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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รายวชิา     วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ   

Science for Quality of Life 

รหัสวชิา  GE40002    

จ านวนหน่วยกติ    2(1-2-3) 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์                

การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และสร้างเสริมสุข
ภาวะแบบองคร์วม เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติใหด้ ารงอยูอ่ยา่งเป็นสุข  

 

วตัถุประสงค์ เพือ่ให้ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี ้

1. มีความรู้ความเขา้ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. น าความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้  
3. บอกแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีทั้งส่วนบุคคลและชุมชนได ้

4. บอกประโยชน์และความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกาย และ
นนัทนาการได ้

5. บอกคุณค่าและความส าคญัของพลงังานในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติได ้

6. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลของความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีมีต่อคุณภาพชีวติ 

 

เนือ้หา 

บทท่ี 1 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ     9  ชัว่โมง 

 1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

3. คุณภาพชีวติ 

4. พฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากอดีต-ปัจจุบนั 

5. ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 
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6. ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

7. สรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 2 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน      9  ชัว่โมง 

1. สุขภาพส่วนบุคคล 

   2. สุขภาพชุมชน 

   3. สุขบญัญติัแห่งชาติ 

   4. สรุป 

   แบบฝึกหดั 

   เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนนัทนาการ     6  ชัว่โมง 

   1. สมรรถภาพทางกาย 

2. การออกก าลงักาย 

3. นนัทนาการ 

   4. สรุป 

   แบบฝึกหดั 

   เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 4 พลงังานกบัชีวติ         12  ชัว่โมง 

 1. พลงังาน 

 2. แหล่งของพลงังาน 

 3. สถานการณ์การใชพ้ลงังานในประเทศไทย 

4. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 

5. การประหยดัพลงังาน 

6. สรุป 

   แบบฝึกหดั 

   เอกสารอา้งอิง 
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บทท่ี 5 ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ   12  ชัว่โมง 

1. นาโนเทคโนโลยี 
2. เทคโนโลยชีีวภาพ 

3. เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ 

   4. เทคโนโลยกีารรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลลต์น้ก าเนิด  

   5. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวิต  

   6. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนเศรษฐกิจพอเพียง  

   7. พฒันาการความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย  

   8. สรุป  

   แบบฝึกหดั 

   เอกสารอา้งอิง 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1.  การบรรยายเน้ือหาประกอบส่ือต่างๆ เช่น Power point วดีีทศัน์ ฯลฯ 

2.  อภิปรายในชั้นเรียน ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3.  สนทนา ถาม-ตอบ 

4.  กิจกรรมประกอบหน่วยการเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ (GE 40002) 

2.  แบบฝึกหดั  

3.  ใบงาน 

4.  หนงัสือ ต ารา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การวดัผล 

1. ระหว่างภาค        60  คะแนน      

 1.1 ความสนใจและพฤติกรรมในชั้นเรียน 10  คะแนน 

 1.2 กิจกรรม/งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  10  คะแนน 

 1.3 การทดสอบระหวา่งเรียน   20  คะแนน 

 1.4 แบบฝึกหดั          5  คะแนน   
 1.5 สอบกลางภาค    15  คะแนน  

2. สอบปลายภาค      40  คะแนน 

 

การประเมินผล 

      คะแนนระหวา่ง      80-100      ไดร้ะดบั   A      
      คะแนนระหวา่ง         75-79        ไดร้ะดบั     B+     
      คะแนนระหวา่ง         70-74        ไดร้ะดบั     B    
      คะแนนระหวา่ง         65-69        ไดร้ะดบั     C+    
      คะแนนระหวา่ง         60-64        ไดร้ะดบั     C         
      คะแนนระหวา่ง         55-59        ไดร้ะดบั   D+     
      คะแนนระหวา่ง         50-54       ไดร้ะดบั     D   
      คะแนนระหวา่ง           0-49    ไดร้ะดบั     F    
 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
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หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

 3. คุณภาพชีวติ 

 4. พฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากอดีต-ปัจจุบนั 

5. ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

6. ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของค าวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคุณภาพชีวติได ้

 2. จ าแนกประเภทของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได ้

 3. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้

 4. บอกพฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากอดีต-ปัจจุบนัได ้

5. บอกความส าคญัและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พดูถามตอบ 

 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวติ” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. แบบฝึกหดั 

 5. ใบงาน  
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 รายงานของใบงาน 

  1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนตรงเวลาและส่งงานทนัตามก าหนด 

  2.2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

  2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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บทที ่1 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัชีวติทุกชีวติทั้งในการด ารงชีวติประจ าวนั และในงานอาชีพต่างๆ วทิยาศาสตร์ท าให้คน
ไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัใน
การคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ช่วยให้สามารถตดัสินใจโดย
ใชข้อ้มูลหลากหลายและตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคม
แห่งความรู้ (Knowledge based society ) ดังนั้ น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี
ท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน   
แต่ยงัช่วยท าใหค้นมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใช ้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจน
การพฒันาชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน นอกจากน้ี ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ ให้สามารถแข่งขนักับนานา
ประเทศ และด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

  ค าว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Science ซ่ึงมาจากศพัทภ์าษาลาตินว่า
Scientia หมายถึง ความรู้ทัว่ไปซ่ึงเป็นความหมายท่ีกวา้งมากที่ใช้ในอดีต (สุนันท์ บุราณรมย์,       
นพพร แก้วมาก, สระบุรี ไชยมงคล, มาลินี อุทธิเสน, และอมัพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย, 2542: 2)

เน่ืองจากในอดีตยงัไม่มีการค้นพบความรู้มากมายเหมือนในปัจจุบนั ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมี
ความหมายในลกัษณะท่ีครอบคลุมความรู้ทั้งหมดของมนุษยต่์อมาเม่ือมนุษยมี์การคน้พบความรู้
มากข้ึนและได้พิสูจน์ความรู้ต่างๆ ส่ิงใดเป็นจริงจะได้รับการยอมรับส่วนส่ิงใดไม่จริงก็จะถูก
ปฏิเสธท าให้ความหมายของค าว่าวิทยาศาสตร์เปล่ียนแปลงไปความหมายของ ค าวา่ วิทยาศาสตร์
ในปัจจุบนัมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

   ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 1075) ไดใ้ห้ความหมายวา่ วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ี
ไดโ้ดยการสังเกต และคน้ควา้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติแลว้จดัเขา้เป็นระเบียบ  
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  ภพ เลาหไพบูลย ์(2540: 2) ไดใ้หค้วามหมายวา่ วทิยาศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีสืบคน้หา
ความจริงเก่ียวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป  
  สุนนัท์ บุราณรมย ์และคณะ (2542: 2-3) ไดใ้ห้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ท่ีแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เป็นความจริง ซ่ึงความรู้ดังกล่าวได้มาจากการศึกษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือจากการทดลอง โดยเร่ิมตน้จากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง
อยา่งมีแบบแผน แลว้จึงสรุปเป็นทฤษฏีหรือกฎข้ึน แลว้น าแลว้น าทฤษฏีหรือกฎท่ีไดไ้ปใชศึ้กษาหา
ความรู้ต่อไปเร่ือยๆ  

  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553: 4) ไดใ้ห้ความหมายวา่
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ของโลกธรรมชาติหรือความรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
ซ่ึงสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานและความเป็นเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์  นอกจากน้ี 
วทิยาศาสตร์ยงัหมายถึงวธีิการและขั้นตอนในการคน้หาความรู้หรือท่ีเรียกวา่กระบวนการหาความรู้
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้นัน่เอง 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  วิทยาศาสตร์  หมายถึง ความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และเป็นความจริงโดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แล้วจดัความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่         
ซ่ึงจากการนิยามดงักล่าว เม่ือพิจารณาจะพบว่าในความหมายของวิทยาศาสตร์นั้นมีองค์ประกอบ
หลกั 3 ส่วน คือ  

  1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากธรรมชาติโดยวิธีการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง มโนมติ สมมติฐาน หลกัการ กฎ และ
ทฤษฏี     
  2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
คน้หาความรู้ต่างๆ จากธรรมชาติไดอ้ย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific skill) และเจตคติ
ทางวทิยาศาสตร์ (Scientific attitude)  
  3. สาขาของวิทยาศาสตร์ เป็นการจดัแบ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเร่ืองราว
ท่ีเหมือนกนัเขา้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบระเบียบเพื่อง่ายต่อการคน้หา เปรียบได้
กบัถา้เราจะคน้หาหนงัสือสักเล่มในห้องสมุดขนาดใหญ่ท่ีวางหนงัสือไม่เป็นระเบียบเราคงเสียเวลา
ในการคน้หาหนงัสือเป็นเวลานานและอาจหาหนงัสือท่ีตอ้งการไม่เจอเพราะไม่รู้วา่หนงัสือถูกเก็บ
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ไวท่ี้ใดจึงตอ้งตรวจหาหนงัสือในห้องสมุดทีละเล่ม ซ่ึงแตกต่างจากการหาหนงัสือเล่มเดียวกนัน้ีท่ี
จดัไวใ้นห้องสมุดท่ีมีการจดัระบบไวเ้ป็นอย่างดีสามารถคน้หาได้ง่าย ดังนั้น การจดัความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายใหเ้ป็นระบบจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  
  ความหมายของวทิยาศาสตร์ อาจเขียนแสดงไดด้งัแผนผงัท่ี 1-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนผงัที ่1-1  ความหมายของวทิยาศาสตร์ 

 

  การคน้พบส่ิงใหม่ๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติของนกัวิทยาศาสตร์ มกัเร่ิมจากค าถาม
หลกัอยู ่3 ค  าถาม คือ 

   1. ค าถาม What “อะไร” เป็นค าถามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลจากการสังเกต
สภาพจริงของวตัถุหรือปรากฏการณ์นั้นๆ และมีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ใหเ้ป็นความรู้ต่อไป 

  2. ค าถาม Why “ท าไม” เป็นค าถามท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายเหตุผลของการเกิด 
ของปรากฏการณ์ใดๆ วา่ท าไมเป็นเช่นนั้น 

  3. ค าถาม How “อย่างไร” เป็นค าถามท่ีใช้ถามการล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อน-หลงั 
แล้วหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ และหาสมมติฐานในการตอบปัญหาเพื่อคน้ควา้หา
ค าตอบท่ีจะออกมาเป็นความรู้วทิยาศาสตร์ต่อไป 

 

 

วทิยาศาสตร์ 

กระบวนการ              
ทางวทิยาศาสตร์ 

ความรู้ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

วธีิการ        
 ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการ              
ทางวทิยาศาสตร์ 

เจตคติ                  
 ทางวทิยาศาสตร์ 
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  1.2 ความหมายของเทคโนโลย ี

  ค าว่า เทคโนโลยี ตรงกับค าภาษาองักฤษว่า Technology ซ่ึงมาจากภาษากรีกว่า 
Technologia หมายถึง การกระท าอย่างมีระบบ แต่ความหมายของค าว่าเทคโนโลยีในปัจจุบนั 
หมายถึง ความรู้ทางเทคนิคหรือกระบวน การผลิต การสร้าง หรือการกระท าส่ิงต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืนๆ  (สุนันท์ บุราณรมย์ และคณะ , 2542: 2-3)             

จะสังเกตได้ว่าลักษณะของเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการหรือการกระท าเป็นหลัก           
ในปัจจุบนัมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

  ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 538) ไดใ้ห้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการ     
ท่ีน าเอาความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรม  
  ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั, เติมศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช, ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร์, ฐิติกร ศิริสุข
เจริญพร, อมรรัตน์ วีระสัมฤทธ์ิ, และทิพย์วิมล กิตติวราพล (2542: 21) ได้ให้ความหมายว่า 
เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ในสาขาอ่ืนๆ และวิธีการ
ตลอดจนความช านาญมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเพื่อประยุกตใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
จ าหน่ายใหต่้อเน่ืองตลอดทั้งกระบวนการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวตัถุประสงค ์

  ศิริ ดวงพร (2542: 7) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นกฎ หลกัการ หรือทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของการใช้งาน การผลิตสินค้า การให้บริการต่างๆ ซ่ึงเป็นการ
ประหยดัทุ่นแรงลดทุนการผลิต ลดเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ไพฑูรย์ ชุมแวงวาปี (2549: 5) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ต่างๆ มาประยุกตใ์ชต้ามความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
และช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติ 

  รัชนก ทุมชาติ (2551: 46) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอา
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีน าเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนๆ มาผสมผสานประยุกต์หรือใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์        
ต่อมนุษย ์ 

 1.3 ความสัมพนัธ์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จากความหมายของค าวา่ วทิยาศาสตร์ และความหมายของค าวา่ เทคโนโลยี ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ วทิยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีน าไปใชอ้ธิบายไดว้า่ท าไมจึงเป็นอยา่งนั้น เช่น ท าไม
เม่ือโลหะได้รับความร้อนจึงขยายตวั ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นวิธีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
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เช่น น าความรู้เก่ียวกบัการขยายตวัของโลหะไปสร้างทางรถไฟ เป็นตน้ ดงันั้น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยจึีงมีความสัมพนัธ์กนักล่าวคือ เม่ือมนุษยมี์ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้
และพิสูจน์ความจริงท่ีเกิดข้ึนจนกระทัง่ไดเ้ป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฏี ซ่ึงเป็นความรู้วิทยาศาสตร์
แลว้ มนุษยก์็จะใชค้วามรู้วทิยาศาสตร์นั้นมาประยกุตใ์นการใชป้ระโยชน์ต่างๆ 

  ในยุคแรกๆ นั้นวิทยาศาสตร์มกัเป็นการคน้พบโดยบงัเอิญจากการสังเกตและการ
พิสูจน์ปรากฏการณ์ทัว่ๆไปท่ีไม่มีความซับซ้อน จากนั้นจึงน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้จนได้
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอยา่งง่ายๆ ซ่ึงในการท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยั
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีและถูกตอ้ง อย่างไรก็ดี ในการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
การพิสูจน์คน้ควา้หาค าตอบเพื่อให้ไดค้วามรู้ท่ีละเอียดและซับซ้อนซ่ึงเป็นความรู้ในชั้นสูงข้ึนไป
นั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน สามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนหรือตรวจวดั
ละเอียดถูกตอ้งแม่นย  าข้ึน ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ในทาง  
เอ้ือประโยชน์ให้กนัและกนัและมกัมีการพฒันาควบคู่ไปดว้ยกนัเสมอ จากกระบวนการดงักล่าว     
ท าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ท่ีแน่นอนตายตวัแต่เป็นความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้            
ถา้มีเทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีดีกวา่เดิมก็สามารถพิสูจน์ความรู้ใหม่ต่อไปไดเ้ร่ือยๆ  
 

2. ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีเกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษยใ์นการศึกษา   
เพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การท าความเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร พฒันาข้ึนมาได้
อย่างไร เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เสียก่อน ซ่ึงธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ถือเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของวทิยาศาสตร์ท่ีท าให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์อ่ืนๆ 
ในเอกสารแต่ละเล่มได้แบ่งองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไวแ้ตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั
มุมมองของบุคลนั้ นๆ  อย่างไรก็ตาม ในเอกสารน้ีได้แบ่งองค์ประกอบของธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี  

 2.1 สาขาของวทิยาศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ        
ซ่ึงความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีมีอยู่อยา่งมากมาย ดงันั้น เพื่อความเป็นระเบียบจึงตอ้งมีการจดัความรู้ต่างๆ 
ออกเป็นหมวดหมู่ตามแต่ละสาขา เช่น ถ้าเป็นความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตจ าพวกพืชหรือพรรณไม้
ต่างๆ จดัอยูใ่นสาขาพฤกษาศาสตร์ ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น สัตวเ์ซลล์เดียวหรือ
เช้ือจุลินทรีย ์จดัอยูใ่นสาขาจุลชีววิทยา เป็นตน้ ดงันั้น นกัวิทยาศาสตร์จึงแบ่งวิทยาศาสตร์ออกเป็น 
2 สาขา ตามจุดประสงคข์องการแสวงหาความรู้ ดงัน้ี 
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  1. วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure science) หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) 
คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่บรรยายถึงความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ              
อันประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฏี กฎ และสูตรต่างๆ เป็นความรู้พื้นฐานของ
นกัวิทยาศาสตร์ซ่ึงไดม้าเพื่อสนองความตอ้งการอยากรู้ อยากเห็น โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของ
การน าไปใช ้วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   1.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีว่าดว้ยเร่ืองราว
ต่างๆ ของส่ิงไม่มีชีวิต เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมถึงอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา 
เป็นตน้  
   1.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองราว
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ เช่น สัตววทิยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววทิยา นิเวศวทิยา เป็นตน้ 

   1.3 วิทยาศาสตร์สังคม (Social science) เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาหาความรู้เพื่อ
จดัระบบให้มนุษย์มีการด ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีแบบแผนเพื่อความสงบสุขของสังคม เช่น       
จิตวทิยา การศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้  

   2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าดว้ยเร่ืองราวต่างๆ      
ท่ีมุ่งประโยชน์ในทางปฏิบติัยิ่งกวา่ทฤษฎี ดงันั้น วิทยาศาสตร์ประยุกต์จึงเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีน าเอา
ความรู้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิมาประยุกตเ์พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนองความตอ้งการของ
มนุษยใ์นดา้นต่างๆ เช่น การแพทย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม ท าให้เกิดวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ 
เช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และโภชนาการ เป็นตน้  
  หากเราพิจารณาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหน่ึง     
จะพบว่าเป็นการผสมผสานความรู้จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิหลายสาขาประกอบกนัเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ในวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิสาขานั้นทั้งหมด ยกตวัอยา่ง
เช่น ความรู้ดา้นชีววทิยาใชเ้ฉพาะท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท างานของอวยัวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย 
ความรู้ด้านฟิสิกส์ใช้ในส่วนที่เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัโครงสร้างของร่างกาย และการเคลื่อนไหว             
ใชค้วามรู้ดา้นเคมี เช่น คุณสมบติัของสารเคมีต่างๆ ท่ีสามารถน ามาท ายารักษาโรค ดา้นจุลชีววิทยา
ได้แก่ ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือจุลินทรีย์และเช้ือโรคต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สาขาวิชา          
แพทยศ์าสตร์นั้นเป็นการน าเอาความรู้บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของร่างกายมนุษย ์และ   
การบ าบดั รักษาโรคภยัไขเ้จ็บจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิหลายๆ แขนงมาประยุกต์รวมกนั
เพื่อประโยชน์ทางดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น 
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 2.2 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ (Type of scientific knowledge) 

  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติท่ีได้มาจากการใช้
กระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เขา้ไปศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการตรวจสอบยืนยนัแลว้วา่
เป็นความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริง มโนมติ 
หลกัการ สมมติฐาน กฎ และทฤษฎี 

  1. ข้อเทจ็จริง (Fact) เป็นความรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและส่ิงต่างๆโดยตรงโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และ
ผิวกาย หรือจากการตรวจวดัโดยวิธีการอย่างง่ายๆ โดยผลท่ีได้จากการสังเกตและการวดัต้อง
เหมือนเดิมไม่ว่าจะกระท าก่ีคร้ังก็ตาม และเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงเสมอไม่เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา
ขอ้เทจ็จริงมีลกัษณะเป็นขอ้ความเด่ียวๆ ท่ีตรงไปตรงมา  
  ตวัอยา่งขอ้เทจ็จริง เช่น 

    -  สุนขัมี 4 ขา  
    -  มะนาวมีรสเปร้ียว 

    -  น ้าไหลจากท่ีสูงไปสู่ท่ีต ่า 

    -  ดวงอาทิตยข้ึ์นทิศตะวนัออก  

    -  น ้าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100
 องศาเซลเซียส ท่ีระดบัน ้าทะเล 

 

      

                           สุนขัมี 4 ขา                                                    ดวงอาทิตยข้ึ์นทิศตะวนัออก 

 

ภาพที ่1-1  ตวัอยา่งขอ้เท็จจริงทางวทิยาศาสตร์ 

(ท่ีมา: http://image.dogilike.com/shareimg/contentimg/2013/meaw/Breeds/Beagle/1.jpg 

และ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=491941) 
 

http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=491941
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  2. มโนมติ (Concept) บางคนใช้ค  าว่า ความคิดรวบยอด มโนทศัน์ มโนภาพ หรือ     
สังกปั ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกนั มโนมติ หมายถึง ความคิดความเขา้ใจของบุคคลเก่ียวกบั
วตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงแต่ละคนจะมีมโนมติเก่ียวกบัวตัถุหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หน่ึงแตกต่างกนั การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ และเกิดการรับรู้ 
บุคคลนั้นจะน าการรับรู้น้ีมาสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของเขา ท าให้เกิดมโนมติซ่ึงเป็นความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุหรือปรากฏการณ์นั้นและท าให้เขามีความรู้ข้ึน (ภพ เลาหไพบูลย ,์ 2540: 3)        
ซ่ึงมโนมติเป็นความคิดความเขา้ใจของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลยอ่มมีมโนมติเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงแตกต่างกนัข้ึนกบัความรู้เดิม ประสบการณ์ท่ีมีอยู ่และวุฒิภาวะ
ของบุคคลนั้นๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว บางคนอาจบอกว่าเป็นการกระท าของเทพยดา และ          
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ บางคนบอกว่าเกิดจากการพลิกตวัของปลาอานนท์ท่ีแบกโลกไว ้บางคนบอกว่าเกิด 
จากการปลดปล่อยพลงังานของเปลือกโลกท าใหพ้ื้นดินเกิดสั่นสะเทือน เป็นตน้ หรือหากให้อธิบาย
ลักษณะของต้นมะพร้าว ส าหรับเด็กอาจอธิบายว่าเป็นต้นไม้ชนิดหน่ึงล าต้นสูงยาว ไม่ มี
ก่ิงกา้นสาขา ใบเป็นแฉกๆ ผลกลมๆ ส าหรับนกัวิทยาศาสตร์อาจบอกว่ามะพร้าวเป็นพืชใบเล้ียง-

เด่ียว มีระบบรากแบบรากฝอย ล าตน้เป็นขอ้ปลอ้งเห็นชดัเจน จดัอยูใ่นวงศป์าล์ม มีช่ือวิทยาศาสตร์
วา่ Cocos nucifera Linn. เป็นตน้   
  มโนมติอาจเกิดจากการน าขอ้เท็จจริงหรือความรู้จากประสบการณ์อ่ืนๆ หลายๆ อยา่ง
มาประกอบกนัแล้วสร้างเป็นความเขา้ใจของตนเอง ยกตวัอย่างเช่น ผลทุเรียนมีสีเขียว มีหนาม
แหลม มีกล่ินฉุน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นพูๆ ส่ิงเหล่าน้ีไดจ้ากการสังเกตขอ้เท็จจริงย่อยท่ีพบว่า   
ผลทุเรียนมีสีเขียว ผลทุเรียนมีหนามแหลม และผลทุเรียนมีกล่ินฉุน ซ่ึงมโนมติเก่ียวกบัทุเรียนน้ี 
เป็นการน าคุณสมบติัท่ีเหมือนกันของทุเรียนมาใช้อธิบายลกัษณะของผลทุเรียน และใช้ในการ
จ าแนกทุเรียนออกจากผลไมช้นิดอ่ืน 

  ตวัอย่างของมโนมติ เช่น 

    -  กล้วยเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว 

    -  เมฆคือน ้าท่ีอยู่ในสถานะก๊าซ 

    -  หัวใจเป็นอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุด 

    -  ความร้อนท าให้ร่างกายอบอุ่น 

    -  ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ 

    -  ปลาตายเพราะขาดก๊าซออกซิเจน (O2) 
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  3. หลกัการ (Principle) เป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ประเภทหน่ึงท่ีเป็นความจริงท่ีเกิด
จากการน ามโนมติท่ีสัมพนัธ์กนัหลายๆ ขอ้เท็จจริงมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั สามารถใช้เป็นหลกัท่ี
ใชใ้นการอา้งอิงได ้โดยสามารถทดสอบไดแ้ละไดผ้ลเหมือนเดิม มีความเป็นปรนยั และเป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัไม่ว่าจะทดสอบก่ีคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีหลกัการจึงมีลกัษณะแตกต่างจากมโนมติตรงท่ีหลกัการ
เป็นส่ิงท่ีทุกคนเข้าใจตรงกันสามารถใช้อ้างอิงได้ มีความเป็นปรนัย และเป็นที่เข้าใจตรงกัน           
แต่มโนมติเก่ียวกบัส่ิงเดียวกนัของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกนัทั้งน้ีข้ึนกบัประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เทจ็จริง มโนมติ และหลกัการ อาจเขียนแสดงไดด้งัแผนผงัท่ี 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผงัที ่1-2  ความสัมพนัธ์ของหลกัการ มโนมติ และขอ้เทจ็จริง 

(ท่ีมา: เพียร ซา้ยขวญั, 2536: 11) 

 

   ตวัอยา่งของหลกัการ เช่น  
   “เม่ือแสงเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันจะเกิดการหักเห” ซ่ึงหลกัการน้ีไดม้า
จากกลุ่มมโนมติท่ีมีความสัมพนัธ์คือ 

    -  แสงจะหกัเหเม่ือเดินทางผา่นน ้าไปสู่กระจก 

    -  แสงจะหกัเหเม่ือเดินทางผา่นกระจกไปสู่อากาศ  
    -  แสงจะหกัเหเม่ือเดินทางผา่นอากาศไปสู่น ้า 

   “โลหะเม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัว” ซ่ึงหลกัการน้ีไดม้าจากกลุ่มมโนมติท่ีมี
ความสัมพนัธ์คือ 

