7.1.6 ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี 
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 3.7.2 สถานบริการรักษาผูติดสารเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร   
   3.7.2.1 โรงพยาบาลราชวิถี 
   3.7.2.2 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
   3.7.2.3 โรงพยาบาลนิติจิตเวช 
   3.7.2.4 โรงพยาบาลตํารวจ 
   3.7.2.5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
   3.7.2.6 โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
   3.7.2.7 โรงพยาบาลทหารเรือ 
   3.7.2.8 โรงพยาบาลทหารผานศึก 
   3.7.2.9 กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ 
   3.7.2.10 โรงพยาบาลกลาง 
   3.7.2.11 วชิรพยาบาล 
   3.7.2.12 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
   3.7.2.13 โรงพยาบาลตากสิน 
   3.7.2.14 คลินิกยาเสพติด  
   3.7.2.15 มูลนิธิดวงประทีป  

ฯลฯ 
 3.7.3 สถานบริการรกัษาผูติดสารเสพติด ในเขตภาคกลาง   
   3.7.3.1 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา  
   3.7.3.2 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
   3.7.3.3 โรงพยาบาลปทุมธานี  
   3.7.3.4 โรงพยาบาลอางทอง 
   3.7.3.5 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  
   3.7.3.6 โรงพยาบาลอานันทมหิดล  

ฯลฯ 
 

4. สมุนไพร (Herbs) 
 

4.1. ความหมายของสมุนไพร 
 

 สมุนไพรไทยมีความผูกพันกับการดํา เนินชี วิตของคนไทยนับพันปที่ อํานวย
คุณประโยชนมากมายในดาน ยา อาหาร เครื่องปรุง แตงกลิ่น รส และสีในอาหาร เครื่องด่ืม 
เครื่องสําอางรวมถึงการสงออกเปนพืชเศรษฐกิจ มีผูใหความหมายไวดังน้ี 

สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติที่ไดจากพืช สัตว แรธาตุ ซึ่งใชเปนยา หรอืผสม 
กับ สารอื่นตามตํารบัยาเพือ่บําบัดโรค บํารงุรางกาย (ราชบณัฑิตยสถาน. 2542: 1132) 

ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพืชสัตวแรธาตุที่ยังมิไดผสมปรงุแตงหรือแปรสภาพ 
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4.2 รสของสมุนไพรไทย  
 

4.2.1 รสฝาด ใชสมานแผล แกบิด คุมธาตุ แกทองเสีย ชะลางบาดแผล เชน ใบชา 
เปลือกลูกทบัทิม ลูกหมาก เปลือกหอย 

4.2.2 รสหวาน ทําใหรางกายชุมช่ืน บํารุงกําลัง แกออนเพลีย ทําใหชุมคอ แกไอ เชน        
ขันทศกร นํ้าผึ้ง นํ้านม แกนขนุน นํ้าตาลกรวด ดอกคําฝอย รากชะเอม 

4.2.3 รสเมาเบือ่ แกพิษ แกพยาธิ แกสัตวกัดตอย ขับพยาธิ แกโรคผิวหนัง เชน 
สลัดได เห็ด งเูหา แสลงใจ ฝน กัญชา ใบกระทอม 

4.2.4 รสขม แกทางโลหิต แกไข เจ็บคอ รอนใน กระหายนา เจรญิอาหาร เชน ประคํา 
ดีควาย ใบแจง สมอดีงู ชิงชาชาลี เมล็ดมะนาว มะระข้ีนก สะเดา ลูกมะแวง 

4.2.5 รสเผ็ดรอน แกลม บํารุงธาตุ ขับลมในกระเพาะอาหารและลําไส ชวยยอย
อาหาร เชน กระชาย กะทือ กระเทียม กระเพรา ขิง ขา การบรู มหาหิงคุ พริกไทย ดองดึง 

4.2.6 รสมัน แกเสนเอ็น บํารงุเสนเอ็น แกปวดเมื่อยตามรางกาย แกไตพิการ แกปวด
เขาปวดขอ เชน งา ถ่ัว เมล็ดมะขาม นํ้านมสัตว ผักกระเฉด เน้ือมะพราว เมล็ดบัว ตับสัตว 

4.2.7 รสหอมเย็น ทาใหช่ืนใจ บํารงุหัวใจ ชูกาลงั แกออนเพลีย แกไข แกรอนใน 
กระหายนํ้า เชน ดอกกรรณิกา กฤษณา กระดังงา ใบบัวบก ดอกปบ พมิเสน ดอกลําดวน 

4.2.8 รสเค็ม รักษาโรคผิวหนัง แกประดงแดง ลมพิษ เชน รากแค ผักชะคราม 
4.2.9 รสเปรี้ยว กัดเสมหะ แกไอ ชวยใหระบายขับถายเมือกมัน แกเลอืดออกตาม

ไรฟน ฟอกโลหิตทําใหโลหิตไหลเวียนดีข้ึน เชน สมปอย มะอึก มะกอกปา มะเฟอง สมอไทย มะเมา 
มะปริง 

 
4.3 พืชสมุนไพรเพ่ือรักษากลุมโรค  
 

4.3.1 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร 
4.3.1.1 สมุนไพรที่ใชเปนยาระบาย ยาถาย ไดแก คูน ชุมเหด็เทศ ชุมเห็ดไทย 

กาลพฤกษ จําปา แมงลัก วานหางชาง สมอไทย ผักตบชวา คูน มะลิ หนาดใหญ หญาแพรก กะทือ 
กระทอน ทับทมิ ฝรัง่ เพกา มะเด่ือไทย ปอกระสา โพธ์ิ ดาวเรือง ขอย ผักคราดหัวแหวน มะละกอ 
และฝรั่ง ขาวโพด พันงู เอื้องหมายนา วานหางจระเข ขลู เพชรสังฆาต มะเกลอื มะเฟอง มะหวด 
เลบ็มือนาง 
 

4.3.2 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ ไดแก เอื้องหมายนา พันงูหญาคา 
ขาวโพด ปอกระสา ขาวฟางสมุทรโคดม คูน ออย เทียนกิง่ ไมยราบ 

 
4.3.3 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ ไดแกขาวโพด พันงู ผักกาดหัว 

ชุมเห็ดไทย เถาสงิโต หญาเกล็ดปลา ขาวฟางสมทุรโคจร ปอกระสา พันงู ขาวโพด 
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แผนผังที ่3-1 สมุนไพรเพือ่รักษากลุมโรค 
 

4.3.4 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ตอผิวหนัง ไดแกมะละกอ นํ้านมราชสีห มะมวงหิมพานต 
เทียนกิ่งคูน ชุมเห็ดไทย ชุมเห็ดเทศ ปอกระสา หนาดใหญ กุมบก นางแยม ทองพันช่ัง เหงือกปลา 
หมอ พิลงักาสา มะยม วานมหากาฬ หนาดใหญ 
 

4.3.5 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ตอระบบอ่ืน ๆ เชน การไหลเวียนของโลหิต 
4.3.5.1 สมุนไพรใชสาหรบับํารุงหัวใจ ไดแก กลุมของพืชหอมตางๆ ไดแก มะล ิ

กระดังงาไทย 
4.3.5.2 สมุนไพรใชสําหรบักระตุนการไหลเวียนของโลหิต ไดแก หนาดใหญ 
4.3.5.3 สมุนไพรใชสาหรบัลดความดันโลหิตสูง ไดแก ขาวโพด ขะยอมหลวง 
 

4.3.6 สมุนไพรท่ีนิยมใชเด่ียว ๆ รักษาอาการของโรคที่พบบอย ๆ เชน 
4.3.6.1 สมุนไพรแกไข ไดแก ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด 
4.3.6.2 สมุนไพรแกทองเสีย ไดแก กลวยนํ้าวา ทับทิม ฝรัง่ดิบ 
4.3.6.3 สมุนไพรแกไอ ไดแก มะแวง ขิง มะนาว 
4.3.6.4 สมุนไพรแกทองอืด ทองเฟอ ไดแก ขมิ้นชัน แหวหมู กระชาย 
4.3.6.5 สมุนไพรชวยใหนอนหลบัไดแก ข้ีเหล็ก ดอกบัวหลวง หัวหอมใหญ 
4.3.6.6 สมุนไพรแกเช้ือรา ไดแก กระเทียม ขา ชุมเห็ดเทศ 
4.3.6.7 สมุนไพรแกเรมิ ไดแก เสลดพงัพอนตัวเมีย และตัวผู 

 
4.4 ขอควรปฏิบัติในการใชสมุนไพร  

 
ควรปฏิบัติในการใชสมุนไพร มีรายละเอียดดังน้ี  (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2548: 447) 

4.4.1 ใชใหถูกตน หมายถึง จะตองใชสมุนไพรใหถูกตอง เน่ืองจากสมุนไพรแตละชนิด
อาจมีช่ือเรียกใชตางกันของแตละพื้นที่ทองถ่ิน 

พืชสมุนไพรเพ่ือรักษากลุมโรค 

ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบทางเดินหายใจ 
 

ระบบทางเดินปสสาวะ 
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4.4.2 ใชใหถูกสัดสวน หมายถึง ควรใชสมุนไพรอยางเหมาะสมเพราะสมุนไพรแตละ
ชนิดจะมีฤทธ์ิไมเทากัน 

 
4.4.3 ใชใหถูกขนาด หมายถึง การใชปริมาณของสมุนไพรอยางถูกตองเพราะสมุนไพร

บางชนิดถาใชในปริมาณมากเกินไปหรือนอยเกิดไปอาจไมไดผล 
 
4.4.4 ใชใหถูกวิธี หมายถึง ควรจะตองศึกษาถึงวิธีการใชสมนุไพรของแตละชนิดบาง

ชนิดอาจใชแบบสด แบบแหง แบบตม หรือตองบดใหละเอียด 
 
4.4.5 ใชใหถูกกับโรค หมายถึง จะตองใชสมุนไพรใหตรงกับโรค เชน ถามีอาการ

ทองผูกจะตองใชยาระบาย 
 

4.5 อาการแพสมุนไพร  
 

หลักปฏิบัติทีส่ําคัญในการใชสมุนไพรที่ตองพึงระวัง คือ ไมควรใชสมุนไพรหรือ ซือ้ยา 
รับประทานดวยตนเองหากปรากฏอาการเหลาน้ีรีบไปพบแพทย (สุนันท บุราณรมย และคณะ, 2542: 
113) 

4.5.1 ผื่นข้ึนตามผิวหนังคลายลมพิษ อาจบวมที่ตาหรือริมฝปาก หรอืมีเพียงดวงสีแดง       
ที่ผิวหนัง 

4.5.2 เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน 
4.5.3 หูอื้อ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง 
4.5.4 ประสาทความรูสึกทํางานไวเกินปกติ เชน แตะผิวหนังก็รูสึกเจบ็ 
4.5.5 ใจสั่น ใจเตน หรือรูสึกวูบวาบคลายหัวใจจะหยุดเตน และเปนบอย ๆ 
4.5.6 ตัวเหลือง ตาเหลือง ปสสาวะสีเหลอืง 
ยาสมุนไพร สามารถใชเปนยารักษาโรคทั่วไปไดหลายโรค หรือเปนสารกระตุนภูมิ

ตานทานและเพิ่มพลังงาน แมวาสมันไพรจะเหมาะสําหรบัการรักษาตนเอง เมือ่เกิดเจบ็ปวยเล็กๆ 
นอยๆ แตควรปรึกษาผูเช่ียวชาญสมุนไพร (อุทัยวรรณ  วิสุทธากุล, 2546: 50) 
    จะเห็นไดวา สมุนไพรตางๆ มีมากในทองถ่ิน ดังน้ัน จึงควรนํามาใชใหเกิดประโยชน
อยางถูกตอง  
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ทับทิม  ชุมเห็ดเทศ 

 

 

 

โหระพา  วานหางจระเข 

 

 

 

ฟาทะลายโจร  ปลาไหลเผือก 

 

 

 

ยานาง  มะหาด 

ภาพที่ 3-16 ตัวอยางพืชสมุนไพร 
ที่มา (http://www.webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/dairy.php) 
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ผักบุงทะเล  เหงอืกปลาหมอ 

 

 

 

มะแวงเครอื  ไพล 

 

 

 

หญาหนวดแมว  ยอ 

 

 

 

บอระเพ็ด  ข้ีเหลก็ 
ภาพที่ 3-17 ตัวอยางพืชสมุนไพร 

ที่มา (http://www.webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/dairy.php) 
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กระเจี๊ยบแดง  บัวบก 

ภาพที่ 3-18 ตัวอยางพืชสมุนไพร 
ที่มา (http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/dairy.php) 

 
5. สรุป 
 
 ปจจุบันประเทศไทย ประสบปญหาตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในดานโภชนาการ การใชยา ยาสมุนไพร และสารเสพติด และที่สําคัญการใชยาและสิ่งเสพติดนับวา
เปนปญหาที่รายแรงในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งโทษภัยกอใหเกิดการทําลายสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ และชาติ ดังน้ันการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหรูวิธี    
ในการหลีกเลี่ยง ปองกันและการรักษา ตลอดจนสามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
ตนเองจากอันตรายตางๆ สามารถดํารงชีพในสังคมที่อยูบนพื้นฐานของการรับผิดชอบรวมกัน 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 3 
 
 

ตอนท่ี 1: โภชนาการกับสุขภาพ 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง.............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. อาหารขยะ หมายถึง....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดแก (บอก 4 ชนิด) ............................................................................................................................. 
3. อาหารเสรมิ หมายถึง......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดแก (บอก 4 ชนิด) ............................................................................................................................ 
4. โภชนาบัญญัติ หมายถึง................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. วิกฤตของอาหาร หมายถึง............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปจจัยที่สงผลตอคานิยมในการรบัประทานอาหารของวัยรุนไทย คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2: ยา สารเสพติด และสมุนไพร  
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. ยาอันตราย หมายถึง.......................................................................................................................... 
ไดแก....................................................................................................................................................... 
2.ลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ไดแก..................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. หลักการใชยาที่ถูกตอง ไดแก............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. อาการของการแพยา ไดแก................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สารเสพติด หมายถึง ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
6. สาเหตุของการติดยาเสพติด............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จําแนกประเภทยาเสพติดพรอมยกตัวอยางประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8. แนวทางการปองกันการติดยา ไดแก
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ยกตัวอยางพืชสมุนไพรตามประเภทที่กําหนด (ระบุช่ือสมนุไพร) 

9.1. ประเภทตน เชน ………………………………………………………………………………….……………………… 
 9.2 ประเภทเถา เชน ………………………………………………………………………………..……………………… 
 9.3 ประเภทหัว เชน ……………………............................................................................................... 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 
สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. สุขภาพ (Health) 
2. สุขภาพจิต (Mental Health) 
3. ความเครียด (Stress) 
4. ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ: Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ  

(EQ: Emotional Intelligence) 
5. การออกกําลงักาย (Exercise) 
6. นันทนาการ (Recreation) 
7. การพักผอน (Rest) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของของสขุภาพ และอธิบายลักษณะผูที่มสีขุภาพดีในแตละชวงวัยได 
2. อธิบายและยกตัวอยางวิธีการสงเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียดได 
3. บอกความหมายและอธิบายความสําคัญของการพฒันาความฉลาดทางอารมณได 
4. อธิบายความหมาย และบอกผลที่เกิดจากการออกกําลงักายที่มีตอสุขภาพได 
5. อธิบายเกี่ยวกับนันทนาการและการพักผอนได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จากเอกสาร 

ประกอบการเรียนการสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

เปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 

คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
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8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” การนําเสนอ 
ดวย Microsoft PowerPoint 

2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. ใบงาน 
4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับสุขภาพกับการพฒันาคุณภาพชีวิต 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัสุขภาพกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 4 
สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
สุขภาพเปนรากฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย นับต้ังแตปฏิสนธิจนสิ้นอายุขัย 

สุขภาพเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอม หากปจจัยดังกลาวขาดความสมดุล   
ก็จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพได การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ตลอดจนหาวิธีการดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม รูคุณคาและประโยชนของการดูแลสุขภาพ จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับทุกชีวิตในสังคม 

 
1. สุขภาพ (Health) 
 
 1.1 ความหมาย 

 
องคการ  อนามัยโลกไดใหความหมายของสุขภาพ หมายถึง “สุขภาวะที่มี          

ความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมใชเพียงปราศจากโรค
และความพิการเทาน้ัน” (Health the state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity) นอกจากน้ียังมีผูใหความหมาย
ของสุขภาพไวดังน้ี 

ประเวศ  วะสี (2539) กลาววา “สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต    
ทางสังคม มิไดหมายถึงการบําบัดโรคเทาน้ัน แตเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทั้งหมด” 

สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 112)  
คําวา “สุขภาพ” หากมองในแงนิเสธ (Negative) หมายถึงความไมมีโรค ความไมพึงพอใจ ความไม
สะดวกสบายและขาดความสามารถ หากมองในแงนิยม (Positive) สุขภาพหมายความรวมถึงความไม
มีโรคทั้งทางกาย และใจรวมทั้งความสามารถในการมีชีวิตอยูในสังคมหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยดี 
(เอมอัชฌา (รัตนริมจง) วัฒนบุรานนท, 2547: 2) 

ดัง น้ันอาจสรุปไดวา  สุขภาพ คือสุขภาวะน่ันเอง ซึ่ งสุขภาวะที่ สมบูรณ น้ัน             
จะประกอบดวยสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ 

การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง การมีสุขภาพเปนปกติ ไมเจ็บปวยหรือไมมีปจจัยที่เปน
สาเหตุบอนทําลายใหเกิดภาวะเจ็บปวยทั้งกายและใจ ซึ่งยังมีนัยหมายรวมถึงการปองกันและ       
การสงเสริมสุขภาพ เชน การรักษาสุขภาพตามวัยใหเหมาะสมในเรื่องการรับประทานอาหาร       
การพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอที่เหมาะสมกับเพศและวัย การหลีกเลี่ยง
ปจจัยเสี่ยง เชน ยาเสพติด เครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล บุหรี่ รวมถึงการไดรับการปองกันภูมิตานทาน
โรคตางๆ เชน การฉีดวัคซีน การกินยาเมื่อเสี่ยงหรือสัมผัสโรค การดูแลเรื่องปจจัยและสิ่งแวดลอม   
ที่กอใหเกิดความเครียด ลวนแลวแตสงผลถึงสุขภาวะโดยรวม 
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1.2 ความสําคัญของสุขภาพ  
 

1.2.1 ความสําคัญตอตนเอง บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกขยอมข้ึนอยูกับสุขภาพ
เปนสําคัญ หากมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดียอมมีแตความสุข ในทางตรงกันขาม หากสุขภาพ
กายไมดี คือรางกายไมแข็งแรง เจ็บไขไดปวยเปนประจํา และมีสุขภาพจิตไมดี คือจิตใจฟุงซาน    
อยากไดไมมีที่สิ้นสุด มีความคิดริษยาอาฆาตมาดรายผูอื่น ผูน้ันก็จะมีแตความทุกข สุขภาพกาย    
และจิตก็จะเสื่อมโทรมหาความสุขในชีวิตไมได 

 
1.2.2 ความสําคัญตอครอบครัว สุขภาพมีสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จหรือ 

ความลมเหลวใหแกครอบครัว เพราะครอบครัวยอมประกอบดวยสมาชิกที่เปนพื้นฐานสําคัญคือ พอ 
แม ลูก การที่พอแมลูกมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ยอมทําใหครอบครัวมีความสุขในทางกลับกันหาก
สมาชิกในครอบครัวมีปญหา ทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ความลมเหลว ในชีวิตครอบครัวก็ยอมจะ
เกิดข้ึนได 

 
1.2.3 ความสําคัญตอสังคม ในสังคมหน่ึงๆ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก แตละ

คนมีความแตกตางทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมาย        
ทั้งปญหาที่เกิดจากสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต อาจเกิดการเจ็บไขไดปวย เชน โรคที่เกิดจาก
ความอวน ความผอมจนเกินไป หรือเกิดจากอุบัติเหตุตางๆ ที่ทําใหรางกายพิการ หรือเกิดจาก 
ความเครียด เพราะสภาพปญหาทางสังคม เปนตน 
 
 1.3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
 
 จากคําจํากัดความของสุขภาพจะเห็นไดวา สุขภาพไมไดข้ึนอยูกับผูเช่ียวชาญและเกิด
ภายในโรงพยาบาลเทาน้ัน แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม สุขภาพของ
มนุษยข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 
 1.3.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก กรรมพันธุ พฤติกรรม ความเช่ือ และจิตวิญญาณ 
  1.3.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน นํ้า อากาศ ที่อยู
อาศัย ขยะมูลฝอย สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน เช้ือโรค และพาหะนําโรค และสิง่แวดลอมทางสังคม 
เชน การเมอืง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา กฎหมาย ความยากจน และความไมเสมอภาค 
  1.3.3 ระบบการใหบรกิาร ไดแก การครอบคลมุและการเขาถึงบริการ ความ
หลากหลายของระบบบริการและการปองกัน/ การสงเสริมสขุภาพ 

ปจจัยการมีสุขภาพดี ประกอบดวย อาหารและโภชนาการที่ดี การออกกําลังกายและ
เลนกีฬาที่ เหมาะสม การพักผอนที่ เพียงพอ หลีกเลี่ยง โรคภัยและสิ่ ง เสพติด และจัดการ               
กับความเครียดไดถูกตอง ซึ่งปจจัยทั้งหมดตองปฏิบัติเปนประจําและสม่ําเสมอ (วิชัย วนดุรงควรรณ, 
2548:197) และการมีสุขภาพดีสมบูรณพรอมรางกาย จิตใจและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข   
เปนความจําเปนพื้นฐาน ในชีวิตการมีสุขภาพดีตองเริ่มจากการสรางรากฐานสุขภาพที่ดีของตนเอง 
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และครอบครัว รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค โดยปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขภาพ   
“สุขบัญญัติ 10 ประการ” ดังน้ี (สํานักงาน อนามัยกรุงเทพฯ, 2552: 5) 

 
1.4 สุขบัญญัติ 10 ประการ 

 
เปนขอกําหนดที่ประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย เพราะผู      

ที่ปฏิบัติตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ จะเปนคนมีสุขภาพดี ทั้งรางกาย จิตใจและสังคม ซึ่งจะสงผลให
มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทํางาน สุขบัญญัติ 10 ประการ ยังชวยใหมีภูมิ
ตานทานโรค ไมเจ็บปวยงาย ๆ สุขบัญญัติ 10 ประการ หรือสุขบัญญัติแหงชาติน้ี รัฐบาลไดประกาศ
ใหดําเนินการและเผยแพรในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และกําหนดใหทุกวันที่ 28 พฤษภาคม 
เปน "วันสุขบัญญัติแหงชาติ" ซึ่งประกอบดวย (สุขบัญญัติ, 2555 ) 

1.4.1 ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 
1.4.2 รักษาฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี 
1.4.3 ลางมือใหสะอาดกอนรบัประทานอาหารและหลงัการขับถาย ลางมือดวยสบูทุก

ครั้ง กอนและหลังการเตรียม ปรุง และรับประทานอาหาร รวมทั้งหลังการขับถาย 
1.4.4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลกีเลี่ยงอาหารรสจัด สี

ฉูดฉาด 
1.4.5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสําสอนทางเพศ ผูที่จะมีสุขภาพดี

ตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ ตองงดสบูบหุรี่ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล งดใชสารเสพติด งดเลนการ
พนันนอกจากน้ีตองสงเสริมคานิยม รกันวลสงวนตัว มีคูครองเมื่อถึงวัยอันควร 

1.4.6 สรางความสมัพันธในครอบครัวใหอบอุน 
1.4.7 ปองกันอบุัติภัยที่อาจเกิดภายในบานและในที่สาธารณะดวยการไมประมาท 
1.4.8 ออกกําลงักายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป 
1.4.9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ สามารถทําไดโดยพกัผอนนอนหลบัใหเพียงพอ

จัดสิ่งแวดลอมภายในบาน และที่ทํางานใหนาอยู ผอนคลายความเครียด 
1.4.10 มีสํานึกตอสวนรวมรวมสรางสรรคสังคม เชน หลีกเลีย่งการใชวัสดุอปุกรณที่

กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางประหยัด อนุรักษและพฒันาสิง่แวดลอมถาหาก
ปฏิบัติไดตามสุขบญัญัติ 10 ประการน้ี จะเปนผูทีม่ีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน 
 

1.5 หลักการเสริมสรางสุขภาพ  
 

เปนกระบวนการในการปองกัน กําจัด หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเสียชีวิตกอนวัยอัน
ควร ดวยการปรับพฤติกรรมของแตละบุคคลจากพฤติกรรมเสี่ยงสูพฤติกรรมที่ปลอดภัย อันจะนําไปสู
วิถีการดําเนินชีวิต (Life Style) ของแตละคนจนกลายเปนคานิยม วิถีปฏิบัติในดานพฤติกรรมสุขภาพ
ของสังคมและนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี (Wellness) ของบุคคล ชุมชน สังคม การสรางเสริมจึงเปน
ทางเลือกใหมในการดดูแลสุขภาพของคน ทุกเพศวัยไดอยางดีย่ิง ซึ่งมีหลักในการเสริมสรางสุขภาพ 
ดังน้ี (คณาฉันท อินออน, 2552: 11) 
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1.5.1 การมีทัศนคติที่ถูกตองในการสรางเสรมิสุขภาพ เปนสิง่ที่ตองทําดวยตนเองไม
สามารถซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นใดได 

1.5.2 สุขภาพเปนเรื่องของขบวนการตอเน่ือง ต้ังแตเกิด การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี
ตลอดช่ัวอายุ จึงเปนขบวนการที่ตองกระทําอยางตอเน่ืองในทุกวัย เพื่อการมีสุขภาพทีส่มบูรณ
แข็งแรงตลอดชวงวัยของคนทุกคน 

1.5.3 การรับประทานอาหาร อาหารเปนปจจัยสําคัญของทกุคนที่จะทําใหสุขภาพดี 
การกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลายเปนประจําทกุวันกจ็ะทําใหสุขภาพดี 

1.5.4 การสงเสริมสุขภาพจิต เปนการปองกันไมใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิต เชน 
ความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งการสงเสริมสุขภาพจิตควรเริ่มต้ังแตภายในครอบครัวเพราะเปน
สถาบันที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการปรับตัว 

1.5.5 การอยูในสภาพแวดลอมที่ดี สิ่งแวดลอมที่มีผลตอมนุษยเริ่ม จากครอบครัวเปน
อันดับแรกครอบครัวที่มีความรักความอบอุนจะทําใหมีความสุข เปรียบเสมือนพลังที่สําคัญในการ
เสริมสรางสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากน้ีชุมชนและสังคมที่มีสภาพแวดลอมที่ดียอมเปน
ปจจัยเสริมที่เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอยางย่ังยืน 

1.5.6 การออกกําลังกาย เปนกลวิธีหน่ึงที่จะทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรงและชวยใน
การปองกันโรคภัยตาง ๆ ซึ่งการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สามารถทําไดโดย การเดิน ว่ิง ถีบจักรยาน 
กระโดดเชือก วายนํ้า เตนแอโรบิก 

 
 1.6 สุขภาพท่ีดีในแตละชวงวัย 
 
  สุขภาพที่ดี หมายถึง  สุขภาพกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ไมเพียงแตไมมีโรคหรือ
พิการ แตรวมการสรางเสริมสุขภาพ การไดรับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย และการรักษา ฟนฟู
เมื่อเจ็บปวยอยางเหมาะสม การแบงอายุแตละวัยสามารถจัดไดเปน 4 กลุม ดังน้ี (พิทยา จารุพูนผล 
และ วิสุทธ์ิ สุวิทยะศิร,ิ 2549: 78) 

1. วัยทารก เปนกลุมที่มีอายุ 0-2 ป คือ นับต้ังแตเริ่มปฏิสนธิจนอายุได 2 ป  สามารถ 
จําแนกออกไดเปน วัยทารกแรกเกิด อยูในชวงแรกเกิดถึง 2 สัปดาห และวัยทารก อยูในชวงอายุต้ังแต 
2 สัปดาห ถึง 2 ป 

2. วัยเด็ก เปนกลุมที่มีอายุอยูในชวง 2-12 ป ซึ่งสามารถจําแนกเปน วัยเด็กตอนตน 
หรือกอนเขาโรงเรียน ชวงอายุ 2-5 ป วัยเด็กตอนกลาง ชวงอายุ 6-9 ป และวัยเด็กตอนปลาย อยู
ในชวงอายุ 10-12 ป 

3. วัยรุนเปนกลุมที่มีอายุ อยูในชวง 12-20 ป 
4. วัยผูใหญ เปนกลุมทีม่ีอายุระหวาง 20-60 ป โดยสามารถจําแนกออกเปน วัย 

ผูใหญ อยูในชวงอายุ 20-40 ป วัยกลางคน อยูในชวงอายุ 40-60 ป 
5. วัยสูงอายุ เปนกลุมที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 

  1.6.1 วัยทารก วัยทารกเปนวัยต้ังแตเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ป ทารกเปนวัยที่ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได ตองไดรับการเอาใจใสอยางใกลชิดในเรื่องอาหาร อารมณ พัฒนาการ 
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และการเจริญเติบโต รวมถึงการกระตุนและสงเสริมพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ซึ่งแบงไดเปน 2 
ระยะ คือ วัยทารกแรกเกิด และวัยทารก 
  1.6.1.1 วัยทารกแรกเกิด เปนวัยที่จะตองมีการปรับตัวอยางกะทันหันและ
รวดเร็ว ทั้งน้ีเพราะจะตองออกจากครรภมารดามาสูโลกภายนอกที่มีสภาพแวดลอมตางกันออกไป 
การปรับตัวของทารกแรกเกิดน้ันจึงเปนสิ่งที่บงบอกถึงความมีชีวิตรอดของทารกน้ันได ไมวาจะเปน
การหายใจ การปรับอุณหภูมิรางกายใหเขากับสภาพแวดลอม การดูดกลืนอาหาร หรือแมกระทั่งการ
ขับถายของเสีย เมื่อทารกแรกคลอดน้ันสามารถปรับตัวใหเขากับโลกใหมของตนเองไดแลว สิ่งที่
ตามมาคือการมีพัฒนาการของทารก ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจ ทารก
แรกเกิดมีพัฒนาการที่สําคัญหลายดาน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
   นํ้าหนัก ปกติทารกแรกเกิดมักมีนํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม และ
อาจมีนํ้าหนักลดลงไดในชวง 7-10 วัน เมื่อทารกแรกเกิดมีการปรับตัวที่ดีนํ้าหนักจะคอยๆ เพิ่มข้ึน 
   อุณหภูมิ ทารกแรกเกิดมีอุณหภูมิในรางกายจะลดลงทันที และคอยๆ ปรับตัว
ข้ึนจนอุณหภูมิในรางกายสมดุลกับอุณหภูมิของอากาศเมื่ออายุประมาณ 2 สัปดาห 
   การเตนของหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจจะเร็วกวาปกติ
ในชวงแรกคลอด และจะคอยๆ ลดลง 
   ผิวหนัง มีขนออนข้ึนหนาแนนทั่วรางกายและจะหลุดรวง จนเหลือจํานวนปกติ
เมื่ออายุประมาณ 1 เดือน 
   ศีรษะ กระดูกของทารกยังออน ศีรษะของทารกจึงเปลี่ยนรูปรางได 
   การนอน ทารกจะนอนมากประมาณรอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในแตละวัน
จะต่ืนอยูเพียง 1-2 ช่ัวโมงเทาน้ัน 
   การเคลื่อนไหว สวนมากจะมีลักษณะเปนปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Reflex) ตอ
การสัมผัสเชน ถามีใครสัมผัสหรือแตะที่แกมของทารก ทารกจะหันหนาไปทางน้ันอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะถาเปนหัวนมของแมมาสัมผัสหรือมีสิ่งใดมากระทบปาก ทารกจะดูดทันทีถาใชน้ิวมือแตะฝา
มือของทารก ทารกจะจับน้ิวมือน้ันแนน หรือหากจับใตไหลทารกทั้งสองขางใหฝาเทาสัมผัสพื้น ทารก
จะกาวขาคลายกับการเดิน ปฏิกิริยาน้ีจะหายไปเมื่อทารกอายุไดประมาณ 2 เดือน 
   เมื่อลูบเทาทารกเบาๆ น้ิวเทาจะกางออกคลายใบพัด ลักษณะเชนน้ีจะหายไป
เมื่ออายุไดประมาณ 5 เดือน เมื่อตกใจหรือไดยินเสียงดังขณะนอนหงาย ทารกจะกางแขนออกคลายๆ 
จะโอบกอด ปฏิกิริยาน้ีเกิดข้ึนบอยและจะหายไปเมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือน 
  1.6.1.2 วัยทารก ถือวาเปนวัยที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนวัยที่สราง
บุคลิกภาพของมนุษย ดังน้ันหากทารกไมไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกายและสังคมแลว 
อาจสงผลตอพัฒนาการในทุกๆ ดาน ในวัยทารกน้ีตองอาศัยผูอื่น การไดรับความรักความอบอุนจะทํา
ใหทารกเกิดความรูสึกวาตนสามารถอยูในโลกไดอยางมีความสุข เกิดความเช่ือถือไววางใจตอโลก และ
รูสึกไวใจคนอื่นทําใหกลากระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตอไป 
   1) พัฒนาการทางรางกาย ตามหลักของพัฒนาการแลว ทารกจะมี
พัฒนาการจากศีรษะไปสูปลายเทา และจะมีพัฒนาการดานตางๆ พัฒนาการดานกิจกรรมน้ีสามารถ
สรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4-1 กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดตามชวงอายุ  
 

อายุโดยประมาณ (เดือน) กิจกรรม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

จองหนาแมหรือคนเลี้ยงได 
ย้ิมได 
หันศีรษะไปมาได 
ชันคอได 
ควํ่าได 
สลับของในมือไปอีกมือหน่ึงได 
น่ังได 
คลานได 
เหน่ียวเกร็งตัวใหยืนได 
ยืนไดโดยไมตองเกาะ 
จูงเดินได 
เดินเองได 

 
   นํ้าหนักและสวนสูง เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน จะมีนํ้าหนักเปน 2 เทาของ
นํ้าหนักตัวเมื่อแรกเกิด และเมื่ออายุ 1 ป จะมีนํ้าหนักเปน 3 เทา ในดานสวนสูงพบวา ในขวบปแรก
น้ันจะมีสวนสูงประมาณ 75 เซนติเมตร ซึ่งในระยะน้ีจะมีพัฒนาการทางดานนํ้าหนักมากกวาสวนสูง 
   กระดูก กระดูกจะคอยๆ แข็งแรงข้ึน ในระหวางปแรกโครงกระดูกเจริญรวดเร็ว
มากและมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนดวย ทารกสวนใหญมีฟนซี่แรกเมื่ออายุได 6-8 เดือน บางคนอาจชาหรือ
เร็วกวาก็ได 
   ความตานทานโรค ในระยะ 6 เดือนแรก ทารกจะมีภูมิตานทานโรคไดดี 
เน่ืองจากไดสะสมความตานทานโรคมาในระหวางอยูในครรภมารดา หลังจากน้ีความตานทานโรคอาจ
ลดลงจนเกิดการเจ็บปวยไดบาง พบวาอัตราการเจ็บปวยถึงตายมีมากในทารกที่อายุใกล 1 ป ดังน้ันจึง
มีการเสริมภูมิคุมกันใหกับทารก โดยการฉีดวัคซีนเปนชวงๆ ตามการนัดหมายของแพทย 
   การนอนหลับ ในระหวางสัปดาหที่ 3 ทารกจะหลับเกือบตลอดทั้งวัน ประมาณ
วันละ 15 ช่ัวโมง แตใน 3 เดือนถัดไป ทารกจะจะนอนกลางวันลดลงแตจะนอนกลางคืนมากข้ึน 
   การมองเห็น ทารกแรกเกิดยังมองอะไรไมเห็นเพราะการทํางานของระบบ
ประสาทตายังไมสมบูรณและไมประสานกัน จนกระทั่ง 1 สัปดาหผานไป จึงสามารถมองจับสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดได จนกระทั่งอายุประมาณ 2-3 เดือน ตาของทารกจึงสามารถมองเห็นได แลวคอยๆพัฒนาไปจน
เมื่ออายุมากข้ึนก็จะเขาใจความหมายของภาพ 
   การกินอาหาร หลังจากคลอดทารกจะกินเฉพาะนมและนํ้า การใหอาหารเสริม
แกทารกจะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน โดยอาหารเสริมเปนกลวยขูด นํ้าซุป อาหารบดละเอียด 
   2) พัฒนาการทางอารมณทารกแรกเกิดจะแยกอารมณไมออก 
ตอจากน้ันจะคอยพัฒนาข้ึนตามวุฒิภาวะและการเรียนรู อารมณที่พัฒนาข้ึนในระยะน้ีมีดังน้ี 
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   ความดีใจ มักเกิดข้ึนกับทารกที่มีสุขภาพที่ดี 2-3 เดือน หลังคลอดทารกจะรูจัก
ย้ิมหรือหัวเราะเมื่อมีความพึงพอใจ 
   ความโกรธ มักพบมากเมื่อทารกไมไดรับสิ่งที่ตองการ อารมณโกรธเกิดข้ึนได
ต้ังแตอายุประมาณ 6 เดือนข้ึนไป 
   ความกลัว ความกลัวของทารกในวัยน้ีเกิดจากการเรียนรู เชน กลัวคนแปลก
หนา กลัวเสียงดัง กลัวสถานที่ทีไมคุนเคย กลัวความเจ็บปวดที่เกิดจากการหกลม  เมื่อเกิดความกลัว
มักจะพยามหนีและรองไห 
   ความอิจฉาริษยา เกิดจากการรวมเอาอารมณโกรธและกลัวเขาดวยกัน มักเกิด
ไดโดยงายเมื่อแมมีลูกคนตอไป และพอและแมเอาใจใสนองของตนเปนพิเศษ 
   ความรัก ทารกจะแสดงออกดวยการกอดรัดโดยข้ึนอยูกับแตละคน ทารกจะเริ่ม
ดวยการรักตนเองกอนจะรูจักรักผูอื่น นอกจากน้ีจะรักสิ่งของของตนเองหรือสัตวเลี้ยงก็ได 
   3) พัฒนาการทางสังคม เริ่มตนจากความสัมพันธกับผูใกลชิด เชน พอ-แม ญาติ 
พี่นอง ตลอดจนบุคคลใกลชิดในครอบครัว จะเห็นไดวาเมื่ออายุได 2-3 เดือน ทารกจะเริ่มมีปฏิกิริยา
ตอเสียงและเริ่มกลัวคนแปลกหนา การรองไหของทารกเปนวิธีหน่ึงในการเรียกรองสิ่งที่ตองการ 
   4) พัฒนาการทางภาษาพัฒนาการดานน้ีมีตนกําเนิดจากการรองไห          
เพื่อเรียกรองในสิ่งที่ตองการ ตอมาเมื่อทารกสามารถเปลงเสียงใหผูอื่นเขาใจได จึงเริ่มเปนการพัฒนา
ทางภาษาอยางแทจริง เด็กทารกเริ่มเปลงเสียงออแอไดต้ังแตอายุ 6 เดือน เมื่ออายุได 18 เดือน     
จะสามารถพูดไดประมาณ 10 คํา เมื่ออายุประมาณ 2 ป จะรูคําประมาณ 30 คํา โดยทั่วไปเด็กหญิง
จะมีพัฒนาการทั่วไปดีกวาเด็กชาย 
 
 1.6.2 วัยเด็ก วัยเด็กน้ีจะเปนวัยที่พัฒนาจากวัยทารกจนอายุถึง 12 ป ซึ่งแบงไดเปน 
3 ระยะ ไดแก วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเรียน วัยเด็กตอนกลาง และวัยเด็กตอนปลาย 
  1.6.2.1 วัยเด็กตอนตน หรือวัยกอนเรียน วัยน้ีอยูในชวงอายุประมาณ 2-5 ป     
เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพมากที่สุด เปนระยะที่เด็กรูจักพึ่งตัวเองไดบางตอมา
คอยๆ เพิ่มพูนการพึ่งตนเองไดมากข้ึน มีลักษณะที่เห็นไดชัด คือ ตองการความเปนตัวของเอง       
มักปฏิเสธการชวยเหลือของผูใหญคอนขางด้ือ จาการที่เด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดบางแลวจึงมี
ความซุกซนมาก เด็กจะแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาเปนการกระทํา 
   1) พัฒ นาการทาง ด านร า งกายและสุ ขภาพ วัย น้ีอั ตร า                
ของการเจริญเติบโตลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับวัยทารก โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนสูงกับนํ้าหนัก 
การเพิ่มนํ้าหนักเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกลามเน้ือ ซึ่งตางจากวัยทารกที่นํ้าหนัก
เพิ่มข้ึนจากเน้ือเย่ือไขมัน ชวงปลายของเด็กวัยน้ีนํ้าหนักของกลามเน้ือถึงรอยละ 25 ของนํ้าหนัก
ทั้งหมด ในชวงน้ีสัดสวนของรางกายจะเปลี่ยนไปจากลักษณะของทารกอยางชัดเจน ลักษณะหนาตา
แบบทารกจะหมดไป   น่ันคือ สวนแขนและขาจะยาวออกไป ศีรษะจะไดสัดสวนกับลําตัว ไหลกวาง 
มือและเทาจะใหญข้ึนดวย  โครงกระดูกแข็งข้ึน กลามเน้ือเติบโตและแข็งแรงข้ึน ในชวงปลายวัยเด็ก
ตอนตนอายุประมาณ  6 ป  ฟนแทจะเริ่มข้ึน 1-2 ซี่ โรคที่มักเปนในวัยน้ี เชน ไขหวัด หัด คางทูม 
สุกใส นอกจากน้ีอาจมีอุบัติเหตุตางๆ ที่ทําใหไดรับบาดแผลเล็กๆ นอยๆ หรือการพลัดตกจากที่สูง  
จากความซุกซน 
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   2) พัฒนาการทางสังคม เด็กวัยน้ีเริ่มรูจักคบเพื่อนและสามารถเลนกับ
เพื่อนไดดีข้ึน เด็กเริ่มรูจักปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางอิสระจะมีความเชื่อมั่น
มากกวาเด็กที่ถูกเขมงวดอยูตลอดเวลา เริ่มมีการแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาใหเห็น เชน การให
ความรวมมือ การยอมรับฟง การแสดงออกถึงความเปนผูนํา เด็กจะเริ่มรูจักการแขงขันเมื่ออายุ
ประมาณ 4-5 ปข้ึนไป ความกลาแสดงออกทางการคบเพื่อนหรือการพูดจาของเด็กข้ึนอยูกับการเลี้ยง
ดูภายในครอบครัวอยางมาก หากครอบครัวมีความสัมพันธอันดีตอกันเด็กมักจะมีความกลาและ  
ความมั่นใจในการเขาสังคมนอกบาน  
   ในวัยน้ีเด็กชายมักเลนกับเด็กชายดวยกัน เด็กหญิงมักรวมกลุมกับ
เด็กหญิง การคบเพื่อนในวัยน้ีมักคบกันเปนเพื่อนเลนมากกวาจะเปนมิตรที่ย่ังยืน เด็กจึงมักเปลี่ยน
เพื่อนเลนไปเรื่อยๆ เมื่ออายุได 5-6 ปเด็กมักจะเริ่มมองเห็นความแตกตางระหวางเพศชายและเพศ
หญิง จึงมักถามครู หรือพอแมเกี่ยวกับเพศของตนอันนําไปสูบทบาทของชายและหญิงเมื่อเติบโตข้ึน
ดวย 
   เพียเจท(Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ไดแบงพัฒนาการทาง
สังคมของเด็กออกเปน 3 ข้ัน ดังน้ี 
   ข้ันแรกยึดถือตนเองเปนศูนยกลาง เด็กที่มีพัฒนาการทางสังคมในข้ันน้ี
ยังไมยอมสนใจใคร ไมเลนกับใคร ทําสิ่งใดก็ยึดความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก มักหวงของตนเอง      
ไมยอมใหใครยืม หรือแบงใหคนอื่นแมแตเพียงเล็กนอย 
   ข้ันที่สองพยายามเขาใจสังคม พฤติกรรมของเด็กในข้ันน้ีจะเริ่มเขาไป
เลนหรือรวมกลุมกับเพื่อนๆ  
   ข้ันที่สามมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกัน โดยพอใจที่จะเลนดวยกัน 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน 
   3) พัฒนาการทางภาษา เด็กในวัยน้ีใชภาษาพูดไดดีพอสมควร ระยะน้ี
เด็กจะรูจักคําศัพทเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็วและสามารถรูความหมายของคําใหมๆ การพัฒนาทาง
ภาษาข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ ไดแก เพศ จํานวนพี่นอง ความเอาใจใสของพอแม และ
ประสบการณ เชน การไดดูโทรทัศนและฟงวิทยุบอยๆ เด็กในวัย 2-3 ป บางครั้งมีปญหาในการพูด 
อาจมีอาการพูดติดอาง อาการดังกลาวมีสาเหตุมาจากการขาดความสุข หรือมีความตึงเครียดทาง
อารมณ หรือต่ืนเตน หวาดกลัว เสียใจ หรือพอแมเขมงวดเกินไป อาการดังกลาวจะหายไปหากชวยให
เด็กมีความสุขและผอนคลายอาการวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวของเด็กออกไป 
   4) พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัยน้ีจะเปนเด็กเจาอารมณ หงุดหงิด 
โมโหรายและโกรธงาย โดยปราศจากเหตุผล มักแสดงความขัดขืนและด้ือรั้นตอพอแมอยูเสมอ เปนวัย     
ที่เรียกกันวา “ชอบปฏิเสธ” ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของมนุษย เมื่อเด็กไดรับการพัฒนาทางดาน
สังคม เชน การมีปฏิสัมพันธกับเด็กในวัยเดียวกัน การคบหาสมาคมกับเพื่อนๆ อาการดังกลาว       
จะคอยๆ หายไป อยางไรก็ตามพัฒนาการทางอารมณของเด็กจะมั่นคงเพียงใดข้ึนอยูกับการอบรม
เลี้ยงดูเปนสําคัญ อารมณของเด็กในวัยน้ีสามารถแยกได ดังตอไปน้ี 
   ความโกรธ เปนอารมณธรรมดาที่พบมากในเด็กวัยน้ี เด็กมักใชเปน
เครื่องมือในการเรียกรองใหไดในสิ่งที่ตองการ มักแสดงออกโดยการรองไห ทุบตีสิ่งกีดขวาง ทิ้งตัวลง
นอน อารมณตางๆจะคอยหายไปเมื่อผานพนวัยน้ี 
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   ความกลัว มักเกิดจากการที่เด็กไดพบในสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยพบมา
กอน เด็กมักแสดงอาการกลัวโดยการหลบซอน ว่ิงหนี ความกลัวอาจมาจากสิ่งเราตางๆ เชน  การฟง
วิทยุ การดูโทรทัศน  เด็กมักจะกลัวในสิ่งที่พอแมกลัว ความกลัวจะคอยๆ ลดลงและหายไปเมื่อไดรับ
คําอธิบายหรือทําใหเด็กไดคุนเคยกับสิ่งที่เคยกลัวมากอน 
   ความอิจฉา ริษยา เปนอารมณปกติที่ เกิดข้ึนในเด็กวัย 2-5 ป 
โดยเฉพาะเมื่อบิดามารดาหันไปใหความสนใจกับบุคคลอื่น เชน มีนองเกิดใหม เมื่อเด็กมีอารมณอิจฉา
เกิดข้ึนมักแสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับอารมณโกรธ บางครั้งความอิจฉายังเปนสาเหตุใหเด็กแสดง
พฤติกรรมแบบทารก เชน การดูดมือ ปสสาวะรดที่นอนบอยๆ เมื่อเด็กมีความสนใจกับสิ่งอื่นมากข้ึน 
ความอิจฉาของเด็กจะคอยๆ ลดลง 
   ความอยากรู อยากเห็น เด็กวัย 2-3 ปมักมีคําถามอยูเรื่อยๆ มีความ
สงสัยในสิ่งตางๆ ไมมีที่สิ้นสุด เด็กอายุประมาณ 5-6 ป จะมีคําถามมากที่สุด ผูใหญจึงควรใหคําตอบที่
ดีและเหมาะกับวัยของเด็ก 
   ความราเริงหรือดีใจ เด็กที่ไดรับการตอบสนองความตองการทันที และ
สม่ําเสมอมักเปนเด็กที่อารมณแจมใสราเริง หัวเราะและย้ิมงาย 
   ความรัก เด็กมักแสดงความรักตอพอแมหรือสัตวเลี้ยงตลอดจนของ
เลน    ที่ชอบ ความรักจัดเปนอารมณที่รื่นรมย เด็กวัยน้ีมักแสดงความรักของเขาออกมาอยางเปดเผย 
เชน การกอดจูบผูที่เขารักหรือสิ่งของที่เขารัก 
  1.6.2.2 วัยเด็กตอนกลาง เด็กวัยน้ีอยูในชวงอายุประมาณ 6-9 ป เปนชวงที่มี
ความสําคัญตอการเริ่มชีวิตใหมของเด็ก เปนระยะของเด็กที่ตองเขารงเรียน การเขาโรงเรียนของเด็ก
เปนครั้งแรก เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตเด็ก เด็กจะตองปรับตัวใหมากข้ึน หากเด็กไดรับ  
การฝกฝนทั้งทางรางกาย อารมณ สติปญญา และสังคมมากอนบางก็จะชวยใหเด็กปรับตัวไดงายข้ึน 
วันแรกที่เด็กไปโรงเรียนเปนวันสําคัญวันหน่ึงในชีวิตของเด็ก เปนการวางรากฐานในการเรียนของเด็ก 
เด็กจะรักโรงเรียนและประสบความสําเร็จในการเลาเรียนเพียงใดข้ึนอยูกับระยะน้ีเปนสําคัญ        
เด็กจะไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อปรับปรุงตนใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม จึงเปนวัยที่เด็ก      
ควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษเชนเดียวกัน 
   1) พัฒนาการดานรางกาย อัตราการเจริญเติบโตของเด็กในวัยน้ีจะชา
ลงเล็กนอยแตก็ยังเปนไปอยางสม่ําเสมอ รางกายของเด็กจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาสวนกวาง 
ลําตัวแบน แขนขายาวออก รูปรางเปลี่ยนแปลงเขาลักษณะผูใหญเขาทุกที ระบอวัยวะยอยอาหารและ
ระบบหมุนเวียนของโลหิตเจริญเต็มที่ ขณะที่หัวใจยังเจริญชากวา มีฟนแทข้ึนแทนฟนนํ้านมอยูเรื่อยๆ 
ฟนนํ้านมหนามักหลุดออกมากอน ฟนกรามโผลข้ึนมาเพื่อเปนตัวกันใหฟนหนาซี่อื่นๆ ข้ึนถูกตอง  
ตามที่ที่ควรจะเปน ระหวางอายุ 6 ป  จะมีกรามบด 4 ซี่ สวนสมองจะมีนํ้าหนักสูงสุด มีกระดูกขอมือ 
6-7 ช้ินแตยังไมเจริญเต็มที่ ตายังไมพัฒนาเต็มที่ สายตายังยาวอยู เด็กในวัยน้ีมีพลังงานมากจึงอยูน่ิง
เฉยไมได ชอบทํากิจกรรมและทําไดอยางรวดเร็ว ไมคอยใชความระมัดระวังมากนัก จึงมักประสบ
อุบัติเหตุไดงาย 
   2) พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัย 6 ป เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เน่ืองจาก   
อยูในวัยที่เขาโรงเรียน เด็กตองเรียนรูการปรับตัวจากประสบการณเกาเขากับประสบการณใหม เชน 
ครู บทเรียน สถานที่ และระเบียบวินัย สิ่งแวดลอมใหมๆ จึงทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
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โดยพัฒนาการทางอารมณน้ันเด็กจะตองมีการรูจักยับย้ังใจ ไมแสดงความรูสึกออกมาเปนพฤติกรรม 
ที่ไมดีทันที จักระวังความรูสึกที่ผูอื่นมีตอตน ความกลัวดีข้ึนตามวัยที่ผานไป โดยเลิกกลัวในสิ่งที่ไมมี
ตัวตนสัตว และปรากฏการณทางธรรมชาติ แตกลับกลัวสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริง เชน กลัวความอดอยาก 
กลัวไมมีเพื่อน กลัวเรียนไมดี 
   3) พัฒนาการทางสังคม เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนบางคนอาจมีปญหา
กับการคบเพื่อนอยูบาง ทั้งน้ีแลวแตการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากทางบาน หากทางบานเปดโอกาสให
เลน   กับเด็กอื่นๆ เด็กก็จะไมมีอาการขลาดอายเพื่อนใหม อยางไรก็ตามการเลนในวัยน้ีสวนมากเด็ก
มักเอาแตใจตัวเองและตองการชนะแตเพียงอยางเดียว เมื่อโตข้ึนจึงคอยๆ รูจักการรับฟงความคิดเห็น
ของคนอื่น สิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กปรับตัวทางสังคมไดดี คือ ประสบการณทางบาน สนามที่เด็กว่ิงเลน 
และบทบาทของครู 
   ในระหวางอายุ 7 ป ความรูสึกดานจริยธรรมเริ่มพัฒนาข้ึน สามารถ   
มี  ความรับผิดชอบไดบางบางอยาง เริ่มสนใจสิ่งที่ถูกตองหรือสิ่งที่ผิดหรือไมถูกตอง 
   4) พัฒนาการทางสติปญญา หมายถึง ความสามารถของเด็กในการทํา
กิจกรรมทางสมองใหบรรลุผลตามที่ตองการ หรือตรงตามเปาหมายที่วางไว โดยทั่วไปคนที่มีเชาว
ปญญาสูงคนที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ ได และรูจักวางโครงการให
ตรงจุดประสงคกับสิ่งที่ตนทําอยู ปจจัยที่สงเสริมกับการเพิ่มพูนความงอกงามทางสติปญญา ไดแก  
   สิ่งเราหรือแรงจูงใจ เปนสิ่งที่กระตุนหรือชักจูงใหเกิดการกระทําน้ันๆ 
ไดแก การสนองความตองการ ความปรารถนาที่จะใหตนเปนที่ยกยองรักใครของผูอื่น เปนที่ยอมรับ
และมีเจาของ ความตองการพึ่งตนเองเพื่อแสดงวาตนเองมีความสามารถ 
   การไดลงมือทําเอง เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรูอยาง
จริงจัง เพราะเด็กไดประสบการณโดยตรง ไดเห็นอุปสรรคขอบกพรองและชองทางที่จะแกไขใหเกดิผล
ดีในคราวตอไปได  โดยทั่วไปเด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมใกลตัวกอน 
   5) พัฒนาการทางภาษา ในระหวางวัย 7 ป พัฒนาการทางภาษา   
ของเด็กเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว รูคําศัพทเพิ่มข้ึน ใชภาษาแสดงความคิดและความรูสึกไดเปนอยางดี 
  1.6.2.3 วัยเด็กตอนปลาย โดยทั่วไปวัยเด็กตอนปลายมีอายุระหวาง 10-12 ป 
ซึ่งไมอาจกําหนดไปไดแนนอน เพราะวัยน้ีเปนวัยที่คาบเกี่ยวกับระยะกอนวัยรุนหรือวัยเริ่มหนุมสาว 
จึงไมแตกตางกับเด็กวัยตอนกลางมากนัก แตรางกายมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการทํางานของตอม
ตางๆ เชน มีการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกและสัดสวนของรางกายเพื่อเตรียมเขาสูวัยรุน 
   1) พัฒนาการทางรางกาย การเจริญเติบโตของเด็กในวัย 9-10 ป 
เปนไปอยางชาๆ มีฟนเข้ียวที่ 1 และฟนเข้ียวที่ 2 ข้ึน หากพบวาเด็กมีฟนเก หรือไมเขารูปนระยะน้ี
ควรรีบปรึกษาทันตแพทยเพื่อแกไขทันที สวนเด็กที่มีอายุ 10 ปข้ึนไป จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง
สวนสูงและนํ้าหนัก 
   เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กชายประมาณ 1-2 ป ทั้งทาง
รางกายและวุฒิภาวะ ซึ่งพบวาเด็กหญิงมีลักษณะทางเพศข้ันที่สองปรากฏข้ึนเรื่อยๆ ไดแก สะโพก
ขยายออก ทรวงอกเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป รูสึกจดจออยูกับทรวงอกที่เจริญข้ึน และเปน
กังวลวาสะโพกของตนเองจะใหญเกินไป จึงมักมีอาการงุมงาม เกงกาง นอกจากน้ีจะเริ่มมีประจาํเดือน
ระหวางอายุ 11-12 ป 
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    เด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงของรางกายเชนกัน ไดแก ไหลกวางข้ึน 
มือและเทาใหญข้ึน เริ่มมีการหลั่งอสุจิระหวางอายุ 12-16 ป แสดงวาวุฒิภาวะทางเพศตองเจริญเต็มที่ 
  2) พัฒนาการทางอารมณ อารมณของเด็กในวัยน้ีอยูในระดับปาน
กลาง     คือ ไมดีหรือรายจนเกินไป 
  การแสดงออก เด็กวัยน้ีสามารถรักษาอารมณไวไดดีพอสมควร คือ ไม
โกรธงายแตก็ไมหายเร็ว เวลาโกรธจะหาทางออกโดยการใชเสียง ไมมีพฤติกรรมแบบตอสู บางที
วางแผน แกแคนแบบเงียบๆ  แตไมทําจริง ชอบพูดรําพันกับสัตวเลี้ยง ระมัดระวังไมทําใหผูอื่น
กระทบกระเทือนใจ การเปลี่ยนแปลงความรูสึกเร็วและงาย บางครั้งทําตัวเปนผูใหญ แตบางครั้งก็ไม
กลาทิ้งความเปนเด็ก 
 ความตองการ สิ่งที่เด็กวัยน้ีกลัวที่สุด คือ การไมเปนที่ยอมรับของกลุม       
ไมชอบแขงขัน ไมตองการเดนหรือดอยกวาเพื่อนฝูง ชอบการยกยองแตไมชอบการเปรียบเทียบ 
ตองการความอบอุนมั่นคงในหมูคณะและครอบครัว 
  ดังน้ันเด็กในวัยน้ีจึงมีความขัดแยงทางอารมณจนทําใหเปนเด็กมปีญหา 
ครอบครัวกับสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญมาก ผูใหญจึงควรรับฟงความคิดเห็น ใหความไววางใจ 
และใหอิสระแกเด็กที่จะไดทําในสิ่งที่ตองการไดบาง เพื่อไดมีประสบการณที่จะเลือกคิดและตัดสินใจ
ไดถูกตองข้ึน 
  3) พัฒนาการทางสังคม สําหรับเด็กในวัยน้ีกลุมเพื่อนในวัยเดียวกัน
เปนสิ่งสําคัญมาก เด็กจะมีความรูสึกเปนเจาของและซื่อสัตยตอกลุม มีพฤติกรรมที่เหมือนกลุมทั้งการ
แสดงออกทางกาย วาจา และการแตงกาย เด็กชายจะรักษาความสนใจที่มีตอกลุมไดมากกวาเด็กหญิง 
เด็กในวัยน้ีตองการเพื่อนมาก และตองการเพื่อนประเภทที่ไวใจได มีอารมณคลายคลึงกัน ไมยอมอยู
คนเดียว ไมชอบเลนกับวัตถุเหมือนสมัยยังเด็กอยู 
  ในดานความสัมพันธกับครอบครัวพบวา เด็กชายไมคอยใกลชิดกับพอ 
ซึ่งผิดกับเด็กหญิงที่จะใกลชิดกับพอมากกวาเดิมและสามารถทําตัวเขากับพี่นองไดดีกวา เน่ืองจาก
เด็กหญิงมีการเจริญเติบโตทางดานวุฒิภาวะไดมากกวาเด็กชายทําใหเด็กหญิงเริ่มสนใจเด็กชายเรว็กวา 
รูจักแตงตัวและการเอาใจใสเรื่องราวของเพศตรงขามมากข้ึน ในขณะที่เด็กชายยังไมสนใจ เด็กหญิง
อาจคิดวาตนมีสังคมที่ไมดีพอดังน้ันในชวงเวลาน้ีผูใหญจึ งควรอธิบายใหเด็กเขาใจ และใหเด็ก        
ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในวัยเดียวกันก็จะสามารถขจัดปญหาน้ีได 
  4) พัฒนาการทางสติปญญา เด็กเริ่มมีสติปญญากวางขวางข้ึน สามารถ
คิดและแกปญหาไดมากข้ึน เริ่มมีความสนใจอานหนังสือตางๆ เพื่อที่จะสามารถรวมพูดคุยกับเพือ่นฝูง
ได มีความคิดริเริ่มที่จะทําสิ่งใหมๆ ซึ่งชวยใหมีความเช่ือมั่นในตนเองและเสริมสรางบุคลิกภาพใหดีข้ึน 
ลักษณะเดนทางดานสติปญญาของเด็กวัยน้ี คือ มีความกระตือรือรน รูจักใหเหตุผลและรับฟง    
ความคิดเห็นของผูอื่น มีการวางแผนลวงหนา รักษาความลับได และรักษาสัญญาได 
 
 1.6.3 วัยรุน วัยรุนมาจากคําวา Adolescent ในภาษาละติน ซึ่งแปลวาเจริญเติบโต
ไปสูวุฒิภาวะ น่ันคือเปนวัยเขาสูความเปนผูใหญ โดยตัดสินจากความพรอมของรางกายหรือภาวะ    
ที่รางกายพัฒนาถึงจุดสูงสุด โดยเปนระยะที่ระบบอวัยวะเพศของรางกายมีการเจริญเติบโตและ
สามารถทํางานไดอยางเต็มที่  คือ  มีการตกไขในเพศหญิงและมีประจําเดือนมาเปนครั้งแรก สวนใน
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เพศชายจะมีการผลิตเซลลสืบพันธุหรือนํ้าอสุจิได ตามปกติเรามักถือวาวัยรุนคือผูที่มีอายุระหวาง   
13-20 ป แตก็ไมแนนอนตายตัวเสมอไป เน่ืองจากบางคนอายุเพียง 17-18 ปพฤติกรรมที่แสดงถึงวุฒิ
ภาวะที่เพียงพอจะพนสภาพวัยรุนได 

 วัยรุนเปนวัยตอระหวางวัยเด็กและความเปนผูใหญ เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม ความคิด และสติปญญา พัฒนาการทางดานตางๆ จะเจริญ
ไปพรอมๆ กัน พัฒนาการทางดานรางกายจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ในขณะที่พัฒนาการทางดาน
ความคิดและสติปญญาจะคอยเปนคอยไป เน่ืองจากยังขาดประสบการณชีวิตและอารมณออนไหวงาย 
ทําใหวัยรุนเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ก โดยเริ่มจากตนเอง มีความอยากรูอยากเห็น 
ตองการเปนอิสระจากครอบครัว ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน แสวงหาและสรางเอกลักษณของตัวเอง 

 ศูนยควบคุมโรคแหงสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control; CDG) ได 
ทําการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนพบวา พฤติกรรมที่สงผลตอปญหาสุขภาพของวัยรุนมากที่สุด
แบงเปน 6 ดานไดแก 

1) ดานการบาดเจ็บของรางกายทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจ การบาดเจ็บที่เกิดข้ึน 
โดยไมต้ังใจหรือไมคาดคิด ไดแก การใชรถใชถนนดวยความประมาทไมคํานึงถึงความปลอดภัยซึ่ง
มักจะเกิดจากการขับข่ียวดยานพาหนะอยาทาทายดวยอารมณคึกคะนองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความ
รุนแรง สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  การบาดเจ็บที่เกิดข้ึนโดยต้ังใจไดแก การทะเลาะวิวาทและ
พฤติกรรมการฆาตัวตาย การทะเลาะวิวาทกับผูอื่นของวัยรุนมักเกิดจากความคึกคะนอง อารมณ
รุนแรง ชอบความทาทาย วัยรุนบางกลุมจะมีความรักสถาบันนิยมความรุนแรง จนทําใหเกิดปญหา
วัยรุนตางสถาบันยกพวกตีกัน สวนพฤติกรรมการฆาตัวตายมักพบในกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป สาเหตุ
สวนมากมาจากแรงกดดันตางๆ ทําใหวัยรุนไมพรอมเขาสูวัยรุนตอนปลายได 

2) การกินอาหาร ปจจุบันวัยรุนมีการลอกเลียนแบบคานิยมและวิถีชีวิตของ 
ชาวตะวันตกเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะวัยรุนที่อาศัยในเมืองใหญ ประกอบกับธุรกิจดานการบริโภค      
ซึ่งไดแก อาหารสําเร็จรูปอาหารพรอมปรุง อาหารขยะ/อาหารจานดวนมีการขยายวอยางรวดเร็ว 
อาหารเหลาน้ีมีโภชนาการตํ่า มีไขมันและคารโบไฮเดรตสูง ทําใหไดพลังงานสูงแตเสนใยอาหารตํ่า 
วัยรุนมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาทางโภชนาการเกินและเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพทางกายอาจทําใหเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ติดเช้ืองาย 
โรคกระดูกและโรคขอ โรคผิวหนัง โรคของตอมไรทอ และเกิดผลเสียระยะยาวไปถึงวัยผูใหญ 
นอกจากน้ีโรคอวนยังเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคของถุงนํ้าดี และมะเร็งบางชนิด ในทางตรงขามหากวัยรุนมีการกินอาหาร
นอยเกินไปโดยอาจเกิดจากคานิยมที่ตองการใหมีรูปรางบอบบางและใชวิธีการลดนํ้าหนักที่ไมถูกตอง
จะมีผลใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอจนเกิดโรคขาดสารอาหารได 

3) การออกกําลังกาย ปจจุบันวัยรุนมีการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
นอยลงเน่ืองจากมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากข้ึนเชน บันไดเลื่อนและลิฟต เครื่องใชไฟฟา มักใช
เวลา   กับการดูโทรทัศน อานหนังสือ เลนเกมคอมพิวเตอร และจากสภาพการจราจรที่ติดขัดทําให
ตองใชเวลามากสําหรับการเดินทางในแตละวัน นอกจากน้ีการที่วัยรุนตองมีการเตรียมตัวในการเรียน     
และการสอบทําใหอาจไมมีเวลาหรือเหน็ดเหน่ือยจนไมสามารถออกกําลังกายได การที่วัยรุน       
ขาดการออกกําลังกายนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายจึงอยูในเกณฑตํ่า 
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4) การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในวัยรุนมักเกิดจากตองการเปนสวนหน่ึงของกลุม 
และตองการเปนที่ยอมรับจากกลุม โดยเฉพาะวัยรุนที่อยูในเกณฑที่สูบบุหรี่ประกอบกับความอยากรู
อยากลอง หากการสูบบุหรี่ครั้งแรกไดรับการสนับสนุนจากกลุมเพื่อนก็จะย่ิงทําใหวัยรุนสูบบุหรี่ครั้ง
ตอๆ ไปเพิ่มมากข้ึน แมในปจจุบันมีความต่ืนตัวในเรื่องโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่มากข้ึน แตก็ยัง
พบวามีวัยรุนสูบบุหรี่จํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลดวยการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ไดเชน โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหารและตับออน โรคหลอดเลือดและ
โรคหัวใจ 

5) การเสพแอลกอฮอลและสารเสพติด วัยรุนสวนใหญเช่ือวา การด่ืมสุรา 
จะชวยใหมีความสนุกสนานเฮฮา เปนที่ยอมรับของกลุม แตเมื่อด่ืมเขาไปมากๆ จะขาดความยับย้ังช่ัง
ใจ ควบคุมตนเองไมได เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และยังเปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรค
พิษสุราเรื้อรัง โรคจิต สติปญญาเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง 

 สวนการใชสารเสพติดในวัยรุนมักเกิดจากความอยากลอง ตองการ       
เปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน มีปญหาในครอบครัวเมื่อวัยรุนเสพสารเสพติดชนิดใดก็ตามจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลเสียตอการเรียน เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ 
สุขภาพรางกายทรุดโทรม และอาจกอใหเกิดอาการและโรคแทรกซอนตางๆ เชน อาการซึมเศรา 
กระสับกระสาย นอนไมหลับ ชาตามลําตัว มือเทา เปนฝที่ผิวหนัง  ติดเช้ือ ตับอักเสบ เอดส สมอง
เสื่อม ชัก หมดสติและตายได 

6) การมีเพศสัมพันธ วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศที่เดนชัดข้ึน  
เน่ืองจากระดับฮอรโมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงไป เริ่มสนใจเพศตรงขาม มีความอยากรูอยากเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศ นอกจากน้ียังไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เปดเผยในเรื่อง
เพศ จํานวนสถานเริงรมยตางๆ ที่เพิ่มมากข้ึนเปนการสงเสริมพฤติกรรมทางเพศ โดยทําใหวัยรุนหลง
เพลิดเพลินและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เกิดการส่ําสอนทางเพศข้ึน ซึ่งอาจเกิดปญหาทางสุขภาพ
ตามมา เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือต้ังครรภซึ่งวัยรุนมักจะแกปญหาดวยการทําแทง แตดวย
เหตุที่การทําแทงเปนเรื่องผิดกฎหมายจึงมักลักลอบทํากับผูที่ไมมีความรูทางการแพทยที่ไมได
มาตรฐานใชวิธีการที่ไมทันสมัยและไมถูกตองตามหลักการทางการแพทย จนเกิดอาการแทรกซอนได 
เชน มดลูกทะลัก มดลูกฉีกขาด การอักเสบติดเช้ือ สวนจิตใจก็จะเกิดการสับสนและขัดแยง โดยแสดง
พฤติกรรมกาวราว มีพฤติกรรมถดถอย นอกจากน้ียังวิตกกังวล กลัวจะถูกเปดเผย และกลัวผลทางลบ
ตางๆ ที่จะตามมาในอนาคตอีกดวย 
 

1.6.4 วัยผูใหญ วัยผูใหญนับเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุด คือ เริ่มต้ังแต 
การสิ้นสุดวัยรุนเปนตนมาประมาณอายุ 20 ปข้ึนไป สามารถแบงไดเปน 2 ระยะ ไดแก วัยผูใหญ
ชวงแรก เปนชวงอายุระหวาง 21-40 ป และวัยกลางคนที่อยูในชวงอายุระหวาง 40-60 ป โดยทั่วไป
วัยผูใหญน้ันมีความสําคัญตอชีวิตเปนอยางมาก เปนชวงของการประกอบอาชีพ มีมิตรสหายจนมี
คูครอง บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานและการครองคูดูไดจากชีวิตในชวงน้ี นอกจากน้ียัง
มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซึ่งมีความสามารถในดานตางๆ อาจเสื่อมลง โดยเฉพาะอยางย่ิงเขาสู
วัยกลางคน 
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 1.6.4.1 วัยผูใหญชวงแรก เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดานความพอใจ ทัศนคติ  
และคานิยมในเรื่องอาชีพ การเลือกคูครอง และการมีครอบครัวจะเปนเรื่องที่ไดรับการสนใจมากที่สุด     
ในเรื่องของชวงเวลาความสามารถสูงสุดน้ี จากผลการคนควาวิจัยแสดงใหเห็นวามีความแตกตางกัน  
ในอาชีพตางๆอาชีพที่ตองใชกําลัง ความรวดเร็ว อดทน จะมีชวงอายุระหวาง21-30 ป ประเภทที่ใช
ทักษะความชํานาญอาจมีชวงอายุนานออกไปถึง 40 ป สําหรับความสุขในชีวิตสมรสน้ันสัมพันธ     
กับชีวิตในวัยเด็กของแตละบุคคลมาก กลาวคือ ถาบุคคลน้ันมีวัยเด็กที่มีความสุขไดรับความอบอุน 
จากพอแมพี่นองตลอดจนการเลี้ยงดูอยางดี จะเปนผูที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสมรส
มากกวาคนที่มีปญหาในครอบครัวมาต้ังแตยังเปนเด็ก 

1) การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ผูใหญในวัยน้ีมีกลามเน้ือหนัก 
ประมาณครึ่งหน่ึงของนํ้าหนักตัว ไขมันเริ่มลดลงไป รูปรางเปนผูใหญข้ึนเรื่อยๆ การทรงตัวดีเพศชายมี
รูปรางแข็งแรงและใหญโตกวาความสูงเพิ่มข้ึนชามากหรือเกือบไมเพิ่มเลย สวนเพศหญิงมีแนวโนม
นํ้าหนัก  จะเพิ่มข้ึนแมจะกินในปริมาณที่เคยกินอยูเปนปกติ 

2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เมื่อเปนผูใหญความคิดเรื่องเวลา 
พัฒนาข้ึน มีสมาธิดีข้ึน สรางเสริมทักษะในสิ่งที่ตนมีความสามารถพิเศษ สามารถเลือกประกอบอาชีพ         
ตามความสามารถตามความสนใจ ใชถอยคําไดถูกตองตามกาลเทศะมีอัธยาศัยเปนไปตามวัฒนธรรม 
ฉลาดคิดลึกซึ้งสามารถคิดและเขาใจคําจํากัดความอยางเปนนามธรรมได มีความสนใจตามแบบ    
ของตนและเผชิญความเปนจริง สนใจงานทางดานสังคมตางๆ และมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 

3) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ความเปนผูใหญทําใหมีความอดทน 
ที่จะเผชิญกับสิ่งแวดลอมในสถานการณตางๆ ไดสามารถเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องในวัยเด็ก  
ในทางที่ดีข้ึนได เชนเรื่องที่ไมนาขบขันในวัยเด็ก แตพอเขาในวัยน้ีที่มีความคิดมากข้ึนอาจมองเห็นใน
แงขบขันได มีความมั่นคงไมหว่ันไหวในอารมณ สามารถรับผิดชอบตนเองไดอยางเต็มที ่ยอมรับฟงคํา
วิจารณเกี่ยวกับตนเองจากบุคคลอื่นไดตามความเปนจริงไมแนใจในความสามารถที่จะทํากิจกรรมให
เทียบเทากับมาตรฐานสังคม 

4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การที่เปนผูใหญจึงเปนสมาชิกสําคัญ 
คนหน่ึงในครอบครัว สํานึกในคุณคาความเปนมนุษย และช่ืนชมความสามารถของมนุษย สามรถ
วินิจฉัยสิ่งตางๆ ไดอยามีเหตุผลในขณะเดียวกันก็ตองมีการตัดสินใจมากข้ึน มีความรับผิดชอบ ไวใจได        
มีความคิด สามารถวิจารณและยินดีรับคําวิจารณเพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชน กลาเผชิญความจริงและ
การกระทําตามจริงมีศีลธรรมประจําใจ มีปรัชญาและมีอุดมคติที่แนนอน การสังคมกับบุคคลอื่นขยาย
วงกวางข้ึนและตระหนักถึงความสําคัญของการคบหาสมาคมกับบุคคลหลากหลายประเภท มีการใช
ภาษาที่เหมาะสมมีการคบหาเพื่อนตางเพศซึ่งพัฒนาไปสู ชีวิตสมรสและเปนครอบครัวตอไป         
รูจักแสวงหาความเพลิดเพลินในยามวางไดตามอัตภาพ 

 1.6.4.2 วัยกลางคน ระหวางเพศหญิงและชายสวนใหญจะมีพัฒนาการ 
ที่เหมือนๆ กันจะแตกตางกันเฉพาะทางสรีรวิทยาเทาน้ัน โดยในเพศหญิงประจําเดือนจะหมดไป   
สวนเพศชายการทํางานของอวัยวะเพศก็ลดลงเชนกันอันเปนผลตอสภาวะจิตใจทั้งสองเพศ 
  1) เพศหญิงวัยหมดประจําเดือน เปนระยะที่มีความยุงยากมักเกิดข้ึน
เน่ืองจากรังไขลดสมรรถภาพในการทํางานลงไป โดยผลิตฮอรโมนนอยลงทําใหประจําเดือนผิดปกติ 
คือ คลาดเคลื่อนทั้งเวลาและปริมาณ ผูหญิงสวนใหญจะหมดประจําเดือน (menopause) เมื่ออายุ
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ประมาณ 50 ป แมบางคนจะเร็วหรือชากวาน้ีก็ไมมากนักกอนที่จะหมดประจําเดือนจะมีระยะหน่ึง  ที่
ประจําเดือนมาไมสม่ําเสมออาการผิดปกติในวัยหมดประจําเดือนมีดังน้ี 

อาการทางกาย เมื่อยางเขาสูวัยกลางคนรังไขจะทํางานนอยลง น่ันคือ 
หลั่งฮอรโมนเพศหญิงนอยลงทําใหประจําเดือนนอยลงจนในที่สุดประจําเดือนก็หยุดไป การที่รังไข
ทํางานนอยลงตอมไรทอซึ่งเคยประสานงานกันทั้งหมดก็จะเสียสมดุลตองทํางานมากข้ึนช่ัวคราว อัน
เปนสาเหตุใหเกิดอาการผิดปกติตางๆ ในวัยหมดประจําเดือนได รางกายจะเสียสมดุลไปสักระยะหน่ึง
จนกวาตอมไรทอตางๆ จะสามารถปรับตัวใหการประสานงานตางๆ สมดุลไดดังเดิม จากน้ันอาการ
ผิดปกติที่เกิดข้ึนช่ัวคราวก็จะเริ่มหายไปกลับเขาสูภาวะปกติ อาการผิดปกติอื่นๆ ไดแก อาการรอน 
วูบวาบตามตัว กระจายไปตามลําคอและใบหนาตลอดจนบริเวณหนาอกบางรายมีอาการคันไปตาม
รางกาย บางรายไมทํางานก็รูสึกเหน่ือยงาย บางรายผิวหนังแหง ขรุขระเน่ืองมาจากความแปรปรวน
ของการทํางานของตอมโดยเฉพาะตอมไทรอยดบางคนอวนข้ึนหรือมีอาการปวดศีรษะขางเดียว มึนงง 
ออนเพลียไมมีแรง นอนไมหลับ 
 อาการทางจิต การเปนระยะที่เปลี่ยนวัยอาจทําใหเกิดความวิตกกังวล 
หวาดกลัว และมีอาการเศราหมองอยางรุนแรง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปกติตางๆ ตามมาอีก
มากมาย สตรีบางคนเปนหวงวาสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันคงเปนสาเหตุที่ทําใหสามีเบือ่หนาย 
จึงเกิดความวิตกกังวลขาดความมั่นใจในตนเอง จนกอใหเกิดความผิดปกติตางๆได เชน การแสดง
อารมณเกรี้ยวกราด ฉุนเฉียว และมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อเกิดมีสิ่งที่ไมถูกใจ 
  ลักษณะของประจําเดือน ปริมาณของประจําเดือนจะมีปริมาณลดลง
เรื่อยๆ ลดลงทีละนอย และชวงเวลาของการมีประจําเดือนจะคอยๆ สั้นลง รอบของการมีประจําเดือน     
หางออกไป บางคนประจําเดือนหยุดลงทันทีหรือขาดหายไปเลย บางรายอาจมีเลือดออกเปนครัง้คราว
แลวใหไปนาน แลวกลับมีเลือกออกมาใหมอีก ในกรณีเชนน้ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ และตอง
ตรวจสอบการเปนมะเร็งปากมดลูก 
   ความรูสึกทางเพศ มีบางคนเขาใจวาเมื่อหมดประจําเดือนแลว
ความรูสึก ทางเพศจะหมดไปดวย แตในความเปนจริงสตรีที่หมดประจําเดือนไมนอยที่มีความรูสึกทาง
เพศดีข้ึนกวาเดิม เน่ืองจากไมตองวิตกกังวลเกี่ยวกับการต้ังครรภสวนสตรีที่มีความรูสึกทางเพศนอยลง
น้ันอาจเกิดความคิดที่ฝงอยูในจิตใจวาอายุมากแลวไมจําเปนที่จะตองแสดงอาการความตองการทาง
เพศใหเห็นอีก ความคิดดังกลาวน้ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบื่อหนายทําใหความตองการทางเพศ
ลดลง   ในความเปนจริงความตองการทางเพศน้ันข้ึนอยูกับสุขภาพรางกายและจิตใจเปนอยางย่ิง หาก
รางกายและจิตใจปกติความตองการทางเพศก็เปนไปตามปกติเชนเดิม 
  2) เพศชายวัยเปลี่ยนชีวิต สําหรับเพศชายในชวงวัยเปลี่ยนชีวิต 
(Andopause) อยูในชวงอายุประมาณระหวาง 45-50 ป ก็มีอาการตางๆ ในระบบประสาทคลายๆ 
กับเพศหญิงในวัยหมดประจําเดือนเหมือนกัน เชน รูสึกหงุดหงิด โกรธงาย ฉุนเฉียว คิดเล็กคิดนอย จูจี้
จุกจิก ชอบตีโพยตีพาย ความจริงขอหน่ึงที่ตองยอมรับก็คือ ผูชายเมื่ออายุ 40 ปข้ึนไปเซลล         
ของอัณฑะจะเริ่มขยายตัวและเย่ือพังพืดจะคอยๆ เขาไปแทนที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในรังไข 
ฮอรโมนเพศชายเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ที่ถูกขับออกมาจะคอยลดปริมาณลง สมรรถนะ
ทางเพศจะคอยๆ ลดลงไปดวย มูลเหตุสําคัญที่ทําใหชายวัยกลางคนวุนวายใจและเดือดรอนน้ันมาจาก
ความกลัววาตนเองกําลังจะหมดสมรรถภาพทางเพศ และกลัววาความสามารถทางเพศจะลดนอย  
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ถอยลงไป จึงมีปฏิกิริยาหรือความขัดแยงและความกังวลเกี่ยวกับตนเองตางๆ เชน กังวลที่ผมเริ่ม
หงอกเปนสีขาวและบางลง อวนลงพุง เหน่ือยงาย หมดแรงเร็ว ผูชายบางคนรูถึงความรวงโรย      
ของสังขารมักรีบทําสิ่งตางๆ กอนที่จะสายหรือเวลาจะหมดไป บางคนเที่ยวเสาะแสวงหาวิตามิน 
สมุนไพร เครื่องบํารุงกําลังเพื่อบํารุงกําลังรักษาความเปนหนุมของตนเองเอาไว 
 

1.6.5 วัยสูงอาย ุผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปหรือมากกวาหรือหมายถึง 
ผูเกษียณอายุจากการทํางานเมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือผูที่สังคมวัฒนธรรมกําหนดใหเปน
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
จิตใจ อารมณสังคม จากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหผูสูงอายุตองมีการปรับตัวให เขากับ           
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางมาก ปจจุบันแนวโนมจํานวนของผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มข้ึน จึงเปนวัย  
ที่ตองใหความสําคัญอยางมากและชวยใหผูสูงอายุมีความพรอมในการที่จะดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุขสามารถชวยเหลือตนเองใหไดมากที่สุด และอยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี ปญหาสุขภาพหรือ
ปญหาที่พบเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1.6.5.1 ดานรางกาย การเปลี่ยนดานสภาพรางกายที่สําคัญน้ันอาจเห็นไดจาก
การเหี่ยวยนของการเปลี่ยนแปลงจากดําเปนขาว ระบบกลามเน้ือและกระดูกหดตัวเหลือนอยลง หลัง
อาจโกงเวลาเดิน สายตายาว การไดยินเสื่อมลง การยอยและดูดซึมอาหารตลอดจนการหลั่งนํ้ายอย
ตางๆ ลดลงในบางกรณีอาจมีอาการปสสาวะขัดหรือปสสาวะกะปริบกระปรอยได 
   1.6.5.2 อารมณและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจน้ัน   
อาจเปนผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและสังคม การเสื่อมของอวัยวะตางๆ จะมี
ผลโดยตรงตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุทําใหเกิดปญหาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมดวย 
โดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจมาจากการสูญเสียสิ่งตางๆ เชน การสูญเสียบุคคล      
อันเปนที่รัก สูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว และ        
ไมสามารถสนองความตองการทางเพศได 
   1.6.5.3 สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักเกี่ยวของกับสาเหตุจากปญหาทาง
กายและจิตใจของผูสูงอามาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยมีแนวโนมไปทางวัฒนธรรม
ตะวันตกมากข้ึนยอมเกิดผลกระทบที่มีผลตอผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดแก 
    1) การเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม สังคมปจจุบันมีลักษณะกีดกัน
ผูสูงอายุในดานตางๆ เชน บทบาทที่เกี่ยวของกับการทํางาน ตลอดจนบทบาทในครอบครัว 
    2) การถูกทอดทิ้ง เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมในยุคสมัย
เกาเปนสมัยใหม 
  3) การเสื่อมความเคารพ จากเดิมที่ผูสูงอายุไดรับการเคารพนับถือใน
ฐานะที่เปนผูมีประสบการณ ผูแนะนําสั่งสอนเมื่อคานิยมเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมตะวันตกที่นับถือ    
ความเปนอิสรภาพสวนบุคคล และคิดวาผูสูงอายุเปนบุคคลไมทันตอเหตุการณ จึงทําใหเกิดชองวาง
ระหวางวัยและไมมีความเคารพนับถือผูสูงอายุ 
    จากการสํารวจปญหาสุขภาพของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ      
มีความผิดปกติเรื้อรังอยางใดอยางหน่ึง มีภาวะทุพพลภาพทั้งในระยะยาวระยะสั้นรวมกัน โรคที่มี
ความสัมพันธกับภาวะทุพพลภาพระยะยาวและมีความสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก อัมพาตครึ่งซีก 
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ปวดเขาหรือเขาอักเสบ อุบัติเหตุ ตาบอด และไขสันหลังโกง ซึ่งเปนโรคที่มีทางปองกันไดดวยวิธีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการจัดการบริการสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากน้ียังมีภาวะสมองเสื่อมตกอยูใน
ภาวะพึ่งพิงในดานสุขลักษณะ ไดแก การกินอาหาร การทําความสะอาดใบหนา การลุกน่ัง การใชหอง
สุขา การอาบนํ้าและการสวมใสเสื้อผา สวนปญหาเฉียบพลันที่พบในผูสูงอายุไดแก ไขหวัด ปวดศีรษะ 
ปวดเขา ปวดหลัง โรคกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุ ความผิดปกติดังกลาวพบมากในเพศหญิงมากกวา
เพศชายอยูในเขตกรุงเทพมหานครมากกวาในเขตภูมิภาคและย่ิงพบมากข้ึนในผูที่มีอายุสูงข้ึน คนจน
และคนที่ดอยการศึกษามีโอกาสเผชิญความผิดปกติเหลาน้ีมากกวาคนที่มีฐานะและการศึกษาสูงกวา 
   โดยสรุปแลววัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และทางสังคม
ในทางเสื่อมถอย แตดานประสบการณ เกียรติภูมิอาวุโส และบทบาทหนาที่ทางสังคมยังมีความสําคัญ
อยางมาก การเตรียมความพรอมดานผูสูงอายุเอง  ครอบครัว และสังคมจะชวยแกปญหาดังกลาว 
สรางความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีใหคงอยูสืบไปได 
 