    - เหล็กเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั 

    - ทองแดงเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั 

    - อะลูมิเนียมเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั 

หลกัการ 

มโนมติ 

มโนมติ 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 
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  4. สมมติฐาน (Hypothesis) เป็นค าอธิบายหรือค าตอบที่ตั้ งไวล้่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางในการทดสอบหรือหรือหาขอ้มูลต่อไป เน่ืองจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลายปัญหาอาจ
ตอบไม่ไดต้รงๆ ทีเดียว นกัวทิยาศาสตร์มกัจะตอ้งตั้งค  าอธิบายหรือค าตอบของปัญหาไวล่้วงหนา้วา่
เป็นเพราะสาเหตุนั้นหรือสาเหตุน้ี เม่ือตั้งค  าตอบไวล่้วงหนา้แลว้ก็จะมีการทดสอบวา่ค าอธิบายหรือ
ค าตอบท่ีตั้งไวน้ั้นเป็นจริงหรือไม่ ถา้ทดสอบพบวา่เป็นจริงค าอธิบายหรือค าตอบนั้นก็เป็นท่ียอมรับ
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้สรุปต่อไป แต่ถา้ทดสอบแลว้พบวา่ไม่จริงก็ตอ้งยกเลิกแลว้ตั้งค  าถามใหม่
เพื่อทดสอบกนัต่อไป   
  ในทางวทิยาศาสตร์สมมติฐานจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัมากเพราะสมมติฐาน
จะเป็นส่ิงท่ีช่วยช้ีแนะแนวทางวา่จะคน้หาขอ้มูลอะไรและจะท าการทดลองไดอ้ยา่งไร ถา้ปราศจาก
สมมติฐานแลว้การคน้หาความรู้วิทยาศาสตร์จะไม่เกิดข้ึน ตวัอย่างเช่น ยาเพนนิซิลิน (Penicillin)   
ซ่ึงเป็นยาปฏิชีวนะใช้ส าหรับรักษาโรคต่างๆ คงไม่เกิดข้ึน ถา้หาก เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมม่ิง 
(Sir Alexander Fleming) ไม่ตั้งสมมติฐานวา่ “สารเคมีท่ีผลิตโดยเชื้อรา Penicillium notatum มีฤทธ์ิ
ต้านและท าลายแบคทีเรียได้” และจากท่ีหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ตั้งสมมติฐานวา่ “ผลท่ีได้
จากการหมักจะเป็นเช่นไรขึน้อยู่กับชนิดของ จุลินทรีย์ท่ีมีปรากฏอยู่ในระหว่างกรรมวิธีการหมัก” 

ท าใหแ้กปั้ญหาใหก้บัผูผ้ลิตเหลา้องุ่นท่ีประสบปัญหาเน่ืองจากเหลา้องุ่นท่ีผลิตไดมี้รสเปร้ียวแทนท่ี
จะมีรสหวาน เป็นตน้ 

 

       
 

ภาพที ่1-2  เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมม่ิง และหลุยส์ ปาสเตอร์   
(ท่ีมา: http://www.abpischools.org.uk/page/modules/infectiousdiseases_ 

timeline/timeline6.cfm?coSiteNavigation_allTopic=1 

และ http://www.sciencelogs.com/Louis_Pasteur/Louis%20Pasteur%20Biography.jpg) 

http://www.abpischools.org.uk/page/modules/infectiousdiseases_
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  สมมติฐานถือเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ียงัไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือ
พยากรณ์ไดเ้พราะยงัไม่ไดผ้า่นการทดสอบยืนยนัวา่เป็นความจริง ดงันั้น สถานภาพของสมมติฐาน
จึงเป็นเพียงหลกัการวิทยาศาสตร์ชัว่คราวท่ียกร่างข้ึนเพื่อรอการทดสอบต่อไป (เพียร ซ้ายขวญั, 
2536: 18) 
  ตวัอยา่งของสมมติฐาน เช่น 

   - ถา้เพิ่มปริมาณปุ๋ยใหก้บัพืชมากเกินไปจะท าใหพ้ืชเฉาตาย 

   - แสงสีแดงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกวา่แสงสีน ้าเงิน 

   - สารสกดัจากผลสะเดาจะสามารถก าจดัแมลงไดผ้ลดีกวา่สารสกดัจากใบสะเดา 

  5. กฎ (Law) เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัหลกัการคือ     
ตอ้งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกตอ้ง ทดสอบแล้วได้ผลตรงกนัทุกคร้ัง มีลกัษณะท่ีเป็นจริงเสมอ            
แต่กฎเป็นหลกัการท่ีมกัจะเน้นในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล ซ่ึงอาจเขียนสมการ
แทนได ้ เช่น กฎของบอยส์ (Boyle's Law) ซ่ึงกล่าววา่ “ปริมาตรของก๊าซจะเป็นสัดส่วนผกผันกับ
ความดัน ถ้าอุณหภูมิคงท่ี” สามารถเขียนสมการได ้คือ V  

p

1
    

  กฎมกัจะเป็นหลกัการหรือขอ้ความจริงทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์มาเป็นเวลา
ยาวนานในระดบัหน่ึงจนมีหลกัฐานสนบัสนุนมากเพียงพอ ไม่มีหลกัฐานอ่ืนท่ีคดัคา้นจนกระทัง่
ข้อความนั้นเป็นท่ียอมรับว่าถูกต้องสมบูรณ์ ข้อความนั้นก็จะเปล่ียนจากหลักการหรือทฤษฎี
กลายเป็นกฎ 

  อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎจะถูกตั้งมาจากขอ้ความท่ีไดรั้บการยอมรับมานานก็ตาม แต่ในยุค
ต่อมาเม่ือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจริญข้ึนซ่ึงอาจท าให้มีความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน และขดัแยง้กบักฎ
เดิมๆ และหากพิสูจน์ไดว้า่ความรู้ใหม่นั้นมีความถูกตอ้ง กฎนั้นก็ตอ้งถูกยกเลิกไป เช่น กฎทรงมวล 

(Law of Conservation of Mass) ซ่ึงกล่าวว่า “ในปฏิกิริยาเคมีสสารไม่สามารถถูกสร้างหรือถูก
ท าลายได้” แปลความไดว้า่ในปฏิกิริยาเคมีมวลของสารก่อนท าปฏิกิริยาจะเท่ากบัมวลของสารหลงั
ท าปฏิกิริยา เช่น เม่ือเผาเมอร์คิวริกออกไซด์ (HgO) จะไดป้รอท (Hg) และก๊าซออกซิเจน (O2)        
ดงัสมการ 2HgO  + พลงังาน         2 Hg + O2 ซ่ึงมวลของปรอท และก๊าซออกซิเจนท่ีไดห้ลงัจากการ
ปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าเท่ากบัมวลของเมอร์คิวริกออกไซด์ กฎขอ้น้ีเป็นกฎพื้นฐานท่ีใช้อยู่ทัว่ไปใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลานาน แต่หลังจากศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์จึงพบว่ากฎน้ีไม่
สามารถใชไ้ดก้บัปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซ่ึงมวลของสารท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์จะนอ้ยกวา่มวลของ
สารก่อนท าปฏิกิริยาโดยมวลท่ีสูญหายไปจะถูกเปล่ียนไปเป็นพลงังานจ านวนมหาศาล ตามทฤษฎี
สัมพทัธภาพพิเศษที่เสนอโดย อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ซ่ึงได้กล่าวถึงมวลและ
พลงังานไวว้่า มวลและพลงังานแปรเปล่ียนสภาพเขา้หากนัได้ในภาวะที่เหมาะสมตามสมการ           
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E  = mc
2
  เม่ือ E เป็นพลงังานมีหน่วยเป็นจูล, m เป็นมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม, c เป็นความเร็วแสง  

มีค่าเท่ากบั 3  10
8
 เมตรต่อวินาที จากการท่ีพบวา่มวลและพลงังานสามารถเปล่ียนจากสภาพหน่ึง

ไปยงัอีกสภาพหน่ึงไดน้ั้น ขดักบักฎทรงมวลเดิมท่ีวา่มวลไม่สามารถสร้างใหม่หรือท าให้สูญหายได ้
ซ่ึงต่อมากฎทรงมวลน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นกฎทรงมวลและพลงังาน (Law of Conservation of Mass - 

Energy) ซ่ึงกล่าววา่ “ผลรวมระหว่างมวลและพลังงานในจักรวาลเป็นค่าคงท่ี” ซ่ึงหมายถึงมวลและ
พลงังานเป็นส่ิงท่ีไม่สูญหายและมีอยูเ่ท่าเดิม แต่สามารถเปล่ียนจากสภาพหน่ึงไปอีกสภาพหน่ึงได ้

  ถึงแมว้่ากฎจะเป็นหลกัการท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผลและเขียนเป็นสมการ
แทนได ้แต่กฎไม่สามารถอธิบายให้เขา้ใจไดว้า่ท าไมความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผลจึงเป็นเช่นนั้น 
ส่ิงท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ภายในตวักฎไดก้็คือทฤษฎีซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป 

  ตวัอยา่งของกฎ เช่น 

   - ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระท าต่อวตัถุหรือแรงลพัธ์ที่มากระท ามีค่าเป็นศูนย ์  
วตัถุจะไม่เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี 

   - เม่ืออุณหภูมิของตวัน าคงท่ีอตัราส่วนระหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีปลายทั้งสอง
ของตวัน าต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในตวัน าจะคงท่ีและเท่ากบัความตา้นทานของตวัน านั้น      
ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

 

    R  =  
I

V  หรือ  V  =  IR 

 

    เม่ือก าหนดให ้

     I    แทน   กระแสไฟฟ้า 

     V   แทน   ความต่างศกัย ์

     R   แทน   ความตา้นทาน 

 

  6. ทฤษฎี (Theories) เป็นความเห็นลกัษณะท่ีคิดคาดเอาตามหลกัวิชาการเพื่อเสริม
เหตุผล และรากฐานใหแ้ก่ปรากฏการณ์หรือขอ้มูลในภาคปฏิบติั ซ่ึงเกิดข้ึนมาอยา่งมีระเบียบ ดงันั้น 
ทฤษฎีจึงเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหน่ึงมีลักษณะเป็นข้อความท่ีใช้ในการอธิบาย
ขอ้เท็จจริง หลกัการ และกฎต่างๆ หรือกล่าวได้ว่า ทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทั้งหลายนัน่เอง   
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  ในการแสวงหาความจริงของนกัวิทยาศาสตร์นั้น นกัวิทยาศาสตร์ใช้การสังเกต      
การคาดคะเน การสรุปรวมขอ้มูล ซ่ึงท าให้เกิดความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ขอ้เท็จจริง หลกัการ 
สมมติฐาน และกฎ แต่การจะรู้แต่เพียงวา่ขอ้เท็จจริงหรือหลกัการเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอยา่งไร 
เท่านั้นยงัไม่พอ นกัวิทยาศาสตร์จะตอ้งสามารถอธิบายขอ้เท็จจริง หรือหลกัการนั้นไดด้ว้ยวา่ท าไม
จึงเป็นเช่นนั้น ดงันั้น นกัวิทยาศาสตร์จึงพยายามสร้างแบบจ าลอง (Model) ข้ึน และเขียนค าอธิบาย
กวา้งๆ เก่ียวกบัส่ิงนั้น โดยท่ีคิดว่าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจะใช้อธิบายขอ้เท็จจริงยอ่ยในขอบเขตท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นได ้และสามารถท านายปรากฏการณ์ท่ียงัไม่เคยพบในขอบเขตของแบบจ าลองนั้นได ้
เราเรียกแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนน้ีวา่ทฤษฎี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542: 30) 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีกบักฎ กฎนั้นอธิบายโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบั
ผลเป็นหลกั คือ บอกไดแ้ต่เพียงว่าผลท่ีปรากฏให้เห็นน้ีมีสาเหตุอะไรหรือเหตุกบัผลสัมพนัธ์กนั
อย่างไร แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายความ 
สัมพนัธ์ในกฎได ้เช่น “ถ้าเอาขั้วแม่เหล็กท่ีเหมือนกันมาวางใกล้กันมันจะผลักกันแต่ถ้าขั้วต่างกัน
มนัจะดูดกัน” น่ีคือความสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของกฎ ถา้จะถามวา่ท าไมขั้วแม่เหล็กเหมือนกนัจึงผลกั
กนั การอธิบายความสัมพนัธ์น้ีตอ้งใชท้ฤษฎีโมเลกุลแม่เหล็กมาอธิบายจึงจะเขา้ใจ (เพียร ซ้ายขวญั, 

2536: 15) ซ่ึงทฤษฎีโมเลกุลของแม่เหล็ก อธิบายวา่ “สารแม่เหลก็ทุกชนิดจะมีโมเลกุลซ่ึงมีอ านาจ
แม่เหล็กอยู่  แต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยขั้วเหนือและใต้ หากโมเลกุลแม่เหล็กเหล่านีเ้รียงตัวกัน
อย่างเป็นระเบียบขั้วเหนือจะชี้ไปทางปลายหน่ึงของแท่งแม่เหล็กส่วนทางขั้ วใต้จะชี้ไปอีกปลาย
ด้านด้านหน่ึงจึงเกิดมีขัว้อิสระท่ีปลายท้ังสองข้าง” นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น  
   - ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าววา่  
    1) แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคจ านวนมากท่ีมีขนาดเล็กมากจนถือไดว้า่อนุภาค
ของแก๊สไม่มีปริมาตรเม่ือเทียบกบัขนาดภาชนะท่ีบรรจุ 

    2) โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมากท าให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่าง
โมเลกุลนอ้ยมากจนถือไดว้า่ไม่มีแรงกระท าต่อกนั 

    3) โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนที่อย่างรวดเร็วในแนวเส้นตรงเป็นอิสระด้วย
อตัราเร็วคงท่ีและไม่เป็นระเบียบจนกระทัง่ชนกบัโมเลกุลอ่ืนๆ หรือชนกบัผนงัภาชนะจึงจะเปล่ียน
ทิศทางและอตัราเร็ว 

    4) โมเลกุลของแก๊สท่ีชนกนัเองหรือชนกบัผนังภาชนะจะเกิดการถ่ายโอน
พลงังานใหแ้ก่กนัได ้แต่พลงังานรวมของระบบคงท่ี 
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    5) ณ อุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลเคล่ือนที่ดว้ยอตัราเร็ว 
ไม่เท่ากนั แต่จะมีพลงังานจลน์เฉล่ียเท่ากนัโดยท่ีพลงังานจลน์เฉล่ียของแก๊สจะแปรผนัตรงกับ
อุณหภูมิเคลวนิ 

   - ทฤษฎีอะตอมของดอลตนั (Dalton) กล่าววา่  
    1) สสารทุกชนิดประกอบดว้ยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดเรียกวา่ อะตอม ซ่ึงไม่สามารถ
แบ่งแยกต่อไปไดอี้ก 

    2) อะตอมไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่หรือท าใหสู้ญหายไปได ้

    3) อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัยอ่มเหมือนกนั กล่าวคือมีสมบติัเหมือนกนัทั้ง
ทางกายภาพและทางเคมี 

    4) อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัยอ่มมีมวลหรือน ้าหนกัเท่ากนั 

    5) สารประกอบเกิดจากการรวมตวัทางเคมีระหวา่งอะตอมของธาตุต่างชนิดกนั 
ดว้ยอตัราส่วนของจ านวนอะตอมเป็นเลขลงตวันอ้ยๆ 

    6) อะตอมของธาตุสองชนิดข้ึนไปอาจรวมกนัเป็นสารประกอบดว้ยอตัราส่วน
ท่ีมากกวา่หน่ึงอยา่งเพื่อเกิดสารประกอบมากกวา่ 1 ชนิด 

  ทฤษฎีถือเป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้และสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือไดรั้บขอ้เท็จจริงเพิ่มข้ึน เช่น ทฤษฎีอะตอมของดอลตนั ขอ้ท่ี 1) ไม่สามารถใช้
อธิบายได้ในปัจจุบนั เน่ืองจากอะตอมไม่ใช่ส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดเพราะประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน
นิวตรอน  และอิเล็กตรอน ส่วนขอ้ท่ี 3) และ 4) ก็ไม่สามารถใชอ้ธิบายได ้เน่ืองจากอะตอมของธาตุ
ชนิดเดียวกนัมีคุณสมบติัทางกายภาพไม่เหมือนกนัเพราะมีมวลไม่เท่ากนั เป็นตน้ ส่วนกฏถือเป็น
หลกัการอย่างหน่ึงท่ีมกัจะเน้นในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผล สามารถทดสอบก่ีคร้ังก็
ไดผ้ลเหมือนเดิมทุกคร้ังแต่ถา้มีผลการทดลองใดท่ีขดัแยง้กบักฎกฎนั้นจะถูกลบลา้งไป ดงันั้น กฎ
และทฤษฎีจึงเป็นความรู้คนละชนิด และกฏจะไม่สามารถเปล่ียนไปเป็นทฤษฎีได ้

 2.3 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific process) 

  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีท าให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถคน้หา
ความรู้จากธรรมชาติไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific method) จากการศึกษาวิธีท างานของ
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการคน้หาความเป็นจริงจากธรรมชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า การ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการพฒันาสืบต่อกนัมาจนมีวิธีการท างานท่ีมีระบบ ระเบียบ        
มีแบบแผนและขั้นตอนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะจนไดช่ื้อวา่เป็นวิธีการของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงวิธีการของ
วทิยาศาสตร์น้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ ประสบ
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ผลส าเร็จและเจริญกา้วหนา้มาอยา่งรวดเร็วดงัในปัจจุบนั จนบุคคลต่างๆ ในสาขาอ่ืนๆ ไดม้องเห็น
ความเหมาะสม และประโยชน์ของวิธีการของวิทยาศาสตร์ว่า สามารถน าไปใช้กบักระบวนการ
ศึกษาคน้ควา้ และสะสมความรู้ของทุกสาขาวิชา  ดงันั้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงไม่ไดเ้ป็นวิธีการ
ของนกัวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ทัว่ไปท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ อยา่งมี
ระเบียบแบบแผน (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542: 41) ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั
ศาสตร์สาขาอ่ืนไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั 

  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีนกัวทิยาศาสตร์น ามาใชใ้นการคิดแกปั้ญหาต่างๆ นั้นเป็นวิธี
คิดและวธีิด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์ หากศึกษาในเร่ืองวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากต าราหลายเล่ม 
จะพบวา่ต าราต่างๆ เหล่าน้ีมีการก าหนดจ านวนขั้นตอนไวไ้ม่เท่ากนั บางต าราแบ่งเป็นสาม บา้งก็ส่ี
หรือห้า หรือบางต ารามีหกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม หากศึกษาในรายละเอียดจะพบว่าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีอยู่ในต าราแต่ละเล่มมีแนวทางเดียวกนั เพียงแต่มีการเรียกช่ือขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั
หรือลดขั้นตอนต่างๆ ให้นอ้ยลงซ่ึงการจะแบ่งอยา่งไรนั้นมิไดมี้การเจาะจงตายตวัลงไป แต่ส าหรับ
ในท่ีน้ีไดพ้ิจารณา และแบ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว ้   

5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

   1.1 ขั้นก าหนดปัญหา (State problem) ในขั้นแรกนั้นจุดเร่ิมตน้ของปัญหามกัเร่ิม
มาจากการสังเกต การสังเกตอาจจะเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ส่ิงท่ีสังเกตอาจเป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ อาจเป็นส่ิงท่ีมีอยูป่กติหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ได ้การสังเกตจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
น าไปสู่ขอ้เท็จจริงบางประการและมีส่วนให้เกิดปัญหา การสังเกตจึงควรสังเกตอย่างรอบครอบ 
ละเอียดถ่ีถว้น ดงันั้น การสังเกตจึงมีความส าคญัซ่ึงนกัวทิยาศาสตร์บางท่านไดแ้ยกออกเป็นขั้นตอน
ท่ีหน่ึงในวธีิการทางวทิยาศาสตร์ แต่ในท่ีน้ีนบัเป็นขั้นตอนหน่ึงในขั้นของการก าหนดปัญหาเท่านั้น 
เน่ืองจากวธีิการทางวทิยาศาสตร์เกิดข้ึนเม่ือมีการตั้งปัญหา ซ่ึงการสังเกตเป็นเพียงจุดเร่ิมแต่ยงัไม่ได้
มีกระบวนการท่ีน าไปสู่กระบวนการคน้หาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

   การตั้งปัญหาเป็นการระบุปัญหาและก าหนดขอบเขตของปัญหา ปัญหาจะตอ้ง
ระบุลงไปให้แน่ชัด โดยทัว่ไปแล้ววิธีการตั้งปัญหามกันิยมตั้งในรูปของค าถาม ปัญหา คือ ส่ิงท่ี
ตอ้งการค าตอบ ซ่ึงมกัจะถามดว้ย อะไร (What) ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) ค าถามท่ีข้ึนตน้
ดว้ย “อะไร” และ “ท าไม” เป็นการถามหาสาเหตุ หรือ ความสัมพนัธ์ของส่วนท่ีเป็นเหตุกบัส่วนท่ี
เป็นผล มีค าอธิบาย ส่วนค าถามท่ีถาม “อย่างไร” เป็นการถามหาค าตอบในเชิงอธิบายทฤษฏี ดงันั้น 
การตั้งปัญหาที่ดีจะท าให้ผูต้ ั้งปัญหาเกิดความเขา้ใจและมองเห็นลู่ทางของการคน้หาค าตอบเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีตั้งข้ึน  



 
18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

   ตวัอยา่งการก าหนดปัญหา เช่น สังเกตวา่ตน้หญา้ใตต้น้ไมใ้หญ่ หรือตน้หญา้ท่ีอยู่
ใต้หลังคามักจะไม่งอกงาม ส่วนต้นหญ้าในบริเวณใกล้เคียงกันที่ได้รับแสงเจริญงอกงามดี             
จึงตั้งปัญหาวา่ “แสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าหรือไม่”  
   1.2 ขั้นการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)เป็นขั้นท่ีตอ้งหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้
ของปัญหาหรือคาดหวงัไวว้า่ค  าตอบน่าจะออกมาในลกัษณะใด โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต
และจากปรากฏการณ์ การศึกษาเอกสารหรือช้ินงานวิจยั ส าหรับปัญหาหน่ึงๆ อาจตั้งสมมติฐานได้
หลายสมมติฐานแต่จะมีท่ีถูกตอ้งเพียงแค่สมมติฐานเดียวซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทราบวา่สมมติฐาน
ไหนถูก หรือสมมติฐานไหนผดิจึงตอ้งท าการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นในปัญหา
หน่ึงๆ ถา้มีหลายสมมติฐาน ควรจดัเรียงล าดบัสมมติฐานท่ีคาดวา่จะถูกไวอ้นัดบัตน้ๆ แลว้ท าการ
ทดสอบสมมติฐานแรกเสียก่อน ถา้ผลการทดลองไม่สนบัสนุนก็จะไดเ้ลือกสมมติฐานอ่ืนต่อไปและ
ควรจะเป็นอยา่งน้ีเร่ือยๆ  
   การตั้งสมมติฐานควรมีลกัษณะดงัน้ี 

    1) เขา้ใจง่าย มกันิยมข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ถ้า....ดังนั้น....”  
    2) แนะแนวทางท่ีจะตรวจสอบได ้ 

    3) อธิบายปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  
    4) ตรวจสอบไดโ้ดยการรวบรวมขอ้มูล 

    5) สอดคลอ้งและอยูใ่นขอบเขตของขอ้เทจ็จริงและสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีตั้งไว ้

   การตั้งสมมติฐานถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการท างานตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์อีกขั้นตอนหน่ึง ดงันั้น ผูศึ้กษาจะตอ้งเขา้ใจปัญหาท่ีจะศึกษาให้ถ่องแทจ้นทราบวา่ตน
ตอ้งการศึกษาอะไรจึงจะสามารถตั้งสมมติฐานไดเ้หมาสมและด าเนินการทดสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ตวัอยา่งการตั้งสมมติฐาน เช่น 

    - ถ้าแสงแดดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเจริญงอกงามของตน้ไม  ้ดงันั้น ตน้ไม้
บริเวณท่ีไดรั้บแสงแดดจะเจริญงอกงามกวา่บริเวณท่ีไม่ไดรั้บแสงแดด 

    - ถา้ราเพนนิซิลเลียม (Penicillium) ยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Bacteria) 

ดงันั้น แบคทีเรียจะไม่เจริญเม่ือมีราเพนนิซิลเลียมข้ึนรวมอยูด่ว้ย 

   1.3 ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน (Testing hypothesis) เป็นขั้นตอนของการรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบว่าสมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กหรือผิดโดยมีหลกัฐานยืนยนั อาจท าไดโ้ดยการสังเกต
หรือท าการทดลองก็ได ้ซ่ึงการสังเกตเป็นการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ส่วนการทดลองเป็นกระบวนการลงมือปฏิบติัเพื่อท าการคน้หาขอ้มูลและตรวจสอบดูวา่สมมติฐาน
ใดเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
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   เน่ืองจากการตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบจากส่ิงท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึน 
ดงันั้น ในขั้นตอนการตรวจสอบสมมติฐานหรือท าการทดลองน้ีผูท้  าการทดลองตอ้งเร่ิมตั้งแต่การ
ออกแบบการทดลองโดยก าหนดขั้นตอนการทดลองว่าจะท าอยา่งไร เลือกวสัดุอุปกรณ์อะไรมาใช ้
มีส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งควบคุมใหเ้หมือนกนั จากนั้นจึงด าเนินการทดลองตามขั้นตอนท่ีออกแบบไว ้และ
มีการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือการทดลองแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาจัดกระท าข้อมูล          
และส่ือความหมายซ่ึงตอ้งมีการออกแบบการบนัทึกขอ้มูลให้อ่านเขา้ใจง่าย อาจจะบนัทึกในรูป
ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนภาพ 

   1.4 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สังเกต การคน้ควา้ การทดลอง การรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง มาท าการวิเคราะห์ผล อธิบาย
ความหมายของขอ้เท็จจริง แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ใด 