2. สุขภาพจิต (Mental Health) 
 

สุขภาพจิต หมายถึง การดําเนินชีวิตที่เปนสุข มีความสมบรูณทั้ง รางกาย จิตใจ อารมณ
และสงัคม สามารถปรับตัวหรือปรับความตองการของตนเอง (ศุภลักษณ วัฒนาวิทวัส, 2542: 143) 

สุขภาพจิต หมายถึง ความสมบูรณทางดานจิตใจ ซึ่งปราศจากอาการของโรคจิต โรค
ประสาท หรือลักษณะผิดปกติอื่นๆทางจิตใจและความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได
โดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ มีความสุข อยูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี (สุจิตรา สุคนธทรัพย, 
2552: 1) 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 ลักษณะบุคคลทีม่ีสุขภาพจิตดี 
ที่มา (http://.pirun.ku.ac.th/~b4915043/health1.html,  

http://www.dek-d.com/content/all/16057/) 
 

2.1 ลักษณะของผูท่ีมีสุขภาพจิตดี  
 

ลักษณะของผูที่มสีุขภาพจิตดี พิจารณาปจจัยตอไปน้ี (ลักขณา สริวัฒน, 2545: 3) 
2.1.1 ความรูสึกตอตัวเอง 
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2.1.1.1 ไมเกิดอารมณตางๆ รบกวนตนเองมาก เชน โกรธ กลัว กังวล ฯลฯ 
2.1.1.2 สามารถควบคุมความผิดหวังได 
2.1.1.3 เขาใจตนเองอยางถูกตอง เชน ยอมรับขอบกพรองของตนเอง 
2.1.1.4 นับถือตนเอง ไมยอมใหผูอื่นมีอทิธิพลเหนือตนเอง 
2.1.1.5 สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดโดยรูสาเหตุแหงปญหา 
 

2.1.2 ความรูสึกตอผูอ่ืน 
2.1.2.1 ใหความรักแกคนอื่น และยอมรบัพิจารณาความสนใจของคนอื่น 
2.1.2.2 คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ ได 
2.1.2.3 ไววางใจคนอื่นๆ ไมหวาดระแวง 
2.1.2.4 ยอมรับนับถือความแตกตางหลายๆ อยางที่คนอื่นม ี
2.1.2.5 ไมผลักดันใหผูอื่นตามใจตนเอง และไมตามใจผูอื่นตามใจชอบ 
2.1.2.6 รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของหมูคณะมีความรับผดิชอบตอมนุษย 

ทั่วไป 
 

2.1.3 ความสามารถในการดําเนินชีวิต 
2.1.3.1 สามารถแกไขปญหาในชีวิตไดเปนอยางดี 
2.1.3.2 มีสิทธิและรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 
2.1.3.3 รูจักทําสภาพแวดลอมใหดีทีสุ่ด ในกรณีจําเปนกป็รบัตัวใหเขากับ 

สภาพแวดลอมไดดี 
2.1.3.4 รูจักวางแผนดําเนินชีวิต ไมหวาดกลัวอนาคต 
2.1.3.5 ยอมรับประสบการณ และความคิดใหมๆ 
2.1.3.6 ใชความสามารถของตนอยางเต็มที่ ถาทําอะไรก็ทําอยางเต็ม 

ความสามารถและพึงพอใจตอการกระทําน้ัน 
2.1.3.7 วางเปาหมายที่นํามาซึง่ความสําเรจ็ในชีวิตของตนเองได 

 
2.2 สาเหตุของปญหาสุขภาพจิต 
 

2.2.1 ปจจัยภายในตัวบุคคล แบงออก เปน 2 ประการ ไดแก 
2.2.1.1 สาเหตุของรางกาย การถายทอดทางพันธุกรรมของโรค เชน  

โรคเบาหวาน มะเร็งตับ และความพิการของอวัยวะตางๆ ในกลุมบิดา มารดา พี่นองที่เคยเปนโรคจิต
มีโอกาสที่จะเปนได รอยละ 7-16 แตในคนทั่วไปจะเปนโรคจิตเพียงรอยละ 0.9 เทาน้ัน 

2.2.1.2 สาเหตุทางจิตใจ เน่ืองจากมนุษยมีความตองการพื้นฐานตามแบบแผน 
เดียวกันกับทฤษฎีของมาสโลว ซึ่งแบงออกเปน 5 ข้ันดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ตองการทางดานรางกาย เชน ตองการอาหาร ที่อยูอาศัย 
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 

ข้ันที่ 2 ตองการความปลอดภัย ไมตองการใหชีวิตไดรับอันตราย 
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ข้ันที่ 3 ตองการความรัก เชน ความรักจากพอแม เพื่อน เปนตน 
ข้ันที่ 4 ตองการมีช่ือเสียง เชน อยากใหเปนที่รูจักของสังคม 
ข้ันที่ 5 ตองการประสบความสําเรจ็ เชน ดานอาชีพ ดานการเรียน 
 

2.2.2 ปจจัยภายนอกตัวบุคคล แบงออกเปน 6 ประการ ไดแก 
2.2.2.1 ครอบครัวและสัมพันธภาพระหวางพอแม ลูก ไมดี 
2.2.2.2 ฐานะเศรษฐกจิ มีปญหา 
2.2.2.3 ขาดการศึกษาอบรม 
2.2.2.4 สภาพชีวิตสมรสหรือชีวิตโสดที่มปีญหายุงยาก 
2.2.2.5 สาเหตุจากสภาวการณแวดลอมตางๆ เหตุการณหรอืกิจกรรมทีเ่กิดข้ึน 

ในชวงวัยตางๆ ที่คนตองปรบัตัวต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ 
2.2.2.6 สาเหตุจากวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมที่ผิดๆ 

 
2.3 อาการแสดงออกของผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

2.3.1 อาการทางกาย มอีาการเจบ็ปวยทางกาย 
2.3.2 อาการทางใจ มีอาการแสดงออกทางความรูสกึ อารมณ ความจํา สมาธิ เชน 

2.3.2.1 ดานความรูสึก ไดแก รูสึกไมสบาย นอยใจ ไมรักใคร หลงตัวเอง 
2.3.2.2 ดานความคิด ไดแก หมกมุน ฟุงซาน สบัสน คิดมาก หลงผิด ประสาท 

หลอน เบื่อชีวิต คิดอยากตาย มีความคิดแปลกๆ 
2.3.2.3 ดานอารมณ ไดแก ซึมเศรา กังวล อารมณออนไหว เปลี่ยนแปลงงาย 

ครื้นเครงมากเกินไป อารมณไมเหมาะสม ไมมสีมาธิและความจําเสื่อม 
2.3.3 อาการทางพฤติกรรม มีการแสดงออกแตกตางจากปกติ 

 
2.4 การสงเสริมสุขภาพจิตตนเอง  
 

การสงเสรมิสุขภาพจิตมีวิธีการ ดังน้ี (ลักขณา สริวัฒน, 2545: 8) 
2.4.1 การฝกควบคุมอารมณ ตองรูจกัและทําความเขาใจตัวเอง ศึกษาจุดเดน      

ของตนเอง ยอมรบัจุดดอยของตนเอง ไมหว่ันไหว ควบคุมอารมณของตนเองอยูเสมอ 
2.4.2 การสะสมไมตรี ฝกเปนคนสุขุม ไมใจรอน โกรธงาย แตมีอารมณขัน ไมอิจฉา 
2.4.3 ไมหนีอุปสรรค ควรคิดอยูเสมอวาปญหาเปนเรือ่งที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได ตอง

เผชิญดวยความมีสติ 
2.4.4 รูจักฝกใจ ตองหมั่นฝกจิตใจใหมีความมั่นคงและยุติธรรม ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น 
2.4.5 ใฝเสริมคุณคา และหาความสงบสุข 
ปญหาสุขภาพจิตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจในระดับสูง เพราะเปนเรื่องของมโนธรรม

การรูจักผิดชอบ ความเมตตาตอเพื่อนมนุษย การตระหนักในคุณคาและความหมายของการมีชีวิตการ
รูจักและเขาใจตนเองอยางลึกซึง้ และการดํารงชีวิตออยางสงบสุข 
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3. ความเครียด (Stress) 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 ลักษณะอาการเครียด 
ที่มา (http://dek-d.com/board/view.php?id=1448497 
http://www.siamdara.com/ColumnGirl.asp?cid=4713) 

 
3.1 ความหมายของความเครียด มีความหมายดังน้ี 

 
ความเครียด (Stress) หมายถึง ปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจที่มีตอสิ่งที่มากระตุน 
ความเครียด หมายถึง ความรูสึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายและจิตใจ  

ที่เกิดข้ึน เพื่อตอตานสิ่งที่มาคุกคามเพื่อรักษาสภาวะสมดุลของรางกายไว (สุรชัย เกื้อกูล, 2555) 
 

3.2 สาเหตุของความเครียด  
 

ความเครียดเกิดไดจากสาเหตุ 2 ประการ ไดแก (ความเครียด, 2555) 
3.2.1 ความเครียดภายในรางกาย (Internal Stress) แบงออกเปน 5 สาเหตุ คือ 

3.2.1.1 ความเครียดทางชีววิทยา (Biological Stress) เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงทางรางกายหรือทางชีวภาพ หรือเกี่ยวของกบัความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน อาหาร 
นํ้า อากาศ ถารางกายไดรับไมเพียงพอก็จะทําใหเกิดความรูสึกไมสบาย เชน หงุดหงิด ปวดศีรษะ 
ฉุนเฉียว เกิดความเครียด 
 3.2.1.2 ความเครียดทางพฒันาการ (Developmental Stress) เปน
ความเครียดทีเ่กิดข้ึนในชวง พัฒนาการแตละวัยเปนวิกฤตของชวงเปลี่ยนวัย ถาไมสามารถปรบัตัวไดก็
จะเกิดความเปลี่ยนแปลง ข้ึนตามความตองการในวัยตาง ๆ ตามเหตุจูงใจทางสังคม 

3.2.1.3 ความเครียดที่เกิดจากการสญูเสีย สิ่งที่มีคา ที่เปนของรักหรอืม ี
ความสําคัญหรือความรูสึกเกรงกลัววาจะเกิดการสูญเสียสิ่งที่มีคา หรือสิ่งที่เปนที่รกั ก็จะทําใหเกิด
ความรูสึกเครียดข้ึนได 

3.2.1.4 ความเครียดที่เกิดจากไดรบัอันตรายหรอืเกรงวาจะไดรับอันตราย เชน  
การที่ตองอยูในภาวะสงครามหรืออยูในเหตุการณที่ไมปลอดภัย การพบเหตุการณที่ไมคาดคิดและเปน 
อันตรายหรืออยูในสถานการณทีเ่ปนภาวะวิกฤตของชีวิต 



 

 
 
 

175 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

3.2.1.5 ความเครียดเกิดจากอุปนิสัยสวนตัว เชน มีนิสัยเอาแตใจตนเองใจรอน  
โกรธงาย วิตกกังวล อปุนิสัยที่ปรับตัวยากหรือนิสัยชอบความขัดแยง 
 

3.2.2 ความเครียดจากภายนอกรางกาย (External Stress) หรืออาจเรียกวา 
ความเครียดจากสิ่งแวดลอม เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนดานกายภาพ สถานการณ หรือ 
วิกฤตการณที่กอ ใหเกิดอันตรายหรือความเจ็บปวย จะทําใหเกิดความเครียดข้ึนได เชน ภาวะนํ้าทวม 
ไฟไหม 
 

3.3 วิธีผอนคลายหรือลดความเครียดดวยตนเอง  
 

3.3.1 การรับประทานอาหารทีม่ีคุณคา 
3.3.2 ควรออกกําลงักายเปนประจําสม่ําเสมอ 
3.3.3 น่ังสมาธิ หรือฟงธรรมเทศนา 
3.3.4 จัดกิจกรรมใหกบัตนเอง และ นอนหลับใหเพียงพอ 

 
3.4 การฝกผอนคลายความเครียด  
 

วิธีปฏิบัติเพื่อลดความเครียดมีมากมาย หลายคนอาจเคยใช เชน การเลนดนตรี  
การฟงเพลง วาดรูป ปลูกตนไม หรือออกกําลังกาย เหลาน้ีเปนวิธีการที่ไมเจาะจง สามารถเลือกใชได
เมื่อเผชิญกับความเครียดไมรุนแรง สวนวิธีที่จะนําเสนอตอไปน้ีนับเปนวิธี การเฉพาะในการลด
ความเครียดในทางวิชาการซึ่งสามารถลดความเครียดได (ฝกผอนคลายความเครียด, 2555) 
 

3.4.1 วิธีการฝกมีดังน้ี 
 3.4.1.1 น่ังในทาสบาย 
 3.4.1.2 เกร็งกลามเน้ือไปทีละกลุม คางไวสัก 10 วินาที แลวคลายออก จากน้ัน
ก็เกร็งใหมสลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง คอยๆ ทําไปจนครบทั้ง 10 กลุม 
 3.4.1.3 เริ่มจากการกํามือ และเกร็งแขนทัง้ซายขวาแลวปลอย 
 3.4.1.4 บริเวณหนาผาก ใชวิธีเลิกค้ิวใหสงู หรอืขมวดค้ิวจนชิดแลวคลาย 
 3.4.1.5 ตา แกม และจมูก ใชวิธีหลับตาป ยนจมูกแลวคลาย 
 3.4.1.6 ขากรรไกร รมิฝปากและลิน้ ใชวิธีกัดฟน เมมปากแนนและใชลิ้นดัน
เพดานโดยหบุปากไวแลวคลาย 
 3.4.1.7 คอ โดยการกมหนาใหคางจรดคอ เงยหนาใหมากทีสุ่ดแลวกลับสูทา
ปกติ 
 3.4.1.8 อก หลัง และไหล โดยหายใจเขาลึกๆ แลวเกร็งไว ยกไหลใหสงูทีสุ่ด
แลวคลาย 
 3.4.1.9 หนาทองและกน ใชวิธีแขมวทอง ขมิบกนแลวคลาย 
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 3.4.1.10 งอน้ิวเทาเขาหากัน กระดกปลายเทาข้ึนสูง เกร็งขาซายและขวา   
แลวปลอย 
 
 3.4.2 การฝกการหายใจ ฝกการหายใจโดยใชกลามเน้ือกระบังลมบริเวณหนาทอง
แทนการหายใจโดยใชกลามเน้ือหนาอก เมื่อหายใจเขา หนาทองจะพองออก และเมื่อหายใจออกหนา
ทอง จะยุบลง ซึ่งจะรูไดโดยเอามือวางไวที่หนาทองแลวคอยสังเกตเวลาหายใจเขาและหายใจออก 
หายใจ เขาลึก ๆ และชา ๆ กลั้นไวช่ัวครูแลวจึงหายใจออก จะชวยใหรางกายไดรับออกซิเจนมากข้ึน 
ทําใหสมองแจมใส รางกายกระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงาหาวนอน 
 

3.4.3 การทําสมาธิ การสรางสมาธิ จากแนวคิดดังกลาวที่เนนความสําคัญของจิตที่
บรหิารฝกดีแลว จะเปนจิตที่มสีมรรถภาพสูง โดยการสรางสมาธิ 

 
3.4.4 การใชเทคนิคความเงียบ การจะสยบความวุนวายของจิตใจที่ไดผล คงตอง

อาศัยความเงียบเขาชวย 
 
3.4.5 การใชจินตนาการ เปนกลวิธีอยางหน่ึงที่จะดึงความสนใจออกจากสถานการณ

เครงเครียด ในปจจุบัน ไปสูประสบการณอันงดงามทีเ่คยผานมาแลวในอดีต 
 
3.4.6 การทางานศิลปะ เปนการถายทอดจินตนาการเปนรปูธรรม ที่สามารถมองเห็น 

และสมัผสัได 
 
3.4.7 การใชเสียงเพลง เสียงเพลงมีอิทธิพลตออารมณของมนุษย สามารถผอนคลาย

ความเครียดใหมจีิตใจทีอ่อนโยนไดเปนอยางดี 
 
3.4.8 การใชเทปเสียงคลายเครียดดวยตัวเอง 

 
4. ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ: Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ (EQ: 
Emotional Intelligence) 
 
  ไอคิว และอีคิว มีความแตกตางกัน แตก็เปนความสามารถของบุคคลที่ชวยสงเสริม   ซึ่ง
กันและกันทําใหบุคคลทําหนาที่ไดดี คํามีความหมายที่แตกตางกัน ดังน้ี 
  ไอคิว (IQ: Intelligence Quotient) หมายถึง ความฉลาดทางเชาวนปญญา การคิด การใช
เหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง ซึ่งถือเปนศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปลี่ยนแปลง
แกไขไดยาก และสามารถวัดออกมาเปนคาตัวเลขที่แนนอนได 
  อีคิว(EQ: Emotional Intelligence)หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถใน
การรับรู และเขาใจ อารมณทั้งของตนเอง และผูอื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมอารมณได
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อยางเหมาะสมกับสภาวการณ ซึ่งอีคิวน้ีก็เปนศักยภาพทางสมองเหมือนกับไอคิวแตสามารถ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาใหดีข้ึนได แตไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได 
  ไอคิว และอีคิว ถึงแมจะมีความแตกตางกันแตก็สามารถชวยสงเสริมซึ่งกันและกันใหทํา
หนาที่ไดดีย่ิงข้ึน เชน คนที่มีความฉลาดทางอารมณ มักจะมีภาวะอารมณที่สงบ ปลอดโปรง ไมตึง
เครียด จึงสามารถนําเชาวนปญญามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกันขามคนที่มีความฉลาดทาง
เชาวนปญญาสูงหากอยูในภาวะที่ตึงเครียดมากจะไมสามารถจัดการกับความเครียดนั้นไดจน
อาจจะคิดอะไรไมออก และไมสามารถดึงเอาความฉลาดทางเชาวนปญญามาใชในการแกไขปญหา 

 
4.1 องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 

  
    กรมสุขภาพจิต กลาวถึงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว 3 ประการ คือ 
ความดี ความเกง และความสุข 
  1) ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง 
รูจักเห็นใจผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
  2) ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ 
แกปญหา และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น 
  3) ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีสุข มีความภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 
  กลาวโดยสรุป ความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การเขาใจตนเอง ไดแก เขาใจ
อารมณ ความรูสึก และความตองการของตนเอง การเขาใจผูอื่น ไดแก เขาใจอารมณความรูสึกของ
ผูอื่น และสามารถแสดงออกมาไดอยางเหมาะสม และแกไขความขัดแยงได กลาวคือ เมื่อมีปญหา 
สามารถแกไขจัดการไดอยางเหมาะสมทั้งปญหาความเครียดในใจ และปญหาความขัดแยงกับผูอื่น 
 

4.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณ 
 

    ความฉลาดทางอารมณ เปนความฉลาดและความสามารถทางสมองอยางหน่ึง การที่
คนเราจะมีความฉลาดทางอารมณมากหรือนอยน้ันข้ึนกับปจจัยหลักๆ 2 ประการ ดังน้ี 
 
    4.2.1 พันธุกรรมและพ้ืนฐานอารมณ พันธุกรรม เปนตัวกําหนดใหมนุษยแตละคนมี
ลักษณะพื้นฐานทางอารมณที่แตกตางกัน และพื้นอารมณที่ติดตัวมาแตกําเนิดก็เปนสวนสําคัญในการ
กําหนดพฤติกรรมอารมณ และบุคลิกภาพ นอกจากน้ี ภาวะแวดลอมขณะอยูในครรภก็มีสวนสําคัญต อ
พื้นอารมณของลูก เชน แมที่มีความเครียดอาจทําใหลูกเปนเด็กที่ข้ีโมโห เลี้ยงยาก สวนแมที่อารมณดี 
สบายกาย สบายใจขณะตั้งครรภ มักจะไดลูกที่เลี้ยงงาย อารมณดี ราเริง คนที่มีพื้นอารมณดีจึง
เหมือนกับมีทุนสํารองของชีวิตติดตัวมาต้ังแตเกิดเพราะการมีจิตใจที่มั่นคง เขมแข็ง    ถือวาเปนความ
โชคดีสามารถรับแรงกระแทกไดโดยไมกระทบกระเทือนมาก แตคนที่พื้นอารมณไมดีจะเปนคนที่
ออนไหวงาย เปราะบาง ไมทนตอการถูกกระทบกระทั่ง 
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    4.2.2 สภาพแวดลอมและการเลี้ยงดู การเลี้ยงดูในสภาพที่เหมาะสมจะสามารถ
พัฒนาและควบคุมพื้นฐานทางอารมณดานลบได ขณะเดียวกันก็สามารถชวยสงเสริมพื้นฐานอารมณ
ดานบวกใหโดดเดนย่ิงข้ึน 
 
 4.3 ประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
 
    ความฉลาดทางอารมณมีประโยชนตอบุคคลเปนอยางมาก และสามารถจําแนกไดเปน        
4 ดาน ดังน้ี 
  4.3.1 ความฉลาดทางอารมณตอการทํางาน นักจิตวิทยาพบวาคนที่อารมณดีจะมี
ความเขาใจตนเอง และผูอื่นไดงายตลอดจนมีทักษะในการติดตอสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น 
ขณะเดียวกันความฉลาดทางอารมณยังทําใหเปนคนมองโลกในแงดีสามารถสรางกําลังใจให
ตนเองในยามลมเหลว หรือมีปญหาตางๆ 
 
   4.3.2 ความฉลาดทางอารมณกับความรักและครอบครัว ครอบครัวที ่จะอยู
รวมกันอยางมีความสุขตองอาศัยความรัก ความเขาใจ และยอมรับไดในขอบกพรองของผูอื่น ความ
ฉลาดทางอารมณจึงมีผลอยางมากตอความสงบสุขภายในบาน หรือชีวิตคู การเรียนรู การใชชีวิตคูไมมี
สูตรสําเร็จตายตัว การเรียนรูธรรมชาติและความตองการของแตละฝายจึงเปนเรื่องสําคัญย่ิงเพื่อจะได
เขาใจคนที่เรารักไดดีย่ิงข้ึน 
 
    4.3.3 ความฉลาดทางอารมณตอการศึกษา ในสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยสิ่งย่ัวยุ 
พบวาเด็กจํานวนไมนอยที่เผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึกจนเสียโอกาสทางการศึกษา เชน 
ปญหา    สารเสพติด ปญหาต้ังครรภในวัยเรียน ซึ่งปญหาเหลาน้ีไมไดเกิดจากความออนแอทางเชาวน
ปญญา แตมาจากความออนแอทางอารมณที่ไมสามารถรูเทาทัน และจัดการกับอารมณความรูสกึของ
ตนเองและผูอื่นได 
 
  4.3.4 ความฉลาดทางอารมณตอตนเอง เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวาจิตใจมีผลตอ
รางกาย และความเครียดคือบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บหลายชนิด เชน โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
ความดันโลหิตสูง ไมเกรน ไปจนถึงโรครายเชนมะเร็ง เมื่อคนเกิดความเครียดยอมมีความวิตกกังวล 
หดหู เศราซึม ทําใหภูมิคุมกันโรคในรางกายลดระดับลง ติดเช้ือหรือเจ็บปวยไดงาย ในทางตรงกันขามคน
ที่อารมณดียอมสงผลใหกอพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทําใหมีสุขภาพแข็งแรง 
 

4.4 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 

   ในทางจิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดโดยใช 5 วิธีการ 
ตอไปน้ี 
   4.4.1 รูจักอารมณตนเอง เปนพื้นฐานในการควบคุมอารมณเพื่อการแสดงออกอยาง
เหมาะสม การรูจักอารมณตนเองก็คือการรูตัวหรือการมีสติในทัศนะของพุทธศาสนานั่นเอง        
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การรูเทาทันอารมณตนเองสามารถทําไดโดยการทบทวนอารมณตนเองที่ผานมาวาแสดงออกอยางไร
ดวยใจที่เปนกลาง ไมเขาขางตนเอง เชน แสดงอารมณแบบไหนพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจอยางไร  
คิดวาเหมาะสมหรือไม นอกจากน้ี การฝกสติใหรูตัวอยูเสมอวาเรากําลังรูสึกอยางไรกับตัวเองกับสิ่ง   
ที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัว  
 
   4.4.2 จัดการกับอารมณตนเองได หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ 
และสามารถแสดงออกไปไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ เทคนิคในการจัดการกับอารมณตนเอง ไดแก 
ทบทวนพฤติกรรมของตนเองเพื่อตอบสนองตออารมณที่เกิดข้ึนทําอารมณใหแจมใส การเปลี่ยน
มุมมองในการคิดดวยการหาประโยชนจากปญหา และการฝกผอนคลายความเครียด 
 
   4.4.3 การสรางแรงจูงใจใหตนเอง เชน การมองหาแงดีของเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน
ซึ่งจะชวยใหเราเกิดความมั่นใจวาจะสามารถเผชิญกับเหตุการณเชนน้ันไดในคราวตอไป และยังชวย  
ใหเกิดกําลังใจจากผลที่ดีจากเหตุการณน้ันๆ นอกจากน้ี อาจสรางแรงจูงใจดวยการต้ังเปาหมาย     
ในการปฏิบัติการใดๆใหชัดเจน มีความมุ งมั ่นตอเปาหมาย ฝกการสรางทัศนคติที ่ดี และลด   
ความสมบูรณแบบลงเพื่อเปนการยอมรับความบกพรองอันจะชวยใหเราไมทุกขและเครียดจนเกินไป 
 
 4.4.4 รูอารมณผูอ่ืน การรูและเขาใจอารมณผูอื่น และเราสามารถแสดงอารมณตอบ 
สนองไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะกับคนที่เราเกี่ยวของสัมพันธดวยจะชวยใหเราสามารถอยูรวมกันได
ดี และสามารถทํางานรวมกันไดดี และมีความสุขมากข้ึนซึ่งการเรียนรูอารมณผูอื่น อาจทําไดโดย
สังเกตสีหนา แววตา ทาทาง อารมณ นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่นๆ วาเขากําลังมีความรูสึกใด 
อาจแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ เมื่อเห็นวาผูอื่นกําลังมีปญหา 
 
  4.4.5 รักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน การมีความรูสึกที่ดีตอกันจะชวยลดความขัดแยง 
และชวยใหการอยูรวมกันเปนไปอยางราบรื่นพรอมที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน เทคนิคใน
การรักษาสัมพันธภาพ ไดแก ฝกการสรางความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ฝกการเปนผูพูด และผูฟงที่ดี ใสใจ
ในความรูสึกของผูอื่น ฝกการแสดงความมีนํ้าใจ รูจักเอื้อเฟอเผือ่แผ รูจักยอมรับความสามารถของผูอืน่ 
แสดงความช่ืนชม และใหกําลังใจตามวาระที่เหมาะสม 
 
5. การออกกําลังกาย (Exercise) 
 

การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายทีม่ีการออกแบบเปนแบบแผน และ
ทําซ้ําๆ เพือ่เสริมสรางหรือคงไวเพื่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางกาย เชน การเดิน การว่ิงการกระโดด 
(วิภาวรรณ ลีลาสําราญ, 2547: 6) 
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5.1 ความจําเปนของการออกกําลังกาย 
 

การออกกําลงักายเปนวิธีทางธรรมชาติที่ทําใหอวัยวะตางๆ ถูกใชงานอยางถูกตอง
เจริญและพัฒนาข้ึน ทําใหสุขภาพสมบรูณและแข็งแรงข้ึน ถาออกใหเปน และถูกวิธีจะเปนทั้งยา
ปองกันโรคและยารักษาโรค (มนัส ยอดคํา, 2548: 49) 

 
5.2 หลักการออกกําลังกาย (FITT)  
 

ในการออกกําลงักายมีขอควรพจิารณาดังน้ี (คณาฉันทอินออน, 2552: 20) 
 
5.2.1 ความบอยของการออกกําลังกาย (Frequency) การออกกําลังกายควร

ปฏิบัติอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง แตไมควรเกิน 6 ครั้ง ตอสัปดาห คนทีเ่ริม่ตนออกกําลังกายใหม 
ควรออกกําลังกาย วันเวนวัน เมื่อรางกายปรับสภาพไดแลวจึงออกกําลงักายจนเปนกิจวัตร 

 
5.2.2 ความหนักของการออกกําลังกาย (Intensity) ในการออกกําลังกายแตละครั้ง

จะตองใหหัวใจหรอืชีพจรเตนระหวาง 60–80 % ของความสามารถสูงสุดทีห่ัวใจของคนๆ น้ันจะเตน
ได สามารถหาอัตราการเตนของหัวใจสงูสุดไดดังน้ี 

 
อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด 100% (Maximum Heart Rate: MHR) = 220 – อาย ุ(ป) 

ชีพจรเปาหมาย = MHR คูณ % ครั้ง ตอนาที 
 
การจบัชีพจรกส็ามารถทําไดงาย ๆ คือ การจับบรเิวณขอมือประมาณ 15 วินาทีแลว

คูณดวย 4 โดยทําเปนระยะระหวางการออกกําลงักาย หรอืควรมีอุปกรณการจับชีพจร ซึง่มหีลาย
รูปแบบ เชนแบบที่เปนนาฬิกาขอมือ การออกกําลังกายอยาหักโหมจนชีพจรเตนเร็วเกินชีพจรสูงสุด
เพราะจะเปนอันตรายกับหัวใจ 

 
5.2.3 ความนานของการออกกําลังกาย (Time) การออกกําลังกายควรทําอยาง

ตอเน่ือง ประมาณ 20 นาที เปนอยางนอย แตถาเดินตองเดินเร็วๆ 40 นาที 
 
5.3 ประเภทของการออกกําลังกาย (Type)  
 

5.3.1 การบรหิารดวยมอืเปลา (Calisthenics Exercise) ใชกระตุนรางกายกอน
ประกอบกจิกรรมออกกําลงักาย 

5.3.2 การบรหิารแบบยืด-เหยียด (Stretching Exercise) เพื่อใหขอตอมีความตึงอยู
ระยะหน่ึง ควรทํากอนออกกําลังกายที่หนัก 

5.3.3 การเกร็งกลามเน้ือโดยไมเคลื่อนไหวอวัยวะ (lsometric Exercise) เปนการ
ออกกําลงั 
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กายโดยเกร็งกลามเน้ือ อวัยวะสวนอื่นๆ ไมมีการเคลื่อนไหวหรือออกแรงผลักวัตถุที่ไม
เคลื่อนไหว 

5.3.4 การออกกําลังกายแบบยกนํ้าหนัก (lsotonic Exercise) เปนการออกกําลงักาย
เกรง็กลามเน้ือพรอมกบัการเคลื่อนไหวขอตอหรือแขนขา เชน ยกนํ้าหนัก การเพาะกาย 

5.3.5 การออกกําลังกายตอสูแรงตานดวยความเร็วคงที ่(lsokinetic Exercise)     
การออกกําลงักายแบบใหม โดยอาศัยเครื่องมือการออกกําลงักายที่ทันสมัย 

5.3.6 การออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Exercise) เปนการออก
กําลังกายที่ไมใชออกซเิจนในการสันดาปพลังงาน กลามเน้ือจะใชพลังงานสาร ATP CP และ 
Glycogen ที่มีอยูในกลามเน้ือ 

5.3.7 การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) เปนการออกกําลัง
กายโดยรางกายจะนําออกซิเจนไปสันดาปกับสารอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกิดเปน
พลังงานที่ใชในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายดวยความเร็วปานกลาง เชน วายนํ้า ว่ิง ข่ี
จักรยาน กระโดด ฯลฯ 
 

5.4 ขั้นตอนการออกกําลังกาย เปนการออกกําลังกายท่ีสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได
ดังน้ี   (เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย, 2555) 

 
5.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมความพรอมของรางกายกอนการออกกําลังกาย 

(Warm up) ไดแก การเตรียมความพรอมทั่วไปของบุคคลกอนออกกําลังกาย เชน การพักผอนอยาง
เพียงพอ ไมเปนโรคภัยที่เปนอุปสรรคตอการออกกําลงักาย การเตรียมพรอมเรือ่งสถานที่และอุปกรณ
ไมรับประทานจนอิม่ และการอบอุน 

 
5.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 การออกกําลังกาย (Exercise work out) เปนการปฏิบัติที่เปน

หลักของการออกกําลังกายอาจจะใชกิจกรรมการออกกําลังกายแบบใดก็ไดใชระยะ เวลาในการออก
กําลังกายจะประมาณ 15 นาทีข้ึนไปสวนจะมากสุดถึงเวลาเทาใดน้ันข้ึนอยูกับปจจัยอื่น คือ รางกาย
และจิตใจ สวนสภาพจิตใจมีความพรอมและสนุกเพลิดเพลิน ถือเปนองคประกอบสําคัญของการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ และ ควรจะใชเวลาประมาณ 15-60 นาที/วัน และข้ึนอยูกับกิจกรรมที่ใชในการ
ออกกําลังกาย 

 
5.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 การปรับรางกายเขาสูสภาพปกติหลังการออกกําลังกาย (Cool 

down) การปรับสภาพรางกายเขาสูสภาพปกติหลังการออกกําลังกายมีความจําเปนอยางย่ิงเพราะ 
ขณะที่รางกายทํางานอยางหนักแลว ถาหยุดการออกกําลังกายทันทีทันใดอาจจะทําใหเกิดผลเสียตอ
รางกายได เชน เกิดการเจ็บปวดกลามเน้ือ เปนไขเน่ืองจากรางกายปรับสภาพไมทัน 
 

5.4.4 ผลของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสงผลตอการ
ทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย โดยสรุปดังน้ี 
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5.4.4.1 ผลการออกกาลังกายท่ีมีตอระบบกลามเน้ือ 
1) กลามเน้ือมีขนาดใหญ แข็งแรงข้ึน 
2) กลามเน้ือมีประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึน หรอืสามารถทํางานได 

มากหรือหนักเพิม่ข้ึนมีความทนทานมากข้ึนหรือทํางานไดนานข้ึน 
3) ระบบการทํางานของกลามเน้ือจะปรับตามลักษณะของการใช 

ในการออกกําลงักาย 
4) กลามเน้ือสามารถทนความเจ็บปวดไดดีข้ึน 

5.4.4.2 ผลการออกกาลังกายตอระบบกระดูก ขอตอ 
1) กระดูกจะมีความหนาและเพิ่มขนาดมากข้ึน โดยเฉพาะวัยเด็ก 
2) กระดูกมีความเหนียวและแข็งเพิม่ข้ึน 
3) ขอตอตางๆ ทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

5.4.4.3 ผลการฝกตอระบบหายใจ 
1) ทําใหประสทิธิภาพการหายใจดีข้ึน 
2) ขนาดของทรวงอกเพิ่มข้ึน 
3) ปอดมีขนาดใหญและมีความจุเพิม่ข้ึน 
4) อัตราการหายใจลดลงเน่ืองจากการหายใจแตละครั้งมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน (อัตราการหายใจของคนปกติ 16-18 ครั้ง/นาท)ี 
 5.4.4.4 ผลการออกกาลังกายตอระบบไหลเวียนโลหิต 

1) การสบูฉีดโลหิตของระบบไหลเวียนดีข้ึนทําใหอัตราการเตน 
ของหัวใจลดลง (ชีพจรปกติ ชาย 60 ครั้ง/นาที หญิง 72 ครัง้/นาท)ี 

2) ขนาดของหัวใจใหญข้ึน 
3) หลอดเลือดมีความเหนียวยืดหยุนดีข้ึน ไขมันในเสนเลือดลดลง 

 
5.5 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

5.5.1 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การออกกําลังกายเพื่อพัฒนารางกาย
อารมณ จิตใจ และสติปญญา ทําใหรางกายแข็งแรงเกิดภูมิตานทานโรคภัยที่เกิดข้ึนและมีชีวิตที่ย่ืน
ยาวสามารถทําไดโดยการเดิน ว่ิง วายนํ้า ถีบจักรยาน กระโดดเชือก เตนแอโรบิก 

 
5.5.2 หลักการพิจารณาการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ ในการออกกําลงักายเพื่อ

สุขภาพที่ดีมีหลักการที่ควรพิจารณา ดังน้ี 
5.5.2.1 ความถ่ีของการออกกําลังกาย หมายถึง จํานวนครัง้ในการออกกําลงั 

กายเชน จํานวนวันในการออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายทุกวันหรอือยางนอยวันเวนวัน 
5.5.2.2 ความหนักของการออกกําลงักาย คือ ความพอเหมาะของการออก 

กําลังกายของแตละบุคคล โดยทั่วไปมกัจะใชชีพจรเปนตัวกาํหนด หรือใชนํ้าหนักของงานกําหนด 
 5.5.2.3 ความนานในการฝกแตละครั้ง หมายถึง ระยะเวลาในการออกกําลงั
กาย แตละครั้งประมาณ 15–60 นาที 
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 5.5.2.4 รูปแบบการออกกําลัง หมายถึง วิธีการออกกําลังกายแบบตางๆ       
ที่นํามาใชออกกําลังกาย เชน กีฬา กิจกรรมการออกกําลังกาย การใชเครื่องมือออกกําลงักาย 
 

5.5.3 หลักของการออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพ ควรปฏิบัติตามหลกัและวิธีการ ดังน้ี 
5.5.3.1 ควรเริ่มออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทลีะนอยไมหกัโหม 
5.5.3.2 เลือกกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับอายุและสมรรถภาพของแตละคน 
5.5.3.3 ควรออกกําลงักายอยางนอย 3-5 วันตอสัปดาห 
5.5.3.4 ควรอบอุนรางกายกอน (Warm up) 5-10 นาที แลวเริ่ม 

การเคลื่อนไหวจากชาใหเร็วข้ึน 
5.5.3.5 หลังจากเสร็จกจิกรรมการออกกําลังกาย ควรคอยๆ ผอนคลาย 

กลามเน้ือหลังการออกกําลังกาย (Cool-down) จนกระทัง่สูสภาวะปกติ 
5.5.3.6 ควรมีสุขนิสัยในการออกกําลงักาย เชน แตงกายใหเหมาะสม 
5.5.3.7 ควรคํานึงถึงสภาพของรางกาย 
 

5.5.4 ประเภทกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ แบงได 2 ประเภทดังตอไปน้ี 
5.5.4.1 กิจกรรมการออกกําลงักายที่ตองใชอุปกรณชวย ไดแก กิจกรรมที่ตอง 

ใชอุปกรณชวยในการออกกําลงักาย เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส แบดมินตัน 
5.5.4.2 กิจกรรมการออกกําลงักายที่ไมตองใชอุปกรณชวย ไดแก กิจกรรมที่ไม 

จําเปนตองใชอุปกรณชวยในการออกกําลงักาย เชน การเดิน การว่ิง การวายนํ้า กายบรหิาร 
 

5.6 ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 
5.6.1 การแตงกาย ที่เหมาะสมรัดกุมทําใหการเคลื่อนไหวมปีระสิทธิภาพ และชวย

ปองกันอันตราย 
5.6.2 เลือกเวลาดิน ฟา อากาศ หมายถึง การกําหนดเวลาฝกซอมที่แนนอน 
5.6.3 ควรงดอาหารหนักกอนการออกกําลังกาย อยางนอย 2-3 ช่ัวโมง สําหรับกีฬา   

ที่ตองเลนเปนเวลานานๆ เชน การข่ีจักรยานทางไกล รางกาย ตองใชพลังงานมาก อาจจําเปนตอง
ไดรับอาหารที่ยอยงาย และมีปริมาณไมถึงกับอิ่มเปนระยะๆ อาหารที่เหมาะสมที่สุด คือคารโบไฮเดรต    
ซึ่งอยูในสภาพที่เปนของเหลว และมีกากใยนอย 

5.6.4 การด่ืมนํ้า การสูญเสียนํ้า จะทําใหสมรรถภาพลดตํ่าลง ดังน้ัน การใชนํ้าชดเชย
สิ่งที่ขาดหายไปทําใหสมรรถภาพเพิ่มข้ึน 

5.6.5 ความเจ็บปวย ทําใหสมรรถภาพทางกายลดลงและรางกายตองการพักผอน
ดังน้ัน   ควรหยุดพักช่ัวคราวจนกวาจะหายเปนปกติ 

5.6.6 ระหวางการออกกําลงักายจะตองทําจิตใจใหปลอดโปรง ขจัดเรื่องที่รบกวน
จิตใจออกไป หากขจัดไมไดก็ไมควรออกกําลังกาย เพราะจะทําใหเสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
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5.7 โทษของการไมออกกําลังกาย สามารถสรปุไดดังน้ี (มนัส ยอดคํา. 2548: 51) 
5.7.1 กระดูกเปราะ บาง แตกหักงาย 
5.7.2 ระบบประสาทเสียดุลยภาพ ทําใหเกิดความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะ

ภายใน เชน ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทอื่น ๆ ไดแก เปนลมงาย เหงื่อออกตามมือ ตามเทา 
ใจสั่น นอนไมหลบั 

5.7.3 โรคหลอดเลือดหัวใจเสือ่มสภาพ โรคอวนจากการขาดการออกกําลงักาย 
5.7.4 กลามเน้ือลบี มีกําลงันอย ขัดยอกและปวดกลามเน้ือไดงาย 
5.7.5 โรคความดันโลหิตสูง จากสภาพทีห่ลอดเลือดมีการเสือ่ม 
 

6. นันทนาการ (Recreation) 
 
 6.1 ความหมาย 
 

“นันทนาการ” มาจาก “สันทนาการ” ที่บัญญัติโดยพระยาอนุมาราชธน หรือ เสฐียร
โกเศศ ต้ังแตป พ.ศ. 2507 ซึ่งคําวา “นันทน” หมายความวาราเริงสนุกสนาน สนธิกับคําวา“อาการ” 
เรียกวา นันทนาการ หมายถึง อาการที่สนุกสนานราเริงซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของคนเมื่อเขารวม
กิจกรรมตางๆ แลวก็ให เกิดอาการสุข สนุกสนาน ราเริง ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา 
“Recreation” นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายเกี่ยวกับนันทนาการไวดังน้ี 

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่กระทําในเวลาวางจากภารกิจงานประจํา โดยเขา
รวมดวยความสมัครใจ ความพึงพอใจไมมีการบังคับ เปนกิจกรรมที่ไมขัดตอธรรมเนียมประเพณี
กฎหมายบานเมือง และกอใหเกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความเจริญงอกงาม ทางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา (ดารณีย ศรสีวัสด์ิกุล, 2546: 10) 

นันทนาการ หมายถึง การพักผอนหยอนใจโดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันที่เคย
ปฏิบัติมา ซึ่งอาจจะใชเวลาใหเปนประโยชนใหความสนใจ หรือสมัครใจกระทํากจิกรรมน้ันๆ เพื่อ
กอใหเกิดความสุข (ดวงพงศ พงศสยาม, 2552: 64) 

        
                                  
 

ภาพที่ 4-3 กิจกรรมนันทนาการ 
ที่มา (http://www.dpe.go.th/link/forlive/meaning.htm) 
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6.2 ความสําคัญของนันทนาการ 
 

6.2.1 นันทนาการเปนสื่อสําคัญในการพฒันามนุษยใหมีความสมบูรณทัง้รางกาย 
จิตใจ อารมณ และสงัคม 

6.2.2 กิจกรรมนันทนาการสามารถเปนสื่อในการเสรมิสรางบรรยากาศใหเกิดความ
อบอุนในครอบครัว 

6.2.3 ชวยสรางคนใหเปนผูที่มีเหตุผล รูจักเสียสละและชวยเหลือผูอื่น 
6.2.4 ชวยลดปญหาอาชญากรรม ชวยลดอบายมุข ชวยสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
6.2.5 ชวยสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความสงบสุขในชาติ 

 
6.3 จุดมุงหมายของนันทนาการ  
 

นันทนาการมีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคีวามเจรญิงอกงาม 
ดังตอไปน้ี 

6.3.1 พัฒนาอารมณสุขของบุคคลในชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ เปนสื่อกลางใน
ชวงเวลาวาง หรือเวลาอสิระ สามารถกอความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความสุขสงบ 

6.3.2 เสรมิสรางประสบการณใหม ใหกับผูเขารวม ทั้งน้ีเพราะความหลากหลายของ
กิจกรรมในแตละสถานที ่

6.3.3 เพิ่มพูนประสบการณ หรอืคุณภาพชีวิตของบุคคล 
6.3.4 เสรมิสรางการมสีวนรวมของบุคคลและชุมชน ฝกใหเขารวมในกิจกรรมของ

ชุมชนดวยความสนใจและสมัครใจ 
6.3.5 สงเสรมิการแสดงออกแหงตน กิจกรรมนันทนาการหลายประเภทเปนการ

สงเสริมใหบุคคลไดแสดงออกในดานความคิด สรางสรรค ทาํใหสามารถเรียนรูและรูจักตนเองมากข้ึน 
เปนการสงเสรมิสุขภาพ และบุคลิกภาพใหแกตนเอง 

6.3.6 สงเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมทุกกลุม ไมวาจะเปนชุมชนยากจน
แออัดชุมชนมั่งมี ประชากรพเิศษ คนพิการ และกลุมคนดอยโอกาส 

6.3.7 สงเสรมิความเปนมนุษยชาติ กิจกรรมนันทนาการสงเสริมพฤติกรรมและพฒันา
ความเจรญิงอกงามของบุคคล สรางความเขาใจอันดีในหมูเพื่อนมนุษย เขาใจสภาพแวดลอม
ความสัมพันธระหวางมนุษยกบัธรรมชาติ ชวยสงเสริมความเขาใจอันดีและมิตรภาพของมนุษยใน
สังคมทีม่ีการปกครองในระบบที่ตางกัน 

6.3.8 สงเสรมิความเปนพลเมืองดีในดานสิทธิ หนาที่ ความรบัผิดชอบ ระเบียบ วินัย 
และการปรบัตัว ชวยใหสังคมอบอุนและเพิม่พูนคุณภาพชีวิต 
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 6.4 คุณคาของนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   
  กิจกรรมนันทนาการมีผลตอการสงเสริมการสรางประสบการณชีวิตของบุคคลจาก
ชวงเวลาวาง ซึ่งคุณคาของนันทนาการมสีวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังน้ี (ดารณีย ศรีสวัสด์ิกลุ, 
2546: 67) 

6.4.1 พัฒนาสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการชวยใหเกิดการผอนคลายความตึงเครียด
จากภารกจิ เกิดสนุกสนานรื่นเริง ลืมปญหาที่เกิดข้ึน และสงเสริมความสมัพันธทางสังคม 

6.4.2 พัฒนามนุษยสัมพันธ ชวยพัฒนาคุณลักษณะของบุคคล เชนความกลาหาญ
ความอดทน ความยุติธรรม ความซื่อสัตย ความรวมมอื การยอมรบัในสิทธิของผูอื่น 

6.4.3 พัฒนาการเปนพลเมืองดี กจิกรรมนันทนาการสงผลดานสรางสรรค ทําใหเกิด
ความเขาใจ สามารถทํางานรวมกันได ลดปญหาอาชญากรรม ทําใหสุขภาพดีข้ึน 

6.4.4 พัฒนาตนเอง กจิกรรมนันทนาการชวยเสรมิสรางความคิดและพฒันาทักษะ
ความสามารถดานตางๆ ซึง่ทักษะเหลาน้ีจะชวยใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถอยูรวมกับ
บุคคลอื่นได 

 
 6.5 ประโยชนของนันทนาการ  
  
 นันทนาการเปนกจิกรรมที่บุคคลเขารวมดวยความสมัครใจเพื่อความสุข สนุกสนาน 
ดังน้ันนันทนาการจึงมีประโยชนดังน้ี (สุนิสา เดนประภา, 2546: 3) 

6.5.1 ชวยใหบุคคลและชุมชนพัฒนาสุขภาพจิต และสมรรถภาพทางกายที่ดีเกิดสมดุล
ของชีวิต 

6.5.2 ชวยใหบุคคลและชุมชนไดรับความสุขสนุกสนาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
6.5.3 ชวยปองกันอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไมพึงประสงคของ 

เยาวชนและเด็ก กจิกรรมนันทนาการตางๆ ชวยใหเด็กและเยาวชนเลือกไดตามความสนใจและไดใช
เวลาวางในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ไมพึงประสงคได 

6.5.4 สงเสรมิความเปนพลเมืองดี การที่ชุมชนไดมีโอกาสใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
โดยเขารวมกจิกรรมนันทนาการจะไดเรียนรูในเรื่องของหนาที่ ความรับผิดชอบ ลดความเห็นแกตัว 
สรางคุณคาจริยธรรม ความมีนํ้าใจ ซึ่งถือวาเปนกจิกรรมของความเปนพลเมืองที่ดีของประชาชาติ 

6.5.5 สงเสรมิการพัฒนาอารมณสุข รวมทั้งความสนุกสนานและความสุขสงบ ทําให
อารมณแจมใส และชวยสงเสรมิการพัฒนา การควบคุมอารมณ และบุคลกิภาพที่ดี 

6.5.6 สงเสรมิศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุการ
เรียนรูทัศนคติและความซาบซึ้งอันกอเกิดการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม และเอกลกัษณของชาติ 

6.5.7 สงเสรมิการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจงและนอก
เมืองชวยสอนใหผู ที่เขารวมไดซาบซึง้รูคุณคาของธรรมชาติ และสามารถดูแลอนุรักษธรรมชาติซึ่งจะ
เปนประโยชนตอชุมชนและประชาชาติของโลก 
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6.5.8 สงเสรมิในเรือ่งการบําบัดรักษา กจิกรรมนันทนาการเพื่อการบําบัดเปนกรรมวิธี
ที่จะชวยรักษาคนปวยทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ ชวยสงเสริมความหวัง กิจกรรมนันทนาการทาง
สังคมชวยสรางขวัญและกําลงัใจของคนปวย 

6.5.9 สงเสรมิมนุษยสมัพันธและการทํางานเปนทีม กจิกรรมกลุมสัมพันธชวยใหบุคคล
ไดแสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุม สรางเสริมคุณคาทางสงัคม ฝกการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ลดความเห็นแกตัว เสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมูคณะ 

6.5.10 สงเสริมและบํารุงขวัญทหาร และตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ตามชายแดนกิจกรรม
นันทนาการทีจ่ัดข้ึนเพือ่สงเสริมขวัญและกําลังใจของทหาร ตํารวจชายแดนเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญย่ิง
ในการตอบแทนให กําลงัใจในกจิกรรมเวลาวางแกกองทหารและตํารวจชายแดน 

6.5.11 ชวยสงเสรมิความรัก ความอบอุน และความเขาใจอนัดีภายในครอบครัว 
 

6.6 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ  
 

กิจกรรมนันทนาการมีหลากหลายประเภทดังน้ี (ดารณีย ศรีสวัสด์ิกลุ, 2546: 69) 
6.6.1 งานอดิเรก (Hobby) เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ต้ังแตวัยเด็ก เยาวชน ไดแก วาดภาพ การประดิษฐสิ่งของ     
การถายรูป เลนเกม เลนกีฬา การเตนรํา การเลี้ยงสัตว การสะสม การแกะสลัก การคิดสูตรอาหาร
การออกแบบเสื้อผา ทัศนศึกษาในสถานที่ตางๆ การศึกษาดวยตนเอง เชน การเรียนดนตร ี

 
6.6.2 นันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts) เปนการสงเสริมทักษะ

ความสามารถพิเศษ งานฝมือ ความคิดสรางสรรค เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข และ       
ความเจริญเติบโตทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

 
6.6.3 การเตนราและกิจกรรมเขาจังหวะ (Dances) การใชกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทการเตนรําและกิจกรรมเขาจังหวะ มีหลากหลาย เชน การเตนรําเพลงลาตินอเมริกา        
การเตนรําแบบร็อคแอนดโรล การเตนรําบอลรูม การเตนรําแบบพื้นเมือง การเคลื่อนไหวเบื้องตน 
การเตนรําประกอบเพลง ลีลาศ 

 
6.6.4 เกมกีฬา (Games and Sport) 
เกม เปนกิจกรรมนันทนาการที่มีกฎกติกาไมซับซอน สงเสริมพัฒนาการดานทักษะ

พื้นฐานของการเคลื่อนไหว หรือนําไปสูกีฬาใหญ ซึ่งสามารถเลนไดเหมาะกับสถานที่ บุคคล ทุกเพศ
ทุกวัย 

เกมกีฬา เปนกิจกรรมทีส่งเสริมการใชเวลาวางดวยการออกกําลังกาย เพื่อพฒันา
สมรรถภาพ และเพื่อการสนองตอบตามความตองการตามธรรมชาติ 
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6.6.5 การละคร (Drama) เปนกิจกรรมการแสดงออก การระบายอารมณหรือ
กิจกรรมของชีวิตประจําวัน เปนการสรางความรูสึกการแสดงออกแหงตน เชน การแสดงพิธีทาง
ศาสนา ความฝนหรือจินตนาการ 

 
6.6.6 การดนตรีและการรองเพลง (Music and Singing) การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนโดยการใชกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี และรองเพลง ไดแก การรองเพลง การเลน
ดนตรี การฟงเพลง เพลงประกอบกิจกรรมเขาจังหวะ เชน รําวง การสรางสรรคทางดนตรี เชน     
การแตงเพลง เน้ือรอง ทํานอง กิจกรรมดนตรีแบบผสม เชน การเตนรําพื้นเมือง เปนตน 

 
6.6.7 การทองเท่ียวทัศนศึกษา (Tourism and Traveling) เปนกจิกรรมที่สรางเสริม

ประสบการณชีวิต สรางความประทับใจ ความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของชุมชน สังคมในลกัษณะที่แตกตาง สรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนมนุษย ตอธรรมชาติสิง่แวดลอม 
และวัฒนธรรม 

 
6.6.8 นันทนาการวรรณกรรม (อาน พูด เขียน) (Reading Speaking and Writing) 

เปนกิจกรรมนันทนาการที่เกาแกของมนุษยชาติที่สงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถดานการอาน การพูด และการเขียนกอใหเกิดการแสดงออกแหงตนอยางสรางสรรค เกิด
การพัฒนาจินตนาการ และใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การอานหนังสือประวัติศาสตรคน
สําคัญ การอานนวนิยาย การเขียนจดหมายสังคมธุรกิจ การเขียนรอยกรอง การเขียนคอลัมน การพูด
โตวาที การเลานิทาน การจัดพบปะสภากาแฟ การพูดในที่ชุมชน 

 
6.6.9 นันทนาการอาสาสมัคร (Voluntary Service) เปนกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม การใหและการรับการรวมมือ ของชุมชน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาจิตใจ      
ของบุคคลและสังคม เชน YMCA YWCA ศูนยเยาวชน สงเสริมการพัฒนาเยาวชน สมาคมและมูลนิธิ 
ที่เปนองคกรเอกชนอาสาสมัคร บริการชุมชนและสังคม 

 
6.6.10 นันทนาการกลางแจง/นอกเมือง (Outdoor Recreation) เปน กิจกรรมที่

สงเสริมใหบุคคลไดมีโอกาสใกลชิดธรรมชาติ ที่นอกเหนือจากสภาพแวดลอมในบานหรือในหองเรียน 
ไดแก กิจกรรมอยูคายพักแรม กิจกรรม กีฬาประเภทเสี่ยงอันตรายและทาทาย เชน การแขงรถ แขง
เรือ กีฬาไตยอดเขา 

 
6.6.11 นันทนาการพิเศษ (Special events) เปนกิจกรรมนันทนาการทีจ่ัดข้ึนใน

โอกาสพเิศษ มีการจัดเตรียมอาคารสถานทีเ่พื่อเปดโอกาสใหชุมชนไดมารวมกัน ไดแก วันสงกรานต 
ลอยกระทง วันเกิดชุมชน การประกวดสิง่ประดิษฐ สัตวเลี้ยง การจัดสวน การจัดดอกไม การจัดโตะ
หมูบูชา การแขงรถ แขงขันตกปลา 
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6.6.12 นันทนาการประเภทกลุมสัมพันธ มนุษยสัมพันธ (Group Process) เปน
กิจกรรมที่ใหคุณคาการเรียนรู การทํางานรวมกันในสังคม ลดความเห็นแกตัว ตัวบุคคลมีความรูสึก
ตนเองมีคุณคา และการเปนสวนหน่ึงของสังคม มีความรับผิดชอบการเปนผูนํา ผูตามที่ดี ไดแก การ
อภิปราย เกมสงเสริมคุณคาประชาธิปไตย เกมการทํางาน เปนทีม เกมคานิยม 

 
6.6.13 นันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสุขสงบ เปนกิจกรรมที่สอน

คุณคาในเรื่องของการพัฒนาสมาธิ จิตใจ ความสงบสุข ซึ่งไมไดเนนเรื่องการเคลื่อนไหว ต่ืนเตน หรือ
ความสุขสนุกสนาน ตัวอยางเชน กิจกรรมฝกสมาธิ โยคะ การฟงเพลง ศึกษาธรรมะ ปรัชญา มวยจีน 

 
6.6.14 นันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ เปนกจิกรรมที่ใหคุณคา

ในเรื่องการพฒันาคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพทางกายและ จิตใจ เชน การว่ิงเดินเพื่อสุขภาพ ข่ี
จักรยาน การควบคุมนํ้าหนัก การบริโภคอาหาร และโภชนาการ 

6.6.15 นันทนาการทางสังคม (Social Recreation) กิจกรรมนันทนาการทางสังคม
เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ ความเขาใจ ความสามัคคี ตอเพื่อนมนุษย ไดแก เกม
กลุมสัมพันธ ละคร ดนตรี การเตนรํา กีฬาเพื่อนันทนาการ ศิลปหัตถกรรม งานเลี้ยงสังสรรค 
 
7. การพักผอน (Rest) 
 

การพักผอน หมายถึง การพักระหวางการทํางาน หรือการเลน เพื่อผอนคลายความตึง
เครียด รวมทัง้พลงักายและจิตใจเพือ่จะทํางานตอไป สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ คือ การพักผอน 
นอนหลบั การพกัผอนหยอนใจ และ การพกัผอนโดยการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 

 
7.1 การพักผอนนอนหลับ  
 

7.1.1 การหลับ คือ การหยุดพัก ของรางกาย ช่ัวครั้งช่ัวคราว โดยไมรูสึกตัว และ
มักจะรวมดวย การนอนราบ การเงียบ หลับตา กรน หรืออากัปกิริยาใดๆ ที่มีสวนชวยแสดงวา"หลับ
แลว" โดยทั่วไปแลวคนเราตองการการพักผอนหลับนอนอยางนอย 6-8 ช่ัวโมงตอวัน 

 
7.1.2 ประโยชนของการนอนหลับ มีคุณคาตอสุขภาพดังน้ี 

7.1.2.1 การนอนหลับเปนการสงเสริมกระบวนการสรางพลงังานของรางกาย 
เพื่อทดแทนพลงังานทีสู่ญเสียไป 

7.1.2.2 การนอนหลับมีความจําเปนตอการเจรญิเติบโตและการสรางเซลล 
สมอง 

7.1.2.3 การนอนหลับเปนการฟนฟูความรูสกึของบุคคลภายหลงัการกระทํา 
กิจกรรม 

7.1.2.4 การนอนหลับทําใหเกิดปญญาและอารมณดี 
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 ปญหาการนอนไมหลับหรือนอนไมเพียงพอ (insomnia) พบไดประมาณรอยละ 30-
40 ของประชากร แตทีเ่ปนปญหาเรือ้รงัมีประมาณรอยละ 10 บุคคลทีม่ีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหา
การนอนไมหลบัคือ ผูสงูอายุ ผูปวยที่มีโรคทางกายเรือ้รงั หรือใชยาประจํา และผูปวยโรคจิตเวช 

 
7.1.3 สาเหตุของการนอนไมหลับ การนอนไมหลับมีสาเหตุจากปจจัยหลายประการ

ซึ่งสามารถซึง่สามารถสรปุไดดังน้ี (www.thailabonline.com/) 
7.1.3.1 หลับยาก หรือหลับนอย มาต้ังแตเด็ก ถาเปนลักษณะเฉพาะตัวแบบน้ี 

ก็คงไมรูสึกผิดปกติ 
7.1.3.2 นอนผิดเวลา หรือผิดสถานที่ บอยครั้งที่รูสึกตาคาง นอนไมหลบั  

เพราะนอนดึก เลยเวลาทีเ่คยนอนไปมาก หรอืนอนผิดที่ แปลกที่ สาเหตุแบบน้ี ถาจําเปนตองใหหลับ 
ก็อาจจะตองใชยาชวย 

7.1.3.3 ขามเขตเวลา (time zone) ทําใหเกิด jet lag เปนอีกสาเหตุ ที่ทําให 
รางกายปรบัตัวไมทัน จึงยังคงต่ืนอยู แมจะเปนกลางคืนในประเทศใหม โดยปกติแลว รางกายจะ
ปรับตัว จนนอนหลับไดเอง ในเวลาเพียงไมกี่วัน 

7.1.3.4 ถูกรบกวนจากสภาพแวดลอมที่นอน คนที่นอนขางๆ สงเสียงกรน 
หนวกหู หรืออาจจะนอนด้ินมาก จนคุณไมเปน หองนอนอาจสวางเกินไป หรือหนาวเกินไป ซึง่แกไข
ได ย่ิงไปกวาน้ัน โดยทั่วๆ ไปถาทนการรบกวน ไดสักพักกจ็ะชิน จนนอนหลบัได 

7.1.3.5 เครื่องนอนที่ใชไมเหมาะสม ในหลายๆ ราย ที่มีอาการ ไอ จาม หายใจ 
ไมออก นํ้ามูกนํ้าตาไหล หรืออาจมีอาการ ผื่นคัน ทุกครั้งที่ลงนอน พบวา สาเหตุมาจากที่นอน หมอน 
ผาหม ของตนเอง ซึ่งอาจเปนแบบนุน ที่หมักหมมสิ่งสกปรกไว หรืออาจเปนหมอนขนเปด ขนหานที่มี
ตัวไรฝุน ที่กอใหเกิด อาการแพ ซึ่งสวนใหญ ก็แกปญหางายๆ โดยเปลี่ยนมาใชพวก ใยสังเคราะห
คุณภาพ ไวใจได ไมปลอมปน ที่ไมกอใหเกิด อาการแพ 

7.1.3.6 โรคประจําตัว อยางใดอยางหน่ึง คนที่ปวยดวยโรค ปวดขอเรื้อรัง  
มักปวดขอตอนกลางคืน ทําใหต่ืนบอย คนที่เปน โรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจลมเหลว หรือคนที่เปน
โรคหอบหืด อาจเกิดอาการ เหน่ือย แนนหรือหอบตอนกลางคืนไดงาย ผูชายสูงอายุ ที่ตอมลูกหมาก
โตก็อาจตองลุกข้ึนปสสาวะบอย ๆ แขนขากระตุก หรือกลามเน้ืออื่น ขณะหลับ (Nocturnal 
myelomas) สวนใหญจะเกิดในผูใหญ ต้ังแตวัยกลางคนข้ึนไป และมักเปนมากข้ึน เมื่ออายุสูงข้ึน   
มักเปนที่ขาอาจเปนแค กระดิกน้ิวมือ เปนระยะๆ หรืองอแขน ฟาดแขนแรงๆ ก็ได อาการเหลาน้ี   
จะเปนมากข้ึน ถาอดนอน หรือมีเรื่องเครียด หรือเกิดโรค ทางระบบประสาท หลอดเลือดในสมอง
แตก ตีบหรือตัน โรคเบาหวาน ฯลฯ 

7.1.3.7 การหายใจผิดปกติ ทําใหเกดิโรค หยุดหายใจขณะหลับ (Sleep  
apnea syndrome) ภาวะหายใจไมพอขณะหลับ (Sleep hypoventilation) 

  7.1.3.8 การใชยาหรือสิ่งเสพติดบางอยาง บางคนชอบด่ืมชา กาแฟตอนเย็น
แลวนอนไมหลับก็ควรงด คนที่กินยา อาหาร หรือเครื่องด่ืมอะไรเปนประจํา พอหยุดกิน ก็อาจจะนอน
ไมหลบัตองคอย ๆ หยุดยาหรอือาหารน้ัน ทีละนอยก็จะหลบัได 
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7.1.3.9 โรคจิตโรคประสาท เปนสาเหตุอาการที่พบไดในโรคจิตและโรค 
ประสาทมกัจะไดแก อาการนอนไมหลบั อารมณเศราอยากตาย มีความ วิตกกังวล หงุดหงิดไมมีสมาธิ
ความกลัว ผิดปกติยํ้าคิดยํ้าทํา ความรูสึกไมสบาย ของรางกาย โรคจิตโรคประสาท 
 

7.1.4 ผลของการนอนหลับไมเพียงพอ 
ความงวง อารมณไมสดช่ืน และความสามารถในการปฏิบัติงานลดตํ่าลง  

ซึ่งความรุนแรงของผลสบืเน่ืองสมัพันธกับปรมิาณการนอนทีล่ดลงและจํานวนคืนที่นอนไดไมเพียงพอ 
ผูปวยที่มปีญหา พบวามีอัตราของการขาดงาน การใชบริการทางการแพทยสูงข้ึน 
 

7.1.5 วิธีการแกไขปญหาการนอนไมหลับ จึงควรแกไขปญหาดังตอไปน้ี 
7.1.5.1 ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติเพื่อการนอนหลบั (Sleep hygiene) เชน  

ต่ืนนอน และเขานอนใหเปนเวลา 
  7.1.5.2 ไมทํากิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอน ยกเวนเรื่องนอน และกจิกรรมทาง

เพศ 
 7.1.5.3 ใชเวลาบนเตียงนอนใหนอยทีสุ่ดในแตละคืน 
 7.1.5.4 ในกรณีที่เขานอนแลว 10-15 นาที ยังไมสามารถนอนหลบัได ไมควร

พยายามนอนตอไป ควรลุกไปจากเตียงหรอืไปหองอื่นเพื่ออานหนังสอืเบาๆ หรือทํากจิกรรมอื่นๆ เมื่อ
รูสึกงวงจงึกลับเขานอนใหม 

 7.1.5.5 ไมควรมีนาฬิกาบอกเวลาในหองนอน 
 7.1.5.6 ไมทํากิจกรรมที่ตองออกแรงกาย หรือหนักสมองกอนเขานอน 
 7.1.5.7 มีกิจกรรมผอนคลายกอนการเขานอน เชน อาบนํ้าอุน ด่ืมนมหรือนํ้า

ผลไม อานหนังสือเบาๆ 10 นาที กอนเขานอน 
 7.1.5.8 งดกาแฟ ชา กอนเวลาเขานอน 6 ช่ัวโมง และงดสรุา บุหรีเ่มื่อเวลาเขา

นอน 
 7.1.5.9 พยายามไมงีบหลบัในชวงกลางวันมากเกินไป เพราะจะทําใหไมงวง

และคุณภาพการนอนไมดีในคืนน้ัน 
 7.1.5.10 การออกกําลังกายหนัก ๆ ควรทําอยางนอย 3 วัน / สัปดาห 
 7.1.5.11 ออกกําลังกายเบาๆ อยางสม่ําเสมอ เชน เดินกอนเวลานอน 2-3 

ช่ัวโมง 
 7.1.5.12 การใชยาชวยการนอนหลับ ตองรวมกับการปฏิบัติตามสุขบัญญัติของ     

การนอนหลับที่ดีดวยเสมอไมตองพึ่งพิงยาอยางเดียว จุดประสงคของการใชยาเพื่อชวยใหนอนหลับได
เร็วข้ึน ลดการต่ืนกลางดึก หรือเพื่อชวยลดความวิตกกังวลในวันรุงข้ึน 
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7.2 การพักผอนหยอนใจ 
 

เปนการพักผอนเพื่อผอนคลายความเครียด ซึ่งสามารถใชการออกกําลังกายเบาๆ หรือ 
กิจกรรมการเลน เชน เกมนันทนาการ การทองเที่ยวเดินทาง หรือการบริหารรางกายแบบตางๆ ก็จะ
ชวยใหผอนคลายจากความเครียดได 
 

7.3 ประโยชนจากการพักผอน  
 

7.3.1 อวัยวะตางๆ ในรางกายไดพักผอน ขณะที่นอนหลับ รางกายจะผอนคลาย 
กลามเน้ือทั่วรางกาย การทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายจะลดลง จงึถือวาอวัยวะตางๆ ไดพักผอน
ไปดวย หลังจากนอนหลบัจะมีความสดช่ืน และพรอมทีจ่ะปฏิบัติกิจการงานตางๆ ได 

 
7.3.2 คลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมมีการใชพลังงาน        

ของรางกาย ทําใหพลังงานในกลามเน้ือมีปริมาณลดลง และมีการสะสมของเสีย ไดแก กรดแลคติก 
สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของรางกายลดลง แตถามีการหยุดพักช่ัวขณะหน่ึงหรือ มีการ
เปลี่ยนอิริยาบถเปนระยะๆ จะทําใหกลามเน้ือบริเวณน้ันไดผอนคลาย 

 
7.3.3 ผอนคลายความเครียดจากการปฏิบัติภารกิจแตละวันแมกระทั่งการเรียน

หนังสืออยางขยันขันแข็ง จะสงผลเสียตอรางกายและจิตใจ การพักผอนโดยการปฏิบัติกิจกรรมทีท่ําให
เกิดความเพลิดเพลินในเวลาวางหรือเมื่อเวลาทํางานหนักมา จะชวยผอนคลายความเครียด 
 
8. สรุป 
 

การสงเสรมิสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต เริม่จากสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบัน 
สังคมแหงแรกที่มีอิทธิพลสําคัญตอพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการปรับตัวของบุคคล หากสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนไปดวยดี มีความรักความเขาใจและ เอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน 
ครอบครัวยอมมีชีวิตปกติสุข ดังน้ันการมีสุขภาพดีจําเปนตองอาศัยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
และการพักผอนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน บุคคลจะเกิดความเครียดไดงาย    
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว บุคคลผูซึ่งตองการสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควรหา
กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ เชน ดูหนัง ฟงเพลง ทองเที่ยว เพื่อผอนคลายความเหน่ือยลา  
จากการทํางานและภาวะตึงเครียดในการดํารงชีวิตประจําวัน 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 4 
 
 
ตอนท่ี 1: สุขภาพ สุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ 
จงตอบคําถามใหไดใจความท่ีสมบูรณ 
 
1. อธิบายความหมายของคําตอไปน้ี 
 สุขภาพ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 สุขภาพจิต ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ความฉลาดทางอารมณ ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2. อธิบายลักษณะของผูมสีุขภาพดีในแตละชวงวัย 
 วัยทารก ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

วัยเด็ก ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 วัยรุน ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

วัยผูใหญ .................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................
 วัยผูสูงอายุ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3. จงบอกลักษณะของผูที่มสีุขภาพจิตดี วามีลักษณะอยางไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เสนอแนะแนวทางในการสงเสริมสุขภาพจิต วาสมารถทําไดอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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5. ความเครียดที่เกิดข้ึนกบันักศึกษามสีาเหตุจากสิ่งใด และนักศึกษามีวิธีการจัดการกับความเครียด
อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. อธิบายความสําคัญของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 2: การออกกําลังกาย นันทนาการ และการพักผอน 
จงตอบคําถามตอไปน้ีใหไดใจความท่ีสมบูรณ 
 
1. บอกความหมายของคําตอไปน้ี 
 การออกกําลงักาย .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 นันทนาการ .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 การพักผอน .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
2. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมผีลตอคุณภาพชีวิตอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. ระบุประเภทและยกตัวอยางกจิกรรมนันทนาการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ยกตัวอยางกิจกรรมนันทนาการทีผู่เรียนเลือกปฏิบัติ 1 กิจกรรม และใหเหตุผลทีเ่ลอืกกจิกรรมน้ันๆ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. บอกสาเหตุใดทีท่ําใหนอนไมหลบั และมีแนวทางการแกปญหานอนไมหลับอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. ในแตละวันนักศึกษามีวิธีการพักผอนอยางไร และบอกประโยชนที่ไดรับเปนเชนไร
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 
การสงเสริมสุขภาพชุมชน 

 
 

หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. สุขภาพชุมชน 
2. อาชีวอนามัย 
3. สิ่งแวดลอมการทํางาน (Working environment) 
4. การคุมครองผูบริโภค (Consumer protection) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพชุมชนได 
2. บอกความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคเกี่ยวกบัอาชีวอนามัยได 
3. บอกความหมาย และความสําคัญของการคุมครองผูบริโภคได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “การสงเสรมิสุขภาพชุมชน” จากเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“การสงเสริมสุขภาพชุมชน” 

เปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจาก 

การตอบคําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรอืเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “การสงเสริมสุขภาพชุมชน” การนําเสนอดวย Microsoft  
PowerPoint 

2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. ใบงาน 
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4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพชุมชน 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัการสงเสรมิสุขภาพชุมชน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 5 
การสงเสริมสุขภาพชุมชน 

 
 

ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไดแกคุณภาพชีวิตของประชากร กลาวคือประชากร
ตองไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม จนกอใหเกิดความมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี  เพราะภาวะสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรงของประชากร ยอมนําไปสูการมีศักยภาพทั้ง
ดานสติปญญา และความคิดสรางสรรค  อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนา  ในทางตรงกันขาม ถาประชากรมีภาวะสุขภาพไมดี มีความเจ็บปวยบอย ยอมสงผล 
ทําใหเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน  ประชาชนขาดประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง จนถึง
อาจจะเปนภาระตอสังคม  อันจะทําใหประเทศชาติพัฒนาไดไมเต็มที่  ดังน้ันภาวะสุขภาพจึงเปนสิ่ง
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
1. สุขภาพชุมชน 
 

1.1 ความหมายของสุขภาพชุมชน 
 

  คําวา สุขภาพชุมชน(Community health) อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา อนามัย
ชุมชน หมายถึง ภาวะแหงการรวมเอาสุขภาพของบุคคลตางๆ ในชุมชนเขาไวดวยกันซึ่งสุขภาพ
อนามัยของแตละบุคคลจะดีไดก็ยอมขึ้นกับสภาพสิ่งแวดลอม ดวยปจจัยในการดูแลสุขภาวะ    
ในชุมชน ไดแก การปองกันโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน การมีการสุขาภิบาลที่ดี ซึ่งจะชวย
สงเสริมภาวะสุขภาพของบุคคล 
  

1.2 ความหมายและประเภทของโรค 

    โรคในความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ความเจ็บปวย หรือภาวะที่ทําใหเกิด           
การเปลี่ยนแปลง หรือขัดขวางการทํางานตามปกติของรางกายสวนใดสวนหน่ึง อวัยวะใดอวัยวะหน่ึง 
หรือระบบใดระบบหน่ึงจนปรากฏอาการ หรืออาการแสดงของรางกายตอสิ่งที่ทําใหเกิดโรค ซึ่ง
สามารถจําแนกประเภทของโรคตามปจจัยที่ทําใหเกิดโรคไดเปน 2 ประเภท คือ โรคไรเช้ือ และโรค
ติดเช้ือ 
 1.2.1 โรคไรเชื้อ หรือโรคไมติดตอ หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากสิ่งที่ไมใชจุลินทรีย มา
กระทําตอรางกาย เชน สารเคมี ความรอน แสง เสียง รังสี สารอาหาร เปนตน สิ่งเหลาน้ีเมื่อรับเขาไป
ในรางกายในปริมาณมากทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือขัดขวางการทํางานตามปกติของอวัยวะ    
ในรางกายจนกอใหเกิดโรค เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคน่ิว โรคเบาหวาน โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคพิษสุราเรื้อรัง คอพอก ขาดสารอาหาร และความแปรปรวนทางจิตใจ เปนตน 
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   1.2.2 โรคติดเชื้อ หรือโรคติดตอ หมายถึง โรคที่มีสาเหตุมาจากตัวเชื้อโรค ไดแก 
แบคทีเรีย ไวรัส ริคเค็ทเซีย เช้ือรา และปรสิต ซึ่งตัวเช้ือโรคเหลาน้ีมีพิษที่สามารถถายทอดจากแหลง
โรคซึ่งอาจจะเปนคนหรือสัตวก็ได เมื่อบุคคลสัมผัสเช้ือน้ันๆ ในปริมาณที่มากพอก็จะเกิดอาการและ
อาการแสดงของโรค เชน โรคอุจจาระรวง โรควัณโรค โรคตับอักเสบ โรคพิษสุนัขบา โรคเรื้อน โรค
เอดส โรคแอนแทรกซ โรคเลปโตสไปโรซิส ไขหวัดนก เปนตน ในที่น้ีจะขอกลาวถึง โรคติดตอซึ่งเปน
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของปญหาสุขภาพชุมชนเพราะโรคติดตอเปนโรคที่สามารถแพรกระจายจาก
บุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง หรืออาจจะแพรจากสัตวไปสูคน การแพร กระจายของโรคติดตอ มีการ
แพรกระจายได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
    1.2.2.1 การติดตอโดยตรง เปนการแพรกระจายของเช้ือจากแหลงแพรเช้ือ    
สูคน หรือจากคนสูคนโดยไมตองผานสื่อหรือพาหะนําไป เชน การสัมผัสโดยตรงจากผูติดเช้ือ การจาม 
การมีเพศสัมพันธ เปนตน 
   1.2.2.2 การติดตอโดยทางออม เปนการติดตอโดยผานพาหะ หรือสื่อนํา
โรค เชน นํ้า ซึ่งเปนตัวการสําคัญของการติดตอโรคของทางเดินอาหาร เชน โรคอหิวาตกโรค 
ไทฟอยดตับอักเสบ เปนตน อาหาร เปนแหลงแพรเ ช้ือไดจากการปรุงอาหาร การเก็บอาหาร          
การปนเปอนของอาหาร ผลจากเช้ือโรคในอาหารทําใหเกิดอาหารเปนพิษได สิ่งของเครื่องใชตางๆ    
ก็สามารถเปนแหลงนําโรคได เชน เข็มฉีดยา เครื่องมือผาตัด ผาปดแผลของใชสวนตัวผูปวยที่เปน
โรคติดตอหากมีการใชรวมกันอาจจะทําใหติดโรคได เชน โรคตับอักเสบ ดิน สามารถเปนแหลงนําโรค
ได เชน โรคบาดทะยัก โรคแอนแทรกซ โรคฉ่ีหนู เปนตน อากาศ เปนพาหะที่สําคัญของการติดตอโรค
ทางเดินหายใจ จากการสัมผัสกับละอองตางๆที่เกิดจากการ ไอ จาม หรือพนสารเคมี หรือฝุนตางๆ   
ที่ลอยอยูในอากาศ อาจปนเปอนเช้ือโรคตางๆ ในสิ่งแวดลอมทําใหติดเช้ือไดงาย 
 
 1.3 โรคติดตอท่ีเปนปญหาสาธารณสุข 
 
   1.3.1 โรคติดตอจากอาหารและนํ้า  โรคติดตอจากอาหารและนํ้า แบงออกเปน 4 
กลุม ไดแก กลุมโรคอุจจาระรวงกลุมโรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัส กลุมโรคไขสันหลังอักเสบ และกลุม
โรคหนอนพยาธิ 
     1.3.1.1 โรคอุจจาระรวง หมายถึงโรคดังตอไปน้ี 
     1) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่รางกายมีการถาย
อุจจาระเหลวผิดปกติ ต้ังแตสามครั้งข้ึนไป ในเวลา 24 ชั่วโมง และมีอาการไมเกิน 2 สัปดาห 
ถาเกิน 4 สัปดาห ถือวาเปนโรคอุจจาระรวงเรื้อรัง 
     2) โรคบิดเกิดจากเช้ือในกลุมชิเกลลา หรือโปรโตซัว และที่ยังไมสามารถ
ระบุชนิดได 
     3) อาหารเปนพิษ เกิดจากเช้ือรา แบคทีเรีย สารพิษ หรือสารเคมีที่มี
อยูในอาหาร 
    4) ไขไทฟอยด หรือเรียกวาไขเอ็นเทอริค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย   
ในกลุมซาลโมเนลลา (Salmonella)  



 

 
 
 

203 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

    5) อหิวาตกโรค เกิดจากเช้ือ ที่มีช่ือวา Vibrio cholera ซึ่งเปนโรค
ที่พบมีการระบาดมากในหนารอน 
     1.3.1.2 กลุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส โรคตับอักเสบมีหลายชนิด ไดแก 
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี และอี แตเพียงชนิดเอ เทาน้ันที่ติดตอทางอาหารหรือนํ้า กลุมอาการที่
สําคัญไดแก มีไข เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ตาเหลือง ตัวเหลือง ซึ่งอาจทําใหตับวาย และเปน
สาเหตุที่สําคัญของโรคมะเร็งตับ โรคในกลุมน้ีสามารถปองกันไดดวยวัคซีน ผูปวยที่หายจากโรคน้ีแลว
จะไมเปนโรคน้ีอีกตลอดชีวิต 
     1.3.1.3 โรคไขไขสันหลังอักเสบ เรียกสั้นๆ วาโรคโปลิโอ เกิดจากเช้ือไวรัสที่
ช่ือ Poliovirus โดยการกินเขาไปพรอมกับอาหารหรือนํ้า เช้ือไวรัสน้ีจะไปทําใหไขสันหลังอักเสบ และ
ทําลายเซลลไขสันหลังทําใหระบบประสาทที่ควบคุมกลามเนื้อถูกทําลาย และกลามเนื้อนั้นลีบ    
เปนอัมพาต โรคน้ีสามารถปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงดวยการฉีดวัคซีน 
     1.3.1.4 โรคหนอนพยาธ ิเกิดจากหนอนพยาธิตางๆ เชน พยาธิไสเดือน พยาธิ
ใบไม พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ เปนตน 
 
    1.3.2 โรคติดตอทางเดินหายใจ 
    โรคติดตอทางเดินหายใจ หมายถึง โรคที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการไดรับเช้ือโรคเขา
สู รางกายโดยการหายใจ แตอาการและสภาพจะเกิดกับอวัยวะในระบบทางเดินหายใจหรือระบบใดก็
ได โรคที่สําคัญของโรคติดตอจากการหายใจและเปนปญหาสาธารณสุข มีดังน้ี 
    1.3.2.1 โรคติดตอจากการหายใจแบบเฉียบพลัน ไดแก ไขหวัด ไขหวัดใหญ คอ
ตีบ    คออักเสบ ตอมทอมซิลอักเสบ ปอดบวม กาฬโรคปอด จมูกอักเสบ หลอดลมอักเสบ ภาวะอุด
ตัน  ทางเดินหายใจเฉียบพลัน หัด หัดเยอรมัน สุกใส 
    1.3.2.2 โรคติดตอทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง ไดแก ไอกรน ไซนัสอักเสบ หูช้ัน
กลางอักเสบ ตอมอดีนอยดโตและอักเสบ กลองเสียงอักเสบ วัณโรคปอด ฝในปอด  
    อาการสําคัญที่พบในโรคติดตอทางเดินหายใจ ไดแก อาการไข อาการไอ มี
เสมหะ อาการหายใจลําบาก อาการเจ็บหนาอก ซึ่งอาจพบในผูปวยบางราย เชน ถาผูปวยมีอาการ
เจ็บแสบรอนบริเวณใตกระดูกสันอกจะเกิดอาการอักเสบและติดเชื้อที ่หลอดลมใหญ และ  
หลอดลมคอ หรือถาเจ็บแปลบๆ เหมือนมีดบาดในขณะหายใจผูปวยจะมีอาการอักเสบที่เย่ือหุมปอด
สวนบน เปนตน สวนอาการที่เกิดโรคนอกระบบทางเดินหายใจ มักพบการเกิดตุมข้ึนบนผิวหนังหลาย
ลักษณะ เชน ตุมเม็ดแดงๆ ตุมนํ้าใส และตุมที่แตกแลว เชน ตุมของโรคหัด หัดเยอรมัน  ไขดํา
แดงหรือสุกใส เปนตน อาการตุมบนผิวมักจะปรากฏรวมกับอาการทางเดินหายใจเสมอ 
 
   1.3.3 โรคติดตอจากการสัมผัส 
     โรคติดตอจากการสัมผัส หมายถึง โรคติดตอจากการสัมผัสระหวางบุคคลที่เสีย่ง
ตอโรคและเปนโรค ซึ่งแหลงโรคอาจเปนคน สัตว หรือสิ ่งไมมีชีวิต การสัมผัสโรคนั้นอาจเปน      
การสัมผัสโดยตรง เชน การมีเพศสัมพันธ การแตะตองกัน หรือโดยออม เชน สัมผัสนํ้าลาย หรือ
เสมหะ หรือสัมผัสผานเสื้อผาของใชผูปวย เปนตน โรคติดตอจากการสัมผัสที่สําคัญ มีดังน้ี  
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     1.3.3.1 โรคติดตอจากการสัมผัสสิ ่งขับหลั ่งจากระบบทางเดินหายใจ 
หมายถึงการสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ ซึ่งอาจจะสัมผัสจากการหายใจรดกัน การไอ การจาม 
การจูบ โรคที่พบไดแก ปอดบวม วัณโรคปอด ไอกรน โรคเรื้อน  
     1.3.3.2 โรคติดตอจากการสัมผัสทางผิวหนัง ไดแก โรคเช้ือราบนผิวหนัง เชน 
กลากเกลื้อน โรคหิด โรคเหา และโลน โรคสุกใส พยาธิปากขอ โรคซิฟลิส 
     1.3.3.3 โรคติดตอจากการสัมผัสดวยการมีเพศสัมพันธ ไดแก โรคเอดส โรค
เริมโรคหนองใน โรคซิฟลิส โรคแผลริมออน โรคหูด โรคไวรัสตับอักเสบบี 
     1.3.3.4 โรคติดตอจากการสัมผัสแบบอ่ืนๆ ไดแก โรคเย่ือบุตาอักเสบจากการ
ใชมือ ไมสะอาดขย้ีตา หรือการสัมผัสลมแรง หรือแสงจาๆ ทําใหเย่ือบุตาอักเสบ โรคหนองในที่ตาของ
ทารก โรคเอดสในทารก และโรคซิฟลิสในทารก ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือผานรกจากแมสูลูก 
 
    1.3.4 โรคติดตอท่ีนําโดยสัตวและแมลง 
     โรคติดตอที่นําโดยสัตว หมายถึง โรคติดตอที่มีสัตวเปนพาหะนําโรคมาสู
คน   สวนใหญคนจะติดโรคจากสัตวดวยการสัมผัสหรือบริโภค 
     โรคติดตอที่นําโดยแมลง หมายถึง โรคติดตอที่มีแมลงเปนสื่อนําโรคมาสูคนดวย
วิธีการตางๆ ดังน้ี 
     1.3.4.1 โรคติดตอท่ีนําโดยสัตว สามารถแบงกลุมตามเช้ือที่เปนสาเหตุของโรค
ไดดังน้ี 
      1) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส ซึ่งโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ไดแก โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก 
      2) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญไดแก โรคแอนแทรกซ โรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉ่ีหนู 
      3) กลุมโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ ไดแก โรคพยาธิตืดหมู โรคพยาธิตืด
วัว โรคพยาธิใบไมในตับ โรคพยาธิตัวจี๊ด 
     1.3.4.2 โรคติดตอท่ีนําโดยแมลง แบงกลุมตามเช้ือที่เปนสาเหตุได ดังน้ี 
      1) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ไดแก
โรคไขเลือดออก โรคไขสมองอักเสบ โรคไขเหลือง 
      2) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือริเค็ทเซียที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
ไดแก สครับไทฟส (Scrub typhus) ซึ่งมีพาหะนําโรค คือ ไรออน 
      3) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
ไดแก กาฬโรค พาหะนําโรค คือ หนู ซึ่งเกิดการระบาดครั้งลาสุดในป 2537 ในประเทศอินเดีย  
      4) กลุมโรคที่เกิดจากเช้ือโปรโตซัวที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ไดแก   โรคไขมาลาเรีย ที่มีพาหะนําโรค คือ ยุงกนปลอง 
      5) กลุมโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
ไดแก โรคเทาชาง พาหะนําโรค  ไดแก ยุงเสือ ยุงรําคาญ และยุงลายบางชนิด 
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 1.4 หลักในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
    
    การปองกันและควบคุมโรคติดตอมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.4.1 การใหความรูกับชุมชนในเรื่องโรคติดตอ 
 1.4.2 การรณรงคในชวงเสี่ยงของการเกิดโรค 
 1.4.3 การสงเสริมในการสรางภูมิตานทานดวยการฉีดวัคซีน 
 1.4.4 การสงเสริมสุขภาพ เชน การพักผอนอยางเพียงพอ การงดเสพสิ่งของมึนเมา           
การออกกําลังกายอยางเหมาะสม การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและสะอาด 
 1.4.5 การกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกหลักสุขาภิบาล 
 1.4.6 การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค 
 1.4.7 การคนหาผูปวยที่มีอาการในชุมชน และทําการรักษาพยาบาลผูปวยใหหายขาด
โดยเร็ว 
 
 1.5 โรคตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
 
  1.5.1ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “โรคติดตอ” ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 
2524 
   1) อหิวาตกโรค  2)  กาฬโรค  3)  ไขทรพิษ 
   4) ไขเหลือง  5)  ไขกาฬหลังแอน 6)  คอตีบ 
   7) ไอกรน  8)  บาดทะยัก  9)  โปลิโอ 
   10) หัด   11)  หัดเยอรมัน  12) คางทูม 
   13) สุกใส  14)  ไขหวัดใหญ  15)  ไขสมองอักเสบ 
   16)  ไขเลือดออก 17)  โรคพิษสุนัขบา 18)  โรคตับอักเสบ 
   19)  ตาแดงจากไวรัส 20)  อาหารเปนพิษ 21)  บิดแบซิลลารี่ 
   22)  บิดอมีบา  23)  ไขรากสาดนอย 24)  ไขรากสาดเทียม 
   25)  ไขรากสาดใหญ 26)  สครัพไทฟส  27)  มูรีนไทฟส 
   28)  วัณโรค  29)  โรคเรื้อน  30)  ไขจับสั่น 
   31)  แอนแทรกซ 32)  ทริคิโนสิส  33)  คุดทะราด 
   34)  เลปโตสไปโรซิส 35)  ไขกลับซ้ํา  36)  โรคอุจจาระรวง 
   37)  โรคแผลเรื้อรัง 38)  โรคเทาชาง  39)  ซิฟลิส 
   40)  หนองใน  41)  หนองในเทียม 42)  กามโรค  
   43)  แผลริมออน 44)  แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ  45)  เอดส  
 
 1.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ชื่อโรคติดตอตองแจงความ” 
   1) อหิวาตกโรค (Cholera) 
   2) กาฬโรค (Plague) 
   3) ไขทรพิษ (Variola Smallpox)  
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   4) ไขเหลือง (Yellow fever)  
   5) ไขกาฬหลังแอน (Meningococcal Meningitis) 
   6) คอตีบ (Diphtheria) 
   7) โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (Tetanus neonatorum) 
   8) โปลิโอ (Poliomyelitis) 
   9) ไขหวัดใหญ (Influenza) ซึ่งรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว 
   10) ไขสมองอักเสบ (Encephalitis) 
   11) โรคพิษสุนัขบา (Rabies) 
   12) ไขรากสาดใหญ (Typhus) 
   13) วัณโรค (Tuberculosis) 
   14) แอนแทร็กซ (Anthrax) 
   15) โรคทริคิโนซีส (Trichinosis) 
   16) คุดทะราด (Yaws) เฉพาะในระยะติดตอ 
   17) โรคอัมพาตกลามเน้ือออนปวกเปยกอยางเฉียบพลันในเด็ก (Acute flaccid 
paralysis) 
   18) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซารส Severs Acute 
Respiratory Syndrome) 
 
 1.5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ชื่อโรคติดตออันตราย” 
   1) อหิวาตกโรค  4) ไขเหลือง 
   2) กาฬโรค  5) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 
   3) ไขทรพิษ 
 

1.6 ตัวอยางโรคติดตอ 
 

 1.6.1 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory 
syndrome: SARS) เปนโรคที่อยูภายใตการเฝาระวังขององคการอนามัยโลกโดยผูปวยสวนใหญเปน
ผูใหญ สวนเด็กถาจะเปนจะมีอาการเบากวาผูใหญ 
  1.6.1.1 สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา Coronavirus ระยะฟกตัวของโรค 
(หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตไดรับเช้ือเขาสูรางกายจนกระทั่งปรากฏอาการออกมา) จะใชเวลาประมาณ 
2 ถึง 7 วัน โดยทั่วไปมักไมเกิน 10 วัน อาการเริ่มแรกจะคลายๆ กับโรคติดเช้ือทางเดินหายใจอีกหลาย
โรคเชน โรคไขหวัดที่พบไดบอยมาก แตอาการไมรุนแรง นอกจากน้ีอาการของโรคน้ีในข้ันตนกจ็ะคลาย 
กันกับโรคติดเช้ืออื่นๆ อีกหลายโรคดวย 
  1.6.1.2 การติดตอ เชื้อโคโรนาไวรัสแพรติดตอไดโดยการสัมผัสใกลชิด   
กับผูปวย เน่ืองจากมีเช้ือแพรออกมากับนํ้ามูก นํ้าลายของผูปวย และการติดตามศึกษาอยางใกลชิด  
ก็พบดวยวา เช้ือน้ีนาจะแพรติดตอทางการหายใจไดดวย นอกจากน้ี เช้ืออาจแพรโดยทางออมผานมา
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กับขาวของเครื่องใชโดยเฉพาะอยางย่ิงผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ ชอนอาหาร หลอดดูดนํ้า และที่พึงระวัง
เปนอยางอยางย่ิงคือ การแพรเช้ือจากมือเขาสูปากและจมูก 
   1.6.1.3 อาการ อาการสําคัญที่เปนสัญญาณเตือนภัยใหตองรีบไปพบแพทยก็
คือ มีไขสูงข้ึนมาทันทีทันใด (ถาตรวจวัดไขดูจะพบไขสูงกวา 38 องศาเซลเซียส) และอาจมีอาการ
ตอไปน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางคือ ปวดเมื่อยตามเน้ือตัว ปวดศีรษะมาก หนาวสั่น หลังจาก
น้ันประมาณ 3-7 วัน ก็จะเริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแหงๆ ผูปวยสวนใหญประมาณ 90% จะมีอาการ
ทุเลาข้ึนอยางชาๆ หลังจาก 7 วันไปแลว และหายเปนปกติ บางรายอาจอาการปวยรุนแรง เน่ืองจาก
มีอาการแทรกซอนที่ปอดทําใหเกิดปอดบวมอักเสบ ในระยะน้ีผูปวยจะเริ่มมีอาการหายใจลําบาก หรอื
หอบดวยซึ ่งจะพบวาผูปวยอาจมีอาการทรุดหนักลงในชวง 10-14 วัน และอาจเสียชีวิตได
ในชวงวันที่ 17-18 
   1.6.1.4 การปองกัน 
      1) หลีกเลี่ยงไมไปในประเทศที่เปนเขตของโรคระบาดจนกวาจะ
สามารถควบ คุมโรคใหสงบลงได  
      2) หลีกเลี่ยงไมคลุกคลีใกลชิดกับผูที่มีอาการของโรค  
      3) รักษาสุขภาพและอนามัยสวนบุคคลใหดีอยูเสมอจะชวยใหมีภูมิ
ตานทานที่ดี ไดแก การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบถวนในแตละ
วัน โดยเฉพาะผัก ผลไม และด่ืมนํ้าสะอาดใหเพียงพอ การนอนหลับพักผอน ไมหักโหมงานติดตอกัน
นานเกินไปรวมทั้งการหลีกเลี่ยงเหลา บุหรี่ และความเครียด อีกสิ่งหน่ึงคือสรางสุขนิสัยในเรื่อง     
การลางมือ เรื่องน้ีมีการศึกษายืนยันวาชวยปองกันการติดเช้ือไดมากมายโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ 
และโรคทางเดินอาหาร สวนผูที่มีอาการปวยแลวก็ควรใชหนากากอนามัยหรือผาปดปากปดจมูก    
จะชวยไมใหแพรเช้ือไปยังญาติพี่นองและเพื่อนฝูงไดดีอีกดวย 
 

            
 

ภาพที่ 5-1 วิธีการปองกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
ที่มา (http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/ 

course/bm521/pantipa09_1/Virus/sar.htm) 
 
 1.6.2 โรคไขหวัดนก การระบาดของไขหวัดนก นอกจากจะทําใหผูปวยเสียชีวิตแลวยัง
สรางความเสียหายอยางมากใหกับอุตสาหกรรมสัตวปกโดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนามมี  
การฆาสัตวปกโดยเฉพาะไกในฟารมไปหลายลานตัวเพื่อระงับการแพรกระจายของโรค 
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    1.6.2.1 สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza virus type A 
ในตระกูล Orthomyxoviridae ในตระกูล RNA เช้ือตัวน้ีคือ เช้ือไวรัส H5N1เปนเช้ือไวรัสไขหวัด
ใหญที่พบ ในนก ซึ่งเปนแหลงรังโรคในธรรมชาติ (มีเช้ือโรคอยูในตัว) 
 

 
 

ภาพที่ 5-2 เช้ือไวรัส H5N1 
ที่มา (http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2011/09/19/entry-2) 

 
   สําหรับเช้ือไขหวัดนกทั่วโลกขณะน้ีมี 4 สายพันธุ คือ สายพันธุชิงไห ที่ประเทศจีนสาย
พันธุไทย-เวียดนามสายพันธุอินโดนีเซีย และสายพันธุทางภาคตะวันออกเฉียงใตของจีน จากการที่ไทย
พบเช้ือไขหวัดนก 2 สายพันธุแลวขณะน้ี คือสายพันธุไทย-เวียดนาม และสายพันธุทางภาคตะวันออก
เฉียงใตของจีน 
     1.6.2.2 ระยะฟกตัว ต้ังแตไดรับเช้ือจนเกิดอาการประมาณ 1-3 วัน 
     1.6.2.3 การติดตอ เช้ือไขหวัดนกสามารถติดตอได 2 ทางดวยกัน ดังน้ี       
      1) ทางตรง จากการสัมผัส คลุกคลีกับสัตวที่ปวยเปนโรคไขหวัดนก 
      2) ทางออม จากการกินอาหารที่ปะปนดวยเช้ือของสัตวที่ปวยเปน
ไขหวัดนก ซึ่งเช้ือจะมาจากสารคัดหลั่งของสัตว คือ อุจจาระ นํ้ามูก นํ้าตา นํ้าลาย 
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ภาพที่ 5-3 ข้ันตอนการติดตอของโรคไขหวัดนกมาสูคน 
ที่มา (http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2011/09/19/entry-2) 

     1.6.2.4 อาการ มีไขสูงมากวา 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเน้ือตัว 
ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ หายใจลําบาก ปอดอักเสบ และอาจมีตาแดง และอาการของระบบทางเดิน
อาหารแทรก เชน คลื่นไส อาเจียน ทองรวงรวมดวย 
     1.6.2.5 การรักษา ปจจุบันมีการใช ยาทามิฟลู (Tamiflu) สําหรับรักษาคนไข 
ที่ตองสงสัยวาเปนไขหวัดนกซึ่งอาจสงผลใหเกิดเช้ือไวรัสด้ือยาข้ึนไดแตขณะน้ียังไมพบการด้ือยา 
     1.6.2.6 การปองกัน 
     1) ในชวงที่มีการระบาดไมควรใชมือเปลาสัมผัสสัตวปกที่ตายตองสวม
ถุงมือ สวมผาปดปากปดจมูก ลางมือดวยสบูและนํ้าทุกครั้ง หากไมมีถุงมือใหสวมถุงพลาสติกซอนกัน
หลายๆ ช้ันกอนจับซากสัตว 
     2) สัตวปกที่ปวยตายใหเผา หรือฝงโดยขุดหลุมลึกอยางนอย 1 เมตร 
และกอนกลบดินใหราดดวยคลอรีน หรือโรยปูนขาวกอนทําการฝงกลบดินใหแนน หามนําซากสัตว   
ที่ตายทิ้งลงแมนํ้าลําคลองหรือนําไปใหสัตวกิน 
     3) ผูมีอาชีพเลี้ยง ฆา ขนสงยายสัตวปก หรือผูที่สัมผัสสัตวปกหาก
มีอาการคลายไขหวัดใหญใหรีบไปพบแพทย แลวบอกประวัติการสัมผัสสัตวปกหรือเกี่ยวของกบัผูปวย 
ปอดบวมในรายอื่นๆ ในรอบ 10 วัน กอนมีอาการใหแพทยทราบทันที 
     4) ในชวงโรคระบาดผูปกครองตองเอาใจใสระมัดระวังดูแลเด็กอยาง
ใกลชิด เตือนไมใหเด็กใกลชิด สัมผัสสัตวปกหรือซากสัตวที่ตาย ใหเด็กหมั่นลางมือบอยๆ 
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ภาพที่ 5-4 การปองกันโรคไขหวัดนก 
ที่มา (http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2011/09/19/entry-2) 

 
     5) เปด ไก และไข ที่นํามารับประทานตองปรุงใหสุก 100% ดวย
ความรอน สัตวปกที่ตายผิดปกติหามนํามารับประทานเด็ดขาด 
     6) ถาพบสัตวปกตายจํานวนมากผิดปรกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข
จังหวัดหรือกรมปศุสัตว 
     7) รักษารางกายใหแข็งแรง หมั่นออกกําลังกาย และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน 
 
    1.6.3 ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (Swine influenza) 
     1.6.3.1 สาเหตุ ผลการวิเคราะหทางพันธุกรรมช้ีวาเช้ือหวัดใหญชนิดน้ี      
เปนสวนผสมของไวรัสจากหมู มนุษย และสัตวปก ผูเสียชีวิตสวนใหญอยูในวัย 25-45 นับเปน
สัญญาณที่นาวิตกวาอาจเปนโรคระบาด 
     1.6.3.2 การติดตอ 
       1) แพรไปยังผูอื่นโดยการไอ หรือจามรดกัน  
       2) ติดจากมือและสิ่งของที่มีเช้ือปนเปอนอยู และเช้ือจะเขาสูรางกาย
ทางจมูก และตา หากนํามือที่มีเช้ือไปสัมผัส 
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ภาพที่ 5-5 ผลการวิเคราะหเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  
ที่มา (http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/ 

presentstu/course/bm521/pantipa09_1/Virus/H1N1.htm) 
  
     1.6.3.3 อาการ มีไขสูง หายใจไมสะดวก ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดเมื่อยตาม
รางกายรุนแรงอาการปวยจะพัฒนารวดเร็ว และจะมีอาการหายใจลําบากอยางรุนแรงภายใน 5 วัน 
ผูปวยหลายรายในประเทศเม็กซิโก มีอาการปอดอักเสบรุนแรง (หอบ หายใจลําบาก) และเสียชีวิต 
     1.6.3.4 การปองกัน 
      1) หมั่นลางมือ 
      2) เมื่อเปนหวัดเวลาจามจะตองใชผาเช็ดหนาปด เพื่อปองกันการ
ติดตอ 
      3) หากมีอาการรุนแรง ไขไมลดภายใน 2 วัน ควรรีบพบแพทยทันที 
      4) หลีกเลี่ยงการใกลชิดกับผูที่มีอาการไอ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 
      5) ผูที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เกิดการระบาด ถามีอาการของไขหวัด
ใหญ เชนมีไข ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยเน้ือตัวมาก ภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับควรสวมหนากาก
อนามัย หรือใชกระดาษทิชชูหรือผาเช็ดหนาปดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจาม และรีบปรึกษาแพทย 
      6) ผูที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เกิดการระบาด ถามีอาการของไขหวัด
ใหญรักษาสุขภาพใหแข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชนโดยเฉพาะผกัและผลไม ด่ืมนํ้าสะอาด
และนอนหลับพักผอนใหพอ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  
      7) สวมใสหนากากอนามัยเพื่อปองกันการแพรเช้ือ 
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ภาพที่ 5-6 วิธีการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  
ที่มา (http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/ 

presentstu/course/bm521/pantipa09_1/Virus/H1N1.htm) 
 

2. อาชีวอนามัย  
 
  การทํางานเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต คนวัยทํางานสวนมากใชชี วิตในสถาน
ประกอบการไมนอยกวาวันละ 8 ช่ัวโมง ระหวางการทํางานผูประกอบอาชีพจะตองสัมผัส            
กับสิ่งแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน การสัมผัสสารเคมีระหวางปฏิบัติงาน การสูดดมละออง
ไอหรือฝุนที่ฟุงกระจายภายในหองทํางาน การไดรับเสียงดัง จากเครื่องจักร และอุณหภูมิหองทํางาน 
ที่รอนหรือเย็นเกินไป นอกจากน้ันผูประกอบอาชีพที่ขาดความเขาใจในกระบวนการผลิต หรือไมไดรับ
การอบรมมากอนเขาทํางานก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตางๆ และมีโอกาสไดรับอันตราย      
จากการปฏิบัติงานได เชนเดียวกันการดูแลสุขภาพของตนเองเปนเรื่องสวนตัวที่ทุกคนทําอยูแลว    
แตเจาของกิจการก็ตองจัดสภาวะแวดลอมของสถานประกอบการ ใหดีเพื่อปองกันมิใหคนงานเกิด
เจ็บปวยหรือเปนโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational diseases) และปองกันมิใหคนงานไดรบั
บาดเจ็บพิการหรือตายจากอุบัติเหตุจากการทํางาน (occupational accidents ) ถาปลอยใหปญหา
ดังกลาวเกิดข้ึนจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของคนงานลดลง และตองเสียคาใชจายเปนคา
รักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจของสถานประกอบการตกตํ่าลง ในอดีตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีคนงานเหมืองแรในเมืองชิคาโกเจ็บปวยและเสียชีวิต มากกวา 3,200 คนในป พ.ศ. 
2450 สาเหตุจากผูประกอบอาชีพเหลาน้ัน มีความสนใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเองคอนขางนอย   
อีกทั้งยังขาดนักวิชาการและการจัดการเพื่อดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และสิ่งแวดลอมการทํางาน
ใหเหมาะสม แตหลังจาก 40 ป ผานไป พบวาอัตราการตายของผูประกอบอาชีพทั่วโลกลดลง
ประมาณรอยละ 50 เปน ผลมาจากการผลักดันทางกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทํางานที่มีผล
ตอการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพตางๆ 
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2.1 ความหมายของอาชีวอนามัย  
 

อาชีวอนามัย (Occupational health) มาจากคํา 2 คํา คือ อาชีวะหรืออาชีพ และ
อนามัย หรือสุขภาพ อนามัย เมื่อรวมกันเปนอาชีวอนามัยมีความหมายวา สุขภาพอนามัยใน  
การประกอบอาชีพ โดยทั่วไปจะหมายรวมถึงความปลอดภัยในการประกอบอาชีพดวย 

 
2.2 คํานิยามท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย  
 

งานอาชีวอนามัย หมายถึง การดําเนินงานหรือการใหบริการซึ่งเปนการดูแลสุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ 

 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ ความ
เสี่ยงและการสูญเสีย 

 จิตสํานึก (Awareness) มาจากคํา 2 คํา คือ คําวา จิตหรือใจ และคําวาสํานึก หรือ
ความรูสึก ดังน้ัน เมื่อรวมกันเปนจิตสํานึกมีความหมายวา มีความรูสึกหรือมีความตระหนักอยู
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ผูประกอบอาชีพ หมายถึง ผูทํางานในอาชีพตางๆ ที่อาจเสี่ยงตอการไดรับอันตราย
และ ความไมปลอดภัยขณะทํางาน จําตองดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองเปนอยางดีและไดรับการ
บริการอาชีวอนามัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางย่ังยืนนาน 

 อาชีวสุขศาสตร (Occupational hygiene) หรือสุขศาสตร อุตสาหกรรม เปนแขนง
วิชาการเกี่ยวของในดานการคนหาปญหา การประเมินหรือตรวจสอบปญหาและการควบคุมหรือ
ปรับปรุงแกไข ปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคจากการประกอบ
อาชีพ 

 อาชีวเวชศาสตร (Occupational medicine) หรือเวชศาสตร อุตสาหกรรมเปนแขนง
วิชาการที่เกี่ยวกับการเฝาระวังทางการแพทย การวินิจฉัยและรักษาโรคและความพิการจากการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการฟนฟูความพิการอีกดวย 

 อาชีวนิรภัย (Occupational safety) หรือความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ     
ซึ่งเปนแขนงวิชาการที่มุงเนนหนักในการปองกันอุบัติเหตุ และสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย          
ในการทํางาน เออรกอนอมิกส (ergonomics) เปนแขนงวิชาการศึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางคนและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อปรับสภาพของงานใหเหมาะสม      
กับผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดีทั้งทางรางกาย     
และจิตใจ 

 
2.2 การดําเนินงานอาชีวอนามัย  
 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพจะตองสัมผัสกับสิ่งแวดลอม 
ของสถานประกอบการอยูตลอดเวลา สถานประกอบการจําเปนตองจัดการสิ่งแวดลอมของทีท่าํงานให
เหมาะสม ดวยการนําเอางานอาชีวอนามัยมาใชเมื่อเปนเชนน้ีประเทศที่เจริญแลว จึงจัดใหมีการ
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ดําเนินงานอาชีวอนามัย และวางแผนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ  
 
 2.2.1 วัตถุประสงคของการดําเนินงานอาชีวอนามัย การดําเนินงานอาชีวอนามัยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อการดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพและเพื่อการควบคุมสิ่งแวดลอมการทํางานใหมี
สภาวะที่ปลอดภัย 

 2.2.1.1 เพื่อการดูแลผูประกอบอาชีพใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
และสังคม โดยจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ
ความพิการ 
 2.2.1.2 เพื่อการควบคุมสิ่งแวดลอมการทํางาน โดยจัดใหมีการประเมิน   
ความเสี่ยง การวางแผนปองกันอัคคีภัย การตรวจเช็คสภาพของ เครื่องจักรและการจัดสถานที่ทํางาน
ใหเหมาะสม 
 

2.2.2 องคประกอบของงานอาชีวอนามัย การดําเนินงานอาชีวอนามัยประกอบดวย
งานบริการ 2 ดาน คือ 

 2.2.2.1 งานบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนงาน การดูแลใหคนงานที่มี 
รางกายและจิตใจแตกตางกัน สามารถทํางานรวมกันได น้ันเปนสิ่งสําคัญ เพราะวาคนงานเปน
ทรัพยากรที่ตองมีควบคูกับ สิ่งแวดลอมการทํางาน ดังน้ันการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงานจึงเปนสิ่ง
ที่ตองจัดการ โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพ การปองกันโรค การ รักษาพยาบาลและการฟนฟูความ
พิการ 
 2.2.2.2 งานบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการ
และผูรวมกิจการทําใหเกิดข้ึน จึงเปนเรื่องที่ตองวางแผนดําเนินการต้ังแตตน โดยใหการดูแลทางดาน
ความปลอดภัย การดูแล ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและการดูแลทางดานเออรกอนอมิกส 
 

2.2.3 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย งานอาชีวอนามัยจะดําเนินไปไดตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคลากรและนักวิชาการสาขาวิชาตางๆ ซึ่งมีหนาที่ดูแลผูประกอบอาชีพตางๆ 
ใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณและมีความปลอดภัยจากการทํางาน ของผูประกอบอาชีพตางๆ บุคลากร
เหลาน้ีไดแก 

2.2.3.1 นักอาชีวอนามัย หรือนักสุขศาสตรอุตสาหกรรม เปน นักวิชาการ 
ที่ทําหนาที่คนหาปญหา การประเมินปญหา และการเสนอแนะมาตรการในการควบคุมหรือปรับปรุง
แกไขปญหา สภาพแวดลอมภายในโรงงาน 

 2.2.3.2 วิศวกรความปลอดภัย เปนนักวิชาการที่มีบทบาทในการ ตรวจสอบ 
สภาพการทํางานใหปลอดภัย ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุจาก การทํางาน 

2.2.3.3 แพทยอาชีวเวชศาสตร หรือนักเวชศาสตรอุตสาหกรรม มีหนาที่ 
เฝาระวังทางการแพทย การวินิจฉัยและรักษาโรค การฟนฟูสภาพ ความพิการ และปองกันการเกิด
โรคจากการทํางาน 
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 2.3.3.4 พยาบาลอาชีวอนามัย เปนบุคคลที่ทํางานประสานกับ แพทย 
ทั้งทางดานสงเสริม การฟนฟู และการรักษาเพื่อใหคนงานมี สุขภาพอนามัยที่ดี 

 2.3.3.5 แพทยกายภาพบําบัด เปนบุคคลที่ทําหนาที่ฟนฟูสภาพ รางกาย 
ของคนงานที่ไดรับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บใหสามารถดําเนินชีวิตและกลับมาทํางานไดตามปกติ หรอื
ทํางานใหมที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย 

 
2.3  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย  
 

 การจัดต้ังหนวยงานใหมารับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของผู
ประกอบอาชีพเปนเรื่องที่ดาเนินการมาโดยตลอดจนถึง ปจจุบันสวนมากเปนหนวยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวงตางๆ และมี หนวยงานตางประเทศเปนสวนนอย 

 
2.3.1 กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการสรางเสริม 

สุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน มี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย ดังน้ี 

2.3.1.1 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิจัยสืบคนปญหาโรค ที่เกดิ
จาก  การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และการวิเคราะหปญหาการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันยังไดนําขอมูลตางๆ มาใช เพื่อสรางเกณฑมาตรฐานในการปองกัน
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และเพื่อเสนอใหกําหนดเปนกฎหมาย 

  2.3.1.2 งานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวของกับงาน  
อาชีวอนามัย คือสืบคนปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยการตรวจสภาพแวดลอมที่มีปญหา ในสถานประกอบการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   
การฝกอบรมเผยแพร วิชาการและศึกษาวิจัยทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  2.3.1.3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวของกับงาน 
อาชีวอนามัย คือตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรค จากการทํางาน มีการตรวจสุขภาพผูประกอบอาชีพ 
และการตรวจพิเศษ ดานอาชีวอนามัย เชน การตรวจสมรรถภาพปอด เปนตน 
 

2.3.2 กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม 
และพัฒนาอุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีวอนามัย ดังน้ี 

2.3.2.1 สํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี มีหนาที่ใหคําแนะนําดาน  
ความปลอดภัยตางๆ ในการทําเหมืองแร เชน การใชเครื่องจักร การใชไฟฟา และสิ่งแวดลอม         
ในการทํางานที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูประกอบอาชีพ ตลอดจนสวัสดิการตางๆ และ
สงเสริมใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 
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2.3.2.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหนาที่ควบคุมสถาน ประกอบการ โรงงาน 
อุตสาหกรรมที่เปนเอกชนและของรัฐวิสาหกิจ ไมใหกอความเดือดรอนตอสุขภาพอนามัย            
ของประชาชน และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
นอกจากน้ันกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูใชพระราชบัญญัติโรงงาน จัดเตรียมใหมีพนักงาน 
เจาหนาที่เขาไปใน โรงงานอุตสาหกรรมระหวางเวลาทํางาน โดยมีสิทธิออกคําสั่งใหผูประกอบกิจการ
โรงงานเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใหหยุด ประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนจนกวา     
จะปรับปรุงแกไขแลว 

2.3.2.3 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม โดยจัด
พื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางมีระบบและมีระเบียบ และเปนกลไกของ
รัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่วประเทศ 
 

2.3.3 กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
และคุมครองแรงงาน พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน
อาชีวอนามัย ดังน้ี 

2.3.3.1 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 
งานวิชาการดานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยนายจางและลูกจาง โดยจัดสัมมนาวิชาการ ตรวจ
วิเคราะห หาสาเหตุความไมปลอดภัยและใหคําแนะนํา เกี่ยวกับมาตรการปองกัน การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ศึกษาและทดสอบเพื่อการปรับปรุงดานสมรรถภาพการทํางานของลูกจาง
เพื่อควบคุม และปองกันโรคจากการทํางาน ตรวจและใหคําแนะนํา ปรับปรุงสภาพการทํางานทาง
วิศวกรรมและความปลอดภัย มีการทดสอบอุปกรณ คุมครองความปลอดภัย ศึกษา คนควา วิจัย
เกี่ยวกับมาตรการปองกัน อันตราย สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เปนตน 

2.3.3.2 กองตรวจความปลอดภัย เปนหนวยงานใน สังกัดกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหนาที่ใหบริการคุมครองแรงงาน สงเสริมการใชแรงงาน        
ใหปลอดภัยและมี สุขภาพอนามัยที่ ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกรางและ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อดําเนินการ
ออกเปนกฎหมาย ความปลอดภัยในการทํางาน มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
สงเสริมและเผยแพรวามรูดานมาตรฐานความปลอดภัย ในการทํางาน ให คําปรึกษาเรื่อง           
ความปลอดภัยในการทํางานแกสถานประกอบการนายจาง ลูกจาง 

2.3.3.3 กองคุมครองแรงงาน เปนหนวยงานที่ตรวจแรงงานเพื่อคุมครองผูใช 
แรงงานใหไดรับความเปนธรรมเรื่องการจาง และสภาพการทํางาน การกําหนดมาตรฐานแรงงาน การ
ตรวจสถาน ประกอบการใหทั้งนายจางและลูกจางปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การใหคําแนะนํา         
ออกคําเตือนแกผูฝาฝนกฎหมายและเสนอแนะปรับปรุง กฎมายคุมครองแรงงาน 
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2.3.4 หนวยงานตางประเทศท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย 
2.3.4.1 สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแหงชาติ 

สหรัฐอเมริกา (The National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH) เปน
หนวยงานภาครัฐบาลของประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย และ
อนามัยในการทํางาน เพื่อคุมครองผูประกอบอาชีพใหทํางานในสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ มีหนาที่หลัก คือ ศึกษา คนควา วิจัย ตรวจประเมิน เสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัย
ตางๆ ใหบริการขอมูล เอกสาร บริการอบรมวิชาการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

2.3.4.2 สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (The  
Occupational Safety and Health Administration; OSHA) เปนหนวยงานภาครัฐบาล        
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ึนอยูกับกรม แรงงาน มีสํา นักงานสาขาต้ังอยูตามรัฐต างๆ                
ทั่วสหรัฐอเมริกา มีหนาที่หลัก คือ บริหารงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและ 
อนามัยในการทํางาน กําหนดมาตรฐาน และออกกฎหมายทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ตรวจสถานประกอบการตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และใหบริการขาวสารดานความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

2.3.4.3 สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมของประเทศ สหรัฐอเมริกา (The  
American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) เปนหนวยงาน       
ที่กอต้ังโดยกลุมนักสุขศาสตร อุตสาหกรรมภาครัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ.2481 
เพื่อเปนองคกรสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ และความรวมมือระหวาง           
นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม ตลอดจนสงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐาน เทคนิคทางดานที่เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
 

2.4 กฎหมายดานอาชีวอนามัย  
 

ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยครอบคลุมถึงการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน ควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพรางกายผูประกอบอาชีพ เพื่อใหคุมครองสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพใหมีสุขภาพสมบูรณ จึงมีความจําเปนอยางย่ิง ที่ตองหา
มาตรการ ระเบียบและขอบังคับ เพื่อนํามาใชควบคุมสถานประกอบการใหปฏิบัติตาม ซึ่งเปนผลดีแก
ผูประกอบการและคนงานที่มีการปฏิบัติ ถูกตองตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน         
อาชีวอนามัยที่สําคัญ มีดังน้ี 

 
 2.4.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ.2541เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงค เพื่อ

กําหนดสิทธิหนาที่ลูกจาง และนายจางที่ควรปฏิบัติตอกัน และใหมีการใชแรงงานอยางเหมาะสม 
ประกอบดวย 16 หมวด ดวยกัน หมวดที่มีสาระเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย ไดแก หมวด 8    
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
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 2.4.2 กฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ.2541 เปนกฎหมาย
ที่กําหนดเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ. 2541 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
กําหนดไว 9 ฉบับ ดังน้ี 

    2.4.2.1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง 
พ.ศ.2549 (เดิม: กฎหมาย ความปลอดภัยในการทํางาน ก. มหาดไทย ฉบับที่ 2)  

  2.4.2.2 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดานํ้า พ.ศ, 2548 
(เดิม: กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ก. มหาดไทย ฉบับ ที่ 5)  

  2.4.2.3 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารงานและการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 (เดิม: 
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ก. มหาดไทย ฉบับ ที่ 11)  

  2.4.2.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549 (เดิม: กฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน ก.มหาดไทย ฉบับที่ 16)  

  2.4.2.5 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในภาค เกษตรกรรม พ.ศ. 
2547  

  2.4.2.6 กฎกระทรวงวาดวยเรื่องการคุมครองแรงงานที่รับงานไปทําที่บาน 
พ.ศ. 2547  

  2.4.2.7 กฎกระทรวงวาดวยเรื่องกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจาง ใหลูกจาง
ทํางานได พ.ศ. 2547  
 2.4.2.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารงาน และการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ ทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ.2547  
 2.4.2.9 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพ ของลูกจาง
และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547  
 

2.4.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงหมาดไทยอยูภายใต
กฎกระทรวงแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541ประกาศไว 12 ฉบับ ดังน้ี 

2.4.3.1 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  
2.4.3.2 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)  
2.4.3.3 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  
2.4.3.4 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย  
2.4.3.5 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง 
2.4.3.6 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น  
2.4.3.7 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม  
2.4.3.8 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุ 

ช่ัวคราว  
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2.4.3.9 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยน่ังราน  
2.4.3.10 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตราย จากการตก 

จากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหลนและการพังทลาย  
2.4.3.11 เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า 
2.4.3.12 เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความ

ปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง  
 

2.4.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
2.4.4.1 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอบรมคณะกรรมการความ ปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน ประกอบกิจการ พ.ศ.2549  
  2.4.4.2 เรื่องกําหนดแบบรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ ความ

ปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคช้ันสูงและระดับวิชาชีพ  
  2.4.4.3 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการแจงช่ือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานเพื่อข้ึนทะเบียนและแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายของสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ.2549  

  2.4.4.4 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  

  2.4.4.5 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการผูแทนลูกจาง  
  2.4.4.6 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการ

ดับเพลิงข้ันตน/หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ  
  2.4.4.7 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ  
  2.4.4.8 เรื่องหลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรม การดับเพลิง

ข้ันตนและหลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงาน ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ  
  2.4.4.9 เรื่องกําหนดแบบแจงรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัยและ

ประเมินการกออันตราย และแบบรายงาผลการตรวจวัดปริมาณความเขมของสารเคมีอันตราย  
  2.4.4.10 เรื่องกําหนดอุปกรณและเวชภัณฑที่จําเปนแกการปฐม พยาบาล 

ลูกจาง    ที่ไดรับอันตรายจากสารเคมีอันตราย  
  2.4.4.11 เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจาง และแบบ

รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย  
  2.4.4.12 เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขนสง เก็บรักษา 

เคลื่อนยาย และการจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตราย 
 

 2.4.5 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 2.4.5.1 ระเบียบวาดวยหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางาน พ.ศ. 2549  
  2.4.5.2 ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการฝกอบรม พ.ศ. 2548  
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 2.4.6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
2.4.6.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  
  2.4.6.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัย 

ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546  
 

 2.4.7 กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2.4.7.1 กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ กิจการ พ.ศ.  

2548  
2.4.7.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดสวัสดิการ เกี่ยวกับสุขภาพ 

อนามัยสําหรับลูกจาง 
 
3. สิ่งแวดลอมการทํางาน (Working environment) 
 

สิ่งแวดลอมการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่รอบตัวคนในขณะทํางาน เชน คน สัตว สิ่งของ 
พลังงาน ปจจัยทางจิตวิทยา สังคม ซึ่งอาจทําอันตรายตอสุขภาพของคนในขณะทํางาน หรือไมก็ได 
แตหากอยูในระดับที่ไมเหมาะสม จะเปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับคนงาน
โดยตรง ถาหากสิ่งแวดลอมการทํางานมคีวามพอเหมาะหรือมีความปลอดภัยตอสภาพรางกาย และ
จิตใจของคนทํางาน คนงานสามารถทํางานอยางเปนปกติสุข ในทางตรงกันขามหากสิ่งแวดลอมน้ันไม
เหมาะสมหรือมีความไมปลอดภัย ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพรางกายและจิตใจของคนงานใหเสื่อมลง จน
อาจกอใหเกิดการเจ็บปวย และเปนโรคไดงาย 

 
3.1 ประเภทของสิ่งแวดลอมการทํางาน 

 สิ่งแวดลอมตางๆ ในการทํางานจะเปนปจจัยในการตัดสินสมรรถภาพ ในการทํางาน
ของเรา อีกทั้งยังเปนตัวบงช้ีวาเรามีนิสัยการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยหรือไมการปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา จะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยในการทํางาน สิ่งแวดลอมทํางานแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 
  3.1.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) ไดแก ความรอน  

ความเย็น เสียง ดัง ความสั่นสะเทือน รังสี แสงสวาง ความกดดัน บรรยากาศ นอกจากน้ียังรวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และ บริเวณสถานที่ทํางานอีกดวย 
 

  3.1.2 สิ่งแวดลอมทางเคมี (chemical environment) ไดแก สารเคมีที่ใชเปนวัตถุดิบ 
ในกระบวนการผลิตหรือของเสียที่กําจัดออกจากกระบวนการผลิต โดยทั่วไปสารเคมีดังกลาวอาจอยู
ในรูปของฝุน ฟูม ควัน ละออง แกส ไอสาร หรืออยูในรูปของเหลว เชน ตัวทําละลาย กรด ดาง เปน
ตน 



 

 
 
 

221 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

 3.1.3 สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (biological environment) ไดแก สิ่งมีชีวิตและ
ช้ินสวนของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส โพรโทซัว พยาธิตางๆ แมลง
ที่เปนพาหะนําโรค พืชและสัตวตางๆ ฝุนจากเศษซากพืช และสัตว 
 

3.1.4 สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคม (psychosocial environment) ไดแก  
ความเครียดจากการทํางาน สัมพันธภาพระหวาง บุคคล ความเรงรีบในการทํางานใหทันเวลา      
การไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม การทํางานกับเพื่อนรวมงานแปลกหนา การเปลี่ยนอาชีพ เน่ืองจากการ
ยายถ่ิน รวมทั้งปจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลตอเศรษฐกิจของครอบครัว 

 
3.2 สิ่งแวดลอมท่ีคุกคามการทํางาน  
  

ในการทํางานโดยทั่วไป สภาพของสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ อยางย่ิงตอสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของคนงาน ผูประกอบอาชีพมีโอกาส สัมผัสกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
ที่ไมเหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดอันตราย ตออวัยวะตางๆ ในระบบรางกาย รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุจน
เสียชีวิต 

3.2.1 สิ่งคุกคามทางกายภาพ เปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ไม เหมาะสมตอ 
การทํางานมีผลเสียตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพ สิ่ง คุกคามทางกายภาพที่พบบอย ไดแก 

3.2.1.1 ความรอน ทําใหอุณหภูมิรางกายสูงกวาปกติ เปนสาเหตุของโรค  
ฮีทสโตรก (Heat stroke) มีอาการออนเพลีย ผิวหนังเปน ผื่น บวม เปนลมปจจุบัน 

3.2.1.2 ความเย็น ทําใหอุณหภูมิรางกายตํ่ากวาปกติ เปนสาเหตุของโรค 
เทาเปอย โรคฟรอสนิฟ และโรคฟรอสไบต 

3.2.1.3 เสียงดัง เสียงที่ความดังเกินมาตรฐานอาจทําใหประสาทหูเสื่อม  
สูญเสีย การไดยิน ความดันโลหิตสูง กลามเน้ือเกร็ง และรบกวนสมาธิในการทํางาน 

3.2.1.4 ความสั่นสะเทือน การสัมผัสกับความสั่นสะเทือนนานๆ จะทําใหหลอด 
เลือดตีบ โรคน้ิวซีด การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระดูก เปนตน 

3.2.1.5 ความกดดันบรรยากาศผิดปกติ เปนสาเหตุของโรคเคซอง คือ เกิด 
ฟองอากาศในเลือด มักเกิดกับนักประดํานํ้า โรคพิษจากแกสออกซิเจน 

3.2.1.6 แสงสวาง แสงจัดจา หรือแสงสีขาว เปนแสงที่ทําลายสายตา เปนผล 
ทําใหตาพลามัว บอดช่ัวคราว พวกชางเช่ือมเหล็ก ขณะทํางานตองใสแวนกรองแสง 
 

3.2.2 สิ่งคุกคามทางเคม ี(health hazard) เปนสิ่งแวดลอมทางเคมีที่ไมเหมาะสมกับ 
การทํางาน การไดรับสารเคมีเขาสูรางกายมี 3 ทาง คือ ทางจมูก ทางผิวหนังและทางปาก การออก
ฤทธ์ิของสารเคมีก็ข้ึนอยูกับชนิด ปริมาณและสมบัติทางเคมีของสารเหลาน้ันมีผลเสียตอสุขภาพ ของผู
ประกอบอาชีพ สิ่งคุกคามทางเคมีที่พบบอย ไดแก 

3.2.2.1 สารหนู เมื่อเขาสูรางกายจะทําใหมีอาการแสบคอ กลืนลําบาก คลื่นไส 
ความดันโลหิตตํ่า หัวใจเตนผิดปกติ เซื่องซึม อาจเสียชีวิตได 
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3.2.2.2 ตะกั่ว เมื่อเขาสูรางกายจะทําใหมีอาการชา ปวด กลามเน้ือ กลามเน้ือ 
ออนแรง เม็ดเลือดแดงแตก ไตวาย  

3.2.2.3 ฟอสฟอรัส การสัมผัสฟอสฟอรัสเปนเวลานาน จะทําใหเกิดพิษ 
ตอระบบตางๆ เน่ืองจากฟอสฟอรัสจะเขาไปเกาะบริเวณที่สัมผัส ถาสัมผัสกระดูกจะทําใหกระดูกผุ
กรอน 

3.2.2.4 ฟอรมัลดีไฮด เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง 
3.2.2.5 ไฮโดรคารบอน เชน นํ้ามันดีเซล ถานหิน ที่นํามาใชเปนเช้ือเพลิง  

เมื่อเผาไหมจะปลอยแกสตางๆ เชน ไฮโดรเจนเพอรออกไซด ที่ เกิดจากโรงงานไฟฟาถานหิน 
คารบอนมอนอกไซดเกิดจากการเผาไหมนํ้ามันดีเซล เปนตน  

3.2.2.6 ฝุนจากแรใยหิน มักเกิดจากการทําเหมืองแร การระเบิดหินที่มีแร 
แอส-เบสตอส เปนสาเหตุของโรคแอสเบสโตซิส มีอาการปอดอักเสบ มะเร็งปอด พบไดในคนงาน
เหมือง 

3.2.2.7 คารบอนเตตระคลอไรด สารชนิดน้ีจะกดระบบประสาทสวนกลาง  
ทําใหหมดความรูสึกได หรือหากสัมผัสความเขมขน ไมสูงมากนักจะทําใหวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
ซึมเศรา จิตใจสับสน คลื่นไส อาเจียน เปนตน 
 

3.2.3 สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เปนสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่ไมเหมาะสมกับการทํางาน 
สวนมากผูประกอบอาชีพมักเปนโรคจากการติดเช้ือ เน่ืองจากสุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบอาชีพ
ไมดีเทาที่ควร สิ่งคุกคามทางชีวภาพที่พบบอย ไดแก 

3.2.3.1 เช้ือแบคทีเรีย ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคแอนแทรกซ โรคบร-ูเซลโล 
ซิสโรคเลปโตสไปโรซิส โรคตับอักเสบ โรควัณโรค 

3.2.3.2 เช้ือไวรัส ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคเอดส โรคไขสมองอักเสบ 
โรคพิษสุนัขบา โรคไขเหลือง โรคไขหวัดใหญ 

3.2.3.3 เช้ือรา ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคผิวหนังกลาก เกลื้อน 
3.2.3.4 พยาธิ ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิใบไมตับ 
3.2.3.5 เห็ดพิษ เปนสาเหตุการตายโดยการกินเปนสวนใหญ มักเกิด 

กับเกษตรกร 
3.2.3.6 พืชพิษหลายชนิด เขาสูรางกายโดยการกิน พืชที่ ทําใหเกิดอันตราย 

ตอระบบประสาท เชน กัญชา กระทอม พืชที่ทําใหเกิดอาการทางผิวหนัง ถาถูกตัวจะคัน เชน หมามุย 
ตําแย 

3.2.3.7 สัตวมีหลายชนิดที่เปนพาหะนําโรค เชน ยุงกนปลอง นําเช้ือสาเหตุ 
ของโรคมาเลเรีย แมลงวันนําเช้ืออหิวาตกโรค โรคไทฟอยด โรคทองรวง แมลงหว่ีนําเช้ือโรคตาแดง 
เปนตน นอกจากน้ียังพบสัตวที่มีพิษอีกหลายชนิด เชน งูเหา แมงปอง ตะขาบ เปนตน 

3.2.3.8 ฝุนละอองจากเศษซากพืชและสัตว เชน ฝุนละออง เกสรดอกไม ทําให 
เปนโรคภูมิแพ การหายใจเอาฝุนฝายเขาไป จะทําใหเกิดโรคบิสซิโนซิส ทําใหหลอดลมหดเกร็ง 
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3.2.4 สิ่งคุกคามทางจิตวิทยาสังคม เปนสิ่งแวดลอมทาง จิตวิทยาสังคมที่ไม 
เหมาะสมกับการทํางาน สวนมากเปนเรื่องของความเครียดที่เกิดข้ึนจากการทํางานภายใตความกดดัน
ทางเศรษฐกิจ และสังคม การไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม การไดรับมอบหมายหนาที่ในองคกร นโยบาย
ขององคกร กฎระเบียบที่เครงครัด และสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม หลากหลายปจจยั
เหลาน้ีเมื่อมา ผสมรวมกันเขามักจะเปนสาเหตุของความเครียด (Stress) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ภายในรางกาย และทําใหเกิดโรคหรืออารมณที่แปรปรวนได ความเครียดเปนปญหาทางสุขภาพ      
ที่สําคัญ จะมีผลตอการควบคุมการทํางานของรางกายและชักนําใหเกิดโรคตางๆได 

 
 3.3 การควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
 

  การทํางานในสิ่งแวดลอมใดๆ อาจพบกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได ตลอดเวลาทุกคน 
จึงควรตระหนักไวเสมอวาการทํางานโดยไมใหเกิดอันตรายน้ัน ตองมีความระมัดระวังในการทํางาน
น้ันอยางจริงจัง แมวาตนเองทํางานอยางระมัดระวัง แลวอาจไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน
เมื่อไรก็ได เรื่องเชนน้ีจะเกิดข้ึนไดยาก ถาหากมีการควบคุม และปองกันไวกอน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุจึงควรนําเอางานดาน สุขศาสตรอุตสาหกรรม เขามาใชในการควบคุมและปองกันอันตราย  
ที่อาจเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงาน 
 

3.3.1 ความหมายของการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม  การ
ควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม เปนการดําเนินมาตรการปองกัน หรือแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมการทํางาน โดยอาศัยหลักวิชาวิทยาศาสตรและศิลปะ เพื่อลดระดับอันตรายที่จะเกิด
ข้ึนกับสุขภาพของผูปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมมีหลัก
สําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

3.3.1.1 การควบคุมและปองกันที่แหลงกําเนิด (source) เปนการควบคุม 
อันตรายที่ตนตอ ซึ่งเปนแหลงที่เกิดของสิ่งคุกคามตางๆ การควบคุมที่แหลงกําเนิดเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพดีมากหากการควบคุมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากสามารถควบคุมสิ่งคุกคามไมให ออกไป
ยังสถานที่ตางๆ ได วิธีการที่นักอาชีวอนามัยควรพิจารณานําใชควบคุมอันตรายที่แหลงกําเนิดมีหลาย
วิธี ควรเลือกใหเหมาะสม ตามสิ่งคุกคาม ดังน้ี 

3.3.1.2 การควบคุมและปองกันที่ทางผานของอันตราย (path) การควบคุม 
อันตรายระหวางตนตอและตัวคน เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหน่ึง และควรเลือกใชรองลงมา
จากวิธีแรก อันตราย ที่ออกมาจากแหลงกําเนิดจะเดินทางผานตัวกลางสําคัญ ไดแก อากาศ และนํ้า 
หากปดกั้นทางเดินของตัวกลางไดจะชวยปองกันอันตรายไปสูคนไดมาก 

3.3.1.3 การควบคุมและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน (receiver) ทุกคนมีโอกาส 
ไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมการทํางาน จะมากนอยแตกตางกันไป ผูประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆยอมไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมการทํางานแตกตางกัน ไป การปองกัน
อันตรายที่ตัวบุคคลจากการทํางานน้ันกระทําไดยาก เน่ืองจากมีองคประกอบและตัวแปรที่ตอง
ควบคุมมาก 
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3.3.2 ความสําคัญของการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตร อุตสาหกรรม  
 การประกอบอาชีพใด ยอมตองสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอสุขภาพ การขจัดอันตราย       

ใหหมดไปจากสถานที่ทํางานน้ันถือวาเปนหลักการ หรือเปาหมายสูงสุดของการควบคุมและปองกัน
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม นับเปนการลงทุนทางธุรกิจอยางหน่ึง ซึ่งจะทําใหเกิดผลกําไรทางการคา 
เพราะจะชวยใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความสําคัญในการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม มีดังน้ี 

3.3.2.1 ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี ปราศจากความเจ็บปวย ที่มีผลจากสิ่งคุกคาม 
สุขภาพ 

  3.3.2.2 ทําใหสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย สรางความเช่ือมั่นในการทํางาน 
ของผูปฏิบัติงาน 

3.3.2.3 ชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตหรือ การเพิ่มผลผลิต 
ของสถานประกอบการ 

3.3.2.4 สรางภาพพจนที่ดีของสถานประกอบการ การควบคุมและปองกัน 
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมตองใชบุคลากรที่มีความรูดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม มีประสบการณและ   
ตองศึกษาพัฒนามาตรการที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อการควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพ โดยการลดหรือจํากัด
การสัมผัสสิ่งคุกคามดวยวิธีที่เหมาะสม 
 

3.3.3 ปจจัยท่ีควรพิจารณาในการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
การบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมและปองกัน ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม  

ตองพิจารณาปจจัยตางๆ ดังน้ี 
3.3.3.1 ผูบริหารระดับสูง ตองมีความเขาใจในงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

และมองเห็นประโยชนในการควบคุมและปองกัน อันตรายจากการทํางาน หัวใจสําคัญของการควบคุม 
และปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม คือ ความรวมมือของผูบริหารระดับสูง ความเปนผูนําที่ดี 
เสียสละเวลา งบประมาณและการแสดงออกถึงเจตนาที่แทจริง ในการแกปญหาอันตรายจากการ
ทํางาน 

3.3.3.2 การกําหนดนโยบายในการปองกัน และควบคุมสิ่งแวดลอมการทํางาน      
เปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานที่กําหนดนโยบายเปน
เจตนารมณ ของผูปฏิบัติงานทุกคนจึงเปนแนวทางในการทํางาน นโยบายที่ดีตองกําหนดใหทุกคนมี
หนาที่รับผิดชอบ รวมมือกันในการควบคุม และปองกันอันตราย และใหมีการติดตามประเมินผลให
เปนไปตามนโยบาย 

3.3.3.3 การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ มาตรฐานตางๆเกี่ยวกับ 
การปองกันและควบคุมสิ่งแวดลอมการทํางาน โดยมีพระราชบัญญัติเปนกฎหมายหลัก เชน 
พระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พระราชบัญญัติโรงงานฯ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เปนตน ทั้งน้ีกฎหมายไดกําหนด
ภาระหนาที่ของนายจางเกี่ยวกับการจัด สิ่งแวดลอมในการทํางาน การปองกันอันตรายจากการทํางาน
เกี่ยวกับ เครื่องจักร การกอสรางโรงงาน การกําจัดมลพิษ การตรวจวัดสิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมายจะ
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ระบุมาตรฐานสิ่งคุกคามตอสุขภาพเอาไว หากไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดตองไดรับโทษตางๆ   
แตถาไดปฏิบัติตามขอกฎหมายน้ันจะเปนผลดีตอตัวนายจางและลูกจางดวย 

3.3.3.4 การกําหนดแผนงานการดาเนินงานปองกันและ ควบคุมสิ่งแวดลอม        
การทํางาน เมื่อไดทําการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม ในการทํางานจะไดขอมูลตางๆ มาใชใน          
การวางแผน โดยพิจารณาลําดับความสําคัญกอนหลังของเรื่องที่จะดําเนินการแกไข การทํางานให
ประสบความสําเร็จตองทํา ตามแผนงานที่วางไว  

3.3.3.5 ผูปฏิบัติงาน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการผลิตที่จะไดรับอันตรายจาก 
การทํางาน จึงตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม ขอกําหนดตางๆ ที่สถานประกอบกําหนดไว   
หากไมปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวอาจไดรับอันตรายจากการทํางาน 

  3.3.3.6 การกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ตองกําหนดวิธีการ 
ปฏิบัติงานใหชัดเจน และตองใหความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติงานกอนเริ่มลงมือทํางานทุกครั้ง  
การอธิบายหรือแจงใหผูปฏิบัติงานทราบถึงวิธีการปองกันตนเองขณะทํางาน เพื่อชวยลดอันตรายหรือ
ความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนขณะทํางาน ถาปฏิบัติตามขอกําหนดอยางสม่ําเสมอจะเปนผลดีตอ
สุขภาพ 

 
3.4 หลักการพ้ืนฐานในการดําเนินงานควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

สิ่งแวดลอม  
 

การทํางานจะมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ             
นักอาชีวอนามัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามขอกําหนดตางๆ โดยยึด
หลักการ 3 ประการ ดังน้ี 

 
3.4.1 การตระหนัก (recognition) การทํางานทุกชนิดภายใต สิ่งแวดลอมที่ไม 

เหมาะสมอาจเกิดอันตรายไดมากกวา การสืบคนหาปจจัยที่เปนสาเหตุของอันตรายตางๆ ที่จะเกิดข้ึน
ภายในสถานประกอบการเปนสิ่งจําเปน ทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตอาจจะมีอันตรายแฝงอยู          
นักอาชีวอนามัยจะตองเปนผูทําการตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมเบื้องตนกอน โดยทํา       
การ   เดินสํารวจ (Walk through survey) โดยรอบบริเวณสถานประกอบการและสังเกตสิ่งผิดปกติ
ตางๆ และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงาน การสอบถามผูเกี่ยวของ รวมทั้งกระบวนการผลิต        
นักอาชีวอนามัยจะตองเปนผูรู  และมีสายตากวางไกล สามารถมองเห็นและคาดการณการเกิด
อันตรายตางๆ ไดเปนอยางดี 
 

3.4.2 การประเมิน (evaluation) เปนการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยใช 
เครื่องตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมที่มีความนาเช่ือถือ และเทคนิคการตรวจวัดที่เหมาะสมเพื่อ
ประเมินอันตรายจาก แหลงกําเนิด ปจจัยที่เปนสาเหตุของอันตรายที่ไดจากการสืบคนหาหรือตรวจวัด
มาไดโดยการแปลผลและเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เชน การประเมินระดับสารเคมี  
การประเมินระดับเสียงดัง การประเมินระดับแสงสวาง การประเมินระดับอันตราย จะชวยให       
การจัดระบบควบคุมสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.4.3 การควบคุม (control) การควบคุมอันตรายที่แฝงอยูในสิ่งแวดลอมโดยอาศัย 
ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดและการประเมินระดับอันตรายที่แฝงอยูการควบคุมสามารถทําไดหลายวิธี
แตกตางกันไป  ตามสภาพปญหา การออกแบบและหามาตรการในการควบคุมอันตราย ตองอาศัย
ปจจัยทุกดานและความรวมมือของบุคคลหลายฝาย ไดแก นักพิษวิทยา แพทย วิศวกรความปลอดภัย 
ผูเช่ียวชาญทางดานสิ่งแวดลอม  

3.4.3.1 วิธีการควบคุมที่แหลงกําเนิด ที่นักอาชีวอนามัยควรพิจารณานํามาใช 
และเลือกใชวิธีที่เหมาะสมตามสิ่งคุกคาม ดังน้ี 

1) การเปลี่ยนสารเคมีที่มีพิษนอยแทนสารเคมีที่มีพิษ มากหรือ 
อันตรายมากกวา (Substitution) สารเคมีที่จะนามาใชทดแทน ตองเปนสารที่มีคุณสมบัติหรือ
สรรพคุณที่เหมือนกันแตมีพิษหรือทําให เกิดอันตรายนอยกวาสารเดิม และควรมีการประเมินผล
ภายหลังการทดลองใชดวย  

2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (changing the process)  
กระบวนการผลิตเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ และ
แรงงาน การเปลี่ยนแปลงแตละครั้งไมไดทํากันงายๆ ดังน้ันการเลือกวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต 
ควรมีการวางแผนต้ังแตเริ่มดําเนินกิจการ เมื่อกระบวนการผลิตดําเนินไปแลว ก็ไมควรเลือกวิธีการ
ควบคุมแบบน้ี ควรคํานึงถึงปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจะ
ดีกวา 

3) การใชระบบปด (enclosure) การสัมผัสกับสิ่งคุกคามโดยตรง 
อาจทําใหผูประกอบอาชีพไดรับอันตราย หากปดกั้นบริเวณแหลงกําเนิดอันตรายอาจจะชวยปองกันผู
ประกอบอาชีพไมใหสัมผัสกับสิ่งคุกคามโดยตรง 

4) วิธีการทําใหเปยก (wet methods) เปนการใชนํ้ากับสิ่งคุกคาม 
ที่เปนอนุภาคขนาดเล็ก เชน ฝุน ละอองที่ฟุงกระจายใน บรรยากาศ โดยมีหลักการใชนํ้าจับฝุน เมื่อ
ฝุนเปยกจะมีนํ้า หนักและตกลงมายังพื้น อากาศภายในโรงงานที่มีฝุนละอองมากอาจใชเครื่องพน 
หรือฉีดนํ้า เพื่อทําใหฝุนเปยก จะชวยปองกันฝุนฟุงกระจายไดดี วิธีน้ีเปนวิธีการที่งายและไดผล 

5) การระบายอากาศเฉพาะแหง (local exhaust ventilation)  
บริเวณที่อับอากาศมักจะเปนที่สะสมฝุนหรือไอระเหย ควรหาวิธีระบายอากาศเสียออกไปเพือ่ผูทาํงาน
จะไดไมสัมผัสหรือหายใจเขาสูรางกาย ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบควรจัดทําระบบระบายอากาศ เฉพาะทีม่ี
ฝุนหรืออากาศเสียจํานวนมากเพื่อระบายออกไปจากบริเวณน้ัน 

3.4.3.2 วิธีการควบคุมที่ทางผาน (path) เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธี 
หน่ึงและควรเลือกใชรองลงมาจากวิธีแรก นักอาชีวอนามัยควรพิจารณานามาใชและเลือกใชวิธีที่
เหมาะสมตามสิ่งคุกคาม ดังน้ี 

1) วางระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบายสิ่งเจือปน 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพออกไป และนําอากาศดีเขามา ในสถานที่ทํางาน โดยเจาของกิจการ             
ตองดําเนินการติดต้ังระบบระบายอากาศเพื่อใหอากาศถายเท โดยการติดต้ังพัดลมดูดอากาศซึ่งเปน
วิธีงายๆ และทําใหอากาศภายในโรงงานอยูในเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

2) ติดต้ังอุปกรณพิเศษที่สามารถเตือน หรือบอกระดับอันตราย 
ตามเสนทางผานของอันตราย เพื่อใหคนที่ผานเสนทางน้ันระวังตนเอง  
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3) เพิ่มระยะทางระหวางแหลงกําเนิดของอันตรายกับคนใหมากข้ึน  
ซึ่งจะชวยลดความเขมขนของสิ่งอันตรายตางๆลงได 

4) จัดเก็บสิ่งของอันตรายใหพนทางผาน เพื่อปองกันคนที่ผานมา 
สัมผัสได 

3.4.3.3 วิธีการควบคุมที่ตัวบุคคล เพื่อปองกันอันตรายที่ตัวบุคคลจาก 
การทํางานแตคนแตละคนมีองคประกอบ และตัวแปรแตกตางกัน เปนเรื่องที่ปฏิบัติยาก แต        
การควบคุมที่ตัวบุคคลน้ันก็ยังมีความจําเปนที่จะตองทําอยู โดยทําควบคูไปกับวิธีควบคุมอื่นๆ วิธีการ
ที่ใชกันทั่วไป ไดแก การคัดเลือกคนงานใหเหมาะสมกับสภาพงาน การฝกอบรมและปฐมนิเทศ สวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายขณะทํางาน สับเปลี่ยนคนงานออกจากงานประจํา ซ้ําซาก และติดต้ังอุปกรณ
เตือนภัย การใชวิธีการทั่วไปจะชวยลดปญหาทางดานสุขภาพลงไดบาง แตก็ไมควรมองขามเรื่อง   
การดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน บางคนอาจไดรับอันตรายมากบางนอยบาง ข้ึนอยูกับปจจัย    
ของสภาพรางกายและจิตใจ ของคนงานแตละคน ดังน้ันคนงานควรไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย 
อยางสม่ําเสมอตามกฎหมาย เชน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ     
การฟนฟูสภาพความพิการ เพื่อใหคนงานเหลาน้ันสามารถทํางานไดตลอดไป 
 
4. การคุมครองผูบริโภค (Consumer protection) 
 

4.1 ความหมายของการคุมครองผูบริโภค 
 

การคุมครอง (Protection) หมายความถึง การปองกัน ปกปอง ระวัง ดูแล พิทักษ 
รักษาใหอารักขา กันไวไมใหเกิดอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย ผูที่ไดรับความเสียหายที่ควร
ไดรับการคุมครอง คือ ผูบริโภค (consumer) ซึ่งเปนผูนาเอาสินคาที่ซื้อมาใชประโยชน                
ในชีวิตประจําวัน สินคา ผลิตภัณฑ และการบริการที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพอนามัย        
สิ่งที่ผูบริโภคนาไปใช มักจะเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานแกการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย เวชภัณฑ สิ่งอานวยความสะดวกตางๆ ของเครื่องใชที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน 
เครื่องสําอาง รถยนต เครื่องใชไฟฟา รวมทั้งการใหบริการดานตางๆ เชน การแพทย และการสงเสริม
สุขภาพ ดังน้ันการคุมครองผูบริโภค จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยจาก 
การใชสินคา และไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาและบริการ 
 

4.2 ความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค 
 

การคาขายในสมัยกอนยังอยูในวงจํากัดเฉพาะในวงแคบๆ สภาพสินคา และบริการ  
ยังไมมีความซับซอนมากนัก สวนใหญเปนลักษณะแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน (barter) จึงไมมี
ความจําเปนที่รัฐบาล จะตองกําหนดมาตรการมาบังคับใช ปจจุบันความเทาเทียมและความเสมอภาค
ตามหลักประชาธิปไตยยังผลใหมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) เกิดข้ึน โดยรัฐจะไมเขาไป
แทรกแซงเสรีภาพในการตกลงซื้อขายของเอกชน หากมีความเสี่ยงใดๆ ในทรัพยที่ซื้อขายกันน้ัน 
ความเสียหายน้ันตกเปนของผูซื้อเอง การผลิตสินคาที่ทันสมัยที่อาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลกําไร ทําใหสินคาขาดคุณภาพ ทําใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภคซึ่งเปน    
ผูซื้อ หรือผูรับบริการที่มิอาจทราบถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการ ผูบริโภค ตองประสบปญหา
จากการเลือกซื้อสินคาที่มีหลากหลายในทองตลาด และมักถูกเสนอใหซื้อสินคาจากคําโฆษณาเกินจริง 
ทําใหไดรับความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพราะขาดเสียซึ่งอํานาจตอรอง (inequality 
of bargaining power) เมื่ออํานาจตอรองอยูในมือผูผลิต ผูบริโภคก็ตองขาดอํานาจตอรอง และ
กระบวนการผลิตสมัยใหม มีความซับซอนมากเกินกวาความสามารถของผูบริโภค ที่จะหย่ังรู ถึง
คุณภาพ ของสินคาได ฉะน้ันการคุมครองผูบริโภคจึงมีความจําเปน โดยรัฐเปนผูหามาตรการ       
ทางกฎหมายเพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย เปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบ
ธุรกิจ  
 

4.3 แนวทางการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  
 

การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย เปนธรรม ไมถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ โดยดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
เช่ือมั่น ในการบริโภคสินคา และไมไดรับความเสียหายจากการใชสินคา สิ่งที่เปนประเด็นสําคัญ คือ 
ไมเกิดผลเสียตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ดานสุขภาพ ควร
ทําเปนข้ันตอนดังน้ี 

 
4.3.1 การคุมครองผูบริโภคในระหวางขั้นตอนการผลิต (pre-marketing 

consumer protection) เชน การผลิตสินคาหรือการบริการที่มีความสําคัญ เปนตน หรืออาจมี 
ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหายแก สุขภาพของผูบริโภคได เชน ยา เวชภัณฑ อาหารทารก      
เปนตน อาจกําหนดใหมีการจดทะเบียนแจงขออนุญาตเปนผูผลิต โดยมีระบบการ ตรวจสอบประเมิน
ความเสี่ยงในดานตางๆ อยางเปนระบบ มีมาตรฐานที่เขมงวดรัดกุม มีการรับรองกระบวนการข้ันตอน
การผลิต เชน การกําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP: Good Manufacturing 
Practices)  เปนตน 

 
4.3.2 การคุมครองผูบริโภคในชวงท่ีมีการวางจําหนายสินคา หรือการบริการ      

ในทองตลาดแลว (intra-marketing consumer protection) เชน การสุมตรวจคุณภาพ ราคา 
ฉลาก ขอความ เอกสารกํากับผลิตภัณฑ สินคาและบริการน้ันๆ รวมทั้งการใหขอมูลขาวสาร ความรู
แกผูบริโภค เพื่อใหเปนผูบริโภคที่มีความรู เทาทัน ไมถูกหลอก หรือถูกทําใหหลงเช่ือโดยงาย        
ตามการโฆษณาชวนเช่ือ ที่มีปรากฏอยูในสื่อประเภท ตางๆ อยางมากมาย เปนตน 

 
4.3.3 การคุมครองผูบริโภคภายหลังการวางจําหนายสินคา หรือการบริการ (post-

marketing consumer protection) เชน การมีมาตรการ กลไกทางกฎหมายและการบริหาร เพื่อให
ผูบริโภคที่ประสบปญหาถูกเอารัด เอาเปรียบ หรือไมไดรับความเปนธรรมในดานตางๆ รวมทั้ง
ผูบริโภคที่ ไดรับความเสียหาย สามารถรองเรียนและดาเนินการเพื่อชดใช คาเสียหายทั้งโดยมาตรการ
ทางกฎหมาย หรือกระบวนการไกลเกลี่ยขอ พิพาท เปนตน 
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4.4 กฎหมายคุมครองผูบริโภค  
 

ปจจุบันมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ในจํานวนน้ันมีสินคาบางชนิด ผลิตข้ึนมาจาก
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน และมีสินคาบางชนิดผลิตจากกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 
ผูบริโภคสินคาไมอาจทราบได วาสินคาที่ซื้อในปจจุบันมีการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีความ
ซับซอนมากเกินกวาความสามารถของผูบริโภคจะหย่ังรูได ไมมีฉลากกํากับ รายละเอียด สวนประกอบ 
วิธีใชผลิตภัณฑ หรือคําเตือนถึงอันตราย รวมทั้งการโฆษณาเกินจริง 

 
4.4.1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ผูบริโภค คือทรัพยากรบุคคลที่มีคาและมี

ความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ไมวา จะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการพัฒนาดานสังคมของประเทศ รัฐบาลถือเปนภารกิจหลักประการหน่ึงที่ตองใหความเอาใจ
ใสแกประชาชน โดยกําหนดพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ในป พ.ศ.2522 เพื่อใหประชาชน ไดรับ
การคุมครองตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย ซึ่งกําหนดบทบาท และอํานาจหนาที่ใหองคกรของรัฐ
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค ที่ไมไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบธุรกิจ 
รวมถึงความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการปองกันและปราบปรามผูกระทําการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค หลักการและวิธีการคุมครองผูบริโภคที่บัญญัติเอาไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค มี
ดังตอไปน้ี 

4.4.1.1 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ในมาตรา 21 
 กําหนดหลักทั่วไปในการปฏิบัติงานของหนวยงาน พนักงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการคุมครอง
ผูบริโภค ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการน้ัน และใหนําบทบัญญัติ ในหมวดน้ีไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ํา หรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกลาว ในพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไดกําหนดเรื่องที่สําคัญที่ตองปฏิบัติไวดวย ไดแก การ
โฆษณา การแสดงฉลาก การจําหนายผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน การทําสัญญาซื้อขาย การอุทธรณ
คําสั่ง บทกําหนดโทษ และการเปรียบเทียบปรับ (ดูรายละเอียดไดต้ังแตมาตรา 22-62)  

1) การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา การโฆษณาทําใหประชาชน  
หรือผูบริโภคไดรูจักสินคาใหมๆ หรือบริการที่เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา เปนทางหน่ึงที่ชวย           
ในการขยายธุรกิจการคาไดอยางรวดเร็วทั้งในดานตลาด และปริมาณการขาย แตในขณะเดียวกันกับ 
ที่การโฆษณาใหประโยชนแกทั้งผูขาย ผูผลิตและผูบริโภค โฆษณาก็เปนทางนํามาซึ่งความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจ และความเสียหายทางสุขภาพ อนามัยตลอดจนชีวิตของผูบริโภคได ทั้งน้ีเพราะการที่
ผูผลิต หรือผูขายมุงแตประโยชนของตนฝายเดียว โดยมิไดนึกถึงผลกระทบขางเคียงที่ตามมา 
เน่ืองจากการโฆษณาที่เปนเท็จหลอกลวงใหผูบริโภคหลงเช่ือในคุณภาพที่มาแหลงผลิต ปริมาณ    
ของสินคา และบริการ การโฆษณาเปนพฤติกรรมทางธุรกิจที่สงผลตอผูบริโภคพรอมกันกับกระทบตอ
ผูประกอบธุรกิจที่เปนคูแขงทางการคา การใชโฆษณาเพื่อใหเกิดความเสียหายตอการคาของคูแขง 
ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูบริโภคดวยในทานองเดียวกัน ดังน้ัน การกระทําที่ไมเปนธรรม 
(Unfair practice) น้ีจึงถูกถือวาเปนความผิดตองหามและมีโทษ การควบคุมการ โฆษณาจึงมิไดมุง
หมายเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับขาวสารที่เปนจริงแตฝายเดียว หากแตมุงหมายจะขจัดการกระทํา
ที่ไมเปนธรรมทางการคา ไปพรอมๆ กันดวย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กําหนด
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วิธีการและหนวยงานที่จะดําเนินการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาไวในสวนที่ 1 ต้ังแตมาตรา 
22-29  

2) การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก ฉลากสินคาเปนเครื่องมือชนิดหน่ึง 
ที่ใชโฆษณาสินคาน้ัน การอานรายละเอียดบนฉลากเปนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาอยางหน่ึง  
ของผูบริโภค ดังน้ันสินคาที่ติดฉลากยอมไดรับความสนใจจากผูซื้อมากกวาสินคาที่ไมติดฉลาก 
ขอความ ที่เขียนไวบนฉลากควรตรงตอความเปนจริง และไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด          
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดวิธีการและองคกร 
ที่จะดําเนินการคุมครองผูบริโภคในดานฉลากไวในสวนที่ 2 ต้ังแต มาตรา 30-35 บทบัญญัติในเรื่อง
การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก กําหนดไวชัดเจนวา ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่จัดทําฉลากสินคา        
ที่ประกาศกําหนดใหมีการติดฉลาก และกําหนดวาสินคาใดเปนสินคาควบคุมฉลาก โดยมีเกณฑบังคับ
วา ตองเปนสินคาที่ผลิตเพื่อขาย โดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน สินคาที่สั่ง หรือนําเขามา  
ในราชอาณาจักรเพื่อขาย และเปนสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาอาจกอใหเกิดอันตรายแก
สภาพรางกาย จิตใจ โดยการใชหรือโดยสภาพ หรือเปนสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชประจํา ลักษณะ  
ของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลากอานไดจากประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก พ.ศ. 2541 และ
ประกาศฉบับที่ 2 พ.ศ.2542  

3) การคุมครองผูบริโภคประการอื่นๆ ในพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติในการคุมครองผูบริโภคดานอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องการโฆษณา  
และฉลาก กรณีสินคาที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน และอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค เชน สินคา
ประเภทอาหารและยา อาจถูกสั่งใหพิสูจนคุณภาพกอนวางจาหนาย หากเปนกรณีเรงดวนอาจสั่งหาม
ขายสินคาช่ัวคราว ตัวอยางคําสั่ง เรื่อง หามขายสินคาที่ เรียกกันวา “ของเลนชนิดพองตัวเมื่อแชนา” 
หรือ “ตัวดูด”  

4) การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญาการซื้อขาย ในลักษณะเงินผอน 
หรือใชเครดิตทาใหเกิดขอผูกพันระหวางผูขาย หรือเจาหน้ีและผูซื้อ หรือลูกหน้ี โดยการทํานิติกรรม
สัญญาซื้อขายภายใตกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ถือวาคูกรณีที่ตกลงผูกพันกันน้ันมีความเทาเทียมกัน 
แตในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ขอตกลงในระหวางผูซื้อ และผูประกอบธุรกิจ ก็มีลักษณะไม
ต้ังอยูบนความเทาเทียมกันและแนวโนมในการใชขอตกลงที่มีลักษณะสําเร็จรูปที่เรียกวา Standard 
from contract มากข้ึน สัญญาสําเร็จรูปดังกลาวมีขอความที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดข้ึน เพื่อคุมครอง
ประโยชนฝายตนมากที่สุด จนขนาดเกิด ความไมเปนธรรม ตัวอยางเชน สัญญาเชาซื้อรถยนต สัญญา
บัตรเครดิต สัญญาบัตรเอทีเอ็ม เปนตน เมื่อมีขอพิพาทเกิดข้ึน ผูบริโภคที่อยูในฐานะคูสัญญามักเปน
ฝายเสียเปรียบ เน่ืองจากผูบริโภคยอมผูกพันตนเอง โดยไมมีขอโตแยง จึงตองยอมรับผลแหงสัญญา
น้ัน พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ 2 จึงเพิ่มบทบัญญัติคุมครองผูบริโภคดาน สัญญาในสวน
ที่ 2 ทวิ ต้ังแต มาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35 นว และประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา พ.ศ.2542 
เรื่อง กําหนดธุรกิจควบคุมสัญญา เชน ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจขายกาซหุงตมที่เรียกเงินประกันถังกาซ
หุงตม ธุรกิจเชาซื้อรถยนต  และรถจักรยานยนต ธุรกิจขายหอง ชุด ธุรกิจการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจการใหกูยืมเงินเพื่อผูบริโภคของสถาบันการเงิน ธุรกิจใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา 

5) การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการคุมครอง ผูบริโภค  
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค บัญญัติเรื่องสิทธิในการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
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(การโฆษณา)  ไวในหมวด 3 ทั้งน้ีโดยจํากัดเฉพาะคําสั่งมาตรา 27, 28 วรรคสองเทาน้ัน ผูไดรับคําสั่ง               
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง อาจอุทธรณคําสั่งไดภายใน 10 วัน นับแตไดรับทราบคําสั่ง ทั้งน้ี    
การอุทธรณคําสั่ งดังกลาวไม เปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่ งของคณะกรรมการ เวนแต
คณะกรรมการจะสั่ งเปนอยางอื่นเปนการช่ัวคราวกอนวินิจฉัยอุทธรณ และใหถือคําวินิจฉัย         
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนที่สุด  

6) บทกําหนดโทษใน พรบ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ผูไม 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตราหน่ึงมาตราใด แหงพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 2 (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 
ตองระวางโทษทั้ง จา ทั้งปรับ (ดูรายละเอียดในพรบ. ฉบับที่ 2 มาตรา 45-61)  

7) การเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค  
ในมาตรา 62 บัญญัติวา บรรดาความผิดตาม พรบ.น้ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และในการน้ีใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือ
คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรดวยก็ได อานรายละเอียดไดจากระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (พ.ศ.2526)  

4.4.1.2 หลักเกณฑในการใหความคุมครอง มีใจความดังน้ี 
บุคคลที่กฎหมายใหการคุมครอง ในมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติ  

คุมครองผูบริโภค ไดกําหนดคํานิยาม และบุคคลที่สําคัญอยางกวางๆ ตามขอบัญญัติของ
พระราชบัญญัติไว ดังน้ี 

คําวา “ซื้อ” หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวย 
ประการใดๆ โดยใหคาตอบแทนเปนเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่น 

คําวา “ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาให ไมวา 
ดวยประการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการ
ชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย 

“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวขาย 
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด หรือ 

การใหใช หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชน
อยางอื่น แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงประกอบ ประดิษฐ หรือ แปร 
สภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ  
และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการเสนอ หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรือ
รับบริการดวย 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่ง หรือ 
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผูซื้อ เพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความ
รวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 
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ตามบทนิยามดังกลาวทําใหมองเห็นจุดประสงคที่กฎหมายวางไว 
ในการคุมครองผูบริโภคไดวา กฎหมายมิไดคุมครองเฉพาะผูซื้อเทาน้ัน แตรวมตลอดไปถึงผูรับบริการ
โดยเสียคาตอบแทนในเรื่องอื่นๆ เปนตนวา เชาซื้อ จางทําของ หรือเชาดวย แปลความไดวา ผูบริโภค
อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได ที่มีการซื้อ หรือเชาซื้อ หรือไดรับ บริการเชนกัน 

ในป พ.ศ.2541 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูบริโภคฉบับที่ 2 โดยแกไขบทนิยามคําวา ผูบริโภคใหม หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับการบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอ หรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรอืรบั
บริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิได
เปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

4.4.1.3 สิทธิของผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ในมาตรา 4  
1) สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอง และ 

เพียงพอกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเปนจริง 
และปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ
อยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคา หรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิ 
ที่จะเลือกซื้อสินคาหรือรับบริการโดยปราศจากการผูกขาดทางการคา และปราศจากการชักจูงใจอัน
ไมเปนธรรม 

3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา หรือบริการ ไดแก  
สิทธิที่จะไดรับสินคาและบริการที่ปลอดภัย มีสภาพ และคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช    
ไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนํา หรือระมัดระวัง      
ตามสภาพสินคาหรือบริการน้ันแลว 

4) ทวิสิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา (พรบ. ฉบับที่2)  
5) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิ 

ที่จะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1, 2 และ 3 
ดังกลาว สิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนบทบัญญัติยืนยัน และรับรองสิทธิของผูบริโภคข้ึนเปน
ลายลักษณอักษร ทั้งน้ีโดยไมลบลางบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งอาจจะบัญญัติถึงสิทธิของ
ผูบริโภคไวแลว ไมวาจะเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา 

4.4.1.4 หนวยงานหรือองคกรของรัฐในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภค     
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

1) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 9 แหง  
พระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังเปนกรรมการ โดยใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (มาตรา 10)  
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1. พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับ ความเดือดรอน 
หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแก 
ผูบริโภค ตามมาตรา 36  

3. แจงหรือโฆษณาสินคาหรือบริการ ที่อาจกอใหเกิดความเสยีหาย  
หรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินคา หรือบริการ หรือช่ือของผูประกอบธุรกิจ
ดวยก็ได 

4. ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ 
พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง 

5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเฉพาะเรื่อง   
และคณะอนุกรรมการ 

6. สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงาน 
อื่นของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ให
ดําเนินคดี  ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

7. ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควร หรือมีผูรองเรียนขอตามมาตรา 39  

8. รับรองสมาคมตามมาตรา 40  
9. เสนอความคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและ 

มาตรการในการคุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและ 
หนาที่ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการ หรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพือ่พจิารณา
ดําเนินการตอไปได 

2) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค การจัดต้ังสํานักงาน 
เปนไปตาม พรบ.มาตรา 20 ใหเปนสํานักงาน ในสังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน หรือ 
ความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
 2. ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทํา
การใดๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบ หรือพิสูจนสินคาหรือ
บริการใดๆ ตามที่ เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
 3. สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหา เกี่ยวกับการคุมครอง 
ผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 
    4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภค ในทุกระดับ 
การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
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    5. ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรู และการศึกษาแก 
ผูบริโภคเพื่อสรางนิสัยในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติ
ใหเปนประโยชนมากที่สุด 
    6. ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานองรัฐ ที่มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการควบคุมสงเสริมหรือกําหนดมาตรฐานของสินคา หรือบริการ  
    7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย 

3) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพรบ. มาตรา 14 ไดแก  
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา และคณะกรรมการวาดวยฉลาก ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการแตงต้ังข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกิน
สิบสามคน กรรมการเฉพาะเรื่องอยูใน ตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา 11 วรรคสอง และ
มาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม คณะกรรมการ เฉพาะเรื่องมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติน้ี และตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมาย 

4) องคกรคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค ไดแก คณะอนุกรรมการ 
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดทุกจังหวัด เปนผูดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข และพิจารณาแกไข 
 
ปญหาตางๆ ดานการคุมครองผูบริโภค แจงเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่กอใหเกิดความเสียหาย 
สอดสอง เรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติดําเนินคดีในความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผูบริโภค 
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบเดือนใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบ คณะอนุกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคในสวนภูมิภาคประกอบดวยผูวาราชการเปนประธาน และบุคคลจากหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชนมาเปนอนุกรรมการ 

4.4.2 กฎหมายคุมครองผูบริโภคนอกเหนือจากพระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค 
กฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคมีอยูมากมาย แยกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคใน
การคุมครอง ในที่น้ีจะยกตัวอยาง กฎหมายที่สําคัญและเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต โดยเนนเรื่องความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 

4.4.2.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ขอกําหนดที่จัดทําข้ึนจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความ
เห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับ โดยทั่วไปขอกําหนดดังกลาวไดวางกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
หรือลักษณะเฉพาะ แหงกิจกรรม หรือผลที่เกิดข้ึนของกิจกรรมน้ันๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไป
จนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว มาตรฐานอาจอยูใน
ลักษณะของเอกสาร หนวยมูลฐานหรือคาคงที่ สิ่งเปรียบเทียบทางกายภาพ  

      การมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กรรมวิธีในการกําหนดและ 
การใชกฎตางๆ เพื่อการพิจารณากิจกรรมเฉพาะอยางมีระเบียบ โดยเล็งถึงประโยชนและดวยความ 
รวมมือของผูที่เกี่ยวของของทุกฝาย และโดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดในดาน
เศรษฐกิจ โดยสวนรวมทั้งคํานึงถึงสภาพในทางปฏิบัติและความตองการในดาน ความปลอดภัย    
การมาตรฐานมีหลักการที่สําคัญ คือ การลดแบบ การนําไปใชโดยเสรี มีความทันสมัย กําหนดสิ่งที่
จําเปนและมีประโยชนที่สําคัญตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 



 

 
 
 

235 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

 1)  ระดับมาตรฐาน แบงออกเปน 6 ระดับดังน้ี 
  1.  มาตรฐานระดับบุคคล กําหนดข้ึนโดยผูที่ตองการใชแตละ 

บุคคลรวมไปถึงการกําหนดโดยแตละหนวยงาน เพื่อใหเปนไปตามความประสงคของแตละคนหรือแต
ละหนวยงาน 
 2.  มาตรฐานระดับบริษัท กําหนดข้ึนโดยการตกลง รวมกันของ
แผนกในบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบการผลิต การซื้อขาย ฯลฯ 

3. มาตรฐานระดับสมาคม กําหนดข้ึนจากกลุมบริษัท หรือโดย 
กลุมบุคคลที่อยูในธุรกิจการคาเดียวกัน หรือเกิดจากขอตกลงของกลุมบริษัท หรือโรงงานที่มีกิจกรรม
ของอุตสาหกรรมเปนอยางเดียวกัน หรือมีการผลิตของชนิดเดียวกัน 

4. มาตรฐานระดับประเทศ เปนมาตรฐานที่ไดรับจากการประชุม 
หารือเพื่อหาขอตกลงรวมกันของผูเกี่ยวของหลายฝายในชาติ โดยมีหนวยงานมาตรฐานของชาติน้ันๆ 
เปนศูนยกลาง ซึ่งหนวยงานมาตรฐานของชาติอาจเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได 

5. มาตรฐานระดับภูมิภาค เปนมาตรฐานที่เกิดข้ึนจากการประชุม 
ปรึกษาหารือกันระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน แลวกําหนดขอตกลงรวมกัน สวนมากจะเปนการ
ปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกัน 

6. มาตรฐานระดับนานาชาติ เปนมาตรฐานที่ไดจากขอตกลง 
รวมกันของประเทศสมาชิกตางๆที่มีความสนใจรวมกัน 

2) ความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)  
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง ขอกําหนดที่ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
วัตถุดิบที่นํามาผลิต ประสิทธิภาพการใชงาน รวมถึงวิธีการทดสอบผลิตภัณฑน้ันๆ เพื่อบงช้ีวา
ผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณภาพตามที่กําหนดไวโดยกลุมผูเช่ียวชาญ ทั้งที่เปนผูผลิต ผูบริโภค นักวิชาการ
และผูแทน สมอ. ไดทําการศึกษาคนควาและตรวจสอบวิเคราะหขอมูลตางๆ วาผลิตภัณฑแตละชนิด
ควรมีคุณภาพอยางไร แลวกําหนดเปนมาตรฐานเพื่อทําการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ มอก. มี
ประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ความสําคัญดานผูผลิต ไดแก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ลดรายจาย ลดเครื่องจักร ลดข้ันตอนการทํางานซ้ําซอน ทําใหสินคามีคุณภาพสม่ําเสมอดีข้ึน และมี
ราคาถูกลง 

2. ความสําคัญดานผูบริโภค ไดแก ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
สินคาและสรางความปลอดภัยในการนําไปใช ในกรณีที่ชํารุดก็สามารถหาอะไหลไดงาย เพราะสินคามี
มาตรฐานเดียวกัน ใชทดแทนกันได วิธีการบํารุงรักษาใกลเคียงกัน ไมตองหัดใชสินคาใหมทุกครั้ง  

3. ความสําคัญดานเศรษฐกิจสวนรวมหรือประโยชนรวมกัน ไดแก  
ชวยเปนสื่อกลางเปนบรรทัดฐานทางการคา ทําใหผูผลิต และผูบริโภคมีความเขาใจที่ตรงกัน 
กอใหเกิดความยุติธรรมในการซื้อ ขาย ประหยัดการใชทรัพยากรของชาติ ทําใหมีการใชทรัพยากร
อยางเกิดประโยชนสูงสุด สรางโอกาสทางการแขงขันใหกับผูประกอบการของไทย ปองกันสินคา
คุณภาพตํ่าเขามาจําหนายในประเทศ สรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ          
ของประเทศ 
 



 

 

236 บทที่ 5 การสงเสริมสุขภาพชุมชน 

3) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กมอ.) เน่ืองจาก  
พรบ. มีวัตถุประสงคใหประชาชนไดบริโภคสินคาที่มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกัน
ความเสียหาย  อันอาจจะเกิดข้ึนจากการใชสินคาน้ัน จึงไดบัญญัติใหมีการจัดต้ังคณะทํางานข้ึนมา
เพื่อใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 8 แหง พรบ. มาตรฐาน ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (ฉบับที่ 2) คือ 

1. พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี 
2. อนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐาน  
3. อนุญาตใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน  
4. อนุญาตใหนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานเขามาจําหนายในราชอาณาจักร  
5. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหทํา หรือนําเขา

มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานของตางประเทศ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ ตามมาตรา 20 ทวิ และ มาตรา 21 
ทวิ เพื่อเสนอรัฐมนตรี 

6. คัดเลือกบุคคลผูทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  
เปนกรรมการวิชาการ 

7. ปฏิบัติการอื่นๆตามพระราชบัญญัติน้ีคณะกรรมการน้ี  
มีสํานักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูปฏิบัติการให
เปนไปตามความเห็น หรือมติของคณะกรรมการ สํานักงานน้ีมีภาระหนาที่กําหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑที่เปนอุตสาหกรรม  

4) วิธีการกําหนดมาตรฐาน มาตรฐานของผลิตภัณฑตางๆ มีผล 
โดยตรงตอคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการบริโภค พระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่ผลิตเปนอุตสาหกรรมไว 2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดให
ตองผลิตตามมาตรฐาน หากฝาฝนมีความผิดตามกฎหมาย อีก ประเภทหน่ึง คือ มาตรฐานทั่วไป 
หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไว ผูผลิต รายใดสามารถผลิตไดตามมาตรฐานก็จะไดรับเครื่องหมาย
รับรอง เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐานทั่วไป เปนประโยชน ตอการบริโภค พรบ. 
ฉบับน้ีจึงบัญญัติใหผูผลิตสินคาที่ผานการทดสอบ มาตรฐานไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานได 

4.4.2.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
คําวา อาหาร ในมาตรา 9 ใหนิยามวา อาหาร หมายความวา ของกิน 

หรือเครื่องคา จุนชีวิต ไดแก 
1) วัตถุชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ  

หรือในลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิต และประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมาย  วาดวยการน้ัน แลวแตกรณี 

2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร 
รวมถึงวัตถุ เจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแตงกลิ่น 
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3) การควบคุมอาหารตามพระราชบัญญัติ การผลิตอาหารทั่วไป 
กฎหมายไมอาจควบคุมดูแลไดทั่วถึง อาหารทั่วไปจะถูกควบคุมใหปลอดภัยในการบริโภคในแง     
ของการปราศจากการปนเปอน และกฎหมายกําหนดโทษไวสําหรับผูจําหนายอาหารที่ไมบริสุทธ์ิ หรือ
อาหารปลอม เพราะเหตุผลและความจําเปนในการควบคุมจึงตองแบงอาหารออกเปนระดับ อาหาร  
ที่ตองควบคุมอยางเครงครัด มีประกาศ กระทรวงสาธารณสุขใหเปนอาหารควบคุมเฉพาะที่ผูผลิต 
หรือผูนําเขา ตองขออนุญาตเพื่อผลิต หรือนําเขาโดยตองนําสูตรผลิตอาหาร สวนประกอบอาหารน้ันๆ
ไปขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติอาหาร) หากยังไมไดอนุมัติข้ึน
ทะเบียนจะผลิตไมได นอกจากน้ียังมีอาหารชนิดที่ตองควบคุมมาตรฐานการผลิตในเรื่องของสวนผสม
สารปนเปอน ฯลฯ เพื่อประโยชนในการบริโภค แตไมควบคุมเครงครัดเหมือนกับอาหารควบคุมเฉพาะ 
จึงไมตองขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร เพียงแตผลิตใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด กระทรวง
สาธารณสุขประกาศใหเปนอาหารควบคุมมาตรฐาน ในปจจุบันมีไมมากนัก และอาหารประเภทที่ตอง
แสดงฉลากเพื่อระบุรายละเอียดของอาหาร แตไมจําเปนตองข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร จึงมีประกาศให
เปนอาหารควบคุมฉลาก ซึ่งมีอยูมากมาย 

2) การควบคุมอาหารในกรณีอื่นๆ นอกจากการควบคุมโดยวิธีแบงประเภท 
อาหารและกําหนดข้ันตอนที่ผูผลิต นําเขา จะตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวมาแลว กฎหมายฉบับน้ี
ยังกําหนดขอหาม และโทษในกรณีที่พบวาเปนอาหารไมบริสุทธ์ิ ปลอม หรือผิดมาตรฐาน อาหารที่
หามผลิตนําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหาร ตอไปน้ี 

(1) อาหารไมบริสุทธ์ิ 
(2) อาหารปลอม 
(3) อาหารผิดมาตรฐาน 
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 

3) องคกรของรัฐที่ดําเนินการตามกฎหมาย ไดแก คณะกรรมการอาหาร 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ มาตรา 8 ใหอํานาจและหนาที่แก
คณะกรรมการในการใหคําแนะนา และความเห็นแกรัฐมนตรี หรือแกเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา ทําหนาที่ดําเนินการตามคําแนะนํา ในเรื่อง
ตอไปน้ีการออกประกาศ ตามมาตรา 6 เรื่อง กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพ 
มาตรฐาน การวินิจฉัยอุทธรณการไมออกใบอนุญาตตามมาตรา 19 การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหาร
ตามมาตรา 39 ทําลายอาหารปลอมที่ยึด อายัดไว (ตามมาตรา 44) การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ตาม มาตรา 46)  

4.4.2.3 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522) คําวา 
ยา พระราชบัญญัติยาใหความหมายไวดังน้ี 

1) วัตถุที่รับรองไวในตํารับยาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ  

2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือ 
ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษย หรือสัตว  

3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ 
4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือ 
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การกระทําหนาที่ใดๆ ของรางกายของมนุษย หรือสัตว 
ทั้งน้ีไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสาหรับใชในการเกษตร หรือ  

อุตสาหกรรม ไมเปนอาหารหรือเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมสุขภาพ และไมเปนเครื่องมือที่ใชใน
หองทดลองทางวิทยาศาสตร 

ยาเปนวัตถุที่กฎหมายกําหนดการควบคุมไวในระดับสูงสุด ยา ที่ใช 
สําหรับมนุษย และยาใชกับสัตวอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน 

4.4.2.4 การควบคุมยาตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการควบคุมจําตองแบง 
ยา ออกเปนประเภท การแบงเพื่อตามความมุงหมาย ของการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ ยาแผน
ปจจุบัน และยาแผนโบราณ และการแบงตามความปลอดภัยในการบริโภค แบงเปน 5 ประเภท คือ 

1) ยาอันตราย ที่มีสวนผสมหรือตัวยาที่จะเปน อันตราย 
2) ยาควบคุมพิเศษ ที่รัฐมนตรีประกาศใหการ จําหนายอยูภายใต 

การควบคุมพิเศษ 
3) ยาใชภายนอกที่มิใชเพื่อการรับประทานทางปาก หรือนําเขา 

รางกายโดยวิธีอื่น  
4) ยาสามัญประจําบาน ที่มีไวประจําบาน และหาซื้อไดงายตามราน 

ขายยาทั่วไปและ 
5) ยาสมุนไพร ที่ผลิตจากพืชโดยไมผานกระบวนการทางเคมี 

4.4.2.5 องคกรของรัฐที่ดําเนินการตามกฎหมาย ไดแก คณะกรรมการยา 
กําหนดตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 ในมาตรา 4 ใหอํานาจและหนาที่แก
คณะกรรมการยา ในการใหคําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่อง
ตอไปน้ีอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนํา หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และการข้ึนทะเบียนตํารับ
ยา การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถนทะเบียนตํารับยา การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการผลิต ขาย นําเขา การตรวจยาและสถานผลิตยา การใชอํานาจ  
ของรัฐมนตรีตามมาตรา 76 ใน พรบ.ยา ฉบับแกไข ปรับปรุงเกี่ยวกับประกาศตางๆ ในการควบคุม
เกี่ยวกับการผลิต การขาย การโฆษณา ซึ่งยาแผนปจจุบัน หรือยาแผนโบราณ 

4.4.2.6 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เปน พระราชบัญญัติฉบับ 
ใหมใชแทนฉบับป พ.ศ.2517ที่ถูกยกเลิกไป 

คําวา “เครื่องสําอาง” พระราชบัญญัติเครื่องสําอางให ความหมายไว 
ดังน้ีเครื่องสําอาง หมายความวา 

1) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบหรือ 
กระทําดวยวิธีอื่นใด ตอสวนหน่ึงสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมให
เกิดความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับ และ
เครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย 
 2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
โดยเฉพาะ หรือ  

3) วัตถุที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง 
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(1) การควบคุมเครื่องสําอางตามกฎหมาย พระราชบัญญัติฉบับน้ี 
กําหนดการควบคุมเครื่องสําอางไวเปน 4 ระดับ กลาวคือ 

1) เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เพราะมีสวนประกอบของวัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุอื่นที่อาจกอใหเกิดอันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพของอนามัยบุคคล 

2) เครื่องสําอางควบคุมการผลิต การนําเขา เพื่อจําหนาย ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑ 

3) เครื่องที่หามผลิต หามนําเขา หามจําหนาย เพื่อความ 
ปลอดภัย และ 

4) เครื่องสําอางควบคุมฉลาก เพื่อใหผูบริโภคทราบรายละเอียด 
ของเครื่องสําอาง 

(2) องคกรของรัฐที่ดําเนินการตามกฎหมาย ไดแก คณะกรรมการ 
เครื่องสําอาง ทําหนาที่กําหนดนโยบาย เชน เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อการประกาศกําหนดชนิด
เครื่องสําอาง ควบคุม การผลิต ควบคุมฉลาก การข้ึนทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน ฯลฯ โดยมี
สํานักงานอาหารและยาเปนฝายปฏิบัติการภายใตฝายบริหาร คือ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 

4.4.2.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ. 2535 เปน พระราชบัญญัติฉบับ 
ใหมใชแทนฉบับป พ.ศ.2510 ที่ยกเลิกไป 

 คําวา “วัตถุอันตราย” ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย 
ครอบคลุมวัตถุอันตรายทุกชนิดอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และ
สิ่งแวดลอมได วัตถุอันตรายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติไดแก 

(1) วัตถุระเบิดได 
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเบอรออกไซด 
(4) วัตถุมีพิษ 
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังส ี
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกรอน 
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(10) วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิด 

อันตรายแกบุคคลสัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม 
1) การควบคุม วัตถุอันตรายตามกฎหมาย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

ฉบับน้ี กําหนดวัตถุอันตรายไว 4 ชนิดตามจําเปนแกการควบคุม ดังน้ี 
1. วัตถุอันตรายชนิดที ่1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา  

การสงออก หรือการมีไวในการครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด 
2. วัตถุอันตรายชนิดที ่2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 

การสงออก หรือการมีไวในการครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย 
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3. วัตถุอันตรายชนิดที ่3 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออก หรือการมีไวในการครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

4. วัตถุอันตรายชนิดที ่4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิ ใหมีการผลิต 
การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในการครอบครอง 

กลาวโดยสรุป ระบบการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุ 
อันตรายฉบับป พ.ศ.2535 กําหนดไว 2 ข้ันตอน คือ 

1) บังคับใชวิธีการควบคุมตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่มีอยูแลวกอน 
หนาน้ีและอาจใชกฎหมายฉบับ 2535 เสริมหรือแทนที่ไดตามความจําเปน 

2) คณะกรรมการวัตถุอันตราย เสนอแนะใหรัฐมนตรี ประกาศ 
ประเภท ชนิดของวัตถุอันตรายเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะสา
หรับประเภท และชนิดของวัตถุอันตรายชนิดน้ันๆ ในบางกรณีหนวยงานของรัฐอาจเสนอคําขอเปนผู
ควบคุมวัตถุอันตรายประเภทใดๆ ตอคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได 

2) องคกรของรัฐที่ดําเนินการตามกฎหมาย ไดแก คณะกรรมการวัตถุ 
อันตราย ทําหนาที่ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประกาศเรื่อง ช่ือ 
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายทั้ง 4 ชนิด กําหนดเวลาการใชบังคับ และหนวยงานผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมวัตถุอันตราย และผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก มีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
กฎหมายระบุไว สําหรับกรณีน้ันๆโดยเฉพาะนอกจากน้ียังมีหนวยงานราชการบริหารสวนกลางมีคําขอ
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหน่ึงอยางใด โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อออกประกาศ
กําหนดใหผูย่ืนคําขอเปนผูควบคุมวัตถุอันตรายชนิดน้ันได  

 
5. สรุป 
 

อาชีวอนามัยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมการทํางานและ สุขภาพของผูประกอบ
อาชีพ ดังน้ันการดําเนินงานอาชีวอนามัยจึงเนนไปทางดานการปองกัน มากกวาการรักษา องคกร
แรงงานทุกประเทศ ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอมการทํางานในสถานประกอบการทุก
ประเภทเฉพาะอยางย่ิง ในภาคอุตสาหกรรมที่มีสิ่งคุกคามตอสุขภาพมากมาย คุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธกับการประกอบอาชีพ สถานประกอบการจึงจําเปนตองดําเนินงานอาชีวอนามัยเพือ่ดูแล 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน ไมวาประเทศใดๆ ก็ใหความสําคัญกับเรื่องอาชีวอนา
มัยดวยกันทั้งน้ัน แตอาจจะดําเนินงานแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ประเทศไทยไดจัดต้ัง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยในสังกัดกระทรวงตางๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

การคุมครองผูบริ โภคเปนองคประกอบและกลไกประการหน่ึงของระบบสุขภาพ               
ที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพสังคมปจจุบัน ที่ผูบริโภคมีสิทธิเสรีในการเลือกซื้อสินคา 
แตก็ไมอาจหลีกเลี่ยงปญหา สินคาที่ไมมีมาตรฐานและกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหเกิดชองวางระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค ปญหาตางๆที่ผูบริโภคไดรับเปนเรื่องสําคัญที่จะนําพาใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศถดถอยลงไป เพราะผูบริโภคสวนมากก็คือ ทรัพยากรแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันการ
ใชมาตรการทางกฎหมายมาเปนเครื่องมือ ในการแกไขปญหาที่เกิดจากการบริโภคสินคาตางๆ จะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคฉบับที่สําคัญไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 นอกจากน้ันยังมีกฎหมาย
นอกเหนือจาก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดแก พระราชบัญญัติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 5 
 
 

1. จงอธิบายความสําคัญและวัตถุประสงคของการดําเนินงานอาชีวอนามัย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2. นักอาชีวอนามัย เปนใคร มีความเกี่ยวของกบังานอาชีวอนามัย อยางไร และตอง ทํางานรวมกับ
ใครบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
3. หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพมี
หนวยงานอะไรบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
4. สิ่งแวดลอมการทํางานที่คุกคามสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนทํางาน มีกี่ประเภท 
อะไรบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
5. การดําเนินงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมมหีลักการสําคัญอะไรบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
6. การปองกันและควบคุมอันตรายจากการประกอบอาชีพ มีหลกัทั่วไปอะไรบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
7. กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย มีกฎหมายใดบาง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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8. การคุมครองผูบริโภค หมายถึงอะไร และมีความสําคัญอยางไร กับคุณภาพชีวิตของผูบริโภค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9. การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคแบงเปนกีร่ะยะ และการแบงเปน ระยะมีเหตุผลอะไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
10. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มีวา อยางไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
11. จงสรุปประโยชนที่ผูบริโภคไดรบัจากการบงัคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
12. จงระบุกฎหมายนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่ใชคุมครอง
ผูบริโภค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 
พลังงานในชีวิตประจําวัน 

 
 

หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. ความหมาย และรปูแบบของพลังงาน 
2. กฎการอนุรกัษพลงังาน 
3. ความสําคัญ และประโยชนของพลงังาน 
4. แหลงพลงังาน 
5. เทคโนโลยีพลงังานสิ้นเปลอืง 
6. มลพิษจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซลิ 
7. เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน 
8. เทคโนโลยีพลงังานสะอาด 
9. พลังงานไฟฟา 
10. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน 
11. การประหยัดพลงังาน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและรปูแบบ ความสําคัญ ประโยชน และกฎการอนุรกัษพลงังานได 
2. บอกความแตกตางของพลงังานหมุนเวียนกบัพลังงานสิ้นเปลืองและยกตัวอยางพลงังาน 

ทั้งสองชนิดได 
3. อธิบายการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกบัพลงังานได 
4. บอกผลกระทบทีเ่กิดจากการใชพลังงานได 
5. บอกวิธีการปฏิบัติเพื่อชวยในการประหยัดพลังงานได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “พลังงานในชีวิตประจําวัน” จากเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“พลังงานในชีวิตประจําวัน” 

เปนกลุมยอย 
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6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 
คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 

7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “พลังงานในชีวิตประจําวัน” การนําเสนอดวย Microsoft  
PowerPoint 

2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. ใบงาน 
4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับพลงังานในชีวิตประจําวัน 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัพลังงานในชีวิตประจําวัน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 6 
พลังงานในชีวิตประจําวัน 

 
 

พลังงานมีความสัมพันธกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษยมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพโดย
เริ่มตนจากการใชธรรมชาติใหเกิดประโยชนแบบงายๆ โดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาใช ตอมา
มนุษยไดพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาความเปนอยูเพื่อความสะดวกสบายมากข้ึน        
เพื่อสามารถนําเอาธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด การไดมาของพลังงานน้ันไดมา
หลายวิธี เชน พลังงานจากอาหารพลังงานจากนํ้ามัน พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานชีวมวล และ
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานประเภท
สิ้นเปลืองไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร และนํ้ามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภท
หน่ึงเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวาพลังงานหมุนเวียน ไดแก 
แสงอาทิตย ลม ชีวมวล และนํ้า เปนตน 
 
1. ความหมาย และรูปแบบของพลังงาน 
 
 พลังงาน คือ ความสามารถทีจ่ะทํางานได คําวา งาน ในที่น้ีหมายถึง การกระทําของแรงซึง่
ทําใหวัตถุเคลื่อนที่   
  สิ่งใดก็ตามที่สามารถทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวของแรงหรือเปลี่ยนตําแหนงทิศทางใน
การเคลื่อนทีห่รือหยุดการเคลือ่นที่ได สิง่น้ันยอมมพีลังงาน (มูลนิธิโลกสเีขียว, 2537: 12) อยางไรก็ตาม
การทําใหวัตถุ หรือสสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (รูป สี ขนาด ตําแหนง เปนตน) เพราะมี
แรงหรือพลังงานเขาไปกระทํา 
  พลังงานมีรปูแบบที่แตกตางหลากหลาย เชน พลังงานความรอน พลงังานกล พลงังานแสง 
พลังงานเสียง พลงังานไฟฟา พลังงานเคมี เปนตน   
  รูปแบบของพลังงานในเอกสารตางๆ ไดมผีูจัดไวหลายคนแตกตางกันไป อยางไรก็ตามใน
เน้ือหาของเอกสารน้ีไดจัดแบงรปูของพลังงานออกเปน 6 รปู ไดแก 
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ภาพที่ 6-1 การทํางานของพลงังาน 
 

1.1 พลังงานกลพลังงานกลเปนพลงังานทีเ่กี่ยวของกบัการเคลื่อนที่โดยตรงของวัตถุ เชน 
รถที่กําลงัว่ิง กังหันลมที่กําลังหมุน โดยทั่วไปจําแนกไดเปนพลังงานศักย และพลังงานจลน 

1.1.1 พลังงานศักย เปนพลังงานที่สะสมอยูในวัตถุและพรอมที่จะทํางาน เชน นํ้าน่ิง
ที่เกบ็อยูในเข่ือน 

 1.1.2 พลังงานจลน เปนพลงังานทีอ่ยูในวัตถุที่กําลังเคลือ่นที่ เชน กอนหินที่กลิ้ง ไอ
นํ้าที่เคลื่อนที ่

 
 

 
 
         (ก)   พลังงานศักยของนํ้าในเข่ือน                 (ข) พลังงานจลน           (ค) พลังงานเสียง 

 
ภาพที่ 6-2 รูปแบบพลงังาน 
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1.2 พลังงานเสียง เปนพลังงานที่ทําใหอนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ในลกัษณะที่เกิดเปน
สวนอัด-สวนขยาย เมื่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคอากาศในลกัษณะดังกลาวเดินทางมาถึงหูมนุษยกท็ํา
ใหเย่ือแกวหเูกิดการสั่นในความถ่ีของการสั่นที่ตางกันแลวสงไปยังสมองซึ่งแปลความออกมาเปนเสียง
ที่เราไดยิน 

1.3 พลังงานแสง เปนพลงังานทีท่ําใหอนุภาคเคลื่อนที่ในลกัษณะของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา หนังสอืบางเลมไดจัดพลังงานแสงเปนพลงังานแมเหล็กไฟฟาเพราะชวงของแสงจัดเปน
คลื่นแมเหลก็ไฟฟาชนิดหน่ึง 

1.4 พลังงานความรอน เปนพลังงานที่ทําใหอนุภาคของสสารเกิดการสั่นสะเทือน (ในกรณี
ซึ่งเปนของแข็ง) หรือมีการเคลือ่นที่เร็วมากข้ึน (ในกรณีซึ่งเปนของเหลวหรือกาซ) อันจะทําใหเกิดผล
ที่ตามมา เชนการเปลี่ยนสถานะ เปนตน   

1.5 พลังงานไฟฟา เปนพลังงานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนทีข่องอิเล็กตรอนในตัวนําไฟฟา 
เชน สายไฟ หรือลวดทองแดงเปนตน 

1.6 พลังงานเคมี เปนพลังงานที่แฝงอยูในพันธะระหวางอะตอมในโมเลกุลของสารเคมีที่
เรียกวาพันธะเคมี โดยทําหนาที่ยึดอะตอมตางๆ ภายในโมเลกุล แรงยึดระหวางโมเลกุลจะมีผลตอการ
จัดเรียงตัวของอะตอม และโมเลกุลของสารเคมี เมื่อพันธะแตกสลายพลังงานสะสมจะถูกปลอย
ออกมาในรูปของความรอนและแสงสวาง ตัวอยางพลังงานเคมี เชนพลังงานในแบตเตอรี่ พลังงานใน
กองฟน พลังงานในอาหาร เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 6-3  การเปลี่ยนรปูของพลังงานโดยอาศัยอุปกรณตางๆ 
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549: 241) 
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 การที่มนุษยสามารถนําเอาพลังงานมาใชใหเปนประโยชนไดอยางมากมายเพราะเราเขาใจ
กฎความเปนไปของพลังงานจนสามารถควบคุมพลังงานไดน่ันเอง ซึ่งธรรมชาติพื้นฐานของพลังงาน   
ซึ่งเปนกฎขอแรกของพลังงานก็คือ พลังงานไมอาจสูญหายหรือสรางขึ้นใหมได แตสามารถเปลี่ยน
จากรูปหน่ึงไปเปนอีกรูปหน่ึง หรือไหลจากท่ีท่ีมีพลังงานสูงไปสูท่ีท่ีมีพลังงานตํ่าได (มูลนิธิโลกสี
เขียว, 2537: 12) สําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารอินทรียที่ ดูเหมือนเปนตนกําเนิดที่สามารถ           
ใหพลังงานไดน้ัน อันที่จริงเปนเพียงเปลี่ยนพลังงานจากรูปหน่ึงไปยังอีกรูปหน่ึง เชน กิ่งไมที่ติดไฟ   
จะเปลี่ยนพลังงานเคมีที่สะสมในโมเลกุลเปนพลังงานความรอนเทาน้ัน มิไดใหกําเนิดพลังงานข้ึนมา
ใหมแตอยางใด และวัตถุที่ไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิสูงสามารถถายเทพลังงานความรอนไปยัง
อากาศที่อยูรอบๆ ทําใหอุณหภูมิของวัตถุลดลง (เย็นลง) แตพลังงานก็มิไดสูญหายไป เพียงแต
แพรกระจายไปในอากาศเทาน้ัน 
 
2. กฎการอนุรักษพลังงาน  
 

กฎการอนุรักษพลังงาน คือกฎที่กลาวไววาพลังงานจะไมมีวันหายไปไหน มีแตการเปลี่ยนจาก
รูปแบบหน่ึงไปเปนอีกรูปแบบหน่ึงเทาน้ัน ซึ่งกฎน้ีจะสามารถนําไปใชในการสรางสิ่งที่ชวยอํานวย
ความสะดวกใหมนุษยไดอยางมากมาย ตัวอยางเชน คอนที่ใชหลักการเปลี่ยนจากพลังงานศักยโนม
ถวงเปนพลังงานจลนลงมากระแทกตะปู หลอดไฟสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสง
และพลังงานความรอน เปนตน มนุษยเรามีการใชพลังงานในรูปแบบตางๆมาต้ังแตอดีตจนถึง ปจจุบัน 
และยังคงจะมีการพัฒนาการใชพลังงานตอไปในอนาคต ซึ่ง ตัวอยางวิวัฒนาการสําคัญในการใช
พลังงานของมนุษย เชน การใชงาน พลังงานลม โดยการสรางกังหันลม 
 การคนพบเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ ซึ่งเปนแหลงที่ใหพลังงาน ความรอนไดเปนอยางดี ทํา
ใหมนุษยสามารถใชพลังงานความรอนใน การทําสิ่งตางๆไดมากมาย เชนการใชถานหินเปนเช่ือเพลิง
ในการตมนํ้า การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงเปนแหลงพลังงานสําหรับรถยนต เปนตน  
 การคนพบเครื่องจักรไอนํ้า ถือเปนการวิวัฒนาการครั้งสําคัญของมนุษย เพราะเปนการทํา
ใหเครื่องจักรสามารถทํางานแทนมนุษยไดเปนอยางดี ทั้งยังทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้ึนดวย 
โดยหลักการของเครื่องจักรไอนํ้าก็คือ การตมนํ้าใหเดือดจนกลายเปนไอนํ้า แลวใชแรงดันของไอนํ้า 
น้ันพุงไปดันเครื่องจักรใหทํางานได ซึ่งเครื่องจักรไอนํ้า สามารถนําไปประยุกตเปนรถยนตไอนํ้า รถไฟ 
และเรือกลไฟอีกดวย  
 การคนพบพลังงานไฟฟา ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา และหลังจากการคนพบ
การมีอยูของพลังงานไฟฟา ก็ไดมีการสรางเครื่องใชไฟฟาซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน
พลังงานในรูปแบบอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย เชน หลอดไฟสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน
พลังงานแสงและพลังงานความรอน พัดลมที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานจลนในการหมุนของ
ใบพัด หมอหุงขาวที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานความรอน เปนตน พลังงานไฟฟานับวาเปน
พลังงานที่สําคัญมากที่สุดอยางหน่ึงในยุคปจจุบัน เพราะเปนพลังงานที่สามารถสรางข้ึนมาไดจาก
โรงไฟฟาแบบตางๆ สามารถที่ขนสงพลังงานไฟฟาไปยังที่ตางๆไดงายๆผานทางสายไฟฟา และยัง
สามารถใชงานไดอยางหลากหลายผานทางเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ อีกดวย  
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 ในปจจุบันมนุษยเรามีการใชพลังงานอยางมากมาย โดยสวนมากพลังงานที่ใชจะเปน
พลังงานในรูปของถานหิน และนํ้ามันปโตรเลียม ซึ่งเปนเช่ือเพลิงซากดึกดําบรรพประเภทหน่ึง ทําให
ถานหินและนํ้ามัน ปโตรเลียมมีแนวโนมวาจะหมดลงไปในอนาคต จึงไดมีการพยายามหาพลังงาน
ทดแทนมาใชแทนพลังงานประเภทที่กําลังจะหมดไป ยกตัวอยางเชน การใชนํ้ามันแกสโซฮอลล แกส
ธรรมชาต์ิพลังงานจากขยะ พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน  
 พลังงานในโลกเราน้ันมีมากมายหลากหลายรูปแบบที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได 
โดยทุกประเทศทั่วโลกมีความตองการพลังงานเพิ่มสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเน่ือง 
รวมถึงประเทศไทยเองดวย ซึ่งทําใหประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาพลังงาน โดยเฉพาะ
นํ้ามัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการโดยรวมไดอยางเพียงพอ ขณะน้ีประเทศไทยกําลัง
ประสบปญหาดานราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีความผันผวนคอนขางมาก ซึ่งสงผลกระทบทั้ง ในภาค
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม รัฐบาลจึงไดมีนโยบายเรงใหมีการใชพลังงานทดแทน จัดหาแหลง
พลังงานเพื่อการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว และรณรงคการใชพลังงานอยาง
ประหยัด 
  พลังงานน้ันสามารถจําแนกไดหลายแบบดวยกัน ซึ่งถาเราแบงพลังงานตามแหลงที่ไดมาจะ
แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และ พลังงานหมุนเวียน  
 
3. ความสําคัญ และประโยชนของพลังงาน 
 
 พลังงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญและบทบาทตอความตองการข้ันพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนบนโลกในดานตางๆ อยางมากมาย สิ่งมีชีวิตจะดํารงอยูไดตอง
อาศัยพลังงานเพื่อใหเกิดกระบวนการและปฏิกิริยาตางๆ สิ่งมีชีวิตไดประโยชนจากพลังงานในรูปแบบ
ตางๆ มากมายหลายแบบ เชน พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยทําใหเกิดความอบอุน พลังงานแสง
จากดวงอาทิตยถูกใชในการสังเคราะหแสงของพืช และเปนจุดเริ่มตนของพลังงานในสิ่งมีชีวิต        
ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการดํารงชีวิต โดยพลังงานเหลาน้ีถูกใชในกิจกรรมตางๆ เชน การหายใจ 
การเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ ของรางกาย   
 นอกจากพลังงานจะถูกใชเพื่อการดํารงชีวิตแลว มนุษยยังเรียนรูวิธีที่ใชพลังงานเพื่ออํานวย
ความสะดวกตาง เชน ใชในการขับเคลื่อนเครื่องยนต ใชในการผลิตกระแสไฟฟา ในปจจุบันพลังงาน
ยังถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาอํานาจของกลุมคนบางกลุมหรือบางประเทศ สังเกตไดจากกลุม
ประเทศผูสงออกนํ้ามันรายใหญหรือกลุมโอเปก (Organization of Petroleum Exporting 
Countries: OPEC) กลุมประเทศเหลาน้ีเมื่อรวมตัวกันจะมีอํานาจการตอรองในเวทีระดับโลกไดสูง 
หรือแมแตพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่ปลดปลอยพลังงานมหาศาล ยังถูกนํามาผลิตเปนอาวุธ
สงครามเพื่อใชในการแสวงหาอํานาจ 
  ในยุคปจจุบันที่โลกมีการแขงขันสูง ความตองการใชพลังงาน เพื่อตอบสนองการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีอัตราเพิ่มข้ึนทุกป อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุน      
เพื่อจัดหาพลังงานทั้งในประเทศและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่เพิ่มข้ึน ในขณะที่      
ความตองการใชพลังงานเพิ่มข้ึนน้ัน พลังงานจากแหลงธรรมชาติที่มนุษยใชอยูในปจจุบันกลับมี
ปริมาณลดลงและมีแนวโนมที่จะหมดไป ถาหากโลกมีการใชพลังงานในระดับที่เปนอยูและไมมี     
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การคนพบแหลงพลังงานแหลงใหมเพิ่มเติมแลว นับต้ังแตป 2540 เปนตนไป คาดวาโลกจะมีแหลง
สํารองนํ้ามันใชไปไดอีกเพียง 42 ป และกาซธรรมชาติใชไดอีกประมาณ 64 ป (สํานักงาน
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแหงชาติ, 2542: 10) ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงที่มนุษย
จะตองเรียนรูและอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา ตลอดจนจัดหาพลังงานทดแทนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6-4 ดวงอาทิตยทําใหเกิดการหมุนเวียนของพลงังานสาร 

ที่เอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิต 
 
4. แหลงของพลังงาน 
 
  การที่มนุษยสามารถนําพลังงานรูปแบบตางๆ ดังที่กลาวมาแลวน้ันมาใชประโยชน มนุษย
ตองทําการคนหาที่ที่เก็บพลังงานเหลาน้ีไว เรียกวา แหลงของพลังงาน เชน อาหารเก็บพลังงานไวใน
รูปเคมี นํ้าที่อยูน่ิงเก็บพลังงานไวในรูปพลังงานศักย เปนตน โดยทั่วไปแหลงพลังงานสามารถจําแนก
ประเภทได 2 ประเภท คือ แหลงพลังงานใชแลวหมดไป และแหลงพลังงานใชไมหมด 
   
  4.1 แหลงพลังงานใชแลวหมดไป (Non-Renewable Energy) หรือพลังงานสิ้นเปลือง       
   
   แหลงพลังงานใชแลวหมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลืองเปนแหลงพลังงานเกิดข้ึนเอง    
ตามธรรมชาติที่ไมสามารถนํามาใชไดอีก เมื่อนํามาใชแลวจะหมดสิ้นไป ตองใชเวลานานนับลานๆ ป 
จึงจะสามารถเกิดข้ึนอีก เชน นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน หินนํ้ามัน เปนตน 
 

แหลงน้ํา 
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 4.2 แหลงพลังงานใชไมหมด (Renewable Energy) หรือ พลังงานหมุนเวียน 
  
   แหลงพลังงานใชแลวไมหมด หรือพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานที่สามารถนํามาใช
ไดเรื่อยๆ เชน แสงอาทิตย ลม นํ้า ชีวมวล (เชน ฟนแกลบชานออยและมูลสัตว) เปนตน เพราะสามารถ
หามาทดแทนไดเชน ปลูกปาเอาไมมาทําฟนหรือปลอยนํ้าจากเข่ือนนํามามาปนไฟแลวไหลลงทะเล
กลายเปนไอ และเปนฝนตกลงมาสูโลกอีก หรือแสงอาทิตย ที่ไดรับจากดวงอาทิตยอยางไมมีวันหมด
สิ้นเปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 6-5 แหลงพลังงานใชแลวหมดไป 
 

เมื่อพิจารณาการนําพลังงานจากแหลงพลังงานตางๆ มาใชในปจจุบัน จะพบวาแหลง 
พลังงานที่มนุษยใชมากที่สุดมักเปนแหลงพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งถือวาเปนแหลงพลังงานหลัก        
ซึ่งพลังงานเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาดานมลพิษมากมาย และนับวันแหลงพลังงานเหลาน้ีมีแตจะหมดไป
เรื่อยๆ จึงตองมีการพัฒนา   เสาะหาแหลงพลังงานอื่นเพื่อใหมีพลังงานเพียงพอตอความตองการ เชน 
แสงอาทิตย นํ้า ชีวมวล  ดังน้ันแหลงพลังงานหมุนเวียนจึงมีอีกช่ือหนึ่งคือ แหลงพลังงานทดแทน 
โดยแหลงพลังงานทั้ง 2 ประเภท จะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป 
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ภาพที่ 6-6 แหลงพลังงานหมุนเวียน 
ที่มา (http://www.eppo.go.th) 

        
5. เทคโนโลยีพลังงานสิ้นเปลือง 
 
 5.1 แหลงพลังงานจากปโตรเลียม (Petroleum) 
 
  5.1.1 ความหมาย คําวา "ปโตรเลียม" มีรากศัพทมาจากภาษาละติน2 คํา คือ     
"เพทรา" (Petra) ที่แปลวา หิน และคําวา "โอเลียม" (Oleum) แปลวา นํ้ามัน รวมความแลว 
ปโตรเลียมจึงหมายถึง นํ้ามันที่ไดมาจากหิน โดยไหลซึมออกมาเองในรูปของของเหลวหรือกาซ นิยาม
โดยทั่วไป ปโตรเลียม หมายถึง สารไฮโดรคารบอน (CH) ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีธาตุ2 ชนิดเปน
องคประกอบหลักคือคารบอน (C) และไฮโดรเจน (H) โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่น ในทาง
วิทยาศาสตรรูกันดีวาพืช และสัตวรวมทั้งคน ประกอบดวยเซลลเล็กๆ มากมาย เซลลเหลาน้ี
ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน และธาตุคารบอนเปนหลัก เวลาซากสัตวและซากพืชทับถมและเปลี่ยน
รูปเปนนํ้ามันดิบหรือกาซธรรมชาติ พวกน้ีจึงมีองคประกอบของสารไฮโดรคารบอน (คือธาตุ
ไฮโดรเจนรวมกับธาตุคารบอน)เปนสวนใหญ และไฮโดรคารบอนน้ีแหละเมื่อนําไปเผาจะใหพลังงาน
ออกมาแบบเดียวกับที่เผาฟน เพียงแตนํ้ามันใหความรอนมากกวาฟน นอกจากน้ียังมีองคประกอบ
สอดแทรกอื่นๆ บาง เชน กํามะถัน เปนตน 
  ปโตรเลียมเปนสารที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปนไดทั้งของแข็ง ของเหลว และกาซ หรือ
ทั้งสามสภาพปะปนกัน ถาแยกประเภทของปโตรเลียมชนิดตางๆ สามารถแยกไดคือ นํ้ามันดิบ
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(Crude oil) กาซธรรมชาติ(Natural gas) และกาซธรรมชาติเหลว(Condensate) โดยปกติ
นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติมักจะเกิดรวมกันในแหลงปโตรเลียม นํ้ามันดิบคือปโตรเลียมที่อยูใน
สถานะของเหลว สวนกาซธรรมชาติคือปโตรเลียมที่อยูในสถานะของกาซ สําหรับกาซธรรมชาติเหลว
น้ัน หมายถึง ปโตรเลียมที่มีสถานะเปนกาซในขณะที่อยูตามธรรมชาติในแหลงที่อยูลึกลงไปใตดิน
ภายใตสภาพอุณหภูมิและความกดดันที่สูง แตเมื่อถูกนําข้ึนมาถึงระดับผิวดินในข้ันตอนของการผลิต 
อุณหภูมิและความกดดันที่ลดลงทําใหกาซเหลาน้ันกลายสภาพไปเปนของเหลว เรียกวา กาซธรรมชาติ
เหลว ปโตรเลียม คือ สารที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ดังน้ันนํ้ามันที่กลั่นแลวไมถือวาเปนปโตรเลียม และ 
ไมอยูในขอบเขตของพระราชบัญญัติปโตรเลียม และในทางกฎหมายปโตรเลียมไมถือวาเปนแรตามคํา
จัดกัดความของคําวา แรในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 
 
  5.1.2 กําเนิดปโตรเลียม  ปจจุบันนักธรณีวิทยามีความเช่ือวาปโตรเลียมมีตนกําเนิด
มาจากสารประกอบอินทรียทั้งของพืชและสัตว ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดตางๆ เมื่อสิ่งมีชีวิต
ตายลง ก็จะถูกทับถมดวยโคลน กรวดและทรายจํานวนมหาศาล ซึ่งกรวด ทราย และโคลน จะทับถม
ซากพืช และสัตวสลับทับซอนกันเปนช้ันๆ อยูตลอดเวลาหลายลานป การทับถมของช้ันตะกอนตางๆ 
มากข้ึนจะหนานับรอยฟุต ตะกอนสะสมตัวและทับถมฝงจมลงในแองตะกอน และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใตอิทธิพลของความรอนจากภายในโลก และความกดดันที่เพิ่มข้ึนทําใหสวน
สารประกอบอินทรีย ประเภทที่ระเหยหรือละลายนํ้าไดงายถูกขับออกไปจากหินตะกอนคงเหลือไวแต
สารประกอบไฮโดรคารบอนที่จะเปลี่ยนไปเปน นํ้ามันดิบหรือกาซธรรมชาติ ซึ่งข้ึนอยูกับประเภทของ
อินทรียสารน้ันๆ  ปโตรเลียม นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ ซึ่งมีความเบา จะเคลื่อนยายไปกกัเกบ็อยูใน
ช้ันหินเน้ือพรุนจากน้ันคอยๆสะสมตัวอยูระหวางช้ันหินที่หนาแนนซึ่งไมสามารถซมึผานไปไดอกี วิธีการ
สํารวจแหลงปโตรเลียมอาศัยการสะทอนกลับของคลื่นไหวสะเทือน 

 
1) ซากพืชซากสัตว 

 
2) ถูกทับถมเปนช้ันหิน 

 
3) ไดรับความรอนความดันสูง 

 
4)  อินทรียสารแปรสภาพ 

 
5)  ไดนํ้ามัน/กาซธรรมชาติ 

 
6) สํารวจหาปโตรเลียม 

ภาพที่ 6-7 แสดงการเกิดปโตรเลียม นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ  
ที่มา (สื่อวีดีทัศนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)) 
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 5.1.3 ประเภทของปโตรเลียม 
  5.1.3.1 นํ้ามันดิบ 
     นํ้ามันดิบ ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนชนิดระเหยงายเปนหลักนอกจากน้ัน
จะเปนสารจําพวกกํามะถันไนโตรเจนและสารประกอบออกไซดอื่นปนอยู นักโบราณคดีเช่ือวา ชนเผา
บาบิโลเนียน (Babylonian) เปนชนเผาแรกที่มีการใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิงแทนไมนับต้ังแตมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีความนิยมใชเปนเช้ือเพลิงใหแสงสวางและใชเปนนํ้ามันหลอลื่นสําหรับเครื่องยนต
ตางๆกันอยางแพรหลายจึงมีการแสวงหาแหลงหินนํ้ามันกันอยางจริงจัง หลุมนํ้ามันหลุมแรกทีขุ่ดเจาะ 
คือ หลุมของพันเอกเอ็ดวิน เดรก ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย เมื่อป พ.ศ. 2402 ผลสําเร็จของการเจาะหลุม
นํ้ามันน้ีนําไปสูการเจาะหลุมตอไป และการแสวงหาแหลงใหมในที่อื่นๆ ถือเปน   การเริ่มตนธุรกิจ
นํ้ามันในเชิงพาณิชยของโลกนับต้ังแตน้ันเปนตนมา ปโตรเลียมหรือนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติที่ได
จากหลุมผลิตจะถูกนําผานเขาสูกระบวนการตางๆเพื่อแยกเอานํ้ากาซคารบอนไดออกไซดและสาร
ปนเปอนอื่นๆออกจากนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติน้ันเชน แยกเอานํ้ามันดิบออกจากกาซธรรมชาติ 
หรือแยกเอานํ้าออกเปนตน จากน้ันจึงเปนการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ซึ่งสวนใหญจะแยกโดยวิธีการ
กลั่นลําดับสวน 
 

 
ภาพที่ 6-8 การกลั่นลําดับสวนนํ้ามันดิบ 

ที่มา (http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content. 
php?content_id=11&content_folder_id=137) 

 
     การกลั่นลําดับสวน (Fractional Distillation)ใชหลักนํานํ้ามันดิบมากลั่น
ในหอกลั่นบรรยากาศ น่ันคือสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตางๆที่รวมอยูในนํ้ามันดิบ ถูกแยกตัว
ออกเปนนํ้ามันสําเร็จรูปตางๆที่มีชวงจุดเดือดตางกัน จะมีระดับการกลั่นที่อุณหภูมิแตกตางกัน     
โดยนํ้ามันจะถูกสงผานเขาไปในเตาเผาและมีความรอนกลายเปนไอลอยข้ึนไปยอดและควบแนนเปน
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ของเหลวตามอุณหภูมิของจุดเดือดของนํ้ามัน สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีชวงจุดเดือดตํ่ากวาจะ
ระเหยตัวออกมากอนพวกที่มีจุดเดือดสูงกวา ช้ันยอดสุดซึ่งอุณหภูมิตํ่าสุดจะเปนแกสรองลงไปจะเปน
เบนซินนํ้ามันกาดนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่นและยางมะตอยตามลําดับ ดังแสดงในรูปขางตน
ผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากการกลั่นแยกออกมาจากปโตรเลียม ไดแก   
    1) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ใชสําหรับหุงตมในครัวเรือน และใชกับรถบางคัน 
รวมทั้งในโรงงานบางชนิด  
    2) นํ้ามันกาด ใชจุดตะเกียงใหแสงสวาง และใชในโรงงาน 
    3) นํ้ามันกาดโซลีน หรือนํ้ามันเบนซิน ใชกับรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต  
    4) นํ้ามันเครื่องบิน ใชกับเครื่องบินใบพัด เครื่องบินไอพน  
    5) นํ้ามันดีเซล (โซลา) รถเมล รถไฟ รถบรรทุก รถกระบะ  
    6) นํ้ามันเตา ใชสําหรับเตาเผาหรือตมนํ้าในหมออัดไอนํ้า ปนไฟ หรือใชกับเรือ  
    7) ยางมะตอย ใชทําถนน เคลือบทอ เคลือบโลหะเพื่อกันสนิม 
 
   5.1.3.2 กาซธรรมชาติ 
   กาซธรรมชาติเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญที่สุดของไทยในยุค
ปจจุบัน และเปนเช้ือเพลิงที่โลกใชมากที่สุดเปนอันดับสามรองจากนํ้ามันและถานหิน คือ ใชประมาณ
รอยละ 20 ของพลังงานโลกในขณะที่ใชนํ้ามันรอยละ 40 ถานหินรอยละ 30 กาซธรรมชาติเปนสาร
ปโตรเลียมที่มีสภาพเปนแกส มีสารประกอบไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบเปนสวนใหญ
เชนเดียวกับนํ้ามันดิบ เพราะเกิดจากการสะสมและทับถมกันของซากพืชซากสัตว สะสมเปนเวลานาน
เชนเดียวกับ นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติประกอบดวยกาซหลายอยางคือ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน
ฯลฯ แตโดยทั่วไปจะประกอบดวยกาซมีเทนเปนสวนใหญ คือ รอยละ 70 ข้ึนไป กาซธรรมชาติที่
ประกอบดวยมีเทนและอีเทนเกือบทั้งหมด เรียกวา กาซแหง (Dry gas) แตถากาซธรรมชาติใดมีพวก 
โพรเพน บิวเทน และพวกไฮโดรคารบอนเหลว หรือกาซโซลีนธรรมชาติ เชน เพนเทน เฮกเทน ฯลฯ 
ปนอยูในอัตราที่คอนขางสูง เรียกกาซธรรมชาติน้ีวา กาซชื้น (Wet gas)กาซพวกน้ีเปนสาร
ไฮโดรคารบอนทั้งสิ้น เมื่อจะนํามาใชตองแยกกาซออกจากกันเสียกอนจึงจะใชประโยชนไดเต็มที่ 
นอกจากสารไฮโดรคารบอนแลวกาซธรรมชาติ ยังอาจประกอบ ดวยก าซอื่นๆ เชน กาซ
คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน และนํ้า เปนตน สารประกอบเหลาน้ีสามารถแยก
ออกจากกันไดโดยนํามาผานกระบวนการแยกที่โรงแยกกาซธรรมชาติ กาซที่ไดแตละตัวนําไปใช
ประโยชนตอเน่ืองไดอีกมากมาย เราสามารถใชประโยชนจากกาซธรรมชาติไดใน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
    1) ใชเปนเช้ือเพลิง เราสามารถใชกาซธรรมชาติไดโดยตรง ดวยการใช
เปนเช้ือเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟา หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเซรามิค 
อุตสาหกรรมสุขภัณฑ ฯลฯ  
      2) นําไปผานกระบวนการแยกในโรงแยกกาซ เพราะในตัวเน้ือกาซ
ธรรมชาติ มีสารประกอบที่เปนประโยชนอยูมากมาย เมื่อนํามาผานกระบวนการแยกที่โรงแยกกาซ
แลว ก็จะไดผลิตภัณฑตางๆ มาใชประโยชนได ดังน้ี 
     2.1) กาซมีเทน (C1) ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และนําไปอัดใสถังดวยความดันสูง เรียกวากาซธรรมชาติอัด สามารถใชเปน
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เช้ือเพลิงในรถยนต รูจักกันในช่ือวา กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต(Natural gas for vehicles: 
NGV) 
     2.2) กาซอีเทน(C2) ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน 
สามารถนําไปใชผลิตเม็ดพลาสติก เสนใยพลาสติกชนิดตางๆ เพื่อนําไปใชแปรรูปตอไป 
     2.3) กาซโพรเพน(C3) และกาซบิวเทน(C4) กาซโพรเพนใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตนไดเชนเดียวกัน และหากนําเอากาซโพรเพนกับกาซบิวเทนมา
ผสมกัน อัดใสถังเปนกาซปโตรเลียมเหลว(Liquefied Petroleum Gas: LPG)หรือที่เรียกวากาซ
หุงตม สามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในครัวเรือน เปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต และใชในการเช่ือม
โลหะได รวมทั้งยังนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไดอีกดวย กาซปโตรเลียมเหลว
ประกอบดวยโพรเพนและบิวเทน ในอัตราสวนเทาใดก็ได หรืออาจจะเปนโพรเพนบริสุทธ์ิ100% หรือ
บิวเทนบริสุทธ์ิ100% ก็ได สําหรับในประเทศไทย กาซหุงตมสวนใหญไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติ 
โดยใชอัตราสวนผสมของโพรเพนและบิวเทนประมาณ 70:30 ซึ่งจะใหคาความรอนที่สูง ทําใหผูใช
ประหยัดเวลาและคาเช้ือเพลิง  
     2.4) ไฮโดรคารบอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) อยูในสถานะที่
เปนของเหลว ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เมื่อผลิตข้ึนมาถึงปากบอบนแทนผลิต สามารถแยก
จากไฮโดรคารบอนที่มีสถานะเปนกาซบนแทนผลิต เรียกวา คอนเดนเสท(Condensate) สามารถ
ลําเลียงขนสงโดยทางเรือหรือทางทอ เขาสูกระบวนการกลั่นเปนนํ้ามันสําเร็จรูปตอไป 
     2.5) กาซคารบอนไดออกไซด  เมื่อผานกระบวนการแยกแลวจะถูก
นําไปทําใหอยู ในสภาพของแข็ง เรียกวา นํ้าแข็งแหง นําไปใชในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร 
อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม และเบียร ใชในการถนอมอาหารระหวางการขนสง นําไปเปนวัตถุดิบสําคัญใน
การทําฝนเทียม และนําไปใชสรางควันในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงคอนเสิรต หรือ การถาย
ทําภาพยนตร 
         แหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยที่สํารวจพบในประเทศไทยมีอยูดวยกัน
หลายแหง แตละแหลงมีโครงสรางที่แตกตางกัน ไดแก ในบริเวณไหลทวีปของอาวไทย ต้ังแตตอนใต
จังหวัดชุมพรจรดเขตแดนมาเลเซีย โครงสรางสวนใหญอยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ 160 
กิโลเมตร อยูในช้ันทรายลึกจากพื้นดินลงไประหวาง 1,000 - 2,500 เมตร 
        การขนสงกาซธรรมชาติ ปญหาสําคัญอยางหน่ึงของกาซก็คือ การขนสงจาก
แหลงผลิตไปสูผูบริโภค บางประเทศเปลี่ยนกาซธรรมชาติใหเปนกาซเหลวเพื่อใหสะดวกตอการขนสง 
โดยทําใหกาซเย็นลงถึง -161.3 องศาเซลเซียส แลวบรรจุในภาชนะพิเศษที่รักษาอุณหภูมิไวได ขอดี
ของกาซเหลว คือ การมีปริมาตรนอยกวากาซที่มีมวลที่เทากันถึง 600 เทา แตก็มีขอเสียที่ตองใชทุน
มากและเปนผลใหกาซเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 25 สําหรับประเทศไทยใชระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งเปน
ระบบที่ไดติดต้ังดําเนินงานและมีระยะทางยาวที่สุดแหงหน่ึงในโลก คือ จากแหลงกาซเอราวัณในอาว
ไทยมาข้ึนฝงที่อําเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยใชทอเหล็กพอกหรือเคลือบดวยยางมะตอยชนิดพิเศษ 
แลวจึงพอกดวยคอนกรีตผสมดวยสินแรเหล็กเพื่อเปนนํ้าหนักถวงไมใหลอยตัวข้ึนมาความยาวทอสง
กาซรวมทั้งสิ้น 425 กิโลเมตร ทั้งหมดเปนการวางทอใตทะเลจากน้ันมีการวางทอบนบก ระยะทาง 
170 กิโลเมตร จากจังหวัดระยองมายังโรงไฟฟาบางปะกงและโรงจักรพระนครใตที่สําโรงตามลําดับ 
ทอน้ีสามารถสงกาซไดในอัตราวันละ 700-900 ลานลูกบาศกฟุต  และยังมีโครงการวางทอกาซยอย
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สําหรับสงกาซใหแกโรงงานอุตสาหกรรมอีกตามบริเวณปูเจาสมิงพราย และทองที่อําเภอบางพลี ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

5.1.3.3 ถานหิน (Coal) 
1) ถานหินคืออะไร 

     ถานหินคือหินตะกอนชนิดหน่ึงและเปนแรเช้ือเพลิงสามารถติดไฟ
ไดมีสีนํ้าตาลออนจนถึงสีดํา ซึ่งถานหินเกิดจากการทับถมของซากพืชตามธรรมชาติ เปนเวลานานนับ
ลานปถึงรอยลานป เมื่อไดรับแรงกดดัน และความรอน รวมทั้งการกระทําของจุลินทรีย ทําใหซากพืช
เหลาน้ันเปลี่ยนแปลงเปนช้ันของถานหินตางๆ 
     2) การเกิดถานหิน 
      ในธรรมชาติซากพืชที่ทับถมกันจํานวนมากหรือนอยก็ตาม เมื่อ
เวลาผานไปซากพืชทับถมกันมากข้ึนถูกปดทับโดยตะกอนหินดินทรายที่ถูกพัดพามากับนํ้า และเมื่อ
ตะกอนที่ปดทับมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ ซากพืชเหลาน้ันจะถูกบีบอัดโดยนํ้าหนักของตะกอนที่ปดทับ
อยู ไดรับอิทธิพลของความรอนที่เพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จนซากพืชเหลาน้ัน
กลายเปนถานหินในที่สุด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6-9 การกําเนิดถานหิน 
     
      3) ประเภทของถานหิน   
     ประเภทของถานหิน สามารถแยกไดเปน 5 ประเภท โดยเรียง
ตามลําดับอายุ และพลังงาน ดังน้ี 
     1. พีต (Peat) เปนข้ันแรกในกระบวนการเกิดถานหิน ในระดับ
ตํ่าสุดประกอบดวยซากพืชซึ่งบางสวนไดสลายตัวไปแลวสามารถใชเปนเช้ือเพลิง 

ประมาณ 300 ลานป โลกปกคลุมดวย 
ตนไมใหญจํานวนมาก เมื่อตนไมตายลง  
จะกลายเปนพีต 
 
พีตอยูระหวางช้ันหินตะกอนฟอรมตัวเปน
ลิกไนต 
 
ไดรับความรอนกลายเปนซบับทิูมินัส 
และบิทมูินัส 
 
ในที่สุดไดแอนทราไซต 
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      2. ลิกไนต (Lignite) เปนถานหินที่ใหคาความรอนตํ่า มีซากพืช
หลงเหลืออยูเล็กนอย มีความช้ืนสูงรอยละ 30-70 โดยมีคาความจุพลังงาน ประมาณ 17,000 กิโลจูล          
ตอกิโลกรัม เมื่อนํามาใชจะมีข้ีเถามาก สําหรับประเทศไทยพบ ถานหินชนิดน้ีมาก 
      3. ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีลักษณะสีดําคลายข้ีผึ้ง มี
ปริมาณความช้ืนประมาณ 10 % เปนถานหินที่มีคาความจุพลังงานประมาณ 24,900 กิโลจูลตอ
กิโลกรัม    ถูกอากาศนานๆ จะรวน ข้ีเถาที่เหลือจากการเผาไหม จะไมจับตัวเปนกอน เปนเช้ือเพลิงที่
มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟา 
      4. บิทูมินัส(Bituminous) เปนถานหินเน้ือแนน แข็ง สีดําสนิท 
เปนมันวาว มีความช้ืนรอยละ 1.5-7 มีคาความจุพลังงานประมาณ 30,450 กิโลจูลตอกิโลกรัม ใชเปน
ถานหินเพื่อการถลุงโลหะได 
      5. แอนทราไซต(Anthracite) เปนถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุด และ
หายากที่สุด มีปริมาณคารบอนสูงที่สุด รอยละ 92-93 มีสีดํา มีลักษณะดําเปนเงามันวาวมาก มีรอย
แตกเวาแบบกนหอย ติดไฟยาก เมื่อติดไฟแลวเผาไหมใหคาความจุพลังงานสูง ประมาณ 32,870 กิโล
จูลตอกิโลกรัม ไมคอยมีข้ีเถาหรือความช้ืน ใหเปลวไฟสีนํ้าเงิน มีควันนอยมาก หรือเกือบไมมีเลย 
 

 
 

ภาพที่ 6-10 ประเภทของถานหินจําแนกตามอายุและพลงังาน 
ที่มา (http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1462) 

 
ตารางที่ 6.1 คุณสมบัติของถานหินชนิดตางๆ 

 
 ชนิดถานหิน คาความรอน(KJ/Kg) คาความช้ืน ปริมาณข้ีเถา ปริมาณกํามะถัน 
1) แอนทราไซต 32,870 (สูง) ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
2) บิทูมินัส 30,450  (สูง) ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
3) ซับบิทมูินัส 24,900 (ปานกลาง-สูง) ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า-สูง 
4) ลิกไนต 17,000 (ตํ่า-ปานกลาง) สูง สูง ตํ่า-สูง 
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      4) การใชประโยชนถานหิน  
      การใชประโยชนถานหินคอนขางแพรหลายต้ังแตอดีตหลายรอยป
จนปจจุบัน เน่ืองจากถานหินเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองมากมายมหาศาล โดยแหลงถาน
หินกระจายอยูในประเทศตางๆ มากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเช้ือเพลิงที่มีความ
มั่นคงสูง (High stability) มีราคาไมแพงนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงปโตรเลียมซึ่งมีราคา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถานหินจึงถูกนํามาใชประโยชนเพื่อเปนเช้ือเพลิงเปนสวนใหญ เชน เปน
เช้ือเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต และในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ใช
หมอนํ้ารอนในกระบวนการ นอกจากประโยชนดานเช้ือเพลิงแลว ยังสามารถใชประโยชนจากถานหิน
ในดานอื่นๆ เชน การทําถานสังเคราะห (Activated carbon) ซึ่งเปนสารดูดกลิ่นใชในเครื่องกรองนํ้า 
และเครื่องใชตางๆ การทําคารบอนดไฟเบอร (Carbon fiber) ซึ่งเปนวัสดุที่มีความแข็งแกรง แตมี
นํ้าหนักเบา เชน ทําเครื่องรอน ทําอุปกรณกีฬา เชน ดามไมกอลฟ ไมแบดมินตัน    เปนตน อยางไรก็
ตามแมถานหินจะเปนเช้ือเพลิงที่มีปริมาณสํารองมากพอสมควร แตการใชถานหินคุณภาพตํ่าก็
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอยางมาก โดยเฉพาะซัลเฟอรไดออกไซดซึ่งทําใหเกิดฝนกรด การใช
ถานหินเปนเช้ือเพลิง นอกจากการเผาไหมโดยตรงแลว ยังสามารถแปรสภาพถานหินเปนเชื้อเพลิง
เหลว     (Coal liquefaction) หรือเปนแปรสภาพกาซ (Coal gasification) ซึ่งเปนการใชถานหิน
แบบเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อชวยลดมลภาวะจากการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงไดอีกทางหน่ึง  
     5) แหลงถานหินในประเทศไทย  
     แหลงถานหินในประเทศไทยพบกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ 
สวนใหญเปนถานหินที่มีการสะสมตัวในยุคเทอรเชียรี่ มีเพียงสองแหงที่เกิดในยุคคารบอนิเฟอรัส ถาน
หินประมาณรอยละ 80 ของยุคเทอรเชียรี่มีแหลงขนาดตางๆ กัน กระจัดกระจายอยูในบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตของประเทศมักเกิดอยูกับกลุมตะกอนขนาดละเอียดตามที่ราบลุม
ชายฝง ถานหินยุคเทอรเชียรี่เกือบทั้งหมดมีคุณภาพอยูในข้ันลิกไนต และซับบิทูมินัส ใหความรอนไม
สูงนัก  
     แหลงถานหินยุคคารบอนิเฟอรัสในประเทศไทยมีเพียง 2 แหง ทั้ง 
2 แหง อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ แหลงถานหินที่บริเวณกิ่งอําเภอนาดวง จังหวัดเลย มี
คุณภาพอยูในข้ันเซมิแอนทราไซต ใหคาความรอนระหวาง 4,700-6,500 แคลอรี่ตอกรัม และแหลง
ถานหินที่อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีคุณภาพอยูในข้ันเซมิแอนทราไซตถึงแอนทราไซต ให
คาความรอนระหวาง 4,800-5,900 แคลอรี่ตอกรัม 
     การพัฒนาถานหินในประเทศไทยมีประวัติความเปนมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2440 นับไดรอยปเศษ ในชวงแรกมีการพัฒนาใชในปริมาณที่ไมมากนัก จนตอมามีการนําถาน
หินมาใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟาจึงไดมีการพัฒนาแหลงถานหิน และการใชประโยชน
แพรหลายย่ิงข้ึน การผลิตลิกไนตในป 2546 มีปริมาณ 18.9 ลานตันโดยการผลิตจากเหมืองแมเมาะ
ของ กฟผ. (รอยละ 84) และเหมืองเอกชน (รอยละ 16) (ปจจุบันเหมืองแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง เปนเหมืองลิกไนตที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเซียอาคเนย  มีเช้ือเพลิงถานหินลิกไนตจํานวน
มหาศาลถึง 1,047 ลานตัน) ซึ่งสวนมากถูกใชในการผลิตไฟฟาของ กฟผ. ถึงรอยละ 86 และที่เหลือ
ถูกใชในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสัดสวนการใชลดลงจากปกอน เน่ืองจากคาขนสงที่เพิ่มข้ึนตามนโยบาย
จํากัดนํ้าหนักรถบรรทุกจึงทําใหราคาถานหินในประเทศแพงกวาราคาถานหินนําเขา ดังน้ันปริมาณ
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การนําเขาถานหินเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 40.7 หรือจํานวน 7.9 ลานตัน (สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 
2547: 1-4) 
     5.1.1.4 แหลงพลังงานจากหินนํ้ามัน (Oil shale) 

        หินนํ้ามัน คือ หินดินดาน ซึ่งมีเ น้ือละเอียด เกิดจากการทับทม      
ของสารอินทรียอยูในที่ที่เคยเปนแองนํ้าขนาดใหญหรือทะเลสาบ สะสมรวมกับเศษหิน ดินทรายตางๆ 
และถูกอัดแนน ภายใตผิวโลกเปนเวลาหลายลานป มีลักษณะเปนสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลไหม มี
สวนประกอบของสารอินทรียที่เรียกวา คีโรเจน (Kerogen) ซึ่งเมื่อถูกทําใหรอนดวยวิธีใดวิธีหน่ึง 
ประมาณ 500     องศาเซลเซียส จะใหนํ้ามันและกาซไฮโดรคารบอนออกมาซึ่งสามารถนําไปกลั่น
เปนผลิตภัณฑนํ้ามันหลายประเภทเชนเดียวกับการกลั่นนํ้ามันดิบ  

 

 
 

ภาพที่ 6-11 ตัวอยางหินนํ้ามัน 
ที่มา (http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=423626) 

 
      1) แหลงหินนํ้ามัน  
      การสํารวจหินนํ้ามันในประเทศเริ่มมาต้ังแตป พ.ศ. 2478 โดยเริ่ม
สํารวจแหลงหินนํ้ามันที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนแหลงหินนํ้ามันที่ใหญที่สุดในปจจุบัน  
(การสํารวจธรณีวิทยาและการเจาะสํารวจทั่วแองแมสอด พบวา ช้ันหินนํ้ามันแผปกคลุมพื้นที่
ประมาณ 200 ตารากิโลเมตร) นอกจากน้ียังมีแหลงถานหินที่มีช้ันหินนํ้ามันเกิดรวมอีกดวยหลายแหง 
โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ไดแก แองลี้ จังหวัดลําพูน แองแมแจม จังหวัดเชียงใหม แองปาย จังหวัด
แมฮองสอน  แองแจหม แองแมตีบ จังหวดลําปาง เปนตน ซึ่งปจจุบันการนําหินนํ้ามันมาใชประโยชน
มีตนทุนที่คอนขางสูง จึงยังไมเปนที่นิยมมากนัก 
      2) การใชประโยชนจากหินนํ้ามัน  
     1. การใชหินนํ้ามันเปนเช้ือเพลิงโดยตรง คือ การนําหินนํ้ามันมาบด
เปนผงแลว พนเขาไปใน เตาที่ไดรับการออกแบบโดยเฉพาะเมื่อพนเขาไป แลวจะเกิดการเผาไหม
โดยตรง พลังงานความรอนที่ไดรับจากการเผาไหมน้ีสามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟาได 
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     2.  การนําหินนํ้ามันมาสกัดเพื่อใหไดนํ้ามันหินออกมาและนําไปใช
ประโยชนได 
     3.  กากที่เหลือจากการนําหินนํ้ามันมาบด และเผาไหมใหพลังงาน
โดยวิธีในขอ 1 สามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑวัสดุกอสราง เชน ผสมปูนซีเมนต หรืออิฐกอสราง 
เปนตน 
      ในดานการนําหินนํ้ามันมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาน้ัน    
การไฟฟาฝายผลิตฯ โดยความรวมมือของกรมทรัพยากรธรณี กําลังศึกษาความ เหมาะสม และ   
ความเปนไปได ในการนําหินนํ้ามันมาใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทน
อีกรูปแบบหน่ึง ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณนํ้ามันเมื่อปลายป 2516 เปนตนมา 
 
 5.2 เชื้อเพลิงฟอสซิล (จากซากดึกดําบรรพ) 
 
  เช้ือเพลิงฟอสซิล เปน เช้ือเพลิงจากซากดึกดําบรรพ เกิดจากการยอยสลาย         
ของสิ่งมีชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เมื่อพืชและสัตวสมัยดึกดําบรรพ (ยุคไดโนเสาร) เสียชีวิต
ลงจะถูกยอยสลายและทับถมกันเปนช้ันๆ อยูใตดินหรือใตพิภพ ซึ่งใชเวลาหลายลานปกวาที่จะเปลี่ยน
ซากเหลาน้ีใหกลายเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลที่รูจักกันทั่วไปคือ ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ 
  พลังงานเหลาน้ีจะถูกปลดปลอยออกมาไดหรือนํามาใชทํางานไดก็มีอยูวิธีเดียวเทาน้ัน
คือ การเผาไหมซึ่งจะทําใหคารบอน และไฮโดรเจนที่อยูในเช้ือเพลิงรวมกับออกซิเจนในอากาศเปน
คารบอนไดออกไซดและนํ้า นอกจากน้ียังมีสารอื่นๆ อันเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เจือปนอยูใน
เช้ือเพลิงอีก เชน ซัลเฟอรและไนโตรเจน ก็จะถูกปลดปลอยออกมาเปนกาซซัลเฟอรออกไซด (SO2) 
และไนโตรเจนออกไซด (NOX) เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศกลายเปนสารมลพิษ 
  ปจจุบันมนุษยใชเช้ือเพลิงจากฟอสซิลเพื่อการทํางานเปนสัดสวนที่สูงมาก เชน การ
ขนสง การผลิตไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม คําถามมีอยูวาแลวมันจะมีโอกาสถูกใชหมดไหม มีการ
คาดคะเนกันมากมายในเรื่องน้ี ซึ่งอาจจะประมาณไดคราวๆ วาเช้ือเพลิงน้ีคงจะถูกใชหมดไปหรือ
เหลือนอยมากในระยะเวลาไมกี่รอยป ในบรรดาเช้ือเพลิงฟอสซิลแลว นํ้ามันดิบเปนเช้ือเพลิงที่มีความ
ยืดหยุนและสะดวกในการใชประโยชนมากที่สุด กาซธรรมชาติจะเปนแหลงพลังงานมีการเผาไหม
อยางสมบูรณ ถือวาเปนแหลงพลังงานที่สะอาดมากที่สุด สวนถานหินนับวาเปนแหลงพลังงานที่มี
ปริมาณสํารองมากที่สุด  
 
6. มลพิษจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 
 ถึงแมวาแหลงพลังงานที่ ใชแลวหมดไปจะเปนแหลงพลังงานหลักที่มีการนํามาใช        
อยางแพรหลาย แตการเผาไหมแหลงเช้ือเพลิงโดยเฉพาะอยางย่ิง นํ้ามันและถานหินเปนสาเหตุสําคัญ
ของปญหาสิ่งแวดลอมที่โลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบันไมวาปญหาฝนกรดปญหาหมอกควันพิษ      
ตามแหลงอุตสาหกรรมและเมืองใหญๆที่สงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชากร
ในพื้นที่เหลาน้ันอยางมากหรือปญหาโลกรอนซึ่งกําลังกอใหเกิดความผันผวนของลมฟาอากาศ    
อยางหนักในขณะน้ี 
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  มลพิษจากการใชเช้ือเพลิงหรือพลังงานของมนุษยน้ันที่สําคัญเกิดข้ึนจากการเผาไหม
เช้ือเพลิงประเภทซากดึกดําบรรพ (Fossil) ซึ่งเริ่มมีมากข้ึนนับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป
เมื่อศตวรรษที่ 18 เปนตนมาการเผาไหมเช้ือเพลิงไมวาเพื่อใหความอบอุนแกเคหะสถานหรือเพื่อเปน
พลังงานแกเครื่องจักรเครื่องยนตก็ตาม สิ่งที่เกิดข้ึนจากการเผาไหมพรอมกับพลังงานก็คือแกสชนิด
ตางๆเชนคารบอนไดออกไซดคารบอนมอนอกไซดซัลเฟอรไดออกไซดเขมา หรือเถาถานฯลฯแกสและ
เขมาในรูปของฝุนละอองเหลาน้ีเองคือมลพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยพืช 
และสัตว 
 
 6.1 คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide: CO2) 
 
 แกสจากการเผาไหมเช้ือเพลิงที่ไดรับความสนใจกันมากไดแกคารบอนไดออกไซด     
ซึ่งเกิดข้ึนทุกครั้งที่มีการเผาไหมมนุษยไดทําการเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆเปนจํานวนมากไมวาจะเปน
ถานหินถานไมฟนนํ้ามันแกสธรรมชาติมาเปนเวลานับรอยๆปปจจุบันจึงมีแกสคารบอนไดออกไซด 
สะสมอยูในอากาศเปนจํานวนมากเกินกวาสมดุลที่ธรรมชาติจะกําจัดหรือดูดซับเอาไวไดทันแกส
คารบอนไดออกไซดเปนแกสที่มีความสําคัญตอพืชคือพืชใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติดูดซับความรอนไดดีซึ่งคุณสมบัติน้ีเองไดกอปญหาข้ึนแกภูมิอากาศ และ
สิ่งแวดลอมของโลก 

กลาวกันวาเฉพาะการเผาไหมเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพของประชากรโลกปจจบุนักท็าํให
มีแกสคารบอนไดออกไซดข้ึนสูอากาศมากถึงปละ 20,000 ลานตันและองคการอนามัยโลกไดรายงาน
วาการเผาไหมเช้ือเพลิงในชวงรอยกวาปมาน้ี ไดทําใหแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มข้ึนถึง
รอยละ 25 ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึนถึง 0.5 องศาเซลเซียสซึ่งหากยังมีกิจกรรมเผาไหม
เชนในปจจุบันตอไปอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มข้ึนอีกระหวาง 0.7 ถึง 3  องศาเซลเซียสในเวลา 50 ป
ขางหนาซึ่งจะสงผลกระทบตอภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมอยางมากมาย 

   การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึนน้ีถึงแมจะเปนการสูงข้ึนเพียงเล็กนอยก็อาจสงผล
กระทบอยางใหญหลวงไดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกซึ่งเกิดข้ึนในปจจุบันทําใหความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิที่บริเวณเสนศูนยสูตรกับบริเวณข้ัวโลกลดนอยลงทําใหเกิดความผันผวนข้ึน
ในภูมิอากาศของโลกเชนแนวปะทะระหวางอากาศรอนกับเย็นของลมเปลี่ยนไปอยางมากเกิดภาวะ
ความกดอากาศตํ่ามากข้ึนทําใหมีลมมรสุมพัดแรงเกิดลมพายุชนิดตางๆเชนพายุโซนรอนไตฝุน
ดีเปรสช่ันและทอรนาโดข้ึนบอยๆสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินอยางมากเกิดฝนตกหนักผิด
พื้นที่ความสมดุลทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติตางๆเชนดินถูกนํ้าเซาะ
พังทลาย เกิดอุทกภัยเฉียบพลันเปนตน 
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  นอกจากน้ันนักวิทยาศาสตรยังเกรงกันวาหากภาวะโลกรอนเพิ่มมากข้ึนอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูง
มากจะทําใหนํ้าในทะเลและมหาสมุทรขยายตัวเพิ่มปริมาณและทวมทนข้ึนทําใหเกาะบางแหงจม
หายไปเมืองที่อยูใกลชายทะเลหรือมีระดับพื้นที่ตํ่าเชนกรุงเทพฯจะประสบปญหานํ้าทวมมากข้ึนซึ่ง
หากอุณหภูมิของโลกยังสูงข้ึนตอไปอีกก็จะทําใหนํ้าแข็งมีบริเวณข้ัวโลกละลายลงมาเปนผลให
ระดับนํ้าทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงข้ึนอีกสามเมตรหรือกวาน้ันซึ่งน่ันก็หมายถึงอุทกภัยครั้งใหญของโลกเลย
ทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-12 แสดงความสัมพันธระหวางกาซคารบอนไดออกไซดกับอุณหภูมิโลก 
  การที่มีแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึนจากการเผาไหมเช้ือเพลิงน้ี มีผล
ดานดีอยูบางคือคารบอนไดออกไซดจะตกคางอยูในอากาศเพียงประมาณครึ่งหน่ึงเทาน้ันเน่ืองจาก
สวนหน่ึงถูกดูดซับโดยนํ้าในมหาสมุทรและพืชนํ้านําไปใชในการสังเคราะหแสงอีกสวนหน่ึงถูกดูดซับ
จากพืชบนบก และปาใหญบนพื้นโลกซึ่งคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มข้ึนน้ีจะไปชวยเรงอัตราการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชทั้งในนํ้าและบนบกทําใหพืชสรางสารอินทรียหรือเน้ือเย่ือมากข้ึนทําใหพืช
เจริญเติบโตมีขนาดใหญโตและชวยยับย้ังไมใหมีแกสคารบอนไดออกไซดมากเกินไป แตสิ่งที่อาจทําให
ผลดีเชนน้ีลดนอยลงอยางนาเสียดายก็คือการที่มนุษยไดทําลายพืชบก และพืชทะเลไปอยางมากมาย
ดวยการตัดไมทําลายปาปลอยมลพิษ และกากของเสียลงสูทะเลทั้งที่จงใจและไมจงใจทําใหปาไมและ
แหลงนํ้าเสื่อมโทรมลง ประสิทธิภาพในการดูดซับแกสคารบอนไดออกไซดก็ลดนอยลงดวย 
 

6.2 คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide: CO) 
 
 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 6-13 ผลกระทบที่เกิดจากกาซคารบอนมอนนอกไซด 

 

CO2 

รังสีความรอน 
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 คารบอนมอนอกไซด  เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงไมสมบูรณดวยเหตุหลายประการเชน
ออกซิเจนมีไมเพียงพอ หรืออุปกรณการเผาไหมไมเหมาะสม ทําใหออกซิเจนเขาผสมกับคารบอนเพยีง 
1 อะตอมเกิดเปนคารบอนมอนอกไซดที่มีสูตรทางเคมีวา CO คารบอนมอนอกไซดเปนแกสที่เปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะเมื่อคนรับเขาไปกับลมหายใจจะซึมเขาสูระบบไหลเวียนโลหิต
อยางรวดเร็ว แลวเกาะตัวกับสารฮีโมโกลบินที่เม็ดเลือดแดงอยางแข็งแรงดังน้ัน คารบอนมอนอกไซดมี
ความไวในการเกาะกับฮีโมโกลบินมากกวาออกซิเจนถึง 300 เทาเมื่อเกาะแลวก็ไมหลุดออกงายทําให
ฮีโมโกลบินไมอาจทําหนาที่ขนถายออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลไดเมื่อเซลลของรางกายโดยเฉพาะเซลล
สมองขาดออกซิเจนแมเพียงเล็กนอยก็จะมีอาการวิงเวียน    มึนงงตามปกติหากมีอยูในอากาศลาน
สวนจะทําใหผูที่หายใจเขาไปถึงกับหมดสติภายในหน่ึงช่ัวโมง และอาจถึงแกความตายภายในไมกี่
ช่ัวโมง 

 
  6.3 ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphurdioxide: SO2) 
 

ซัลเฟอรไดออกไซดหรือออกไซดของกํามะถันมีกํามะถันเจือปนอยู ประมาณ  3-7  
เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ยเมื่อมีการเผาไหมเช้ือเพลิงเหลาน้ีกํามะถันจะรวมตัวกับออกซิเจนกลายเปน
กํามะถันออกไซดระเหยออกมาทําใหอากาศเปนพิษโดยมีซัลเฟอรไตรออกไซด(SO3) อยูประมาณ 
10%กับซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) ซึ่งเปนแกสพิษชนิดรายแรงอยูถึง 90% เปนแกสที่มีกลิ่นฉุนหากเรา
อยูในที่ที่มีแกสชนิดน้ีในอากาศมากจะรูสึกแสบตาเมื่อหายใจเขาไปจะทําใหเย่ือบุทางเดินหายใจ
อักเสบหลอดลมหดแคบทําใหอากาศระบายเขาออกไดนอยลงเปนอาการที่เกิดมากแกผูที่เปนโรคหอบ
หืดหรือโรคปอดอยูแลว 

ซัลเฟอรไดออกไซดที่ลองลอยอยูในอากาศเมื่อถูกแสงแดดจะกลายเปนซัลเฟอรไตร-
ออกไซดไดงายและเมื่อรวมตัวกับละอองนํ้า จะกลายเปนกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟูริคตกลงมากบัฝน
ทําใหนํ้าฝนมีฤทธ์ิเปนกรด เรียกวา ฝนกรดซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมมากคือ ทําใหสิง่กอสรางทีท่าํ
ดวยหินปูน และโลหะสึกกรอนตนไมตาย และแหลงนํ้ามีความเปนกรดสูงจนสัตวนํ้าไมอาจอาศัยอยูได
ในเมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนน และการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหมเช้ือเพลิงหรือมีการ
ใชเครื่องยนตประเภทสันดาปภายในจะมีปญหาอากาศเสียเน่ืองจากแกสซัลเฟอรไดออกไซดอยูเสมอ 

 

 
ภาพที่ 6-14 แหลงทีพ่บและผลกระทบของซัลเฟอรไดออกไซด 
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 6.4 ไนโตรเจนออกไซด (Nitrogen oxide: NOX)  
 
   ไนโตรเจนออกไซดหรือออกไซดของไนโตรเจนเปนแกสพิษที่เกิดจากการเผาไหม
เช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพอีกชนิดหน่ึงออกไซดของไนโตรเจนมีอยู6ชนิดไดแกไนตริกออกไซด (NO) 
ไนโตรเจนไดออกไซด (N2O) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไดไนโตรเจนไตรออกไซด (N2O3) ไดไนโตรเจน-เต
ตระออกไซด (N2O4) และไดไนโตรเจนเพนตระออกไซด (N2O5) ออกไซดเหลาน้ีมักปะปนกันออกมา
บางตัวก็สามารถเปลี่ยนไปเปนอีกตัวหน่ึงไดในทันทีที่ออกมาถูกอากาศ  
  ออกไซดของไนโตรเจนทุกชนิดมีพิษรายแรงมากหากทดลองกับสัตวจําพวกแมว หนู
หรือกระตายโดยใหหายใจเอาอากาศที่มีออกไซดของไนโตรเจนมากกวา 100 สวนในอากาศลานสวน
เขาไปสัตวเหลาน้ันจะตายเน่ืองจากอาการปอดบวมและคนเราที่หายใจเอาแกสชนิดน้ีเขาไป ก็จะทํา
ใหเย่ือบุหลอดลมและปอดอักเสบหากหายใจเขาไปมากๆก็จะถึงแกความตายเชนเดียวกันออกไซดของ
ไนโตรเจนจะทําใหพืชเติบโตชาลงดวยอยางไรก็ตามในอากาศทั่วไปยังไมมีแกสชนิดน้ีมากจนเปน
อันตรายตอมนุษยนอกจากในบริเวณที่มีการเผาไหมเช้ือเพลิงมากเชนในถนนบริเวณที่มีจราจรคับค่ัง
รถยนตจํานวนมากอาจพนแกสชนิดน้ีออกมาจนเกิดอันตรายข้ึนไดโดยทําใหเกิดอาการระคายเคือง 
แกระบบทางเดินหายใจเมื่อหายใจเขาไปติดตอกันนานๆก็จะเกิดอันตรายมากข้ึน 
 