   1.5 ข้ันลงข้อสรุป (Conclusion) เป็นขั้นสรุปผลท่ีไดจ้ากการทดลอง การคน้ควา้
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตวา่สมมติฐานขอ้ใดถูกตอ้ง การลงขอ้สรุปอาจเป็นการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐาน ถา้หากสมมติฐานใดท่ีถูกปฏิเสธหรือยกเลิกไปก็ใหเ้ร่ิมตน้ตั้งสมมติฐานใหม่ 
   ถา้ยอมรับสมมติฐานนั้นแลว้จึงน าไปสร้างเป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎี ท่ีจะใช้
ส าหรับเป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์นั้น แลว้น าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปใช้ในการปรับปรุง
ชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หดี้ข้ึน เช่น สรุปผลไดว้า่แสงแดดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเจริญงอกงาม
ของตน้ไมแ้ละสามารถน าผลสรุปในเร่ืองน้ีไปใช้ในการปลูกพืชนัน่คือเม่ือจะปลูกพืชควรปลูกใน
บริเวณท่ีแสงแดดส่องถึงจึงจะท าใหพ้ืชเจริญงอกงามไดดี้ 
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   ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  อาจเขียนแสดงได้           
ดงัแผนผงัท่ี 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนผงัที ่1-3  ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 

  2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Science process skills) 

   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ ความช านาญในการ
คิด การคน้ควา้ แกปั้ญหา เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เป็นกระบวนการทางปัญญา (Intellectual skills) ซ่ึงเป็นการท างานของสมองและไม่ใช่ทกัษะท่ี
เกิดข้ึนจากการลงมือท าปฏิบติัการต่างๆ 

   สมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ (American Association for 

the Advancement of Science-AAAS) (ภพ เลาหไพบูลย,์ 2540: 15-29 และสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 1-16) ได้ก าหนดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว ้13 

ทกัษะประกอบดว้ยทกัษะขั้นพื้นฐาน (Basic science process skills) 8 ทกัษะและทกัษะขั้นผสม 
หรือบูรณาการ (Integrated science process skills) 5 ทกัษะ รวม 13 ทกัษะ ดงัน้ี 

 

ก าหนดปัญหา 

ตั้งสมมติฐาน 

ตรวจสอบสมมติฐาน 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ลงขอ้สรุป 

ความรู้ใหม่ 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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    2.1 ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาท
สัมผสัอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน และผิวกาย เขา้ไปสัมผสั
โดยตรงกับวตัถุหรือเหตุการณ์โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะหาข้อมูลซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิงนั้นๆ       
โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผูส้ังเกตลงไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตจดัเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมาก
เพราะเป็นขอ้มูลความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีจะน าไปพฒันาเป็นความรู้ชั้นสูงต่อไป   
   อย่างไรก็ดี ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตท่ีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะมีความ
ละเอียดและมีประโยชน์เพียงใดข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และความช านาญของผูส้ังเกตเป็นหลกัดว้ย 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ   
    1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลที่เก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงท่ี
สังเกต เช่น รูปร่าง กล่ิน รส เสียง การสัมผสั ซ่ึงเป็นลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ียงัไม่ระบุออกมาเป็น
ตวัเลขแสดงปริมาณพร้อมหน่วยวดัมาตรฐาน ตวัอยา่งเช่น เม่ือใชต้าดูลูกอมมีรูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
เป็นรูปไข่ หรือกลมมน มีสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง เม่ือใชหู้ฟังไดย้ินเสียงลูกอมกระทบกนั หรือ
เสียงกระทบพื้น เม่ือใช้มือสัมผสัรู้สึกเรียบ หรือหยาบ แข็ง หรือน่ิม เม่ือใช้จมูกดมมีกล่ินส้ม หรือ
กล่ินกาแฟ เม่ือใชล้ิ้นชิมมีรสหวานหรือเปร้ียว เป็นตน้ 

    2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลที่บอกรายละเอียดเป็นตวัเลข เช่น จ านวน 
ขนาด มวล อุณหภูมิ เป็นตน้ อาจบอกโดยการกะประมาณและบอกหน่วยมาตรฐานไว ้ตวัอยา่งเช่น 
ลูกอมมีขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร หนกัประมาณ 1.5 กรัม จ านวน 12 เมด็ เป็นตน้ 

    3. ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการ
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน ตวัอย่างเช่น เม่ือใส่ลูกอมในแก้วท่ีมีน ้ าบรรจุอยู่ท่ีอุณหภูมิห้อง      
ลูกอมนั้นจะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ และในท่ีสุดจะละลายหายไปในเวลา 10 นาที 

    ในการสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์แต่ละคร้ังนั้น ผูส้ังเกตตอ้งพยายามสังเกต
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ควรสังเกตอยา่งละเอียดถ่ีถว้นหลายๆคร้ัง ควรใชป้ระสาทสัมผสัมากกวา่    
หน่ึงอยา่งและควรใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชป้ระสบการณ์หรือความคิดเห็นส่วนตวั 

   2.2 ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือวดั
หาปริมาณของส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และความสามารถในการอ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดั
ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว ใกลเ้คียงกบัความจริง พร้อมทั้งมีหน่วยก ากบัเสมอ   

   ในการวดัปริมาณต่างๆ จะต้องก าหนดค่าของปริมาณนั้นๆ ค่าหน่ึงไวส้ าหรับ
เปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีตอ้งการวดั จึงจะทราบไดว้า่ปริมาณท่ีตอ้งการวดันั้นมีค่ามากนอ้ยเพียงไร 
ค่าท่ีไดก้  าหนดไวน้ี้เรียกวา่ หน่วยมาตรฐาน (Standard units) เช่น เม่ือเราตอ้งการวดัความยาว เราได้
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ก าหนดมาตรฐานความยาว 1 เมตรข้ึนไว ้ถา้ส่ิงท่ีตอ้งการวดัยาวเป็น 10 เท่า ของมาตรฐานความยาว 
1 เมตร ก็เรียกวา่ ส่ิงท่ีเราตอ้งการวดัยาว 10 เมตร เป็นตน้ 

   2.3 ทักษะการค านวณ (Using numbers) เป็นความสามารถในการบวก ลบ คูณ 
หาร รวมถึงการจดักระท ากบัตวัเลข ท่ีแสดงค่าปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต การวดั   
การทดลองโดยตรง 

   ทกัษะการค านวณแตกต่างจากทกัษะอ่ืนๆ ตรงท่ีส่วนใหญ่สอนและเรียนกนัใน
วิชาคณิตศาสตร์แล้วน ามาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในวิชา
วทิยาศาสตร์มีอยูอ่ยา่งมากมายตั้งแต่ บวก ลบ คูณ หาร การแทนค่าตวัเลขไปยงัสูตรต่างๆ ไปจนถึง
คณิตศาสตร์ชั้นสูง เช่น การหาอนุพนัธ์ และการอินทิเกรต (Integration) เป็นตน้   
   ผูที้ ่ม ีทกัษะการค านวณจะเป็นผู ที้ ่สามารถจดักระท ากบัตวั เลขได ้ดี เช่น           
รู้วา่หากน าของ 2 ส่ิงมารวมกนัตอ้งใช้ทกัษะการบวก หากหักออกใช้ทกัษะการลบ หากทราบ
ความกวา้ง ความยาวของวตัถุก็จะสามารถหาพื้นท่ีของส่ิงนั้นๆ ดว้ยการคูณ และหากทราบความสูง
เพิ่มข้ึนจะสามารถหาปริมาตรของวตัถุได้จากสูตร กวา้ง × ยาว × สูง เป็นตน้ หรือหากมีวตัถุ
วงกลม หากทราบเส้นผา่ศูนยก์ลางก็จะสามารถค านวณหาความยาวของเส้นรอบวงไดจ้ากสูตร 2R 

หรือค านวณหาพื้นท่ีของวงกลมได ้จากสูตร R
2
    

   2.4 ทักษะการจ าแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจดั
จ าแนกหรือเรียงล าดบัวตัถุหรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการ
จดัจ าแนก เกณฑ์ดงักล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึง   
ก็ไดโ้ดยจดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติับางประการร่วมกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั    
   การจดัจ าแนกวตัถุหรือส่ิงใดๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้น เร่ิมตน้ด้วยการตั้งเกณฑ์
ข้ึนมาอยา่งหน่ึงแลว้ใชเ้กณฑ์นั้นแบ่งวตัถุออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยทัว่ไปแลว้มกัเลือกเกณฑ์ท่ีท าให้
วตัถุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ก่อน แลว้จึงค่อยเลือกเกณฑ์อ่ืนแบ่งกลุ่มหลกันั้นออกเป็นกลุ่มยอ่ย
ไปอีก 
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ตารางที ่1-1  การจ าแนกส่ิงต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

พวกที ่1 พวกที ่2 

ลิง สิงโต 

ชา้ง หมาป่า 

กระต่าย จระเข ้

เต่า เสือ 

 

   จากตารางท่ี 1-1 สามารถจ าแนกสัตวอ์อกเป็น 2 พวก โดยใชเ้กณฑ์การกินอาหาร    
คือ พวกท่ี 1 กินพืชเป็นอาหาร ไดแ้ก่ ลิง ช้าง กระต่าย และเต่า พวกท่ี 2 กินเน้ือเป็นอาหาร ไดแ้ก่ 
สิงโต หมาป่า จระเข ้และเสือ 

   การจ าแนกส่ิงต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่น้ีไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะวงการวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
วชิาการสาขาอ่ืนๆ และในชีวติประจ าวนัก็ไดมี้การจดัจ าแนกประเภทอยูเ่ป็นประจ า เช่น การจ าแนก
ร้านขายของออกเป็น ร้านขายของช า ร้านขายยา ร้านขายเส้ือผา้ ฯลฯ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ       
ก็ตอ้งแยกสินคา้ออกเป็นหลายแผนก ห้องสมุดก็ใชป้ระโยชน์ของการจดัจ าแนกประเภทอยา่งมาก 
โดยจดัแบ่งหนงัสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการคน้หาและหยิบใช ้และยิ่งมีวตัถุ
หรือส่ิงของมากเท่าไหร่ก็ยิง่มีความจ าเป็นในการจดัจ าแนกวตัถุมากข้ึนเท่านั้น 

   2.5  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 
(Space/Space Relationship and Space Time Relationship)  

    สเปส (Space) หมายถึง ลกัษณะเก่ียวกบัระยะทาง ขนาด ความกวา้ง ความยาว 
ความหนา รูปร่าง ต าแหน่งท่ีอยู่ การเคล่ือนที่ เป็นตน้ สเปสของวตัถุ หมายถึง ที่ว่างที่วตัถุนั้น
ครอบครองอยูซ่ึ่งจะมีรูปร่างลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุ มี 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว ความสูง  
    ดงันั้น ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสเปส หมายถึง ความสามารถหรือ
ความช านาญในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ รวมไปถึงความสามารถในการ
ระบุรูปทรง ขนาด ต าแหน่ง ทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุที่เวลาต่างๆ ด้วย ความสัมพนัธ์เก่ียว 
กบัสเปส มี 2 ประเภท ดงัน้ี 

    1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสของวตัถุ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ บุคคลท่ีมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสของวตัถุจะตอ้ง      
มีความสามารถในการกระท าส่ิงต่อไปน้ีได ้ 
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     1.1) วาดรูป 3 มิติ โดยไม่มีความช านาญมาก่อน เช่น วาดรูป 3 มิติ        
ของแกว้น ้า ดินสอ สมุด เป็นตน้  
     1.2) ระบุจ านวนเส้นที่แบ่งรูป 2 มิติ ออกเป็น 2 ส่วนที่เหมือนกันได้ 
เรียกวา่ เส้นสมมาตร (Symmetrical line) 
     1.3) ระบุจ านวนระนาบท่ีแบ่งรูป 3 มิติ ออกเป็น 2 ส่วนที่เหมือนกนัได ้
เรียกวา่ ระนาบสมมาตร (Plane of symmetry)    

 

 
 

ภาพที ่1-3  เส้นสมมาตรของรูป 2 มิติ 

(ท่ีมา: http://www.numeracy-bank.net/images/shapes_geometry/symmetry2d.jpg) 

 

 
 

ภาพที ่1-4  ระนาบสมมาตรของรูป 3 มิติ 

(ท่ีมา: http://www.transtutors.com/userfiles/image/ATUL/Crystallography%20Figure%201.JPG) 

 

     1.4) บอกความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 มิติกบั 3 มิติ ประกอบดว้ย   
      - ระบุรูปทรง 3 มิติ ท่ีเห็นจากการหมุนรูป 2 มิติ ได ้

      - เม่ือเห็นเงารูป 2 มิติ ของวตัถุแล้วสามารถบอกรูปทรง 3 มิติ 
ของวตัถุตน้ก าเนิดเงานั้นได ้

      - เม่ือเห็นวตัถุรูปทรง 3 มิติ สามารถบอกเงา 2 มิติ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

      - บอกรูปของรอยตดั 2 มิติ ที่เกิดข้ึนจากตดัวตัถุรูปทรง 3 มิติ
ออกเป็น 2 ส่วนได ้

     1.5) บอกส่ิงท่ีอยู่หน้ากระจกเงากับรูปปรากฏในกระจกเงาว่าเป็น   
ซา้ย-ขวา ของกนัและกนัอยา่งไร 

http://www.transtutors.com/userfiles/image/ATUL/Crystallography%20Figure%201.JPG
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    2. ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปล่ียนต าแหน่งของวตัถุกบัเวลา ประกอบดว้ย การหาต าแหน่ง ระยะทาง ความเร็ว และทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุ ในการหาส่ิงดงักล่าวจะตอ้งเทียบกบัส่ิงอา้งอิง ดงันั้น เม่ือส่ิงอา้งอิงเปล่ียนไป
ต าแหน่งระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของวตัถุก็จะเปล่ียนไปดว้ย เช่น ขณะนั่งรถโดยสารเรา
มองเห็นผูโ้ดยสารท่ีนัง่อยู่บนรถคนัเดียวกนัอยูน่ิ่ง ทั้งน้ีเพราะรถโดยสาร ตวัเรา และผูโ้ดยสารอ่ืน
เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากนั แต่คนท่ียืนอยูบ่นถนนจะเห็นทั้งรถโดยสาร ตวัเรา และผูโ้ดยสารอ่ืน
เคล่ือนท่ีเพราะเขาใชต้วัเขาหรือถนนหรืออาคารบา้นเรือนเป็นส่ิงอา้งอิง  

    ความสัมพนัธ์ของสเปสกับเวลาจะช่วยให้เราไม่ถูกรถชนตอนข้ามถนน 
เน่ืองจากเราสามารถก าหนดต าแหน่งของตวัเราและต าแหน่งของรถเม่ือเวลาเปล่ียนไปได ้ 
    นอกจากน้ี ยงัน ามาใชบ้อกเวลาเลาไดโ้ดยใชล้กัษณะสเปส เช่น การบอกเวลา
โดยดูจากเงาของเสาธง การท่ีจะบอกเวลาได้ตอ้งทราบว่า เงานั้นทอดไปในทางตรงขา้มกบัต้น
ก าเนิดแสงเสมอ และตอ้งทราบทิศตะวนัออกว่าอยู่ดา้นใดเพื่อท่ีจะประมาณว่าเม่ือดวงอาทิตยอ์ยู ่    
ณ ต าแหน่งนั้น ควรจะเป็นเวลาเท่าใด  
   2.6 ทักษะการจัดกระท า และส่ือความหมายของข้อมูล (Organizing data and 

Communication) หมายถึง ความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การวดั หรือแหล่ง
อ่ืนๆ ท่ีมีข้อมูลดิบอยู่แล้วมาจัดกระท าใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น เรียงล าดับ หาความถ่ี          
หาค่าเฉล่ีย เป็นตน้ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีผา่นการจดักระท ามาแลว้น ามาเสนอหรือแสดงให้บุคคลอ่ืน
เขา้ใจโดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ เป็นตน้  
  

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที ่1-4  รูปแบบการจดักระท าและส่ือความหมายของขอ้มูล 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก เพียร ซา้ยขวญั, 2536: 67) 

 

ขอ้มูลดิบ 

การจัดกระท า 

-  เรียงล าดบั 

-  หาความถ่ี  
-  ค  านวณใหม่  
-  แยกประเภท   

ฯลฯ 

การส่ือความหมายของข้อมูล 

   -  ตาราง 

   -  กราฟ 

   - วงจร 

   -  แผนภูมิ 

ฯลฯ 
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   2.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายความหมายและขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศยัความรู้ หรือประสบการณ์
เดิมเขา้ช่วย ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่าจไดม้าจากการสังเกต การวดั หรือการทดลอง ค าอธิบายนั้นเป็นส่ิงท่ีได้
จากความรู้ หรือประสบการณ์เดิมของผูส้ังเกตท่ีพยายามโยงบางส่วนของความรู้ หรือประสบการณ์
ใหม้าสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีตนเองมีอยู ่ตวัอยา่งเช่น 

   เม่ือขณะนัง่อยูใ่นห้องฝนก าลงัตก และมีแสงสวา่งจา้จากหนา้ต่าง จากนั้นก็ไดย้ิน
เสียงดงัตามมาในเวลาไม่นาน ผูส้ังเกตอาจลงความคิดเห็นว่ามีฟ้าผ่าเกิดข้ึนไม่ไกลนักโดยอาศยั
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัฟ้าแลบ และฟ้าร้อง แต่จากขอ้มูลเดียวกนัน้ีทหารท่ีอยูร่ะหวา่งการออกรบ
อาจลงความเห็นจากขอ้มูลวา่อาจมีระเบิดตกไม่ไกลนกั ดงันั้น ผูส้ังเกตแต่ละคนอาจลงความคิดเห็น
จากขอ้มูลผลการสังเกตส่ิงเดียวกนัต่างกนัเพราะมีประสบการณ์ และความรู้เดิมท่ีต่างกนั จะเห็นได้
วา่ขอ้มูลจากการสังเกตชุดหน่ึงๆ อาจมีการลงความคิดเห็นหรือค าอธิบายหลายอยา่ง  
 

                                                                               

 

 

 

 

แผนผงัที ่1-5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสังเกตกบัการลงความเห็นจากขอ้มูล 

(ท่ีมา: เพียร ซา้ยขวญั, 2536: 68) 

 

    อย่างไรก็ตาม การลงความคิดเห็นนั้ นจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลกับ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือข้อมูลท่ีสังเกตได้ ส่วนการท่ีจะตัดสินใจว่าข้อมูลใดถูกต้อง หรือ
สมเหตุสมผลท่ีสุดก็จะตอ้งมีการตรวจสอบหาหลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ 

   2.8 ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านาย หรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้าโดยอาศยัการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ หรือความรู้ท่ีเป็นหลกัการ   
กฎ หรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการท านาย เช่น ประสบการณเดิมท่ีผ่านมาเราเห็นเมฆสีด า
คล ้าลอยต ่าต่อมาฝนจะตก หากวนัน้ีเราเห็นเมฆสีด าคล ้าลอยต ่าอีกจะพยากรณ์ไดว้า่วนัน้ีฝนตอ้งตก   
 

+ 
ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม     
หรือเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตวั 

 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 

 

การลงความเห็นจากขอ้มูล 
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   การพยากรณ์มีประโยชน์มากในทางวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากโดยทั่วไปเราไม่
สามารถท าการทดลองไดทุ้กเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการอาจเป็นเพราะมีขอ้มูลจ ากดัหรือเพราะเหตุผล
บางประการในทางปฏิบติัอาจท าการทดลองไดเ้ฉพาะบางเง่ือนไขเท่านั้น การทดลองท่ีได้จึงให้
ขอ้มูลเพียงบางส่วน ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัผลท่ีไดจ้ากการทดลองเพื่อใชใ้นการท านายให้ใกลเ้คียงกบั
ส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งมีเหตุผล  

   การพยากรณ์ มี 2 ประเภท ดงัน้ี 

    1. การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูล คือ การคาดคะเนค าตอบ หรือ        
ค่าของขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีสังเกตได ้วดัได ้

    2. การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูล คือ การคาดคะเนค าตอบ หรือ      
ค่าของขอ้มูลท่ีมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ขอบเขตของขอ้มูลท่ีสังเกตได ้วดัได ้

   2.9 ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดค าตอบล่วงหนา้ก่อนจะท าการทดลอง นกัวิทยาศาสตร์สามารถตั้งปัญหาและสมมติฐาน
โดยอาศัยข้อเท็จจริง ดังนั้ น การตั้ งปัญหาและสมมติฐานจึงต้องสัมพนัธ์กันและสัมพันธ์กับ
ขอ้เท็จจริงดว้ย การตั้งสมมติฐานนอกจากจะพิจารณารูปแบบและเน้ือความของประโยคท่ีตั้งแลว้ 
ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาต่อไปอีก คือ สมมติฐานนั้นตั้งข้ึนเพื่อทดสอบอะไร หรือเพื่อหาค าตอบของปัญหา
ใด ช่วยช้ีแนะการออกแบบการทดลองด้วยหรือไม่และเราสามารถจะท าการทดสอบได้หรือไม่ 
ค  าถามเหล่าน้ีจะช่วยตรวจสอบการตั้งสมมติฐานของเราให้มีคุณค่าดียิ่งข้ึน (เติมศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช, 

2539: 117) ดงันั้น สมมติฐานท่ีดีตอ้งแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไวอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
และเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การทดลอง 

   เม่ือท าการทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานหากขอ้มูลท่ีไดต้รงกบัสมมติฐานใดก็
แสดงวา่สมมติฐานนั้นเป็นจริงและน าไปใชไ้ด ้แต่หากขอ้มูลขดัแยง้กบัสมมติฐาน สมมติฐานนั้นก็
จะถูกยกเลิกไป แต่ถา้ขอ้มูลสนบัสนุนเพียงบางส่วนสมมติฐานนั้นก็จะถูกปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไป
ทดลองคร้ังต่อๆ ไป 

   2.10 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 

variables) ในการทดลองทางวทิยาศาสตร์ผูท้ดลองจะตอ้งควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการทดลอง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการทดลอง เรียกวา่ ตวัแปร (Variable) เพื่อให้ผลการทดลองไม่คลาดเคล่ือน ตวัแปรใน
การทดลองทางวทิยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

    1. ตวัแปรตน้ หรือ ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ ตวัแปรท่ีมีการจดั
กระท าเพื่อใชห้าเหตุท่ีท าให้เกิดผลต่างๆ หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการทดลองดูวา่เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผล
เช่นนั้นจริงหรือไม่ เป็นตวัแปรท่ีเราก าหนดข้ึนมาท่ีไม่อยูใ่นการควบคุมของตวัแปรใดๆ 
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    2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ตวัแปรที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก        
ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ซ่ึงไม่มีความเป็นอิสระหากตวัแปรตน้เปล่ียนแปลงไปตวัแปรตามก็จะ
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

    3. ตวัแปรควบคุม (Control variable) คือ ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจาก     
ตวัแปรตน้ท่ีส่งผลกระทบต่อผลการทดลอง จึงตอ้งควบคุมให้คงที่ตลอดการทดลองเพื่อไม่ให้      
ผลการทดลองเกิดการคลาดเคล่ือน 

   ดังนั้ น ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการ
จ าแนกและบ่งช้ีว่าในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงปัจจยัใดเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุม เช่น หากตอ้งการศึกษาวา่ “แสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่” จะมีตวัแปร   
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

    ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แสงแดด  
    ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของพืช 

    ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ กระถาง ดิน น ้า ปุ๋ย ตน้ไม ้   
   2.11 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operation) เป็นความ 
สามารถในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตวัแปรต่างๆ ให้เขา้ใจตรงกนั และ
สามารถสังเกตไดแ้ละวดัได ้   
   การก าหนดค านิยามเชิงปฏิบติัการ เป็นการก าหนดความหมายของค าข้ึนมาเป็น
พิเศษในเชิงปฏิบัติท่ีใช้เฉพาะในการทดลองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อให้ผูป้ฏิบัติการทดลองหรือ
ผู ้เ ก่ียวข้องในการทดลองนั้ นเข้าใจตรงกัน เช่น สมมติว่ามีผู ้ตั้ งสมมติฐานว่า “พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนมากกว่าดินเหนียว” ดงันั้น ก่อนท่ีจะท าการทดลอง ผูท้ดลองจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดเกณฑ์ในการสังเกตเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการก่อนว่า “การเจริญเติบโตของพืช” ในการ
ทดลองน้ีวดัไดจ้ากอะไร เพราะค าๆ เดียวน้ีสามารถวดัไดห้ลายอยา่ง เช่น วดัจากการท่ีพืชมีความสูง
เพิ่มข้ึนก็ได ้มีจ  านวนใบมากข้ึนก็ได ้หรือมีขนาดล าตน้ใหญ่ข้ึนก็ได ้ซ่ึงในการทดลองหากพิจารณา          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะท าให้เกิดความสับสน ดงันั้น จึงควรก าหนดเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการวา่ในการทดลองวา่การเจริญเติบโตของพืชหมายความวา่อยา่งไรให้เขา้ใจตรงกนัจะได้
ไม่สับสน  
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   2.12 ทักษะการทดลอง (Experimenting) เป็นกระบวนการเพื่อหาค าตอบหรือ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นการทดลอง ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

    1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนก่อนการทดลองจริงเพื่อ
ก าหนดวิธีด าเนินการทดลอง การออกแบบการทดลองจะตอ้งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้    
และครอบคลุมถึงการก าหนดและควบคุมตวัแปรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการทดลอง 

     2. การปฏิบติัการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบติัการทดลองจริงตามขั้นตอน 
ท่ีไดมี้การวางแผนไวอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

     3. การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การวดั และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ตวัอยา่งของทกัษะการทดลองจากสมมติฐาน “ปริมาณของน า้ตาลทรายท่ีละลาย
ในน า้จะมากขึน้เม่ือน า้มีอุณหภูมิสูงขึน้” อาจออกแบบการทดลองไดด้งัน้ี 

   วสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง  

    (1) น ้าสะอาด   จ านวน 50 มิลลิลิตร  

    (2) น ้าตาลทราย จ านวน 1 กิโลกรัม 

   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง  

     (1) บีกเกอร์ทนไฟขนาด 100 มิลลิลิตร จ านวน 1 ใบ 

     (2) ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมขาตั้ง จ านวน 1 ชุด 

     (3) แท่งแกว้คนสาร   จ านวน 1 อนั 

     (4) เทอร์โมมิเตอร์   จ านวน 1 อนั 

    (5) ตาชัง่   จ านวน 1 อนั 

    วธีิการทดลอง 

    (1) เติมน ้าสะอาด จ านวน 50 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ทนไฟขนาด 100 

มิลลิลิตร 

    (2) จุดไฟตะเกียงแอลกอฮอล์  
    (3) ต้มน ้า  โดยน าบีกเกอร์ท่ีใส่น ้าสะอาดไปวางบนขาตั้ งของตะเกียง
แอลกอฮอลท่ี์จุดไฟ 

    (4) ค่อยๆ เทน ้ าตาลท่ีไดช้ัง่หาน ้ าหนกัไวแ้ลว้ลงในบีกเกอร์ท่ีมีน ้ าอยู ่ใชแ้ท่ง
แกว้ คนสารโดยคนใหไ้ปในทิศทางเดียวอยูต่ลอดเวลา 

    (5) จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในสารละลาย คอยสังเกตการละลายของน ้ าตาลทราย
ท่ีอุณหภูมิ 30, 40, 50, 60, 70, และ 80 องศาเซลเซียส 
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    (6) บนัทึกปริมาณของน ้าตาลทรายท่ีสามารถละลายไดห้มดท่ีอุณหภูมิดงักล่าว 

 

   ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณน า้ตาลทรายทีล่ะลาย  

(กรัม) 
30 ................... 
40 ................... 
50 ................... 
60 ................... 
70 ................... 
80 ................... 

 

   กล่าวโดยสรุปแลว้ ทกัษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการออกแบบการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเร่ิมจากการวางแผนขั้นตอนการทดลองให้สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตอ้งการตรวจสอบ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกตอ้ง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดไ้ว้
อยา่งครบถว้นเป็นระเบียบ ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการทดลองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  
   2.13 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting data and 

Conclusion) ความสามารถในการบอกหรือส่ือความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ดักระท าและอยูใ่นรูปท่ี
ใช้ในการส่ือความหมายแล้ว ซ่ึงอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปต่างๆ รวมถึงความ 
สามารถในการบอกความหมายขอ้มูลเชิงสถิติและสามารถลงขอ้สรุปดว้ย โดยการน าเอาความหมาย
ของขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดสรุปให้เห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา
ภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1-2 
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ตารางที ่1-2  การสังเกตความชดัเจนขอ้ปลอ้งของล าตน้และลกัษณะใบของพืชชนิดต่างๆ 

 

ชนิดของพชื 
ความชัดเจนของข้อ-ปล้อง ลกัษณะเส้นใบ 

เห็นชัด ไม่ชัด ไม่เห็นเลย 

ออ้ย    ขนาน 

ไผ ่    ขนาน 

ชบา    ร่างแห 

พุทรา    ร่างแห 

มะพร้าว    ขนาน 

มะม่วง    ร่างแห 

 

   จากข้อมูลในตารางท่ี 1-2 จะเห็นความสัมพันธ์ของการสังเกตความชัดเจน         
ขอ้ปลอ้งของล าตน้กบัลกัษณะใบของพืช กล่าวคือ พืชท่ีสังเกตเห็นขอ้ปลอ้งของล าตน้ชดัเจนจะมี
ลักษณะเส้นใบแบบขนาน เช่น อ้อย, ไผ่, มะพร้าว ส่วนพืชท่ีสังเกตเห็นข้อปล้องของล าต้น 
ไม่ชัดเจนหรือไม่เห็น จะมีลกัษณะเส้นใบแบบร่างแห เช่น ชบา, พุทรา, มะม่วง ท าให้สรุปจาก
ขอ้มูลได้ว่า “พืชท่ีสังเกตเห็นข้อปล้องของล าต้นชัดเจนจะมีเส้นใบแบบขนาน ส่วนพืชท่ีสังเกตเห็น         
ข้อปล้องของล าต้นไม่ชัดเจนหรือไม่เห็นจะมีเส้นใบแบบร่างแห” 

  3. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (Scientific attitudes) 

   ค าว่า เจตคติ ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Attitude ซ่ึงมาจากศพัท์ภาษาลาตินว่า 
Aptus หมายถึง โนม้เอียงและเหมาะสม ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าๆ น้ี ไวห้ลากหลาย เช่น 

   กู๊ด (Good, 1973: 217) ไดใ้ห้ความหมายของ เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะ
แสดออกในลกัษณะหน่ึงต่อสถานการณ์บางอย่าง บุคคล หรือส่ิงใดๆ เช่น รัก เกลียด กลวั หรือ
ความไม่พอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อส่ิงนั้น 

   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 106) ไดใ้ห้ความหมายของ เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลต่างๆ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่อส่ิงต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศหน่ึงซ่ึงอาจเป็นไปทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นก็ได ้

   สุรางค ์โคว้ตระกูล (2548: 246) ไดใ้ห้ความหมายของ เจตคติ หมายถึง อชัฌาสัย
หรือความโนม้เอียงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นไปได้
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ทั้งคน วตัถุ ส่ิงของ หรือความคิด และอาจเป็นไปได้ทั้ งทางบวกและทางลบคือถ้ามีเจตคติใน
ทางบวกก็มกัจะเผชิญกบัส่ิงนั้น ถา้มีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเล่ียง 

   ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2550: 69) ไดใ้ห้ความหมายของ เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
ค่อนขา้งถาวรต่อส่ิงเร้า (ส่ิงของ เหตุการณ์ สถานการณ์ ประสบการณ์ ฯลฯ) ท่ีเรารู้จกัและเขา้ใจแลว้
มีแนวโนม้ใหเ้รามีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกนั้น 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ท่ีพร้อมจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ หรือสถานการณ์
ต่างๆ ในทางใดทางหน่ึงซ่ึงอาจจะสนบัสนุนหรือต่อตา้นก็ได ้

3.1 องค์ประกอบของเจตคติ   
     1. ความคิด (Cognitive component) เม่ือบุคคลไดพ้บกบัส่ิงต่างๆ จะท าให้
เกิดความคิดเห็นและการรับรู้ต่อส่ิงเหล่านั้น หลังจากรับรู้จะท าให้เกิดแนวคิดว่าส่ิงนั้ นหรือ
สถานการณ์นั้นคืออะไร มีลกัษณะอย่างไร ถูกหรือผิด สนใจหรือไม่สนใจ ชอบหรือไม่ชอบ เช่น 
บุคคลท่ีศึกษาวิทยาศาสตร์จะทราบว่าวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติและ
เป็นเร่ืองของเหตุผลท่ีมีการพิสูจน์ได ้เป็นตน้ 

    2. ความรู้สึก (Affective component)  เกิดจากอารมณ์ของบุคคลที่มีผล        
สืบเน่ืองมาจากแนวความคิดต่อส่ิงต่างๆ ถา้บุคคลมีความคิดท่ีดีต่อส่ิงใดก็จะแสดงออกในรูปของ
ความชอบหรือไม่ชอบ ความพอใจหรือความไม่พอใจต่อส่ิงต่างๆ เช่น บางคนอาจมีความรู้สึก
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ในลกัษณะท่ีไม่ชอบเพราะเห็นเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ เต็มไปด้วยสูตรและสมการ
ต่างๆ น่าปวดหวั ในขณะท่ีบางคนอาจชอบวทิยาศาสตร์เพราะเห็นวา่เป็นการคน้ควา้ความจริง มีการ
พิสูจน์การทดลองและมีการผจญภยัเพื่อคน้หาส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงการท่ีจะชอบหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่บุคคล
นั้นมีความคิดเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์เป็นเช่นไร มองเร่ืองของวทิยาศาสตร์ในแง่มุมใด เป็นตน้ 

    3. พฤติกรรม (Behavioral component) เม่ือบุคคลมีความคิด ความรู้สึก ผลท่ี
เกิดข้ึนตามมาคือการตอบสนองต่อส่ิงนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะของการยอมรับ ไม่ยอมรับ ปฏิเสธ
สนับสนุนหรือคดัคา้นเหล่าน้ี เช่น คนท่ีชอบวิทยาศาสตร์จะสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
ติดตามอ่านหนังสือ วารสารต่างๆ หรือดูสารคดีทางวิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีคนไม่ชอบก็อาจไม่
สนใจหรืออาจเกิดการต่อตา้น เช่น ขณะที่ก าลงัดูโทรทศัน์เมื่อเปิดไปพบรายการที่เก่ียวกบัสารคดี    
ก็อาจเปล่ียนช่องไปดูละครแทน เป็นตน้ 
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แผนผงัที ่1-6  องคป์ระกอบของเจตคติ 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Rosenberg and Others, 1960: 3; อา้งถึงใน สุภาพร ป่ินทอง, 2554: 96) 

 

    ส าหรับค าว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นศพัท์บญัญติัท่ีแปลเทียบมาจาก      
ค  าวา่ Scientific Attitude หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(2546: 149) ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวสะทอ้นถึงคุณลกัษณะของนักวิทยาศาสตร์ท่ีดี ประกอบด้วย        
มีความอยากรู้อยากเห็น เป็นคนมีเหตุผล มีความซ่ือสัตย ์มีความเพียรพยายาม และมีความใจกวา้ง 

3.2 คุณลกัษณะของบุคคลทีม่ีเจตคติทางวทิยาศาสตร์   
     เจตคติทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้การด าเนินงาน
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จ ดงันั้น บุคคลท่ีมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ยอ่มมีคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

    1. มีความอยากรู้อยากเห็น นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งเป็นผูมี้ความอยากรู้อยากเห็น
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีมีเหตุผลในขอ้ปัญหาต่างๆ และจะมีความยินดี
มากท่ีจะได้คน้พบความรู้ใหม่ อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะคน้ควา้และพิสูจน์เร่ืองราวต่างๆ        
ให้เห็นจริงโดยทัว่ไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเกิดข้ึนจากความ       
ช่างสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติและเกิดความสงสัยอยากรู้อยากเห็นจนน ามา   
ซ่ึงการคน้ควา้หาค าตอบ 

ความคิด 

ความรู้สึก 

พฤติกรรม 

แนวคิดต่อสถานการณ์                  
หรือส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจาก                

การรับรู้ 

อารมณ์บุคคล 

ท่ีเป็นผลมาจากความคิด 

การแสดงออกเพื่อตอบสนอง
ความคิด ความรู้สึก 

สถานการณ์ 

หรือส่ิงต่างๆ  
เจตคติ 
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ภาพที ่1-5  เซอร์ ไอแซก นิวตนั 

(ท่ีมา: http://www.crystalinks.com/newton.jpg) 
 

    2. เป็นคนมีเหตุผล นักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นคนที่ยอมรับและเช่ือใน
ความส าคญัของเหตุผล แสวงหาหลกัฐานและขอ้มูลจากการสังเกตหรือการทดลองเพื่อสนบัสนุน
หรือค้นคิดหาค าอธิบาย มีหลักฐานข้อมูลอย่างเพียงพอเสมอก่อนท่ีจะสรุปผลและยอมรับใน
ค าอธิบายเม่ือมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
สมเหตุสมผลของแนวคิดต่างๆ กบัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 

3. มีความซ่ือสัตย์ นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู ้มีความซ่ือสัตย์ บันทึกผล  
หรือขอ้มูลตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาดว้ยความละเอียดถูกตอ้ง ผูอ่ื้นสามารถตรวจสอบ
ภายหลงัได ้เห็นคุณค่าของการเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง ไม่น าเอาความเช่ือส่วนตวั สภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

    4. มีความเพียรพยายาม นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผูม้ีความเพียรพยายาม       
ไม่ทอ้ถอยเม่ือมีอุปสรรค หรือมีความล้มเหลวในการท าการทดลอง มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการ
เสาะแสวงหาความรู้ เม่ือไดค้  าตอบท่ีไม่ถูกตอ้งก็จะไดท้ราบวา่วิธีการเดิมใชไ้ม่ไดต้อ้งหาแนวทาง
ในการแกปั้ญหาใหม่และความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกไว ้บ่อยคร้ังการ
พิสูจน์หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดส้ าเร็จไดโ้ดยง่าย แต่ตอ้งอาศยัวิธีการท่ียากล าบากใน
การไดม้าซ่ึงขอ้มูล ระยะเวลาท่ียาวนานในการสังเกตผล ตลอดจนตอ้งท าการทดลองหลายๆ คร้ัง
เพื่อใหไ้ดข้อ้พิสูจน์ท่ีถูกตอ้งเป็นจริง  

  ในอดีต ลูกแอปเปิลหล่นจากต้นลงสู่
พื้นดินเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ก็ไม่มีใครเคย
สงสัยและไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาจนกระทั่ง
เซอร์ไอแซก นิวตนั (Sir Isaac Newton) ไดส้งสัย
และตั้งค  าถามท่ีชาญฉลาดว่า “ท าไมลูกแอปเปิล
และลูกผลไม้อ่ืนๆ จึงร่วงลงสู่พื้นดิน ท าไมไม่
ลอยออกไปนอกโลก” ค  าถามน้ีไดก่้อให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการคน้หาค าตอบและน าไปสู่การ
ค้นพบ กฎของแรงโน้มถ่วง ซ่ึงสร้างช่ือเสียง
ให้แก่ เซอร์ไอแซก นิวตนั เป็นอยา่งมากและกฎ
ดงักล่าวสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ประโยชน์ได้
อยา่งมากมายในปัจจุบนั 
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ภาพที ่1-6  โทมสั อลัวา เอดิสัน 

(ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/9/9d/Thomas_Edison2.jpg) 
 

5. มีความใจกว้าง นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งเป็นผูท่ี้มีใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ยอมรับวา่ยงัมีความคิดและมีความรู้อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีตนยงัไม่รู้ รับฟังค าวิพากษว์ิจารณ์ 
ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้คิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผูอ่ื้นโดยไม่ยึดมัน่ในความคิดของตนฝ่ายเดียว ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดท่ียงัสรุปแน่นอนไม่ได้และพร้อมท่ีจะหาข้อมูล
เพิ่มเติมและเตม็ใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดใหก้บับุคคลอ่ืน 

     จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
นกัวทิยาศาสตร์ แมบุ้คคลทัว่ไปหากเป็นผูมี้เจตคติทางวทิยาศาสตร์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
และการด าเนินชีวติอยา่งยิง่ อยา่งไรก็ตาม ในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกจาก
ตอ้งอาศยัขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แลว้ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการท่ีจะเป็นตัวช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดความ 
กา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ต่อไป  
 

 

  โทมสั อลัวา เอดิสัน (Thomas Alva 

Edison) เป็นตวัอยา่งหน่ึงของนกัวิทยาศาสตร์
ท่ีมีความเพียงพยายาม เขาเร่ิมประดิษฐ์ส่ิงของ
เม่ือเขามีอายุเพียง 10 ขวบ  สามารถสร้าง
เค ร่ืองบันทึก เ สียงได้ทั้ งๆ  ที่ เขา เ ป็นคน           
หูหนวกและท างานอย่างขยนัขนัแข็ง คน้ควา้  
ไม่หยุดหย่อนจนมีเวลานอนเพียง 4-5 ชัว่โมง
เท่านั้ น  เขาได้รับการยกย่องให้ เ ป็นนัก
ประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่คน
หน่ึงทั้ งๆ ท่ีเขาไม่ได้เรียนหนังสือมากนัก   
แต่สามารถจะศึกษาหาความรู้ได้จากนอก
โรงเรียนและค้นควา้ทดลองด้วยตนเองจนมี
ช่ือเสียงโด่งดงั นอกจากน้ี ยงัประดิษฐ์คิดคน้
หลอดไฟฟ้า ซ่ึงขณะท่ีประดิษฐ์หลอดไฟตอ้ง
ท าการทดลองหลายหม่ืนคร้ังจึงจะส าเร็จ      
ถ้าเป็นบุคคลทัว่ไปคงจะล้มเลิกการทดลอง   
ไปแลว้   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia
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3. คุณภาพชีวติ   
 3.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 

  ค าว่า คุณภาพชีวิต  ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Quality of life  ซ่ึงมีบุคคล และ 
หน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

  ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั และคณะ (2542: 25) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพชีวิต 
หมายถึง สภาวะความพร้อมขอบุคคลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
รายได้และจ านวนบุตร เป็นต้น ท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

  สุนนัท ์บุราณรมย ์และคณะ (2542: 11) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึง       
การด ารงชีวิตในระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษยต์ามสภาพความจ าเป็นพื้นฐานในสังคม ซ่ึงสนองต่อ
ส่ิงท่ีตอ้งการทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางความคิดอยา่งเพียงพอ จนก่อให ้
เกิดความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 54) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความรับรู้หรือเขา้ใจของปัจเจกบุคคลท่ีมีตาอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบ้ริบทของ
ระบบวฒันธรรมและค่านิยมท่ีเขาใช้ชีวิตอยู่ และมีความเช่ือมโยงกับจุมมุ่งหมาย ความคิดหวงั 
มาตรฐาน รวมทั้งความกงัวลสนใจท่ีเขามีต่อส่ิงต่างๆ  
  อมรรักษ ์สวนชูผล (2554: 69) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสุข 
หรือความพึงพอใจในชีวิตของตนอนัเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ตามความ
จ าเป็นพื้นฐานทั้งทางดา้นร่างกาย ทางดา้นจิตใจ และทางดา้นสังคม 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อนัส่งผลต่อความ         
พึงพอใจและรู้สึกปลอดภยัในการด ารงชีวติ 

 3.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 

  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีดีสามารถแบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 

ไดแ้ก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความ
เจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกาย การรักษาทางการ   
แพทย ์การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การพกัผอ่นนอนหลบั การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั การท างาน ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีจะมีผลต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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  2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ไดแ้ก่ การรับรู้ความรู้สึกทางบวก
ท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมัน่ใจใน
ตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ ความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า 

ความกงัวล การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นจิตวญิญาณ ศาสนา เป็นตน้  
  3. ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ การรับรู้ดา้นความสัมพนัธ์ของตนเองกบับุคคลอ่ืน 

การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การไดรั้บรู้ว่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองทางเพศหรือการมีเพศสัมพนัธ์  

  4. ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น     
การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้วา่ไดอ้ยู่
ในส่ิงแวดลอ้มทางกายรูปดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ทางดา้นการเงิน สถานบริการ
สุขภาพ บริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาร มีกิจกรรมนนัทนาการ และ
กิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ 

 3.3 ความส าคัญของคุณภาพชีวติ  

  คุณภาพชีวติมีความส าคญัทั้งต่อบุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนด
ข้ึนและขวนขวายใหไ้ดม้าดว้ยตวัของมนุษยเ์อง นอกจากนั้นยงัเป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีจะท าให้
มนุษยไ์ดมี้การพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่อมมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตให้ดีข้ึนในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา เช่น ด้านการศึกษา อาชีพ 
รายได ้สุขภาพอนามยั คุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้ ในลกัษณะเช่นน้ีเขา้ย่อมจะมีความสามารถใน
การปรับปรุงทั้งตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดคุณค่า หรือประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่างๆ       
ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได้ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ส่วนประเทศท่ีมีประชากรไม่มีคุณภาพชีวิตจะประสบกบัปัญหาความล่าชา้ 
หรือความล้มเหลวในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพความมัน่คงและความ
ปลอดภยัของประเทศด้วย ดงันั้น ประเทศทั้งหลายจึงใช้ความพยายามกนัอย่างเต็มท่ีในการท่ีจะ
ปรับปรุงพฒันาประชากรท่ีด้อยคุณภาพให้มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคม
ตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหบุ้คคลและสังคมเกิดความเจริญ กา้วหนา้ มีความสุขสมบูรณ์ และเกิดความ
มัน่คงปลอดภยัไปพร้อมๆ กนั (นิศารัตน์ ศิลปะเดชา, 2540: 65-67) 

 3.4 การพฒันาคุณภาพชีวติ  

  การพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นกระบวนการวางแผนและกระท าเพื่อให้บุคคลไดรั้บการ
ตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้ น หากมีปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตจึงต้องใช้ความพยายาม            
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ส่ิงกระตุน้ และเวลานานพอสมควรจึงจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได้ ซ่ึง ศุภลักษณ์ 
วฒันาวทิวสั และคณะ (2542: 25-26) ไดเ้สนอแนวทางในการแกปั้ญหาไวด้งัน้ี   

  1. ต้องทราบปัญหา โดยทราบปัญหาและเขา้ใจปัญหาของตนเองวา่ส่ิงท่ีตอ้งการจะท า
หรือพฒันานั้นคืออะไร เพื่อจะไดท้  าการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยคน้หาแนวทางหรือ
วิธีการท่ีจะใช้แกปั้ญหาดว้ยความรวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ การทราบปัญหาจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติใหช้ดัเจนได ้

  2. สร้างความมั่นใจ โดยให้ความเช่ือวา่ปัญหาท่ีจะพฒันานั้นสามารถกระท าให้ส าเร็จ
ได้หรือบรรลุเป้าหมายได้ ทั้ งน้ีอาจมีส่ิงจูงใจโดยการกระตุ้นด้วยวิธีการให้ก าลังใจหรือรางวลั         
ในขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งศึกษาความปัญหาท่ีจะพฒันานั้นมีอุปสรรคอะไรบา้งแลว้พยายามหลีกเล่ียง
หรือก าจดัอุปสรรคนั้นให้หมดไปก็จะท าให้มีความมัน่ใจวา่สามารถพฒันาปัญหาดงักล่าวให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

  3. ก าหนดเป้าหมาย ก่อนท่ีจะลงมือกระท าส่ิงใดๆ จ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผน และ
ก าหนดเป้าหมายเอาไว ้ส าหรับเป้าหมายท่ีก าหนดนั้นอยา่งก าหนดให้สูงเกินไปจนอาจไม่มีความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัการพฒันาคุณภาพชีวติ 

  4. ลงมือท า ในขั้นตอนน้ีอาจตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองต่างๆ เช่น เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะเป็นและวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในปัญหาท่ีตอ้งการจะพฒันา ในขั้นตอนน้ีก็ท าไป
ตามแผนท่ีวางไวแ้ล้วเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้ในปัญหาท่ีต้องการจะพฒันาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้

  5. พยายามท าต่อ เน่ืองจากพฤติกรรมหรือส่ิงใดท่ีคุน้เคยท าอยูเ่ป็นประจ าจนกลายเป็น
นิสัย หากมีความเห็นวา่เป็นส่ิงไม่ดี ไม่เหมาะ สมควรท่ีจะตอ้งพฒันาปัญหาเร่ืองน้ีเพื่อคุณภาพชีวิต
จะได้ดีข้ึน ก็จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการท่ีเหมาะสมมาเปล่ียนแปลงนิสัยเดิมให้เป็นนิสัยใหม่ท่ียงัไม่มี
ความคุ้นเคยจึงต้องอาศัยเวลา ความพยายาม และส่ิงกระตุ้น เช่น ก าลังใจ หากกลับไปปฏิบัติ
เหมือนเดิมอย่างเก่าคร้ังแล้วคร้ังเล่าเน่ืองจากเกิดความทอ้ถอยก็อาจจะท าให้ไม่สามารถพฒันา
คุณภาพชีวติในเร่ืองนั้นๆ ได ้

  6. ประเมินแล้วแก้ไข ในกรณีท่ีลงมือท าแลว้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้
อาจจะเป็นเพราะวา่ไดก้ าหนดเป้าหมายเอาไวจ้นสูงเกินไปไม่อาจปฏิบติัได ้ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัต่างๆ 
ไม่เอ้ืออ านวย เช่น อาชีพ สุขภาพ สภาพครอบครัว เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดป้าหมายเสียใหม่
ใหเ้ป็นเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้หากยงัไม่บรรลุเป้าหมายอีกก็ตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงอีกโดยอาจจะเป็น
การคิดแบยดืหยุน่ใหมี้ทางท าใหบ้รรลุเป้าหมายใหจ้งได ้  
 



 
39 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที ่1-7  ตวัอยา่งแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ศุภลกัษณ์ วฒันาวทิวสั และคณะ, 2542: 27) 

 

4. พฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากอดีต-ปัจจุบัน 

 ภพ เลาหไพบูลย ์(2540: 33-35) กล่าวว่า มนุษยไ์ด้พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยได้พฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีเพื่อ
อ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวติของมนุษย ์และใหค้วามสะดวกสบายในสังคม ความกา้วหนา้ของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีร่ิมมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ก่อนประวตัิศาสตร์ มนุษยรู้์จกัใชเ้คร่ืองมือ
หินเป็นคร้ังแรก ต่อมาสมยัหินเก่าได้รู้จกัการใช้ไฟ ก่อไฟให้ความอบอุ่น รู้จกัใช้หินมาท าเป็น
เคร่ืองมือเป็นขวาน ส่ิว สวา่น เป็นตน้                   
  ในสมัยหินใหม่ มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัเพาะปลูก เล้ียงสัตวไ์วเ้ป็นอาหาร เร่ิมเขา้ใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติท าใหรู้้จกัพืชพรรณธญัญาหาร รู้จกัการชลประทานช่วยเพิ่มผลผลิต รู้จกัการท าหตัถกรรม  
ไดแ้ก่เคร่ืองป้ันดินเผา การป่ันดา้ยทอผา้ รู้จกัประดิษฐ์เรือและเกวียน ท าให้การคมนาคมของมนุษย์
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพดีข้ึน ดังนั้ น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยก่อน
ประวติัศาสตร์จึงเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการด้ินรนเพื่อความอยูร่อดของมนุษย ์มากกวา่ท่ีจะเป็นความรู้
ทางวชิาการ 

  ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัคง
ด าเนินควบคู่ไปกบัศิลปศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เช่น การพฒันาของการถลุงโลหะ มนุษยส์ามารถท าให้
เตามีอุณหภูมิสูงข้ึนจนสามารถใชถ้ลุงสินแร่และโลหะอ่ืนๆ มีพฒันาการของเคร่ืองผอ่นแรง อารย-

ธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของโลก ต่างคนต่างคิด   
ต่างคนต่างท าจนกระทัง่เม่ือการคมนาคมสะดวกข้ึน มีการติดต่อไปมาคา้ขายจึงเกิดการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีสู่กนั ตวัอย่างเช่น เทคโนโลยีในจีนท่ีเจริญรุ่งเรืองมากและมีส่ิงประดิษฐ ์      
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เข็มทิศ แม่เหล็ก ดินปืน เคร่ืองพิมพ์หนงัสือ เป็นตน้ ส่วนวิทยาการในอินเดียนั้น

ปัญหาทีจ่ะพฒันา นิสัย 
ความคิด หรือความรู้สึก 

 

- เลือกสูบบุหร่ี 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

- มีเงินเหลือมากข้ึน 

- ร่างกายแขง็แรง 

- ครอบครัวมีความสุข 

วธีิการ  

- การใหก้ าลงัใจ
จากครอบครัว 

- ขจดัอุปสรรค    
ท่ีขดัขวาง 
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รุ่งเรืองมากในทางเภสัชวิทยา จิตวิทยา และระบบความคิด ซ่ึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
แหล่งต่างๆ ของโลกเหล่าน่ีมีการพฒันาและถ่ายทอดสู่กนัเร่ือยมา 

  การเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดข้ึนในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ปัจจยัส าคญั
อนัหน่ึง ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ทางวิทยาการในแขนงต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 

ซ่ึงมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงความเช่ือถือ แนวความคิด ปรัชญาวิทยาศาสตร์โบราณ นับตั้ งแต่     
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ผูโ้จมตีวิธีการหาความรู้แบบอนุมาน กาลิเลโอ (Galileo) ผูส้ร้าง
กล้องโทรทศัน์ และเผยแพร่ค าสอนระบบศูนยสุ์ริยะ เซอร์ ไอแซก นิวตนั (Sir Isaac Newton) 
ผูส้ร้างกฏแรงโน้มถ่วง โรเบิร์ต บอยล์  (Robert Boyle), ลาววัซิเอ และดาลตนั (Lavoisier and 

Dalton) ผูใ้ห้ก าเนิดวิชาเคมีสมยัใหม่ท่ีแยกตวัออกจากการเล่นแร่แปรธาตุ มีการพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยีก าลงัเร่ิมตั้งแต่เคร่ืองจกัรไอน ้ าของนิวโคแมน ซ่ึงต่อมาเจมส์ วตัต์ ไดป้รับปรุงจนถึง    
ขั้นใช้งานได้ทางด้านก าลงัไฟฟ้า ไมเคิล ฟาราเดย  ์(Michael Faraday) ได้คน้พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งแม่เหล็กและไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 1831 ต่อมาชาวฝร่ังเศสช่ือเรอนวัร์ (Renoir) ไดน้ าหลกัการไป
สร้างอุปกรณ์ให้ก าลงัในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองยนต์สันดาปภายในเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 

1859 และปรับปรุงให้ดีข้ึนโดยชาวเยอรมนัช่ือ ออตโต (Otto) ในปี ค.ศ. 1878 และในปี ค.ศ. 1892 

รูดอลฟ์ ดีเซล (Rudolf Diesel) ก็พฒันาเคร่ืองยนตดี์เซลไดส้ าเร็จ 

 เม่ืออุตสาหกรรมต่างๆ เจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคม      
มีคนอพยพมารวมกนัท างานในเมืองอุตสาหกรรม เกิดความแออดั ชนชั้นกรรมกรถูกกดข่ีจนเกิด
การต่อสู้ระหวา่งชนชั้น นายทุนเร่ิมมีอ านาจและบทบาททางการเมืองมากข้ึน ประเทศมหาอ านาจ
ไดแ้สวงหาอาณานิคมเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรหรือเป็นความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเป็นผลส าเร็จไดเ้ปล่ียนความเช่ือเก่าๆเก่ียวกบัโลกเป็นอย่างมาก นบัตั้งแต่ กาลิเลโอ   
มาจนถึงชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) ผูต้ ั้งทฤษฏีวิวฒันาการท าให้มนุษยห์ันมาด าเนินชีวิต
ดว้ยตนเองมากข้ึน 

 ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบางช่วงเวลาได้มีการทุ่มเทสติปัญญา 
และทรัพยากรเพื่อพฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์ ในสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง ประเทศมหาอ านาจต่างๆ    
ได้รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าเข้าท างานด้วยกนัเพื่อพฒันาเคร่ืองบินรบให้มีความเร็ว และ
สมรรถนะสูง ระเบิดชนิดต่างๆ แก็สพิษ และระเบิดปรมาณู ผลของสงครามท าให้เกิดการกระตุน้
เตือนนกัวิทยาศาสตร์และนกัประดิษฐ์คิดคน้ให้เพิ่มความรับผิดชอบและระมดัระวงัในผลงานของ
ตน บุคคลหลายฝ่ายได้เรียกร้องให้ต่อต้านการท าสงครามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            
แต่ประเทศมหาอ านาจก็ยงัคงเร่งสร้างอาวุธร้ายแรง ซ่ึงท าให้มีอ านาจในการท าลายลา้งมากข้ึน เช่น 
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สารพิษต่างๆ ในการท าอาวุธทางเคมีและอาวุธเช้ือโรค ระเบิดไฮโดรเจน (Hydrogen) และระเบิด
นิวตรอน (neutron) เป็นตน้  
 ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์ตอ้งพึ่งพาอาศยัความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีซ่ึงเขา้ไปพวัพนักบัทุกชีวิตในสังคม ไม่วา่ในดา้นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การก่อสร้าง
ท่ีอยู่อาศยั สุขภาพ อนามยั และดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้วา่ การติดต่อโทรคมนาคม การส่ือสาร ดาวเทียม 
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้ทางดา้นพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เหล่าน้ีท าให้มนุษยมี์ความ
เป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ส่งผลเสียต่อมนุษยเ์ช่นกนั เป็นตน้ว่า การใช้ยาฆ่าศตัรูพืชเป็นการ
ท าลายระบบนิเวศท าให้พื้นดินมีสารเคมี พืชจึงไดรั้บสารเคมีท่ีท าอนัตรายแก่คนท่ีรับประทานพืช
นั้นรวมถึงการใชอ้าวธุทนัสมยัและปัญหาจริยธรรมในเร่ืองของการท าแทง้ 

 

5. ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ีต่อคุณภาพชีวติ 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต    
ด้วยเหตุผลท่ีว่าวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ท่ีจะน าไปใช้สร้างเทคโนโลยีหรือใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เพื่อการด ารงชีวิตของมนุษยจ์ะได้มีคุณรูปดีข้ึน ทั้งน้ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยช่ีวยพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ ไดม้ากมายซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ช่วยให้มีความสามารถในสังคม มนุษยต่์างก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมบุคคลที่อยู่ใน
สังคมย่อมเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจ  าท าให้สังคมดีข้ึนหรือเลวลงได ้เป็นท่ีแน่นอนว่าบุคคลท่ีมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยอ่มจะมีความสามารถดีกวา่บุคคลท่ีไม่รู้วิทยาศาสตร์ เม่ือคิดโดยส่วนรวม
แล้วสังคมท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ย่อมดีกว่าสังคมท่ีต ่ าต้อยในด้านวิทยาศาสตร์              
ในปัจจุบนัมีประเทศท่ีมีความสามารถทางวทิยาศาสตร์มาก เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
ประเทศเหล่าน้ีจึงมีฐานะเป็นผูน้ าโลกเพราะสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตส่ิงของไดม้ากมายท า
ใหป้ระชาชนมีรายไดแ้ละมาตรฐานในการครองชีพสูง 

 2. ช่วยแนะแนวอาชีพ บุคคลท่ีเรียนวิทยาศาสตร์อาจมีความพอใจและสนใจที่จะศึกษา
เพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ เม่ือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึงและมีความถนัดในสาขานั้นๆ          
จะเลือกเรียนเป็นอาชีพของตนเองได้ แต่เดิมมนุษย์ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่เม่ือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ ริญก้าวหน้ามากข้ึนจึงมีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนตามมา เช่น                 
วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้เกิดอุตสาหกรรมและอาชีพเก่ียวกับไฟฟ้ามากข้ึน อาทิ มีโรงงานผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานผลิตหลอดไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจน   
พอ่คา้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 



 
42 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

 3. ช่วยให้เกิดความเจริญทางร่างกายและจิตใจ ความเจริญทางร่างกายส่วนมากเก่ียวกบั
สุขภาพ อนามยั อาหาร การกินและการอยู่ การเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบติัจะช่วยใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการปฏิบติัตนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี
ข้ึนและถูกสุขลกัษณะ เม่ือร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์จิตใจก็จะเจริญตามไปดว้ย    
 4. ช่วยให้เป็นผูบ้ริโภคที่มีความสามารถ นั่นคือสามารถตดัสินใจโดยอาศยัหลกัวิชา
ความรู้ว่าเราควรใช้สินคา้ชนิดใดถึงจะดี จะทน และราคาถูก ไม่ตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณาใดๆ 
และไม่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย บางคนนิยมใชข้องแพงประดบัเกียรติ เช่น ใช้โทรศพัท์มือถือราคาแพงๆ   
ใชร้ถยนตย์ีห่อ้หรูๆ ซ่ึงความจริงแลว้ความดีหรือมีเกียรติของคนไม่ไดอ้ยูท่ี่ส่ิงของเคร่ืองใช ้หากแต่
อยูท่ี่ความดีของตวัผูน้ั้น ไม่ควรท่ีจะหลงเขา้ใจผดิ    
 5. ช่วยให้รู้จกัใช้เวลาว่าง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั้นท าได้หลายวิธีด้วยกนั     
การใชเ้วลาวา่งในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีท่ีดีวิธีหน่ึงซ่ึงเราอาจใชเ้วลาวา่งในการศึกษาคน้ควา้ใน
งานด้านวิทยาศาสตร์หรือคิดประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั      
เม่ือท าได้ดีก็อาจยึดเป็นอาชีพส่งขายยงัสถานท่ีต่างๆ นอกจากท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนแล้วยงัช่วย
พฒันาบา้นเมืองใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

 6. ช่วยใหเ้กิดปรัชญาในการด ารงชีวติ การด ารงชีวติอยา่งเล่ือนลอยโดยปราศจากเคร่ืองน า
ทางหรือปรัชญาแห่งชีวิตนั้นเปรียบได้กับขอนไม้ท่ีลอยในมหาสมุทร ลอยไปตามกระแสลม
กระแสน ้ าปราศจากทิศทาง ดังนั้น เราทุกคนควรด ารงชีวิตอยู่อย่างมีแนวทาง เช่น เราตั้งใจจะ
ด ารงชีวติโดยยดึถือเอาศีล 5 เพียงเท่าน้ีก็พดูไดว้า่เราต่างจากขอนไมแ้ลว้ การรู้วิทยาศาสตร์จะท าให้
ไดรั้บปรัชญาไปใชใ้นการด ารงชีวติ เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะท า
ใหเ้ป็นคนมีเหตุผล ไม่ด่วนตดัสินใจอะไรง่ายๆ ไม่เช่ือโชคลาง ส่งผลให้เป็นคนท่ีเช่ือถือได ้รู้จกัวิธี
ท างานท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อหลกัวชิา ส่งผลท าใหบ้า้นเมืองน่าอยูเ่พราะคนในสังคมมี
คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวติอยูบ่นทางท่ีถูกตอ้ง 

 7. ช่วยให้ปลอดภยั ในสมยัที่โลกมีความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อุบติัเหตุมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ ท าให้มนุษยไ์ดรั้บอนัตรายเป็นจ านวนมากโดยไม่จ  าเป็น คนท่ีวิ่งหรือเดิน
ตดัหน้ารถท่ีก าลงัแล่นอาจไดรั้บอนัตรายเพราะฝากชีวิตไวก้บัเบรกห้ามล้อของรถนั้น ด้วยเหตุน้ี  
การรู้ถึงเหตุและผลในเร่ืองความปลอดภยัต่างๆ จะท าให้แต่ละคนไดร้ะมดัระวงัอนัตรายต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน เช่น หากขบัรถเร็วมากจะเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุได้ง่ายเพราะห้ามล้อไม่ทนั อุบติัเหตุ
ทั้งหลายมีเหตุผลเป็นไปตามหลกัของวทิยาศาสตร์ทั้งส้ิน การรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมากพอจะท าให้ทราบ
ถึงสาเหตุของอุบติัเหตุต่างๆ รวมทั้งวธีิการท่ีจะป้องกนัอุบติัเหตุนั้นดว้ย 
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 8. ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ในการด ารงชีวติของมนุษยย์อ่มมีปัญหาอยูม่ากมาย เช่น ปัญหาดา้น
สาธารณสุข การคมนาคม การส่ือสาร การรู้วิทยาศาสตร์จะท าให้ทราบสาเหตุท่ีมาของปัญหาและ
ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งมีระบบ 

 

6. ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอคุณภาพชีวติ 

แม้ว่าการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอ้ืออ านวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
สะดวกสบายและอายุยืนนานข้ึน หากการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยมิไดพ้ิจารณา
อย่างสุขุมรอบคอบและกวา้งไกลแล้วย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ
อยา่งมหนัต ์ เน่ืองจากมนุษยพ์ยายามคน้ควา้ศึกษาวิจยัเพื่อท่ีจะน าเทคนิควิทยาการใหม่ๆ มาพฒันา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน      

แต่มนุษยมิ์ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากการพฒันาและการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้นจึงเกิดการท าลาย
ธรรมชาติจนกลายเป็นปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อมได้ เช่น การพฒันาและการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านอุตสาหกรรม  มีการน าสารบางชนิดท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์มาใช้ในการผลิต เช่น            
สารกมัมนัตรังสี (Radioactive decay) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) เป็นเหตุให้สารเหล่าน้ีตกคา้งอยู่
ในดิน แหล่งน ้ า และบรรยากาศ กลายเป็นปัญหามลพิษข้ึน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดัตั้งข้ึนมกัขาด
มาตรการในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ หรือไม่ยอมลงทุนสร้างระบบก าจดัของเสีย ตรงกนัขา้ม
มกัระบายถ่ายของเสียและส่ิงปฏิกลูลงสู่แหล่งรองรับทั้งดิน น ้า และอากาศ จนเกิดเป็นความสกปรก
และพิษภยัข้ึน  

 

        
 

ภาพที ่1-7  ตวัอยา่งผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

(ท่ีมา: http://www.cbsnews.com/news/china-air-pollution-season-kicks-off-with-a-cough-and-a-

wheeze-as-coal-plants-turn-on-for-the-winter/                  

 และ http://www.thepollutionfacts.com/2013/02/water-pollution-facts.html) 

http://www.cbsnews.com/news/china-air-pollution-season-kicks-off-with-a-cough-and-a-wheeze-as-coal-plants-turn-on-for-the-winter/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.cbsnews.com/news/china-air-pollution-season-kicks-off-with-a-cough-and-a-wheeze-as-coal-plants-turn-on-for-the-winter/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.cbsnews.com/news/china-air-pollution-season-kicks-off-with-a-cough-and-a-wheeze-as-coal-plants-turn-on-for-the-winter/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.thepollutionfacts.com/2013/02/water-pollution-facts.html
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 การพฒันาและการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกนั ในปัจจุบนัมีการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลาย เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน แต่การใช้
ปุ๋ยและสารเคมีดงักล่าว ยงัขาดเทคนิควธีิท่ีเหมาะสม เกษตรกรผูใ้ชไ้ม่รู้จกัควบคุมและใชใ้นปริมาณ
ท่ีพอดีเป็นเหตุให้สารเคมีตกคา้งอยูใ่นดินและถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้ า ท าให้ระดบัความเขม้ขน้ของ
สารพิษในธรรมชาติสูงมาก ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อห่วงโซ่อาหารและมีผลกระทบมาถึงมนุษยที์่เป็น
ผูบ้ริโภคดว้ย 

 จากความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต
สามารถกล่าวไดว้า่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจสนองตอบต่อมนุษยไ์ดท้ั้งในทางบวกและทาง
ลบ สนองความตอ้งการพื้นฐานเพื่อการด ารงชีพ สนองความอยากท่ีจะมัง่คัง่ มีส่ิงอุปโภค บริโภค
ต่างๆ สนองความอยากรู้อยากเห็น อยากท่ีจะเขา้ใจมนุษย ์คิดคน้เร่ืองสสารและพลงังาน ขยาย
ขอบเขตความสัมพนัธ์ของมนุษย ์สนองต่อความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสุข
สบายในชีวติต่างๆ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มีอาวุธต่างๆ มนุษยก์็อาจใชอ้าวุธท าลายลา้ง
กนัได ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเป็นส่ิงท่ีดี เป็นกลาง แลว้แต่จะใช้ในทางสร้างสรรค์หรือ
ท าลาย มนุษยจึ์งเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการท่ีจะพิจารณาไตร่ตรองวา่จะใชไ้ปในทางใด ดงันั้น จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดระเบียบหรือจดัองค์กรสังคมให้ดีเพื่อให้สามารถใช้ผลิตผลของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดผ้ลดีและเหมาะสม 
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สรุปประจ าบทที่ 1 

 

วิทยาศาสตร์เป็นความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆในธรรมชาติซ่ึงสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่า
ถูกตอ้งและเป็นความจริงโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ แลว้จดัความรู้นั้นเขา้เป็นหมวดหมู่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าแนกเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ขอ้เท็จจริง เป็นความรู้พื้นฐานที่เกิดจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติมโนมติเป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ
หลกัการเป็นความรู้ท่ีมาจากกลุ่มของมโมติท่ีเป็นจริง สามารถทดสอบไดแ้ละไดผ้ลลพัธ์เหมือนเดิม
สมมติฐาน เป็นค าตอบท่ีตั้งไวล่้วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบหรือหรือหาขอ้มูลกฎเป็น
หลกัการท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผลทฤษฎี เป็นค าอธิบายท่ียึดตามหลกัวิชาการเพื่อเสริม
เหตุผลและรากฐานใหแ้ก่ปรากฏการณ์หรือขอ้มูลในภาคปฏิบติั 

การไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบ
โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขา้ดว้ยกนั
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือการระบุปัญหาการตั้งสมมติฐานการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
และการสรุปผล ใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นความสามารถ ความช านาญในการ
คิด การคน้ควา้ แกปั้ญหา ประกอบดว้ย 13 ทกัษะไดแ้ก่การสังเกตการวดัการค านวณ การจ าแนก
ประเภทการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลาการจดักระท า และส่ือ
ความหมายของขอ้มูล การลงความเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์การตั้งสมมติฐานการก าหนดและ
ควบคุมตวัแปรการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการการทดลองและการตีความหมายและลงข้อสรุปและ
ใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นคุณลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 5 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่มีความอยากรู้อยากเห็น เป็นคนมี
เหตุผล มีความซ่ือสัตยมี์ความเพียรพยายาม และมีความใจกวา้ง 

 เม่ือมนุษยน์ าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ มาผสมผสานและประยุกตใ์ชท้  าให้
เกิด เทคโนโลยี ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีข้ึนได้ คุณภาพชีวิต ถือเป็น
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจสังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอนัส่งผลต่อความพึงพอใจและรู้สึกปลอดภยัในการด ารงชีวิต อย่างไรก็ตาม แมว้่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน แต่การน าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้โดยมิได้พิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบและกวา้งไกลแล้วย่อมเกิดผลเสียต่อ
สภาพแวดลอ้มและสมดุลทางธรรมชาติอยา่งมหาศาล เช่น สารพิษตกคา้งในดิน น ้ าเสีย ควนัพิษจาก
การเผาไหม ้เป็นต้น ดงันั้น มนุษยค์วรตระหนักถึงผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าใหม้ากท่ีสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

ตอนที ่1  จงตอบค าถามต่อนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. จงบอกความหมายของค าวา่ “วิทยาศาสตร์” “เทคโนโลยี” และ “คุณภาพชีวิต” 

 2. จงบอกความแตกต่างระหว่างจุดประสงค์ของการแสวงหาความรู้ของวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิ และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

 

 

 

  

 3. จากแผนภูมิดา้นบน จงอธิบายความสัมพนัธ์หระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และเทคโนโลย ีมาใหถู้กตอ้ง 

 4. “น า้ตาลจะละลายในน า้ร้อนได้ดีกว่าในน า้เยน็” จากขอ้ความดงักล่าว จงระบุตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมใหถู้กตอ้ง 

 5. “มานะใช้ยากันยุงชนิดหน่ึงก าจัดยุงในบ้าน โดยฉีดทุกๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละคร้ัง พบว่า 
ในระยะแรกสามารถฆ่ายงุได้แทบทุกตัว แต่หลังจากใช้ไปหลายๆ คร้ัง ติดต่อกันยากันยุงดังกล่าวมี
ฤทธ์ิฆ่ายุงได้น้อยลงทุกทีจนในท่ีสุดไม่มีผลฆ่ายุงได้เลยท าให้ยุงเพ่ิมจ านวนขึน้ เขาจึงมีความคิด
ขึน้มาว่ายากันยงุอาจเส่ือมสภาพ ดังนั้น เขาจึงน ายากันยงุท่ีผลิตขึน้มาใหม่ๆ มาใช้ แต่พบว่ายากันยุง
ท่ีน ามาใช้ใหม่ก็ยังมีฤทธ์ิในการฆ่ายุงได้น้อยมากเหมือนเดิม” จากสถานการณ์ดงักล่าว จงระบุ
สาเหตุของปัญหา ก าหนดสมมติฐาน และออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีนกัศึกษา
ก าหนด  

6. จากรูปดา้นล่าง รูปใดมีเส้นสมมาตรมากท่ีสุด    
 

 

 

 

  

 7. จงก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของค าวา่ “การเจริญเติบโต” ท่ีจะสามารถช่วยใหส้ังเกต
และทดลองไดต้รงกนั 

 

เทคโนโลยี ความรู้วทิยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ + 
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 8. จงยกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้าการสังเกตดว้ยประสาทสัมผสัพร้อมระบุชนิดของขอ้มูลท่ีได้
จากการสังเกต 

 

ประสาทสัมผสั ข้อมูลการสังเกต ประเภทข้อมูล 

ตา   

หู   

จมูก   

ล้ิน   

ผวิกาย   

  

 9. “อเลก็ซานเดอร์ เฟลมม่ิง (Alexander Fleming) ได้พยายามหาวิธีการฆ่าเชื้อโรคชนิดนี้
ให้ได้ เขาพยายามค้นหาสารสกัดจากส่ิงต่างๆ ในร่างกาย เช่น น า้มูก น า้ตา เลบ็ เส้นผม และผิวหนัง
มาทดลอง แต่สารท่ีสกัดได้ดังกล่าวมักมีผลกระทบต่อร่างกาย  ในช่วงนั้นเฟลมม่ิงขาดแคลน
เคร่ืองมืออันทันสมัย คน และเวลา  ดังนั้น เขาจึงพยายามเสาะแสวงหาหาเงินทุนในการทดลอง       
แต่กไ็ม่ประสบความส าเร็จเพราะไม่มีผู้ใดให้ความสนใจเลย  แต่การทดลองหาวิธีฆ่าเชื้อโรคของ    
เฟลมม่ิงไม่ได้หยดุแต่เพียงเท่านี ้เขาได้ท าการค้นหาวิธีอ่ืนท่ีง่ายกว่านีเ้พ่ือค้นหาวิธีฆ่าเช้ือโรคต่อไป         
เฟลมม่ิงได้ซ้ืออุปกรณ์ชนิดใหม่ส าหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยมีลักษณะเป็นจานแก้วใส  ก้นตื้น        
มีฝาปิดเพ่ือป้องกันส่ิงแปลกปลอม แล้วน าไปเกบ็ไว้ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ให้กับผู้ ช่วย
ของเขาดูแล อยู่มาวันหน่ึงผู้ ช่วยของเขาลืมปิดฝาจานอีกท้ังยังตั้งทิ้งไว้บนโต๊ะใกล้กับหน้าต่าง
ห้องทดลองอีกด้วย ปรากฏว่ามีเช้ือราสีเทาเขียวมีลักษณะคล้ายกับราท่ีขึน้บนขนมปังอยู่ เตม็ไปหมด 

เฟลมม่ิงโกรธผู้ ช่วยของเขามาก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งจานทดลองอันนีแ้ละได้ท าการทดสอบอีกคร้ังหน่ึง
อย่างละเอียด และพบว่าเชื้อราชนิดนีกิ้นเชื้อแบคทีเรีย  เขาได้เร่ิมเพาะเชื้อราชนิดนีใ้นจานเพาะเชื้อ  
เม่ือเพาะเชื้อราได้จ านวนมากพอ เฟลมม่ิงได้น าเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิด ใส่ลงในจานแล้วน าเชื้อราใส่
ลงไปปรากฏว่า เชื้อราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 4 ชนิด เขาได้น าเชื้อราชนิดนีม้าสกัดเป็นยา  
ช่ือว่า เพนนิซิลลิน (Penicillin)” จากสถานการณ์ดงักล่าว อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง มีเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ขอ้ใดบา้ง (ระบุคุณลกัษณะ และยกตวัอยา่งประกอบ) 
 10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาอย่างไร 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 (ต่อ) 
 

ตอนที ่2  จงระบุว่าข้อความทีก่ าหนดให้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทใด 

……… 1. มะนาวมีรสเปร้ียว 

……… 2. ก๊าซออกซิเจนช่วยในการลุกไหม ้ 
……… 3. คล่ืนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสนามไฟฟ้า และการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กในท่ี

วา่งหรือในอวกาศ 

……… 4. ถา้เพิ่มประมาณปุ๋ยใหก้บัพืชมากเกินไปจะท าใหพ้ืชเฉาตาย 

……… 5. ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ 

……… 6. โลหะเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั 

……… 7. แรงดึงดูดของโลกจะแปรผกผนักบัระยะทางก าลงัสองระหวา่งวตัถุทั้งสองและแปรผนั
ตรงกบัผลคูณระหวา่งมวลวตัถุทั้งสอง 