  6.5 ไฮโดรคารบอน 
 
  ไฮโดรคารบอนเปนสารอินทรียที่เกิดจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงโดยเฉพาะในไอเสีย
รถยนตมีไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบสวนใหญเน่ืองจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณไฮโดรคารบอน
เปนสารประกอบของคารบอนกับไฮโดรเจนมีอยูมากมายเชนอีเทน(C2H6) เอทิลีน(C2H4) อะเซทิลีน
(C2H2) และโปรพิลีน(C2H8) อันตรายโดยตรงของไฮโดรคารบอนมีไมมากนักแตมันอาจทําปฏิกิริยา
รวมตัวกับไนโตรเจนออกไซด และโอโซนทําใหเกิดเปนหมอกควันพิษ(Smog) ซึ่งเปนอันตรายตอคน
สัตวและพืชเปนอยางย่ิง 
 
7. เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
 
  นอกจากจะตองประหยัด และใชพลังงานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพแลว มนุษยทุกวันน้ี  ยัง
ตองเรงแสวงหาพลังงานใหมๆ มาใชทดแทนเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
และกําลังหมดสิ้นไปในไมชาอีกดวย ปจจุบันพลังงานทดแทนเหลาน้ีไมอาจใหพลังงานทดแทน
เช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพไดอยางเต็มที่ แตนักวิทยาศาสตรก็กําลังคนควาหาพัฒนาพลังงานทดแทนน้ี
อยางมาก แหลงพลังงานที่นาสนใจและนํามาใชคือ พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานจากลม พลังงาน
จากนํ้า และพลังงานจากชีวมวล พลังงานใตพิภพ และพลังงานนิวเคลียร 
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  7.1 แหลงพลังงานจากแสงอาทิตย (Solar Energy) 
 
   ดวงอาทิตยจัดไดวาเปนแหลงกําเนิดพลังงานที่สําคัญย่ิงจน บางคนกลาวไววา  ถาโลก
น้ีขาดดวงอาทิตยจะเกิดอะไรขึ้น ดวงอาทิตยยังมีอิทธิพลทําใหเกิดพลังงานหมุนเวียนและตอเน่ืองอื่น
อีกมากมาย  เชน พลังงานลม พลังงานนํ้าจากแหลงธรรมชาติ  เปนตน 

     ดวงอาทิตย  เปนดาวฤกษขนาดใหญอยูใกลโลกมากที่สุดในบรรดาดาวฤกษทั้งมวล          
ถูกหอหุมดวยกาซ ซึ่งกาซที่เปนองคประกอบมากที่สุดก็คือโฮโดรเจน (H2) กาซไฮโดรเจนน่ีเองที่เปน
สาเหตุแหงความรอนมากมายมหาศาล อันหมายถึงเปนแหลงพลังงานของระบบสุริยะกาซไฮโดรเจนที่
เกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียรมี 2 ชนิด คือ ดิวเทอเรียม และทริเทียมโดยเกิดปฏิกิริยารวมตัวได
นิวเคลียสของธาตุฮีเลียมเรียกวา ปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion reaction)โดยที่มวลรวมของฮเีลยีมนอยกวา
มวลต้ังตนของไฮโดรเจนที่มารวมกัน ซึ่งขนาดของพลังงานที่ปลอยออกมาเปนไปตามทฤษฎีของ
ไอนสไตน (Einstein) คือ  E= mc2 ซึ่งเปนพลังงานที่เปลี่ยนมาจากมวลสาร จะอยูในรูปคลื่น
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic radiation) ซึ่งเรียกกันวา รังสีจากดวงอาทิตย(Solar radiation)   

  เน่ืองจากประเทศไทย เปนประเทศที่ต้ังอยูใกลเสนศูนยสูตรหรือเสนแบงครึ่งโลก     
จึงไดรับแสงอาทิตยคอนขางสูงคาความเขมแสงอาทิตยรวมเฉลี่ยของประเทศจะตกประมาณ 4.7 
กิโลวัตต - ช่ัวโมงตอตารางเมตรตอวัน หากสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยที่สาดสองลงมาของพื้นที่ 
ทั้งประเทศเพียงหน่ึงในรอยสวนของพื้นที่ทั้งหมด เราจะไดรับพลังงานเทียบเทากับการใชนํ้ามันดิน
ประมาณ 7,000,000 ตันตอป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-15 ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันบนดวงอาทิตย 
ที่มา (http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway02.php) 

 
  7.1.1 การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 
   7.1.1.1 การใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปของความรอน การใชพลังงาน
แสงอาทิตยในรูปของความรอนเปนการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยใหอยูในรูปของพลังงาน ความ
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รอน (Photo thermal process) โดยใชอุปกรณรับแสงดูดพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย เชน 
การอบแหง การกลั่นนํ้าโดยใชแสงอาทิตย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6-16 ตัวอยางการประยุกตใชพลงังานความรอนจากแสงอาทิตย 

ที่มา (http://www.vcharkarn.com/varticle/40365) 
 

7.1.1.2 การใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปของพลังงานไฟฟา  การใชประโยชน 
วิธีน้ี เปนการใชพลังงานแสงอาทิตยโดยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา (Photovoltaic process) ดวย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา เซลลแสงอาทิตย (solar cell) ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐที่สรางจากสารกึ่ง
ตัวนํา ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย (หรือแสงจากหลอดไฟ) ใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง 
และไฟฟาที่ไดน้ันจะเปนไฟฟากระแสตรง (Direct current) จัดวาเปน แหลงพลังงานทดแทนชนิด
หน่ึงที่สะอาดและไมสรางมลภาวะใดๆ ขณะใชงาน 
หลักการทํางานและการใชงานท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตย 
    โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยที่ นิยมใชกันมากที่สุดไดแก รอยตอพีเอ็น    
ของสารก่ึงตัวนํา ซึ่งวัสดุก่ึงตัวนํา ที่ราคาถูกที่สุด และมีมากที่สุดบนพื้นโลก ไดแก ซิลิคอน ซึ่งถลุงได
จากแรควอตไซตหรือทราย เมื่อมีแสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตย จะเกิดการสรางพาหะนํา
ไฟฟาประจุลบ และประจุบวกข้ึนซึ่งไดแก อิเล็กตรอน และโฮลโครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาที่      
สรางสนามไฟฟาภายในเซลลเพื่อแยกพาหะไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนใหไหลไปที่ข้ัวลบ และทําใหพาหะ
นําไฟฟาชนิดโฮลไหลไปที่ข้ัวบวก ดวยเหตุน้ีทําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงข้ึนที่ข้ัวทั้งสอง เมื่อ
เราตอเซลลแสงอาทิตยเขากับเครื่องไฟฟา (เชน หลอดแสงสวาง มอเตอร ฯลฯ) ก็จะมีกระแสไฟฟา
ไหลในวงจร  

เซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทติย  
(หรือแสงจากหลอดแสงสวาง)ใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยจึงเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน  ที่สะอาด และไมสรางมลภาวะขณะใชงาน ไมทําลายสภาพแวดลอม เพียงติดต้ังเซลล
แสงอาทิตยไวกลางแดดก็สามารถใชงานไดทันที เซลลแสงอาทิตยทํางานไดโดยไมสรางเสียงรบกวน
หรือการเคลื่อนไหว เน่ืองจากเซลลแสงอาทิตยทํางานโดยใชพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนการประหยัด
นํ้ามัน และอนุรักษพลังงาน สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดจากแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงาน  ที่มนุษย
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ไดมาฟรี และมีไมสิ้นสุด โดยอายุการใชงานของเซลลแสงอาทิตยจะยาวนานกวา 20 ป ดังน้ัน เมื่อ
ลงทุนติดต้ังเซลลแสงอาทิตยในครั้งแรกก็แทบจะไมมีคาใชจายเพิ่มข้ึนอีกตอไป 
 

 
ภาพที่ 6-17 การใชพลงังานแสงอาทิตยในรปูของพลงังานไฟฟา 

 

 
 

ภาพที่ 6-18 จินตนาการของโลกกบัการประยุกตใชพลงังานแสงอาทติย 
ที่มา (http://learnsquare.com/learnsquare/courses/58/ch4_1.htm) 

 
   7.1.2 ขอจํากัดในการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 
    7.1.2.1 ความไมแนนอนของสภาพภูมิศาสตร มีผลตออัตราการตกกระทบ   
ของรังสีดวงอาทิตย  
    7.1.2.2 ความไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศ แมวาประเทศไทยจะเปนเมือง
รอน แตบางชวงเวลา เชน ฤดูฝนที่แสงแดดสองลงมานอยทําใหไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 
    7.1.2.3 เทคโนโลยีในการสรางเครื่องรับแสงอาทิตย ยังไมไดรับการพัฒนาถึงข้ัน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนํามาใชในเชิงพาณิชยได 
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    7.1.2.4 ตนทุนการผลิตอุปกรณรับ และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตยยังมี    
ราคาสูง 
 
  7.2 พลังงานจากนํ้า 
 

    นํ้าเปนทรัพยากรหมุนเ วียนที่ ไมมี วันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดสองมาบนพื้นโลก             
นํ้าจากทะเล และมหาสมุทรก็จะระเหยกลาย เปนไอนํ้าลอยข้ึนสูเบื้องบน เน่ืองจากไอนํ้ามีความเบา
กวาอากาศ  เมื่อไอนํ้าลอยสูเบื้องบน จะไดรับความเย็นและกลั่นตัวกลายเปนละอองนํ้าเล็กๆ ลอยจับ
ตัวกันเปนกลุมเมฆ เมื่อจับตัวกันมากข้ึน และกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเปนหยดนํ้าตกลงสู
พื้นโลก นํ้าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเปนไอนํ้าอีกเมื่อไดรับความรอนจากดวงอาทิตย ไอนํ้าจะรวมตัว
กันเปนเมฆ และกลั่นตัวเปนหยดนํ้า กระบวนการเชนน้ีเกิดข้ึนหมุนเวียนตอเน่ืองกันตลอดเวลา 
เรียกวา วัฏจักรของนํ้า (Water cycle) ทําใหมีนํ้าเกิดข้ึนบนผิวโลกอยูสม่ําเสมอ 
  นํ้าเปนทรัพยากรอันมีคาของโลก พื้นผิวโลกถูกปกคลุมดวยนํ้าอยูถึงรอยละ 70 หรือ 3 
ใน 4 สวนของโลก นํ้าเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และหมุนเวียนอยูตลอดเวลาระหวางผิวโลก
และบรรยากาศอยางตอเน่ือง แหลงนํ้าที่อยูในที่สูงน้ันมีพลังงานสะสมอยูมากเมื่อปลอยใหไหลลงมาสู
ที่ตํ่าก็สามารถขับเคลื่อนกังหันใหไปปนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา พลังงานจากนํ้าเปน
พลัง ที่สะอาดเพราะไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม และเปนพลังงานหมุนเวียนชนิดหน่ึงที่มีการใชกัน   
อยางแพรหลาย ไฟฟาที่ใชกันทั่วโลกกวารอยละ 20 ผลิตจากพลังงานนํ้า 
 

 
 

ภาพที่ 6-19 วัฏจักรของนํ้า 
ที่มา (http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74236) 

 
 เราสามารถสรางเข่ือน หรือที่กักเก็บนํ้าไวในที่สูงปลอยใหนํ้าไหลลงมาตามทอเขาสูเครื่อง
กังหันนํ้าผลักดันใบพัดใหกังหันนํ้าหมุน เพลาของเครื่องกังหันนํ้าที่ตอเขากับเพลาของเครื่องกําเนิด
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ไฟฟาจะหมุนตาม เกิดการเหน่ียวนําข้ึนในเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดพลังงานไฟฟาการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานนํ้า อาจผลิตจากเข่ือนที่มีขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟา สําหรับใชในชุมชน
ที่ตองการไฟฟาไมมากนัก จนถึงเข่ือนขนาดใหญ  เชน เข่ือนภูมิพล และเข่ือนสิริกิ ต์ิ เปนตน           
ซึ่งภายหลังจากที่นํานํ้ามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาแลว ยังคงสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนในดาน
อื่นๆ ได เชน นําไปใชในการบริโภค การเกษตร และการคมนาคม เปนตน 

 
 

ภาพที่ 6-20 การผลิตไฟฟาพลงังานนํ้าจากอางเกบ็นํ้า ผานเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ที่มา http://www.environment-green.com 

 
 อยางไรก็ตาม การสรางเข่ือนแมจะสามารถนําพลังงานมาใชไดโดยไมกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม แตขอเสียจากการสรางเข่ือนซึ่งเปนสิ่งกอสรางขนาดใหญน้ัน ตองสูญเสียทรัพยากรปาไม
เปนจํานวนมหาศาลทําใหระบบนิเวศนเสียความสมดุล นอกจากน้ียังอาจกอใหเกิดการขัดแยงกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน ซึ่งอาจลุกลามกลายเปนปญหาสังคมที่รุนแรงได 
 นอกจากวิธีการสรางเข่ือนเพื่อนําพลังงานจากนํ้ามาใชประโยชนแลว ยังมีการนําพลังงาน
จากนํ้ามาใชโดยวิธีอื่น เชน อาจทําไดโดยอาศัยพลังงานจากนํ้าตก พลังงานจากคลื่นในทะเล
มหาสมุทร หรือพลังงานจากนํ้าข้ึนนํ้าลง พลังงานเหลาน้ีลวนสามารถนํามาใชประโยชนทั้งสิ้น อยางไร
ก็ตามพลังงานเหลาน้ียังไมไดนํามาใชประโยชนมากนักในเชิงพาณิชย 
  
 7.4 พลังงานจากลม 
 

ลม เกิดจากความแตกตางระหวางความกดอากาศ ของบริเวณตางๆ ของโลก ซึ่งลมจะ
พัดจากบริเวณที่มี  ความกดอากาศสูง ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศตํ่า สาเหตุใหญของการเกิดลม
มาจาก การรับความรอนจากดวงอาทิตยของผิวโลกไมเทากัน พื้นผิวโลกสวนใดไดรับความรอนมาก 
อากาศบริเวณน้ันจะขยายตัวทําใหความหนาแนนนอย และจะลอยตัวสูงข้ึน อากาศบริเวณน้ัน       
จะขยายตัวทําใหมีความหนาแนนมากกวาจะเคลื่อนเขาไปแทนที่ จึงทําใหเกิดกระแสลมข้ึน    

  การใชพลังงานจากลมเปนการนําพลังงานกลเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศมาใช 
เชน สามารถพัดพาเรือใบหรือวัตถุจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง นอกจากน้ันแลวพลังงานจากลมยังเปน
พลังงานที่สามารถแปรเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่นได เชน พลังงานไฟฟา หรือพลังงานความรอน    
เปนตน วิธีนําพลังงานจากลมมาใชประโยชนวิธีหน่ึงไดแกการกอสรางกังหันลมแบบตางๆ ข้ึน เพื่อใช
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หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องสูบนํ้าหรือกลไกอื่นๆ เปนตน ซึ่งมักประสบปญหาความไมแนนอน  
ของกระแสลม เน่ืองจากความเร็วและทิศทางของลมมักเปลี่ยนตามฤดูกาล และปรากฏการณ
ธรรมชาติเปนสําคัญ การนําพลังงานลมมาใชจึงตองอาศัยความรูความเขาใจธรรมชาติ  และ         
การประดิษฐคิดคนมากพอสมควรจึงจะประสบความสําเร็จ 
  โดยทั่วไปการนํากระแสลมมาผลิตไฟฟาควรทําในบริเวณที่มีลมพัดดวยความเร็ว
สม่ําเสมอและมีความเร็วลมมากพอคือ ความเร็วเฉลี่ย 5 เมตรตอวินาที ดังน้ันประเทศที่มีการ
นํากระแสลม   มาผลิตกระแสไฟฟาจึงเปนประเทศที่มีลมแรงพัดอยูเสมอ เชน ประเทศเนเธอแลนด 
เปนตน เครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลมประกอบดวยใบพัดที่เรียกวาโรเตอร (Rotor) จํานวน 2-3 
ใบ ติดต้ังอยูบน หอสูง (Tower) ใบพัดน้ีจะไปหมุนเพลาขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะข้ึนอยูกับขนาดของใบ และความสูงของหอ 
  สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2541 ไดมีการทดลองผลิตกระแสไฟฟาดวยกังหันลม 
บริเวณแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใชใบพัดที่มีเสนผาศูนยกลาง 24.6 เมตรโดยบริเวณดังกลาว
มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 4.4 เมตรตอวินาที สามารถผลิตกระแสไฟฟารวมทั้งสิ้นประมาณ 
193,445 เมกะวัตตตอช่ัวโมง  
 

 
 

ภาพที่ 6-21 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม 
ที่มา http://www.cleanpowernow.org 

 
 7.5 พลังงานจากความรอนใตพิภพ (Geothermal Energy) 
 
    พลังงานจํานวนมากไดสะสมอยูใตผิวโลกในรูปของความรอน ไดมีผูประเมินไววา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจสามารถผลิตไฟฟาจากความรอนใตพื้นพิภพไดถึง 450,000 เมกะวัตต โดย
เฉลี่ยความรอนใตพื้นพิภพผานออกมาสูผิวโลกในอัตรา 0.063 วัตตตอตารางเมตร ซึ่งนับวาเปนอัตรา
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ที่ตํ่า แตกม็ีบริเวณจํานวนมากในโลกที่ความรอนใตพื้นพิภพผานออกมาสูผิวโลกในอัตราที่สูงพอที่จะ
นําไปผลิตไฟฟาได 
  ในธรรมชาติการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําใหเกิดรอยแตกแยก และนํ้าบางสวนไหล
ซึมลงไปใตผิวโลก สะสมตัวและรับความรอนจากช้ันหินที่มีความรอนสูงกลายเปนนํ้ารอนและไอนํ้า          
ที่พยายามแทรกตัวข้ึนมาตามรอยเลื่อนแตกของช้ันหินข้ึนมาบนผิวดินอาจจะเปนลักษณะของ นํ้าพุ
รอน ไอนํ้ารอน โคลนเดือด และกาซ นํ้ารอนจากใตพื้นดินสามารถนํามาถายเทความรอนใหกับ
ของเหลวหรือสารที่มีจุดเดือดตํ่า ซึ่งงายตอการเดือดและการเปนไอ แลวนําไอที่ไดไปหมุนกังหันเพื่อ
ขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา นอกจากนํ้าพุรอนที่นํามาผลิตกระแสไฟฟาแลว เมื่อมีอุณหภูมิตํ่าลง
เหลือประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถนํามาใชเปนพลังงานในการอบแหงพืชผลทางการเกษตร 
เปนพลังงานสําหรับหองเย็นและเครื่องปรับอากาศไดอีกดวย 
  พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานที่อยูในความสนใจของมนุษยที่จะนํามา ใชงาน      
ในปจจุบันมีหลายประเทศพยายามนําเอาพลังงานชนิดน้ีไปใชงาน เชน อเมริกา เมกซิโก อิตาลี ญี่ปุน 
นิวซีแลนด และไอซแลนด ซึ่งในประเทศไทยไดมีการนําพลังงานความรอนใตพิภพ มาใชผลิต
กระแสไฟฟา เชน โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝาง จังหวัดเชียงใหม และโรงไฟฟาพลังงาน    
ความรอน จังหวัดกระบี่ เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 6-22 วิธีการนําพลังงานความรอนใตพิภพมาใช 
ที่มา (http://www.environment-green.com) 

 
    7.5.1 แหลงพลังงานความรอนใตพ้ืนพิภพ 
       7.5.1.1 บริเวณที่มีความชันของอุณหภูมิปกติ บริเวณเหลาน้ีจะมีอุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสตอความลึก 100 เมตร ถาเจาะผิวโลกถึง 5 กิโลเมตรอุณหภูมจิะ
เพิ่มข้ึนประมาร 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงพอสําหรบัการผลติไฟฟา แตปจจุบันยังไมคุมคาใชจายใน
การเจาะผิวโลกยังสงูมาก 
       7.5.1.2 บริเวณที่มีการแผรังสี พลังงานความรอนใตพื้นพิภพอาจเกิดจากแรธาตุ
ที่อยูใตผิวโลกสลายตัวแลวเกิดการแผรังสี เชน ยูเรเนียม ธอเรียม และโพแทสเซียม หินแกรนิตมี
โพแทสเซียม หินแกรนิตมีโพแทสเซียมประมาณ 3 สวนในรอยสวน ธอเรียมและยูเรเนียมประมาณ 
20 และ 4.7 สวนในลานสวนตามลําดับ 
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       7.5.1.3 บริเวณที่มีความรอนสูง ในบางที่ที่หินมีสภาพนําความรอนตํ่าและ
เปลือกโลกบาง ทําใหความรอนถูกกักอยูใตหินดังกลาว การเจาะหลุมต้ืนๆ ก็อาจพบแหลงความรอนที่
ใหอุณหภูมิถึง 4.7 องศาเซลเซียสตอความลึก 100 เมตร 
       7.5.1.4 แหลงความดันใตธรณี ในหลายๆ พื้นที่การตกตะกอนของหินทําใหนํ้า
ถูกกักอยูใตดินภายใตความดันสูงถึง 10.5 กิโลพาสคาล (พาสคาล (Pascal) เปนหนวยวัดความดันมี
คาเทากับ 1 N/m2(นิวตันตอตารางเมตร)) ตอความลึก 1 เมตร แหลงประเภทน้ีอาจนําพลังงาน
ออกมาใชไดในรูปของพลังงานจากความดันและพลังงานความรอน 
       7.5.1.5 แหลงความรอนเฉพาะจุด ภายใตเปลือกโลกหลายแหงหินรอนเหลว 
หรือแมกมา (Magma) ไดถูกกักอยูใกลผิวโลก ลึกเพียงประมาณ 7-15 กิโลเมตร แหลงความรอน
เหลาน้ีมักอยูใกลภูเขาไฟ เมื่อนํ้าใตดินผานเขาไปสัมผัสกับหินรอนก็จะทําใหเกิดไอนํ้าหรือนํ้ารอน        
แหลงเหลาน้ีเหมาะตอการนําไอนํ้าหรือนํ้ารอนมาผลิตกระแสไฟฟา บางครั้งไอนํ้าหรือนํ้ารอน      
จากแหลงดังกลาวอาจผานตามรอยแตกของผิวโลกข้ึนมาเองในรูปของนํ้าพุรอนหรือไอนํ้ารอน ฉะน้ัน
จึงจําเปนตองเจาะผิวโลกเขาสูแหลงความรอนดังกลาวเพื่อนํามาใชประโยชนตอไป 

 
 

ภาพที่ 6-23 รูปแบบของโรงไฟฟาระบบ 2 วงจร  (Binary cycle) 
ที่มา (http://paphawee-teacher9.blogspot.com) 
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8. เทคโนโลยีพลังงานสะอาด  
 
   การใชพลังงานในปจจุบันเปนการพึ่งพาพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนสวนใหญ มี
ผลกระทบตอโลกทั้งทางดานมลพิษสิ่งแวดลอมและสภาวะเรือนกระจก จึงมีความพยายามลดการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิลลง ในขณะที่พยายามสงเสริมการใชพลังงานสะอาดใหมากข้ึน เพื่อใหสภาวะของโลก
ยังคงอยูไดอยางย่ังยืน 
   พลังงานสะอาดเปนพลังงานที่ไมปลดปลอยมลพิษออกสูอากาศหรือนอยมาก และไมทําให
เกิดสภาวะโลกรอนข้ึนดวย โดยทั่วไปพลังงานสะอาดมักจะเปนพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 
เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานความรอนใตพิภพ แตก็มีพลังงาน
สิ้นเปลืองบางอยางจัดเปนพลังงานสะอาด ไดแก พลังงานนิวเคลียร เพราะถือวาพลังงานนิวเคลียรไม
ปลดปลอยมลพิษออกสูอากาศถามีระบบและการควบคุมที่ดี นักอนุรักษบางกลุมก็ยังถือวากาก
เช้ือเพลิงนิวเคลียรเปนสารพิษ อยางไรก็ตามพลังงานนิวเคลียรแบบฟวชันจะไมมีกากเช้ือเพลิง 
เทคโนโลยีในดานน้ีจึงตองมีการพัฒนาตอไป 
 
  8.1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 
 
      ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานหลักที่สําคัญสําหรับโลกมายาวนาน ถาโลกไมมีดวง
อาทิตยสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลกอาจตายหมดในไมชา นํ้าทะเลกลายเปนนํ้าแข็ง ไนโตรเจนและ
ออกซิเจนในบรรยากาศจะกลายเปนของเหลว และคารบอนไดออกไซดจะกลายสภาพเปนของแข็ง 
พลังงานจากแสงอาทิตยที่สองลงมายังโลกมีหลายรูปแบบ เชน แสง ความรอน คลื่นวิทยุ และรังสีอุล
ตราไวโอเลต คลื่นหรือรังสีตางๆ เหลาน้ีมีผลตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตบนโลกดวย 
      พื้นผิวโลกรับรังสีจากดวงอาทิตยแตกตางกันข้ึนอยูกับเวลา สถานที่บนโลก และ
ตําแหนงของโลกเทียบกับดวงอาทิตยในรอบป แสงอาทิตยไดสองลงมาบนพื้นโลกตลอดเวลา พลังงาน
แสงอาทิตยที่พื้นผิวโลกไดรับวัดคาเฉลี่ยเทากับ 1,353 วัตตตอตารางเมตร ซึ่งเปนรังสีจากดวงอาทิตย
ในทุกความยาวคลื่น โดยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ความยาวคลื่นประมาณ 380 ถึง 760 นาโนเมตร ที่
สามารถเห็นไดมีอยูประมาณครึ่งหน่ึงของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สองมาบนโลกทั้งหมด 
      พลังงานแสงอาทิตยจัดเปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใชไดเปนเวลาหลายลานป   
ทั้งโดยทางตรง เชน การอบแหง การทําความรอน หรือโดยทางออม เชน การสังเคราะหดวยแสง   
คนสมัยโบราณไดรูจักการนําเอาพลังงานจากดวงอาทิตยมาใชนานแลว เชน การตากอาหารหรือวัตถุ
เพื่อทําใหแหง ใชใหความอบอุนกับที่อยูอาศัย ปจจุบันการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยทั่วในรูป 2 
รูปแบบคือ การนํามาใชทําความรอนและการผลิตกระแสไฟฟา 
 
      8.1.1 การใชพลงังานแสงอาทิตยในการทําความรอน 
         การนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาชํ้าความรอน อาศัยการนําความรอน      
จากแสงอาทิตยมาใชโดยตรง ซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงการนําพลังงานแสอาทิตยมาใชในการทําความรอน 
การอบแหง  การกลั่นนํ้า การหุงตม การทําความเย็น และการสูบนํ้าดวยความรอนจากแสงอาทิตย 
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         8.1.1.1 การทํานํ้ารอนเปนการประยุกตความรอนจากรังสีดงอาทิตย            
ที่แพรหลายมานานในตางประเทศ เครื่องทํานํ้ารอนจากรังสีดวงอาทิตยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 
ตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนเรียบ และถังสะสมนํ้ารอน การหมุนเวียนของนํ้าอาจเปนไปโดย
ธรรมชาติหรือใชเครื่องสูบก็ได เพื่อใหรับรังสีดวงอาทิตยไดดีควรวางตัวรับรังสีเอียงเปนมุมเทากับเสน
รุงโดยประมาณ และหันหนาเขาสูเสนศูนยสูตร ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตเครื่องทํานํ้ารอนดวยรังสี
ดวงอาทิตยที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายราย นํ้ารอนที่ไดมีอุณหภูมิ 50 ถึง 60 องศา
เซลเซียส สวนใหญใชตามที่พักอาศัย โรงแรม และโรงพยาบาล ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีดานน้ีไดมี
การวิจัยและพัฒนาเครื่องทํานํ้ารอนใหมีประสิทธิภาพดีและคุมคามากข้ึน อุตสาหกรรมหลายประเภท
อาจนําไปใชไดดวย 
 

 
       ภาพที่ 6-24 ระบบผลิตนํ้ารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน 

ที่มา (http://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0% 
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1) 

 
         8.1.1.2 การอบแหง แมการตากแหงกลางแจงดวยแสงอาทิตยน้ันไดทํากันมา
นานนับพันป แตการตากแหงกลางแจงมีจุดออนหลายประการ เชน ขาดสุขลักษณะเน่ืองจากฝุนและ
แมลง ไมสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได และใชเวลานาน เครื่องอบแหงดวยแสงอาทิตยที่ไดรับ
การออกแบบที่ดีอาจสามารถขจัดจุดออนเหลาน้ีได เครื่องอบแหงดวยแสงอาทิตยมีลักษณะที่สําคัญ 
คือ  ตัวเครื่องอาจเปนกลองหรือตู ดานบน ดานขาง และดานหนา ซึ่งหันเขาหาเสนศูนยสูตร ทําดวย
วัตถุโปรงใส เชน กระจกหรือพลาสติก ผิวภายในของพื้นและดานหลังซึ่งทึบทาสีดําดานเพื่อดูดรังสี
ดวงอาทิตย ดานลางของเครื่องอบแหงเจาะชองใหอากาศเย็นและแหงจากภายนอกเขาดานบนมีชอง
ใหอาการช้ืนออก ภายในมีตะแกรงสําหรับวางวัสดุที่อบแหง การรายอากาศผานเครื่องอบแหง       
จะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ หรือใชพัดลมเขาชวยในกรณีที่มีความตานทานตอการไหล        
ของอากาศสูง เชน  เครื่องขนาดใหญและมีวัสดุอบแหงมาก ปจจุบันมีเครื่องอบแหงดวยแสงอาทิตย
อยูหลายแบบ เชน แบบกระโจม แบบกลอง แบบตู ในกรรีที่ตองการเพิ่มความรอนเพื่ออบแหงไดเร็ว
ข้ึน อาจตอตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนเรียบที่ผลิตอากาศรอนเขาทางดานหนาของเครื่องอบแหง  
ก็ได 
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ภาพที่ 6-25 เครื่องอบแหงดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน 
ที่มา (http://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0% 

B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1) 
 

         8.1.1.3 การกลั่นนํ้า ลักษณะสําคัญของเครื่องกลั่นนํ้าดวยแสงอาทิตย
ประกอบดวยอางบรรจุนํ้า พื้นอางเคลือบสีดําเพื่อใหดูดรังสีดวงอาทิตย ดานบนของอางมีฝาปดทาํดวย
กระจกใส วางเอียงเปนมุมประมาณ 14 องศา หันหนาไปทางเสนศูนยสูตร นํ้ารอนภายในอาง        
จะระเหยข้ึนไปกลั่นตัวใตกระจก แลวไหลมารวมในรางที่อยูภายใตดานลางของกระจก อางของเครื่อง
กลั่นนํ้าแบบที่เคลื่อนยายไดควรทําดวยวัสดุที่ทนตอการผุกรอน เชน เหล็กไรสนิมหรืออะลูมิเนียม 
แลวปุดวยยางทนความรอนสีดํา ในกรณีเครื่องกลั่นนํ้าขนาดใหญอยูกับที่อาจกอดวยอิฐโบกปูนทับ 
หรือหลอคอกรีต เครื่องกลั่นนํ้าดวยแสงอาทิตยอาจกลั่นนํ้าไดประมาณวันละ 2 ลิตรตอตารางเมตร
ของพื้นที่รับแสง นํ้ากลั่นที่ไดจะมีคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพสูงมาก 
 

 
 

ภาพที่ 6-26 เครื่องกลั่นนํ้าดวยแสงอาทิตย 
ที่มา (http://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0% 

B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1) 
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         8.1.1.4 การหุงตม เตาหุงตมดวยรังสีดวงอาทิตยอาจแงออกเปน 3 ชนิด ชนิด
แรกมีตัวรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ ปดกระจกใสสองช้ันเพื่อผลิตไอนํ้า เตาชนิดน้ีไมตองปรับตาม
ดวงอาทิตย  ใชตมหรือน่ึงอาหารได ชนิดที่สอง มีลักษณะเปนกลองภายในทาสีดํา ดานบนมีกระจกใส
ปดและยังมีกระจกเงาติดเสริมเพื่อสะทอนแสงอาทิตยเขามาในกลองอีกเตาชนิดน้ีตองปรับตามดวง
อาทิตยเปนครั้งคราว ใชตมน่ึงหรืออบอาหารได ชนิดที่สามเปนจานพาราโบลิก (Parabolic) สะทอน
แสง ซึ่งมีกลไกอัตโนมัติปรับตามดงอาทิตย เตาชนิดน้ีมีความคลองตัวในการทําอาหารมากกวาสอง
ชนิดแรก เพราะนอกจากใชตม น่ึง และอบแลว ยังทอดไดอีกดวย 
         อยางไรก็ตามเตาหุงตมดวยแสงอาทิตยยังไมแพรหลายดวยสาเหตุสําคัญหลาย
ประการเชน ไมอาจใชทําอาหารในขณะที่รังสีดวงอาทิตยออน เชน ในตอนเชาหรือตอนเย็นได แมจะ
มีเตาที่มีความคลองตัวสูงแตก็ยังตองทําอาหารกลางแดด หากทําการวิจัยและพัฒนาใหมีการสะสม
ความรอน (Thermal storage) ก็จะสามารถขยายเวลาทําอาหารไปจนถึงตอนเย็นได และไมตอง
ทําอาหารกลางแดด เตาหุงดวยรังสีดวงอาทิตยก็อาจไดรับความนิยมสูงข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสะดวก
และราคาของเช้ือเพลิงอื่นๆ ที่ใชในการประกอบอาหาร เชน ไมฟน ถาน กาซหุงตมดวย 
 

 
 

ภาพที่ 6-27 เทคโนโลยีการหงุตมดวยแสงอาทิตย 
ที่มา (http://www.balltdedguru.com/board/index.php?topic=10649.0) 

 
         8.1.1.5 การทําความเย็น อาจใชระบบผลิตกลังจากแสงอาทิตยโดยผาน
กระบวนการความรอน ผลิตกําลังเพลาไปหมุนคอมเพรสเซอร (compressor) ของเครื่องทําความเย็น
แบบอัด    ไอ (Vapour compression) ก็ได อีกวิธีหน่ึงซึ่งอาจมีศักยภาพสูงกวาคือ การใชความรอน
จากตัวรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบไประเหยไอของสารทําความเย็นในเครื่องกําเนิดไฟฟา 
(Generator) ของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption refrigeration) ปจจุบันระบบทํา  
ความเย็นดวยแสงอาทิตยแบบดูดซึมใชนํ้ากับลิเธียมโบรไมด (Lithium bromide) หรือแอมโมเนียกับ
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นํ้าเปนสารทํางาน ระบบทําความเย็นดวยแสงอาทิตยน้ีใชไดทั้งในงานปรับอากาศและทําความเย็น
เพื่อเก็บรักษาอาหาร แตราคายังสูงและประสิทธิภาพยังตํ่าอยู ตองมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม 
 

 
 

ภาพที่ 6-28 ระบบผลิตนํ้ารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน 
ที่มา (http://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0% 

B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1) 
 

         8.1.1.6 การสูบนํ้าดวยความรอนจากแสงอาทิตย อาจใชระบบความรอน    
จากแสงอาทิตยผลิตกําลังเพลาไปหมุนเครื่องสูบนํ้า แตยังมีวิธีสูบนํ้าดวยรังสีดวงอาทิตยโดยผาน
กระบวนการความรอนอื่นๆ อีกหลายวิธี เชน การใชความรอนจากตัวรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ
ผลิตไอของเหลวที่มีจุดเดือดตํ่า เชน เพนเทน (Pentane) แลวนําไปขับดันลูกสูบหรือลิ้นปดเปด    
ของเครื่องสูบนํ้าโดยตรง ปจจุบันเครื่องสูบนํ้าดวยแสงอาทิตยยังมีราคาสูงและประสิทธิภาพตํ่า 
จําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาอีกมากถึงจะคุมคา 
 

 
 

ภาพที่ 6-29 ระบบผลิตนํ้ารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน 
ที่มา (http://www.nsthai.com/pump.htm) 

 
 



 

 
 
 

283 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

       8.1.2 การพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟา 
         การใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟามี 2 หลักการใหญๆ คือ    
ใชความรอนจากแสงอาทิตยมาใชผลิตกระแสไฟฟา กับการใชแสงอาทิตยสงลงบนอุปกรณที่ทําใหเกิด
กระแสไฟฟาโดยตรง คือ เซลลแสงอาทิตย การผลิตกระแสไฟฟาทั้งสองแบบน้ัน มีดังน้ี 
         8.1.2.1 การผลิตกําลังไฟฟาดวยความรอนจากแสงอาทิตย ระบบผลิต
กําลังไฟฟาดวยความรอนแสงอาทิตยที่สําคัญ มี 3 ประเภทไดแก 
           1) ระบบกระจายตัวรับแสงอาทิตย มีอยูหลายแบบเชน แบบอุณหภูมิ
ตํ่าใชตัวรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบใหความรอนแกของไหลที่มีจุดเดือดตํ่า เชน ฟรีออน (Freon) 
แบบอุณหภูมิปานกลางและแบบอุณหภูมิสูง ใชจานและรางพาราโบลิกตามลําดับเพื่อผลิตไอนํ้าไป
หมุนกังหัน 

 
 

ภาพที่ 6-30 ระบบกระจายรบัแสงอาทิตย ระบบรางพาราโบลิก(Parabolic Through) 
ที่มา (http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar3.asp) 

 
           2) ระบบหอคอยกลาง ใชกระจกเงาราบจํานวนมากสะทอน
แสงอาทิตยมายังยอดหอคอยสูงซึ่งมีอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเชน เครื่องกําเนิดไอต้ังอยู ระบบ
หอคอยกลางทํางานที่อุณหภูมิสูงเหมาะสําหรับการผลิตกําลังขนาดใหญกวาเมกะวัตต 
 

 
 

ภาพที่ 6-31 ระบบกระจายรบัแสงอาทิตย ระบบหอคอยกลาง (Power tower) 
ที่มา (http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar3.asp) 
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           3) ระบบสระแสงอาทิตย การเก็บรังสีดวงอาทิตยในระบบทั้งสอง
ประเภทใชอุปกรณรวมรังสีตรงจึงไมเหมาะกับการใชงานในประเทศไทยซึ่งมีรังสีกระจายโดยเฉลีย่รอย
ละ 50 ของรังสีทั้งหมดที่ตกกระทบพื้นสระแสงอาทิตยเก็บไดทั้งรังสีตรงและรังสีกระจายจึงอาจมี
ความเหมาะสมมากกวา นํ้าเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรดที่ใชในสระไดรีบความรอนจากแสงอาทิตย
จะมีความหนาแนนเพิ่มข้ึนและจมลงสูกนสระ ความรอนจึงถูกสะสมอยูกนสระ ในขณะที่ผิวสระเปน
นํ้าอุณหภูมิตํ่าจึงมีการสูญเสียความรอนใหแกบรรยากาศนอย 
 

 
 

ภาพที่ 6-32 ระบบสระแสงอาทิตย 
ที่มา (ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ, 2549) 

 
         8.1.2.2 การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยหรือเซลล
สุริยะ เปนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่นํามาจากสารกึ่งตัวนําที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย  
ไปเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยแตละแผนใหแรงดันไฟฟาประมาณ 0.5 โวลต สวน
กระแสไฟฟาที่ไดน้ันข้ึนอยูกับความเขมของแสงอาทิตยและขนาดของเซลลแสงอาทิตย โดยปกติแลว
เซลลแสงอาทิตยขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว ไดแสงอาทิตยสองตอนเที่ยงวันจะใหกระแสไฟฟา
ประมาณ 2 แอมแปร 
        8.1.2.3 ประโยชนของเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยมีขอดีหลายประการ 
เชน ใชงานไดถาวร ไมมีคาใชจายขณะใชงาน ไมมีของเสียเหลือใช สามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เปนอุปกรณที่ใหอัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาตอนํ้านักสงูสดุ
เมื่อเทียบกับแหลงไฟฟาอื่น สะอาดปราศจากมลพิษ เชน ควัน เสียง กลิ่น ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินระหวางใชงานไมเกิดปญหาไฟไหม ไมเปนอันตรายตอเด็กเหมือนกับการใชเครื่องใชไฟฟา
ทั่วไป ใชงานไดทุกสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เชน กลางทะเล หุบเขา ทะเลทราย อวกาศ ทํางานได
โดยไมตองติดเครื่องและเติมนํ้ามัน 
        การใชงานของเซลลแสงอาทิตยเหมาะสมอยางย่ิงในเขตชนบทที่หางไกล    
ความเจริญ ลักษณะการใชงานที่เปนไปได คือ การใชแผงเซลลสุริยะเปนแหลงกําเนิดไฟฟาสําหรับ
ระบบสื่อสาร คมนาคม การสูบนํ้า ระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษา ไฟสัญญาณในสนามบิน เครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาบนภูเขาสูงและกลางทะเล การใชงานทางการเกษตร หนวยแพทยเคลื่อนที่ ไดมี      
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบเซลลแสงอาทิตยใหเหมาะสมกับการใชงานในสภาวะแวดลอมที่ตางกัน 
เชน การใชในทะเลหรือใกลทะเล การใชงานในพื้นที่ที่มีความช้ืนสูง การใชงานเซลลแสงอาทิตย   
สวนใหญ ใชในการผลิตไฟฟาสําหรับชนบทที่อยูหางไกลหรือในทองถ่ินที่ไมมีไฟฟาเขาถึง และการใช
งานในรูปแบบตางๆ โดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

1)  การประยุกตในดานการผลิตแสงสวาง ชุดไฟแสงสวางน้ีไมมีความจําเปนตอง 
เดินสายไฟฟากําลัง จึงงายตอการติดต้ังในพื้นที่ใชงาน ใชผลิตไฟแสงสวางสองถนน หรือในที่คับขัน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ไฟแสงสวางบนถนนเพื่อปองกันการโจรกรรม ไฟในหองนํ้าในสวนสาธารณะ ไฟ
ลอแมลงในสวนผลไม เปนตน นอกจากน้ียังใชเปนสัญญาณไฟเตือนภัยในเขตพื้นที่อันตรายไดดวย 
เชน การเดินเรือ ไฟทุน ไฟบนหอคอย ไฟประภาคาร ไฟแสดงแนวหินโสโครก หรือการสัญจรของ
อากาศยานตางๆ เชน ไฟบนเสาสงกําลังไฟฟาแรงสูงและไฟบนอาคาร 

2)  การประยุกตดานการเกษตร โดยใชเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตรและ 
การชลประทานและเพื่อบริโภค การสูบนํ้าโดยใชพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยควรเลือกเครื่องสูบนํ้าให
เหมาะสมกับระบบไฟฟาแสงอาทิตย โดยพิจารณาจากอัตราการไหลของนํ้า ความสูงในการสูบนํ้าจาก
ระดับนํ้าถึงบอพักนํ้า และลักษณะการนํานํ้าไปใชประโยชน เน่ืองจากพลังงานที่ไดจากการสูบนํ้า
แปลงมาจากพลังงานแสงอาทิตย ดังน้ันตําแหนงที่ต้ังของเครื่องสูบนํ้าจึงเปนเรื่องสําคัญตอการเลือก
ขนาดระบบไฟฟาแสงอาทิตย เชน การเพาะชํากลาไมเพื่อการปลูกปา การทํานํ้าด่ืมในหมูบาน และ
บอนํ้าบาดาล 

3) การประยุกตดานการสื่อสาร โดยใชกับเครื่องมือสื่อสารและเครื่องตรวจ 
ระยะไกลเครื่องมือสื่อสารที่ใชในสถานีตรวจวัด สถานีทวนสัญญาณ และสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยูบน
ภูเขาที่หางไกลจากชุมชน ไดมีการออกแบบแผงเซลลแสงอาทิตยทั้งแบบชนิดที่มีการติดต้ังถาวร และ
ชนิดเคลื่อนที่ไดสําหรับพกพาไปในถ่ินทุรกันดาร เชน ในปา ตัวอยางเครื่องมือที่ใชเซลลแสงอาทิตย 
เชน เครื่องมือคลื่นวิทยุ เครื่องวัดแผนดินไหว เครื่องวัดระดับนํ้าในอางเก็บนํ้า เครื่องมือวัดทาง
อุตุนิยมวิทยา สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ วิทยุ โทรศัพทฉุกเฉินบนทางดวน
หรือทางหลวง วิทยุสื่อสารทางทหาร เปนตน 
 
 8.2 เทคโนโลยีพลังงานนํ้าและพลังงานลม 
 
      พลังงานหมุนเวียนที่พบเห็นโดยทั่วไปนอกจากพลังงานแสงอาทิตยแลว ยังมีพลังงานนํ้า
และพลังงานลมแหลงพลังงานทั้งสองน้ีสามารถพบไดทุกแหงบนโลก เพียงแตการนํามาใชยังตองอาศัย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและศักยภาพของพลังงานหรือลักษณะทางภูมิศาสตรประกอบกัน 
      8.2.1 เทคโนโลยีพลังงานนํ้า 
        พลังงานนํ้าเกิดจากพลังงานของแสงอาทิตยสองลงมาบนพื้นผิวโลก ทําใหนํ้าบน
ผิวโลกระเหยเปนไอนํ้า และลอยตัวข้ึนสูง เมื่อไอนํ้าในบรรยากาศกลั่นตัวเปนฝน หิมะ หรือลูกเห็บตก
ลงมาบนผิวโลก แรงดึงดูดของโลกทําใหการเคลื่อนที่ของนํ้าไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า อาจกลาวไดวา
พลังงานนํ้าเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตยและแหลงพลังงานอื่นบางสวน นอกจากน้ียังสามารถ
นําเอาปรากฏการณธรรมชาติของนํ้ามาใชในการผลิตพลังงานไดอีกดวย เชน พลังงานจากนํ้าข้ึนนํ้าลง 
พลังงานจากมหาสมุทร 
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       8.2.1.1 พลังงานนํ้าจากเข่ือน เมื่อปลอยใหบริเวณหนาเข่ือนเคลื่อนที่ผานทอลง
มายังบริเวณทายเข่ือน พลังงานศักยของนํ้าที่บริเวณหนาเข่ือนจะเปลี่ยนเปนพลังงานจลน เคลื่อนที่
ไหลผานทอหรืออุโมงคลงมาอยางรวดเร็ว และมีความแรงสูงมาก จนสามารถหมุนหรือขับเคลื่อนที่
เครื่องกําเนิดไฟฟาใหกระแสไฟฟาออกมาได 
        8.2.1.2 พลังงานนํ้าข้ึนนํ้าลง นํ้าข้ึนนํ้าลงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิด
จากแรงดึงดูดของดวงจันทร ดวงอาทิตย และการหมุนของโลก เมื่อดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร
เคลื่อนที่มาอยูในแนวเดียวกันจะทําใหเกิดนํ้าข้ึนสูงสุด และหลังจากน้ันประมาณ 6 ช่ัวโมง ก็จะเกิดนํ้า
ลงตํ่าสุด แตถาโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรวางตัวอยูในแนวต้ังฉากกัน ความแตกตางระหวางนํ้า
ข้ึนนํ้าลงจะไมมากนัก ความแตกตางระหวางนํ้าข้ึนนํ้าลงจะมีพลังงานสะสมอยู สามารถนําไปใชไดใน
ลักษณะคลายกับการใชพลังงานจากนํ้าตก 
        การนําพลังงานนํ้าข้ึนนํ้าลงมาผลิตกระแสไฟฟามีลักษณะคลายกับการผลิต
กระแสไฟฟาพลังงานนํ้า กลาวคือ สรางเข่ือนเพื่อทําการกักเก็บนํ้าในอางระหวางนํ้าข้ึน และปลอยนํ้า
ออกจากอางขณะนํ้าลง อยางก็ตามความแตกตางของระดับนํ้าหนาและหลังเข่ือนไมมากนัก จึง
จําเปนตองใชพื้นที่อางกวางเพื่อใหไดปริมาณนํ้าไหลเขาไหลออกมากข้ึน ในแตละวันกังหันนํ้าจะผลิต
กระแสไฟฟาประมาณ 12 ช่ัวโมงเทาน้ัน ระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนํ้าข้ึนนํ้าลงมี
ประสิทธิภาพตํ่าประมาณรอยละ 20-25 เทาน้ัน 
        8.1.2.3 พลังงานความรอนจากมหาสมุทร นํ้าในมหาสมุทรทําหนาที่รับและ
สะสมพลังงานแสงอาทิตย โดยเฉพาะในบริเวณเขตรอน อุณหภูมิในบริเวณผิวนํ้าในระดับลึก 50 เมตร 
อาจสูงกวาอุณหภูมิของนํ้าในระดับลึก 800 เมตร ถึง 20 องศาเซลเซียส ความแตกตางของอุณหภูมิ
ดังกลาวพียงพอที่จะนําไปใชกับเครื่องยนต ความรอนที่ใชสารที่มีจุดเดือดตํ่า เชน ฟรีออน แอมโมเนีย 
เปนสารทํางาน ปจจุบันมีโรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลัง 50 กิโลวัตต ทํางานโดยใชพลังงานความรอน
จากมหาสมุทรนอกฝงรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 
        ริมฝงดานตะวันตกของภาคใตของประเทศไทย นํ้าในทะเลอันดามันมีความลึก
และความแตกตางของอุณหภูมิมากพอที่จะใชพลังงานความรอนจากมหาสมุทรผลิตกระแสไฟฟาได 
อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของระบบน้ียังตํ่ามาก ประมาณรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงผลิต
กระแสไฟฟาที่ใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง ซึ่งมีประสิทธิภาพกวารอยละ 30 
 
      8.2.2 เทคโนโลยีพลังงานลม เมื่ออากาศไดรับความรอนจากแสงอาทิตย          
ความหนาแนนจะลดลง อากาศรอนจึงลอยตัวข้ึนเบื้องบนอากาศที่เย็นและหนักกวาไหลเขามาแทนที่
ทําใหเกิดกระแสลม จึงกลาวไดวาลมเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย โลกดูดเอาพลังงานแสงอาทิตยไวใน
อัตรา 10.3 x 1014 วัตต มากกวาครึ่งหน่ึงถูกดูดไวในบรรยากาศ แตสวนที่ถูกเปลี่ยนเปนพลังงานลม
ในระยะสูงไมกี่สิบเมตรจากพื้นโลกมีพียงประมาณ 3 x 108 วัตต เทาน้ัน ในประเทศไทยบริเวณที่มีลม
แรงพอที่จะนํามาใชไดสวนใหญอยูในบริเวณใกลทะเล เชน ชลบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา อุปกรณ
ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟาคือ กังหันลม ซึ่งกังหันลมที่ใชงานในอดีตและปจจุบัน 
มีหลายแบบ ทั้งประเภทแกนนอน เชน แบบใบผา แบบสองใบพัด แบบหลายใบพัด และแบบแกนต้ัง
การใชงานกังหันลมสวนใหญแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
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         8.2.2.1 การสูบนํ้า การใชกังหันลมเพื่อทําการสูบนํ้าไดทํากันมานานหลายรอย
ป แบบของกังหันและเครื่องสูบนํ้าที่ใชรวมกันตองมีความเหมาสมกันในดานความเร็ว การสูบนํ้าที่ใช
ในประเทศไทยสวนใหญ มีอยู 2 แบบ คือ ระหัดสูบนํ้าใชกับกังหันลมแบบใบผาและใบพัดไม ระหัด
แบบน้ีมีใบเปนแผนไมสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 150 ถึง 200 มิลลิเมตร จํานวนมากยึดติดกับลูกโซราง
ไมยาวประมาณ 2.5 ถึง 3.0 เมตร เมื่อกังหันฉุดใบระหัด นํ้าจะถูกนําข้ึนมาตามราง กังหันลมอีกแบบ
หน่ึงเปนสูบแบบลูกสูบชัก มักจะใชกับกังหันลมแบบใบพัดหลายใบประกอบดวยกระบอกสูบและ
ลูกสูบซึ่งถูกชักข้ึนลงอยูภายในโดยกังหันลม 
         8.2.2.2 การผลิตไฟฟา กังหันลมที่เหมาะสําหรับขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา
น้ันควรเปนชนิดที่มีความเร็วสูง เชน แบบสองใบพัด แบบแกนต้ัง ปจจุบันมีแบบกังหันลมที่ผลิตไฟฟา
ทั้งประเภทกระแสตรงและกระแสสลับขนาดเล็กกําลังตํ่ากวากิโลวัตตจนถึงมีขนาดใหญกําลงักวาเมกะ
วัตต ระบบกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาขนาดเล็กน้ันเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ไมสูงนัก อาจพัฒนาสรางข้ึน
ในประเทศได ระบบเชนน้ีจะชวยสงเสริมการนําไฟฟาไปสูชนบทไดเพิ่มข้ึน 
 
  8.3 เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร 
 
     พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานรูปแบบหน่ึงที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียร นิวเคลียร   
เปนคําคุณศัพทของคําวานิวเคลียส ซึ่งเปนแกนกลางของอะตอมธาตุเพิ่งจะมีการคนพบเมื่อ 50-60 ป
มาน้ี พลังงานนิวเคลียรจะถูกปลอยออกมาในลักษณะพลังงานจลนของอนุภาคตางๆ เชน อนุภาค 
อัลฟา อนุภาคเบตา นิวตรอน รังสีแกมมา หรือ รังสีเอกซ เปนตน ซึ่งรูปแบบของปฏิกิริยานิวเคลียร  
มีอยู 2 ประเภท ไดแก ปฏิกิริยานิวเคลียรจากการแตกตัวหรือฟชชัน (Fission reaction) และ
ปฏิกิริยานิวเคลียรจากการรวมตัว หรือปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion reaction) 
     8.3.1 ปฏิกิริยานิวเคลียรจากการแตกตัว (Nuclear Fission) โลกของเรา
ประกอบดวยธาตุตางๆ มากมาย ซึ่งมีนํ้าหนักแตกตางกันไปตามปริมาณของโปรตรอน และนิวตรอนที่
ประกอบอยูในธาตุน้ันๆ ธาตุที่หนักมากๆ มักจะแตกตัวไดเอง หรือแตกตัวออกโดยการยิงดวย
เครื่องมือ ธาตุพวกน้ี เชน  ยูเรเนียม(U) พลูโตเนียม (Pu) และทอเรียม (Th) และเมื่อธาตุเหลาน้ีแตก
ตัวจะปลดปลอยพลังงานออกมามหาศาล ซึ่งเรียกวาปฏิกิริยานิวเคลียรจากการแตกตัว หรือปฏิกิริยา
นิวเคลียรฟชชัน 

 
ภาพที่ 6-33 ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน 
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 ธาตุยูเรเนียมที่มีอยูในธรรมชาติสวนใหญ (เกินกวารอยละ 90) เปนยูเรเนียม 238 แต
ยูเรเนียม-238  น้ีแตกตัวยาก ยูเรเนียมที่แตกตัวไดดี และมีปริมาณสํารองในเปลือกโลกมากพอ  คือ 
ยูเรเนียม-235(U-235) แตอยางไรก็ตามยูเรเนียมทั้งหมดมีปริมาณไมมากนัก สวนธาตุที่แตกตัวไดและ
มีมากเปนอันดับสองคือ ทอเรียม ซึ่งมีอยูประมาณ 1 ลานตัน การแตกตัวของธาตุดังกลาวในเตา
ปฏิกรณจะมีมวลสวนหน่ึงสูญหายไป มวลสวนน้ีเองที่ทําใหเกิดพลังงานตามทฤษฎีของไอสไตน     
โดยถาใช U-235 เปนเช้ือเพลิงประมาณ 1 กิโลกรัม พลังงานที่เกิดข้ึนจะเทากับการเผาถานหิน
ประมาณ 2,000 ตันพลังงานที่ผลิตจากเตาปฏิกรณปรมาณูมักเปนพลังงานในรูปของความรอน ซึ่ง
จําเปนตองมีตัวกลางที่ผานเขาไปรับความรอนออกมาใชงาน เชน ใชในการผลิตไอนํ้า ปจจุบันมี
เทคโนโลยีหลายแนวทางที่จะดึงพลังงานดังกลาวออกมาใช 
  8.3.2 พลังงานนิวเคลียรจากการรวมตัว (Nuclear Fusion) พลังงานนิวเคลียร  
อีกแบบหน่ึงไดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเองต้ังแต 2 นิวเคลียสข้ึนไป เกิดเปนนิวเคลียส
ของธาตุชนิดใหม พรอมกับมีพลังงานจํานวนมหาศาลปลอยออกมา เรียกกระบวนการน้ีวา ปฏิกิริยา
นิวเคลียรฟวชัน ตัวอยางที่เช่ือกันวาเกิดจากปฏิกิริยาน้ีคือ การเกิดพลังงานของไฮโดรเจน รวมตัวกัน
กลาย เปนอะตอมของฮีเลียมดังเชนที่เกิดบนดวงอาทิตย นักวิทยาศาสตรเช่ือวาปฏิกิริยารวมตัวของ
อะตอมหรือฟวชันจะมีผลดีกวาปฏิกิริยาแตกตัวของอะตอมหรือฟชชันมาก เน่ืองจากจะมี
กัมมันตภาพรังสีเกิดข้ึน   เพียงเล็กนอย และอยางออนๆ กากนิวเคลียรก็มีไมมากนัก เช้ือเพลิงที่ใช
อาจเปนนํ้าธรรมดาซึ่งใชไดไมมีหมด 
  อยางไรก็ตามปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันน้ีในทางเทคนิคยังไมสามารถควบคุมได  
นอกจาก จะใชเปนระเบิดปรมาณู จึงยังไมมีการนําไปใชประโยชนดานอื่น นักวิทยาศาสตรเอง        
มีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ีกันอยางตอเน่ือง ซึ่งหากมีการควบคุมพลังงานจากการรวมตัวได      
ก็อาจจะนําไปใชในงานดานอื่นไดเชนเดียวกับแบบปฏิกิริยาแตกตัว 
 

 
  ภาพที่ 6-34 ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน 

ที่มา (http://www.nst.or.th/article/article491/article4909.html) 
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  ภาพที่ 6-35 การเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันและฟชชัน 
 ที่มา (http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/ 

2012/04/X11946731/X11946731.html) 
 
  8.3.3 การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรฟชชัน 

    การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร     
ในแทงยูเรเนียม-235 ที่อยูภายในแกนของเตาปฏิกรณ ซึ่งจะกอใหเกิดพลังงานความรอนสูง        
จากปฏิกิริยาแตกตัวใหอยูในอัตราที่พอเหมาะโดยใชแทงแกรไฟตหยอนลงไปอยูระหวางแทงยูเรเนียม 
จะทําใหปฏิกิริยาแตกตัวชาลง และหากวางแทงแกรไฟตไวเลยก็จะเปนการหยุดการแตกตัว         
ของนิวเคลียร ขณะยูเรเนียมเกิดปฏิกิริยาแตกตัว และปลอยพลังงานความรอนสูงออกมาน้ัน ก็จะมีสาร
ตัวนําเอาความรอนดังกลาวอาจจะเปนนํ้าหรือแกส ผานทอไปยังหมอนํ้าทําใหนํ้าเดือดกลายเปนไอ และ
มีทอผานไอนํ้าไปหมุนหมุนกังหัน (Tturbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟาไอนํ้าเมื่อหมนุกงัหนั แลวจะผานลง
มายังหอกลั่นที่มีทอนํ้าหลอเย็นทําใหไอนํ้ากลายเปนนํ้าเย็นไหลกลับไปยังหอที่มีทอนําความรอน     
มาจากแกนของเตาปฏิกรณทําใหกลายเปนนํ้าเดือดกลายเปนไอหมุนเวียนไปยังกังหันอีก 

 
 

ภาพที่ 6-36 เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรแบบนํ้าเดือด 
ที่มา (http://www.nst.or.th) 
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 อนาคตของพลังงานนิวเคลียรเน่ืองจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรสามารถผลิตพลงังานออกมา
ไดอยางมหาศาลโดยใชเช้ือเพลิงยูเรเนียม-235  เพียงเล็กนอยคือยูเรเนียมเพียง 1 กิโลกรัมสามารถให
พลังงานไดมากเทากับถานหินถึง 2,000  ตันพลังงานชนิดน้ีจึงนาจะเหมาะสมสําหรับอนาคตซึ่ง
จํานวนประชากรจะทวีข้ึนอยางมากมายลนเหลือและความตองการพลังงานเพิ่มมากข้ึนอยางมหาศาล
ในขณะที่แหลงพลังงานซากดึกดําบรรพลดลงไปเรื่อยๆหากมนุษยสามารถเอาชนะปญหาอุบัติเหตุ
โรงงานระเบิดกัมมันตรังสีรั่วไหล และขจัดกากนิวเคลียรไดอยางมีประสิทธิภาพหรือสามารถสราง
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรรวมตัว(Fusion nuclear reactors) ข้ึนได สิ่งเหลาน้ีคือเงื่อนไขสําหรับ
ความกาวหนาของพลังงานชนิดน้ีในอนาคต หากปญหาเหลาน้ียังดํารงอยูการสรางโรงไฟฟาปฏิกรณ
นิวเคลียร หรือการติดต้ังเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรในยานพาหนะใดๆยอมจะตองถูกมหาชนตอตาน
อยางไมมีทางหลีกเลี่ยง 
 
 8.3.4 โครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลไดอนุมัติ 
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ขนาด 600 เมกะวัตต     
ที่อาวไผ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตไดมีการคัดคานจากประชาชนทําใหรัฐบาลจัดสินใจลมเลิก
โครงการไปในที่สุด ตอมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดบรรจุแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
โดยโรงไฟฟานิวเคลียรที่กําหนดใหมีโรงไฟฟาในปพ.ศ. 2563-2564 โดยพิจารณาเทคโนโลยีผลิต
ไฟฟาดวยระบบนํ้าภายใตความดันเตาปฏิกรณแบบนํ้าเดือด รวมกําลังผลิต 4,000 เมกะวัตตหรือ
จะเทากับปริมาณโรงไฟฟานิวเคลียร 4 โรง ระยะเวลาการกอสรางตอโรงอยูที่ประมาณ 6-7 ป 
 
  8.4 แหลงพลังงานจากชีวมวล 
 
   เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) คือ เช้ือเพลิงที่มาจากสิ่งมีชีวิต เชน ไมฟน แกลบ กาก
ออย เศษไม เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร ชีวมวลเปนแหลงพลังงานที่สําคัญชนิดหน่ึงเพราะในข้ันตอน
ของเจริญเติบโตของพืชน้ัน พืชใชกาซคารบอนไดออกไซด และนํ้า เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย
ผานกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ไดออกมาเปนแปง และนํ้าตาลแลวเก็บสะสมไวตามสวนตางๆ
ของพืช ดังน้ัน เมื่อนําพืชมาเปนเช้ือเพลิงเราก็จะไดพลังงานออกมาเชนกัน 
 
   8.4.1ประโยชนของพลังงานชีวมวล ชีวมวลมีอยูทั่วไปในประเทศไทย การนําชีวมวล
มาใชจึงชวยลดการสูญเสียเงินตรา  ใหกับตางประเทศในการนําเขาเช้ือเพลิง และชวยสรางรายได
ใหกับคนทองถ่ิน นอกจากน้ีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะไม
กอให เกิดมลภาวะ และไมสรางภาวะเรือนกระจก เ น่ืองจากการปลูกทดแทนทําใหกาซ
คารบอนไดออกไซดเกิดการหมุนเวียน และไมมีการปลดปลอยเพิ่มเติม ทั้งยังมุงหวังวาการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนอีกดวย 
  เศรษฐกิจชุมชนจะเจริญเติบโต เน่ืองจากโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีว
มวลสามารถชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองในทองถ่ิน จะเปนการชวยสรางงานในพื้นที่น้ันๆและ
กอใหเกิดรายไดกับชุมชนผานทางภาษีทองที่ เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสามารถขายไดทั้ง
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ผลผลิตการเกษตร และเศษวัสดุการเกษตรที่เคยทิ้งจะกลับมามีราคาขายไดเปนทางเลือกใหมในการ
ผลิตกระแสไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  ความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีโรงไฟฟาพลัง  
ชีวมวลขนาดเล็กกระจายอยูทั่วประเทศ ปญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่หางไกลจะลดลง หากมีโรงไฟฟา
ขนาดเล็กไปอยูใกลๆ การใชพลังงานจากชีวมวลสามารถกระทําได ทั้ งการนํามาเผาไหมเพื่อให
พลังงานความรอนโดยตรง และนําไปผานกระบวนการแปรรูปข้ันหน่ึงกอนเพื่อผลิตเปนเช้ือเพลิง 
 
  8.4.2 พลังงานความรอนจากชีวมวลโดยตรง ชีวมวลเปนอินทรียสารที่ไดจากพืช
และสัตวตางๆ เชน เศษไม โดยเฉพาะวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน แกลบจากโรงสีขาว ชานออย
จากโรงงานนํ้าตาล หรือเหงามันสําปะหลังจากโรงงานแปงมัน ชีวมวลเหลาน้ีสามารถนํามาเผาไหม
เพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชในกระบวนการผลิตไฟฟา ซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช
ทดแทนพลังงานอื่นๆไดเปนอยางดี ปริมาณชีวมวล ที่ผลิตไดภายในประเทศจะแปรผัน และข้ึนอยูกับ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ    
  ปจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของพลังงานจึงไดมีการสรางโรงไฟฟาพลังงานชีว
มวลโดยเปน "โครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็กไวใชเอง"ในอุตสาหกรรม และเมื่อเหลือใชก็ให
นํามาขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โครงการน้ีมีผูเขารวมสรางโรงไฟฟาแลว 
31 แหง แบงเปนใชแกลบเปนเช้ือเพลิง 12 แหง ชานออย 7 แหง ชานออยผสมเช้ือเพลิงอื่น 2 แหง 
เหงามันสําปะหลัง 1 แหง เปลือกไมผสมกะลาปาลม 1 แหง นํ้ามันยางดํา 1แหง สวนอีก 3 แหงที่
เหลือเปนไฟฟาจากพลังนํ้า 
 
  8.4.3 ขอดีของเชื้อเพลิงชีวมวล 
    1) มีปริมาณกํามะถันตํ่า  

   2) ราคาถูกกวาพลังงานเชิงพาณิชยอื่น ตอหนวยความรอนที่เทากัน  
   3) มีแหลงผลิตอยูในประเทศ  
   4) พลังงานจากชีวมวลจะไมกอใหเกิดสภาวะเรือนกระจก  
 

    8.4.4 ปญหาการใชพลังงานจากชีวมวล พลังงานจากชีวมวลมีขอเสียหลายประการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงประเภทถานหิน กาซธรรมชาติ และนํ้ามันเตา และเปนเหตุผลที่ทําให
การผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานทดแทนไมแพรหลายเทาที่ควร เชน  

1) ชีวมวลมีปริมาณที่ไมแนนอน ผลผลิตที่ได ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ 
ถึงแมวา   ชีวมวลจะมอียูมากแตกระจัดกระจายทําใหรวบรวมไดยาก     

2) คาใชจายสูงที่จะลงทุนเช่ือมตอระบบไฟฟา ระหวางโรงงานสูระบบสายสง   
ของการไฟฟาฝายผลิต 

3) โรงงานขาดความเช่ือมั่นที่จะลงทุน เน่ืองจาก ขาดความมั่นใจดาน 
เทคโนโลยี ไมมีผูใหคําปรึกษาทางเทคนิค และขาดการสนับสนุนการลงทุนจากสถาบันการเงิน 
เน่ืองจากความไมแนนอนของปริมาณชีวมวล  
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4) ราคาซื้อ และขายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานสิ้นเปลืองยังตํ่ามาก เมื่อเทยีบกบั 
ไฟฟาที่ไดจากชีวมวลจึงไมเกิดแรงจูงใจในการผลิต เวนแตราคาไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานสิ้นเปลืองจะ
สูงข้ึนในอนาคต  
 
 8.4.5 พลังงานความรอนจากชีวมวลท่ีผานการแปรรูป พลังงานความรอนจากชีว
มวลที่ผานการแปรรูปคือ การนําชีวมวลไปผานการแปรรูปใหอยูในรูปของนํ้ามันหรือกาซกอนที่จะ
นําไปใชเปนเช้ือเพลิงจากพืช ซึ่งแหลงพลังงานชนิดน้ีเรียกวา ไฟโตเลียม (Phytoleum) การนํามาใช
อยูในปจจุบัน แบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 
   1) กลุมแอลกอฮอล (Alcohol) 

    เปนกลุมที่มีการพัฒนาและใชกันมากที่สุดอยูในขณะน้ีคือ เอธานอลหรือ เอธิล
แอลกอฮอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลที่แปรรูปมาจากพืชจําพวกแปง และนํ้าตาลโดยผานกระบวนการ
หมัก (Fermentation) ในบานเรา  มีพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดที่นํามาเปนวัตถุดิบ  ในการผลิต
แอลกอฮอลได เชนขาวฟาง ขาวโพด ขาว หัวผักกาดหวานธัญพืชตางๆ แตที่ยังไมเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายเปนเพราะตนทุนสูง    
    อยางไรก็ดีจากการศึกษาวิจัยพบวามันสําปะหลังและออยจัดเปนพืชทีม่แีนวโนม  
ในการนํามาผลิตแอลกอฮอลไดมากที่สุดโดยเอทานอล95% สามารถนํามาใชเปนนํ้ามันเช้ือเพลิง
โดยตรงไดในเครื่องยนตสันดาปภายในที่มีอัตราสวนการอัดสูงสวนเอทานอลบริสุทธิ 99.5% โดยมาก
จะนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน (Benzene หรือGasoline) และเรียกกันวาแกสโซฮอล (Gasohol) 
หรือถาผสมกับนํ้ามันดีเซลก็จะเรียกวาดีโซฮอล (Diesohol) 
    "แกสโซฮอล” ที่ ปตท. ออกจําหนายเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไดจากการผสม
ระหวางเอทานอล หรือที่เรียกวา เอทธิลแอลกอฮอล (Ethyl  alcohol)  ซึ่งเปนแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 
99.5% โดยปริมาตร ผสมกับนํ้ามันเบนซินธรรมดาไรสารตะกั่ว (ULR 91) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน
และ  เอทานอล1 สวน จึงไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับนํ้ามันเบนซินพิเศษไรสาร
ตะกั่วออกเทน95 (สีเหลือง) ทุกประการ สามารถใชไดกับรถยนตทุกรุนที่ใชนํ้ามันเบนซิน ไมมีความ
แตกตางกันในเชิงคุณสมบัติของนํ้ามัน รถยนตสามารถเติมแกสโซฮอลผสมกับนํ้ามันที่เหลืออยูในถังได
เลยโดยไมตองรอใหนํ้ามันในถังหมด และผูใชรถไมตองดําเนินการปรับแตงเครื่องยนตแตอยางใด  
    ขอดีของการใชแกสโซฮอล 
    - ทําใหเกิดการเผาไหมของเครื่องยนตที่สมบูรณ สามารถชวยลดปริมาณมลพิษ
จากทอไอเสีย  โดยสามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดลง 20-25%  
    - ขณะน้ีประเทศไทยมีความตองการใชนํ้ามันเบนซินวันละประมาณ 20 ลาน
ลิตร หากนําแอลกอฮอลมาผสมรวมกับนํ้ามันเบนซินจะชวยลดปริมาณการใชนํ้ามันลงไดประมาณ  
10 % หรือวันละ 2 ลานลิตร และประหยัดเงินตราตางประเทศในการซื้อนํ้ามัน 
    - ลดงบประมาณในการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรลงไดประมาณ 1 หมื่นลาน
บาท ทั้งน้ี เพราะสามารถนําผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป ใชประโยชนทางดานพลังงานได 
    2) กลุมไบโอดีเซล (Biodiesel) 

    ไบโอดีเซล (Biodiesel) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนํานํ้ามันพืชชนิดตางๆ หรือ
ไขมันสัตว รวมทั้งนํ้ามันที่ใชแลวจากการปรุงอาหาร มาเขาขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคม ีโดยการเติม
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แอลกอฮอล เชน เมทานอล หรือเอทานอล และตัวเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
ภายใตสภาวะที่อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนเปนเมทิลเอสเตอร (Methyl ester), เอทิลเอสเตอร      
(Ethyl ester) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา "ไบโอดีเซล" และไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยไดใชเปน
วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง ฯลฯ 
    ในปจจุบันมีการพัฒนาไปคอนขางมากแลวในหลายประเทศ ทั้งในยุโรป และ 
อเมริกา จนถึงข้ันมีการรับรองใช และมีการกําหนดมาตรฐานของนํ้ามันไบโอดีเซลแลวในหลาย
ประเทศ 
   3) กลุมนํ้ามันพืชโดยตรง (Straight Vegetable Oil) การใชในกลุมน้ียังมี
นอยอยูในปจจุบัน เน่ืองจากยังมีการทดสอบ วิจัยและพัฒนานอยเมื่อเทียบกับ 2 กลุมแรก มีความ
หลากหลายในรูปแบบการนําไปใชจึงยังไมสามารถกําหนดมาตรฐานได มีการใชนํ้ามันดิบ (Crude oil) 
นํ้ามันกลั่นบริสุทธ์ิ (Refined oil) และการผสมนํ้ามันพืชกับนํ้ามันชนิดตางๆ เชน นํ้ามันกาด หรือ 
ผสมกับนํ้ามันดีเซล เรียกวา ไฟโตดีเซล (Phytodiesel) แตถาผสมหรือดัดแปลงนํ้ามันพืชไปใชแทน
นํ้ามันเบนซิน เรียกวา ไฟโตเลียน (Phytoline) เพื่อใหสอดคลองกับคําวา แกสโซลีน (Gasoline) และ
กรณีนํานํ้ามันพืชไปผสมนํ้ามันหลอลื่น เรียกวา ไฟโตลูบ (Phytolube) 
    4) กลุมแกสชีวภาพ (Biogas) กรณีตองการจะใหหมายถึงเฉพาะที่เกิดมาจาก
การใชพืช อาจเรียกวา  ไฟโตแกส (Phytogas) ก็ได เช้ือเพลิงในกลุมน้ีที่เรารูจักคือ แกสไฮโดรเจน 
(Hydrogen) และมีเทน (Methane) ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของแกสชีวภาพที่ไดจากการหมัก    
มูลสัตว หรือเศษซากอาหารที่เหลือที่ยอยไมหมดเมื่อสัตวกินเขาไป 

 
 

ภาพที่ 6-37 แหลงพลังงานชีวมวล 
ที่มา (http://lancaster.ne.gov) 
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ภาพที่ 6-38 กระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 

ที่มา (http://www.tei.or.th/remhs/publication/Booklet-Biomassenergy.pdf) 
 

9. พลังงานไฟฟา 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่เราใชสอยในชีวิตประจําวันลวนตองการพลังงานในการทํางานเชน
หลอดไฟก็ตองการไฟฟาเพื่อสองสวางรถยนตก็ตองการนํ้ามันเพื่อการขับเคลื่อนแมแตรถจักรยาน
ยังตองการแรงถีบแตการจะสงพลังงานไปยังพื้นที่หางไกลการจะนําไปสงใหอยางงายที่สุดคือการ
แปลงพลังงานอื่นๆเปนพลังงานไฟฟาและสงไปตามสายไฟดังน้ันไฟฟาคือพลังงานรูปแบบหน่ึงซึ่ง
ถูกแปรรูปเพื่อจัดสงไปยังที่ตางๆโดยใชสายไฟฟาเปนตัวนําไป 

 
9.1 พลังงานไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร 
 

การที่จะผลิตพลังงานไฟฟาน้ันทําไดหลายวิธีเชนใชลมชวยหมุนใบพัดที่ตอกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาดังจะเห็นในกังหันลมใชสารเคมีทําปฏิกิริยากันดังจะเห็นในถานไฟฉายใชไอนํ้าขับดัน
ใบพัดเครื่องกําเนิดไฟฟาดังจะเห็นที่โรงไฟฟาถานหินแมเมาะใชนํ้าเหนือเข่ือนหมุนใบพัดดังจะเห็น   
ที่เข่ือนภูมิพลเปนตนแตพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดในประเทศไทยสวนใหญยังตองนําเขาเช้ือเพลิงเพื่อใช
ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากตางประเทศและความตองการพลังงานไฟฟาก็เพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ 
ทุกปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนไปจึงเปนภาระของทางภาครัฐที่ตองจัดหาแหลงพลังงานไฟฟาเพื่อมา
รองรับความตองการดังกลาวเชนตองมีการผลิตโรงไฟฟาถานหินเพิ่มเติมสรางเข่ือนเพิ่มเติมแต     
การกระทําดังกลาวยอมเกิดมลภาวะและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยากหลีกเลี่ยงไมไดดังน้ัน    
การประหยัดพลังงานนอกจากจะเปนการชวยประหยัดเงินแลวยังเปนการชะลอการสรางโรงไฟฟา   
ซึ่งเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางออมดวย 
 

9.2 แหลงกําเนิดไฟฟา  
 

9.2.1 เซลลไฟฟาเคมีเซลลไฟฟาเคมีเปนแหลงกําเนิดไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานเคมี          
เปนพลังงานไฟฟาไดแกถานไฟฉายเซลลสังกะสีคลอไรดเซลลปรอทออกไซดเซลลลิเทียม เซลล      
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อัลคาไลนแมงกานิสเซลลไฟฟาเหลาน้ีเมื่อใชไปนานๆกระแสไฟฟาจะคอยๆลดลงจนกระทั่งหมดไปใช
ไมไดเรียกวา“เซลลปฐมภูมิ”เซลลไฟฟาอีกประเภทหน่ึงคือ “เซลลทุติยภูมิ” เปนเซลลไฟฟาที่เมื่อใช
กระแสไฟฟา(Discharge) หมดไปแลวสามารถนํากลับมาประจุไฟฟาหรืออัดไฟได (Charge) ใชใหมได
เชนเซลลไฟฟาแบบตะกั่ว (Lead Acid Cell) ที่ใชกับรถยนตเซลลนิกเกล แคดเมียม (Nickel-
Cadmium cell) ใชกับโทรศัพทมือถือแบตเตอรี่เปนแหลงกําเนิดไฟฟาเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเปน
พลังงานไฟฟาแบตเตอรี่จะประกอบดวยเซลลไฟฟาหลายๆเซลลมาตออนุกรมกันโดยมีตะกั่วทําหนาที่
เปนข้ัวบวกและตะกั่วออกไซดทําหนาที่เปนข้ัวลบมีกรดซัลฟูริก (H2So4) ที่มีความถวงจําเพาะ 1.25 
เปนสารละลายอิเล็กโตรไลท (Electrolite Solution) ปฏิกริยาที่เกิดข้ึนระหวางตะกั่วกับกรดซัลฟุริก
จะเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจรแบตเตอรี่แตละหมอจะมีความจุไฟฟาหรือความจุไฟฟา (Charge 
Capacity) ตางกันเชนหมอแบตเตอรี่ขนาดเล็กจะเขียนไววา 12 v 40 Ah หมายความวาแรงดันหรือ
ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่มีขนาด 12 volts มีความจุพลังงานไฟฟา 40 Ah (Ampers Hour) 
แอมแปร – ช่ัวโมง 

 
9.2.2 ไดนาโม (Dynamo)ไดนาโมเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เปลี่ยนจากพลังงานกล

เปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยหลักการเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟาคือเมื่อนําสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ผาน
ขดลวดหรือนําขดลวดเคลื่อนที่ผานสนามแมเหล็กจะเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจรเรานําหลักการน้ีไป
สรางเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชตามเข่ือนผลิตไฟฟาตางๆเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยใชถานหินที่อําเภอแม
เมาะจังหวัดลําปางเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชแกสที่อําเภอบางปะกงจังหวัดชลบุรีเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใช
นํ้ามันเตาเหลาน้ีเปนตน 

 
9.2.3 เซลลสุริยะ (Solar Cell) เซลลสุริยะเปนเซลลไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปน

พลังงานไฟฟาโดยอาศัยปรากฏการณ “การนําไฟฟาเน่ืองจากแสง” (Photoelectric Effect) 
เซลลไฟฟาชนิดน้ีทําจากสารกึ่งตัวนําสองชนิดมาตอกันสวนมากทําจากสารซิลิคอนผสมกับโบรอน
เซลลสุริยะเปนเซลลขนาดเล็กใหกระแสไฟฟาไมมากจึงนิยมนําไปใชกับนาฬิกาเครื่องคิดเลขวิทยุยาน
อวกาศดาวเทียม 

 
9.2.4 ไฟฟาเกิดจากการคูควบความรอน (Thermo Electric Effect) แหลงกําเนิน

ไฟฟาชนิดน้ีเกิดจากการนําโลหะสองชนิดมาเช่ือมกันแลวทําใหปลายทั้งสองขางมีอุณหภูมิตางกันจะ
เกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจรเรียกปรากฏการณน้ีวาคูควบความรอน (Thermocouple) ปริมาณ
กระแสไฟฟาจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดของโลหะและความแตกตางระหวางอุณหภูมิของโลหะ  
ทั้งสอง 
 

9.3  หนวยงานการไฟฟาและคาไฟฟา 
 

9.3.1 หนวยงานการไฟฟาการที่เราสามารถใชไฟฟาไดอยางสะดวกสบายก็เน่ืองจาก 
มีหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตและจัดสงไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาตามบานพักอาศัยอาคารสถานที่ตางๆซึ่ง
ไดแก 
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9.3.1.1การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาสงใหกับ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง 
  9.3.1.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ทําหนาที่จัดสงกระแสไฟฟาใหกับผูใช
ไฟฟาในสวนตางๆของประเทศยกเวนในสวนของกรุงเทพฯและปริมณฑล 
  9.3.1.3 การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ทําหนาที่จัดสงกระแสไฟฟาใหกับผูใช
ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
 9.3.2 ประเภทผูใชไฟฟา หนวยงานการไฟฟาจัดแบงประเภทของผูใชไฟฟาซึ่งจะตอง
ชําระคาใชไฟฟาในอัตรา ที่ตางกันตามลักษณะการใชงานหรือกิจการโดยแบงออกเปน 8 ประเภทดังน้ี 
 9.3.2.1 ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย 
   1) การใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน 
   2) การใชไฟฟาเกิน 150 หนวยตอเดือน 
 9.3.2.2 ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 
 9.3.2.3 ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 
 9.3.2.4 ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ 
 9.3.2.5 ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง 
 9.3.2.6 ประเภทที่ 6 สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร 
 9.3.2.7 ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร 
 9.3.2.8 ประเภทที่ 8 ไฟฟาช่ัวคราว 
 

ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงจะจัดเก็บคาไฟฟาโดยดูจากปริมาณ 
พลังงานไฟฟาซึ่งมีหนวยเปนกิโลวัตตช่ัวโมง (kWh) ที่ผานมิเตอรโดยจะติดต้ังไวกอนจายไฟฟาเขาใน
อาคารและมีเจาหนาที่มาจดเลขมิเตอรทุกๆเดือนแลวนําไปคํานวณวาเดือนที่ผานมาผูใชไฟฟาใชไฟฟา
ไปกี่กิโลวัตตช่ัวโมงนําหนวยไฟฟาที่คํานวณไดไปคูณกับอัตราคาไฟฟา (บาท/kWh) และคาไฟฟาผัน
แปร (Ft) จะไดจํานวนเงินบาทที่จะไปเรียกเก็บจากผูใชไฟฟาสรุปแลวคาไฟฟาที่เรียกเก็บและปรากฏ
ในใบแจงหน้ี/ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาในปจจุบันประกอบดวย 
 

9.3.3 วิธกีารคํานวณคาไฟฟา กอนอื่นตองทราบจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่มีอยูในบาน
กอนวามีจํานวนเทาใด และเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดกินไฟเทาไรสามารถสังเกตไดจากคูมือการใชงาน
หรือแถบปายที่ติดกับเครื่องใชไฟฟาที่เขียนวากําลังไฟฟาซึ่งมีหนวยเปนวัตต (Watt) หลังจากน้ันลอง
คํานวณดูวาเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดที่ใชงานในแตละวันกินไฟวันละกี่ยูนิตและนํามาเปรียบเทียบกับ
อัตราคาไฟฟาโดยสามารถคํานวณไดจากสูตร 

การใชไฟฟา 1 หนวยหรือ 1 ยูนิตคือเครื่องใชไฟฟาขนาด 1000 วัตตที่ใชงาน 
ในหน่ึงช่ัวโมง 
1 ยูนิต = (กําลังไฟฟา (วัตต) ของเครื่องใชไฟฟาที่ตองการคํานวณ x จํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ตองการ 
คํานวณ / 1,000) x จํานวนช่ัวโมงที่ใชงานในหน่ึงวัน 
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ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟา 
บานอยูอาศัยของทานมีเครื่องใชไฟฟาอยูในบาน 5 ชนิดเราสามารถคํานวณการใชไฟฟาได

ดังตอไปน้ี 
คาไฟฟาฐาน + คาไฟฟาผันแปร (คาเอฟที) + คาบริการ + ภาษีมูลคาเพ่ิม 

1. หลอดไฟฟาขนาด 36 วัตต (รวมบาลาสตอีก 10 วัตตเปน 46 วัตต) จํานวน 10 ดวงเปดใชงานวัน
ละ6 ช่ัวโมงใชไฟฟาวันละ (46 x 10 / 1000) x 6 = 2.76 หนวยเดือนละ (30x 2.76) = 82.8 หนวย
หรือประมาณ 83 หนวย 
2. หมอหุงขาวขนาด 600 วัตตจํานวน 1 ใบเปดใชงานวันละ 30 นาที (0.5 ช่ัวโมง) 
ใชไฟวันละ (600 x 1 / 1,000) x 0.5 = 0.3 หนวยหรือประมาณเดือนละ (30x 0.3) = 9 หนวย 
3. ตูเย็นขนาด 125 วัตตจํานวน 1 เครื่องเปดใชงาน 24 ช่ัวโมงสมมติคอมเพรสเซอรทํางานวันละ 8
ช่ัวโมงใชไฟวันละ (125 x 1/ 1000)x 8 = 1 หนวยหรือประมาณเดือนละ (30 x1) = 30 หนวย 
4. เครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 บีทียู (ประมาณ 2,000 วัตต) จํานวน 1 เครื่องเปดวันละ 12 
ช่ัวโมงสมมุติคอมเพรสเซอรทํางานวันละ 6 ช่ัวโมงใชไฟฟาวันละ (2000 x 1 / 1000) x 6 = 12 
หนวยหรือประมาณเดือนละ (30 x 12) = 360 หนวย 
5. ทีวีสีขนาด 100 วัตตจํานวน 1 เครื่องเปดใชงานวันละ 4 ช่ัวโมง (100 x 1 / 1000) x 4 = 0.4 
หนวยหรือประมาณเดือนละ (30 x0.4) = 12 หนวย 