……… 8. สารสกดัจากผลสะเดาจะสามารถก าจดัแมลงไดผ้ลดีกวา่สารสกดัจากใบสะเดา 

……… 9. เม่ือแสงเดินทางผา่นตวักลางต่างชนิดกนัจะเกิดการหกัเห 

……… 10. V  
p
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. สุขภาพส่วนบุคคล 

 2. สุขภาพชุมชน 

 3. สุขบญัติัแห่งชาติ  
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของค าวา่สุขภาพส่วนบุคคลและและสุขภาพชุมชนได ้

 2. บอกแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนได ้

 3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนได ้

 4. บอกประโยชน์และความส าคญัของอาหารประเภทต่างๆ ได ้

5. บอกผลท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทต่างๆ ได ้

6. จ าแนกประเภทและหลกัการใชย้าได ้ 
7. จ าแนกประเภทของยาเสพติดได ้

8. บอกความหมายและจ าแนกประเภทของโรคติดต่อได ้

9. อธิบายรายละเอียดของโรคติดต่อบางโรคได ้

10. บอกประโยชน์และวธีิการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได ้

11. บอกแนวปฏิบติัของการมีสุขภาพดีตามสุขบญัญติัแห่งชาติได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พดูถามตอบ 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. วดีีทศัน์ประกอบการสอน 

 5. แบบฝึกหดั 

 6. ใบงาน  
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 รายงานของใบงาน 

  1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนตรงเวลาและส่งงานทนัตามก าหนด 

  2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

  2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
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บทที ่2 

สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

 

 การพฒันาประเทศชาติให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนักับนานาประเทศได้นั้ น 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างให้การพฒันาดงักล่าวประสบ
ผลส าเร็จ ดงันั้น การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดีจึงเป็นมาตราการหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติให้ดีข้ึนได้ เน่ืองจากสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงจะน ามา       
ซ่ึงศกัยภาพต่างๆ ทั้งในด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ       
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอนัน ามาซ่ึงความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ในชาติ ในทางตรงข้ามหากประชาชนมีสุขภาพท่ีไม่ดี เจ็บป่วยบ่อยคร้ังย่อมท าให้การใช้
ชีวิตประจ าวนัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก กิจการงานต่างๆ ไม่สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แมว้่าในปัจจุบนัจะมีหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าให้
บุคคลไดเ้ขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งเท่าเทียมกนัก็ตาม แต่นัน่ก็หมายความวา่
ภาระท่ีภาครัฐตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายก็เพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้น การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สุขภาพจะท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

 

1. สุขภาพส่วนบุคคล 

 1.1 ความหมายของสุขภาพ 

  สุขภาพเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
สุขภาพตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Health ซ่ึงองค์การอนามัยโลก  (WHO: World Health 

Organization) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ สุขภาพ แต่ดั้งเดิมวา่ การปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย 
อยา่งไรก็ตามนิยามของค าวา่สุขภาพมีความหมายมากกวา่นั้น กล่าวคือ สุขภาพเป็นภาวะท่ีสมบูรณ์
ของร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งไม่มีความเจ็บป่วยหรืออ่อนแอทางสุขภาพ (องค์การอนามยั
โลก, 2556: 3) นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้ความหมายของค าวา่ สุขภาพ ไวอ้ยา่ง
หลากหลาย เช่น   
  ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั และคณะ (2542: 86) ไดใ้ห้ความหมายว่า สุขภาพ หมายถึง
ภาวะการด ารงชีวิตที่สุขสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม   
และการใชส้ติปัญญา 
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  พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (2550: 1) ไดใ้ห้ความหมายว่า สุขภาพ 
หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็น
องคร์วมอยา่งสมดุล 

   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 60) ได้ให้ความหมายว่า สุขภาพ 
หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ (มโน
ธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิตใจ ซ่ึงมิไดห้มายถึงเฉพาะความไม่พิการและไม่มีโรคเท่านั้น 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายโดย
ปราศจากโรคและทุพพลภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตวัให้อยู ่ร่วมกบัผูอื้่นได้อย ่าง        
มีความสุข  
  ดงันั้น สุขภาพส่วนบุคคล หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจของบุคคล   
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข โดยปราศจากการเจ็บป่วยหรืออ่อนแอทางสุขภาพ          
หรืออาจกล่าวไดว้า่ สุขภาพส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงสุขภาพของแต่ละคนวา่ควรจะดูแลรักษา 
ส่งเสริม และป้องกนัโรคอยา่งไร จึงจะเกิดความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกายและจิตใจ  
 1.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิต่อสุขภาพ 

  สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพ
ดีหรือไม่ มิไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นผลรวมจากองค์ประกอบหลายๆ 
ปัจจยัเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพสามารถแบ่งเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1. องค์ประกอบด้านปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 

   1.1 พันธุกรรม เป็นปัจจยัภายในตวับุคคลที่ส าคญัต่อการเกิดโรคหรือความ
ผดิปกติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดซ่ึ้งไดรั้บถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น โรคธาลสัซีเมีย 

(Thalassemia) โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โรคเบาหวาน เป็นตน้ 

 

    
 

ภาพที ่2-1  ผูป่้วยโรคธาลสัซีเมีย   
(ท่ีมา: http://o.quizlet.com/QzVV 

s4EcaHrn5XiwQOpe1g_m.jpg) 

 1.2 เช้ือชาติ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ   
ท าให้มีโอกาสหรือแนวโน้มต่อการเกิดโรคบางชนิดไดง่้าย 

เช่น คนนิโกรมีความตา้นทานต่อโรคไขเ้หลือง และโรค    
ไขม้าลาเรีย (Malaria) ไดดี้กวา่คนผวิขาวหรือคนจีนตา้นทาน
ต่อโรคซิฟิลิส (Syphilis) ไดดี้กวา่คนชาติอ่ืน เป็นตน้  
 1.3 เพศ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดโรค 
โรคท่ีมักพบได้บ่อยในเพศหญิง เช่น โรคมะเร็งเต้านม    
โรคกระดูกผุ ส่วนโรคท่ีมักพบได้บ่อยในเพศชาย เช่น     

โรคน่ิวในถุงน ้าดี โรคปอดบวม เป็นตน้ 

 

  

http://o.quizlet.com/QzVV
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   1.4 อายุและพัฒนาการในวัยต่างๆ โรคที่เกิดในแต่ละกลุ่มอายุนั้นจะมีความ    
แตกต่างกนั เช่น โรคอีสุกอีใส โรคหัด โรคอุจจาระร่วง พบในวยัเด็กมากกว่าวยัผูใ้หญ่ โรคหัวใจ       
โรคหลอดเลือด พบในวยักลางคนมากกว่าคนหนุ่มสาว ส่วนในวยัสูงอายุพบว่ามีความเส่ือมของ
ความสามารถต่อการรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม เช่น สายตา หู ความจ า และอาจจะพบภาวะซึมเศร้าได ้

    1.5 ความรู้ การที่บุคคลมีความรู้เร่ืองการเลือกแบบแผนการปฏิบตัิเพื่อดูแล
สุขภาพอนามยั ท าให้สามารถเลือกวิธีการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้เกิด
ความเครียดในชีวิตไดม้ากกวา่บุคคลท่ีไม่มีความรู้ ตลอดจนมีศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด   

  2. องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 

   2.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัส่ิงไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ ที่อยู่
อาศยั สถานท่ีท างาน รวมถึงความร้อน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน และรังสีต่างๆ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2-2  “ยงุ” ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพส่วนบุคคล 

(ท่ีมา: http://cameronwebb.files.  

wordpress.com/2013/01/aedes_aegypti 

_doggett.jpg) 
 

   2.4 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการด ารงชีวิตของ
บุคคลท่ีเป็นโครงสร้างของสังคม เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี 

ศาสนา เป็นตน้ 

 

 

 2.2 ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เป็นส่ิงแวดลอ้ม
เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต เช่น พืช สัตว  ์ไวรัส เช้ือจุลินทรีย ์   
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิผลต่อสุขภาพอนามยั
ของบุคคลเป็นอย่างมาก เช่น โรคต่างๆ ที่มีสัตวเ์ป็น
พาหะน าโรค อาทิ โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก 
โรคฉ่ีหนู เป็นตน้  

  2.3 ส่ิงแวดล้อมทางเคมี เป็นส่ิงแวดล้อม     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีในรูปแบบต่างๆ เช่น สารตะกัว่ 

สารหนู ฝุ่ น ควนั ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซ่ึงสาร
เหล่าน้ีหากบุคคลสัมผัสไม่ว่าจะด้วยการสูดดม 

บริโภค หรือมีการดูดซึมผา่นผิวหนงั ยอ่มท าให้บุคคล
มีอาการต่างๆ อนัเกิดจากพิษของสารเคมีเหล่านั้น   
เช่น ระคายเคือง แสบตา หายใจล าบาก เป็นตน้ 

 

http://cameronwebb.files/
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  3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการสุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคคลจ าเป็น ตอ้งมีการพฒันาแบบองคร์วมโดยบูรณาการการพฒันาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ 
และมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่วมกบัระบบบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเนน้ให้คนมีความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแลตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นจิตใจ 

คุณภาพการบริการสุขภาพเป็นการจดับริการสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
ความตอ้งการของประชาชนในเร่ืองสุขภาพอนามยัเพื่อยกระดบัสุขภาพอนามยัของคนในชาติให้อยู่
บนรากฐานของการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีโดยทั้งภาครัฐและเอกชนมีหนา้ท่ีร่วมกนัในการจดับริการ
สุขภาพให้ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง อย่างไรก็ตาม ในภาพแห่งความจริงก็คือบริการสาธารณสุขยงั
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เน่ืองจากจ านวนของบุคลากรสาธารณสุขมีจ  ากัด
ตลอดจนเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพก็มีจ  ากดัเฉพาะสถานบริการขนาดใหญ่ท าให้บริการได้
ไม่ทัว่ถึง และประชาชนส่วนหน่ึงโดยเฉพาะผูด้้อยโอกาสยงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบการบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพท าให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดงันั้น 
ระบบบริการและคุณภาพการบริการสุขภาพจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา 

แกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ ที่เป็นปัจจยัอนัก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
อิทธิพลต่อสุขภาพส่วนบุคคลนั้นมีความเช่ือมโยงกนัอย่างแยกไม่ออก นอกจากน้ี องค์ประกอบ
ดงักล่าวยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น ภาครัฐจ าเป็นจะตอ้งให้ความสนใจและเฝ้าระวงั
อย่างใกล้ชิดในการคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะปรับกรอบแนวทางในการดูแล
สุขภาพของประชาชนไทยใหมี้สุขภาพดีข้ึน 

 1.3 การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล 

  การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมดูแล
สุขภาพและพฒันาสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน การมีสุขภาพท่ีดีจะท าให้การประกอบกิจกรรมและ
ภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดงันั้น หลกัในการเสริมสร้างสุขภาพ
ส่วนบุคคลจึงมีช่ือเรียกวา่ หลกั 9 อ. ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. อุบัติเหตุ หมายถึง การฝึกพฤติกรรมส านึกในความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ
ต่างๆ เช่น อุบติัเหตุภายในบา้น อุบติัเหตุจากการจราจร หรืออุบติัเหตุจากการท างาน เป็นตน้ 

  2. อบายมุข หมายถึง การหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดให้โทษ เช่น เหลา้ บุหร่ี ยาบา้ รวมถึง 
การไม่ส าส่อนทางเพศ และไม่เก่ียวขอ้งกบัการพนนัทุกชนิด  
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  3. อากาศ หมายถึง การให้บุคคลอยู่ในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายเทสะดวก ใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติ พยายามหลีกเล่ียงบริเวณที่มีฝุ่ นละอองและมลพิษต่างๆ เช่น ควนับุหร่ี ควนัรถยนต์       
เป็นตน้  

  4. อารมณ์ หมายถึง การฝึกฝนจิตใจให้สามารถผอ่นคลายความเครียด ลดความวิตก
กงัวล ตลอดจนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น ลดการโตแ้ยง้กบับุคคลอ่ืน รู้จกัรับฟัง ให้อภยั 

ใหก้ารช่วยเหลือ เป็นตน้ 

  5. ออกก าลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย ซ่ึงจะท าให้
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัต่างๆ เช่น โรคหวดั โรคภูมิแพ ้โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้น 
เป็นตน้ 

  6. อาหาร หมายถึง การบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ด้วยปริมาณและสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายแต่ละวยั หลีกเล่ียงการรับประทานรมควนั ป้ิงยา่ง หรือทอด
จนไหมเ้กรียม อาหารท่ีมีรสจดั มีปริมาณไขมนัมาก เพื่อผลดีต่อสุขภาพ อีกช่วยลดอตัราเส่ียงต่อ 
การเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด เป็นตน้  
  7. อิริยาบถ  หมายถึง การรักษาอิริยาบถในการเดิน  นั่ง นอน หรือขณะท างาน     
ด้วยท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น ขณะท างานให้นั่งหลังตรง หยิบของบนท่ีสูงไม่ควรเอ้ือม       
หรือเอ้ียวตวัหรือเขยง่ปลายเทา้ ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยให้หยิบถึง เช่น เกา้อ้ี เพื่อป้องกนัอาการปวดเอว    
ปวดหลงั ปวดตามขอ้ต่างๆ  

  8. อนามัย หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ที่อยู่อาศยั หรือส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนๆ รวมทั้งรู้จกัวธีิการป้องกนัโรค เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคติดต่อทางอาหารและน ้ าด่ืม 

เป็นตน้  
  9. โอสถ หมายถึง การได้รับวคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ และใช้ยาได้อย่างถูกตอ้งตาม
หลกัการใชย้า ไม่ควรซ้ือยามารับประทานเองอยา่งผดิๆ 

  เม่ือพิจารณาถึงแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพจะพบว่าปัจจยัหรือองค์ประกอบ       
ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของบุคคลมีมากมาย ในเอกสารเล่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะปัจจยัท่ีส าคญับางประการ 
ไดแ้ก่ อาหาร ยา สารเสพติด โรคติดต่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1.4 อาหาร 

   พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ อาหาร หมายถึง ของกิน
หรือเคร่ืองค า้จุนชีวิต ได้แก่ วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 

หรือในรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโ้ทษตาม 
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กฎหมาย และวตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวตัถุเจือปน
อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งรส (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554: 1) 

  1.4.1 อาหาร 5 หมู่ 

    อาหารมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบใน 
การสร้างเซลล์และเน้ือเยื่อ ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ นอกจากน้ี อาหารยงัเป็นแหล่งของพลงังาน
ส าหรับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกาย ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมู่ ดงัน้ี 

    1. เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่ว อาหารหมู่น้ีส่วนใหญ่จะให้สารอาหารประเภท
โปรตีน และอาจมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ดว้ย โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีร่างกายใชส้ังเคราะห์เป็น
กลา้มเน้ือ ผิวหนงั เล็บ ตา ฯลฯ นอกจากน้ี เน้ือเยื่อต่างๆ เอนไซม ์ตลอดจนฮอร์โมนท่ีมีในร่างกาย
ส่วนใหญ่มักจะประกอบข้ึนจากโปรตีนแทบทั้ งส้ิน ดังนั้ น โปรตีนจึงมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโต เป็นองค์ประกอบของเซลล์ ช่วยซ่อมแซมอวยัวะส่วนท่ีสึกหรอให้เป็นปกติ แหล่ง
อาหารท่ีให้โปรตีนมีทั้งในพืชและสัตว ์โปรตีนท่ีไดจ้ากสัตว ์ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์างๆ ไข่ น ้ านม และ
ผลิตภณัฑจ์ากนม ส่วนโปรตีนจากพืช ไดแ้ก่ เมล็ดธญัพืชต่างๆ เช่น ถัว่ ขา้วสาลี ขา้วโพด เป็นตน้ 

     2. ข้าว แป้ง เผอืก มัน และน า้ตาล อาหารในหมู่น้ีถือเป็นอาหารหลกัของคนไทย
ท่ีส าคญันั่นคือ ขา้ว นอกจากขา้วแล้วยงัรวมถึงแป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง  เช่น ก๋วยเต๋ียว และ       
ยงัรวมเผอืก มนัต่างๆ และน ้าตาลท่ีไดจ้ากออ้ย มะพร้าว หรือตน้ตาลอีกดว้ย เม่ือรับประทานอาหาร
หมู่น้ีร่างกายจะไดรั้บสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงมีหนา้ท่ีส าคญัคือให้พลงังานและความ
ร้อนแก่ร่างกาย ช่วยให้การเผาผลาญไขมนัด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยสงวนการใช้โปรตีน      
ในร่างกาย ช่วยใหก้ารท างานของล าไส้ดีข้ึน และเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสารเคมีในร่างกาย  

    3. ไขมันและน ้ามัน อาหารหมู่น้ีจะให้สารอาหารประเภทไขมนัมาก ไขมนัเป็น
สารอาหารท่ีให้พลงังานสูงโดยร่างกายจะเก็บสะสมไขมนัในบริเวณใตผ้ิวหนังและรอบอวยัวะ
ภายในต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลงังานไวใ้ช้ยามตอ้งการ ไขมนัยงัท าหน้าท่ีเป็นฉนวนป้องกนัการ
สูญเสียความร้อนออกจากร่างกายจึงช่วยใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น ช่วยละลายวติามินบางชนิดและ 

ให้กรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย แหล่งอาหารท่ีให้ไขมนั ได้แก่ น ้ ามนัจากสัตว ์เช่น น ้ ามนัหมู 
น ้ามนัจากพืช เช่น น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนัดอกค าฝอย น ้ามนัจากเมล็ดทานตะวนั และถั่วต่างๆ        

เป็นตน้ 

    4. พืชผักต่างๆ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่ช่วย
ป้องกนัโรค และช่วยให้อวยัวะต่างๆท างานไดต้ามปกติเช่นผกัที่มีสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้ม อาทิ     
แครอท ฟักทอง จะมีสารประกอบพวกแคโรทีน (Carotene) ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นวิตามินเอได้
นอกจากน้ี พืช ผกัต่างๆ ยงัให้สารอาหารประเภทโปรตีน เช่น ถัว่ ขา้วโพด และคาร์โบไฮเดรต เช่น 
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ออ้ย มนั อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม คุณค่าของอาหารจากพืชผกัต่างๆ ย่อมข้ึนอยู่กบัการเตรียมอาหาร
ดงันั้น การตม้หรือเค่ียวอาหารพวกพืชผกันานๆย่อมท าให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะวิตามินบางชนิดท่ีจะสลายเม่ือไดรั้บความร้อน เช่น วิตามินซี นอกจากน้ี พืชผกัต่างๆ 
ยงัให้กากอาหารหรือใยอาหารซ่ึงมีประโยชน์ท าให้ระบบขบัถ่ายของร่างกายท างานไดอ้ย่างเป็น
ปกติ 

    5. ผลไม้ อาหารหมู่น้ีจะให้สารอาหารประเภทวิตามินแร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรต 
(จากแป้งและน ้ าตาล) เช่นเดียวกบัพืชผกัต่างๆ จึงถือเป็นอาหารป้องกนัโรคเช่น โรคลกัปิดลกัเปิด 
เกิดจากการขาดวติามินซี ซ่ึงพบในผลไมจ้  าพวก ส้มฝร่ังมะขามโรคเก่ียวกบัสายตาบางชนิด เกิดจาก
การขาดวติามินเอ ซ่ึงพบในผลไมท่ี้มีสีเหลือง เช่น มะม่วงสุกมะละกอสุกเป็นตน้ 

  1.4.2 สารอาหาร 

    ในอาหารมีสารเคมีที่จ  าเป็นต่อร่างกาย ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั 

โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และน ้ า (Miller and Levine, 2010: 869) เรียกสารเคมีเหล่าน้ีวา่ สารอาหาร 
(Nutrients) ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

    1. โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารที่ให้พลงังานประกอบด้วยกรดอะมิโน 
(Amino acid) หลายๆ ชนิดมาเรียงต่อกนั กรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลประกอบดว้ยธาตุหลกั ไดแ้ก่ 
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) บางชนิดยงัมีก ามะถนั (S) หรือ
ฟอสฟอรัส (P) เป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ย โดยโปรตีน 1 กรัม จะใหพ้ลงังาน 4 กิโลแคลอรี   
    โปรตีนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามคุณค่าทางโภชนาการ ดงัน้ี    
     1.1 โปรตีนชนิดสมบูรณ์ (Complete protein) หรือโปรตีนที่มีคุณภาพดี 
หมายถึง โปรตีนท่ีมีชนิดและปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นครบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ เม่ือบริโภค
โปรตีนชนิดน้ีในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายทุกวนัจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 
มีความตา้นทานโรค มีน ้าหนกัตวัท่ีเป็นปกติเหมาะสมกบัส่วนสูง โปรตีนประเภทน้ีมีอยูใ่นอาหาร 

ประเภทเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่น ไข่ นม เนยแขง็ เป็นตน้ 

     1.2 โปรตีนชนิดก่ึงสมบูรณ์ (Partially complete protein) หมายถึง โปรตีน     
ท่ีประกอบดว้ยกรดอะมิโนจ าเป็นในปริมาณเพียงพอต่อการด ารงชีวิต แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย เช่น โปรตีนจากพืช ผกั และถัว่ต่างๆ ยกเวน้ 
ถัว่เหลือง และลูกนทั (Nut) 

     1.3 โปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์ (Incomplete protein) หมายถึง โปรตีนที่ขาด
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายหลายชนิด ท าให้ไม่มีผลต่อเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
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ได้เลย และไม่มีผลช่วยให้ร่างกายด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น เจลาติน (Gelatine) ในเส้นเอ็นของสัตว์         
เซอิน (Zein) ในขา้วโพด เป็นตน้ 

     ในเอกสารบางเล่มอาจจดัโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์และชนิดก่ึงสมบูรณ์รวมไว้
อยูใ่นพวกเดียวกนั เรียกวา่ “โปรตีนไม่สมบูรณ์ หรือโปรตีนคุณภาพตํา่” 

    2. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอาหารหลกัท่ีให้พลงังานแก่ร่างกาย
โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลงังาน 4 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอินทรียเ์ช่นเดียวกบั
โปรตีนและไขมนั มีธาตุคาร์บอน โฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองคป์ระกอบ สามารถจ าแนกตาม
สมบติัทางกายภาพและทางเคมีไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
     2.1 คาร์โบไฮเดรตประเภทน ้าตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีรสหวาน สามารถ
ละลายน ้าได ้ประกอบดว้ย 

      2.1.1 น ้าตาลโมเลกลุเดี่ยวหรือโมโนแซ็กคาร์ไรด์ (Monosaccharide)    

เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดท่ีร่างกายไม่สามารถย่อยได้อีก เช่น กลูโคส (Glucose) 
ฟรักโทส (Fructose) กาแล็กโทส (Galactose) เป็นตน้ 

      กลูโคสเป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมากท่ีสุด จดัเป็นแหล่ง
พลงังานท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต พบมากในองุ่น น ้ าผึ้ง ผกัและผลไมท้ัว่ไป ส่วนฟรักโทส พบมาก        
ในน ้ าผึ้ ง (น ้ าผึ้ งมีน ้ าตาลฟรักโทสเป็นองค์ประกอบถึง 40%) ผลไม้ท่ีรสหวาน เช่น มะม่วงสุก     
ส่วนกาแล็กโทสพบเป็นองคป์ระกอบของน ้าตาลแลกโทส (Lactose) ท่ีอยูใ่นน ้านม   
      2.1.2 น า้ตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซ็กคาร์ไรด์ (Disaccharide)  จัดเป็น
คาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบดว้ยน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว 2 โมเลกุล มาเช่ือมต่อกนั เช่น ซูโครส (Sucrose) 

หรือน ้าตาลทราย ประกอบดว้ยกลูโคสและฟรักโทส แล็กโทส (Lactose) ประกอบดว้ยกลูโคสและ
กาแล็กโทส มอลโทส (Maltose) ประกอบดว้ยกลูโคส 2 โมเลกุล เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2-3  ตวัอยา่งปฏิกิริยาการเกิดน ้าตาลโมเลกุลคู่ 
(ท่ีมา: http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch05/05_05Maltose.jpg) 

 กลโูคส กลโูคส มอลโทส 



 

65  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

      ในชีวิตประจ าวนัเราสามารถพบน ้ าตาลซูโครสได้ในพืชจ าพวกอ้อย       
หวับีท (Beet root) หรือผลไมท่ี้มีรสหวานเกือบทุกชนิด ส่วนมอลโทสพบไดใ้นขา้วมอลต ์(Malt) 
เมล็ดขา้วท่ีก าลงังอก และแล็กโทสพบไดใ้นน ้านมและในปัสสาวะหญิงมีครรภ ์ 
    

           
 

ภาพที ่2-4  แหล่งของน ้าตาลโมเลกุลคู่จากพืชชนิดต่างๆ 

(ท่ีมา: http://blogs.food24.com/ninaskitchen/files/2012/07/Beetroot0001.jpg 

http://www.brewshop.co.nz/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27

136e95/a/c/acidulated-malt-grain_1_1.jpg 

และ http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/375/6375/images/TEWN1/3.jpg) 

 

     2.2 คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่น ้าตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่มีรสหวาน เกิดจาก
โมเลกุลของน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวจ านวนมากๆ มาเช่ือมต่อหรือรวมกนัเป็นโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน            
จึงเรียกคาร์โบโฮเดรตประเภทน้ีว่า พอลิแซ็กคาร์ไรด์ (Polysaccharide) เช่น แป้ง เซลลูโลส         
ไกลโคเจน เป็นตน้  
    3. ไขมัน (Lipid) เป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานมากท่ีสุด โดยไขมนั 1 กรัม จะให้
พลงังาน 9 กิโลแคลอรี ไขมนัประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน หากเป็นของแข็ง               
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เรียกวา่ ไข (Wax) หากเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิหอ้ง เรียกวา่ น ้ามัน (Oil) ไขมนัท่ีพบ
ในอาหารส่วนใหญ่จะเป็นไขมนัเชิงเด่ียว เรียกวา่ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรดไขมนั 3 โมเลกุลจบัอยู่กบักลีเซอรอล หากมีปริมาณสูงในเลือดจะท าให้เส้นเลือดแดงแข็งตวั    
ถา้เกิดท่ีหัวใจจะท าให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ถา้เกิดท่ีสมองอาจท าให้เป็นอมัพาตหรือท าให้เกิด
อาการขา้งเคียงไดแ้ก่ ปวดทอ้ง ตบัโต มา้มโต และระบบประสาทท างานผดิปกติ   

http://www.brewshop.co.nz/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/acidulated-malt-grain_1_1.jpg
http://www.brewshop.co.nz/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/acidulated-malt-grain_1_1.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/375/6375/images/TEWN1/3.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%95
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    จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า  ไขมันเป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานสูงกว่า
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนกว่าเท่าตวั การบริโภคอาหารท่ีมีพลงังานมากเกินไปจะท าร่างกายเก็บ
สะสมพลงังานดงักล่าวในรูปของไขมนัในร่างกาย ท าให้เกิดโรคอว้นและเส่ียงต่อการเกิดโรคอ่ืนๆ 
อีกหลายโรค เช่น โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง นอกจากน้ี คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนท่ีเหลือจากท่ี
ร่างกายน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัก็จะถูกเปล่ียนและเก็บสะสมในรูปของไขมนัไดเ้ช่นกนั 

    อย่างไรก็ตาม การลดความอว้นโดยการงดบริโภคไขมนัอยา่งเด็ดขาดจะท าให้
ร่างกายขาดกรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการด ารงชีวติ และขาดวติามินบางชนิดท่ีละลายในไขมนั
ท าใหเ้กิดโรคต่างๆ เช่น โรคลกัปิดลกัเปิด เน่ืองจากขาดวติามินซี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที ่2-1  การเปล่ียนแปลงสารอาหารประเภทใหพ้ลงังานในร่างกาย 

(ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2550: 6) 

 

    4. แร่ธาตุ (Mineral) เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลงังานร่างกายจึงตอ้งการใน
ปริมาณท่ีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต แต่ก็ไม่สามารถขาดได ้
เน่ืองจากแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบของสารหลายชนิดท่ีมีความส าคญัต่อการท าหนา้ท่ีของเซลล์และ
อวยัวะต่างๆ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบของเน้ือเยื่อในร่างกาย เช่น แคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบของกระดูกและฟัน ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)            

ในเซลลเ์มด็เลือดแดง เป็นตน้ 

 

 

น ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วติามิน แร่ธาตุ 

สารอาหาร 

กรดไขมนั กรดไขมนั กรดไขมนั 

ไขมนัสะสมในร่างกาย 
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ภาพที ่2-5  ส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเซลลเ์มด็เลือดแดง 

(ท่ีมา: http://www.thaibdlab.com/info/images/stories/cbc_img_8.jpg) 

 

 แร่ธาตุท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนัมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีหน้าท่ีและความส าคญั
แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2-1  

 

ตารางที ่2-1  แร่ธาตุ แหล่งอาหาร หนา้ท่ีและความส าคญั และอาการเม่ือขาดแร่ธาตุชนิดต่างๆ   
  

แร่ธาตุ แหล่งอาหาร หน้าที่และความส าคัญ ผลของการขาด 

แคลเซียม 

(Ca) 

ปลาไส้ตนั ปลา
ตวัเล็กๆ กุง้แหง้ 
เนยแขง็ นมสด 
ไขผกั 

- เป็นส่วนประกอบของกระดูก
และฟัน  

- ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด  
- ช่วยในการท างานของกลา้มเน้ือ

และระบบประสาท 

- โรคกระดูกอ่อน
กระดูกเปราะและ
หกัง่าย 

- ฟันผ ุ

- เลือดแขง็ตวัชา้ 

ก ามะถนั 

(S) 

เน้ือสัตว ์ไข่นม 
ถัว่ กะหล ่าปลี 

- จ าเป็นต่อการสร้างโปรตีนใน
ร่างกาย 

- ก าจดัสารพิษในร่างกาย 

- การสร้างโปรตีน
ผดิปกติ 

- สารพิษตกคา้ง 

ฟอสฟอรัส 

(P) 

กุง้ ปลาไส้ตนั    
ไข่ นมสด  
นมถัว่เหลือง  
ผกัใบเขียว 

- เป็นส่วนประกอบของกระดูก
และฟัน 

- ช่วยสร้างเซลลส์มองและ
ประสาท 

- เป็นองคป์ระกอบของดีเอน็เอ 
(DNA) 

- มีอาการคลา้ยกบั
ขาดแคลเซียม เช่น 
กระดูกอ่อน 

- อ่อนเพลีย  

เมด็เลือดแดง    ฮีโมโกลบิน ธาตุเหลก็ในฮีโมโกลบิน 

ธาตุเหลก็ 

http://www.thaibdlab.com/info/images/stories/cbc_img_8.jpg
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ตารางที ่2-1  (ต่อ)  

 

แร่ธาตุ แหล่งอาหาร หน้าที่และความส าคัญ ผลของการขาด 

โพแทสเซียม 

(K) 

เน้ือสัตว ์นม 
กลว้ย ผกัใบ
เขียนว ส้ม ถัว่ 
ขา้ว เห็ด ไข่ 

- ควบคุมระดบัของเหลวในเซลล ์

- ช่วยในการหดตวัของกลา้ม 

- การท างานของระบบประสาท 

- การท างานของ
กลา้มเน้ือและระบบ
ประสาทผดิปกติ 

- เบ่ืออาหาร ซึมเศร้า 

เหล็ก 

(Fe) 

ตบั  เน้ือสัตว ์    
ไข่แดง มะเขือ    
ผกัใบเขียว งาด า 

- เป็นส่วนประกอบของ
ฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง  

- เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
บางชนิด 

- โรคโลหิตจาง 

- อ่อนเพลีย  
- เหน่ือยง่าย 

ไอโอดีน 

(I) 
เกลือแกง นม     
ไข่ อาหารทะเล
ทุกชนิด 

- ป้องกนัโรคคอพอก 

- ช่วยในการเจริญเติบโต 

- เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน
ไทรอกซิน (Thyroxin) 

- โรคคอพอก 

- ในเด็กจะท าให ้ 
แคระแกร็น 

สติปัญญาเส่ือม 

โซเดียม 

(Na) 

น ้าปลา เกลือแกง 
ไข่ นม เนย 

 

- ควบคุมปริมาณน ้าในเซลล ์       
ใหค้งท่ี 

- ควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือ
และระบบประสาท 

- เบ่ืออาหาร เป็น
ตะคริว ชกั หมดสติ 

- คล่ืนไส้ ความดนัต ่า 

แมกนีเซียม 

(Mg) 

ร าขา้ว ผกัใบเขียว 
ถัว่ นม งา อาหาร
ทะเล 

- ควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือ
และระบบประสาท 

- ควบคุมการสร้างโปรตีน 

- เป็นส่วนประกอบของเลือด    
และกระดูก 

- อ่อนเพลีย 

- ความดนัโลหิตสูง 

- เกิดอาการชกักระตุก
ไดง่้าย 

สังกะสี 

(Zn) 

เคร่ืองในสัตว ์
เน้ือสัตว ์หอย
ต่างๆ 

- เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน
อินซูลิน (Insulin) และเอนไซม ์
(Enzyme) บางชนิด 

- ร่างกายเจริญเติบโต
ไม่เตม็ท่ี 

- เกิดดอกเล็บ 

(ท่ีมา: พทัธนันท์ ศรีม่วง, 2554: 255-287; และปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ , 

2538: 85-88) 
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    5. วิตามิน (Vitamin) เป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลงังานเช่นเดียวกบัแร่ธาตุ ดงันั้น 
ร่างกายจึงตอ้งการในปริมาณน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกนั วิตามินมีความส าคญัต่อการท างาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกายโดยจะท างานร่วมกบัเอนไซม์ในปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ ดงันั้น    
หากขาดวติามินจะส่งผลท าใหร่้างกายผดิปกติและเกิดโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคตาฟางกลางคืน (Night 

blindness) จากการขาดวติามินเอ เป็นตน้  
     วติามินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
     1. วติามินท่ีละลายในน ้า ไดแ้ก่ วติามินบีต่างๆ และวติามินซี  
     2. วติามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วติามินเอ ดี อี และวติามินเค  
    วิตามินแต่ละชนิดมีหน้าท่ีและความส าคญัแตกต่างกนั หากขาดหรือได้รับไม่
เพียงพอจะส่งผลต่อร่างกายในลกัษณะต่างๆ ดงัตารางท่ี 2-2  

 

ตารางที ่2-2  วติามิน แหล่งอาหาร หนา้ท่ีและความส าคญั และอาการเม่ือขาดวติามินชนิดต่างๆ 

 

วติามิน แหล่งอาหาร หน้าที่และความส าคัญ ผลของการขาด 

วติามินเอ 

(A) 

เคร่ืองในสัตว ์นม 
เนย ไข่แดง ผกัผลไม้
สีเขียวและเหลือง 

- ช่วยในการเจริญเติบโต 

- บ ารุงสายตา 

- บ ารุงผวิพรรณ 

- เด็กไม่เจริญเติบโต 

- มองไม่เห็นในท่ีสลวั 

- ผวิหนงัหยาบกร้าน 

วติามินดี 

(D) 

นม เนย ไข่ ตบั 
น ้ามนัตบัปลา  
หรือคอเลสเตอรอล         
ใตผ้วิหนงัเม่ือไดรั้บ
แสงแดด 

- ช่วยเพิ่มอตัราการดูดซึม
แคลเซียมและฟอสฟอรัส 

ท่ีล าไส้เล็ก 

 

- โรคกระดูกอ่อน                     
ฟันผงุ่าย  

- ร่างกายเจริญเติบโตชา้ 

- ภูมิคุม้กนัลดลง 

 

วติามินอี 

(E) 

น ้ามนัจากพืช 

 ผกัใบเขียว เมล็ดพืช            
- ท าใหเ้มด็เลือดแดงแขง็แรง 

- ควบคุมการท างานของระบบ    
สืบพนัธ์ุ 

- ช่วยสร้างเอนไซม ์

- โรคโลหิตจาง 

- หญิงมีครรภอ์าจท าให้
แทง้ได ้ผูช้ายอาจเป็น
หมนั 

วติามินเค 

(K) 

ตบั ไข่แดง น ้ามนั 
ถัว่เหลือง ผกัใบเขียว 

- สร้างสารท่ีจ าเป็นในการ
แขง็ตวัของเลือด 

- เลือดแขง็ตวัชา้กวา่
ปกติ 
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ตารางที ่2-2  (ต่อ) 
 

วติามิน แหล่งอาหาร หน้าที่และความส าคัญ ผลของการขาด 

วติามินบี 1 

(B1) 

ขา้วซอ้มมือ ถัว่ ไข่
แดง เน้ือสัตว ์ตบั 

- บ ารุงระบบประสาทและการ
ท างานของหวัใจ 

- โรคเหน็บชา 

- เบ่ืออาหาร 

- อ่อนเพลีย 

วติามินบี 2 

(B2) 

ไข่ นม ผกั ยสีต ์     
ถัว่เหลือง 

- ช่วยใหก้ารเจริญเติบโต
เป็นไปอยา่งปกติ 

- บ ารุงผวิหนงั ล้ิน และตา 

- โรคปากนกกระจอก 

- ริมฝีปากแหง้ 

- ตาสู้แสงไม่ได ้ 
- ล้ินอกัเสบ 

วติามินบี 3 

(B3) 

เน้ือสัตว ์ตบั ถัว่   
ขา้วกลอ้ง ยสีต ์

- ช่วยในการท างานของระบบ
ประสาท กระเพาะอาหาร 
และล าไส้ 

- บ ารุงผวิหนงั และล้ิน 

- ผวิหนงัหยาบแหง้         
มีสีด า ล้ินบวม 

- ระบบยอ่ยอาหาร
ท างานผดิปกติ 

วติามินบี 6 

(B6) 

เน้ือสัตว ์ตบั ผกั ถัว่ 
ขา้วซอ้มมือ 

- บ ารุงผวิหนงัและระบบ
ประสาท 

- ช่วยในการท างานของระบบ
ยอ่ยอาหาร 

- ประสาทเส่ือม        
บวม คนัตามผวิหนงั 

- การท างานของ
กลา้มเน้ือผดิปกติ 

วติามินบี 12 

(B12) 

ไข่ เนยแขง็ ตบั 
เน้ือสัตว ์

- ช่วยในการสร้างเมด็เลือด
แดงท่ีไขกระดูก 

- ช่วยในการท างานของระบบ
ประสาท 

- โรคโลหิตจาง 

- ประสาทเส่ือม 

วติามินซี 

(C) 

ผลไมแ้ละผกัต่างๆ 
เช่น มะขามป้อม   
ส้ม ฝร่ัง มะเขือเทศ 
มะนาว   

- ช่วยใหผ้นงัหลอดเลือดฝอย
เหนียวและแขง็แรง 

- รักษาสุขภาพของเหงือก    
และฟัน 

- เสริมสร้างภูมิคุม้กนั 

- โรคลกัปิดลกัเปิด 
(เลือดออกตามไรฟัน) 

- หลอดเลือดฝอยเปราะ 
แตกง่าย 

- เป็นหวดัง่าย 

(ที่มา: พทัธนนัท์ ศรีม่วง, 2554: 192-248; และปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ , 

2538: 91-95) 
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    6. น า้ เป็นสารอาหารท่ีเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ช่วยใน
การน าของเสียออกจากร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี ร่างกายไดรั้บน ้ าโดยการด่ืมน ้ า
และจากอาหาร น ้ าจดัเป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลงังานเช่นเดียวกบัแร่ธาตุและวิตามิน ในร่างกาย
คนเรามีน ้าเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60-70 ของน ้าหนักตวั หากในแต่ละวนัร่างกาย
ได้รับน ้ าไม่เพียงพออาจส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย ปากแห้ง ผิวแห้ง 
ปัสสาวะมีสีเขม้ ดงันั้น เราจึงควรด่ืมน ้ าอย่างน้อยวนัละ 8-10 แก้ว หรือประมาณ 2 ลิตรต่อวนั 
เพื่อใหก้ลไกในร่างกายท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.4.3 การเลอืกบริโภคอาหาร 

    ในแต่ละวนัร่างกายตอ้งการอาหารแต่ละหมู่ในปริมาณสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน      
นกัโภชนาการจากกองโภชนาการ กรมอนามยั และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจึงเสนอแนวคิดการ
ก าหนดการเลือกบริโภคอาหารให้ครบตามสัดส่วนโดยมีฐานมาจากขอ้ปฏิบติัการบริโรคอาหาร
เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยในรูปแบบของ ธงโภชนาการ (Nutrition Flag)  
    ธงโภชนาการจะบอกถึงปริมาณ สัดส่วน และความหลากหลายของอาหารท่ี    
คนไทยอายุตั้ งแต่ 6 ปีข้ึนไปควรรับประทานใน 1 วนั โดยแบ่งอาหารออกเป็น 4 ชั้น 6 กลุ่ม               
ตามสัดส่วนท่ีควรรับประทาน ดงัภาพท่ี 2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-6  ธงโภชนาการ 

(ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2550: 7;  

และพทัธนนัท์ ศรีม่วง, 2554: 31) 

ช้ันที ่1 กลุ่มข้าวแป้ง 

บริโภคปริมาณมากท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งพลงังาน       
ควรบริโภคขา้วท่ีขดัสีนอ้ย เช่น ขา้วกลอ้ง 

ช้ันที ่2 กลุ่มพชื ผกั และผลไม้ 

บริโภคปริมาณรองลงมา เพ่ือใหไ้ดว้ติามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร 

ช้ันที ่3 กลุ่มเนือ้สัตว์ ถั่ว นม 

บริโภคปริมาณพอเหมาะเพื่อใหไ้ดโ้ปรตีนคุณภาพดี  
ไขมนั ธาตุเหลก็ และแคลเซียม 

ช้ันที ่4 กลุ่มน า้มนั น า้ตาล เกลอื  
บริโภคแตน่อ้ยเท่าท่ีจ าเป็น 
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    จากภาพท่ี 2-6 จะเห็นไดว้า่ สัดส่วนของอาหารท่ีควรบริโภคแสดงโดยใชข้นาด
ของพื้นท่ีธงโภชนาการ พื้นท่ีมากแสดงว่าควรบริโภคอาหารกลุ่มนั้นในปริมาณมาก พื้นท่ีน้อย
แสดงว่าควรบริโภคอาหารกลุ่มนั้นในปริมาณน้อย โดยแต่ละกลุ่มควรบริโภคอย่างหลากหลาย       
ไม่ซ ้ าจ  าเจ เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีร่างกายตอ้งการและเป็นการหลีกเล่ียงการ
สะสมสารพิษจากการปนเป้ือนในอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีบริโภคเป็นประจ า 

    อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย การ
รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและครบทั้ง 5 หมู่ จะท าใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอกบั
ความตอ้งการ หากไดรั้บสารอาหารมากหรือนอ้ยเกินไปอาจเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะขาด
สารอาหารได้ ดงันั้น การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วย
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง มีอายุท่ียืนยาว อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อีกดว้ย 

 1.5 ยา 

  ยาเป็นวตัถุท่ีมนุษยน์ ามาใช้ในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบั
ร่างกายและจิตใจ ยาทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษควบคู่กนั หากใช้อย่างถูกวิธีก็จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การรักษา แต่ถา้ใช้ในทางท่ีผิดหรือใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจท าให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตไดเ้ช่นเดียวกนั 
ดงันั้น ผูใ้ชย้าจึงควรเรียนรู้เร่ืองยาและใชย้าอยา่งถูกวธีิเพื่อช่วยลดอตัราเส่ียงท่ีเกิดจากการใชย้า เช่น 
การด้ือยา การแพย้า การติดยา เป็นตน้  
  1.5.1 ความหมายของยา 

    พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยา ฉบบัที่ 3    
พ.ศ. 2522 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ยา หมายถึง  
    1. วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

    2. วตัถุที่มุ่งหมายใช้ในการวินิจฉัย บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค       
หรือความเจบ็ป่วยของมนุษยห์รือสัตว ์

    3. วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑ ์หรือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป หรือ 

    4. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหนา้ท่ี
ใดๆ ของร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์

    ซ่ึงวตัถุในขอ้ 1-4 ไม่หมายความรวมถึง 

    1. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี
ประกาศ 
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    2. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจยั การวิเคราะห์ 
หรือการชณัสูตรโรคซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายมนุษย ์

    3. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์ เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอาง หรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประกอบโรคศิลปะหรือวชิาชีพเวชกรรม (พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510, 2510: 1-2) 

    จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ยา หมายถึง วตัถุท่ีมีผลต่อสุขภาพของมนุษยห์รือสัตว ์  
ท่ีไม่ใช่อาหาร โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อใชใ้นการวินิจฉยั บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค
จากความเจบ็ป่วยต่างๆ  
  1.5.2 แหล่งก าเนิดยา 

    ยาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัไม่วา่จะเป็น ยาสามญัประจ าบา้น ยาบรรจุเสร็จ หรือยา
สมุนไพรก็ตาม ยาเหล่าน้ีลว้นมีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติหรือมาจากการสังเคราะห์ทางเคมีแทบ
ทั้งส้ิน    
    1. แหล่งก าเนิดยาจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ พวกสมุนไพร ซ่ึงไดม้าจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

     1.1 จากพืช ไดแ้ก่ ยาท่ีไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืชโดยตรง เช่น ราก ใบ ดอก ผล 
เปลือก หรือเมล็ด น ามาท ายาโดยไม่เปล่ียนแปลงรูป เรียกวา่ เคร่ืองยาสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร 
ใชเ้ป็นยาแกไ้ข ้มะเกลือ ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ ถา้สกดัสารเคมีท่ีมีในพืชออกมาท าให้บริสุทธ์ิ เรียกวา่ 
สารสกัดบริสุทธ์ิ เช่น ยาควินิน (Quinine) ใช้รักษาโรคไขม้าลาเรีย (Malaria) สกดัได้จากตน้
ซิงโคนา (Cinchona) ยาฉีดระงบัปวด เช่น มอร์ฟีน (Morphine) เพทิดีน (Pethidine) ซ่ึงสกดัมาจาก
ฝ่ิน เป็นตน้  
 

      
 

ภาพที ่2-7  ดอกและใบซิงโคนา และดอกของฝ่ิน 

(ท่ีมา: http://someinterestingfacts.net/wp-content/uploads/2013/02/Cinchona.jpg 

และ http://www.unodc.org/images/afghanistan//DSC00107.JPG) 

http://someinterestingfacts.net/wp-content/uploads/2013/02/Cinchona.jpg
http://www.unodc.org/images/afghanistan/DSC00107.JPG
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     1.2 จากสัตว ์ไดแ้ก่ ยาท่ีไดจ้ากอวยัวะต่างๆ ของสัตว ์เช่น อินซูลินจากตบัอ่อน
ของหมูและววั แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า เป็นตน้ 

     1.3 จากแร่ธาตุ ได้แก่ ยาที่ได้จากแร่ธาตุที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น 
ทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นยาฆ่าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของธาตุไอโอดีน ดินขาวเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค
กระเพาะและล าไส้ เป็นตน้     
    2. จากการสังเคราะห์ทางเคมี  
    เน่ืองจากตวัยาชนิดต่างๆ ท่ีอยูใ่นธรรมชาติอาจมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูป่้วย ดงันั้น จึงสามารถน าสารสกดับริสุทธ์ิมาสังเคราะห์ต่อดว้ยวิธีทางเคมีเพื่อให้ได้ยาท่ีมี
คุณสมบติัตามตอ้งการ หรือน าสารตั้งตน้ท่ีเหมาะสมมาท าปฏิกิริยาทางเคมีกนัเพื่อให้เกิดสารใหม่ท่ี
ตอ้งการ เช่น ยาลดไข ้ยาลดกรด เป็นตน้    
  1.5.3 ประเภทของยา  
    ส านกัคณะกรรมการอาหารและยา ไดจ้  าแนกยาออกเป็นประเภทต่างๆ (สุนนัท ์
บุราณรมย ์และคณะ, 2542: 85) ไดด้งัน้ี 

1. ยาสามัญประจ าบ้าน เป็นยาท่ีมีอนัตรายนอ้ยท่ีสุด เหมาะส าหรับเลือกใช้เป็น
ตัวแรกเม่ือมีอาการเจ็บป่วย ยาเหล่าน้ีมีขายทั่วไปในท้องตลาดโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขาย           
การสังเกตยาเหล่าน้ีคือท่ีขา้งขวดหรือกล่องใส่ยาจะมีค าวา่ ยาสามัญประจ าบ้าน ก ากบัอยูเ่สมอ 

 

            
 

ภาพที ่2-8  ขอ้ความท่ีพบบนเอกสารก ากบัยา “ประเภทยาสามญัประจาํบ้าน” 

 

 

 

 

ยาสามญัประจ าบา้น 
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ภาพที ่2-9  ขอ้ความท่ีพบบนกล่องใส่ยา “ประเภทยาอันตราย” 
 

    3. ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาท่ีมีอนัตรายสูง แพทยจ์ะจ่ายให้กบัผูป่้วยเฉพาะเมื่อ     
มีความจ าเป็นเท่านั้น หากมียาอ่ืนท่ีมีพิษหรือโทษนอ้ยกวา่ใชท้ดแทนไดแ้พทยจ์ะไม่ตดัสินใจใชย้า
ประเภทน้ี ยาเหล่าน้ีจึงจ าหน่ายไดต่้อเม่ือมีใบสั่งแพทยเ์ป็นหลกัฐานเท่านั้น การสังเกตยาเหล่าน้ี    
คือท่ีขา้งขวดหรือกล่องใส่ยาจะมีค าวา่ ยาควบคุมพเิศษ ก ากบัอยู ่
    4. ยาบรรจุเสร็จ เป็นยาแผนปัจจุบนัที่ผลิตแล้วบรรจุอยู่ในภาชนะปิดผนึก          
มีฉลากแจง้ช่ือยา ปริมาณตวัยาส าคญั วธีิใช ้ตลอดจนวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายขุองยา  
    5. ยาเสพติดให้โทษ เป็นยาท่ีผูใ้ชอ้าจเกิดการเสพติดได ้กฎหมายจึงตอ้งควบคุม
การซ้ือขายยาประเภทน้ีอย่างเคร่งครัด แพทยท่ี์ต้องการใช้จะต้องขออนุญาตซ้ือจากส านักงาน      
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น   
    6. วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เป็นยาที่มีผลต่อระบบประสาท และอาจ
ก่อให้เกิดการเสพติดได ้กฎหมายจึงตอ้งควบคุมการซ้ือขายยาประเภทน้ีอยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกบั
ยาเสพติดใหโ้ทษ   
  1.5.4 หลกัการใช้ยา 

    ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ยาไม่ถูกต้องซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือการรักษาไม่ได้ผล        
เกิดอาการแพย้าหรือเกิดพิษต่อเน่ืองจากการใชย้าเกินขนาด เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายจึงควรใช้
ยาใหถู้กหลกัการใชย้า ดงัน้ี 

    1. ใช้ยาให้ถูกขนาน คือ ใช้ยาให้ตรงกบัโรคท่ีเป็น ซ่ึงจะเลือกใชย้าชนิดในการ
รักษานั้นควรจะให้แพทยห์รือเภสัชกรผูรู้้เป็นผูจ้ดัยาให้ ไม่ควรซ้ือยาหรือใชย้าตามค าบอกเล่าของ
คนอ่ืนหรือหลงเช่ือค าโฆษณาเพราะหากใชย้าไม่ถูกกบัโรคแลว้ อาจท าให้ไดรั้บอนัตรายจากยานั้น
หรือไม่ไดผ้ลในการรักษาและอาจเกิดโรคอ่ืนแทรกซอ้นได ้   