รวมการใชไฟฟาในบานประมาณเดือนละ 83+9+30+360+12 = 494 หนวย 
 
เมื่อทราบจํานวนยูนิตแลวสามารถคํานวณคาไฟฟาไดโดยเปรียบเทียบกับอัตราคาไฟฟาได

ดังน้ี 
ประเภท1.1 การใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน 

5 หนวย (หนวยที่ 1-5) เปนเงิน 0.00 บาท 
10 หนวยตอไป (หนวยที่ 6-15) หนวยละ 1.3576 บาท 
10 หนวยตอไป (หนวยที่16-25) หนวยละ 1.5445 บาท 
10 หนวยตอไป (หนวยที่ 26-35) หนวยละ 1.7968 บาท 
65หนวยตอไป (หนวยที่ 36-100) หนวยละ 2.1800 บาท 
50 หนวยตอไป (หนวยที่ 101-150) หนวยละ 2.2734 บาท 
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151-400) หนวยละ 2.7781 บาท 
เกินกวา 400 หนวย (หนวยที่ 401 เปนตนไป) หนวยละ2.9780 บาทคาบริการรายเดือน

เดือนละ 8.19 บาท 
ประเภท1.2 การใชไฟฟาเกิน 150 หนวยตอเดือน 

150 หนวยแรก (หนวยที่ 1-150) หนวยละ 1.8047 บาท 
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151-400) หนวยละ 2.7781 บาท 
เกินกวา 400 หนวย (หนวยที่ 401 เปนตนไป) หนวยละ2.9780 บาท 
คาบริการรายเดือนเดือนละ 40.90 บาท 

 
สมมุติวาใชไฟฟาไป 494 หนวยตามตัวอยางซึ่งจัดใหเปนผูใชไฟฟาประเภท 1.2 
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150 หนวยแรก (150 x 1.8047 บาท) = 270.71 บาท 
250 หนวยตอไป (250 x 2.7781 บาท) = 694.53 บาท 
สวนที่เกินกวา 400 หนวย (494-400 = 94 หนวย x 2.9780 บาท) = 279.93 บาท 
คาบริการรายเดือน = 40.90 บาทรวมเปนเงิน = 1,286.07 บาท 
คิดคา Ft (Energy Adjustment Charge) หรือคาไฟฟาผันแปรในแตละเดือนโดยดูไดจาก

ใบเสร็จรับเงินหรือสอบถามการไฟฟาการคิดคา Ft คิดไดโดยการนําเอาคา Ft ในแตละเดือน x 
จํานวนหนวยที่ใชคา Ft เดือนพฤษภาคม 2554 = 24.44 สตางคตอหนวย 

คิดคา Ft 494 x 24.44 สตางค = 120.73 บาท 
รวมเปนเงิน (1,286.07 + 120.73) = 1,406.80 บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% = 98.48 บาท 
รวมเปนเงินคาไฟฟาที่ตองชําระทั้งสิ้น = 1,505.25 บาท 
ในกรณีที่คํานวณคาไฟฟาแลวเศษสตางคมีคาตํ่ากวา 12.50สตางคจะทําการปดเศษลงใหเต็ม

จํานวนทุกๆ 25 สตางคและถาเศษสตางคมีคาเทากับหรือมากกวา 12.50 สตางคจะทําการปรับเศษ
ข้ึนใหเต็มจํานวนทุกๆ 25 สตางค 
 
10. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน 
 
 การใชวัสดุพลังงานของมนุษยเชนนํ้ามันเช้ือเพลิงถานหินและแกสธรรมชาติเปนสาเหตุ
สําคัญของการปลดปลอยแกสพิษชนิดตางๆสูสภาพแวดลอม 
  ปริมาณการใชวัสดุพลังงานดังกลาวไดเพิ่มมากข้ึนตามจํานวนประชากรและการบริโภค  
ของประชากร ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางตอสิ่งมีชีวิตจํานวนมากดวยการขาดความรู และ 
ความเขาใจในขอบเขตและสมรรถนะการรองรับการถายเทของเสียของธรรมชาติทําใหมนุษย         
ไมสามารถกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมของการบริโภค และการทํากิจกรรมที่จะไมเกินกําลัง            
ที่ธรรมชาติจะสามารถฟนคืนสภาพกลับมาไดอีก กอใหเกิดอันตรายตอการดํารงชีวิตของมนุษย และ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจํานวนมาก 
  พฤติกรรมการบริโภคพลังงานของมนุษยสมัยใหมมีลักษณะที่กอใหเกิดความสญูเสยีพลงังาน
เกินความจําเปนอยางมากเชนการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่มีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป ไมสอดคลองกบั
ความจําเปนที่ตองใชเชนตูเย็นโทรทัศนเครื่องปรับอากาศเครื่องเปาผมเตารีดหมอหุงขาวฯลฯตูเย็นทีม่ี
ระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติจะเปนตูเย็นที่ใชกําลังไฟฟามากกวาตูเย็นชนิดที่มีปุมสําหรับกดละลาย
นํ้าแข็งการเสียบปลั๊กเครื่องไฟฟาทิ้งไวหลังจากใชเสร็จแลวเชนเครื่องรับโทรทัศนจะใชไฟฟา 2.5-8 
วัตตตลอดเวลาที่มีสัญญาณไฟสีแดงบนเครื่องรับที่พรอมจะรับสัญญาณจากเครื่องบังคับระยะไกล 
  การติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่มีชองใหความเย็นรั่วไหลออกขางนอกไดการรั่วไหล
น้ีจะทําให เครื่องทํางานเพิ่ม และสิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึนและถาหากวาในสถานที่ที่ ใช
เครื่องปรับอากาศน้ันมีกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรอนเชนการประกอบอาหารอุนอาหารหรือการใชไฟ
แสงสวางชนิดหลอดไสซึ่งมีประสิทธิภาพตํ่าในหองปรับอากาศ ซึ่งทุกๆวัตตของกําลังไฟฟาที่ใชสําหรับ
หลอดแสงสวางน้ีจะทําใหสิ้นเปลืองกําลังไฟสําหรับเครื่องปรับอากาศ 1.3  วัตตเพื่อทําใหอุณหภูมิ 
ของหลอดไฟชนิดน้ีลดลงการสูญเปลาของพลังงานที่เกิดข้ึนบอยมากคือการเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว
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โดยไมมีการใชประโยชนเชนเครื่องรับโทรทัศนวิทยุเครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศหลอดไฟแสงสวาง
ฯลฯ 
  เมื่อมีการใชพลังงานมากดังกลาวก็ยังผลใหเกิดการถายเทและปลดปลอยของเสียออกสู
สภาพแวดลอมมากข้ึนทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงใชประโยชนไดนอยลงซึ่งก็จะย่ิงทําให
ผูบริโภคจําตองใชพลังงานเพิ่มมากข้ึนอีกเพื่อปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงเชน
ภาวการณจราจรที่คับค่ัง และมีการใชยวดยานพาหนะขนสงคมนาคมมากข้ึนก็ไดกอใหเกิดภาวะ
มลพิษทางอากาศมากข้ึนทําใหผูคนที่สัญจรไปมาบนทองถนนหรือผูที่อยูอาศัยใกลบริเวณดังกลาว
จําเปนตองติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึน 
  พฤติกรรมการบริโภคพลังงานอยางไมเหมาะสมอีกประการหน่ึงคือ การจัดการพื้นที่ใชสอย
ในอาคารอยางไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางย่ิงอาคารที่เปนศูนยการคาเชน การจัดใหศูนยอาหารหรือ
หางสรรพสินคาไปอยูช้ันที่สูงๆแตกลับจัดแผนกสินคาที่มีผูหาซื้อนอยไวช้ันลางสุดหรือการจัดสถานที่
จอดรถของพนักงานไวใกล ตัวอาคารมากกวาสถานที่จอดรถสําหรับลูกคาและผูมาติดตอ              
ทําใหผูมาติดตอตองขับรถวนเปนระยะทางยาวนานกวาจะจอดรถไดกอใหเกิดการสูญเสียพลังงานโดย
ไมจําเปนเปนตน 
 
11. การประหยัดพลังงาน 
 
 ไมมีใครบอกไดหรือยังไมมีการกําหนดมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับกันทั่วไปออกมาวาการใช
พลังงานแคไหนเพียงใดที่ถือวา“ประหยัด” และเปนการใชพลังงาน“อยางย่ังยืน” แตเราสามารถ
กระทําในรูปของขอตกลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับมาตรการหรือแนวทาง วิธีการดําเนินชีวิตและ
การทํางานบางครั้งคือการจัดการสุดทายคือการสรางคานิยม และจริยธรรมในเรื่องของการประหยัด
พลังงาน การใชพลังงานอยางรูคุณคาอยางมีประสิทธิภาพไมเปนการทําลายสมดุลของธรรมชาติ   และ
ใหชวยกันแสวงหาหรือหันไปใชพลังงานที่ทดแทนใหมไดใหมากข้ึนทั้งน้ีโดยมีแนวทางในทางปฏิบัติ   
ที่เปนจริงที่จะสามารถไปบรรลุเปาประสงคที่วางเอาไวไดดวย 
 
 11.1 การใชพลังงานอยางรูคุณคา 
 
 การใชพลังงานในทุกข้ันตอนและกิจกรรมการบริโภคจะตองควบคุมใหมีการใช     
อยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดโดยเริ่มดวยการลดการสูญเสียในทุกข้ันตอนมกีารตรวจ
ตราดูแลการใชพลังงานอยางตอเน่ืองเพิ่มความระมัดระวังในการใชไมปลอยใหมีการสิ้นเปลือง
พลังงานโดยไมมีการใชประโยชนมีการตรวจสอบการรั่วไหลเพื่อการปองกันและลดการสูญเสียและมี
การกําหนดแผนการใชอยางเหมาะสมในดานการใชพลังงานในกิจกรรมตางๆโดยเฉพาะการใช
พลังงานในครัวเรือนและสํานักงานใหคํานึงถึงการใชประโยชนในดานตางๆจากธรรมชาติใหมากที่สุด
เชนการปลูกตนไมรอบอาคารดานทิศตะวันตกหรือดานที่ไดรับแสงแดดมากการติดต้ังบานประตูและ
หนาตางใหสามารถเปดรับแสงสวาง ซึ่งการเพิ่มคุณคาการใชพลังงานในสวนน้ีจะตองเริ่มตนต้ังแตการ
วางแผนการกอสรางและใชอาคารจากการออกแบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่ที่จะมี
การกอสรางอาคาร 
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  11.2 การพ่ึงพาการใชพลังงานท่ีทดแทนใหมได 
 
   การใชพลังงานที่ทดแทนใหมไดเชน การใชพลังงานจากมวลชีวภาพเปนวัสดุพลังงาน
ในการหุงตมแทนการใชแกสธรรมชาติและแกสปโตรเลียมเหลวการเลือกใชอุปกรณการหุงตมหรือเตา
ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงก็เปนอีกทางหน่ึงที่จะชวยลดปริมาณการใชพลังงาน  ทั้งถาน และฟนใน
การหุงตมไดดวยโดยที่อัตราการใชพลงังานที่ทดแทนใหมไดน้ันจะตองอยูในระดับที่ไมเกินขีดอตัราการ
ทดแทนใหมตามธรรมชาติของตนไม 
 
 11.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
 
  ปจจุบันน้ีไดมีการคนควาวิจัยตรวจสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
ชนิดตางๆข้ึนมากมายหลายชนิด และไดผลิตเปนสินคาวางจําหนายในประเทศไทยแลวนับแตอุปกรณ
แสงสวางที่เปนหลอดไฟชนิดตางๆที่ใชกําลังไฟฟาตํ่าแตใหกําลังสองสวางมากกวาหรือเทาเทียมกับ
หลอดไฟชนิดมีไสนอกจากน้ี ยังมีอายุการใชงานยาวนานกวาหลอดชนิดอื่นรวมทั้งไมทําใหเกิดความ
รอนในขณะที่มีการใชงานซึ่งจะชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานสําหรับเครื่องปรับอากาศดวยสําหรับ
เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงก็มีจําหนายแลวทําใหสิ้นเปลือง
พลังงานนอยกวาเดิมตูเย็นประหยัดพลังงานซึ่งใชไฟฟาเพียงรอยละ 30 ถึง 35 ของตูเย็นโดยทั่วไปก็
ไดมีการผลิตและจําหนายแลวจากตัวอยางที่กลาวถึงน้ีจะเห็นไดวาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
สําหรับการบริโภคในแตละดาน ไดมีวางจําหนายเปนทางเลือกซื้อ และเลือกใชดวยจิตสํานึกที่ถูกตอง
ทางดานพลังงานจะทําใหผูบริโภคเสียคาใชจายพลังงานลดลงและลดการพึ่งพาการใชพลังงานลง
นอกจากน้ี ยังเปนการแสดงความรับผิดชอบตอปญหาการลดนอยลงของแหลงพลังงานและความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมที่พึงมีอีกดวย 
 
12. สรุป 
 
  พลังงาน คือ สิ่งที่ไมมีตัวตน ไมมีมวล แตสามารถสังเกตไดจากความสามารถในการทํางาน
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงาน เชน ความรอน แสงสวาง หรือเสียง ในชีวิตประจําวัน   
ของมนุษยไดพบกับพลังงานตลอดวัน พลังงานมีความสําคัญและความจําเปนอยางย่ิงในการดํารงชีวิต
และการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา เทคโนโลยีสวนใหญในปจจุบันเปนเทคโนโลยี         
ที่พัฒนาข้ึนเพื่อการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพหรือฟอสซิล โดยเฉพาะนํ้ามัน นอกจาการใชนํ้ามัน
เพื่อเปนเช้ือเพลิงแลวยังมีการใชถานหิน กาซธรรมชาติและหินนํ้ามันเปนจํานวนมาก ซึ่งการใช
พลังงานที่ไดจากเช้ือเพลิงเหลาน้ีไดปลดปลอยมลพิษหรือของเสียออกมาทําใหเกิดมลพิษในอากาศ 
นอกจากน้ันความรอนและการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชพลังงานอก         
สูบรรยากาศยังมีผลใหเกิดสภาวะโลกรอนข้ึน จึงมีความพยายามในการหาแหลงพลังงานที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและโลกใหนอยที่สุด เพื่อใหการใชพลังงานมีความย่ังยืนและสามารถคง
สภาวะที่ดีของโลกใหนานที่สุด เทคโนโลยีการใชพลังงานสะอาดจึงเขามามีบทบาทสําคัญแทนการใช
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พลังงานฟอสซิล แตอยางไรก็ตามแนวโนมของการใชพลังงานยังคงไปในทิศทางที่เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา 
เมื่อพิจารณาศักยภาพดานพลังงานตลอดจนแหลงพลังงานสํารองของประเทศถือวายังมีจํากัดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนไทยทุกคนที่จะตอง
ชวยกันประหยัดพลังงานที่จํากัดน้ีไวใหกับคนรุนหลังไดใชตอไป 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 6 
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7. การใชพลงังานสิ้นเปลืองมักทําใหเกิดปญหาจากการใชพลังงานคืออะไร 
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13. พลังงานนิวเคลียรแบบฟชชัน(Fission reaction) มีลักษณะการทํางานอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 
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4. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. นาโนเทคโนโลยี 
6. วัสดุศาสตร 
7. นิติวิทยาศาสตร 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได 
2. อธิบายการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานการเกษตรได 
3. อธิบายการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานการแพทยและสาธารณสุขได 
4. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพได 
5. บอกความหมาย และความสําคัญ และยกตัวอยางการประยุกตใชนาโนเทคโนโลยี และ

วัสดุศาสตรได 
6. บอกความหมายและยกตัวอยางการประยุกตใชนิติวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันได 
7. แปลความหมาย และวิเคราะหผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตรเบื้องตนได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต” 

จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต” เปนกลุมยอย 
6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คน จากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 

คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรอืเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 
7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
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8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไป เพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพ 
ชีวิต” การนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint 

2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. ใบงาน 
4. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
5. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบัความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพ 

ชีวิต 

การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

 
 

ปจจุบันประเทศไทย กําลังประสบปญหาอันเน่ืองจากวิกฤติ เศรษฐกิจ ทําใหเกิด 
ความจําเปนที่เราจะตองหาทางต้ังตัวใหม โดยการผลิตสินคาและเปดบริการใหมๆ แทนที่จะอาศัยขอ
ไดเปรียบของประเทศไทยแบบเดิมๆ คือ อาศัยการมีวัตถุดิบในประเทศ และคาแรงราคาถูก แนวทาง
ใหมในวันน้ีคงตองเนนเรื่องการใชสมอง การใชความสามารถที่มีอยูมาเพิ่มพูนและผสมผสาน        
กับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อผลิตสินคาหรือเสนอบริการที่มีมูลคาสูงข้ึน สามารถแขงขันในตลาดโลกได 
เทคโนโลยีในโลกกําลังกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปนเทคโนโลยี        
ที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาพันธุพืชและสัตว เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารใหมีปริมาณเพียงพอตอประชากร
โลก ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนทุนเดิม คนไทยเองก็มีความชํานาญ             
ทางการเกษตร และดานการดูแลสุขภาพซึ่งเปนเรื่องของการใชเทคโนโลยีชีวภาพเชนกัน ดังน้ันจึงควร
เนนการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพอยางจริงจังและ ตอเน่ืองในการพัฒนาความรู 
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากข้ึน เพื่อใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
สามารถพึ่งตนเองไดในการผลิตสินคาและการบริการ เทคโนโลยีชีวภาพจึงเปนเครื่องมือสําคัญชนิด
หน่ึงที่จะทําใหประเทศกลับเขาสูสภาพการมีเศรษฐกิจดีอีกครั้งหน่ึง 
 ในชีวิตประจําวันของมนุษยมีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา 
ซึ่งทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีข้ึน แตหากมนุษยนําความรูของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช         
อยางไมถูกตองและเหมาะสมอาจมีผลกระทบในแงลบตอคุณภาพชีวิตได ดังน้ันการนําความรู        
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนควรคํานึงผลกระทบในดานตางๆ ที่อาจจะเกิด
ภายหลัง ปจจุบันความกาวหนาของของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง  
ทุกวันซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษยอยางมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดข้ึน ดังเน้ือหา  
ของหนวยการเรียนตอไปน้ี 

 
1. เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 1.1 ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
  เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology ซึ่งมาจากคําวา Bio กับ Technology คําวา Bio 
หรือ Biology หมายถึง การศึกษาเรื่องของสิ่งมีชีวิต สวนคําวา Technology หมายถึงการประยุกตใช
ความรูทางวิทยาศาสตร ดังน้ัน เมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันเปน Biotechnology จึงหมายถึง 
เทคนิคหรือวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการนําสิ่งมีชีวิต หรือช้ินสวนของสิ่งที่มีชีวิตมาพัฒนา หรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ปรับปรุงพันธุ พืชหรือสัตว หรือแมแตการปรับปรุงตัวจุลินทรีย เพื่อใชประโยชน
เฉพาะ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เปนเทคโนโลยีที่มี วิทยาศาสตรเปนรากฐาน อาจเรียกไดวาเปน           
สหวิทยาการที่นําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมาใชใหเกิดประโยชน โดยประมวลความรูจากหลาย
สาขาวิชา ไดแก เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมกระบวนการ และ



 

 

310 บทที ่7 ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 

สาขาวิชาอื่นๆ ต้ังแตเรื่องการขยายและปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การนําผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไป
แปรรูปเปนอาหาร หรือยา รวมถึงกระบวนการที่ใชแปรรูปผลผลิตดังกลาวในระดับโรงงาน และ
กระบวนการที่ใชสิ่งมีชีวิต เชน จุลชีพในการบําบัดนํ้าเสีย หรือการนําของเสียไปใชประโยชน 
  
 1.2 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางชีวภาพ  
 

เทคโนโลยีชีวภาพเปนกระบวนการหรือเทคนิคที่เกี่ยวของกับการนําเอาความรู     
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพืชสัตวและ
จุลินทรีย รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑอาหารใหเกิดประโยชนตอดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การแพทย และสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีที่ใชกันมานานแลว ไดแก การทํานํ้าปลา 
การทําซีอิ้ว การหมักอาหาร หมักเหลาไวน การหมักปลารา และการผลิตเนยแข็งจากนม เปนตน   
จนมาถึงเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมในปจจุบัน ไดแก กระบวนการแยกเซลล การคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย      
การโคลนสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการแยกดีเอ็นเอ จากเซลลที่มีสมบัติเฉพาะตามตองการ การถายหรือยาย
ยีนที่มีลักษณะตามที่ตองการของสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงเขาไปในสิ่งมีชีวิตที่ตองการ ปรับปรุงพันธุใหมใหมี
สมบัติดีกวาเดิม ดวยการดัดแปลงพันธุกรรม โดยอาศัยดีเอ็นเอสายผสม ดวยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม 
(Genetic engineering)  
 
 1.3 ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ปจจุบันไดนาวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชน อยางกวางขวาง ทั้ง 
ทางดานการเกษตร การแพทย และสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ กอใหเกิดประโยชนตางๆ ดังน้ี 
 
 1.3.1 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของโลก เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร  
ทําใหอัตราการบริโภคอาหารเพิ่มมากข้ึน โดยองคการสหประชาชาติ คาดวาภายในป พ.ศ. 2568 จะมี
ถึงประมาณ 8.3 พันลานคน ดังน้ันการที่จะผลิตอาหารใหเพียงพอตอประชากรจํานวนมหาศาลในทุก
ภูมิภาคของโลกน้ัน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ คาดคะเนวา ผลผลิตอาหารจะตอง
เพิ่มข้ึนรอยละ75 แตพื้นที่เพื่อการเกษตรกลับลดนอยลงเน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ทําให
ความตองการพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยและการคมนาคมเพิ่มข้ึน การเกิดมลภาวะ ความเสื่อมโทรม   
ของดิน การตัดไมทําลายปา การใชปจจัยการผลิต เชน สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชปุยเคมี
เกินความจําเปน กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมอันเปนผลทําใหเกิดการถดถอยใน          
ภาคการเกษตร ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองมีการพัฒนาดานการเกษตร ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ โดยใชความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 
การดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเปนทางเลือกใหมในการแกปญหา ทําใหอัตราการสูญเสียของผลผลิต   
การใชสารเคมี และการเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมลดลง เชน การพัฒนาพันธุพืชที่ตานทานตอ
โรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังใหผลรวดเร็วกวาวิธี
ขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุแบบวิธีเดิมๆ ซึ่งตองใชเวลานาน 
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 1.3.2 เพ่ิมคุณคาและคุณภาพของอาหารใหสูงขึ้น ทําใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน สามารถสงผลผลิตทางการเกษตรไปขายในตลาดโลกไดดีข้ึน ตัวอยางไดแก การผลิตอาหาร  
ที่มีคุณคาทางโภชนาการ เชน มีไขมันตํ่า คงความสดไดนาน มีความปลอดภัยตอการบริโภค ลดการใช
สารเคมี ทําใหไมมีอันตรายจากสารเคมีที่ตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตร 
 
 1.3.3 สามารถผลิตยาปองกันและรักษาโรคติดตอตลอดจนโรครายแรงได           
มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคไดอยางแมนยําและถูกตอง ใหการรักษาไดตรงจุด นอกจากน้ียัง
สามารถวางแผนและทํานายการเกิดโรคไดลวงหนา จึงทําใหมีการปองกันการเกิดโรคตางๆ ได วิธีการ
เหลาน้ีไดความรูมาจากการศึกษาพันธุกรรมและจีโนม (Genome) ของมนุษยน่ันเอง  
 
2. การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 
 สําหรับเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (Agricultural biotechnology) เริ่มมาเมื่อประมาณ 
8,000 ป กอนคริสตกาล มนุษยสมัยน้ันรูจักการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ทําใหความเปนอยูดีข้ึน จากน้ัน
ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนเขาสูยุคปฏิวัติเขียว (Green revolution) ซึ่งในยุคน้ีมีการนําเอาสารกําจัด
ศัตรูพืช เชน สารกําจัดแมลง สารกําจัดโรค สารกําจัดวัชพืช และปุย มาใชในการเพิ่มผลผลิต
การเกษตรกันอยางแพรหลาย รวมทั้งมี การคัดเลือกผสมพันธุพืชและสัตว เพื่อใหเกิดพันธุดีจํานวน
มาก กอใหเกิดการเพิ่มข้ึนของผลผลิตทางการเกษตรอยางมากมาย ยุคของการปฏิวัติเขียวประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหการเกษตร เจริญกาวหนา ประชาชนมีอาหารพอเพียงสาหรับการบริโภค 
ตอมาอัตราการเพิ่มของประชาการโลกเปนไปอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2543 มีประชากรโลก มีจํานวน
มากถึง 6 พันลานคน ซึ่งประมาณครึ่งหน่ึงอยูในทวีปเอเชีย และคาดวาประชากรของโลก จะเพิ่มข้ึน
ในอัตราสูงกวาอัตราการผลิตอาหารของโลก หากเปนเชนน้ีตอไป จะทําใหเกิดการขาดแคลนอาหาร
ข้ึนภายในป พ.ศ. 2555 ปจจุบัน จึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในการผลิต เพื่อทําให
สามารถผลิตอาหารไดมากข้ึน และเพียงพอตอความตองการของมวลมนุษยชาติ เทคโนโลยีที่จะนํามา
ชวยในการผลิตน้ัน ไดแก “เทคโนโลยีชีวภาพใหมเพื่อการเกษตร”  
 

2.1 จี เอ็ม โอ (Genetically modified organisms: GMOs) 
 

GMOs มาจากคําวา genetically modified organisms หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรมโดยใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม หรือเทคนิคการตัดตอยีน ซึ่งพบทั้งในพืช สัตว 
หรือจุลินทรีย เพื่อใหมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงตามที่ตองการ ขณะน้ีในโลก           
มีผลิตภัณฑ GMOs ที่เปนจุลินทรีย เชน จุลินทรียที่ใชอยูในอุตสาหกรรมอาหารและยา หรือสัตว   
บางชนิด เชน ปลาแซลมอน  แต GMOs สวนใหญที่ไดรับการกลาวถึงในปจจุบันเกิดจากการดัดแปลง
สารพันธุกรรมในพืช เชน ฝาย ขาวโพด มันฝรั่ง มะละกอ (นเรศ  ดํารงชัย, 2549) 
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ภาพที่ 7-1 ภาพตัวอยางสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
ที่มา (http://www.53010825002.blogspot.com/2012/03/gmo.html) 

 
  2.1.2 วิธีการทํา GMOs การตัดตอยีนจะใชเทคโนโลยีที่เรียกวา "พันธุวิศวกรรม 
(genetic engineering)" ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กลาวไดวาเปน
วิธีการที่คัดเลือกสายพันธุโดยทําลงไปที่ยีนที่ตองการโดยตรง แทนวิธีการผสมพันธุแบบเกาแลว
คัดเลือกลูกสายพันธุผสมที่มีลักษณะตามความตองการ ถึงแมวาจะใชเวลานานก็ตาม วิธีการทํา 
GMOs มี 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

2.1.1.1 เจาะจงโดยการคนหายีนตัวใหม (Traits) ตามที่เราตองการ ยีนตัวน้ี 
อาจจะมาจากพืช สัตว หรือจุลินทรียก็ได  
 2.1.1.2 นําเอายีนจากขอท่ี 2.1.1 ถายทอดเขาไปอยูในโครโมโซมของเซลล
ใหม วิธีการถายทอดยีนใหเขาไปอยูในโครโมโซมภายในเซลลใหมน้ันทําไดหลายวิธี วิธีการหลักที่ใชกัน
อยูในปจจุบันคือการใชจุลินทรียที่เรียกวา agrobacterium เปนพาหะชวยพายีนเขาไป (คลายกับการ
ใชรถลําเลียงสัมภาระเขาไปไวยังที่ที่ตองการ) อีกวิธีหน่ึงคือการใชปนยีน (gene gun) ยิงยีนที่เกาะอยู
บนผิวของอนุภาคของทองใหเขาไปในโครโมโซมเซลลพืช เมื่อยีนน้ันเขาไปในเซลลพืชแลว ไมวาจะ
โดยวิธีการดังกลาวขางตนวิธีใดก็ตาม ยีนที่เขาไปใหมจะแทรกตัวรวมอยูกับโครโมโซมของพืช        
จนกลายเปนสวนหน่ึงของโครโมโซมพืช 
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ภาพที่ 7-2 วิธีการทํา GMOs ในพืช 
ที่มา (http://www.technoinhome.com) 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 7-3 วิธีการทํา GMOs ในขาวโพด 
ที่มา (http://www.technoinhome.com) 

  
  การใชเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรมจะทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหมๆ ซึ่งมีความสามารถ
ในการผลิตโปรตีนที่หายาก แตมีประโยชนและทําไดยาก เชน การสรางพืชแปลงพันธุ (Transgenic 

ยีนที่มีความตานทานตอ
หนอนผีเส้ือ ซ่ึงไดจาก
แบคทีเรีย 

แบคทีเรีย 

กอนทําGMOS 
ขาวโพดถูกกัดกินโดยหนอนผีเส้ือ 

หลังทํา GMOS 
หนอนผีเส้ือตายเม่ือกัดกินขาวโพด 
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plants) ไดแก ฝายบีที เพื่อใหตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย พืชตานทานสารกําจัดวัชพืช พืชทน
เค็ม พืชเรืองแสง และพืชที่มีความสามารถในการผลิตยา เปนตน นอกจากน้ียังนําวิธีการทางพันธุ
วิศวกรรมมาใชในการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติตางๆ ทางพันธุกรรมในมนุษย      การนํามาใช
ประโยชนอยางกวางขวางในดานการทําโคลนน่ิง จะเห็นไดวาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนดีเอ็นเอระหวางสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุอยางมากมาย ซึ่งจะไมพบในกระบวนการตาม
ธรรมชาติ 
 
  2.1.3 ประโยชนท่ีไดจากพันธุวิศวกรรม พันธุวิศวกรรมมีประโยชนในดานตางๆ ดังน้ี 

2.1.3.1 การผลิตฮอรโมน ปจจุบันไดมีการผลิตฮอรโมนในแบคทีเรีย และ 
ในยีสต เชน อินซูลิน (Insulin) และโกรทฮอรโมน (growth hormone) เปนตน  
  2.1.3.2 การผลิตวัคซีน เชน วัคซีนปองกันโรคกลัวนํ้า (Rabies) โรคตับอักเสบ  
(Hepatitis) เปนตน  
  2.1.3.3 การปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย เพื่อใหไดสายพันธุใหมที่มีประสิทธิภาพ
สูง หรือเพื่อผลิตวิตามิน และ ยาปฏิชีวนะ 
  2.1.3.4 การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เพื่อใหไดพืชที่มีความทนทานตอแมลง
และศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุสัตวใหมีขนาดใหญ และมีคุณคาทางโภชนาการมากย่ิงข้ึน เปนตน  
  2.1.3.5 การรักษาดวยยีนหรือยีนบําบัด (Gene therapy) ความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหมีการคนควาและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรม ซึ่งเปน
สาเหตุพื้นฐานของการเกิดโรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของสารพันธุกรรม แนวคิดในการรักษาโรค
ที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเหลาน้ีคือการรักษาสารพันธุกรรมหรือยีน หรือที่เรียกวา 
"พันธุกรรมบําบัด" ซึ่งถือวาเปนการแกไขที่ตนเหตุของโรค โดยมีแนวคิดงายๆ วาหากโรคบางชนิดเกิด
จากความผิดปกติของยีนใด ก็ควรจะมีการรักษาหรือควบคุมเฉพาะการทํางานของยีนที่ผิดปกติน้ัน 
การรักษาดวยวิธีน้ียังคงอยูในข้ันของการทดลอง  
  2.1.3.6 การทําลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เทคนิคทางพันธุกรรม    
ที่เรียกวา ลายพิมพดีเอ็นเอ มีประโยชนในการแยกแยะบุคคล หน่ึงออกจากอีกคนหน่ึง และสามารถ
ใชเปนหลักฐานสําคัญในกระบวนการยุติธรรม ปจจุบันการใชลายพิมพดีเอ็นเอชวยลดขอจํากัด             
ของการพิสูจนลายพิมพน้ิวมือ หรือการพิสูจนคราบเลือด ลายพิมพดีเอ็นเอจึงมีประโยชนไมเพียงแตใช
ในการตรวจสอบความเกี่ยวของทางสายเลือด ระหวางพอแมและลูกไดแลว ยังสามารถนํามา
ประยุกตใชทางการแพทยในการตรวจวินิจฉัยโรคตํ่างๆ ได และยังมีประโยชนในการศึกษาพันธุศาสตร
ของสัตว เชน บอกชนิด หรือ สปชีส (species) ได  
 
  2.1.4 การสรางพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

 การสรางพืชดัดแปลงพันธุกรรมข้ึนมาเกือบทั้งหมด ก็เพื่อตอบสนองตอ 
การแกปญหาหลักของเกษตรกร เชน ปญหาในเรื่องพืชผลถูกแมลงทําลาย การเกิดโรคพืชและการถูก
รบกวนจากวัชพืช การดัดแปลงพันธุกรรมในพืชจึงมุงถึงการแกปญหาเหลาน้ีพืชดัดแปลงพันธุกรรมถูก
แบงออกไดเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 
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  2.1.4.1 พืชตานทานแมลง ปจจุบันมีพืชหลายชนิด เชน ฝาย และขาวโพด 
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใหสามารถตานทานแมลงได (insect resistant crops) โดยไดรับ
การฝากถายยีนบีที (Bt) จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซึ่งสามารถผลิตสารพิษ 
(endotoxin) ตานทานแมลง บางชนิดได แบคทีเรียชนิดน้ีพบในดินถูกคนพบใน ป ค.ศ.1901 จากน้ัน
ถูกนําไปใชประโยชนทางการเกษตร โดยการสกัดสารพิษน้ีไปพนกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยตรง แตกลับ
ประสบกับปญหาหลายอยาง เชน ปญหาดานการผลิต การเก็บรักษา การนําไปใช และพบวาสารสกัดฺ 
Bt สลายตัว  ในธรรมชาติได จนกระทั่งป ค.ศ. 1990 จึงไดมีการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมให
สามารถสรางสาร Bt ภายในพืชน้ันเองได และใน ป ค.ศ. 1996 ไดนาฝายที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมฝากถายยีน Bt เขาไป ออกมาเผยแพรใหเกษตรกรไดใชเปนครั้งแรก จนไดรับความนิยม
อยางกวางขวาง และมีแนวโนมวาจะนําไปใชในพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด  
  สารพิษจาก Bacillus thuringiensis เปนโปรตีน เรียกวา crystalline (cry) 
protein เมื่อโปรตีนน้ีอยูในกระเพาะแมลงจะสลายตัวเปนสารพิษ (delta-endotoxin) เกาะที่ลําไส 
พรอมกับทําใหลําไสเกิดความเสียหาย ทําใหระบบการยอยผิดปกติ แมลงจะตายภายในเวลา 2-3 วัน 
ในธรรมชาติแบคทีเรียชนิดน้ีจะมียีนสรางสารพิษไดหลายชนิด ซึ่งสารพิษแตละชนิดจะมีผลตอการ
ทําลายแมลงไดแตกตางกันออกไป ขอดีของสารพิษน้ี คือ ไมมีความเปนพิษตอสัตวเลี้ยง      นก 
รวมทั้งแมลงที่เปนประโยชนทั้งหลาย ดังน้ันจึงจัดเปนวิธีการที่คอนขางปลอดภัย      ตอสิ่งมีชีวิตอื่น
และตอสิ่งแวดลอม พืชที่ไดรับการฝากถายยีน Bt ไดแก ฝาย และ ขาวโพด  
  ฝายบีที (BT cotton) ถูกผลิตข้ึนและจําหนายโดยบริษัทมอนซานโต    
สหรัฐอเมริกา ภายใตเครื่องหมายการคา ช่ือ “บอลการด” (Bollgard) การคนควาและพัฒนา       
ใชเวลานานถึง 60 ป จนไดสายพันธุฝายที่มีความตานทานตอการทําลายของหนอนแมลงที่เปนศัตรู
ของฝาย ไดแก  หนอนยาสูบ (tobacco budworm) หนอนเจาะสมอฝายอเมริกัน            
(American bollworm) และหนอนเจาะสมอฝายสีชมพู (pink bollworm) หนอนทั้ง 3 ชนิด สราง
ความเสียหายใหแกฝายเปนอยางมาก การนําฝายบีทีมาใชทําใหลดการใชสารเคมีในการกําจัดหนอน
ฝายลงเปนอยางมาก  
  ขาวโพดบีที (Bt corn) ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ แตมักมีปญหาในเรื่อง
ของแมลงศัตรูพืชที่มารุกรานไดแก หนอนเจาะลําตนขาวโพด หนอนเจาะฝกขาวโพด และหนอนเจาะ
รากขาวโพด หนวยงานตางๆ ของทั้งรัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญในการคนควาและพัฒนาอยาง
กวางขวาง จนไดขาวโพดบีทีหลายชนิด 
  2.1.4.2 พืชตานทานสารกําจัดวัชพืช การทําเกษตรกรรมตองมีการกําจัดวัชพืช 
โดยการใชสารกําจัดวัชพืชจากขอมูลพบวา มูลคาการนําเขาของสารกําจัดวัชพืชสูงกวาการนําเขาสาร
กําจัดแมลงและศัตรูพืช  สารกําจัดวัชพืชที่นํามาใชตองเปนสารที่มีประสิทธิภาพสูง ไมเปนพิษภัย    
ตอสิ่งมีชีวิตอื่น และตอสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึน ในปจจุบันมีสารกําจัด
วัชพืชที่สําคัญอยู 2 ชนิด คือ ไกลโฟเสต (glyphosate) ซึ่งมีช่ือ การคาวา ราวดอัพ (Roundup) และ 
กลูโฟซิเนต (glufosinate) ซึ่งมีช่ือ การคาวา บาสตา (Basta) สารทั้ง 2 ชนิดน้ียอยสลายในดินได
อยางรวดเร็วมีพิษตอคนและสัตวนอย เปนสารกําจัดวัชพืชประเภททําลาย ไมเลือกมีประสิทธิภาพสูง
ในการทําลายวัชพืชรวมทั้งพืชสีเขียวทุกชนิด ดังน้ันจึงตองทําใหพันธุพืชที่เกษตรกรปลูกในแปลง
สามารถตานทาน สารกําจัดวัชพืชน้ี (herbicide resistant crops) ไมวาจะเปนไกลโฟเสต หรือกลูโฟ



 

 

316 บทที ่7 ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 

ซิเนต ซึ่งวิธีที่ทําใหพืชสรางความตานทานข้ึนไดเร็วที่สุด ก็คือ การดัดแปลงพันธุกรรม ปจจุบันพืช    
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ใหตานทานตอสารไกลโฟเสต และมีการปลูกเปนการคาแลว ที่สําคัญ  
มี 3 ชนิด คือ ถ่ัวเหลือง ขาวโพด และฝาย  
  2.1.4.3 พืชตานทานโรค เกษตรกรมักประสบปญหาการเกิดโรคพืช       
ซึ่งความเสียหายของการเกิดโรค พืชในแตละปมีมูลคามหาศาล การกําจัดโรคพืชทําไดหลายวิธี เชน 
การใชสารเคมี หรือ การปลูกพืชพันธุตานทานโรค ซึ่งไดจากการนําเอาความรูทางดานพันธุวิศวกรรม
มาชวยในการสรางสายพันธุพืชตานทานโรค (Disease resistant crops) โดยประสบความสําเร็จใน
พืชสําคัญหลายชนิด ไดแก มะละกอ มะเขือเทศ พืชตระกูลแตง และ มันฝรั่ง เปนตน  

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตไวรัสนับวาเปนสิ่งมีชีวิตที่ซับซอนนอยที่สุด อนุภาคของ 
ไวรัสประกอบดวยโปรตีนหอหุม (coat protein) ทําหนาที่ลอมรอบดีเอ็นเอ (DNA) หรือ อารเอ็นเอ 
(RNA) ไวภายในการทําใหเกิดโรคในพืชโดยเช้ือไวรัส เกิดจากการที่ไวรัสเขาไปในเซลลพืช แลวจะสลัด
โปรตีนที่หอหุมตัวออก จากน้ันจะสรางโปรตีนและสารพันธุกรรมอื่นๆ ที่จําเปนตอการสรางไวรัส
อนุภาคใหมข้ึน พรอมกับเคลื่อนที่เขาไปยังเซลลอื่นๆ ของพืช และทําใหเกิดการทําลายเซลลพืช     
จนเกิดอาการของโรคข้ึนได จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการแบงตัวของไวรัสจะลดลง    
หากพืชสามารถสรางโปรตีนหอหุมไวรัส ข้ึนมาในปริมาณมากๆ ได ดวยเหตุน้ีเองจึงไดมีการสรางพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม โดยการตัดตอยีนที่จําเปนในการสรางโปรตีนหอหุมไวรัสเขาไปในพืชน้ัน ทําใหพืช
สามารถสรางโปรตีนดังกลาวได และเมื่อไวรัสเขามาในเซลลพืชดัดแปลงพันธุกรรมก็จะเริ่มเพิ่มจาํนวน
อนุภาคใหมากข้ึน โดยการสลัดโปรตีนที่หอหุมเดิมออก และภายในเซลลพืชซึ่งมีการสรางโปรตีนชนิด
เดียวกันเปนจํานวนมากก็จะมาลอมรอบอนุภาคของไวรัสที่ปราศจากโปรตีนหอหุมไวทําใหไวรัส      
ไมสามารถขยายตัวได พืชประเภทน้ีไดแก พืชในสกุลแตงหลายชนิด ซึ่งไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  
ตามวิธีดังกลาวขางตนเพื่อใหตานทานตอโรคได สวนในพืชชนิดอื่น เชน มะละกอ ไดรับความเสียหาย
จากการติดเช้ือไวรัสกอโรค Papaya Ring Spot Virus (PRSV) ซึ่งทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก 
ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า จนในที่สุดนักวิทยาศาสตรที่ฮาวายไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยคอรเนลล สราง
มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมตานทานโรค PRSV ไดเปนผลสําเร็จ และมีการเผยแพรใหเกษตรกรไดใช
ต้ังแตป ค.ศ. 1998 ภายใตช่ือการคาวา “SunUp” และ “Rainbow” และยังมี มะเขือเทศดัดแปลง
พันธุกรรมที่สามารถตานไวรัสกอโรค Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)  
  2.1.4.4 พืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงข้ึน ความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากจะนํามาใชในการพัฒนาเพื่อใหพืชทนทานตอการระบาดของแมลงศัตรูพืช
แลว ยังชวยในการพัฒนาคุณภาพทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคา และคุณคาตอสิ่งมีชีวิตมาก
ย่ิงข้ึน ตัวอยางเชน  
 ขาวสีทอง (Golden rice) เปนขาวที่มีวิตามินเอสูง ถูกพัฒนาข้ึนจาก    การ
ดัดแปลงพันธุกรรมใหสามารถสรางสารเบตาแคโรทีน (β- carotene) ไดโดยการยายยีนที่สรางเบตา
แคโรทีนจากดอกแดฟโฟดิล (daffodil) เขาไปในขาว ทําใหขาวมีการสรางเบตาแคโรทีน ซึ่งเมื่อ
บริโภคเขาไปจะถูกเปลี่ยนแปลงเปนวิตามินเอ  
 พืชนํ้ามันคุณภาพสูง (High quality oil crops) พืชที่นํามาสกัดนํ้ามันเพื่อ  
การบริโภคที่สําคัญ มีหลายชนิด ไดแก ถ่ัวเหลือง ทานตะวัน  
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 ขาวโพด คาโนลา มะกอก งา และปาลมนํ้ามัน พืชแตละชนิดจะมีสวนประกอบ
ของนํ้ามันที่ใชปรุงอาหาร (cooking oil) แตกตางกันออกไป นํ้ามันปรุงอาหารที่มีประโยชน         
ตอรางกาย จะตองประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) อยูในปริมาณ
มาก กรดไขมันเหลาน้ีไดแก กรดโอเลอิก (oleic acid) กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) และกรดลิโนเล
นิก (linolenic acid) และมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) อยูนอยหรือไมมีเลย พืชให
นํ้ามันที่มีคุณภาพดี ไดแก มะกอก คาโนลา งา ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง และขาวโพด สวนใน มะพราว และ
ปาลมนํ้ามัน จะใหนํ้ามันซึ่งมีคุณภาพตํ่า เน่ืองจากมีปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวอยูสูง จะทําให
รางกายสรางไขมันชนิดไมดี (Low density lipoprotein, LDL) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน สําหรับนํ้ามันพืชที่มีปริมาณของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวสูง จะสงเสริมให
รางกายสรางไขมันชนิดดี (High density lipoprotein, HDL) ซึ่งจะชวยลดปริมาณไขมันชนิดไมดี ทํา
ใหอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันลดนอยลง  

อยางไรก็ตามนํ้ามันคุณภาพดีจากมะกอก และคาโนลา มกัมีราคาแพง 
ไมเหมาะที่จะทําในระดับอุตสาหกรรม จึงไดมีความพยายามที่จะใชความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ    
มาชวยในการปรับปรุงพันธุพืช ซึ่งปจจุบันไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาพันธุถ่ัวเหลืองที่มี
ปริมาณของกรดโอเลอิกสูงไดเปนผลสําเร็จแลว 
   2.1.4.5 พืชสุกงอมชา พืชที่สุกงอมชา (Delayed Ripening Crops) จะทําให
เก็บผลิตภัณฑไวไดนาน ไมเนาเสียงาย สามารถขนสงไปจําหนายไกลๆ ได โดยเฉพาะมะเขือเทศ 
นับวาเปนพืชที่มีผูนิยมบริโภคมากที่สุด ทั้งในรูปของการรับประทานสดๆ หรือในรูปของผลิตภัณฑที่
ผานกระบวนการแปรรูปแลว สารสําคัญในมะเขือเทศ ไดแก สารไลโคป (lycopene) มีสีแดง อยูใน
กลุมเดียวกับเบตาแคโรทีน      มีความสําคัญเกี่ยวกับการสังเคราะหวิตามินเอ ดังน้ัน การหลีกเลี่ยง
ความเสียหายในระหวางการขนสงมะเขือเทศ เพื่อการรับประทานเปนผักสดน้ัน จะตองเก็บลวงหนา 
กอนการสุกเล็กนอย แตในสภาพจริงของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ีทําไดยาก การสูญเสียอัน
เน่ืองมาจากการขนสงหรือการที่มะเขือเทศไมสุก หรือสุกเกินไป ก็ยังเปนปญหาที่กอใหเกิดความ
ยุงยากเปนอยางมาก  

โดยทั่วไปการสุกของมะเขือเทศหรือผลไมเกิดจากการที่ผลไมแกเต็มที่จะมี 
การสรางฮอรโมนเอทิลีนข้ึน กลไกในการสรางเอทิลีน เกิดจากการที่กรดอะมิโนเมไทโอนีน 
(methionine) เปลี่ยนเปนเอทิลีน โดยอาศัยการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมเฉพาะ หากขาดเอนไซม    
ที่เกี่ยวของน้ีก็จะไมมีการสรางฮอรโมนเอทิลีนข้ึน ดังน้ันหากดัดแปลงพันธุกรรมพืชไมใหมีการสราง
เอนไซมน้ีก็จะทําใหมะเขือเทศ หรือผลไมไมสุกหรือสุกชากวาปกติ ถาตองการทําใหสุกสามารถทําได
โดยการนําเอามะเขือเทศที่พัฒนาเต็มที่แลวไปบมกับเอทิลีน ก็จะสามารถควบคุมการสุกของ    
มะเขือเทศได  
   2.1.4.6 พืชไมดอกไมประดับ การผลิตพืชดอกที่มีสีสันแปลกตาทําไดโดยการ
ยายยีน และควบคุมวิถีทางที่สรางสีในพืช เชน การทําใหกุหลาบ กลวยไม และคารเนชันมีสีฟา / สีนํ้า
เงิน เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา  
 2.1.4.7 พืชเรืองแสงไดดวยตัวเอง พืชเรืองแสง (Bioluminescent) หรือ 
fluorescent plant หมายถึง พืชซึ่งสามารถเรืองแสงไดในที่มืดเชนเดียวกับการเรืองแสงของหิ่งหอย 
(firefly) แมงกะพรุน (jellyfish) และดอกไมทะเล (sea anemone) ความสามารถในการเรืองแสง
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ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ัน เชน การเรืองแสง
ของแมงกะพรุนใตทองทะเลลึกอันมืดมิด ก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจ ของสิ่งมีชีวิตอื่นใหวายนํ้าเขามา
หาและถูกแมงกะพรุนกินเปนอาหารในที่สุด  

การเรืองแสงในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบางชนิดเกิดข้ึนได เน่ืองจากมีสารเคม ี
บางชนิดอยูภายในตัวของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ เชน ในแมงกะพรุน จะมีโปรตีนเรืองแสงฟลูออเรสเซ็นต 
(green fluorescent protein) เรียกวา GFP อยูภายในตัวการถายฝากยีนที่ควบคุมการสังเคราะห
โปรตีน GFP เขาไปใน กระตาย จะมีผลทําใหกระตายเรืองแสงได สวนในหิ่งหอยพบวามี เอนไซมลูซิ
เฟอเรส (luciferase) และสารลูซิเฟอริน (luciferin) ทําใหมีการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตชนิดน้ีไดในป 
ค.ศ. 1993 จึงไดมีการถายฝากยีนลูซิเฟอเรส จากหิ่งหอยเขาในยาสูบ ทําใหยาสูบเรืองแสงไดในที่มืด 
ความสําเร็จดังกลาว ทําใหนําไปประยุกตใชประโยชนในดานตางๆ เชน ใชในการสรางไมดอกพันธุใหม
ที่สามารถมองเห็นไดในที่มืด เปนตน  
 ในป ค.ศ.1999 ศาสตราจารย Chai Tet Patt จากสถาบันการศึกษาแหงชาติ 
(National Institute Education) ประเทศสิงคโปร ประสบความสําเร็จในการทําใหกลวยไมเรืองแสง
ไดในที่มืด การคนพบวิธีการทําใหกลวยไมเรืองแสงได นับวามีความสําคัญในเชิงพาณิชยเปนอยางย่ิง 
โดยทั่วไปกลวยไมเรืองแสงจะมีราคาสูงคิดเปนหลายสิบเทาของราคากลวยไมธรรมดา  จึงเปน        
ที่คาดหมายกันวาประเทศสิงคโปร จะสามารถสรางรายไดจากกลวยไมเรืองแสงคิดเปนมูลคามหาศาล 

การผลิตพืชที่มีคุณสมบัติเรืองแสงไดทําไดโดยการยายยีนที่ ควบคุมสาร 
เรืองแสงจากหิ่งหอยเขาไปในพืชทําใหพืชเรืองแสงแวววับในเวลากลางคืน สามารถใชตนไมพุมเรือง 
แสงดังกลาวใหความสวางกับ ทางข้ึนลงของเครื่องบิน ทางดวน ทางเดินสาธารณะ ตนไมตกแตง 
สถานที่ในงานเทศกาลตางๆ 
 
  2.1.5 ขอดีของ GMOs 

  2.1.5.1ด านการเกษตร ให เกิดพืชสายพัน ธุ ใหมที่ มีความทนทานตอ
สภาพแวดลอม เชน ทนตอศัตรูพืช หรือมีความสามารถในการปองกันตนเองจากศัตรูพืช เชน เช้ือ
ไวรัส เช้ือรา แบคทีเรีย แมลงศัตรูพืช หรือแมแตยาฆาแมลงและยาปราบวัชพืช หรือในบางกรณีอาจ
เปนพืชที่ทนแลง ทนดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทําใหเก็บพืชไวไดนานวัน และขนสงไดเปนระยะทางไกลโดย
ไมเนาเสีย เชน มะเขือเทศที่สุกชา หรือแมจะสุก แตก็ไมงอม เน้ือยังแข็งและกรอบ ไมงอมหรือเละเมื่อ
ไปถึงมือผูบริโภค เปนตน  

  2.1.5.2 ดานผูบริโภค ทําใหเกิดธัญพืชผัก หรือผลไมที่มีคุณสมบัติเพิ่มข้ึน  
ในทางโภชนาการ เชน สมหรือมะนาวที่มีวิตามินซีเพิ่มมากข้ึน หรือผลไมที่มีขนาดใหญข้ึนกวาเดิม 
ใหผลมากกวาเดิม หรือเกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณคาในเชิงพาณิชย เชน ดอกไมหรือพืชจําพวกไม
ประดับสายพันธุใหมที่มีรูปราง  แปลกกวาเดิม ขนาดใหญกวาเดิม สีสันแปลกไปจากเดิม หรือมีความ
คงทนกวาเดิม   
 2.1.5.3 ดานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของพืชที่ทําใหลดการใชสารเคมี และชวย
ใหไดพืชผลมากข้ึนกวาเดิมมีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง วัตถุดิบที่มาจากภาคเกษตร เชน กากถ่ัว
เหลืองอาหารสัตวจึงมีราคาถูกลง ทําใหเพิ่มอํานาจในการแขงขันนอกจากพืชแลว ยังมี GMOs หลาย
ชนิดที่ใชกันอยูในปจจุบันน้ีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน เอ็นไซมที่ใชในการผลิตนํ้าผักและนํ้าผลไม 
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หรือเอ็นไซมไคโมซินที่ใชในการผลิตเนยแข็งแทบทั้งหมดเปนผลิตภัณฑที่ไดจาก GMOs และมีมาเปน
เวลานานแลว 
  การผลิตวัคซีน หรือยาชนิดอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยาปจจุบันน้ีลวนแลวแตใช 
GMOs แทบทั้งสิ้น อีกไมนานน้ีเราอาจมีนํ้านมวัวที่มีสวนประกอบของยาหรือฮอรโมนที่จําเปนตอ
มนุษยซึ่งผลิตจาก GMOs ลักษณะที่กลาวถึงต้ังแตขอ 6-8 ลวนมีสวนทําใหลดตนทุนการผลิตและ
เวลาที่ตองใชลงทั้งสิ้น 
 2.1.5.4 ดานสิ่งแวดลอม  เมื่อพืชมีคุณสมบัติสามารถปองกันศัตรูพืชไดเอง 
อัตราการใชสารเคมีเพื่อปราบศัตรูพืชก็จะลดนอยลงจนถึงไมตองใชเลย ทําใหมีลดมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช และลดอันตรายตอเกษตรกรเองที่เกิดข้ึนจากพษิ
ของการฉีดสารเหลาน้ันในปริมาณมาก (ยกเวนบางกรณี เชน พืชที่ตานทานยาปราบวัชพืชที่อาจ      
มีโอกาสทําใหเกิดแนวโนม ในการใชสารปราบวัชพืชของบางบริษัทมากข้ึน ซึ่งขณะน้ียังเปนที่ถกเถียง
กันอยู) หากยอมรับวาการปรับปรุงพันธุและการคัดเลือกพันธุพืช เปนการเพิ่มความหลากหลาย     
ของสายพันธุใหมากข้ึนแลว การพัฒนา GMOs ก็ยอมมีผลทําใหเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพข้ึน
เชนกัน เน่ืองจากยีนที่มีคุณสมบัติเดนไดรับการคัดเลือก ใหมีโอกาสแสดงออกไดในสิ่งมีชีวิต
หลากหลายสายพันธุมากข้ึน 
 
  2.1.6 ขอเสียของ GMOs 

2.1.6.1 ดานผูบริโภค 
    1) สารอาหารจาก GMOs อาจมีสิ่งปนเปอนที่เปนอันตราย เชน เคยมี 

ขาววา กรดอะมิโน L-Tryptophan ของบริษัท Showa Denko ทําใหผูบริโภคในสหรัฐเกิดอาการ
ปวยและลมตาย อยางไรก็ตามกรณีที่เกิดข้ึนน้ีแทจริงแลวเปนผลมาจากความบกพรองในข้ันตอนการ
ควบคุมคุณภาพ (quality control) ทําใหมีสิ่งปนเปอนหลงเหลืออยูหลังจากกระบวนการทําให
บริสุทธ์ิ มิใชตัว GMOs ที่เปนอันตราย 
    2) ความกังวลในเรื่องของการเปนพาหะของสารพิษ เชน ความกังวล
ที่วา DNA จากไวรัสที่ใชในการทํา GMOs อาจเปนอันตราย เชน การทดลองของ Dr. Pusztai        
ที่ทดลองใหหนูกินมันฝรั่งดิบที่มี lectin และพบวาหนูมีภูมิคุมกันลดลง และมีอาการบวมผิดปกติ  
ของลําไส  ซึ่งงานช้ินน้ีไดรับการวิพากษวิจารณอยางสูง โดยนักวิทยาศาสตรสวนใหญมีความเห็นวา
การออกแบบการทดลองและวิธีการทดลองบกพรอง ไมไดมาตรฐานตามหลักการวิทยาศาสตร 
ในขณะน้ีเช่ือวากําลังมีความพยายามที่จะดําเนินการทดลองที่รัดกุมมากข้ึนเพื่อใหไดขอมูลที่เช่ือถือ
ไดมากข้ึน และจะสามารถสรุปไดวาผลที่ปรากฏมาจากการตบแตงทางพันธุกรรมหรืออาจเปนเพราะ
เหตุผลอื่น 
    3) สารอาหารจาก GMOs อาจมีคุณคาทางโภชนาการไมเทาอาหาร
ปกติในธรรมชาติ เชน รายงานที่วา ถ่ัวเหลืองที่ตัดแตงพันธุกรรมมี isoflavone มากกวาถ่ัวเหลือง
ธรรมดาเล็กนอย ซึ่งสารชนิดน้ีเปนกลุมของสารที่เปน phytoestrogen (ฮอรโมนพืช) ทําใหมี    
ความกังวลวาการเพิ่มข้ึนของฮอรโมน estrogen อาจทําใหเปนอันตรายตอผูบริโภคหรือไม 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กทารก จึงจําเปนตองมีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มปริมาณของสาร 
isoflavine ตอกลุมผูบริโภคดวย 
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   4) ความกังวลตอการเกิดสารภูมิแพ  (allergen) ซึ่งอาจไดมาจาก
แหลงเดิมของยีนที่นํามาใชทํา GMOs น้ัน ตัวอยางที่เคยมีเชน การใชยีนจากถ่ัว Brazil nut มาทํา 
GMOs เพื่อเพิ่มคุณคาโปรตีนใน ถ่ัวเหลืองสําหรับเปนอาหารสัตว จากการศึกษาที่มีข้ึนกอนที่จะมีการ
ผลิตออกจําหนาย พบวา ถ่ัวเหลืองชนิดน้ี อาจทําใหคนกลุมหน่ึงเกิดอาการแพเน่ืองจากไดรับโปรตีนที่
เปนสารภูมิแพจากถ่ัว Brazil nut บริษัทจึงไดระงับการพัฒนา GMOs ชนิดน้ีไป อยางไรก็ตาม พืช 
GMOs อื่นๆที่มีจําหนายอยูทั่วไปในโลกในขณะน้ี เชน ถ่ัวเหลืองและขาวโพดน้ัน ไดรับการประเมิน
แลววา อัตราความเสี่ยงไมแตกตางจากถ่ัวเหลืองและขาวโพดที่ปลูกอยูทั่วไปในปจจุบัน 
   5) การตบแต งพัน ธุกรรมในสัตวปลอดภัยตอผูบริ โภคหรือไม          
ในบางกรณี วัว หมู รวมทั้งสัตวชนิดอื่นที่ไดรับ recombinant growth hormone  อาจมีคุณภาพ      
ที่แตกตางไปจากธรรมชาติ  และ/หรือมีสารตกคางหรือไม ขณะน้ียังไมมีขอยืนยันชัดเจนในเรื่องน้ี 
อยางไรก็ตาม สัตวมีระบบสรีระวิทยาที่ซับซอนมากกวาพืช และ เช้ือจุลินทรีย  ทําใหการตบแตง
พันธุกรรมในสัตว อาจทําใหเกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่ไมคาดคิดได โดยอาจทําใหสัตวมีลักษณะและ
คุณสมบัติเปลี่ยนไป  และมีผลทําใหเกิดสารพิษอื่น ๆ ที่ เปนสารตกคางที่ไมปรารถนาข้ึนได          
การตบแตงพันธุกรรมในสัตว  ที่เปนอาหารโดยตรง  จึงควรตองมีการพิจารณาข้ันตอนการประเมิน
ความปลอดภัย ที่ครอบคลุมมากกวาเช้ือจุลินทรียและพืช 
   6) ความกังวลเกี่ยวกับการด้ือยา กลาวคือ เน่ืองจากในการตัดแตงทาง
พันธุกรรม มักจะใชยีนที่สรางสารตอตานปฏิชีวนะ (antibiotic resistance) ดังน้ัน จึงมีผูกังวลวาพืช
ใหมที่ไดอาจมีสารตานปฏิชีวนะอยูดวย  
   7) ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยีนในมนุษย ซึ่งขอน้ีจาก
ผลการทดลองที่ผานมายืนยันไดวา ไมนากังวลเน่ืองจากมีโอกาสเปนไปไดนอยที่สุด 
  2.1.6.2 ดานสิ่งแวดลอม 

   1) มีความกังวลวา สารพิษบางชนิดที่ใชปราบแมลงศัตรูพืช เชน Bt 
toxin ที่มีอยูใน GMOs บางชนิดอาจมีผลกระทบตอแมลงที่มีประโยชนชนิดอื่น ๆ เชน ผลการทดลอง
ของ Loseyแหงมหาวิทยาลัย Cornell ที่กลาวถึง การศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงของเช้ือ 
Bacillus thuringiensis (บีที) ในขาวโพดตบแตงพันธุกรรมที่มีตอผีเสื้อ Monarch ซึ่งการทดลอง
เหลาน้ีทําในหองทดลองภายใตสภาพเงื่อนไขที่บีบเคน และไดใหผลในข้ันตนเทาน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่
จะตองมี  การทดลองภาคสนาม เพื่อใหทราบผลที่มีนัยสําคัญ กอนที่จะมีการสรุปผลและนําไปขยาย
ความ 

   2) ความกังวลตอการถายเทยีนออกสูสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพเน่ืองจากมีสายพันธุใหมที่เหนือกวาสายพันธุด้ังเดิมในธรรมชาติหรือ
ลักษณะสําคัญบางอยางถูกถายทอดไปยังสายพันธุที่ไมพึงประสงค หรือแมกระทั่งการทําใหเกดิการด้ือ
ตอยาปราบวัชพืช เชน ที่กลาวกันวาทําใหเกิด super bug หรือ super weed เปนตน ในขณะน้ีมี
การวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับการถายเทของยีน แตยังไมมีขอยืนยันในเรื่องน้ี 

   2.1.6.3 ดานเศรษฐกิจ-สังคม  ความกังวลอื่นๆ น้ันมักเปนเรื่องนอกเหนือ
วิทยาศาสตร เชน ในเรื่องการครอบงําโดยบรรษัทขามชาติที่มีสิทธิบัตร ถือครองสิทธ์ิในทรัพยสิน  
ทางปญญาที่เกี่ยวของกับ GMOs ทําใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนปญหา
ความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในอนาคต ที่มักถูกหยิบยกข้ึนมากลาวถึงโดย NGOs และ
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ปญหาในเรื่องการกีดกันสินคา GMOs ในเวทีการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนประเด็นปญหา         
ของประเทศไทยอยูในปจจุบัน 

แมวาจะมีความกังวลอยู แตควรทราบวา GMOs เปนผลิตผลจากเทคโนโลยี 
ที่ไดรับการดูแลอยางดีที่สุดอยางหน่ึงเทาที่มนุษยเคยคิดคนมา ในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในเรื่อง       
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับนักวิจัย (biosafety guidelines) ทุกข้ันตอน ทั้งในระดับ
หองปฏิบัติการ และในการทดลองภาคสนาม เพื่อใหการวิจัยและพัฒนา GMOs มีความปลอดภัย
สูงสุด และเปนพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ซึ่งการประเมินความเสีย่งน้ี
เปนสิ่งที่จําเปนที่ตองกระทําอยางตอเน่ืองในแตละสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดานและ
รัดกุมที่สุด 

อยางไรก็ดี กรณี GMOs เปนโอกาสที่ดีในการที่ประชาชนในชาติไดมี 
ความต่ืนตัวและเรงสรางวุฒิภาวะ โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูความเขาใจในเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปน
เรื่องที่จําเปนอยางย่ิง เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ ของสังคมควรเปนไปโดยอยูบนพื้นฐานของความ
เขาใจในวิทยาศาสตร และโดยข้ันตอนทางวิทยาศาสตร น่ันคือการใหความสําคัญกับที่มาของขอมูล
และการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของขอมูล มิใชเปนไปโดยความต่ืนกลัว หรือการตามกระแส  

การดัดแปรทางพันธุกรรมจะเห็นไดวามีทั้งผลดีและผลเสีย ดังน้ันผูบริโภค 
จึงเปนคนตัดใจเองวา ควรจะบริโภคสินคาที่ผานการดัดแปรทางพันธุกรรมหรือไม โดยการพิจารณา
ควรศึกษาจากขอมูลงานวิจัยหรือการทดลองตางๆที่เกี่ยวของ วาการทํา GMOs มีผลตอผูบริโภค 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางไรมาประกอบการพิจารณา ปจจุบันประเทศไทยอนุญาตใหสามารถ
จําหนายอาหารที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมบางชนิด โดยอาหารดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

1. ถ่ัวเหลือง 
   2. ถ่ัวเหลืองสุก (cooked soybean) 
   3. ถ่ัวเหลืองค่ัว 
   4. ถ่ัวเหลืองบรรจุขวดหรือบรรจกุระปอง (canned soybean) หรือบรรจุ
ในบรรจุภัณฑออนตัว (Retort pouch) 
   5. ถ่ัวหมัก (natto) 
   6. เตาเจี้ยว (miso) 
   7. เตาหู เตาหูทอดนํ้ามัน 
   8. เตาหูแชแข็ง กากเตาหู (ฟองเตาหูและผลิตภัณฑ) 
   9. นมถ่ัวเหลือง 
   10. แปงถ่ัวเหลอืง (soybean flour) 
   11. อาหารที่มอีาหารตามขอ 1-10 เปนสวนประกอบหลัก 
   12. อาหารที่มโีปรตีนจากถ่ัวเหลอืง (soybean protein) เปนสวนประกอบ
หลัก 
   13. อาหารที่มีถ่ัวเหลอืงฝกออนและยอดออน (green soybean) เปน
สวนประกอบหลัก 
   14. อาหารที่มีถ่ัวงอกที่ไดจากถ่ัวเหลืองเปนองคประกอบหลกั 
   15. ขาวโพด 
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   16. ปอปคอรน (popcorn) 
   17. ขาวโพดแชเยือกแข็ง (freeze) หรอืแชเย็น (chill) 
   18. ขาวโพดบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned corn) หรือบรรจุใน
บรรจุภัณฑออนตัว (retort pouch) 
   19. แปงขาวโพด (corn flour/corn starch) 
   20. ขนมขบเค้ียวที่ผลิตโดยใชขาวโพดเปนสวนประกอบหลกั 
   21. อาหารที่มอีาหารตามขอ 15-20 เปนสวนประกอบหลัก 
   22. อาหารที่มีขาวโพดบดหยาบ (corn grits) เปนสวนประกอบหลัก 
    

ซึ่งอาหารในขางตนน้ี  เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2545 กระทรวงสาธารณสุขได 
ออกประกาศฉบับที่ 251 พ.ศ.2545 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2545 ไดกําหนดวา  ถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑ
จากถ่ัวเหลือง ขาวโพด และผลิตภัณฑจากขาวโพดที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic 
Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ที่มีสารพันธุกรรม (DNA) หรือโปรตีนที่
มีผลจากการดัดแปรพันธุกรรมน้ัน อยูต้ังแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบที่เปนสวนประกอบหลัก 
3 อันดับแรก และแตละสวนประกอบดังกลาวน้ันมีปริมาณต้ังแตรอยละ 5 ของนํ้าหนักผลิตภัณฑเปน
สินคาที่ตองแสดงฉลาก ทั้งน้ีไมใชบังคับกับผูผลิตรายยอย ที่จําหนายแกผูบริโภคโดยตรง (กลุม
วิเคราะหสินคา 13 :2545) 
 

 2.1.7 สถานภาพเก่ียวกับ GMOs ในประเทศไทย  เน่ืองจาก นักวิชาการ นักวิจัย 
และประชาชนทั่วไป ยังคงมีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนจาก GMOs ที่นํามาเผยแพรหรือเพาะปลูกในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร จึงไดอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณใหพืช GMOs 
จํานวน 40 รายการ จากทุกแหลง (ยกเวนอาหารสําเร็จรูป) เปนสิ่งตองหามในการนําเขาสูประเทศ
ไทย ยกเวนการนําเขามาเพื่อการทดลอง  หรือวิจัยเทาน้ัน ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 โดยมีเงื่อนไขในทายประกาศวา “ในกรณีที่ไดรับอนุญาตให
นําเขาสิ่งตองหามเขามา เพื่อการทดลอง หรือการวิจัย ตองกระทําตามวิธีปฏิบัติทางวิชาการตามที่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควร” โดยสรุป สถานภาพของพืช GMOs ของประเทศไทยในขณะน้ี
กําลังอยูในข้ันตอนของการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเทาน้ัน ยังไมมีการอนุญาตใหนําไปปลูก
ในพื้นที่การเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 2.1.8 อนาคตของ GMOs ในประเทศไทย จากการที่นักวิจัย นักวิชาการ องคกร

เอกชน องคกรระหวางประเทศ หรือประชาชนโดยทั่วๆ ไปยังขาดความเขาใจ และเกิดความกังวลใน
เรื่องความเสี่ยง หรือประโยชนที่จะไดรับจากการทําพืช GMOs เขาสูโซอาหารทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึงที่มีบทบาทและมีสวนที่เกี่ยวของในเรื่องน้ีได
กําหนดแนวทางสาหรับการบริหารจัดการในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ และสารตัดตอพันธุกรรม GMOs 
ดังน้ี 
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 2.1.8.1 กรมวิชาการเกษตร จะใหการสนับสนุนนักวิจัย ในการศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริมสรางความรู ความสามารถตลอดจนประสบการณในการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชเพื่อ        
การพัฒนาดานการเกษตรตอไปในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อสรางพันธุใหมๆ   
ที่จะมีประโยชนในการเพิ่มผลผลิต ทนทานตอ สภาพแวดลอม เชน ความแหงแลง ตานทานตอโรค 
ตานทานตอแมลง ศัตรูพืชเพื่อลดการใชสารเคมี ทําใหไมเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม และมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  
  2.1.8.2 สาหรับการวิจัยเพื่อสราง GMOs ในประเทศ เมื่อไดพันธุ พืช GMOs 
ออกมาแลว ตองผานกระบวนการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพกอนนําไปเผยแพร เชนเดียวกับ
พืชที่นําเขามาจากตางประเทศ  
  2.1.8.3 กระบวนการเผยแพร GMOs โดยการนํา GMOs ทั้งที่นําเขามา            
จากตางประเทศ หรือที่ไดจากการวิจัยภายในประเทศ ไปเผยแพรหรือการนําไปปลูกในเชิงการคา 
แมวาจะผานกระบวนการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพแลวก็ตาม แตการนําไปเผยแพร       
หรือการนําไปปลูกในเชิงการคาจะตองผานกระบวนการที่เปดเผยเปนที่ยอมรับ โดยการมีสวนรวมใน
การพิจารณาของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการทําประชาพิจารณ  
  2.1.8.4 การทดสอบความปลอดภัยของพืช GMOs กรมวิชาการเกษตรมี
ความเห็นวาสําหรับพืช GMOs ที่ใชเปนอาหารนอกจากจะตองทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพแลว 
จําเปนจะตองมีกระบวนการทดสอบความปลอดภัยตอผูบริโภค เพื่อเปนหลักประกันวาจะไมทําให
เกิดผลเสียตอผูบริโภคเมื่อบริโภคอาหารน้ันเขาไป  
 
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดานการแพทยและสาธารณสุข  
 
 เทคโนโลยีชีวภาพไดเขามามีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการแพทยเปนอยางมาก    
ทําใหวงการแพทยมีคุณภาพสูงข้ึนและราคาถูกลง ตัวอยางบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพตอ
การแพทย ไดแก 
 
 3.1 การผลิตอินซูลิน 
 

 ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานจะมีนํ้าตาลกลูโคสในเลือดอยูในระดับที่สูงมากกวาปกติ    
ซึ่งเกิดจากรางกายไมสามารถนํากลูโคสในเลือดไปใชไดตามปกติ ดังน้ันเซลลของคนเปนโรคเบาหวาน
จึงอยูในสภาพอดอาหาร แมวารางกายจะกินเขาไปอยางเพียงพอ การรักษาโรคเบาหวาน วิธีหน่ึงก็คือ
การฉีดฮอรโมนอินซูลินเพื่อทดแทนอินซูลินที่ขาดไป อินซูลินจะทําหนาที่พากลูโคสเขาไปใชในเน้ือเย่ือ
รางกาย ทําใหระดับนํ้าตาลลดลงได 

 ในอดีตการผลิตอินซูลิน ผลิตจากตับออนของวัว หรือหมู ซึ่งประกอบดวยกรรมวิธี
หลายข้ันตอน ตองใชเวลานานไดปริมาณไมเพียงพอตอความตองการใช และยังพบปญหาเกี่ยวกับ  
การแพยาในระดับแตกตางกัน ปจจุบันอินซูลินหรือโปรตีนที่ใชในการรักษาโรคอื่นๆ ผลิตจากเซลล
เพาะเลี้ยงที่ผานกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ทําใหเซลลเพาะเลี้ยง
สามารถผลิตโปรตีนรักษาโรคเหลาน้ีในปริมาณมากๆ และมีคุณสมบัติเหมือนกับโปรตีนที่ผลิตข้ึน    
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ในรางกายมนุษยเกือบทุกประการ ขอดีของกระบวนการผลิตแบบวิธีน้ีคือ สามารถหลีกเลี่ยงอันตราย
จากจุลชีพกอโรคตางๆ เชน อันตรายจากเช้ือไวรัสที่อาจปนเปอนมากับเซลลหรืออวัยวะของผูบริจาค 
หรือจากสัตวที่นํามาใชในการสกัดโปรตีนเหลาน้ีโดยกรรมวิธีในอดีต ดังน้ัน กรรมวิธีการผลิตโปรตีน
จากเซลลเพาะเลี้ยง นับวันจึงย่ิงมีบทบาทสําคัญทางการแพทยเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนายารักษาโรคชนิดใหมๆ 

การผลิตอินซูลินโดยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม ทําไดโดยการนํายีนซึ่งเปนสวน
หน่ึงของดีเอ็นเอ ที่มีรหัสคําสั่งสําหรับการสรางอินซูลินไปตอกับพลาสมิด แลวนํากลับเขาไปในเซลล
แบคทีเรีย หรือเซลลเจาบานที่เหมาะสมทําใหแบคทีเรียหรือเซลลเจาบานน้ันสามารถสรางอินซูลินได 
ปจจุบันมีอินซูลินที่ผลิตดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมจําหนายแลว 

 
3.2 การผลิตแฟคเตอร 8  
 

แฟคเตอร 8 (Factor VIII) เปนโปรตีนชนิดหน่ึงที่รางกายใชสําหรับการแข็งตัว      
ของเลือด เมื่อเกิดบาดแผลตามสวนตางๆ ของรางกาย การแข็งตัวของเลือดเปนกลไกที่สิ่งมีชีวิตมีไว
เพื่อการอยูรอดของสัตวช้ันสูง เพื่อมิใหรางกายเสียเลือดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดบาดแผลข้ึน โดยเมื่อมี
บาดแผลเกิดข้ึนจะเกิดการกระตุนใหบริเวณน้ันมีการสรางรางแหของโปรตีน ซึ่งมีลักษณะเปนกอนอุด
เสนเลือดสวนน้ันไว ไมใหมีเลือดไหลออกมาอีก โปรตีน น้ีเรียกวา ไฟบริน (fibrin) โรคที่มีอาการเลือด
ไหลไมหยุด เรียกวา ฮีโมฟเลีย (hemophilia) ซึ่งเปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษา   
ทําใหทราบวาความผิดปกติที่เกิดข้ึนน้ีมีสาเหตุมาจากการที่รางกายไมสามารถสรางแฟคเตอร 8 ได 
การรักษาผูปวยที่มีอาการน้ีทําไดโดยการฉีดแฟคเตอร 8 ซึ่งเปนสารที่พบในปริมาณนอยในเลือด 
ดังน้ันในการสกัดจึงตองใชเลือดเปนจํานวนมาก ปจจุบันการผลิตแฟคเตอร 8 จึงตองใชเทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรมเชนเดียวกัน 

 
3.3 การผลิตโกรทฮอรโมน 
 

โกรทฮอรโมน (growth hormone) เปนฮอรโมนโปรตีนที่ผลิตจากตอมใตสมองสวน
หนา มีความจําเปนสาหรับการเจริญเติบโตของรางกาย โดยเฉพาะกระดูกและเน้ือเย่ือสวนตางๆ จาก
การศึกษา พบวาเด็กที่มีการหลั่งโกรทฮอรโมนนอยจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควร ในบางกรณีที่ตอมใต
สมองผิดปกติมีการหลั่งโกรทฮอรโมนนอย การรักษาจึงจําเปนตองฉีดโกรทฮอรโมนใหต้ังแตยังเล็ก 
เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตตามปกติ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ไดเขามามีบทบาทอยางสําคัญ เพื่อ
ผลิตโกรทฮอรโมนในปริมาณสูง ในลักษณะคลายคลึงกับการผลิต อินซูลิน และแฟคเตอร 8 ดังที่กลาว
ไวแลวขางตน 
 
 3.4 สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม  
 

สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) คือ 
สิ่งมีชีวิตที่ไดจากการดัดแปลง หรือ ตบแตงสารพันธุกรรม ซึ่งสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ หมายถึง 
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สารเคมีที่ประกอบกันข้ึนเปน หนวยพันธุกรรมหรือ ยีน (gene) สิ่งมีชีวิตที่กลาวถึงน้ีอาจเปนพืช สัตว 
หรือจุลินทรียก็ได ขณะน้ีในโลกมีผลิตภัณฑที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหลายอยาง เชน 
ผลิตภัณฑอาหารและยาซึ่งใชจุลินทรีย สัตว บางชนิดที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมใหมีลักษณะตามที่
ตองการ เชน ใหเ น้ือมากไขมันตํ่า มีความทนทาน เปนตน รวมทั้งพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มี       
ความทนทานตอโรค พืชทนแลง พืชทนเค็ม เปนตน แตโดยทั่วไป นิยมทํา GMOs ในพืชมากกวา 
เพราะทําไดงายกวาสัตว และสามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนไดจากหลายช่ัวอายุ (generation) 
ของพืชโดยใชเวลานอยกวาการศึกษาในสัตว ซึ่งแตละช่ัวอายุของสัตวมีระยะเวลายาวนาน 

การทํา GMOs โดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ทําไดโดยการนํายีน 
หรือสวนหน่ึงของดีเอ็นเอ ซึ่งมีรหัสคําสั่งสําหรับสรางโปรตีนไปตอกับตัวพา หรือ เรียกวา พลาสมิด 
(plasmid) ของแบคทีเรียที่ถูกตัดดวยเอนไซมใหเปนชองวางไวแลว จากน้ันนํากลับไปเขาเซลล
แบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตที่เราตองการดัดแปลงพันธุกรรม โดยยีนที่เราใสเขาไปสามารถออกคําสั่งให
เซลลแบคทีเรีย หรือสิ่งมีชีวิตน้ันๆ สรางโปรตีนไดตามรหัสคําสั่งของยีนที่เราใสเขาไป 
 
 3.5 โคลนน่ิง 
 

โคลนน่ิง (Cloning) หมายถึง การคัดลอกหรือการทําซ้ํา ในทางการแพทยจะหมายถึง 
การสรางสิ่งมีชีวิตใหมที่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการจากเซลลรางกาย โดยไมตองอาศัย
เซลลสืบพันธุจากพอและแม การเกิดฝาแฝดเหมือน จัดเปนการโคลนตามธรรมชาติ ซึ่งฝาแฝดจะมี 
เพศ สีผิว และหมูเลือดเหมือนกัน การโคลนสิ่งตางๆ โดยมนุษยมีมานานแลว เชน การเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือและการเลี้ยงตัวออนของ สัตว โดยการแยกเซลลเพื่อใหไดผลผลิตมากๆ ซึ่งเปนวิธีการแบบไม
อาศัยเพศ 

การทําโคลนน่ิงตองใชเซลลไขจากเพศเมียที่ถูกดึงเอานิวเคลียสออกไป แลวนํา
นิวเคลียสของเซลลที่เปนตนแบบพันธุกรรมใสเขาไปแทน จากน้ันกระตุนดวยกระแสไฟฟาออนๆ 
เพื่อใหเซลลเกิดการแบงตัวแลวนําใสกลับเขาไปในมดลูกของเพศเมียที่พรอมจะต้ังครรภ ทารกที่เกิด
มาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเจาของนิวเคลียสทุกประการ 

การทําโคลนน่ิง มีทั้งประโยชนและโทษ วิธีโคลนน่ิง ชวยทําใหการปรับปรุงพันธุ    
ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ เกิดไดเร็วข้ึน ในการทดลองทางวิทยาศาสตร สามารถลดจํานวนสัตวที่ใช    
ในการทดลองใหนอยลงได เน่ืองจากสัตวมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ทําใหประหยัดคาใชจาย
ในการทดลอง ในทางการแพทยมีความพยายามที่จะผลิตเน้ือเย่ือมนุษย เพื่อใชในการรักษาโรคตางๆ 
รวมทั้งหากมีการโคลนมนุษยทั้งคน จะสามารถนําอวัยวะมาปลูกถายใหกับคนไขโดยไมมีปญหา      
ในเรื่องการตอตานจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย ซึ่งจะทํา ใหขอบเขตในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ
กวางขวางออกไปอีก เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเซลลประสาท 
ไดแก อัลไซเมอร และ พารคินสัน เปนตน อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับ 
เน่ืองจากปญหาทางดานจริยธรรม ปญหาเสี่ยงกับผลรายที่อาจเกิดข้ึนจากการโคลน เชน การกลาย
พันธุ สถานภาพของมนุษยโคลน หรือหากนําเทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิด อาจกอใหเกิดโทษ        
อยางรายแรง และเกิดผลระยะยาวอยางคาดไมถึง เชน การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม 
การเสียสมดุลทางธรรมชาติ เปนตน 
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โคลนน่ิง (cloning) เปนกระบวนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศชนิด ซึ่งมนุษยรูจัก
โคลนน่ิงมาต้ังแตสมัยโบราณแลว ที่เรียกวา “การเพาะชําพืช”  โดยคําวา โคลน (clone) มาจากคํา
ภาษากรีกวา “Klone” แปลวา แขนง กิ่ง กาน ซึ่งใชอธิบายการแบงตัวแบบไมมีเพศ (asexual)     
ในพืชและสัตว ดังน้ันการโคลนน่ิง คือการผลิตสัตวใหมีลักษณะทาง กายภาพ (phenotype) และ 
ทางพันธุกรรม (genotype) เหมือนกันโดยไมใชเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียมาผสมกัน            
ในภาษาอังกฤษเรียกวา “genetic duplication”  การโคลนน่ิงจึงเปนการทําสิ่งมีชีวิตใหเปนแฝด
เหมือนกัน คือ มีเพศเหมือนกัน สีผิวเหมือนกัน หมูเลือดเหมือนกัน ตําหนิเหมือนกัน  เปนตน        
ซึ่งในทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในสัตวเกิดปรากฏการณการเกิดแฝดข้ึนไดนอยมาก บางรายงานกลาว
วาแฝด คูสอง (twin) มีโอกาสเกิดนอยกวารอยละ 1-5 และแฝดคูสาม คูสี่ หรือมากกวา มีรายงาน
นอยมาก 
 การพัฒนาวิทยาการทางดานโคลนน่ิงเซลลสัตวไดเริ่มมาต้ังแต พ.ศ. 2423 หรือ 120 
ปที่ผานมา การทดลองคนควาวิจัยไดเกิดข้ึนมาเปนลําดับ  อาจจะมีทิ้งชวงบางไปตามกาลเวลาแต
ความพยายามคิดคนก็มไิดหยุดน่ิง จุดเริ่มตนการทําโคลนน่ิง สัตวเกิดข้ึนเมื่อตนทศวรรษที่ 50 โดยนัก
ชีววิทยาอเมริกันสองคน คือ โรเบิรตบริกกส (Robert W. Briggs) และ โทมัสคิง (Thomas J. King) 
แหงสถาบันการวิจัยมะเร็งในฟลาเดเฟย ทั้งสองไดรวมทําการทดลองโคลนน่ิงสัตว โดยเริ่มตนกับกบ 
และไดริเริ่มการทําโคลนน่ิงดวยวิธีการถายโอนนิวเคลียส (nuclear transfer) ซึ่งอาศัยเทคนิคที่
พัฒนาโดย Sperman ซึ่งกลายเปนวิธีการทําโคลนน่ิงที่ใชกันทั่วไป 

เมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 การโคลนน่ิงสัตวครั้งแรกๆ  ไดประสบความสําเร็จคือ การ
โคลนน่ิงแกะ Dolly ซึ่งเปนสัตวใหญโคลนน่ิงตัวแรกของโลก ความสําเร็จน้ีไดจุดประกายในการที่จะ
คนพบเรื่องการเพาะเซลลรวมถึงความฝนที่ตองการสรางมนุษย ข้ึนมาจากการโคลนน่ิงเซลล  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-4 แกะ Dolly ซึ่งเปนสัตวใหญโคลนน่ิงตัวแรกของโลก 
ที่มา (http://image.guardian.co.uk) 

 
3.5.1 หลักการเบ้ืองตนของการโคลนน่ิง  การโคลนน่ิง เปนกระบวนการทําใหสัตว

ตัวใหมเกิดข้ึนมาโดยไมตองอาศัยการรวมตัวกันของไขและสเปรม มีวิธีการทําโดยการนําเอาเซลลไข
ของสัตวที่จะโคลนน่ิงมานําเอานิวเคลียสของเซลลไขน้ันออกไป  แลวนํานิวเคลียสจากเซลลของสัตว 
ที่ตองการเรียกวา "เซลลตนแบบ"  มาถายโอนลงไปในเซลลไขน้ันแทน โดยทั้งเซลลไขและเซลล
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ตนแบบตองมาจากสัตวชนิดเดียวกัน เซลลตนแบบเปนเซลลที่ไดมาจากสัตวที่เราตองการขยายพันธุ
ใหมากข้ึน เรียกวา "สัตวตนแบบ"ซึ่งเซลลตนแบบน้ีอาจจะมาจากอวัยวะสวนไหนก็ได   แต                     
ในทางปฏิบัติเช่ือกันวาเซลลจากอวัยวะแตละแหงจะมีความเหมาะสมสําหรับการทําโคลนน่ิงไมเทากนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-5 หลักการเบื้องตนของการทําโคลนน่ิง 
ที่มา (http://www.wikispaces.com) 

 
3.5.2 ประวัติการโคลนน่ิงในประเทศไทย ในประเทศไทยการพัฒนาของพันธุสัตว

เรื่องการผสมเทียม  การยายฝากตัวออนการผลิตตัวออนในหลอดแกวสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนพื้นฐาน
ของการโคลนน่ิง โครงการวิจัย มีความคิดที่จะโคลนน่ิงสัตวเศรษฐกิจ  แตปญหาและอุปสรรคของเรา
คือ นักวิชาการและนักวิจัยซึ่งมีประสบการณทางดานน้ีมีนอยกวาตางประเทศมาก ทําใหการวิจัยและ
พัฒนาทําไดชา แตอยางไรก็ตามประเทศไทย  สามารถทําโคลนน่ิงไดสําเร็จโดยศาสตราจารยมณีวรรณ 
กมลพัฒนะ ผูอํานวยการโครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและ
กระบือปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปนคนแรกที่นําการใชเทคโนโลยี
นิวเคลียร มาผสมเทียมในกระบือ และพัฒนาตอเน่ืองมากวา 20 ป จนประสบความสําเร็จในการ
โคลนน่ิงลูกโคตัวแรกของประเทศไทย ช่ือวา “อิง” ซึ่งถือเปนลูกโคโคลนน่ิงตัวแรกของประเทศไทย
และเอเชียอาคเนย รายที่ 3 ของเอเชีย และรายที่ 6 ของโลก โดยทําโคลนน่ิงตอจากญี่ปุน อเมริกา 
ฝรั่งเศส เยอรมัน และเกาหลีโดยนําเซลลใบหูของโคแบรงกัส เพศเมียมาเปนเซลลตนแบบโคลนน่ิง
และนําตัวออน ฝากไวกับแมโคออยในฟารมของ จาสิบโทสมศักด์ิ วิชัยกุล ที่จังหวัดราชบุรี ได “อิง” 
ลูกโคสีดําซึ่งเปนลูกโคโคลนน่ิงตัวแรกของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2543 (วิโรจน ไว
วานิชกิจ, 2544: 49-53) 
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ภาพที่ 7-6 “อิง”ลูกโคโคลนน่ิงตัวแรกของประเทศไทย 
ที่มา (http://www.vet.chula.ac.th) 

 
3.5.3 ประโยชนและผลเสียของการโคลนน่ิง 

 3.5.3.1 ดานการโคลนน่ิงพืช  
  1) ประโยชน การโคลนน่ิงกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเกษตร 
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมอยางมาก ทําใหสามารถขยายพันธุพืชหายาก ปลอดโรค มีลักษณะดี   
ตรงตามความตองการ เชน การผลิตเมล็ดพันธุเทียม ซึ่งสะดวกตอการเก็บรักษาและขนสง การผลิต
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน  
  2) ผลเสีย การลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในธรรมชาติ     
การปลูกพืชชนิดเดียวกัน จะมีผลตอการลดการปลูกพืชสายพันธุพื้นเมือง และพันธุพืชเหลาน้ันจะเกิด
การสูญพันธุในที่สุด การใชพืชชนิดเดียวกันในการปลูก ยอมมีความเสี่ยงตอการถูกทําลายโดย
ธรรมชาติ เชน การถูกทําลายโดยโรค แมลง ความแหงแลง และภาวะนํ้าทวม พันธุพืชที่ไดจากการ
โคลนน่ิง อาจมีความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่สูง ซึ่งพืชเหลาน้ันอาจกลายเปนวัชพืช
ในที่สุดและยากตอการกําจัด การปลูกพืชชนิดเดียวปริมาณมากๆ ยอมกอใหเกิดการเสียสมดุล       
ในธรรมชาติ วัฏจักรของหวงโซอาหารและพลังงาน การโคลนน่ิงยีนและถายยืนเขาสูตนพืช           
ยังเปนประเด็นที่ตองการการศึกษาถึงผลกระทบตอผูอุปโภคและบริโภค รวมถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  
 3.5.3.2 ดานการโคลนน่ิงสัตว  
  1) ประโยชน การโคลนน่ิงน้ีเปนประโยชนตอการเลี้ยงสัตวเปนอยาง
มาก  ในแงการปรับปรุงพันธุสัตว การใชวิธีโคลนน่ิงจะชวยใหปรับปรุงพันธุไดเร็วข้ึนสามารถใชเพื่อ       
การอนุรักษพันธุสัตวหายากและใกลสูญพันธุ ในแงการทดลองทางวิทยาศาสตร สามารถชวยลด
จํานวนสัตวที่ใชในการทดลองใหนอยลง เน่ืองจากสัตวมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ทําให
ประหยัดคาใชจายสําหรับการทดลองทางการแพทย สามารถผลิตโปรตีนและวัคซีน รวมถึงยารักษา
โรคได นอกจากน้ียังมีความพยายามที่จะผลิตเน้ือเย่ือมนุษย การปลูกถายอวัยวะ เพื่อใชในการรักษา
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โรคตางๆ ตลอดจนมีความพยายามที่จะโคลนน่ิงมนุษยทั้งคน (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2544) 
  2) ผลเสีย การโคลนน่ิงมนุษยในคนยังไมเปนที่ยอมรับ จัดวาเปน
ปญหาทางดานจริยธรรมในทางการแพทย แมมีขอกลาวอางถึงประโยชนจากการปลูกถายทดแทน
อวัยวะของมนุษย แตยังมีวิธีการอื่นที่ไมใชการโคลน  เชน stem cell research และ transgene 
technique ที่อาจพัฒนามาใชในจุดประสงคดังกลาวไดนอกจากความผิดทางจริยธรรมทางการแพทย
แลว การโคลนน่ิงยังไมเปนที่ยอมรับจากทางศาสนจักรโรมันคาธอลิก และยังไมเปนที่ยอมรับของ   
นักสังคมศาสตรในแงมุมของการเสียไปของการพิสูจนบุคคลหากยอมใหมีการโคลนเกิดข้ึน การโคลน
น่ิงมนุษยจึงยังเปนสิ่งที่ไมอาจจะกระทําไดในปจจุบันแตอยางไรก็ตามยังมีนักวิทยาศาสตรหลายๆ 
กลุมที่ยังพยายามโตแยงในประเด็นดังกลาวเน่ืองดวยขอจํากัดทางจริยธรรมทางการแพทยดังกลาว
ขอมูลเกี่ยวกับรายงานการโคลนมนุษยในปจจุบันจึงยังมีอยูอยางจํากัด   
 
  3.6 เด็กหลอดแกว 
  
    การทําเด็กหลอดแกว (In Vitro Fertilization: IVF) หมายถึง กระบวนการกระตุน
ไข  ในรังไขใหเจริญเติบโตครั้งละหลายๆ ฟอง แลวเจาะดูดเอาออกมาผสมกับอสุจิที่เตรียมไวใหเกิด    
การปฏิสนธิในหลอดแกวหรือในหองทดลอง เมื่อมีการแบงตัวของตัวออนในระยะเหมาะสมก็นํากลับ
ใสเขาไปในโพรงมดลูกของแมเพื่อใหเกิดการต้ังครรภ และเจริญคลอดออกมาเปนทารกตอไป 
     3.6.1 ขั้นตอนการทําเด็กหลอดแกว การทําเด็กหลอดแกว ประกอบดวย 6 ข้ันตอน 
ดังน้ี 
      3.6.1.1 กระตุนรังไข  เพื่อใหไขในรังไขเจริญคราวละหลายๆ ฟอง (ตาม
ธรรมชาติจะมกีารเจริญข้ึนคราวละฟองเดียว) เมื่อกระตุนใหไดไขหลายๆ ฟองก็สามารถทําปฏิสนธิให
เกิดตัวออนไดหลายตัวออนในคราวเดียวกันและสามารถใสตัวออนในโพรงมดลูกไดคราวละมากกวา    
1 ตัวออน เพื่อเพิ่มโอกาสการต้ังครรภ และเก็บแชแข็งตัวออนที่เหลือไวใชตอไดดวย 
       3.6.1.2 การเจาะไข ทําใหไดไขมาผสมกับอสุจิในหลอดแกว โดยทําการ
“เจาะผานทางชองคลอด” แลวดูดออกมาโดยใชเครื่องอัลตราซาวดคอยบอกวาถุงไขและปลายเข็มที่
เจาะ รังไขอยูตําแหนงใด แลวดูดเอานํ้าในถุงไขซึ่งมีไขอยูดวยออกมา  
     3.6.1.3 การเก็บและเตรียมอสุจิในขณะที่มีการเก็บไข สามีก็จะเก็บนํ้าอสุจิ
ออกมาโดยการชวยตัวเอง (กอนถึงวันน้ีสาม-ีภรรยา ตองงดการมีเพศสัมพันธและหามมีการหลั่งนํ้ากาม 
3-5 วัน) หลังจากเก็บนํ้าเช้ือไดก็จะถูกสงไปหองปฏิบัติการเพื่อเตรียมเอาเฉพาะเช้ืออสุจิที่แข็งแรง
ออกมา   เพื่อการผสมกับไขใหเกิดการปฏิสนธิ  
     3.6.1.4การใสเช้ืออสุจิในไขและการเลี้ยงตัวออนตอนเจาะดูดไขอาจไดไขออกมา 
หลายฟองก็จะทําการปฏิสนธิในหองปฏิบัติการทั้งหมดทุกฟองเพื่อใหไดจํานวนตัวออนมากทีส่ดุโดยตัว
ออนที่เหลือจากการใสในโพรงมดลูกในครั้งแรกจะถูกแชแข็งไวแลวนํากลับมาใสใหมในครั้งตอไป   
     3.6.1.5 การใสตัวออนกลับเขาไปในโพรงมดลูกตัวออนจะถูกใสกลับเขาไปใน 
โพรงมดลูกในวันที่ 3 หรือวันที่ 5 หลังจากเจาะดูดออกมาจากรังไข ข้ึนอยูกับการเลี้ยงตัวออน     
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(ตัวออนกอนที่จะใสกลับเขาไปในโพรงมดลูกตองอยูในระยะเอ็มบริโอ) ตัวออนจะถูกใสเขาใน   
โพรงมดลูกโดย ใสผานทอพลาสติกเล็กๆ สอดเขาทางปากมดลูก 
     3.6.1.6 การชวยเพิ่มฮอรโมน Progesteroneเพื่อกระตุนใหเย่ือบุโพรงมดลูก 
สมบรูณโดยการฉีดรับประทาน หรือใสยาเขาในชองคลอด เพราะขบวนการเจาะไขอาจทําใหเกิดเซลล
ที่สรางโปรเจสเตอโรนของรังไขลดนอยลง จะใหจนแนใจวารกของทารกสรางฮอรโมนไดเพียงพอแลว 
 

 
 

ภาพที่ 7-7 ข้ันตอนการทําเด็กหลอดแกว 
ที่มา (http://www.doctornaumann.info) 

 
 

 
  
 การทําเด็กหลอดแกว นับวาเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยแกปญหาภาวการณมีบุตรยากของ
คูแตงงาน ซึ่งนอกจากวิธีดังกลาวยังมีวิธีการอื่นๆ ที่นาสนใจอีก ดังน้ี 
 
 3.7 การทํากิฟต (Gamete Intrafallopian transfer: GIFT) 
 
  การทํากิฟต เปนการเก็บไขออกมานอกรางกาย จากน้ันนําไขที่ไดและอสุจิผสมกัน       
ในภาชนะแกว (ปกติจะใชเช้ืออสุจิประมาณ 50,000-100,000 ตัวตอไข 1ใบ) แลวใสกลับเขาไปทาง
ชองคลอดใหเกิดปฏิสนธิในทอนําไขขางใดขางหน่ึงหรือทั้ง 2 ขาง  
   วิธีการทํากิฟต คือ แพทยจะทําการกระตุนรังไขเพื่อชักนําใหสรางไขหลายใบ และ
ทําการเก็บไขทางชองคลอด หรือโดยการใชกลองสองทางหนาทอง จะนําไขที่ไดประมาณ 3-4 ใบ มา
รวมกับอสุจิที่ผานการคัดแยกแลว จากน้ันใสกลับเขาไปทางปลายทอนําไขทันทีโดยผานทางชองคลอด 

ตัวออนระยะเอ็มบริโอ 
อสุจิ ไข 

กระตุนรังไข 

โพรงมดลูก 

ทอนําไข 

ขอสังเกตเด็กหลอดแกว ไขกับอสุจปิฏิสนธินอกรางกาย 
ตัวออนอยูในระยะเอ็มบริโอ จากน้ันจึงใสตัวออนกลับเขา
ไปในโพรงมดลูก 
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หรือกลองสองทางหนาทอง โดยหวังวาไขและเช้ืออสุจิจะสามารถปฏิสนธิกันใน   ทอนําไขเปนตัว
ออน และเดินทางจากทอนําไขเขาไปฝงตัวในโพรงมดลูกไดดังน้ัน การทํากิฟตจะตองมีทอนําไขที่
ปกติอยางนอยหน่ึงขาง โดยทอนําไขตองไมตีบตัน เย่ือบุในทอนําไขตองไมเสียหาย การเคลือ่นตัว
ของทอนําไขตองดีเพื่อบีบสงตัวออนเขาสูโพรงมดลูกไดจึงจะสําเร็จ  
  อัตราการต้ังครรภประมาณรอยละ 30-40 ตอรอบการรักษา ขึ้นอยูกับอายุและพยาธิ
สภาพในอุงเชิงกรานของฝายหญิง และคุณภาพความแข็งแรงของอสุจิในฝายชาย การทํากิฟตจะให
ผลดีในคูสมรสมีบุตรยากโดยไมทราบสาเหตุ หรือในกรณีที่มีภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบ
ไมรุนแรง ขอดอยของการทํากิฟต คือ ถาไมตั้งครรภ ก็จะไมสามารถใหคําอธิบายไดวาเกิดจาก
ความผิดปกติของการปฏิสนธิ หรือการฝงตัว 

 
 

ภาพที่ 7-8 ข้ันตอนการทํากิฟท 
ที่มา (http://www.monlezun.com) 

 
 

 
 
 3.8 การทําซิฟต (Zygote Intrafallopian transfer: ZIFT) 
 
 การทําซิฟตเปนวิธีการเก็บเซลลสืบพันธุทั้งไขและอสุจิมาผสมกันใหเกิดการปฏิสนธิ
นอกรางกายกอน แลวจึงนําตัวออนในระยะไซโกต ใสกลับเขาไปในทอนําไข และเดินทางตอตามทอ
นําไขเพื่อไปฝงตัวยังโพรงมดลูก เปนวิธีการที่แนใจไดวามีการผสมกันระหวางไขกับตัวอสุจิ สวนจะ
แบงตัวตอไปเปนตัวออนที่สมบูรณหรือไมน้ันปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ความ สําเร็จในการ
ต้ังครรภ แตละครั้งประมาณรอยละ 20-30 แพทยจะใชวิธีการน้ีกรณีที่ฝายชายมีเช้ืออสุจินอยกวา
ปกติหรือฝายหญิงที่ทอนําไขไมตัน แตทํางานไมปกติ มีภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญ ผิดที่และมีพังผืด
มาก 
 

ขอสังเกตกิฟต ไขกับอสจุผิสมกันนอกรางกาย แลว
นํากลับเขาในรางกายใหปฏิสนธิบรเิวณทอนําไข 

เก็บไขผานทางชองคลอด 
หรือหนาทอง ผสมไขกับอสุจิ 

นํากลับเขาไปใหปฏิสนธิ    
บริเวณทอนําไข 
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 3.9 การทําอ๊ิคซี่ (Intracytoplasmic sperm injection: ICSI) 
 
 การทําอิ๊คซี่ คือ การฉีดตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเขาไปในไขโดยไมรอใหเกิดการ
ปฏิสนธิกันเอง ทําใหชวยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ สวนขั้นตอนอื่นเหมือนกับการทําเด็กหลอดแกว 
การทําดังกลาวตองทําผานผานกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษที่มี กําลังขยาย 200-400 เทา มีอุปกรณ
เฉพาะที่เรียกวา Micromanipulator ชนิดสามมิติติดต้ังอยู โดยไขจะถูกยึดใหอยูกับที่ดวยเข็มยึด
ทางดานซาย จากน้ันใชเข็มทางดานขวาที่ดูดอสุจิรอไว 1 ตัว เจาะใสเขาไปในไขดวยการเคลื่อนไหวที่
ละเอียด ออนนุมนวลมาก ไขที่ผานการทําอิ๊คซี่แลวทั้งหมดจะถูกนํามาเลี้ยงไวเชนเดียวกับการ     ทํา
เด็กหลอดแกว ถามีการปฏิสนธิและไดตัวออน แพทยจะทําการเคลื่อนยายตัวออนกลับเขาสูโพรง
มดลูกตอไป 
 

 
    

ภาพที่ 7-9 ข้ันตอนการทําอิ๊คซี ่
ที่มา (http://www.sims.ieและ www.med.unc.edu) 

 
   การเลือกใชการทําอิ๊คซี่ในรายที่เช้ืออสุจิฝายชายคุณภาพไมดีอยางมากหรือไขกับ
เช้ืออสุจิไมสามารถปฏิสนธิกันเองในหลอดทดลอง เชน เปลือกไขหนาเหนียว ในสตรีอายุมาก วิธีน้ี
ชวยใหเกิดการปฏิสนธิระหวางไขและอสุจิที่ใหผลสําเร็จสูงมาก อัตราที่ไขจะมีการปฏิสนธิจากวิธีน้ีสูง
ถึงรอยละ 80 แมวาเช้ืออสุจิจะมีนอยมากและแทบไมเคลื่อนที่เลย อัตราการต้ังครรภของการทําอิ๊ค
ซี่ในปจจุบันประมาณ40-50% 
 
 

ขอสังเกตซิฟต ไขกับอสุจปิฏิสนธินอกรางกาย ตัวออน อยูใน
ระยะไซโกต แลวใสตัวออนกลับเขาไปท่ีทอนําไขแลวปลอย
ใหเคลื่อนตัวมายังในโพรงมดลูก 

ไข 

อสุจิ 

เข็มสําหรับฉีดอสุจิ 
 

อุปกรณยึดเซลลไข 
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4. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพ  
 
 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ไดกอใหเกิดความกังวลใจ และความไมแนใจในเรื่อง    
ความปลอดภัยในหมูสาธารณชน นักวิชาการ องคกรเอกชน องคการระหวางประเทศ และรัฐบาล  
ของหลายๆ ประเทศ ในเรื่องความปลอดภัย และอันตรายซึ่งอาจเกิดข้ึน เชน พืชที่ไดรับการดัดแปลง
สารพันธุกรรมโดยมีจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืชเขามาเกี่ยวของ หรือการนําสารพันธุกรรมจาก
จุลินทรียที่มีความสามารถในการผลิตสารพิษทําลายแมลงบางชนิดเขาไปในพืช หากไมมี            
การตรวจสอบและวิจัยที่แนนอน พืชดังกลาวอาจจะผลิตสารที่ทําลายแมลงชนิดอื่นๆ ที่ไมไดเปน
ศัตรูพืช หรืออาจจะมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดลอม เปนตน นอกจากน้ี
ประเด็นสําคัญก็คือ ความวิตกกังวลของผูบริโภคตอความปลอดภัยของ ตนเองจากการบริโภคอาหาร 
ไมวาจะเปนพืชหรือสัตวที่ไดมาจากการตัดตอสารพันธุกรรมทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ันเพื่อใหมี
ความแนใจวาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO ไมวาจะเปนพืช สัตว หรือจุลินทรีย ตลอดจน
ผลผลิตตางๆ ที่ไดมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม มีความปลอดภัยตอการอนุรักษ และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน จึงทําใหมีความจําเปนในการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม ทั้งในสภาพหองทดลองที่มีระดับความปลอดภัย ตลอดจนไรนา หรือภาคสนามขนาดตางๆ 
กอนที่จะมีการอนุญาตใหนําไปขยาย พัฒนาและเพาะปลูก หรือดําเนินการเปนการคาได 
 
5. นาโนเทคโนโลยี  
 
 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เปนเทคโนโลยีที่มีการประยุกต และเกี่ยวของ      
กับกระบวนการสรางการสังเคราะหวัสดุ และอุปกรณ การจัดการเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ซึ่งมีขนาด
เล็กมากในระดับอะตอม หรือ โมเลกุล รวมถึงการออกแบบหรือการใชเครื่องมือ สรางวัสดุที่อยูใน
ระดับเล็กมาก การจัดเรียงอะตอม หรือ โมเลกุล ระดับ นาโน (10 -9 เมตร) ใหอยูในตําแหนง         
ที่ตองการดวยความถูกตองแมนยํา ทําใหโครงสรางของวัสดุหรือสสาร มีคุณสมบัติพิเศษ กอใหเกิด
ประโยชนตอผูใชสอย นาโนเทคโนโลยีตองอาศัยวิทยาการหลากหลาย สาขาทั้งเคมี ฟสิกส ชีววิทยา 
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร และ คอมพิวเตอร มาบูรณาการใชรวมกัน 
 บุคคลทีไดรับการยกยอง ใหเปนบิดาของนาโนเทคโนโลยี คือ ศาสตราจารยริชารด ฟายน
แมน (Richard Feynman) ผูไดรับรางวัล โนเบล สาขาฟสิกส ในป ค.ศ. 1965 ไดกลาวไว ต้ังแตป 
ค.ศ. 1959 วา “ในอนาคตขางหนามนุษยจะสามารถประกอบสิ่งตางๆ ได ดวยการจัดเรียงอะตอม
ดวยความแมนยํา และยังไมมีกฎทางฟสิกสใดๆ แมแตหลักแหงความไมแนนอน (Uncertainty 
principle) ที่จะมาขัดขวางความเปนไปไดน้ี” จากน้ันจนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเปน
ลําดับ 
 ในยุคแรกของนาโนเทคโนโลยี คือ ความสามารถในการผลิตเครื่องมือที่ทําจากนาโน
เทคโนโลยี ตัวอยางเชน การผลิตอุปกรณทําหนาที่ควบคุม ตรวจตราการทํางานในระบบตางๆ ของ
รางกายและสามารถซอมแซมเซลลจนถึงระดับดีเอ็นเอได ซึ่งแสดงใหเห็นวาอุปกรณน้ีสามารถควบคุม
ไดอยางถูกตองในระดับโมเลกุล ปจจุบันนาโนเทคโนโลยีไดครอบคลุมความหมายไปถึงเทคโนโลยีที่
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สามารถกําหนดถึงระดับอะตอมใหมีโครงสรางตามที่ตองการ โดยไมตองอาศัยการผานเปนสารมัธ
ยันตร (Intermediate) ในกระบวนการผลิตจึงไมเกิดเปนผลพลอยไดและของเสีย เชน การผลิต
พลาสติกโดยใชนาโนเทคโนโลยี ทําไดโดยการปอนสารที่อยูในรูปอะตอม หรือธาตุบริสุทธ์ิ เชน 
คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เขาไปแลวทําใหแตละอะตอมจัดเรียงใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
แมนยํา โดยการสรางพันธะตอกัน เทคโนโลยีชนิดน้ีทําใหทุกอณูของตัวทําปฏิกิริยากลายเปน
ผลิตภัณฑสุดทาย คือ       เปนพลาสติกทั้งหมด โดยไมมีผลพลอยไดและของเสียเกิดข้ึน 
 
 5.1 หลักการพ้ืนฐานของนาโนเทคโนโลยี 
 

 5.1.1 เทคโนโลยีที่มนุษยไดมีการพัฒนา แบงไดเปน 2 แบบ คือ 
   5.1.1.1 เทคโนโลยีแบบหยาบ (Bulk Technology) หมายถึง การผลิตสิ่งตางๆ 

ดวยวิธีกล เชน การตัด การตีข้ึนรูป บีบ อัด ตอ งอ และอื่นๆ หรือ อาจใชวิธีทางเคมี โดยการผสมสาร
ตางๆ ใหเกิดปฏิกิริยา และมีการควบคุมสภาวะตางๆ ใหเหมาะสมแลวปลอยใหสสารทําปฏิกิริยา
กันเอง เทคโนโลยีแบบน้ีสามารถสรางผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กๆ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาด
เล็ก แตอุปกรณเหลาน้ีก็ยังคงประกอบดวยอะตอมเปนลานๆ อะตอม การใชเทคโนโลยีแบบหยาบมา 
ผลิตสิ่งที่มีขนาดเล็ก มักมีความบกพรองสูง ขาดความแมนยํา เทคโนโลยีแบบน้ีเรียกวา การใช
เทคโนโลยีแบบบนลงลาง (Top-Down Technology) มีขีดจํากัดสูง ซึ่งกําลังเผชิญกับปญหาในการ
ผลิตอยู 

  5.1.1.2 เทคโนโลยีระดับโมเลกุล (Molecular Technology) หมายถึง การ
จัดการหรือการผลิตสิ่งตางๆ โดยการนาอะตอมหรือ โมเลกุลมาจัดเรียง ณ ตําแหนงที่ตองการอยาง
แมนยํา เที่ยงตรง เปนเทคโนโลยีที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สิ่งที่ผลิตข้ึนมาอาจเปนสิ่งที่มี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ได การนําเอาเทคโนโลยีระดับโมเลกุลไปสรางสิ่งที่ใหญ เรียกวา การใช
เทคโนโลยีแบบลางข้ึนบน (Bottom- up technology)  

 
5.1.2 นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่ครอบคลุมศาสตรหลากหลายอยางกวางขวาง 

ทั้งการคนพบวัสดุใหม ชวยยกระดับและเพิ่มมูลคาสินคาที่มีอยูเดิม รวมถึงการริเริ่มอุตสาหกรรมใหม
ซึ่งถือไดวาเปนเทคโนโลยีในการผลิตแหงอนาคต สามารถนําไปประยุกตใชกับทุกอุตสาหกรรม การ
สราง    ขีดความสามารถในดานนาโนเทคโนโลยีแบง ออกไดเปน 3 สาขา ดังน้ี 

 5.1.2.1 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (Nano biotechnology) มีการนําไปใชใน
ดานวงการการแพทย และสาธารณสุข โดยประยุกตใชกับวัสดุชีวโมเลกุล การปรับโครงสรางระดับ
โมเลกุลของยาเพื่อทําใหมี ประสิทธิภาพอยางเฉพาะเจาะจง เชน สามารถทําลายเซลลมะเร็งไดอยาง
จําเพาะการประยุกตใชกับอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ชวยเพิ่มคุณสมบัติในการสงผานสารบํารุงเขาช้ัน        
ใตผิวหนังไดดีย่ิงข้ึน การพัฒนาไบโอเซ็นเซอรหรือหัวตรวจวัดสารชีวภาพ เปนตน 

 5.1.2.2 นาโนอิเล็กทรอนิกส (Nanoelectronics) เปนการนานาโนเทคโนโลยี        
ไปประยุกตใชเพื่อทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูง เชน การพัฒนาระบบ
ไฟฟาเครื่องกลซูเปอรจิ๋ว การผลิตเซลลแสงอาทิตยและเซลลเช้ือเพลิง เปนตน 
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 5.1.2.3 วัสดุนาโน (Nanomaterial) เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุใหดี
ข้ึนหรือใหเปนไปตามความตองการ เชน การพัฒนาฟลม พลาสติกนาโนคอมโพสิท ที่มีความสามารถ
ในการสกัดกั้นการผานของแกสบางชนิดและไอนํ้า เพื่อการทําบรรจุภัณฑ ชวยยืดอายุความสดของผัก 
ผลไม และเพิ่มมูลคาการสงออก การผลิตผงอนุภาคนาโนใชในการฆาเช้ือจุลินทรียตางๆ เปนตน 

 
5.2 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ  
 

ในธรรมชาติรอบๆ ตัวเรามีสิ่งที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถพบเห็นได 
ทั่วไป และมนุษยสามารถใชเปนขอมูลในการผลิต เปนช้ินงานตางๆ โดยลอกเลียนแบบพื้นฐานที่ได
จากธรรมชาติ และมีการเติมแตงผลผลิตโดยนาโนเทคโนโลยีเขาไปเพื่อใหเกิดประโยชน และสามารถ
นํามาใชในงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ตรงกับความตองการ ตัวอยางเชน  
 การที่ตีนตุกแกและจิ้งจก มีความสามารถในการใชยึดเกาะกับ ขาง ฝา เพดาน หรือ
กําแพง  ที่ราบเรียบและลื่น โดยไมตกลงมาได เพราะบริเวณใตอุงตีนมีขนขนาดเล็ก ที่เรียกวา ซีเต 
(Setae) มีจํานวนนับลาน เสนเรียงตัวอัดแนนอยูโดยที่สวนปลายของขนซีเตแตละเสน ยังมีเสนขนที่มี
ขนาดเล็กกวาเรียกวา สปาตูเล (Spatulae) ประกอบอยูอีกหลายรอยเสน ซึ่งสปาตูเลแตละเสนจะมี
ขนาดเล็กมากประมาณ 200 นาโน เมตร และที่ปลายสปาตูเลแตละเสนจะสามารถสรางแรงดึงดูดทาง
ไฟฟา   ที่เรียกวา แรงวานเดอวาลส (Vanderwaals force) ชวยในการยึดติดกับโมเลกุลของสสาร   
ที่เปนสวนประกอบของผนังหรือเพดานได แมวาแรงวานเดอวาลสจะเปนแรงยึดเหน่ียวที่ออนมากแต
จากการที่จํานวนเสนขนของสปาตูเลมีอยูนับหลายลานเสน จึงทําใหแรงยึดเหน่ียวทางไฟฟา                
มีอยางมหาศาลทํา ใหสามารถยึดติดกับผนังหรือเพดานไดจากหลักการน้ีจึงทําใหนักวิทยาศาสตรได
คิดคนเทคโนโลยีแถบยึดตีนตุกแก (Gecko Tape) ข้ึนจากวัสดุสังเคราะหชนิดใหม ที่มีลักษณะเปนขน
ขนาดนาโน (Nanoscopic Hairs) เลียนแบบขนของสปาตูเล เพื่อนําไปผลิตแถบยึดที่ปราศการใชกาว
และผลิตภัณฑใหมๆ เชน ถุงมือ ผาพันแผล การพัฒนาเปนลอของหุนยนตที่สามารถไตผนังหรือ
เคลื่อนที่ข้ึนลงในแนวด่ิงได เปนตน 

นอกจากน้ียังมีใยแมงมุม ซึ่งไดจากแมงมุม โดยแมงมุมเปนสัตวที่สามารถสรางและ 
ปนทอเสนใยที่มีความแข็งแรงและเหนียวมาก สามารถดักแมลงไดโดยที่ใยแมงมุมไมขาด 
นักวิทยาศาสตร พบวาแมงมุมมีตอมที่สามารถหลั่ งโปรตีนที่ละลายในนํ้าชนิดหน่ึง เรียกวา          
“ไฟโบรอิน” (fibroin) โดยเมื่อแมงมุมหลั่งโปรตีนชนิดน้ีออกมาจากตอมดังกลาว โปรตีนน้ีจะเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวไปเปนของแข็ง หลังจากน้ันแมงมุมก็จะใชขาในการถักทอโปรตีนเหลาน้ีเปนเสน
ใยที่มีขนาดใหญข้ึน ซึ่งก็คือใยแมงมุมน่ันเอง เมื่อมีการพัฒนางานทางดานพันธุวิศวกรรม ปจจุบัน
ตางประเทศสามารถสรางใยแมงมุมเลียนแบบใยแมงมุมจริงข้ึนมาได โดยการตัดตอยีนที่ควบคุม    
การสรางโปรตีนไฟโบรอินจากแมงมุม แลวใสเขาไปในแพะ เพื่อใหนมแพะมีโปรตีนไฟโบรอิน จากน้ัน
แยกโปรตีนจากนมแพะออกมาแลวผานกระบวนการปน ทอเปนเสนใย เพื่อใชในการผลิตเสื้อเกราะ
กันกระสุนที่แข็งแรง แตมีนํ้าหนักเบาข้ึน โดยเสนใยที่สรางข้ึนมาน้ีมีความแข็งแรงมากกวาเหล็ก ถึงหา
เทาเมื่อเทียบที่นํ้าหนักเทากัน นอกจากน้ียังสามารถนําใยแมงมุม ไปใชเปนเสนใยผารักษาแผลสดได
อีกดวย หลายประเทศทั่วโลกมีการลงทุนดานนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในยุโรปไดทุมงบประมาณเพื่อการวิจัยดานน้ีเปนอยางมาก       
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สวนประเทศไทยไดมีการจัดต้ังศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติอยางเปนทางการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ภายใตการกํากับดูแลของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) มีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนานาโนเทคโนโลยี   
เพื่อกําหนดแนวทํามาตรการ และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
นักวิชาการดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี เชน 
อุปกรณนาโนที่สังเคราะหจากสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Devices) เชน จุดควอนตัม 
(Quantum Dot) เซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงชนิดใหม อุปกรณนําแสงและออพติก และ
ทรานซิสเตอรโมเลกุล การสรางวัสดุนาโนพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ และสามารถใชเปนวัสดุ
ในการนําสงยาและโปรตีน การใชนาโนเทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมในการตรวจสอบการปนเปอน 
และบําบัดของเสีย เปนตน  

 ใบบัว (สารเคลือบนาโน)การที่ใบบัวมีคุณสมบัติที่เกลียดนํ้าก็เพราะวาพื้นผิวของใบบัว        
มีลักษณะคลายกับหนามขนาดเล็กจํานวนมหาศาล เรียงตัวกระจายอยูอยางเปนระเบียบโดยที่หนาม
ขนาดเล็กเหลาน้ีก็ยังจะมี ปุม เล็กๆ ที่มีขนาดในชวงระดับนาโนเมตรและเปนสารที่มีคุณสมบัติคลาย
ข้ีผึ้งซึ่ง เกลียดนํ้าเคลือบอยูภายนอกอีก ดวยจึงทําใหนํ้าที่ตกลงมาบนใบบัวมีพื้นที่สัมผัสนอยมาก และ
ไมสามารถซึมผานหรือกระจายตัวแผขยายออก ในแนวกวางบนใบบัวได ดังน้ันนํ้าจึงตองมวนตัวเปน
หยดนํ้าขนาดเล็กกลิ้งไปรวมกันอยูที่บริเวณที่ ตํ่าที่สุดบน   ใบบัว นอกจากน้ีสิ่งสกปรกทั้งหลายไมวา
จะเปนผงฝุน เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราก็ไมสามารถเกาะติดแนนอยูกับ ใบบัวได 

 ผีเสื้อบางชนิด (Polyommatus sp.)   สามารถดึงดูดเพศตรงขามหรือหลบหนีศัตรูได
โดยการเปลี่ยนสีปก เชน จากสีนํ้าเงินไปเปนสีนํ้าตาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีปกน้ีไมไดอาศัยสารมีสี
ชนิดตางๆ ที่อยูในปกผีเสื้อแตกลับอาศัย หลักการหักเหและการสะทอนของแสงแดดที่มาตกกระทบ
ลงบนปกโดยถามุมที่แสงตก กระทบมีความแตกตาง กันเพียงเล็กนอย สีที่ปรากฏบนปกผีเสื้อก็จะ
แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ถาแสงแดดมาตกกระทบกับ โครงสรางที่ อยูในปกผีเสื้อในมุมใดมุมหน่ึง
จะสะทอนแสงสีนํ้าเงินออกมา แตในขณะเดียวกันก็ดูดซับแสงสีอื่นๆ ไวทั้งหมด ทําใหเราเห็นผีเสื้อมี
ปกสีนํ้าเงิน เมื่อนักวิทยาศาสตรใชกลองขยายกําลังสูงสองดูปกผีเสื้อชนิดที่สามารถ เปลี่ยนสี ก็พบรู
พรุนที่มีขนาดในชวงนาโนจํานวนมหาศาลเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบซึ่ง ทําหนาที่เปนเสมือนผลึก 
โฟโตนิกสในธรรมชาติ นอกจากน้ีนักวิทยาศาสตรยังไดต้ังสมมุติฐานวาการเปลี่ยนสีของปกผีเสือ้ชนิดน้ี
ยังเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิไดอีกดวย 

 

      
 

ภาพที่ 7-10 ตัวอยางนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 
ที่มา (http://www.ozonefilm.com/nanofilm.php) 
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ภาพที่ 7-11 ตัวอยางนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 
ที่มา (http://www.ozonefilm.com/nanofilm.php) 

 
5.3 ประโยชนของนาโนเทคโนโลยี  
 

นาโนเทคโนโลยี จะสงผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในอนาคต ประโยชน 
ของนาโนเทคโนโลยีในดานตางๆ มีดังน้ี 

5.3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและวางแผนการสงเสริมอยางตอเน่ืองใน 
ดานการผลิตช้ินสวนของอุปกรณตางๆ ใหมีขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสงผลตอเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานตางๆ เชน สามารถปรับปรุง 5.3ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรใหดีกวาเดิม ทําให
ติดตอสื่อสารกันได อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยไมตองเดินทางจึงเปนการประหยัดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง และยังสามารถขยายอุปกรณเก็บขอมูลขาวสารขนาดเล็ก ใหมีความจุมากกวาปจจุบัน      
ถึงมากกวา 100 เทา เปนตน 
 
 5.3.2 การแพทยและสาธารณสุข นักวิทยาศาสตรในสาขาวิชา ชีวเคมี ชีววิทยา เคมี  
ฟสิกส และ คอมพิวเตอร ไดรวมกันคนควา วิจัย ทําใหเกิดความกาวหนาทางดาน เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับนาโน (Nano biotechnology) เปนอยางมาก ตัวอยางเชน การสรางหุนยนตนาโนจากโปรตีน 
ที่สามารถติดตามความผิดปกติของเซลล การรักษาโรคในระดับเซลลหรือโมเลกุล การปองกันการติด
เช้ือ การซอมแซมผนังเซลลและการรักษาอาการไขมันอุดตันในเสนเลือด เปนตน นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาดีเอ็นเอชิป (DNA chip) ซึ่งเปนไมโครชิปชนิดหน่ึง บนผิวของดีเอ็นเอชิปจะฉาบดวยดีเอ็นเอ 
สังเคราะหที่เปนสายเดียวมีลักษณะเหมือนกับดีเอ็นเอสภาพปกติ มีความสามารถในการคนหายีน  
ของสิ่งมีชีวิตทําใหสามารถทํานายการเกิด โรคของบุคคลไดกอนที่อาการของโรคจะปรากฏ 
นอกจากน้ันยังใชเพื่อหาการตอบสนองตอยาของผูปวย 
 
 5.3.3 วัสดุและการผลิต ขอดีของโครงสรางนาโน คือ มีนํ้าหนักเบากวา แข็งแรงกวา  
ราคาถูก ชวงอายุการใชงานนานข้ึน และคงทน ตัวอยางเชน 

 5.3.3.1 การผลิตรูปรางตาขายของโลหะ และเซรามิก เปน โครงสรางระดับ 
นาโน  

 5.3.3.2 การปรับปรุงการพิมพโดยอนุภาคระดับนาโนเมตร ทําใหสียอมและเม็ด 
สีมีคุณสมบัติดีข้ึน  
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  5.3.3.3 การประกอบในระดับนาโนบนชิปที่มีความซับซอน และมีหนาที่ในการ 
ทํางานระดับสูง  
  5.3.3.4 มนุษยอวกาศและการสํารวจอวกาศ การสงมนุษยอวกาศและ        
ยานอวกาศ สูวงโคจรโดยการใชอุปกรณตางๆ ไดแก จรวด สถานีอวกาศ ซึ่งทําจากวัสดุโครงสราง   
นาโนที่มีนํ้าหนักเบา มีความแข็งแรงสูง เสถียรตอความรอน ใชพลังงานตํ่า และแผรังสีนอย  
  5.3.3.5 พลังงานและสิ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยี สามารถใชในการตรวจและ 
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การควบคุมการปลอยอากาศพิษจากแหลงตางๆ การพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อลดการเกิดผลพลอยไดที่ไมตองการ มีกระบวนการผลิตแบบประหยัดพลังงาน และผลผลิต
ที่ออกมาจะไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม เชน การใชหุนยนตนาโนระบบอัจฉริยะในการจัดการกาก
นิวเคลียรและสิ่งแวดลอม  
  5.3.3.6 ความมั่นคงของชาติ ในอนาคตหากการคนควาทางดานนาโน
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการทหารหลายดาน เชน การไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองรวดเร็ว อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากโครงสราง นาโนทําใหสามารถจัดการฝก
ทหารไดเสมือนจริง และมีประสิทธิภาพ สามารถลดกําลังทหาร รวมทั้งโครงสรางนาโนจะชวยเพิ่ม
สมรรถนะของยุทโธปกรณ ทําใหมีความแข็งแรง นํ้าหนักเบา 
 
 5.4 ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการผลิตแบบนาโนเทคโนโลย ี
  

5.4.1ครีมบํารุงผิว Plenitude Revitalift ของบริษัท ลอรีอัล ปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่บรรจุไวตามินชนิดตางๆ ไวภายในแคปซูลเล็กจิ๋วขนาด 200 นาโนเมตรที่สังเคราะหข้ึนมา
จากพอลิเมอรชีวภาพที่ปลอดภัยและยอยสลายไดทางชีวภาพ ทําใหเน้ือครีมสามารถแทรกซึมเขาไป
ในช้ันผิวหนังไดลึกข้ึนกวาครีมชนิดอื่น และเมื่อแคปซูลละลายก็จะคอยๆ ปลอยไวตามินออกมา ทําให
ผิวหนังกระชับข้ึน และสามารถลดริ้วรอยของผิวหนังไดเปนอยางดี ครีมกันแดด Nucelle Sun 
Sense SPF 30ของบริษัท Nucelle Inc. ที่ต้ังอยูในวอชิงตัน สหรัฐฯ ที่มีสวนประกอบเปนผลึกขนาด
นาโนของสารประกอบออกไซดของสังกะสี (ZnO2) ที่เรียกวา Z-COTE ซึ่งสามารถปองกันไดทั้งรังสี 
UVA และ UVB ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดอาการแพ 

 
 

ภาพที่ 7-12 ตัวอยางผลิตภัณฑเครือ่งสําอางนาโนเทคโนโลยี 
ที่มา (http://www.ozonefilm.com/nanofilm.php) 
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 5.4.2 ผลิตภัณฑ สกีแวกซ (Ski Wax)ช่ือ CeraxNanowaxของบริษัท Nanogate 
ประเทศเยอรมันนี ที่ใชกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีดานเคมี เพื่อสังเคราะหแวกซที่ใชเคลือบพื้นผิว         
ของอุปกรณสกีใหมีความลื่นไหล และแข็งแรง ทําใหนักกีฬาสกีสามารถเรงความเร็วไดสูงสุดบนพื้น
หิมะหลังออกตัวไดไมกี่รอยฟุต 
 

 
 

 
  
 
 

ภาพที่ 7-13 ผลิตภัณฑสกีแวกซ ช่ือ CeraxNanowax 
ที่มา (http://www.nanonordic.com) 

5.4.3 แร็กเก็ตเทนนิส VS Nanotube Powerของบริษัท Babolatประเทศฝรั่งเศส 
ที่ผลิตจากแกรไฟตผสมกับทอนาโนของคารบอน (Carbon nanotubes) ทําใหแร็กเก็ตมีความ
ทนทานสูงมากในขณะที่มีนํ้าหนักเบาลง สามารถลดอาการกลามเน้ือเกร็งของนักกีฬาเทนนิสไดเปน
อยางดี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-14 โครงสรางของทอนาโนของคารบอน 
ที่มา (http://www.vcharkarn.com) 

 
5.4.4 ลูกเทนนิส Air D-Fenseของบริษัท Inmatในนิวเจอรซี สหรัฐอเมริกา ที่มี 

การเคลือบแกนในของลูกเทนนิสดวยพอลิเมอรนาโนคอมพอสิทที่มีความบางเพียง 1 นาโนเมตร 
สามารถปองกันการรั่วซึมของอากาศภายในลูกเทนนิสไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ไมมีผลตอ
นํ้าหนักลูก และสามารถเก็บไดนานกวาลูกเทนนิสธรรมดาหลายเทาตัว ปจจุบันถูกนํามาใชในการ
แขงขันเทนนิสเดวิสคัพ อันโดงดัง 
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ภาพที่ 7-15 ตัวอยางผลิตภัณฑกีฬานาโนนเทคโนโลยี 
ที่มา (http://www.ozonefilm.com/nanofilm.php) 

 
 5.4.5 กลองดิจิตอลของโกดัก รุน Easy Share LS633ที่มจีอภาพเปนสารอินทรีย
เปลงแสงหรือ OLED (organic light-emitting diodes) ที่มีภาพสีคมชัดมีมมุมองที่กวางข้ึน และมี
ขนาดจอภาพที่ใหญกวากลองดิจิตอลทั่วไปในขณะน้ี 

 
ภาพที่ 7-16 กลองดิจิตอลของโกดัก รุน Easy Share LS633 

ที่มา (http://hitech.sanook.com/digital/kodak_03282.php 
 

 5.4.6 แวนตากันแดด ของบริษัท Nanofilm ของสหรัฐอเมริกา ที่ไดนําพอลเิมอรช
นิดบางมากที่สงัเคราะหข้ึนโดยนาโนเทคโนโลยีมาใชในการเคลือบผิวหนาของเลนสของแวนตากันแดด 
ซึ่งสามารถปองกันการสะทอนแสง ลดรอยขีดขวนและคราบสกปรกของแวนตาและเลนสไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
  

ภาพที่ 7-17 แวนตากันแดดนาโน 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
 



 

 
 
 

341 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

5.4.7 เสื้อผาไรรอยยับและปองกันรอยเปอนคราบสิ่งสกปรก เปนเสื้อผาที่มีการตัด 
เย็บจากผา Nano-care สามารถปองกันไมใหเกิดรอยยับ ปองกันการเกิดรอยเปอนชนิดตางๆ และ
จากของเหลวไมวาจะเปนโซดา กาแฟ ไวน หรือมายองเนส (โครงการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท: Online) 
 

 
 

ภาพที่ 7-18 เสื้อผาไรรอยยับและปองกันรอยเปอน 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
 5.4.8 สารเคลือบกระจก เปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับนาโนของฟลมบางนาโน
หรือที่เรียกวา นาโนฟลม (Nanofilm) ในการผลิตเปนสารเคลือบสําหรับกระจกรถยนต  ิเปรียบเสมอืน
วารถยนตที่ใชสารเคลือบกระจกนาโนน้ีมีกําบังหนารถที่ไม สามารถมองเห็นได  ซึ่งเปนกําบังที่มี
คุณสมบัติสามารถปองกันการเกาะตัวของนํ้าฝน การจับตัวของหิมะ หมอก และไอนํ้าที่จะเกิดข้ึน   
กับกระจกรถยนตไดเปนอยางดี ทําใหเพิ่มทัศนวิสัยในการขับข่ีสําหรับผูใชรถยนตยามคํ่าคืน หรือ
ในขณะที่มีทัศนวิสัยที่ไมดี เชน ฝนหรือหิมะตกไดเพิ่มมากข้ึนถึงรอยละ 34 ของกระจกทั่วไป 
 

 
 

ภาพที่ 7-19 สารเคลือบกระจกนาโน 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
 5.4.9 หัวไมกอลฟชนิดพิเศษ ผลิตข้ึนมาจากวัสดุไทเทเนียม (titanium) ที่ผสมกับ
โครงสรางระดับนาโนของฟลูเลอรีน  ซึ่งวัสดุไทเทเนียมฟลูเลอรีนชนิดใหมน้ีชวยเสริมคุณสมบัติพิเศษ
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ของหัวไม กอลฟ  โดยสามารถทนแรงบิดไดมากข้ึนถึงรอยละ 12 มีความแข็งแรงมากข้ึนรอยละ 
3.6  และมีความยืดหยุนมากข้ึนรอยละ 20  อีกทั้งยังทําใหสามารถตีลูกไดระยะทางไกลมากข้ึน
กวาเดิมประมาณ 15 หลา เมื่อเทียบกับหัวไมกอลฟแบบเดิมที่ทํามาจากวัสดุไทเทเนียมเพียง      
อยางเดียว  นอกจากน้ียังมีการผลิตลูกกอลฟชนิดพิเศษที่ผลิตข้ึนมาจากวัสดุระดับนาโนที่สามารถ
รองรับการถายเทพลังงานจากหัวไมกอลฟที่มากระทบกับลูกกอลฟไดดีย่ิงข้ึน สามารถปรับมุม      
การหมุนของลูกกอลฟไดเอง ทําใหลดอัตราการหมุนของลูกกอลฟไดมากข้ึนที่จะทําใหทิศทางการ
เคลื่อนที่ของลูกเกิดการเลี้ยวเบนไป ทําใหนักกีฬากอลฟที่มีปญหาในการตีลูกที่เอียงไปทางดานซาย
หรือขวาน้ัน สามารถตีลูกไดตรงตามทิศทางที่บังคับไดมากข้ึนดวย 

 
 

ภาพที่ 7-20 หัวไมกอลฟและลกูกอลฟชนิดพิเศษ 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
 5.4.10 นํ้ายาฆาเชื้อนาโน เปนนํ้ายาที่ใชสําหรับฆาเช้ือโรคที่มีสวนผสมของหยด
นํ้ามันระดับนาโน  หรือที่ถูกเรียกวา นาโนอิมัลชัน (nanoemulsion)   ซึ่งเปนลักษณะของหยดนํ้ามัน
ระดับนาโนที่แขวนลอยอยูในสารละลายที่เปนนํ้า  และสามารถที่จะเขาทําปฏิกิริยากับจุลินทรียชนิด
ตางๆ   โดยหยดนํ้ามันนาโนเหลาน้ีจะเขาจับตัวกับจุลินทรียและเจาะทําลายบริเวณเย่ือหุมเซลล   
ของจุลินทรีย จนสุดทายทําใหเซลลจุลินทรียตายไปในที่สุด   ซึ่งเปนนํ้ายาฆาเช้ือที่มีประสิทธิภาพสูง
และสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว  นํ้ายาฆาเช้ือนาโนน้ีเปนนํ้ายาฆาเช้ือเพียงชนิดเดียวที่ผานการ
ตรวจสอบ  และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาวามีความปลอดภัย ไมเปน
อันตรายตอผิวหนัง ลูกนัยนตา ระบบทางเดินหายใจ และระบบยอยอาหารของผูใชแตอยางใด  ซึ่งใน
ปจจุบันถูกนําไปใชอยางแพรหลายในกองทัพและศูนยบริการสุขภาพในสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

ภาพที่ 7-21 ผลิตภัณฑนํ้ายาฆาเช้ือ 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 
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 5.4.11 ครีมบรรเทาอาการกลามเน้ืออักเสบ เปนครีมที่มีสวนผสมโครงสรางระดับนา
โนของไลโปโซม (Liposome) ที่มีขนาดเพียง 90 นาโนเมตรผสมอยูภายในเน้ือครีม โดยภายใน
โครงสรางของไลโปโซมจะบรรจุตัวยาออกฤทธ์ิที่ใชเพื่อการบรรเทาอาการเจ็บปวดของกลามเน้ือ    
อันเน่ืองมาจากการอักเสบ ดวยลักษณะเชิงโครงสรางของไลโปโซมที่มีขนาดเล็กมากและสามารถซึม
ซาบไดดี ทําใหตัวยาออกฤทธ์ิไดอยางรวดเร็วและมีเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ อักเสบได
มากข้ึน ซึ่งครีมบรรเทาอาการกลามเน้ืออักเสบน้ีปจจุบันถูกใชกันมากในหมูผูฝกสอนนักกีฬาอาชีพ 
และเหลานักกีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ 
 

 
 

ภาพที่ 7-22 ครีมบรรเทาอาการกลามเน้ืออกัเสบ 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
 5.4.12 พลาสเตอรนาโนเปนพลาสเตอรสําหรับปดแผลที่เกิดจากถูกไฟไหม  และแผล
เรื้อรังตางๆ  โดยการผสมอนุภาคของนาโนของเงิน (silver nanoparticle)ที่มีคุณสมบัติในการฆาเช้ือ
แบคทีเรียไดถึง 150 ชนิดลงไปเปนสวนประกอบของพลาสเตอร  ซึ่งพบวาพลาสเตอรนาโนน้ีสามารถ
ฆาเช้ือแบคทีเรียไดอยางรวดเร็ว โดยใชเวลาอยางรวดเร็วเพียง 30 นาทีเทาน้ันนับจากที่ติดพลาสเตอร
นาโนน้ีลงบนบาดแผล  อีกทั้งอนุภาคนาโนของเงินที่เคลือบไวกับพลาสเตอรยังสามารถคง
ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียไดอยางตอเน่ืองนานหลายวัน ซึ่งพลาสเตอรนาโนน้ีถูกนํามาใช 
ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาผูปวยที่ไดบาดแผลจากไฟไหมอยางรุนแรง และบาดแผลเรื้อรังที่เสี่ยงสําหรับ
การติดเช้ือประมาณ 100 แหงในทั้งหมด 120 แหงของอเมริกาเหนือแลว 
 

 
 

ภาพที่ 7-23 ครีมบรรเทาอาการกลามเน้ืออกัเสบ 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 
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 5.4.13 ฟูกรองเตียงซักได เปนนวัตกรรมใหมที่ผูจําหนาย เรียกวา เตียงอัจฉริยะเพื่อ
สุขภาพ (Health Smart Bed) ซึ่งเปนนวัตกรรมสําหรับเตียงนอนที่ประกอบไปดวยฟูกรองที่นอน
หลายช้ันที่สามารถถอดนําไปซักทําความสะอาดและรีดได  โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตออกแบบให
สวนบนสุดของเตียงนอนมีลักษณะที่เปนซิป สามารถเปด-ปดได และออกแบบการสรางสวนที่เปนฟูก
รองเตียงโดยแบงออกเปน 3 ช้ัน ไดแก ช้ันที่ 1 เปนช้ันบนของฟูกทําดวยเสนใยสังเคราะหที่มีชอง    
ที่สามารถระบายความช้ืนไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งจะทําใหผูใชรูสึกเย็นสบายในขณะที่กําลังหลับ  แมวาจะ
มีเหงื่อออกมาก็ตามก็สามารถที่จะระบายความช้ืนเหลาน้ันได  สวนช้ันที่ 2 ถัดมาทําดวยเสนใยและ
สรางใหมีลักษณะเปนแบบกึ่งทึบ  ซึ่งใชสําหรับดักของเหลวหรืออนุภาคตางๆ และเปนสวนที่สามารถ
ทําการถอดออกมา  เพื่อลางทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ถูกดักไวได สวนช้ันที่ 3 ช้ันลางสุดทายทําดวย
เสนใยเทฟลอน (Teflon)ซึ่งจะทําใหฟูกดังกลาวมีความทนทานและสามารถกันนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 7-24 ฟูกรองเตียงซกัได 
ที่มา (http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit5-2.html) 

 
6. วัสดุศาสตร  
 
 วัสดุ หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงานตามการออกแบบมีตัวตน 
สามารถสัมผัสได และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกัน (ไพฑูรย ประสมศรี, 2543) เชน เกาอี้ทํา
จากวัสดุที่เรียกวาไม จึงมีคุณสมบัติแข็ง และทนตอแรงกดทับ เปนตน 
 
 6.1 ลักษณะของวัสดุศาสตร 
 
  วัสดุศาสตร (Materials science) คือ การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ การจัดเรียงตัวในระดับอะตอม และคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุ ซึ่งความรู
เหลาน้ีจะนํามาใชผลิตหรือสรางเปนผลิตภัณฑพรอมทั้งหาคาสมรรถนะในการใชงาน โดยความรู      
ที่นํามาใชน้ันจะมีลักษณะเปนสหวิทยาการคือ ประกอบดวยความรูในหลายๆ แขนงมารวมกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันวัสดุศาสตรไดเขาไปมีบทบาทอยางมากมายในเกือบจะทุกผลิตภัณฑ 
ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองใชความรูหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปนความรูทางฟสิกส เคมี วิศวกรรม 
ชีววิทยา ไฟฟา คณิตศาสตร หรือ การแพทย มาใชรวมกันเพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตางๆ          
ที่เกี่ยวเน่ืองกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ 
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   งานของนักวัสดุศาสตรจึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางของวัสดุ 
ศึกษาทดสอบสมบัติในลักษณะตางๆ ของวัสดุ พรอมทั้งคนหาวิธีการที่จะสามารถสังเคราะห หรือผลิต
วัสดุน้ันข้ึนมา และนําวัสดุน้ันไปใชงานเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อนําไปสูประโยชน
และสมรรถนะในการใชงานอยางสูงสุด (จินตมัย สุวรรณประทีป, 2554) 
 
 6.2 วัสดุศาสตรรอบตัวเรา 
 
 ในชีวิตประจําวันมนุษยมีการใชงานวัสดุตางๆ อยูตลอดเวลาทําใหวัสดุศาสตรจึงเขามา
มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอมนุษยโดยเฉพาะในยุคไอที (Information Technology: IT) ที่มีการ
ติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลา ดังน้ัน ปจจุบันจึงมีการพัฒนาวัสดุที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร     
เพื่อใหไดคอมพิวเตอรที่สามารถทํางานดวยความเร็วสูงข้ึน แตมีขนาดที่เล็กลง หรือการผลิต
โทรศัพทมือถือรุนใหมๆ ที่มีการทํางานที่เพิ่มมากข้ึน การผลิตรถยนตที่ประหยัดพลังงาน รถไฟ
ความเร็วสูง สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตอาศัยความกาวหนาทางวัสดุศาสตรทั้งสิ้น หรือแมแตภารกิจสํารวจ
อวกาศ วัสดุศาสตรก็เปนอีกหน่ึงเบื้องหลังของความสําเร็จดังกลาวที่เกิดข้ึน 
 วัสดุศาสตรยังมีบทบาทสําคัญตอการรักษาโรค และดูแลสุขภาพของมนุษย เห็นไดจาก
อุปกรณตางๆ ทางการแพทยที่ไดรับการวิจัย และพัฒนาข้ึนเพื่อใชในการรักษา ทดแทน แกไขปญหา
ตางๆ ในการรักษาโรค ก็เปนผลที่เกิดจากวัสดุศาสตรทั้งสิ้น เชน กระดูกเทียม ขอตอเทียม แขน-ขา
เทียม คอนแทคเลนส แปรงสีฟนยุคใหม ที่ขนแปรงทําดวยไนลอนซึ่งมีความยืดหยุน และคืนรูปไดดี  
เลนสแวนตากันแดดที่สามารถเปลี่ยนสีไดตามความเขมของแสง เปนตน 
 ดานของสิ่งแวดลอมไดมีการพัฒนาแบตเตอรี่พอลิเมอรที่ไมมีโลหะหนัก เชน ตะกั่ว 
แคดเมียม เพื่อลดความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม หรือผลิตอุปกรณที่ชวยตรวจจับสารพิษ เชน เซนเซอร
สําหรับตรวจจับแกสชนิดตางๆ และอุปกรณที่ชวยลดความเปนพิษของสารเคมี เปนตน  
 ดานของกีฬา วัสดุศาสตรไดเขามามีบทบาทตอผลการแขงขัน หรือการทําลายสถิติ
ตางๆ อุปกรณกีฬาหลายประเภทใชความรูทางวัสดุศาสตรเขามาชวยในการพัฒนา ใหผูเลนใหใชงาน
ได อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน เชน ไมเทนนิส ไมกอลฟ ชุดวายนํ้า ไมคํ้าถอ 
รองเทากีฬา เปนตน 
 ดานของเครื่องนุงหม เสื้อผาที่เราสวมใสกันอยูในปจจุบันไดมีการพัฒนากระบวนการ
ผลิต และปรับปรุงสมบัติของเสนใยที่นํามาถักทอข้ึนเปนผืนผาใหเหมาะสมกับการใชงาน ไมวาจะเปน
การระบายอากาศ และไมดูดซับเหงื่อสําหรับเสื้อผาในเมืองรอน การกักเก็บความรอน และปองกัน
ความเย็นสําหรับเสื้อผาในเมืองหนาว หรือแมกระทั่งการผลิตผาที่สามารถทนความรอนสูง สําหรับ
พนักงานดับเพลิง ผากันการทะลุของกระสุนสําหรับ เสื้อเกราะประเภทตางๆ เปนตน (บัญชา ธนบุญ
สมบัติ, 2553) 
 ในประเทศไทยทางภาครัฐไดมีการจัดต้ังหนวยงานทําหนาที่ในการดําเนินการ
สนับสนุนและกําหนดนโยบายทางดานวัสดุศาสตรโดยเฉพาะข้ึนมาในนามของศูนยเทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแหงชาติ (MTEC) ในสังกัดของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากน้ียังมีหนวยงานตางๆ ที่สนับสนุน งานทางดานวัสดุ 
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เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ สภาวิจัย
แหงชาติ และ สํานักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เปนตน (จินตมัย สุวรรณประทีป: www.se-ed.com) 
 
7. นิติวิทยาศาสตร   
 
 นิติวิทยาศาสตร (Forensic Science) คือ การนําความรูทางวิทยาศาสตรทุกสาขามา
ประยุกตใช เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใชกฎหมายและการลงโทษ โดย
หนวยงานที่รับผิดชอบดานนิติวิทยาศาสตรในประเทศไทย ไดแก สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวง
ยุติธรรม 
 
 7.1 ความสําคัญของนิติวิทยาศาสตร 
 

ในปจจุบันน้ี ไดเกิดปญหาทางดานอาชญากรรมข้ึนมากมาย ซึ่งการที่จะเอาตัว
ผูกระทําผิดที่แทจริงมาลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมน้ันเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะ
จะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันใหสามารถพิสูจนความผิดไดอยางชัดเจน  ดังน้ัน       
ในประเทศที่พัฒนาแลว อาทิเชน ประเทศญี่ปุน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จึงมีการนําเอาความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆมาพัฒนาใชในการตรวจพิสูจน หลักฐานตางๆใหไดผล      
ที่ถูกตองแทจริงตามหลักวิทยาศาสตร ซึ่งไดผลอยางดีย่ิงในการสืบสวนติดตามหาคนรายตางๆ 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมเกิดข้ึน สามารถจับกุมคนรายไดถึง 90% โดยการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่คนควาวิจัยและผลิตข้ึนอยางทันสมัย ผสานกับหลักนิติ
วิทยาศาสตรน้ี ใหบรรลุผลไดเปนอยางมาก จากประโยชนดังกลาวขางตน จึงมีการนําเอานิติ
วิทยาศาสตรมาใชในขอบเขตโดยทั่วไป ดังน้ี 

1. การตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ และการถายรปู (Crime Scene Investigation and  
Forensic)  

2. การตรวจลายน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทา (Fingerprint: Palm print: Footprint)  
3. การตรวจเอกสาร (Document) เชน ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน 
4. การตรวจอาวุธปน และกระสุนปนของกลาง (Forensic Ballistics)  
5. การตรวจทางเคมี (Forensic Chemistry) เชน ตรวจวิเคราะหองคประกอบ 

ทางเคมีของสารตาง ๆ 
6. การตรวจทางฟสิกส (Forensic Physics) เชน ตรวจรองรอยการเฉ่ียวชนรถ 
7. การตรวจทางชีววิทยา (Biological Trace Evidence) เชน ตรวจเสนผม เลอืด  

อสุจิ  
8. การตรวจทางนิติเวช (Forensic Medicine)ไดแก  งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา  

งานชีวเคมี งานพิสจูนบุคคล งานภาพการแพทย 
 กลาวไดวา นิติวิทยาศาสตรน้ีเปนการประยุกตใชความรูทางวิชาการทางดานตางๆ ผนวก
เขากับการบังคับใชทางกฎหมาย  เพื่อเปนประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมใหสามารถอํานวย      
ความยุติธรรมใหกับผูเสียหาย และผูตองหาไดเปนอยางดี ซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่ประเทศไทยจะตอง



 

 
 
 

347 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต                              

สงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานการตรวจวิเคราะหตางๆ ดังกลาวขางตน รวมถึงการนําเอานิติ
วิทยาศาสตรน้ีมาสงเสริมกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งจะ
สงผลอยางดีย่ิงตอประชาชนคนไทยในทายที่สุด 
 

7.2 ลายพิมพ DNA มีความเฉพาะในแตละบุคคลไดอยางไร  
 

DNA  หรือ  Deoxy ribonucleic acid เปนสารพันธุกรรมของสิ่งที่มีชีวิต (มนุษย พืช 
สัตว) ที่ลูกไดรับการถายทอดมาจากพอหน่ึงสวน และจากแมอีกหน่ึงสวน DNA มีอยูในนิวเคลียสของ
เชลลตาง ๆ เชน เซลลเม็ดเลือดโลหิตแดง โลหิตขาว เซลลผิวหนัง เย้ือกระพุงแกม กระดูก หรือปลาย
รากเสนผม เปนตน DNA  จะเปนตัวกําหนดขอมูลในการสรางสารชีวโมเลกุล ดังน้ันสิ่งมีชีวิตช้ันสูง
และช้ันตํ่าจึงมี DNA เปนรหัสหรือแบบพิมพในการสราง และมีจุด DNA เปนรหัสเฉพาะตัว ซึ่งจะมี       
ความแตกตางกันออกไปมากบางนอยบางแลวแตสายพันธุ จึงไมมีสิ่งมีชีวิตใดที่มีชุด DNA ที่เหมือนกัน
ทั้งหมด ยกเวน ฝาแฝดที่เกิดมาจากไขใบเดียวกันเทาน้ัน จากความจําเพาะที่มีอยูในชุด DNA แตละ
หนวยน้ีเอง  เรียกวา ลายพิมพ DNA (DNA Fingerprint) ในทางนิติวิทยาศาสตรจึงไดนํามาเปน
เครื่องมือที่ใชในการตรวจพิสูจนเพื่อระบุยืนยันตัวบุคคลในทางคดีและยังใชพิสูจนความสัมพันธ    
ของพอ-แม-ลูกไดข้ันตอนการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ มีดังน้ี 

 
7.2.1การเก็บวัตถุพยาน บางครั้งวัตถุพยานก็สามารถเก็บไดโดยตรง เชน คราบเลือด 

บนพื้นหรือฝาผนังหรืออาจเก็บโดยทางออม ซึ่งตองนําไปสกัดอีกที เชน เสื้อผา หรือกระดาษทิชชู 
เปอนเลือด การเก็บตองใชวิธีที่ถูกตองสะอาด ตองโปรงใส ตองรักษาไมใหเสื่อมสลาย ดีเอ็นเอจะเสื่อม
สลายไดจากหลายปจจัยดวยกัน ไดแก ระยะเวลา อุณหภูมิสูง รังสี ความช้ืน เช้ือโรค และสารเคมี  
 
 7.2.2 การสงตรวจวัตถุพยาน จะตองระวังการปนเปอนและการเสื่อมสลายของวัตถุ 
พยาน  วิธีเก็บรักษาที่ดีที่สุด คือ เก็บในที่เย็นและแหง 
 
 7.2.3 การสกัดดีเอ็นเอ ข้ันตอนน้ีมีระยะเวลาแตกตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุ
พยาน ในกรณีของคราบเลือด คราบอสุจิ จะใชเวลาสกัดนอยที่เปนเวลาหน่ึงหรือสองช่ัวโมง แตถาเปน
ช้ินเน้ือหรือกระดูกน้ันจะตองใชเวลาสกัดดีเอ็นเอนานขามคืนเปนอยางนอย เพื่อสกัดโปรตีนอื่นๆ ทิ้ง 
 
 7.2.4 การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ หากมีปริมาณดีเอ็นเอนอยเกินไป  
จะตองมีการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ 
 
 7.2.5 การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ วิธีตรวจมีสองวิธี คือ การตรวจดวยมือ (Manual)  
และการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ (Automatic) ทั้งสองวิธีมีหลักการเหมือนกัน คือ ตรวจลายพิมพดี
เอ็นเอเพียงบางตําแหนงของโครโมโซม โดยมาตรฐานสากลกําหนดใหตรวจอยางนอย 10 ตําแหนง 
ข้ึนไป 
 



 

 

348 บทที ่7 ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 

 7.2.6 การแปรผลลายพิมพดีเอ็นเอ มี 3 แบบ 
 7.2.6.1 Conclusiveเปนการสรุปผลวา ดีเอ็นเอ เปนของบุคคลเดียวกันหรือ 

เปนลูก จะตองประเมินจากผลการตรวจทั้ง 10 ตําแหนง โดยไมมีขอขัดแยงเลยทั้ง 10 ตําแหนง 
  7.2.6.2 Exclusiveเปนการสรุปผลวา ดีเอ็นเอของวัตถุพยานเปนของบุคคล 
คนละคนหรือบุคคลที่มาตรวจไมใชลูก 
  7.2.6.3 Inconclusiveเปนการแปรผลวา ยังสรุปผลการตรวจไมได ซึ่งอาจ 
เกิดจากหลายสาเหตุ เชน ตรวจดีเอ็นเอไดผลไมครบ 10 ตําแหนง เพราะอาจมีการเสื่อมสลายของ
วัตถุพยาน หรือการตรวจมีความผิดพลาดของเครื่องหรือคน รวมถึงอาจมีการปนเปอนของวัตถุพยาน
ในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง การแปรผลจึงมีความสําคัญมาก ผูแปรผลควรมีความรูเรื่องดีเอ็นเอและควร
ไดรับรูข้ันตอนการไดมาซึ่งวัตถุพยานดวย 
 
8. สรุป 
 

เทคโนโลยีชีวภาพเปนกระบวนการหรือเทคนิคที่ เกี่ยวของกับการนาเอาความรู           
ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช สัตว และ
จุลินทรีย ทําใหเกิดประโยชนในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม           
ในปจจุบันมีอัตราการเพิ่มของประชาการโลกเปนไปอยางรวดเร็ว คาดวาประชากรของโลกจะเพิ่มข้ึน
ในอัตราสูงกวาอัตราการผลิตอาหารของโลก ซึ่งจะทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารข้ึนได ปจจุบันจึงได
มีการศึกษาคนควาโดยการใชเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรม ซึ่งเปนเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหมมาชวย
ในการผลิต เพื่อใหสามารถผลิตอาหารไดมากข้ึน และเพียงพอตอความตองการของประชากรในโลก 
วิธีการน้ีทําไดโดยการนาดีเอ็นเอ หรือยีน (gene) จากสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงใส ใหกับพลาสมิด หรือตัวพา 
แลวนําไปใสในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหม ตัวอยางเชน การเกิดสัตวแปลง
พันธุหรือพืชแปลงพันธุ (transgenic plants) ซึ่งมีความสามารถในการผลิตโปรตีนที่หายาก แตมี
ประโยชน เชน ฝายบีที ที่มีความตานทานตอหนอนเจาะ สมอฝาย พืชตานทานสารกําจัดวัชพืช พืช
ทนเค็ม พืชเรืองแสง และพืชที่มีความสามารถในการผลิตยา เปนตน นอกจากน้ียังมีการศึกษาและ  
นาโนเทคโนโลยีมาใช เทคโนโลยีน้ีตองอาศัยวิทยาการหลากหลาย สาขาทั้งเคมี ฟสิกส ชีววิทยา 
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร และคอมพิวเตอรมาบูรณาการใชรวมกัน สามารถนําไปประยุกตใชใน
กระบวนการสราง การสังเคราะหวัสดุและอุปกรณ การจัดการเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑซึ่งมีขนาด
เล็กมากในระดับอะตอม หรือโมเลกุลระดับนาโน (10-9เมตร) ใหอยูในตําแหนงที่ตองการอยางถูกตอง
แมนยํา ทําใหโครงสรางของวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษเกิดประโยชนตอผูใชสอย 

จะเห็นไดวาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเหลาน้ีทําใหโลกพัฒนาข้ึน  
ความเปนอยูของมนุษยดีข้ึน แตหากมนุษยนําความรูใหมๆ จากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชไม
ถูกตองตามหลัก วิชาการและขาดการปองกัน ก็จะกอใหเกิดปญหาเชนเดียวกัน  
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 
 
 

จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปประยุกตใช 
1. พันธุวิศวกรรม หมายถึงอะไร มีวิธีการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. จงอธิบายประโยชนที่ไดจากพันธุวิศวกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ยีนบีที (Bt) ที่ใชในการทําพืชดัดแปลงพันธุกรรม คืออะไร มีประโยชนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. พืชตานทานสารกําจัดวัชพืชหมายถึงอะไร มีวิธีการทําอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ขาวสีทอง (Golden rice) หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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5. สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จงบอกขอดี-ขอเสียของการดัดแปลงพันธุกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จงอธิบายความหมายของการโคลนน่ิง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. บอกขอดี-ขอเสียของการโคลนน่ิง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จงอธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยี และยกตัวอยางการนําไปประยุกตใช 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. บอกความหมายของนิติวิทยาศาสตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. วัตถุพยานที่สามารถนํามาตรวจวิเคราะหผล DNA ไดแกอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ผลการตรวจ DNA ออกผล Inconclusive หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารอางอิง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 
บทบาท ความสําคัญและผลกระทบจากความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
หัวขอเน้ือหาประจําบท 
 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดวย 

1. บทบาทและความสําคัญของความเจรญิกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานประชากรมนุษย 
3. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอประชากรมนุษย 
4. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
5. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสังคมและวัฒนธรรม 
6. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจ 
7. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการเมอืง 
8. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานชีวิตประจําวัน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลงัจากไดศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได 
2. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานประชากร 

มนุษยได 
3. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการศึกษาได 
4. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสิง่แวดลอมได 
5. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสงัคมและ 

วัฒนธรรมได 
6. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจได 
7. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการเมืองได 
8. อธิบายผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานชีวิตประจําวัน 

ได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบทเรียน 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน นําเขาสูเน้ือหาที่จะเรียนในสัปดาหน้ีโดย 

การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรปูภาพ 
3. นักศึกษารับฟงบรรยายสรปุเน้ือหาสาระพรอมตอบคําถามระหวางการฟงบรรยาย 
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4. นักศึกษาศึกษาเน้ือหา “บทบาทและผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

5. นักศึกษารวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับ“บทบาท ความสําคัญ และ 
ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”เปนกลุมยอย 

6. สุมนักศึกษาจํานวน 1-2 คนจากแตละกลุมมาตอบคําถามโดยคะแนนที่ไดจากการตอบ 
คําถามจะเปนคะแนนของกลุมหรือเปนคะแนนของแตละคนในกลุม 

7. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเปนการบาน และกําหนดวันสง 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “บทบาท ความสําคัญและผลกระทบจากความกาวหนาทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” การนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint 

2. วีดีทัศนเหตุการณตางๆ 
3. สิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเกี่ยวกับ บทบาท ความสาํคัญและผลกระทบจาก 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. ตํารา หนังสือเรียนเกี่ยวกบับทบาท ความสําคัญ และผลกระทบจากความกาวหนาทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวางการรับฟงบรรยายและรวมกิจกรรมกลุม 
3. บันทึกผลการสนทนากลุม 
4. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 
6. ประเมินจากการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 8 
บทบาท ความสําคัญ และผลกระทบจากความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมนุษยมีความสะดวกสบายไมวาจะ
เปนการทํางานการติดตอสื่อสารการคมนาคมและอื่นๆ ซึ่งเปนผลของเทคโนโลยีทางดานสรางสรรค
แตถาใชเทคโนโลยีในทางที่ไมเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดอันตรายอยางมหันตสามารถทําลายลางมนุษย      
ทั้งเผาพันธุสําหรับในประเทศไทยเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูโดยที่เทคโนโลยีสวน
ใหญเปนการรับเอาเทคโนโลยีมาจากตางชาติจึงทําใหขาดความรูและขาดประสิทธิภาพในการใช
เทคโนโลยีอันสงผลกระทบตอการศึกษาสิ่งแวดลอมสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองและ
ชีวิตประจําวัน 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งดีข้ึนและแยลงอันเกิดจากการ
กระทําของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตความเปนอยูทําใหคนในสังคมตองปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความรูที่จะสามารถปองกันตัวเองจากผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดเพราะไมวาจะอยูสวนไหนของโลกก็จะไดรับผลกระทบตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมไดใน
เอกสารฉบับน้ีจะกลาวถึงผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานตางๆ
ดังน้ีคือ 

1. ผลกระทบดานประชากรมนุษย 
2. ผลกระทบดานการศึกษา 
3. ผลกระทบดานสิง่แวดลอม 
4. ผลกระทบดานสงัคมและวัฒนธรรม 
5. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
6. ผลกระทบดานการเมือง 
7. ผลกระทบดานชีวิตประจําวัน 

 
1. บทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทรกซึมอยูในชีวิตประจําวันของมนุษย และ            
มีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับตอการดํารงชีวิต  เพื่อใหดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขมนุษยตองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและปรับตัวใหทันกับกระแสการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ดังน้ันมนุษยจึงตองเรียนรูและใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดเพื่อชีวิต
และสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในดานตางๆ ดังน้ี 
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1.1 แนวคิดทางวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอคุณคาของมนุษย และตอความเขาใจของมนุษย  
ที่มีตอสิ่งตางๆ  และทําใหมนุษยมีเหตุผลไมไรสาระ  แนวความคิดที่วาดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง   
ของสุริยะ  จักรและโลกมีลักษณะเปนทรงกลม เปลี่ยนแปลงความรูเดิมที่เช่ือวาโลกเปนศูนยกลาง 
ของจักรวาล มีลักษณะแบนราบ ดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ ลวนหมุนรอบโลก และทฤษฏี
วิวัฒนาการ ซึ่งขัดกับความเช่ือเดิมที่วาพระเจาเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง รวมทั้งมนุษยและสิ่งมีชีวิต
ตางๆ สิ่งเหลาน้ีไดเปลี่ยนจากความเช่ือผิดๆ เปนความรูที่ถูกตอง มีหลักฐานที่พิสูจนได ทําใหมนุษย
สามารถเขาใจสิ่งตางๆไดดีมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีในปจจุบันยังพบวาในบางสังคมเช่ือวา หนูเปนสัตว
ของเทพเจา การปลอยใหสัตวเหลาน้ันอยูรวมกับมนุษย ก็อาจเปนแหลงสะสมเช้ือโรคและนํามาซึง่โรค
ระบาด  หรือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบางชนิดเน่ืองจากขัดแยงกับหลักความเช่ือเดิมหรือ
ขัดกับหลักศาสนา อาจทําใหเกิดโรคขาดสารอาหารได หากมนุษยมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องของ
เช้ือโรค  พาหะนําโรค โภชนาการ และการดูแลสุขภาพ และไมงมงายกับความเช่ือมากจนเกินไป  
ปญหาเหลาน้ีก็จะสามารถแกไขไดโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตเทาน้ัน  อยางไรก็ตามความรูที่
ถูกตองเปนพื้นฐานของความรูที่จะตามมา เพราะหากมนุษยเขาใจอะไรผิดต้ังแตตนความรูที่ตามมาก็
จะผิดไปดวยเชนกัน  นอกจากน้ีความรูทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองยังสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานใน
การทํานาย เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอยางมีเหตุมีผล ทําใหเราสามารถเตรียมรับมือเพื่อ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได เชน การพยากรณเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และ
จัดเตรียมระบบเตือนภัย 

 
 1.2 การศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหมีการคิดอยางมีลําดับข้ันตอน เปนเหตุ
เปนผล สามารถตอบคําถามและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได สามารถนําความคิดที่ไดจาก
การสังเกตมาแปลงเปนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติได และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกตองอยางมีเหตุ
ผลได เชน 
 1.2.1ในปจจุบันมีปุยอยูหลายชนิด เราจะทราบไดอยางไรวาปุยที่เราใชอยูมีคุณภาพดี 
ที่สุด 
 1.2.2 เหตุใดเราจึงปวยเปนโรคหวัด วัณโรค หรือโรคเอดส และจะมีวิธีปองกันและ 
รักษาอยางไร 
 1.2.3 เราสามารถเพิ่มผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงในพื้นที่ขนาดเล็กไดอยางไร 
 1.2.4 เราสามารถใชพลังงานจากแหลงอื่นที่ดีกวามาใชแทนพลังงานจากนํ้ามัน และ 
ถานหินที่กอใหเกิดมลพิษสูงไดอยางไร 
 1.2.5 การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลที่พักอาศัยสงผลกระทบตอคุณภาพ 
ชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางไร แลวเราจะสามารถแกไขปญหาเหลาน้ีไดอยางไร 
 
 1.3 อาหารและโภชนาการ เปนเรื่องที่สําคัญที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตเน่ืองจาก
อาหาร  เปน 1 ในปจจัย 4 ที่เปนปจจัยพื้นฐานของมนุษย  อาหารมีผลโดยตรงตอความสมบูรณ   
ของรางกายการที่มนุษยรับประทานอาหารไมถูกหลักโภชนาการหรือไมไดรับประทานอาหาร     
อยางเพียงพอ นอกจากจะทําใหสุขภาพรางกายไมสมบูรณแข็งแรงจากการขาดสารอาหารแลว       
ยังสงผลใหระบบ  การทํางานรางกายผิดปกติ ทําใหภูมิตานทานลดลง ซึ่งจะสงผลใหเกิดโรคตางๆได
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งายอีกดวยความรูทางวิทยาศาสตรไดมีสวนชวยอยางมากที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให
เพียงพอกับความตองการของประชากรโลก ความรูเรื่องการถนอมอาหารและการแปรรูป เชน อาหาร
กระปอง  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นอกจากจะชวยใหเก็บอาหารไวไดนานโดยไมเนาเสีย และมีราคาไมแพง
แลว ยังชวยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการบริโภคอีกดวย นอกจากน้ีความรูทางวิทยาศาสตร         
ยังนํามาใชในการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ เปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ เชน การทํานมโค    
เปนนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต  การทําไวน หรือการนําแหนมมาฉายรังสีเพื่อฆาพยาธิและเช้ือจุลินทรีย   
ที่เปนอันตราย ความรูทางวิทยาศาสตรยังชวยใหผูบริโภคเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย เลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและปราศจากสารพิษ เชน สารบอแร็กซ ฟอรมาลีน หรือการหลีกเลี่ยง       
นํานํ้ามันที่ใชทอดแลวมาใชซ้ําหลายๆ ครั้ง เน่ืองจากนํ้ามันเหลาน้ีมีสารกอมะเร็ง เปนตน  
 

1.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาดานการแพทย และสาธารณสุข            
มนุษยสมัยกอนเมื่อเกิดโรคระบาด เชน อหิวาตกโรค ฝดาษ ทําใหมนุษยลมตายเปนจํานวนมาก แตใน
ปจจุบันมนุษยมีการพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุข ทําใหสามารถควบคุมและรักษาโรคเหลาน้ี
ได จนโรคบางโรคไมพบวามีการปรากฏอีกเลย  การวินิจฉัยโรคดวยเครื่องมือที่ทันสมัย  เชน          
อุลตราซาวน  เอ็กซเรย คอมพิวเตอร และอื่นๆ ทําใหการวินิจฉัยโรคมีความถูกตองและแมนยํา ทําให
แพทยสามารถวางแผนวิธีการรักษาโรคไดอยางถูกตอง ทําใหมีผูเสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บลดลง  

 
1.5 ในเรื่องการคมนาคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหการเดินทาง

เปนไปไดดวยความสะดวกรวดเร็ว และราคาถูกลงมาก เชน เครื่องบิน รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟา
ใตดิน เปนตน  นอกจากน้ียังชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดดวยความสะดวกสบาย  และชวย
แพรกระจายขอมูลขาวสารกวางไกลครอบคลุมทั่วโลกไดอยางรวดเร็วข้ึนมาก ทําใหมนุษยรับรูขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนไดมากข้ึน เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน ขาวทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพและโภชนาการ เปนตน  ซึ่งทุกวันน้ีเราไดรับขาวสารเยอะมาก 
แมแตในเรื่องเ ดียวกัน ก็มีขอมูลหลายหลาก ทั้งถูกและผิด  ดังน้ันการมีความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรที่ดีทําใหมีความรูเทาทัน สามารถวิเคราะหเลือกรับขาวสารที่ถูกตองและมีประโยชน ซึ่ง
เปนการพัฒนาความคิดของเราตอไป 

 
1.6 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถนํามาใชในทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยเริ่ม

ต้ังแตการวางแผนการเพาะปลูกที่ดี การนําเครื่องทุนแรงมาใช เชนรถแทรกเตอร เครื่องไถ เครื่อง
หวานเมล็ด ทําใหประหยัดเวลา สามารถเพาะปลูกไดมากข้ึน การใชระบบชลประทานและการทํา
ฝนเทียมชวยเพิ่มปริมาณนํ้าใหกับพื้นที่การเกษตร ความรูทางวิทยาศาสตรถูกนํามาใชในการควบคุม
คุณภาพของผลผลิต ลดการเนาเสีย และสรางมูลคาของผลิตภัณฑ  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
ชวยใหเกิดอาชีพใหมๆ ที่สามารถสรางรายได เชน การทําปลาราบรรจุกระปอง  หรือการนําผลผลิต
การเกษตรมาแปรรูปเปนแอลกอฮอล หรือเอสเตอร สําหรับใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง เปนตน การผสม
เทียมชวยใหสัตวตกลูกไดมากข้ึน  การนําพืชที่มีคุณลักษณะที่ดีมาขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือทําใหขยายพันธุไดรวดเร็ว มีจํานวนมาก  การตัดตอพันธุกรรมจะทําใหไดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ
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ใหมที่มีลักษณะที่ดีข้ึน เชน ความทนทานตอสภาพแวดลอม ความตานทานตอโรค  ใหผลผลิตมาก  
เก็บรักษาไวไดนาน มีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มข้ึน เปนตน 

 
1.7 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตางๆ ความรู       

ทางวิทยาศาสตรนํามาใชประดิษฐเครื่องใชไฟฟาเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ ประดิษฐเครื่องจักรกล
ชวยใหสามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมากๆโดยใช เวลานอยลง วิทยาศาสตร เปนพื้นฐาน           
ของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหมที่มีมูลคาเพิ่มข้ึน การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงทําใหประเทศ
ญี่ปุนจับปลาไดเยอะ สงผลใหมีโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับบริโภคมากข้ึน คนญี่ปุนมีรางกายแข็งแรงข้ึน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานอื่นๆ ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน จะเห็นไดวาประเทศ         
ที่มีเศรษฐกิจดีมักเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและมีเทคโนโลยีช้ันสูง  ประชาชน    
ในประเทศเหลาน้ีสามารถเขาถึงการรักษาบริการ สวัสดิภาพความปลอดภัย สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
ไดดีกวา ซึ่งสงผลใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน มาตรฐานของคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึน 

 
 1.8 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหมนุษยรูจักนําพลังงานมาใชประโยชน  เริ่มต้ังแต
ในยุคกอนประวัติศาสตรมนุษยรูจักใชพลังงานจากไฟในการใหความอบอุน ขับไลสัตวราย และทําให
อาหารสุก มนุษยไดรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากพยาธิและเช้ือโรค สงผลใหรางกายและ
สมองมีการพัฒนาดีข้ึน อายุยืนข้ึน  ตอมาในยุคอุตสาหกรรม มนุษยรูจักใชถานหินและนํ้ามันซึ่งให
พลังงานสูงมาใช  ทําใหมีการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องกล ตลอดจนเครื่องใชไฟฟาตางๆ ผลจากการ
ประดิษฐหลอดไฟและนําพลังงานไฟฟามาใหแสงสวาง ทําใหมนุษยสามารถทํางานในตอนกลางคืนได 
สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตามพลังงานจากถานหินและ
ปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่สิ้นเปลืองซึ่งใชแลวหมดไป อีกทั้งยังกอใหเกิดปญหามลพิษและ
สิ่งแวดลอมตามมาในอนาคตจําเปนตองจัดหาพลังงานทดแทนจากแหลงอื่นมาใชประโยชน           
ซึ่งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดการคนควาและพัฒนาพลังงานทดแทนมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานจากชีวมวล และพลังงานจากกาซ
ไฮโดรเจน เปนตน 
 

1.9 ปจจุบันจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร และการที่มนุษยนําทรัพยากรตางๆ มาใช
อยางขาดความรูและจิตสํานึก ไดกอใหเกิดปญหาในการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งโดย
ต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม  ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยู  การมีความรูและ 
ความเขาใจเรื่องของวิทยาศาสตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องที่จําเปน เพื่อที่จะใหมนุษย    
มีความรูความเขาใจเพียงพอที่จะแกไขปญหา และปรับตัวใหอยูในสิ่งแวดลอมน้ันๆ อยางเปนสุข 
ตลอดจนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเราสามารถ
ใชประโยชนไดอยางย่ังยืน 

 
อยางไรก็ตามประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะสงผลดีโดยตรงตอ

คุณภาพชีวิตดังที่กลาวมาแลว  หากใชความรูวิทยาศาสตรไมถูกวิธี โดยมุงแสวงหาอํานาจและ
ประโยชน   สวนตนเปนใหญก็จะกอใหเกิดผลเสียได เชน พัฒนาอาวุธสงความ อาวุธเช้ือโรค และ
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ผลเสียที่เกิดจากการดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ดังน้ันในการพัฒนาใหเกิดความกาวหนา   
ทางวิทยาศาสตร จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการพัฒนาทางดานจิตใจมนุษยควบคูไปดวย 
 
2. ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต 

 
 ความรูของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน หากนําไปใชไดอยางถูกตองและถูกวิธี จะมี
ผลทําใหเปนประโยชนตอมนุษยอยางมากและไปมีผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน แตในทางตรงขามหากนํา
ความรูของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชอยางไมถูกตองและขาดศีลธรรม สิ่งที่ตามมา คือมนุษย
อาจมีชีวิตอยางดอยคุณภาพก็ได  ดังน้ันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประโยชนและโทษข้ึนอยูกับ        
การนําไปใช และการจัดการสิ่งที่เกิดข้ึนตามมา 
 

2.1 ผลดีของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 2.1.1 ดานการแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอใหเกิดความรูตางๆที่เกี่ยวกับ
รางกาย เช้ือโรค วิธีรักษา และ เครื่องมือวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ เชน การผลิตยารักษาโรคดวย
วิธีของ GMOs เทคโนโลยีของการใชเลเซอรในการผาตัดซึ่งมีความแมนยําและความละเอียดสูง 
 
 2.1.2 ดานเศรษฐกิจ ประเทศใดที่มีเทคโนโลยีที่กาวไกล ก็จะทําใหประเทศน้ันมีก็จะ
มีเศรษฐกิจที่ดีตามไปดวย เชน ประเทศญี่ปุน และเยอรมัน ซึ่งประเทศดังกลาวเปนเจาของเทคโนโลยี
ตางๆที่กาวไกลกวาประเทศอื่นๆมากมาย จึงทําใหสามารถสงออกสินคาตางๆที่เปนเทคโนโลยีใหม
มากมาย  นอกจากน้ียังสามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารเพื่อการคาไดอีกดวย ตัวอยางเชน  
การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(Electronic mail) ซึ่งสามารถติดตอกันไดทั้งรูปแบบเอกสารขอความ 
เสียง และภาพ ทําใหนักธุรกิจที่ตองเดินทางตลอดเวลา ไดรับความสะดวกมากข้ึนหรืออาจจะเปนการ
ซื้อ-ขายสินคาผานอินเตอรเน็ต ที่เรียกวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce:      
E – commerce) ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําพาไปสูการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและผลผลิตที่สูงอีกดวย 
 
 2.1.3 ดานสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถูกนํามาใชในเรื่องของการให      
ความยุติธรรมกับสังคม โดยใชหลักของนิติวิทยาศาสตร การตรวจ DNA คราบเลือด ทิศทางการไหล
ของเลือด ทิศทางของกระสุนปน หรือหลักฐานอื่นๆ เปนตน ซึ่งการพิสูจนสิ่งตางๆเหลาน้ี ตองอาศัย
ความรูของวิทยาศาสตรทั้งสิ้น นอกจากน้ีในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศยังชวย "ลดชองวาง"
ระหวางชุมชนเมืองและชนบท และ "ขยายโอกาส"ใหแกกลุมผูดอยโอกาสทั้งน้ีรวมถึงโอกาส        
ดานการศึกษา การสาธารณสุขการรับรูขอมูลขาวสาร และบริการอื่นๆ ของรัฐ 
 
 2.1.4 ดานการศึกษาและวัฒนธรรม ในปจจบุันน้ี สถาบันการศึกษาตางๆ ไดเห็น
ความสําคัญ ของการเรียนการสอนผานระบบของอินเตอรเน็ตมากข้ึน ซึ่งทําใหผูเรียนทีอ่ยูหางไกล
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หรืออยูชนบท มีโอกาสเทาเทียมผูอื่นได ดังน้ันในเรือ่งของวัฒนธรรมน้ัน ยังสามารถเผยแพรใหกบัผูที่
สนใจไดโดยระบบอินเตอรเน็ตน้ีไดอีกดวย 
 
 2.1.5 ดานการเมือง การปกครอง รัฐบาลอาจจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศใชเปน
เครื่องมือ เพื่อใหบริการแกประชาชน หรือใชอินเตอรเน็ตในการหย่ังเสียงของรัฐบาล  

 
2.2 ผลเสียของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
2.2.1 ดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทําใหเกิดสิ่งกอสรางตางๆ มากมาย เชน อาคาร 

บานเรอืน  ถนน เข่ือน สาธารณูปโภคตางๆ โรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับมนุษย ซึง่การสรางสิ่งเหลาน้ีทําใหตองทําลายดิน และทําลายปาไม และกอใหเกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดลอมตามมา    
 
 2.2.2 ดานเศรษฐกิจ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางกวางขวางไมวาจะเปน
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม เปนตนแตอาจมีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก Hacker (หรือนัก
แฮกคระบบคอมพิวเตอร) แอบเขาไปขโมย แกไขทําลายขอมูลของบุคคลหรือขององคกรการกอการ
รายขามชาติผานอินเทอรเน็ต 
 
 2.2.3 ดานสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังมีผลทําใหเกิดอาวุธสงครามอาวุธเช้ือ
โรคตางๆ มากมายเชน ระเบิดนิวเคลียร ปน ซึ่งกอใหเกิดความไมสงบสุขของมนุษยชาติ หรือ
แมกระทั่งภายในประเทศ ดังขาวที่เกิดข้ึน ใน 3 จังหวัดภาคใต เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรหรือ
อินเตอรเน็ต ยังมีผลตอสังคมอีก เชน ขาวของการสนทนาทางอินเตอรเน็ต แลวกอใหเกิดอาชญากรรม 
 
 2.2.4 ดานการศึกษา ความบันเทิงที่ไดทางเทคโนโลยีตางๆทําใหความสนใจทางดาน
การศึกษาลดนอยลง ตัวอยางเชน การเลนเกมออนไลน หรือแฟช่ันของมือถือ  อาจสงผลตอปญหา
ทางดานสังคมตอไปอีกดวย 
 
3. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอประชากรมนุษย 
 

3.1 ความหมายและองคประกอบ 
 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของมนุษยหมายถึงสัตว
ที่รูจกัใชเหตุผลสัตวที่มจีิตใจสูงสามารถเอาชนะตอเหตุอื่นทาํใหเกิดทกุขทั้งปวงสวนดานวิทยาศาสตร
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตทีป่ระกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวนคือรางกายและจิตใจ 
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3.2 เชื้อชาติของมนุษย 
 

การจําแนกมนุษยตามเช้ือชาติโดยพจิารณาจากลักษณะทางสรรีวิทยาเปนสําคัญแบง
ออกเปน 3 กลุมคือ (สุดารัตนเพยีรเสมอและคณะ. มปป.: 49) 

3.2.1 พวกผิวดํา (Black race) อยูในเขตรอนแถบเอเชียและแอฟริกาผิวกายคล้ําเปน
สีนํ้าตาลจนถึงดําปากกวางใหญริมฝปากหนาผมหยิกเรียกวาพวกนิกรอยด 

3.2.2 พวกผิวเหลือง (Yellow race) พวกอยูบริเวณทีร่าบสูงมองโกเลียทาง
ตะวันออก ของทวีปเอเชียซึง่มีอากาศหนาวสีผิวเหลืองถึงนํ้าตาลเสนผมเหยียดตรงหนาแบนนัยนตา
เรียบแคบโหนกแกมสูงเรียกวาพวกมองโกลอยด 

3.2.3 พวกผิวขาว (White race) อาศัยอยูในบริเวณทุงหญาทางตะวันตกของยูเรเซีย
ซึ่งมีอุณหภูมิและความช้ืนปานกลางไดรับแสงแดดนอยผิวกายสีนํ้าตาลออนถึงขาวเสนผมไมเหยียด
ตรงหรือหยิกเกินไปเรียกวาพวกคอเคซอยด 

 
3.3 คุณคาของความเปนมนุษย 
 

การรักษาความเปนมนุษยไมควรเพียงเพื่อรักษาชีวิตไวใหอยูยืนยาวเทาน้ันแตตอง
รักษาคุณคาของมนุษยไวใหสมบูรณคุณคาของมนุษยหรือของคนที่สําคัญที่สุดคือ ความไมเปนสัตว
การปฏิบัติรักษาคุณคาความเปนมนุษยใหสมบูรณ โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรมธรรมของคนดีหรือ
ธรรมของมนุษยผูมีความเปนมนุษยสมบูรณมี 7 ประการ (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช    
สกลมหาสังฆปริณายก, 2555) ไดแก 

3.3.1 รูจักเหตุคือรูจักพจิารณาวาเมื่อทําแลวผลที่เกิดจะเปนเชนไร 
3.3.2 รูจักผลคือรูจกัวาภาวะหรือฐานะหรือสิ่งทีต่นกําลังไดรับไดประสบน้ันเกิดจาก

เหตุใดเปนผลอันเกิดจากการกระทําอยางไร 
3.3.3 รูจักตนคือรูจักตัวเองวาเปนใครอยูในภาวะและฐานะอยางไรจะตองปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับภาวะและฐานะของตนจะไดรักษาความมีคาของตัวไวได 
3.3.4 รูจักประมาณคือรูจกัประมาณวาควรทํา สิ่งใดเพียงใดที่เปนการพอเหมาะ

พอควรแกภาวะและฐานะของตนพอเหมาะพอควรแกผูเกี่ยวของ 
3.3.5 รูจักกาลคือรูจักเวลารูวาเวลาใดควรทําหรือไมควรทําอะไร 
3.3.6 รูจักชุมชนคือรูจักภาวะและฐานะนิสัยใจคอบุคคลน้ันๆใหถูกตองเพื่อจะได

ปฏิบัติตนที่เกี่ยวของดวยใหเหมาะใหควรแกชุมชนน้ัน 
3.3.7 รูจักบุคคลคือรูจักภาวะและฐานะนิสัยใจคอของบุคคลน้ันๆใหถูกตองวาเขาเปน

พาล จักไดหลีกรูจกัวาเขาเปนบัณฑิตคือคนดีจักไดเขาใกล 
 

3.4 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอมนุษย 
 

มนุษยหรือประชากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาย่ิงมีการอยูรวมกันอยางมีระบบและเปน
ตัวการสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสิ่งตางๆ โดยรวมสิ่ง
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สําคัญของมนุษยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากปริมาณคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขและการอยู
รอดและจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาโครงสรางประชากร
ของมนุษยโดยเฉพาะการปฏิวัติเกษตรกรรมละอุตสาหกรรมทําใหประชากรเพิ่มข้ึนสาหรับประเทศ
ไทยการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษยอันเปนผลมาจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําใหเกิดผลดังน้ี 

3.4.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
มนุษย 

3.4.1.1 อัตราการเกิดและตายมีแนวโนมลดลงทําใหขนาดประชากรมนุษย 
ไมเพิ่มมากอยางรวดเร็ว ทําใหการบรหิารประชากรมปีระสทิธิภาพ 

3.4.1.2 ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทําใหประชากรรุนตอๆ ไปมีคุณภาพ 
3.4.1.3 ประชากรมีการศึกษามากข้ึนโดยกําหนดการศึกษาข้ันตํ่าของประชากร 

อยูในระดับ 12 ป ยอมทําใหคุณภาพของแรงงานและประชากรมนุษยดีข้ึน 
 

3.4.2 ผลกระทบดานลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
มนุษย 

3.4.2.1 การเพิ่มของประชากรแมจะมีการควบคุมปริมาณไดอยางม ี
ประสิทธิภาพในปจจบุันแตในอนาคตยังไมสามารถคาดการณไดวาแนวโนมประชากรมนุษยจะเปนไป
ทิศทางใด 

3.4.2.2 มีการยายถ่ินมากข้ึนเน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และการกระจายรายไดไมสมดุลในแตละภูมิภาค 

3.4.2.3 การขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากการวางแผนครอบครัวและการควบคุม 
อัตราการเกิด 

3.4.2.4 ปญหาความไมย่ังยืนทางดานสภาพแวดลอมอาทเิชน 
 1) การชะลางพังทลายของดินโดยเฉพาะบรเิวณที่มีความลาดเอียง 

เพราะหนาดินมีพืชเศรษฐกจิเพียงชนิดเดียว 
2) เกิดมลพิษในอากาศนํ้าและดินเน่ืองจากการใชสารเคม ี
3) ศัตรูพืชระบาดมากข้ึนเพราะการทําลายแมลงบางชนิดทีม่ีประโยชน 

ตอพืช 
4) การสญูเสียพื้นทีป่าไมและแหลงพันธุกรรมเพราะการทําลายปาหรือ 

ปลูกพืชเพียงชนิดเดียวและกําจัดพืชชนิดเดิมออกไป 
3.4.2.5 ปญหาความไมย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
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4. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานการศึกษา 
 

4.1 ความรูเก่ียวกับการศึกษา 
 

ความหมายของการศึกษา (Education) นักการศึกษาไดใหความหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาไวตางๆกันดังน้ี (สุภรณ ศรีพหล, 2550: 5) 

การศึกษาคือชีวิต 
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
การศึกษาคือการพัฒนาคน 
การศึกษาคือการทําคนใหเปนคนสมบรูณ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุวา“การศึกษาเปนกระบวนการ 

เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการสืบ
สานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” 
(ยนต  ชุมจิต, 2550: 293) 

การศึกษาคือกระบวนการของการสอนการฝกและการเรียนที่ทํากันในโรงเรียนหรือใน
วิทยาลัยตางๆเพื่อปรบัปรุงความรูและพฒันาทักษะตางๆ (Wehmeier Sally, 2000: 45) 

การศึกษาคือการลงทุนอยางหน่ึงของมนุษยเปนการลงทุนใหกับตนเองเพราะ 
การศึกษาชวยพัฒนาความสามารถและความเจรญิงอกงาม (Schultz, 1969: 8) 
 

4.2 ระดับการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาของไทยเปนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนซึ่งแบงระดับการศึกษาไดเปน 4 ระดับคือ (สุมน อมรวิวัฒน, 2555) 

4.2.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนภาค
บังคับเพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอมทุกดานดีพอที่จะเขารบัการศึกษาตอไป 

 
4.2.2 การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับที่มุงใหผูเรียนมีความรู      

ข้ันพื้นฐานและสามารถอานเขียนคิดคํานวณไดประกอบอาชีพตามควรแกวัยและความสามารถ        
เปนพลเมืองดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใชเวลาเรียนประมาณ 6 ป 
 

 4.2.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีความรูทั้งวิชาการและ
วิชาชีพที่เหมาะสมกับวัยความตองการความสนใจและความถนัดแบงเปน 2 ตอนคือมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใชเวลาเรียนตอนละประมาณ 3 ปเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
ระดับสูงข้ึนไปหรือประกอบอาชีพ 
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 4.2.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษามุงพัฒนาความเจริญงอกงามทาง
สติปญญาความคิดเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและเนนเฉพาะสาขาวิชาชีพใหชํานาญทั้งในดาน
ทฤษฎีปฏิบัติและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพน้ันๆ 
 

4.3 จุดมุงหมายของการศึกษาไทย 
 

การจัดการศึกษาของไทย มจีุดมุงหมายดังน้ี (สุภรณ ศรีพหล, 2550: 5) 
4.3.1 การศึกษาตองสรางจิตสานึกในการเปนไทยรวมกัน 
4.3.2 ปลูกฝงใหยึดมั่นในความสุจริตและเสมอภาคในสงัคม 
4.3.3 ชวยใหบุคคลสนใจทีจ่ะมสีวนรวมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
4.3.4 สงเสรมิใหบุคคลมสีุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 
4.3.5 สงเสรมิความสามารถและคานิยมในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

 
4.4 รูปแบบการศึกษา 
 

รูปแบบในการจัดการศึกษาม ี3 รูปแบบดังน้ี (ยนต ชุมจิต, 2550: 296) 
4.4.1 การศึกษาในระบบมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการ

วัดและประเมินผลซึ่งเงื่อนไขการจบแนนอน 
4.4.2 การศึกษานอกระบบมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายรปูแบบวิธีจัด 

การศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล 
 4.4.3 การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเรยีนรูดวยตนเองตามความ

สนใจศักยภาพความพรอมและโอกาส 
 

4.5 ระบบการศึกษา 
 

4.5.1 ระบบการศึกษาแบบมรีูปแบบ (Formal education system) 
4.5.1.1 แบบมีช้ันเรียน (Classes) ไดแกมหาวิทยาลัยทีม่ีการจํากัดในการรบั 
4.5.1.2 แบบตลาดวิชา (Open admission) แบบในระบบและนอกระบบผสม 

กันอาจจัดการสอนแบบมีช้ันเรียน หรือไมมีช้ันเรียนก็ไดเชนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4.5.1.3 แบบการเรียนทางไกล (Distance learning) ไมมีช้ันเรียนแตสอน 

ทางไกล โดยผานสื่อและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาตางๆเชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.5.1.4 แบบอัธยาศัยคือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 

ความพรอมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณสังคมสภาพแวดลอมสื่อหรือแหลงความรู
อื่นๆ 

4.5.2 ระบบการศึกษาแบบไมมรีูปแบบ (Informal education system) คือ ระบบ
การจัดการศึกษาที่ไมมีรปูแบบหรอืไมมีการกําหนดเปนหลักสูตรไดแกการศึกษาผูใหญหรือการศึกษา
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ตอเน่ืองประเภทสารพัดชางทีเ่ปดสอนเปนรายวิชาสามารถทําไดหลายรูปแบบเชนแบบมีช้ันเรียนแบบ
ตลาดวิชาแบบเรียนทางไกลหรือแบบอัธยาศัยเปนตน 

 การศึกษาเปนตัวกลางทางสังคมที่สําคัญในการพฒันาและถายทอดความรูความเขาใจ
โดยอาศัยดานการเมืองเศรษฐกจิและเทคโนโลยีเปนสื่อทีส่ําคัญและมีอทิธิพลสูงในการเรงรัด หรอื
กํากับการเปลี่ยนแปลงสงัคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพฒันาการศึกษาในเรือ่งตางๆดังน้ี 

1. การใชเทคโนโลยีในลักษณะการบรรยายโดยครูผูสอนใหขอมูลสารสนเทศใชในการ
สาธิตตามกระบวนการข้ันตอนและใชในการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนแกปญหาตามกระบวนการ 

2. การบรหิารจัดการสถาบันการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหาร
จัดการดานตางๆเชนการจัดทํางบประมาณการสรางฐานขอมูลผูสอนและผูเรียน 

3. การสํารวจผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพือ่การสํารวจขอมูลการเรียนรูแบบคนพบ
เรียนรูขอเทจ็จริงและกลยุทธตางๆ 

4. อุปกรณเครื่องมือใชเปนสื่อในการเรียนการสอนและสรางช้ินงาน 
5. การสื่อสารใชในการติดตอสื่อสารภายในระหวางสถาบันกบัผูสอนผูเรยีนและสื่อสาร

ภายนอกกับผูปกครองหรือองคกรอื่นๆ 

 
 

ภาพที่ 8-1 เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา 
ที่มา (http://www.Onkaseammk22.ob.tc, www.nhamphai.wordpress.com) 

4.6 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานการศึกษา 
 

 การศึกษาเปนเครือ่งมือแกปญหาพฒันาสงัคมและเปนสิทธิข้ันมูลฐานของประชาชน 
(Basic human right) อันเปนการเสริมสรางจิตใจใหรักเสรภีาพแสวงหาความสุขและสรางความเปน
ธรรมในสังคมจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลกระทบตอดานการศึกษาแยก
สามารถสรปุไดดังน้ี 

 



 

 

368 บทที่ 8 บทบาทและผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

4.6.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
ดานการศึกษา 

4.6.1.1 เทคโนโลยีทําใหมกีารผลิตอปุกรณใหมๆ  ข้ึนรวมทั้งสื่อการสอน 
ในรูปแบบตางๆ เชนสื่อวิทยุโทรทัศนวีดีโอและคอมพิวเตอรโดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง
โดยผานสื่อตางๆ 
 4.6.1.2 ผูเรียนสามารถเลือกวิชาเวลาสถานที่ไดตามความสนใจโดยไมตองมี
ตารางเรียนไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนและสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องที่ตนอยากรูอาจเลือกเรียนรู
ดวยตนเองเพียงลําพงัหรือเรียนรูพรอมๆกับผูอื่นทีม่ีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได 

 4.6.1.3 ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมลูไดจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบ 
ออนไลนทั่วโลกเชนสามารถเรียนรูไดจากเครือขายอินเตอรเน็ต 

4.6.1.4 เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูที่อาศัยในทองถ่ินหางไกล 
และขาดแคลนวัสดุอปุกรณตลอดจนครูผูสอน 

 4.6.1.5 สามารถสนองเรื่องความแตกตางระหวางบคุคล 
 4.6.1.6 การจัดการศึกษามีการคนควาวิจัยทดลองคนพบวิธีการใหมๆ  
 4.6.1.7 ทําใหการเรียนรูไมเนนดานความรูเพียงอยางเดียวแตเนนดานเจตคติ 

และทักษะแกผูเรียน 
4.6.1.8 ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการเรียนการสอนมากข้ึน 

 4.6.1.9 ผูเรียนที่สําเรจ็การศึกษาและมอีาชีพแลวยังสามารถเรียนรูศึกษา 
เพิ่มเติมในสาขาทีส่ัมพันธกบัหนาที่การงานที่ตนปฏิบัติในการนํามาสูการพฒันางานพฒันาคนและ
พัฒนาสงัคม 

4.6.1.10 แนวคิดการศึกษาแบบเรียนเมื่อใดก็ไดและเรียนที่ไหนก็ไดเปนจริง 
 4.6.1.11 สถาบันการศึกษาตางๆมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลอง 

กับยุคไฮเทคและนําสมาชิกของสังคมใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมอนาคต 
4.6.1.12 มีการพัฒนานาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน 

คือ คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer assisted instruction: CAI) 
4.6.1.13 บทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนจากการบรรยายหนาช้ันเรียนเพียง 

อยางเดียวมาเปนการกลาวนําเขาสูบทเรียน และทําหนาทีเ่ปนเพียงผูแนะนําใหคําปรกึษาและ
แกปญหาใหแกผูเรียนเทาน้ัน 

4.6.1.14 มีการสอนทางไกลผานดาวเทียมและเครอืขาย Internet งานตางๆ 
ของสถาบันการศึกษามกีารนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาเกี่ยวของเชนการบันทึกขอมูลนักศึกษาการ
ลงทะเบียนการคํานวณขอสอบการออกใบรับรองผลการเรียน 

4.6.1.15 ผูเรียนสามารถทํางานสงอาจารยผานทางระบบ Internet  
4.6.1.16 มีมหาวิทยาลัยเสมือนจริงเกิดข้ึนซึง่ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที ่

เปดเรียน 
4.6.1.17 สามารถเพิม่พูนประสิทธิภาพและคุณภาพการคิดและการเขียน 
4.6.1.18 ทําใหบุคคลมีความสุขกับการศึกษาในยุคสารสนเทศ 
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4.6.2 ผลกระทบดานลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดาน
การศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

4.6.2.1 ทําใหผูสอนและผูเรียนขาดปฏิสัมพันธโตตอบกัน 
4.6.2.2 คาใชจายสูงในการจัดซื้ออปุกรณเทคโนโลยีตางๆทีม่ีคุณภาพ 

 
5. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสิ่งแวดลอม 
  

5.1 ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (Environment) 
 

สิ่งแวดลอมหมายถึงสถานะและปจจัยตางๆทีอ่ยูรอบสิง่มีชีวิตมีความสัมพันธที่แนบ
แนนกับสิง่มีชีวิตมีหนาที่ใหและรบัการถายทอดสสารและพลังงาน (จิรากรณ คชเสนี, 2551:1)  

สิ่งแวดลอมหมายถึงสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวมนุษยมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอ
ความเปนอยูทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเปนปจจยั
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (นฤมล ธนานันตและคณะ, 2551: 129) 

จากความหมายของสิง่แวดลอมที่กลาวถึงมีความใกลเคียงกนัและมีความหมายไปใน
ทํานองเดียวกันซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆทัง้มีชีวิตและไมมีชีวิตที่อยูรอบตัวเรา 

 
 

ภาพที่ 8-2 ผลกระทบจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสิ่งแวดลอม 
ที่มา (http://www.blog.spu.ac.th, http://www. Khlong-u-taphao.com,  

http://www.dd-pra.com) 
 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม 
5.2.1 สิ่งแวดลอมแตละประเภทจะมีเอกลักษณทีเ่ดนชัดเฉพาะตัว (Unique) จะอยูที่

ใดก็ตามเอกลักษณน้ันจะบงบอกอยางชัดเจนเชนตนไมมนุษยนํ้าบานฯลฯ 
5.2.2 สิ่งแวดลอมน้ันจะไมอยูโดดเด่ียวในธรรมชาติแตจะมีสิง่แวดลอมอื่นอยูดวยเสมอ 

เชนปลากบันํ้ามนุษยกบัที่อยูอาศัยตนไมกับดินฯลฯ 
5.2.3 สิ่งแวดลอมประเภทหน่ึงมีความตองการสิ่งแวดลอมอืน่เสมอเชนปลาตองการนํ้า

มนุษยตองการที่อยูอาศัย 
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5.2.4 สิ่งแวดลอมจะอยูรวมกันเปนกลุมเรียกวาระบบนิเวศซึง่มีองคประกอบที่
หลากหลายเชนระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศทางทะเล ฯลฯ 

5.2.5 สิ่งแวดลอมทั้งหลายมีความเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธตอกันถาทําลายสิง่แวดลอม
หน่ึงกจ็ะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่นๆเชนการทําลายปาทําใหเกิดการพงัทลายของดินสงผลใหดิน
ขาดความอุดมสมบรูณเกิดอุทกภัยสญูเสียชีวิตและทรัพยสิน 

5.2.6 สิ่งแวดลอมแตละประเภทมลีักษณะทนทานและความเปราะตอการถูกกระทบ
แตกตางกันบางชนิดมีความคงทนดีบางชนิดเปราะงายเชนการชะลางของดิน 

5.2.7 สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทีเ่ปลี่ยนไปอาจเปนการเปลี่ยนแปลง
แบบถาวรหรือช่ัวคราวก็ไดเชนการเติบโตของเมอืงการเผาทาํลายปาจะมีพืชคอยๆข้ึนทดแทน 
 

5.3 ประเภทของสิ่งแวดลอม 
 

5.3.1 สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Natural environment) ไดแก 
5.3.1.1 สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (Biological environment) เชนมนุษยสัตวพืช 

ฯลฯ 
5.3.1.2 สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต (Abiotic environment) เชนแสงแดดอุณหภูม ิ

ความช้ืน 
5.3.2 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน (Man made environment) ไดแก 

5.3.2.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพเชนบานเรือนถนนสะพาน 
5.3.2.2 สิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมหรือสิง่แวดลอมที่เปนนามธรรมเปนสิง่ 

ที่มนุษยสรางข้ึนเพือ่ความเปนระเบียบสาหรบัอยูรวมกันอยางมีความสุขหรือใชในการถายทอดความรู
ความคิดตางๆไดแกระบอบการปกครองศาสนาการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบขอบังคับ
ฯลฯ 
 

5.4 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 

สิ่งมีชีวิตมีความสมัพันธกบัสภาพแวดลอมมีความเกี่ยวของพึง่พาอาศัยอยูรวมกันและ
มีการแลกเปลี่ยนเปนสิ่งแวดลอมใหแกกันโดยแยกความสมัพันธไดดังน้ี 

5.4.1 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตไดแกดินนํ้าลมอุณหภูมิ
ความช้ืนแสงความกดดันออกซิเจนคารบอนไดออกไซดฯลฯมีอิทธิพลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตเชน
การเจริญเติบโตการสืบพันธุการแพรกระจายตลอดจนพฤติกรรมอื่นๆถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
ไปจากปกติคือมีปริมาณตํ่าหรือสูงเกินจากจุดวิกฤติของความตองการของสิ่งมีชีวิตเรียกวา “ปจจัย
จํากัด” (Limiting factor) ปจจัยที่ตองการถามีปริมาณลดลงหรือมากเกินความตองการยอมมี
ผลกระทบตอกิจกรรมของชีวิต 
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5.4.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดลอมที่มีชีวิตจาํแนกเปน 2 ลักษณะคือ 
5.4.2.1. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน (Intraspecific  

relationship) พบวาสิ่งมีชีวิตมีการดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนกลุมหรือเปนฝูงกอใหเกิดผลดี 
(Beneficial effect) เชนปองกันอันตรายใหแกสมาชิกแตละตัวชวยใหมองเห็นผูลาเหย่ือไดเร็วข้ึน
นอกจากน้ียังมีผลดานการจัดลําดับช้ันของสังคม (Social hierarchy) เชนผึ้งปลวกมดลิงแตก็มีผลเสีย
เกิดข้ึน ถาการมาอยูรวมกันมีสมาชิกจํานวนมากกอใหเกิดการแกงแยงแขงขัน 

5.4.2.2 ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตตางชนิดกัน (Interspecific  
relationship) การอยูรวมกันของสิง่มีชีวิตตางชนิดกันแบงเปน 3 ลักษณะคือ (สุดารัตนเพียรเสมอ
และคณะ, มปป. 38) 

1) การอยูรวมกลุมแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) เปนการอยู 
รวมกันระหวางสิ่งมีชีวิตสองชนิดข้ึนไปในบรเิวณหน่ึงโดยฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายไดรับประโยชนแต
ไมมีฝายใดเสียประโยชนเชนแบคทีเรียสกลุไรโซเบียมที่อาศัยกับรากพืชตระกลูถ่ัวกลวยไมกบัไมใหญ
นกเอี้ยงกับควายดอกไมกบัแมลงเปนตน 

2) การอยูรวมกันแบบปฏิปกษ (Antagonism) เปนการอยูรวมกัน 
ของสิ่งมีชีวิตต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปโดยฝายหน่ึงหรือทัง้สองฝายเสียประโยชนเชนเสอืกับกวางกาฝากกับ
ตนไม 

3) การอยูรวมกันแบบเปนกลาง (Neutralism) เปนการอยูรวมกัน 
ของสิ่งมีชีวิตภายในบริเวณเดียวกันโดยไมทําใหฝายหน่ึงฝายใดไดหรือเสียประโยชนการอยูรวมกัน
แบบน้ีมักไมพบในธรรมชาติเปนเพียงทฤษฎีเทาน้ัน 
 

5.5 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

หมายถึงการใชธรรมชาติและสิง่แวดลอมดวยความชาญฉลาดและกอใหเกิดประโยชน
ตอมวลมนุษยใหมากทีสุ่ดและมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานที่สุด 

 
5.5.1 วัตถุประสงคการอนุรักษสิ่งแวดลอมสามารถสรปุได 4 ประการคือ 

5.5.1.1 เพื่อธํารงไวซึ่งปจจัยสําคัญของระบบสิง่แวดลอมที่มอีิทธิพลตอมนุษย 
และสัตวและระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต 

5.5.1.2 เพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุการปรับปรุงการปองกัน 
ธัญพืชสัตวเลี้ยงและจุลินทรียตางๆรวมทั้งสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตลอดจนการ
คุมครองอุตสาหกรรมนานาชาติที่ใชทรัพยากรทีม่ีชีวิตเปนวัตถุดิบ 

5.5.1.3 เพื่อเปนหลักประกันในการใชพันธุพืชพันธุสัตวและระบบนิเวศ    
ในการยังชีพตามเหมาะสม 

5.5.1.4 เพื่อสงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปกรรมรวมทั้งระบบ 
สิ่งแวดลอมอื่นๆที่มนุษยสรางข้ึนไวใหอนุชนรุนหลงั 
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5.5.2 หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5.5.2.1 ใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสงเสรมิ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 5.5.2.2 การปรบัปรุงคุณภาพเปนวิธีการตรงที่ชวยแกปญหาการขาดแคลน 

ทรัพยากรและภาวะแวดลอมเสื่อมโทรม 
5.5.2.3 การลดอัตราการเสือ่มสูญของทรัพยากร 
5.5.2.4 การนํากลบัมาใชประโยชนใหม 
5.5.2.5 การใชสิ่งทดแทน 
5.5.2.6 การใชสิ่งทีม่ีคุณภาพรองลงมา 
5.5.2.7 การสํารวจหาแหลงทรพัยากรใหม 

 5.5.2.8 การปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติที่มอียูในสิง่แวดลอมรอยหรอ 
อยางรวดเร็ว 

 
5.6 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสิ่งแวดลอม 
 

ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืนตามแนวความคิดของพระธรรมปฎกจะเกิดข้ึนเมื่อ
ระบบความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 คือมนุษยสังคมธรรมชาติและเทคโนโลยีดําเนินไปดวยดี
โดยที่ทุกสวนเปนปจจัยสงผลในทางเกื้อกูลตอกันทําใหดํารงอยูดวยกันไดเปนอยางดีและในระบบน้ี
มนุษยเปนปจจัยตัวกระทําที่มีความสําคัญที่สามารถนําผลจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชซึ่งสงผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอมดังน้ี 

5.6.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดาน
สิ่งแวดลอมสรุปไดดังน้ี 

5.6.1.1 ทําใหเกิดการจัดสภาพแวดลอมที่ดีข้ึนโดยการแบงเปนยานตางๆ เชน  
ยานที่อยูอาศัยยานอุตสาหกรรมยานเกษตรกรรม 

5.6.1.2 เกิดการประดิษฐของเทียมข้ึนใชเชนการนําพลาสติกมาใชแทนเหล็ก 
การใชยางสงัเคราะหแทนยางธรรมชาติ 

5.6.1.3 มีการขยายตัวของเขตเมืองและชนบท 
 

5.6.2 ผลกระทบดานลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดาน
สิ่งแวดลอมสรุปไดดังน้ี 

5.6.2.1 ทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global warming) หรือภาวะภูมิอากาศ 
เปลี่ยนแปลง (Climate change) เพราะกาซคารบอนไดออกไซดหรือมีเทนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมรถยนตการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลและการตัดไมทําลายปาสงผลกระทบตางๆภัย
ธรรมชาติตางๆเกิดบอยข้ึน 

5.6.2.2 กิจกรรมดานอุตสาหกรรมทีป่ลอยสารเคมเีชนสารซเีอฟซ ี(CFC: 
Chlorofluorocarbon) ทําลายโอโซนในบรรยากาศโลกช้ันสตราโตรสเฟยรกาซคารบอนไดออกไซด 
และกาซไนตรัสออกไซดทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 
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5.6.2.3 กิจกรรมทางดานการเกษตรการใชสารเคมปีองกันการจัดศัตรูพืชทําให 
สารเคมีตกคางในบรรยากาศการเผาเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวกอใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด 

5.6.2.4 โรงไฟฟาที่ใชพลังงานใชนํ้ามันหรือถานหินลกิไนตเปนเช้ือเพลงิจะ 
ปลอยซัลเฟอรไดออกไซด และเถาถานสูบรรยากาศ เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

5.6.2.5 การจราจรที่คับค่ังตามเมอืงใหญๆ ทําใหเกิดเกิดมลภาวะทางเสียง 
ความรําคาญโรคภัยไขเจบ็หลายชนิด 

5.6.2.6 มนุษยปลอยนํ้าเสียมสีารพิษเชนปรอทแคตเมียมหรอืแมงกานีสลงใน 
แมนํ้าลําคลองเกิดมลภาวะทางนํ้าเปนสาเหตุใหเกิดโรคระบาด เชน ทองรวง ไทฟอยด และบิด 

5.6.2.7 เกิดปญหาสุขภาพอนามัยเน่ืองจากมลพิษในอากาศ 
5.6.2.8 การพัฒนาเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ทําใหมีการทําลาย 

สภาพแวดลอมพื้นที่ปาไม 
5.6.2.9 การชะลางพงัทลายของดินบรเิวณที่มีความลาดเอียง 
5.6.2.10 ศัตรูพืชระบาดมากข้ึนเพราะใชสารเคมีทําลายแมลงบางชนิดที่ม ี

ประโยชนตอพืช 
5.6.2.11 การสูญเสียแหลงพันธุกรรมเพราะปลูกพืชเพียงชนิดเดียวและกําจัด 

พืชชนิดเดิมออกไป 
 
6. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมและวัฒนธรรม 
 

6.1 ความรูเก่ียวกับสังคม 
 

สังคม หมายถึง กลุมคนมากกวา 2 คนข้ึนไปมาอยูรวมกันเปนระยะเวลานานในพื้นที่
หรือขอบเขตทีก่ําหนดประกอบดวยสมาชิดทุกเพศทุกวัยที่มกีารติดตอสมัพันธซึ่งกันและกันโดยมี
ระเบียบแบบแผนหรือวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของตน (ดวงพงศพงศสยาม, 2549: 2) 

 

 
ภาพที่ 8-3 โครงสรางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่มา (http://www.Thainhf.org, http://www.Edu.e-tech.ac.th, http://www.Blog.spu.ac.th) 
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6.1.1 ลักษณะของสังคมสรุปไดดังน้ี 
6.1.1.1 การอยูรวมผืนแผนดินเดียวกันภายใตสังคมหน่ึงๆจะมีอาณาเขต 

ที่แนนอนซึ่งจะครอบคลมุชุมชนที่มีขนาดเล็กมากมาย 
6.1.1.2 การมีความผูกพันและพึง่พากันระหวางสมาชิกซึ่งเปนไปอยาง 

ธรรมชาติมิใชถูกบังคับ 
6.1.1.3 การมีวัฒนธรรมรวมกันเอกลกัษณของตนเองมีขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเคยชินความเช่ือและคานิยมอยางเดียวกัน 
6.1.1.4 การมรีะเบียบแบบแผนทางสังคมเปนลักษณะระบบครอบครัวซึ่งถือ 

เปนการปลูกฝงระเบียบแบบแผนทางสังคมข้ันพื้นฐานที่สุดนอกจากน้ีมีการออกกฎหมายเพือ่ควบคุม
กิจกรรมของมนุษยใหเอื้อประโยชนแกสงัคมอยางมากทีสุ่ด 

6.1.1.5 ความเปนอสิระถึงแมวาสังคมจะมีการติดตอพึง่พาระหวางสงัคมแต 
ก็จะมอีิสระจากกันไมตองอยูภายใตการบงัคับของสังคมอื่น 
 

6.1.2 หนาท่ีของสังคม สังคมทุกสงัคมไมวาจะเปนสังคมเมอืงหรือสงัคมชนบทยอมมี
หนาที่ดังน้ี 

6.1.2.1 การรักษาความตอเน่ืองดานชีวภาพของสมาชิกในสงัคม 
6.1.2.2 การขัดเกลาอบรมสั่งสอนสมาชิก (Socialization) ในสังคม 
6.1.2.3 การติดตอสื่อสาร 
6.1.2.4 การพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
6.1.2.5 จัดระเบียบและรักษาความสงบในสงัคม 
6.1.2.6 ผดุงขวัญและใหกําลงัใจสมาชิกของสังคม 
 

6.1.3 องคประกอบพ้ืนฐานของสังคมตามหลักวิชาสังคมวิทยา“สังคม”จะ
ประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี (นิรมลสุธรรมกิจ, 2551: 4) กลุมคนหรือสังคมความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธระเบียบสังคมสถาบันทางสังคมซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 6.1.3.1 คนหรือสงัคมหมายถึงกลุมคนต้ังแต 2 คนข้ึนไปมีความรูสึกเปนสมาชิก
รวมกันมีการกระทําระหวางกันทางสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในกลุมสังคมน้ันตาม
บทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 6.1.3.2 ความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมสมาชิกในสังคม
จะตองมีความสัมพันธตอกันมีการพบปะพูดคุยกันและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 

6.1.3.3 การจัดระเบียบทางสงัคมเปนกระบวนการทีส่มาชิกไดพัฒนาการ 
กระทําระหวางกันทางสงัคมอยางมีระเบียบยอมรับแนวความประพฤติรวมกันและสืบทอดจนเปน
บรรทัดฐานในการดํารงชีวิตรวมกันของสมาชิกในสงัคม 

1) ความจําเปนที่ตองมีการจัดระเบียบทางสังคม 
ก. สมาชิกสังคมมีความแตกตางทั้งทางกายภาพและทางสังคม 
ข. เน่ืองจากสมาชิกในสังคมมีวัตถุประสงคและมีความตองการ 
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รวมกันดังน้ันจึงจําเปนตองกําหนดระเบียบความสมัพันธระหวางสมาชิกเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
และความตองการ 

ค. เพื่อปองการขัดแยงระหวางสมาชิกในสังคม 
 2) สิ่งที่ใชในการจัดระเบียบทางสงัคมการจัดระเบียบทางสงัคมเปน
การทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมรีะเบียบภายใตกฎเกณฑเดียวกันโดยใชสิ่งตอไปน้ีไดแกคานิยม
การขัดเกลาทางสังคมบรรทัดฐานและการควบคุมทางสงัคม 
 

6.1.4 สถาบันทางสังคมหมายถึงสถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวของกับแบบแผนการสมรสการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรและแบบแผนความสัมพันธระหวางเพศซึ่งเปนที่ยอมรับวาถูกตองตามสังคมสถาบัน
สังคมที่สําคัญแยกได 5 สถาบันไดแกสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบัน
เศรษฐกิจและสถาบันทางการเมืองการปกครอง 

 
6.1.5 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเร็วหรือชามี

ปจจัยดังน้ี 
6.1.5.1 จํานวนประชากร 
6.1.5.2 การเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดลอม 
6.1.5.3 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหมๆ 
6.1.5.4 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
6.1.5.5 การเกิดพฤติกรรมรวมหมูและขบวนการสงัคม 

6.2 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม (Culture) 
 

วัฒนธรรมหมายถึงสภาวะทีเ่จริญมีคุณธรรมนํามาซึ่งความเจริญอันประกอบดวยเนติ
ธรรมศาสนาจารีตและประเพณี (สมาน งามสนิท และบญุทนั ดอกไธสง, 2550: 328) 

 วัฒนธรรมหมายถึงแบบอยางการดํารงชีวิตที่สังคมกําหนดข้ึนและยึดถือรวมกัน
ประกอบดวยวัตถุอุปกรณเครื่องใชไมสอยระเบียบกฎเกณฑแบบแผนวิธีการความคิดความเช่ือและคุณ
คาที่คนในกลุมรวมรูรวมรบัและรวมใชเพื่อการอยูรวมกันเปนกลุม (พัทยา สายห,ู 2541: 6) 

 สรปุไดวาวัฒนธรรมเปนวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มีความสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม
อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมน้ันๆ 

 
6.2.1 ลักษณะของวัฒนธรรมสามารถสรุปไดดังน้ี 

6.2.1.1 เปนวิถีชีวิตของมนุษยในอาณาบริเวณหน่ึง 
6.2.1.2 เปนพฤติกรรมตองมีการเรียนรูไมใชพันธุกรรม 
6.2.1.3 สืบทอดกันโดยอาศัยมนุษยและใชสัญลักษณเปนสื่อ 
 

6.2.2 หนาท่ีของวัฒนธรรมสามารถสรุปไดดังน้ี 
6.2.2.1 กําหนดเปาหมายของสังคมมนุษย 
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6.2.2.2 ควบคุมพฤติกรรมมนุษย 
 

6.2.3 ประเภทของวัฒนธรรมสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
6.2.3.1 วัฒนธรรมทางวัตถุเปนเครื่องมือเครื่องใชทีม่นุษยใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อความสุขทางกายไดแกยานพาหนะที่อยูอาศัยเครื่องปองกันตัวใหรอดพนจากอันตรายทั้งปวง 
6.2.3.2 วัฒนธรรมทางจิตใจเปนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของมนุษย 

เพื่อใหเกิดปญญาและมจีิตใจทีง่ดงามไดแกศาสนาศีลธรรมจริยธรรมคติธรรมศิลปะวรรณคดีและ
ระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

6.2.4 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
6.2.4.1 การประดิษฐคิดคน (Invention) เปนตนกําเนิดของการเปลี่ยนแปลง 

ทางวัฒนธรรมเมื่อมนุษยเกิดการคนพบหรือมีความคิดใหมๆก็จะมกีารสรางและพฒันาวัฒนธรรมทาง
วัตถุ 
 6.2.4.2 การขอยืมหรือลอกเลียนแบบกันทางวัฒนธรรม (Cultural 
borrowing) 
 

6.3 ปจจัยกําหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม 
 

สรปุไดดังน้ี (พัทยา สายหู, 2541: 6) 
6.3.1 จํานวนประเภทและความสัมพันธของคนในสงัคมน้ัน 
6.3.2 สภาพแวดลอมของสังคม 
6.3.3 ความรูความสามารถของคนในสังคมน้ันทีจ่ะสรางอุปกรณและวิธีการที่ใชในการ

ดํารงชีวิตรวมกัน 
6.3.4 ความตองการรวมกันของคนในสงัคมน้ันที่ใหความหมายและคุณคาแกโลกและ

ชีวิต 
 
6.4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมเปนผลผลิตของมนุษยในสังคมแตละสงัคมจะมีวัฒนธรรมทั้งที่เหมือนกัน
และแตกตางกันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยมสีาเหตุที่ทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

6.4.1 การคนพบ (Discovery) หมายถึงการที่สมาชิกสังคมรบัรูรวมกันในขอเท็จจรงิ
หรือรับรูความสมัพันธระหวางกันของสิ่งที่ทําการศึกษา 

6.4.2 การประดิษฐ (Innovation) หมายถึงการประมวลสิ่งที่คนพบและสิง่ที่สงัคมเคย 
นําไปใชใหเกิดประโยชนตางๆมาสรางเปนสิ่งใหมแยกไดดังน้ี 

6.4.2.1 สิ่งประดิษฐทีเ่ปนวัตถุ (Material Innovation) 
6.4.2.2 สิ่งประดิษฐที่ไมใชวัตถุ (Nonmaterial Innovation) 
6.4.3 การแพรกระจาย (Diffusion) 
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6.4.4 การแพรกระจายเปนกระบวนการสองทาง (Two–Way Process) 
6.4.5 การแพรกระจายเปนกระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) 
6.4.6 การแพรกระจายองคความรูไดนําไปสูการดัดแปลงแกไขใหมในสังคม 

 
6.5 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมและ

วัฒนธรรม 
 

จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหความเปนอยูของคนในสงัคม
และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากอดีตอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอดานสังคมและวัฒนธรรมสรปุไดดังน้ี 

6.5.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สังคมและวัฒนธรรม 

6.5.1.1 ความสะดวกสบายในการสือ่สารการบรกิารและการผลิตเชนการติดตอ 
ผานธนาคารดวยระบบธนาคารที่บาน (Home Banking) การทํางานทีบ่านโดยการติดตอสือ่สารดวย
ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตการบันเทงิพักผอนดวยระบบมัลติมีเดีย 

6.5.1.2 ทําใหสามารถติดตอถึงกันอยางรวดเร็วเปนสังคมแหงการสื่อสารโดย 
สามารถเอาชนะระยะทางเวลาและสถานที่ไดดวยความเร็วในการติดตอสือ่สารที่เปนเครือขาย
ความเร็วสงูและเครือขายแบบไรสาย 

6.5.1.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทยมีระบบ 
ผูเช่ียวชาญตางๆในฐานขอมูลความรูแพทยที่อยูในชนบทสามารถวินิจฉัยโรคจากฐานขอมูลความรูของ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางการแพทยในสถาบันการแพทยที่มีช่ือเสียงไดทั่วโลกหรือใชวิธีปรึกษาแพทย
ผูเช่ียวชาญในระบบทางไกลได 
 6.5.1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการสอน 
(Computer assisted instruction: CAI) และการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร (Computer – 
assisted learning: CAL) ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึนนอกจากน้ันยังมีการ
นํามาใชในการสอนทางไกล (Distance learning) เพื่อผูดอยโอกาสทางการศึกษาในชนบทที่หางไกล 

6.5.1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศสรางโอกาสใหกับคนพกิารเกดิการสราง 
ผลิตภัณฑชวยเหลือคนพิการเพือ่ใหคนพิการสามารถชวยเหลือตนเองไดไมถูกทอดทิง้ใหเปนภาวะของ
สังคม 

6.5.1.6 ชวยลดเวลาในการทํางานใหนอยลงแตไดผลผลิตมากข้ึนเชนการใช 
โปรแกรมประมวลผลคํา (Word processing) ชวยในการพิมพเอกสารชวยการออกแบบ 

6.5.1.7 การทํางานมีคอมพิวเตอรโมเด็มโทรศัพทแลวเช่ือมตอระบบ Internet  
กับที่ทํางานกส็ามารถน่ังทํางานอยูกับบานได 

6.5.1.8 ความรูทางดานวิศวกรรมมีสวนชวยอนุรักษและฟนฟสูถานที่โบราณ 
ตางๆ 

6.5.1.9 ผูบรโิภคไดรับประโยชนจากการบริโภคสินคาที่หลากหลายและม ี
คุณภาพดีข้ึนเชนรถยนตโทรทัศนเครื่องชักผาโทรศัพทลวนแตมีคอมพิวเตอรสอดแทรกรูปแบบของ 
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ผลิตภัณฑมีความแปลกใหมผูบริโภคสามารถเลอืกซือ้ไดตามตองการการเลือกซื้อสินคาทาง
อินเตอรเน็ตและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนตน 

6.5.1.10 การเปนราษฎรไทยตองเกี่ยวของกบั Internet และเทคโนโลยีเพราะ 
บัตรประชาชนไดเปลี่ยนเปนบัตรอีเล็กทรอนิกสขอมลูประจาํตัวจะถูกบันทึกลงบนแถบแมเหล็กหรือ   
แผนชิปถูกออนไลนไวตามสวนราชการตางๆทีจ่ําเปนตองใชขอมูล 
 

6.5.2 ผลกระทบทางลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สังคมและวัฒนธรรมสรุปไดดังน้ี 

6.5.2.1 กอใหเกิดความเครียดการนําเอาเทคโนโลยีเขามาแทนมนุษยในโรงงาน 
อุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุนการผลิตและผลิตภัณฑมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนจงึเปนเหตุผลทีเ่ปลี่ยนแปลง
การทํางานเกิดสภาวะการแขงขันทีรุ่นแรงคนในสังคมยอมเกดิความเครียดสูงข้ึน 

6.5.2.2 เกิดการรับวัฒนธรรมหรอืแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลก 
ที่อาจกอใหเกิดคานิยมที่ไมพึง่ประสงคข้ึนในสังคมเชนการแตงกายการบรโิภคเกมอเิลก็ทรอนิกสสงผล
ตอการพฒันาอารมณและจิตใจของเยาวชน 

6.5.2.3 เกิดผลดานศีลธรรมการแพรภาพหรือขอมูลขาวสารที่ไมดีไปยังที่ตางๆ 
มีผลกระทบตอความรูสกึของคนในประเทศน้ันๆที่นับถือศาสนาแตกตางกันและมีคานิยมแตกตางกัน
ทําใหเยาวชนรุนใหมสบัสนตอคานิยมที่ดีงามด่ังเดิมเกิดการลอกเลียนแบบอยากรูอยากเห็นสิ่งใหมๆ   
ที่ผิดศีลธรรมจนกลายเปนสิง่ที่ถูกตองในกลุมเยาวชนเมือ่เยาวชนปฏิบัติตอๆ กันมาก็จะทําใหศีลธรรม
ของประเทศน้ันๆ เสือ่มสลายลง 

6.5.2.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ 
สื่อสารและการทํางานแตการมีสวนรวมของกจิกรรมทางสังคมจะนอยลงมผีลตอความสัมพันธระหวาง
หัวหนากับลูกนองระหวางครูกับนักเรียนระหวางกลุมคนตอกลุมคนในสังคมกอใหเกิดชองวางทาง
สังคมข้ึน 

6.5.2.5 การละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลการนําเอาขอมูลบางอยางที่เกี่ยวกับ 
บุคคลออกเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งขอมูลบางอยางอาจไมเปนจริงหรือยังไมไดพิสูจนความถูกตอง
ออกสูสาธารณชนกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลโดยไมสามารถปองกันตนเองได 

6.5.2.6 เกิดชองวางทางสังคมการใชเทคโนโลยีจะเกี่ยวชองกับการลงทุนผูใช 
จึงเปนชนช้ันในอีกระดับหน่ึงของสังคมในขณะที่ชนช้ันระดับรองลงมามีอยูจํานวนมากไมมีโอกาสใช
กอใหเกิดชองวางทางสังคมระหวางชนช้ันหน่ึงกับอีกชนช้ันหน่ึงมากย่ิงข้ึน 

6.5.2.7 เกิดการตอตานเทคโนโลยีมีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชกันอยาง 
แพรหลายในดานตางๆเชนดานการศึกษาการสาธารณสุขเศรษฐกิจการคาธุรกิจอุตสาหกรรมกิจกรรม
การดําเนินชีวิตโดยที่ประชาชนของประเทศสวนมากยังขาดความรูใจเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะใน
ดานการทํางานก็เกิดการตอตานการนําเทคโนโลยีเขามาใชเกิดความรูสึกหวาดระแวงและวิตกกลัววา
ตนเองดอยประสิทธิภาพจึงเกิดความรูสึกตอตานกลัวสูญเสียคุณคาของชีวิตการทํางาน 

6.5.2.8 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
บนเครือขายไดแกแฮกเกอร (Hacker) และแครกเกอร (Cracker) โดยเฉพาะแฮกเกอรคือผูที่มีความรู 
ทางคอมพิวเตอรและเครือขายสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานสําคัญๆโดยเจาะผานระบบรักษา
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ความปลอดภัยแตไมทําลายขอมูลหรือหาประโยชนจากการบุกรุกคอมพิวเตอรของผูอื่นสวนแครก
เกอร คือผูซึ่งกระทําการถอดรหัสผานขอมูลตางๆเพื่อใหสามารถนําเอาโปรแกรมหรือขอมูลตางๆมาใช
ใหมไดเปนการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิทั้ง 2 กรณี 
 6.5.2.9 กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพการจองมองคอมพิวเตอรเปนเวลานาน   
มีผลเสียตอสายตาโรคคลั่งอินเตอรเน็ตที่เกิดข้ึนในคนรุนใหมคือแยกตัวออกจากสังคมและมีโลก
สวนตัวไมสนใจสภาพแวดลอมกอใหเกิดอาการทางจิตคลุมคลั่งสลับซึมเศราและโรคคลั่งชอปปงทาง
อินเตอรเน็ตโดยเฉพาะการเสนอสินคาทางหนาจอคอมพิวเตอรเรียกวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
นอกจากน้ันการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆกอใหเกิดโรคอารเอสไอ (Repetitive strain injury) 
เสนประสาทรับความรูสึกที่มือและน้ิวเกิดบาดเจ็บเมื่อใชอวัยวะน้ันบอยครั้งในการกดแปนพิมพ 
 
7. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจ 
 

7.1 ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
 

7.1.1 เศรษฐกิจ (Economy) คือการกระทําใดๆเกี่ยวกบัการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดดวยวิธีการตางๆเพื่อสนองความตองการที่ไมจํากดัของมนุษยใหไดมากทีสุ่ดซึง่สาระสําคัญ
ของเศรษฐกจิอยูกบัความตองการของมนุษยทรพัยากรและเทคนิค (สุมนทิพย บญุสมบัติ, 2550: 
225) 

7.1.2 ระบบเศรษฐกิจ คือหนวยเศรษฐกิจและหนวยธุรกจิทีร่วมตัวกันเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกจิภายใตรูปแบบของการปกครองจารีตประเพณีสงัคมวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศโดยมจีุดมุงหมายที่จะชวยตัดสินปญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกจิทุกระบบใหบรรลุเปาหมาย
แบงออกเปน 4 ระบบคือ (ดวงพงศ  พงศสยาม, 2549: 148) 

7.1.2.1 ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม (Capitalism) ใหสทิธิแกเอกชน            
ในการตัดสินใจดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดอยางเต็มที ่

7.1.2.2 ระบบสงัคมนิยม (Socialism) มีการวางแผนจากสวนกลางรฐั 
เปนผูกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

7.1.2.3 ระบบคอมมิวนิสต (Communism) ทรัพยสินทกุอยางเปนของรัฐ 
เอกชนไมมสีิทธิเปนเจาของ 

7.1.2.4 ระบบผสม (Mixed Economic) เปนระบบเศรษฐกจิแบบผสมมี
องคประกอบ 3 สวนคือครัวเรือนธุรกิจและรฐับาล 

 
7.2 หนาท่ีของสถาบันทางเศรษฐกิจสถาบันทางเศรษฐกจิที่มีประกอบดวยผูบริโภคหรือ

ครัวเรือนหนวยธุรกิจและรัฐบาลมหีนาที ่
7.2.1 บําบัดความตองการทางเศรษฐกจิเชนการผลิตการแบงปนวัตถุดิบ 
7.2.2 ใหความสะดวกในการใชประโยชนทางเศรษฐกจิเชนระบบเงินเช่ือตางๆ 
7.2.3 พัฒนาและสรางความเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกจิ 
7.2.4 ชวยเหลือในการบรโิภคใหเปนไปอยางเพียงพอและทัว่ถึงใหมากทีสุ่ด 
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7.3 ปญหาเศรษฐกิจสภาพสังคมปจจบุันอยูในยุคของการแขงขันทางเศรษฐกิจกอใหเกิด
ปญหาตางๆ ดังน้ี 

7.3.1 ปญหาการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม 
7.3.2 ปญหาประชาชนที่ไมไดรบัสวนแบงในผลประโยชนของการพฒันา 
7.3.3 ปญหาการกระจกุตัวของอุตสาหกรรมและการผกูขาด 
7.3.4 ปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน 
7.3.5 ปญหาทางสงัคมและปญหาอื่นๆเชนการวางงาน 
7.3.6 ปญหาการขาดแคลนพลงังาน 

 
7.4 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจ 
 

7.4.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
เศรษฐกิจ สามารถสรุปไดดังน้ี 

7.4.1.1 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วและแขงขัน 
ทางธุรกจิสงูมากข้ึนเพราะตางกจ็ะมุงหวังผลกําไรซึง่ก็เกิดผลดีคืออัตราการขยายตัวทางธุรกจิสูงข้ึน 

7.4.1.2 มีอัตราการจางงานเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
7.4.1.3 มีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายข้ึนเชนการใชหมอหุงขาวไฟฟา 

โทรทัศน รถยนตผูบริโภคก็มีกําลังในการจบัจายใชสอยไดมาก 
7.4.1.4 การใชเทคโนโลยีในกิจการทางดานธนาคารมนุษยสามารถจบัจายใช 

สอยไดงายข้ึนเพราะมบีัตรเครดิตทําใหไมตองพกเงินสด 
7.4.1.5 ธุรกิจโดยรวมจําเปนตองอาศัยการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันเกิด 

ระบบการแลกเปลี่ยนขอมลูทางอิเล็กทรอนิกสทําใหกระแสเงินหมุนเวียนไดอยางกวางขวาง 
7.4.1.6 การใชเทคโนโลยีเปนเรื่องที่จําเปนตออสุาหกรรมกจิการคาธุรกิจตางๆ 

ผูผลิตในสายอุตสาหกรรมจะผลิตสินคาไดมากทําใหลดตนทนุการผลิต 
 

7.4.2 ผลกระทบดานลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
เศรษฐกิจ สามารถสรุปไดดังน้ี 

7.4.2.1 สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสงัคมทุนนิยมเปนสังคมบริโภคนิยม 
7.4.2.2 การกระจายรายไดไมเปนธรรมเน่ืองจากพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

ของรัฐบาลมากกวาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
7.4.2.3 การไดเปรียบของสงัคมเมืองตอสงัคมชนบท 
7.4.2.4 การอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรมออกไปสูภาคอุตสาหกรรม 

ทําใหเกิดปญหาสงัคมในเวลาตอมา 
7.4.2.5 ระบบเศรษฐกิจอยูภายใตอิทธิพลของชาวตางชาติ 
7.4.2.6 ราคาสินคาภาคเกษตรไมเปนธรรมผลประโยชนอยูกับพอคาคนกลาง 
7.4.2.7 การใชบัตรเครดิตสามารถจับจายใชสอยไดงายมากข้ึนทําใหอัตราการ 

เปนหน้ีสูงข้ึนเปนสาเหตุที่ทาใหเกิดปญหาทางสังคม 
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7.4.2.8 การขยายพื้นทีเ่พาะปลูกเพิ่มมากข้ึนทําใหระบบนิเวศไมสมดุล 
7.4.2.9 การผลิตเพื่อขายใหไดเงินมาจบัจายใชสอยโดยเนนการผลิตพืช 

เศรษฐกจิเปนสําคัญ 
7.4.2.10 การขยายตัวทางธุรกจิมุงแตแขงขันกันจนลืมความมีมนุษยธรรม 

หรือความมีนํ้าใจ 
7.4.2.11 เกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรมออกไปสู 

ภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดปญหาสังคมในเวลาตอมา 
7.4.2.12 เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตเพราะตองสัง่ซื้อจาก 

ตางประเทศและตองพึ่งพาตลาดตางประเทศมากทําใหอํานาจการแขงขันลดนอยลงและขาด
ดุลการคา 
 7.4.2.13 การมุงสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญของรัฐบาลทําใหอุตสาหกรรม
ขนาดยอมและขนาดกลางไมเจรญิเติบโตเทาที่ควร 

7.4.2.14 การที่ประเทศตองนําวัตถุดิบและเทคโนโลยีตางๆเขามาจากตางชาติ 
ทําใหตองเสียคาภาษีนําเขาในราคาทีแ่พง 
 
8. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการเมือง 
 

8.1 ความรูเก่ียวกับการเมือง 
 

การเมือง (Politic) มาจากภาษากรีก “Polis” แปลวา “รัฐ” หรือ “ชุมชนทาง 
การเมือง” นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของการเมืองไวหลายทัศนะดังน้ี 

การเมืองหมายถึงการทีบุ่คคลหรือกลุมบุคคลในสังคมซึ่งอาจจะมปีระโยชนรวมกัน 
หรือขัดแยงกันหรือมีความคิดเหมือนกันหรือมีความคิดไมเหมือนกันรวมมือกันหรือตอสูกันเพื่อสรรหา
บุคคลไปทําหนาที่ปกครองประเทศ 

จากความหมายดังกลาวสรปุวาการเมืองหมายถึงกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเพื่อทีจ่ะกําหนดแนวทางขอบงัคับหรือนโยบายใหคนในสังคมปฏิบัติตามและอยูรวมกัน
อยางปกติสุข 

 
ภาพที่ 8-4 การเมืองของไทย 

ที่มา (http://www.Mootita.blogspot.com, www.palawat.org) 
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8.2 พรรคการเมือง 
 

หมายถึงกลุมบุคคลทีม่ีอุดมการณทางการเมืองคลายกันหรือเหมอืนกันรวมกันจัดต้ัง
องคการดวยความสมัครใจเพื่อผลประโยชนและอํานาจทางการเมืองโดยมีจุดประสงคในการจัดสรรสิ่ง
ที่มีคุณคาของสังคมและมีหนาที่ดังน้ี (จักร พันธชูเพชร, 2545: 186) 

8.2.1 ทําหนาที่ในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) 
8.2.2 ทําหนาที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง (Citizen Participation) 
8.2.3 ทําหนาที่คัดเลือกชนช้ันนําทางการเมือง (Recruitment of Elite) 
8.2.4 ทําหนาที่ในการสือ่สารทางการเมือง (Political Communication) 
8.2.5 ทําหนาที่กําหนดประเด็นผลประโยชนและขอเรียกรองทางการเมือง (Interest  

articulation) 
 8.2.6 ทําหนาที่รวบรวมผลประโยชน และขอเรียกรองทางการเมือง (Interest  
aggregation) 

8.2.7 ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย (Policy Making) 
8.2.8 ทําหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
8.2.9 ทําหนาที่วินิจฉัยกฎหมาย (Adjudication) 

8. 3 ความสําคัญของการเมือง 
 

 8.3.1 การเมืองเปนวิถีชีวิตแบบหน่ึงของมนุษยในรัฐ 
 8.3.2 มนุษยภายในรัฐไมอาจหลีกหนีใหพนจากผลกระทบทางการเมืองได 
 8.3.3 กิจกรรมทางการเมอืงจะนําไปสูการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองเพื่อ

ออกกฎหมายพัฒนาประเทศรวมทั้งการแกปญหาของประเทศ 
 

8.4 ระบบการเมืองการปกครอง 
 

การเมืองการปกครองแบงได 2 ระบบคือ (การเมืองการปกครอง, 2555) 
8.4.1 ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่มหีลกัการและความมุงหมายที่

ผูกพันอยูกับประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแบงออกเปน 2 แบบคือแบบที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขเชนประเทศอังกฤษญีปุ่นมาเลเซียไทยและแบบทีม่ีประธานาธิบดีเปน
ประมุขเชนประเทศอินเดียฝรั่งเศสและสหรัฐอเมรกิา 

8.4.1.1 หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยมีหลักการดังน้ี 
 1) อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือ 

เรียกวา อํานาจของรัฐ (State Power) เปนอํานาจหนาที่มาจากประชาชนและผูที่จะไดอํานาจ
ปกครองจะตองไดรบัความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญของประเทศ 
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 2) ประชาชนมีสทิธิที่จะมอบอํานาจการปกครองใหแกประชาชน
ดวยกันเองโดยการออกเสียงเลือกต้ังบุคคลกลุมหน่ึงข้ึนมาเปนผูบริหารประเทศตามระยะเวลาและ
วิธีการที่กําหนดไวเชนทุก 4 ปมีการออกเสียงเลือกต้ังผูแทนของประชาชนพรอมกันทั่วประเทศ 
 3) รัฐบาลจะตองเคารพสทิธิและเสรีภาพมูลฐานของประชาชนเชน
สิทธิเสรีภาพในทรัพยสินและการแสดงความคิดเห็นการรวมกลุมโดยรัฐบาลจะตองไมละเมิดสิทธิ
เหลาน้ีเวนแตเพื่อรักษาความมั่นของชาติหรือเพื่อสรางสรรคความเปนธรรมแกสังคมเทาน้ัน 
 4) ประชาชนทุกคนมสีิทธิเสมอภาคกนัในการที่จะไดรับบรกิารทุกชนิด
ที่รัฐจัดใหแกประชาชน 
 5) รัฐบาลถือกฎหมายและความเปนธรรมเปนบรรทัดฐานในการ
ปกครองและในการแกปญหาความขัดแยงตางๆเพื่อความสงบสุขของประชาชน 
 8.4.1.2 ขอดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถสรปุไดดังน้ี 
  1) เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง 
   2) เปนการปกครองที่มีกระบวนการตัดสินใจที่กลั่นกรองงานที่ดีโดยมี
การเสนอความคิดและมีการโตแยงแสดงความคิดเห็นและยอมรบัเสียงขางมาก 

3) มีหลกัในการแบงแยกอํานาจคืออํานาจนิติบัญญัติอํานาจบรหิาร 
และอํานาจตุลาการ 

4) ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพความเสมอภาคอยางสมบูรณ 
8.4.2 ระบอบเผด็จการเปนระบอบการเมืองการปกครองที่โอกาสการมสีวนรวมการ

ตัดสินใจถูกจํากัดอยูในบุคคลเพียงคนเดียวหรอืสองสามคนปดกั้นการแสดงออกของประชาชนหาก
คัดคานก็จะถูกผูนําหรือคณะบุคคลลงโทษ 

8.4.2.1 ขอดีของระบบเผด็จการไดแก (ดวงพงศ พงศสยาม, 2549:244) 
1) รัฐบาลตัดสินใจไดทําอยางใดอยางหน่ึงไดอยางรวดเร็ว 
2) แกปญหาบางอยางที่เกิดข้ึนไดอยางมปีระสิทธิผลกวาระบอบ 

ประชาธิปไตยเชนสัง่ปราบการจลาจลไดอยางเฉียบขาดโดยไมตองเกรงวาจะเกินอํานาจที่กฎหมาย
กําหนดเน่ืองจากศาลในระบบเผด็จการไมไดอิสระในการพิจารณาคดีเหมอืนในระบอบประชาธิปไตย 

8.4.2.2 ขอเสียของระบบเผด็จการไดแก 
 1) เปนการปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียวยอมมีการ 

ผิดพลาดและใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตนและพวกพองไดโดยไมมีใครรูและคัดคาน 
 2) มีการใชอํานาจเผด็จการกดข่ีและตัดสิทธิเสรีภาพ 
 3) ทําใหคนดีมีความสามารถไมมีโอกาสสําคัญในทางการเมอืง 
 4) ทําใหเกิดการขาดแคลนปญญาชนเน่ืองจากขอลี้ภัยทางการเมือง 
 5) อาจนําประเทศชาติสูความพินาศเหมอืนดัง ฮิตเลอร ผูนําประเทศ
เยอรมันหรือ พลเอกโตโจ ผูนําญี่ปุน และซัดดัมฮุนเซน แหงอิรัค 
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8.5 ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการเมือง 
 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทาแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติเพื่อใหทุกหนวยงานและทุกภาคสวนของสังคมดําเนินการพัฒนาและใชประโยชน
จากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 
2547 ทั้งน้ีเพราะเช่ือวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลิตและบริการอันจะ
นําไปสูฐานะทางการเมืองและการปกครองที่มั่นคงและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนปจจบุนัและสงผล
กระทบตอดานการเมืองดังน้ี 

 8.5.1 ผลกระทบดานบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
การเมืองสามารถสรุปไดดังน้ี 

8.5.1.1 ใชรณรงคทางการเมืองการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช 
ทางดานน้ีโดยการใชสื่อมาเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงหลักการของ
การเมืองและทําใหประชาชนรูสึกต่ืนตัวทางการเมืองการรณรงคใหไปใชสิทธิเลือกต้ังและมีการใชสื่อ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผานสื่อตางๆที่มีอยูแลวเชนโทรทัศนวิทยุคอมพิวเตอร 
 8.5.1.2 การใชสรางและถายทอดภาพลักษณทางการเมืองเปนการนําสื่อมาใช
เปน   ตัวสรางและถายทอดภาพลักษณทางการเมืองใหเปนไปในแนวที่ตองการทําใหบริหารจัดการได
งายข้ึนซึ่งจะสงผลตอความมีเสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิภาพของรัฐบาล 

8.5.1.3 ใชเปนตัวกลอมเกลาทางการเมืองเปนผลที่ไดจากการนําเทคโนโลยี 
มาใชเพื่อใหประชาชนเกิดความสนใจและเขาใจสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองได 
 8.5.1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหการตัดสินใจบนขอมลูและ
ขอเท็จจรงิพรอมทัง้ความคิดเห็นที่มีการเก็บรวบรวมและมีวิธีการวิเคราะหประกอบ 
 8.5.1.5 รูปแบบการเมืองระบบเผด็จการจะลดนอยลงเน่ืองจากไมสามารถ
ควบคุมขาวสารได 
 8.5.1.6 ระบบการสื่อสารทีก่ระจายอํานาจทําใหประชาชนมอีํานาจมากข้ึน
สามารถติดตามการทํางานของรัฐบาลไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

8.5.1.7 เปลี่ยนจากการปกครองแบบรวมอํานาจเปนแบบกระจายอํานาจ 
8.5.1.8 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทําใหมีการติดตอกันอยาง 

รวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤตเหตุการณสามารถขอความชวยเหลือจากตางประเทศไดทันท ี
8.5.1.9 การเปลี่ยนแปลงจากความชวยเหลือของสถาบันเปนการชวยตนเอง 
8.5.1.10 สมาชิกองคกรมสีวนรวมมากข้ึนและเกิดผูนํายุคใหม 

8.5.2 ผลกระทบดานลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
การเมืองสามารถสรปุไดดังน้ี 

8.5.2.1 การถายทอดการประชุมรัฐสภาในประเด็นที่นาเบื่อหนายและสับสน 
และทําใหเกิดการพฒันาของภาษาไมเปนไปตามวัฒนธรรมและกฎเกณฑที่ถูกตอง 

8.5.2.2 การใชเทคโนโลยีในการแอบฟงขอมลูขาวสารของฝายตรงกนัขาม 
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8.5.2.3 การใชเทคโนโลยีในการสรางภาพหรือเสียงทาลายฝายตรงกนัขาม 
สงผลตอความสื่อสัตยและคุณธรรม 

8.5.2.4 การไดรับขาวสารหรือขอมูลเท็จจากสื่อสารมวลชน 
8.5.2.5 การใฝหาแตผลประโยชนใสตนเองจนทําใหระบบการปกครองไมม ี

ความคลองตัวขาดความเปนระบบเกิดการแกงแยงชิงความเปนใหญขาดความเปนธรรมในสงัคม 
 
9. ผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน 
 

ความเจรญิกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงผลกระทบทัง้ในทางบวกและทาง
ลบกบัการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 
9.1 ผลกระทบทางบวกจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน

สามารถสรปุไดดังน้ี 
9.1.1 ชวยสงเสริมความสะดวกสบายของมนุษยเทคโนโลยีชวยใหความเปนอยูของ

มนุษยดีข้ึนสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานทําใหมนุษยมีเวลาวางในทางที่เกิดประโยชนมีเครื่องมือ
สื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหมติดตอกันไดสะดวก 

9.1.2 ทําใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีข้ึนสินคามีคุณภาพไดมาตรฐานพอเพียงกับ
ความตองการของผูบริโภคปจจุบันมีความพยายามที่จะสรางหุนยนตใหเขามาชวยในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเชนการผลิตรถยนต 

9.1.3 ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยสิ่งใหมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารชวยใหงานคนควาวิจัยมีความกาวหนาเชนงานสํารวจทางดานอวกาศงานพัฒนาคิดคน
ผลิตภัณฑและสารเคมีตางๆทําใหไดสูตรยารักษาโรคใหมๆ 

9.1.4 ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีข้ึนเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย
ลวนแตใชคอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยีทําใหกจิการดานการแพทยเจริญกาวหนา 

9.1.5 ชวยสงเสริมสติปญญาของมนุษยการนําคอมพิวเตอรมาจําลองเหตุการณตางๆ 
เพื่อใหมนุษยหาทางศึกษาหรือแกไขปญหาเปนการสงเสริมปญญาของมนุษยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สามารถทํางานไดแมนยํา เก็บขอมูลตางๆไดมากการแกปญหาที่ซับซอนไดดีและรวดเร็ว 

9.1.6 เทคโนโลยีชวยสงเสรมิเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกจิการคาธุรกิจตางๆกิจการ
ทางดานธนาคารชวยสงเสรมิงานทางดานเศรษฐกิจทําใหกระแสเงินหมุนเวียนไดอยางดีผูผลิตในสาย
อุตสาหกรรมจะผลิตสินคาไดมากลดตนทุนผูบริโภคมีกําลังในการจบัจายใชสอยมาก 

9.1.7 ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันการสือ่สารโทรคมนาคมสมัยใหมชวยยอ
โลกใหเล็กลงไรพรมแดนมกีารเรียนรูวัฒนธรรมซึง่กันและกนัมากข้ึนเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
ทําใหลดปญหาในเรือ่งความขัดแยง 

9.1.8 ชวยสงเสริมประชาธิปไตยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประชาธิปไตยเชนการบริหารงานของรัฐในการเลือกต้ังผูแทนราษฎร
เพื่อกระจายขาวสารการรวมผลคะแนนโดยใชคอมพิวเตอรใชสื่อโทรทัศนแจงผลการนับคะแนนได
อยางรวดเร็ว 
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9.2 ผลกระทบทางลบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน
สามารถสรปุไดดังน้ี 

9.2.1 ทําใหเกิดอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชในการกอ
อาชญากรรมการลักลอบใชขอมูลขาวสารการโจรกรรมหรือแกไขตัวเลขบัญชีดวยคอมพิวเตอรการ
ลอบเขาไปแกไขขอมูลทําใหเกิดปญหาตางๆ 

9.2.2 ทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอยการใชเทคโนโลยีและอปุกรณสื่อสารทํา
ใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเห็นตัวหรือแมแตการเลนเกมที่มลีักษณะการใชงานเพียงคน
เดียวทําใหความสัมพันธกับผูอื่นลดนอยลงเปนสงัคมที่ไมตองพึ่งพาอาศัยกัน 

9.2.3 ทําใหเกิดความวิตกกังวลบุคคลบางกลุมวิตกกงัวลวาคอมพิวเตอรอาจทําใหคน
ตกงานเพราะมกีารใชงานหุนยนตมีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากข้ึนทําใหผูใชแรงงานวางงานมากข้ึน 

9.2.4 ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจขอมูลขาวสารของธุรกจิฝากไวในศูนย
ขอมูลเชนขอมลูลูกหน้ีการคาขอมลูสินคาและบริการตางๆหากเกิดการสญูหายของขอมูลอัน
เน่ืองมาจากเหตุอบุัติภัยใดๆก็ตามทีท่ําใหขอมลูหายยอมทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง 

9.2.5 ทําใหการพฒันาอาวุธมีอํานาจทําลายสูงมากข้ึนประเทศที่พัฒนาสามารถนําเอา
เทคโนโลยีไปใชในการสรางอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายสูงทําใหหมิ่นเหมตอสงครามที่มกีารทําลายสูง
เกิดข้ึน 

9.2.6 ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว
เชนการแพรภาพที่ทําใหผูอื่นเสียหายการปลอมแปลงระบบจดหมายเพื่อสงจดหมายถึงผูอื่นโดยมี
เจตนากระจายขาวที่เปนเท็จซึ่งเปนเรื่องที่ตองปลูกฝงจริยธรรมการใชงานเครือขายอยางเรงดวน 
 
10. สรุป 
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนและเพิ่มความสําคัญเปนลําดับตอการดํารงชีวิต 
ของมนุษยหากการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชโดยมิไดพิจารณาอยางรอบคอบยอมเกดิผลเสยี
ตอสมดุลทางธรรมชาติขอที่พึงตระหนักคือการดํารงชีวิตของมนุษยตองเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางสนัติ
รวมกับสังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติดังน้ันในชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนซึ่งจะตองเกี่ยวของ   
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาจึงมีความจํา เปนอยางย่ิงที่จะตองรูจักวิธีการคิด      
อยางมีเหตุผลมีวิธีการแกปญหาตางๆที่มีระบบอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญาปองกนัและ
แกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติ 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 
 
 

ตอนท่ี 1: จงตอบคําถามตอไปน้ีใหชัดเจน 
 
1. ผลกระทบจากความกาวหนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมายถึง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. องคประกอบของมนุษยไดแก
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. จุดมุงหมายของการศึกษาไทยไดแก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ยกตัวอยางคุณสมบัติของสิ่งแวดลอม 3 ขอไดแก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5. องคประกอบพื้นฐานของสังคมไดแก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมคือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. ระบบเศรษฐกจิหมายถึง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
8. ความสําคัญของการเมืองไดแก
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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9. หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยไดแก
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
10. จงคาดคะเนชีวิตความเปนอยูของคนไทยใน 15 ปขางหนา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 2: รูจักผลกระทบ 
คําชี้แจงใหนักศึกษาสัมภาษณผูรูของทองถ่ินจํานวน 3 ทานในหัวขอท่ีไดรับมอบหมายและสรุป
นําเสนอหนาช้ันเรียนโดยออกแบบสัมภาษณใหครอบคลุมสาระตอไปน้ี 
 
ก. ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
1. ช่ือ – นามสกลุ ...............................................................................................อายุ........................... 
2. ที่อยู ................................................................................................................................................. 
3. อาชีพ............................สถานที่ทํางาน ........................................................................................... 
 
ข. ประเด็นสัมภาษณ 
1. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลกระทบดานบวกตอดาน..........................ไดแก 

1.1....................................................................................................................................... 
1.2 ...................................................................................................................................... 
1.3 ...................................................................................................................................... 
1.4 ....................................................................................................................................... 
1.5 ...................................................................................................................................... 

2. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลกระทบดานลบตอดาน ........................ไดแก 
2.1....................................................................................................................................... 
2.2 ...................................................................................................................................... 
2.3 ...................................................................................................................................... 
2.4 ...................................................................................................................................... 
2.5 ...................................................................................................................................... 
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3. แนวทางปองกันผลกระทบดานลบจากการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอดาน............ 
ไดแก 

3.1....................................................................................................................................... 
3.2....................................................................................................................................... 
3.3....................................................................................................................................... 
3.4....................................................................................................................................... 
3.5 ………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 
ตอนท่ี 3: สัมภาษณผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถพฒันาผูเรียน
อยางไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. นักศึกษามีวิธีการอยางไรทีจ่ะชวยรณรงคลดปญหาโลกรอนที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.ผลกระทบจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทยในยุค
ปจจุบันเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. จากคํากลาวที่วา “ยุคน้ีเปนยุคของ IT จึงมีการแขงขันกนัอยางรุนแรงในดานการคาและเศรษฐกจิ” 
นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 

 

390 บทที่ 8 บทบาทและผลกระทบจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

5. ถานักศึกษามีหนาที่ในการบรหิารบานเมืองนักศึกษาจะใชเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร
และมีวิธีการอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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