 2. ยาอันตราย เป็นยาส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการ
รักษาโรคแผนปัจจุบนัท่ีขา้งขวดหรือกล่องใส่ยาจะมี 
ค าว่า ยาอันตราย ก ากบัอยู่ ยาประเภทน้ีอาจก่อให้เกิด
โทษแก่ร่างกายได้หากใช้ไม่ถูกต้องจึงควรใช้ภายใต้
ค  าแนะน าของแพทยห์รือเภสัชกรเท่านั้น 

 

 ยาอนัตราย 

ยาใชเ้ฉพาะท่ี 

ยาใชภ้ายนอกหา้มรับประทาน 
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     2. ใช้ยาให้ถูกกับคน คือ ตอ้งดูให้ละเอียดก่อนใช้ยาว่ายาแต่ละชนิดใช้กบัใคร 
เพศใด และอายเุท่าใด เน่ืองจากยาชนิดเดียวกนัอาจมีฤทธ์ิท่ีท าใหเ้กิดผลในการรักษาผูป่้วยแต่ละราย
ไม่เหมือนกนั และผูป่้วยแต่ละรายมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกนัดว้ย เช่น ในเด็กอวยัวะต่างๆ 
ในร่างกายยงัเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี เม่ือไดรั้บยาเด็กจะตอบสนองต่อยาเร็วกว่าผูใ้หญ่ หรือในสตรี      
มีครรภ์ยิ่งตอ้งระวงัเร่ืองการใช้ยาเป็นพิเศษ เน่ืองจากยาบางชนิดสามารถส่งผ่านจากแม่ไปสู่ทารก
ในครรภ์ได้อาจมีผลท าให้เด็กท่ีคลอดออกมามีความผิดปกติหรือพิการได้ เช่น ยาไดแลนติน
(Dilantin) เพื่อควบคุมหรือรักษาอาการชกัในผูป่้วย เป็นตน้  
    3. ใช้ยาให้ถูกขนาด คือ จ านวนยาท่ีน าเขา้สู่ร่างกายเพื่อให้เกิดผลในการรักษาดี
ท่ีสุดตอ้งไม่มากหรือนอ้ยเกินไป หากมากเกินไปอาจเป็นอตัรายต่อผูป่้วยได ้ดงันั้น ขนาดของยาใน
เด็กยอ่มแตกต่างไปจากขนาดของยาในผูใ้หญ่ เช่น ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ชนิดเม็ด ขนาด 
500 มิลลิกรัม ผูใ้หญ่ ควรรับประทานคร้ังละ 1-2 เม็ด เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานคร้ังละคร่ึง-1 เม็ด 
เป็นตน้  
    4. ใช้ยาให้ถูกเวลา คือ การใชย้าจะตอ้งตรงตามเวลาที่ก  าหนดเพื่อให้ปริมาณยา
ในกระแสเลือดมีมากพอในการรักษาโรคโดยไม่เป็นพิษหรือนอ้ยเกินไปจนไม่สามารถรักษาโรคได ้

หลกัการใชย้าใหถู้กเวลามีดงัน้ี 

      4.1 ยาก่อนอาหาร ตอ้งรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อยคร่ึง-1 ชั่วโมง
เพื่อให้ยาถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดไดดี้ ถา้ลืมรับประทานยาในช่วงดงักล่าวให้รับประทานเม่ือ
อาหารม้ือนั้นผา่นไปแลว้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

      4.2 ยาหลงัอาหาร โดยทัว่ไปจะให้รับประทานหลงัอาหารทนัทีหรือหลงั
อาหาร 15 นาที เพื่อใหย้าถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดพร้อมกบัอาหารท่ีล าไส้เล็ก การรับประทานยา
หลงัอาหารตอนทอ้งวา่งจะท าใหก้ระเพาะอาหารระคายเคืองจนเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนได ้

      4.3 ยาก่อนนอนให้รับประทานหลงัจากอาหารม้ือเยน็เสร็จแลว้ประมาณ     
3-4 ชัว่โมง    
      4.4 ยาท่ีให้รับประทานเม่ือมีอาการ เช่น ยาแกป้วดลดไข ้เม่ือรับประทาน
ไปแลว้ 1 คร้ัง การรับประทานคร้ังต่อไปจะตอ้งห่างจากคร้ังแรกอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง 

    5. ใช้ยาให้ถูกวิธี คือ การน ายาเขา้สู่ร่างกายมีหลายวิธี เช่น การกิน ฉีด หรือการ
สูดดม ซ่ึงจะใช้วิธีใดข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของของยานั้น สภาวะร่างกายของผูป่้วย และบริเวณท่ี
ตอ้งการให้ยานั้นไปออกฤทธ์ิ ดงันั้น ก่อนใชย้าอ่านฉลากให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
รักษาและป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดตามมาภายหลงัจากการใชย้า 
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  1.5.5 อนัตรายจากการใช้ยา 

    การใช้ยาตอ้งรู้ว่ายานั้นมีฤทธ์ิอย่างไร ใช้ขนาดเท่าไหร่ มีผลขา้งเคียงหรือไม่ 
ดงันั้น จึงควรเลือกใชเ้ฉพาะเวลาจ าเป็น ไม่ใชพ้ร ่ าเพื่อ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้
ยาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

    1. จากการใช้ยาเกินขนาด อนัตรายเช่นน้ีมกัเกิดกบัเด็กๆ ท่ีกินยาเขา้ไปมากโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น รับประทานยาพาราเซตามอลขนาดมากๆ อาจท าลายตบั เกิดภาวะตบัวาย
เฉียบพลนัถึงตายได้ หรือรับประทานยานอนหลบัมากเกินขนาดก็อาจท าให้หมดสติจนถึงขั้น
เสียชีวติได ้

     2. จากผลข้างเคียงของยา แมว้า่ยาแต่ละชนิดจะมีฤทธ์ิจ าเพาะในการรักษาโรค
หรืออาการของโรค แต่ในยาตวัเดียวกนัก็มกัจะมีฤทธ์ิอ่ืนๆ ร่วมดว้ย จึงท าให้เกิดผลแทรกซ้อนหรือ 

ผลท่ีไม่ใช่ผลการรักษาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้ยา เช่น ยาแอสไพริน (Aspirin) ท าให้ระคายเคือง   
ต่อกระเพาะ (กดักระเพาะ) ยาแกแ้พล้ดน ้ามูกคอร์เฟน (Chlorpheniramine) มีผลท าให้เกิดอาการ      
ง่วงนอน ยาเตตราไซคลีน (Tetracyclin) ผลท่ีมีต่อเด็กเล็กและทารกในครรภม์ารดา เป็นตน้ 

     3. จากการแพ้ยา คือความผิดปกติของร่างกายที่มีต่อยาที่ใชไ้ม่วา่จะดว้ยการกิน 
ฉีด ทา หยอด หรือสูดดม ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่ไดเ้กิดกบัทุกคน แต่เกิดข้ึนกบับางคนท่ีมีระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกายไวต่อยามากกว่าปกติ คล้ายกบัคนท่ีแพกุ้ ้ง ปู ถัว่ เกสรดอกไม ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี     
คนทัว่ไปจะไม่แพก้นัจะมีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีแพ ้ซ่ึงอาการแพท่ี้เกิดข้ึนจากอาหารหรือเกสร
ดอกไมน้ี้คลา้ยกบัอาการแพย้าไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงท่ีผิวหนงั ปากบวม ตาบวม หลอดลมตีบหายใจ
ไม่ออก แน่นหนา้อก หรือระบบการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายผิดปกติ การแพย้าไม่ข้ึนกบัขนาดของ
ยาท่ีได้รับ ดังนั้ น เ ม่ือเกิดอาการแพ้ยาถ้าเป็นเล็กน้อยให้หยุดยาทันที ถ้าเป็นมากให้รีบส่ง
โรงพยาบาล และหากตอ้งการใชย้าใดๆ ในคราวต่อไปควรสังเกตดูวา่มียาตวัท่ีเคยแพอ้ยูด่ว้ยหรือไม่ 
    4. จากการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกนั ตอ้งค านึงถึงปฏิกิริยาระหวา่งกนัของยาดว้ย  
ยาบางชนิดออกฤทธ์ิเสริมกนัท าให้มีผลเหมือนการใชย้าเกินขนาด เช่น รับประทานยาแกแ้พพ้ร้อม
กบัยานอนหลบัจะท าให้หลบันานมากข้ึน หรือรับประทานยาฆ่าเช้ือราร่วมกบัยาแกแ้พ ้จะท าให ้       
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะหรือหยดุเตน้เป็นอนัตรายได้ นอกจากฤทธ์ิของยาจะเสริมกนัแลว้ยาบางชนิดยงั
ออกฤทธ์ิหกัลา้งหรือตา้นกนัท าใหข้นาดของยาไม่เพียงพอในการรักษาอาการหรือรักษาโรคได ้เช่น 
ยาเตตราไซคลีนถา้รับประทานพร้อมกบัยาเมด็คุมก าเนิดจะท าใหก้ารคุมก าเนิดไม่ไดผ้ล เป็นตน้  
     5. จากการดือ้ยา เป็นสภาวะท่ีร่างกายตอบสนองต่อฤทธ์ิของยาลดลงท าให้ตอ้ง
เพิ่มขนาดยามากข้ึน เป็นสาเหตุใหก้ารใชย้าชนิดนั้นรักษาโรคไม่ไดผ้ล จ าเป็นตอ้งเปล่ียนยาใหม่ท่ีมี
ฤทธ์ิแรงข้ึนไปกว่าเดิม เช่น การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียเน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
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พนัธุกรรม ซ่ึงมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ การรับประทานยาไม่สม ่าเสมไม่ติดต่อกนั เม่ืออาการท่ีเป็นดี
ข้ึนจะหยุดรับประทานยาไปเอง ไม่รับประทานให้หมดตามจ านวนท่ีไดรั้บมาจากโรงพยาบาลหรือ
ร้านขายยา เป็นตน้ 

    6. จากการใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานาน ยาบางชนิดเม่ือใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน 
อาจสะสมท าใหมี้พิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ยานอนหลบั ยาลดความดนัโลหิตสูง หรือบาง
ชนิดเม่ือใช้เป็นเวลานานจนร่างกายเกิดความเคยชิน หากหยุดใชย้าทนัทีจะเกิดอาการผิดปกติของ
ร่างกาย เช่น ยาพวกสเตียรอยด ์(Steroid)  

   จะเห็นไดว้า่ ยาเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการรักษาหรือบรรเทาความเจ็บป่วย
ของมนุษยห์รือแมก้ระทัง่สัตวก์็ตาม แต่ทุกส่ิงในโลกยอ่มมีทั้งคุณและโทษอยูใ่นตวัเอง ดงันั้น การใช้
ยาทุกคร้ังจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ยาชนิดนั้นๆ เสียก่อนเพื่อเกิดประโยชน์สุงสุดและมี
โทษต่อร่างกายนอ้ยท่ีสุด 

 1.6 ยาเสพติด 

  สถานการณ์ในปัจจุบนัพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกวา้งขวาง และ
รุนแรงมากข้ึน ก่อให้เกิดความสูญเสียกบัประเทศชาติหลายด้านทั้งด้านก าลงัคน ด้านเศรษฐกิจ    
ดา้นสังคม และดา้นการเมือง การปกครอง การส่งเสริมให้บุคคลมีความตระหนกัถึงผลกระทบจาก   
ยาเสพติด ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งจะช่วยลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
ยาเสพติดได ้

  1.6.1 ความหมายของยาเสพติด 

    พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไดใ้ห้ความหมายของ ยาเสพติด 
หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาด
การเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงอยู่
ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง กบัให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็น
หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใชผ้ลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีใชใ้นการ
ผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้ งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่
หมายความถึงยาสามญัประจ าบา้น บางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่
(พระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, 2522: 2) นอกจากน้ียงัมี ยงัมีหน่วยงานต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไดใ้หค้วามหมายของยาเสพติดไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น  
    องคก์ารอนามยัโลก (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 

Online) ได้ให้ความหมายของ ยาเสพติด หมายถึง ส่ิงที่เสพเขา้ไปแล้วจะเกิดความตอ้งการทั้ง      
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ทางร่างกายและจิดใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้และจะตอ้งการในปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ      
จนในท่ีสุดท าใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่อร่างกายและจิตใจข้ึน  
    ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553: 1) ได้ให้
ความหมายของ ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ เม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายแลว้ไม่วา่
จะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวธีิใดก็ตาม ท าใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ดงัน้ี 

    1. มีความตอ้งการเสพเสมอๆ โดยแสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

     2. ตอ้งเพิ่มปริมาณของยาเสพติดท่ีเสพมากข้ึน 

    3. มีอาการอยากหรือหิวยาเม่ือขาดยา 

    4. สุขภาพทัว่ไปทรุดโทรม 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ยาเสพติด หมายถึง สารหรือวตัถุท่ีน าเขา้สู่ร่างกายโดย  
วิธีดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดก็ตาม แลว้มีผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะต่างๆ เช่น ตอ้งการเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ มีความตอ้งการอยูเ่สมอ ท าใหร่้างกายทรุดโทรม เป็นตน้  
  1.6.2 ประเภทของยาเสพติด 

    ปัจจุบนัยาเสพติดมีอยู่หลายประเภท การแบ่งประเภทของยาเสพติดจะท าให้
ลงโทษผูก้ระท าผิดได้ถูกต้องตามท่ีกฏหมายก าหนด นอกจากน้ี ยงัท าให้ทราบแหล่งก าเนิด         
และรูปแบบการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

    1. แบ่งตามแหล่งก าเนิด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

     1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝ่ิน กระท่อม 
กญัชา เป็นตน้   
     1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ คือ ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น 
เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) โคเดอีน (Codeine) เป็นตน้ 

    2. แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง  สามารถแบ่งได้เป็น 4
ประเภท (ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2553: 1) ไดแ้ก่ 

 

 

  

 

 

 

 

2.1 ประเภทกระตุ้นประสาท ไดแ้ก่ ใบกระท่อม 
ยาบา้ เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) โคคาอีน 
(Cocaine) เอ็กซ์ตาซี (Ecstasy) โดยการออกฤทธ์ิจะท า
ให้ ต่ืนตัว  พูดมาก ไม่ ง่วงนอน ผู ้เสพจะมีอาการ
หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวงคลุ้ม
คลั่ง หรือมีอาการทางประสาท ริมฝีปากแห้ง แต่เม่ือ
หมดฤทธ์ิแล้วจะหมดแรง เกิดอาการตวัสั่น ตึงเครียด
ถึงกบัหมดสติอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

 

ภาพที ่2-10  ใบกระท่อม   
(ท่ีมา: http://news.sanook.com/1208051/) 

 

http://news/
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ภาพที ่2-11  แอลเอสดี (LSD)   
(ท่ีมา: http://img.emol.com/2013/05/10  

/lsd2_ 112947.jpg) 

 

 
 

ภาพที ่2-12  กญัชา 

(ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news_  

detail.php?newsid=1355385506) 

 

 
 

ภาพที ่2-13  เฮโรอีน 

(ท่ีมา: http://www.recoverycorps.org/images  

/drugs/heroin.jpg) 

  2.2 ประเภทกดประสาท  ได้แก่ ฝ่ิน 
มอร์ฟีน (Morphine) ยาระงบัประสาท เฮโรอีน 
ยานอนหลบั ยากล่อมประสาท เคร่ืองด่ืมมึนเมา
ทุกชนิด รวมทั้งสารระเหยประเภทกาว เป็นตน้ 
โดยการออกฤทธ์ิจะท าให้มึนงง ง่วงซึมและ
หมดแรง หายใจช้าลง เช่น ทินเนอร์ (Thinner) 
แล็กเกอร์ (Lacquer) จนถึงขั้ นหยุดหายใจได ้
พบว่า  ผู ้ เสพมี ร่ างกาย ซูบซีด  ผอมเหลือง 
อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน บางคร้ังอาจท าในส่ิงท่ีคน
ปกติไม่กล้าท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือผู ้อ่ืน      
เป็นตน้ 

 2.3 ประเภทหลอนประสาท  ได้แก่   
แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) 

เห็ดข้ีควาย กัญชา คีตามีน (Ketamine) เป็นต้น 
โดยการออกฤทธ์ิจะท าให้เห็นภาพผิดปกติ        
รสสัมผสัแปรปรวน มีปฏิกิริยาผิดไปจากความ
จริง พบวา่ ผูเ้สพจะมีอาการประสาทหลอนทาง
ตา จมูก และล้ิน เช่น ฝันเฟ่ือง หูแว่วไดย้ินเสียง
ประหลาด หรือเห็นแสงสีและภาพหลอน 
ควบคุมตวัเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต 

 2.4  ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน  
ไดแ้ก่ กญัชา ถา้เสพจ านวนนอ้ยจะออกฤทธ์ิกด
ประสาทอยู่ชั่วระยะหน่ึง ท าให้ผูเ้สพมีอาการ
คลา้ยเมาเหลา้อยา่งอ่อนๆ เซ่ืองซึม และง่วงนอน 
เม่ือเสพเพิ่มเขา้ไปมากจะกลายเป็นฤทธ์ิหลอน
ประสาท เกิดอาการเห็นภาพลวงตา หูแวว่ หรือ
มีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน ควบคุม
ตวัเองไม่ได ้และป่วยเป็นโรคจิตในท่ีสุด 

 

http://img.emol.com/2013/05/10%20/lsd2_%20112947.jpg
http://img.emol.com/2013/05/10%20/lsd2_%20112947.jpg
http://www.matichon.co.th/news_%20%0ddetail.php?newsid=1355385506
http://www.matichon.co.th/news_%20%0ddetail.php?newsid=1355385506
http://www.recoverycorps.org/images
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    3. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 สามารถแบ่งได้เป็น        
5 ประเภท ไดแ้ก่ 

     3.1 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน   
แอมเฟตามีน แอลเอสดี เอก็ซ์ตาซี เป็นตน้ 

      3.2 ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ไปสามารถน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทยไ์ดแ้ต่ตอ้งใชภ้ายใตก้ารควบคุมของแพทยแ์ละใชเ้ฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น เช่น มอร์ฟีน 
โคเดอีน ฝ่ิน โคคาอีน (Cocaine) และเมทาโดน (Methadone)   

     3.3 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลกัษณะเป็นตน้ต ารับยาและมียาเสพติด
ให้โทษในประเภท 2 ผสมอยูด่ว้ย มีประโยชน์ทางการแพทย ์การน าไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น หรือ
เพื่อเสพติด ไดแ้ก่ ยาแกไ้อท่ีมีตวัยาโคเดอีน ยาแกท้อ้งเสียท่ีมีฝ่ินผสมอยูด่ว้ย ยาฉีดระงบัปวดต่างๆ 
เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซ่ึงสกดัมาจากฝ่ิน 

     3.4 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 เช่น แอซีติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) แอซีติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) ซ่ึงใช้
ในการเปล่ียนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) สามารถใชใ้นการผลิตยาบา้ได ้ 

     3.5 ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น 
ทุกส่วนของพืชกญัชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดข้ีควาย เป็นตน้ 

  1.6.3 สาเหตุการติดสารเสพติด 

    ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีสลบัซับซ้อน มีปัจจยัเส่ียงหลายอย่างซ่ึงเก่ียวโยง
ประกอบกนัจ าแนกไดด้งัน้ี  

1. ปัจจัยด้านตัวบุคคล 

     1.1 ความยากรู้ อยากเห็น อยากลอง 

     1.2 มีทศันคติท่ีผิด เช่น รักสนุก มองเห็นเป็นเร่ืองโลดโผน คิดวา่โกเ้ก๋ คิดว่า
เพิ่มความสามารถทางเพศ 

     1.3 ความคึกคะนอง แสดงความเก่งกลา้ของตนเองใหเ้พื่อนฝงูยอมรับ 

     1.4 ขาดความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับโทษภยัของยาเสพติด ไม่รู้จกัวิธีปฏิเสธ       
ไม่รู้จกัวธีิแกปั้ญหาในชีวติ 

     1.5 มีความวติก กงัวล เครียด ผิดหวงัในชีวิต ครอบครัว หรือผิดหวงัในสังคม
จึงไปใชย้าเสพติดเพื่อประชดตนเองหรือคนอ่ืนๆ 

     1.6 ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการบาดเจ็บรุนแรง เป็นแผลเร้ือรัง หรือโรค
ประจ าตวับางอยา่งท่ีท าใหต้อ้งทุกขท์รมานจึงใชย้าเสพติดเพื่อระงบัอาการเจบ็ปวดดงักล่าว 
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    2. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

     2.1 มีเพื่อนหรือบุคคลท่ีรู้จกัท่ีใชย้าเสพติด 

     2.2 อยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือชุมชนท่ีสามารถหาซ้ือยาเสพติดไดง่้าย  
     2.3 ปัญหาความเป็นอยู่ เช่น ว่างงาน ยากจน มีหน้ีสินมาก ค่าใช้จ่ายสูง   
แต่รายไดน้อ้ย ซ่ึงไม่สามารถแกปั้ญหาต่างๆเหล่าน้ีได ้

     2.4 มีปัญหาในครอบครัว เช่น พอ่มาแยกทางกนั พอ่แม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

     2.5 มีเวลาว่างมากแต่ไม่มีช่องทางใช้ให้เกิดประโยชน์จึงใช้ในการมัว่สุม   
และชกัจูงกนัไปในทางอบายมุขต่างๆ 

  1.6.4 ปัญหาจากการติดยาเสพติด 

    ปัญหาท่ีเกิดจากการเสพสารเสพติดมีผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

ภาพที ่2-14  ผลจากการติดยาเสพติด 

(ท่ีมา: http://www. sopon.ac.th/sopon/  

sema_web/secondary_m2/Health 

Education_m2/unit10_habit-forming  

Drug /5u10_p4.html 

และ http://sgpt.thai-aip.net/subjects/ 

microscopy/images/dau20.jpg) 

 

 1. ด้านสุขภาพผู้เสพ สารเสพติดจะมีฤทธ์ิท าให้
สุขภาพผูเ้สพเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วเพราะระบบต่างๆ ใน
ร่างกายไดรั้บพิษจากสารเสพติดชนิดนั้นๆ ท าให้เกิดภาวะ
ภูมิตา้นทานต ่า เกิดอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆไดง่้าย เช่น 
โรคติดเช้ือ โรคผวิหนงั โรคทางเดินอาหาร หรือแมก้ระทัง่
ท าให้ติดเช้ือเอดส์จากการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด  หรือ
เกิดอุบติัเหตุได้ง่าย เน่ืองจากการควบคุมระบบประสาท
บกพร่อง ท าใหเ้หม่อลอย ไม่มีสมาธิ  

  2. ด้านครอบครัว ผูติ้ดสารเสพติดจะขาดความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ท างานไม่ได้เน่ืองจากไม่ได้รับ
ความไวว้างใจ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน และ
ยงัเป็นการสร้างภาระแก่ครอบครัว ถูกสังคมรังเกียจ ท าให้
เสียช่ือเสียง และอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก 

 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ในประเทศไทย
ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ก าลงัลุกลาม และเป็น
อนัตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มของนกัเรียน นกัศึกษา 

พบวา่มีการใชส้ารเสพติดมากข้ึน ช่วงอายท่ีุติดยาส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่ง 16-20 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีจะตอ้งเป็นก าลงัท่ีส าคญั
ของประเทศชาติในอนาคต   

 

http://sgpt.thai-aip.net/subjects/
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   4. ด้านการเมือง สารเสพติดเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของประเทศชาติเพราะ
ประเทศชาติจะกา้วหนา้ มัน่คง ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัคุณภาพของประชากรเป็นส าคญั การเสพสารเสพติด
จึงถือเป็นบ่อนท าลายประเทศชาติ และยงัอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาความเขา้ใจผิดทางดา้นการเมืองได ้

เน่ืองจากมีการลกัลอบคา้สารเสพติดขา้มชาติ 

  1.6.5 การป้องกนัการติดยาเสพติด 

    แมว้่าปัญหายาเสพติดจะเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา แต่ก็มีทางเลือกหรือแนวปฏิบติั  
ท่ีจะท าใหต้นเองห่างไกลจากยาเสพติดไดด้งัน้ี 

    1. ศึกษาหาความรู้ เพื่อใหรู้้เท่าทนัโทษพิษภยัของยาเสพติด 

    2. ไม่ทดลองใชย้าเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวน 

    3. ระมดัระวงัเร่ืองการใชย้า เพราะยาบางชนิดอาจท าใหเ้สพติดได ้

    4. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

     5. เลือกคบเพื่อนดี ท่ีชกัชวนกนัไปในทางสร้างสรรค์ 
     6. เม่ือมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไ้ขท่ีไม่ขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดหากแกไ้ข
ไม่ไดค้วรปรึกษาผูใ้หญ่                 

    7. สร้างความรัก ความอบอุ่นดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

    8. รู้และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

     9. ดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ใหข้อ้งเก่ียวกบัยาเสพติด 

     10. ใหก้ าลงัใจและหาทางแกไ้ขหากพบวา่สมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด 

 

 
 

ภาพที ่2-15  การจบักุมยาเสพติด 

(ท่ีมา http://m.news.thaipbs.or.th  

/sites/default/files/imagecache/top 

_picture/news22052013/171135 

-imagejpeg-251295.jpg) 

 

  11. เ ม่ือทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิต   
ยาเสพติด ควรแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบทันท่ี เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โทรศพัท์ 02-2459414 
หรือ 02-2470901-19 ต่อ 258 โทรสาร 02-2468526 ศูนย์
รับแจง้ข่าวยาเสพติด ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โทรศพัท ์
1688 หรือสถานีต ารวจในทอ้งท่ี 

 จะเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผล
กระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ 
ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัในการเฝ้า
ระวงัป้องกนั ตลอดจนแจง้เบาะแสเก่ียวกบัยาเสพติดให้
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ  

http://m.news.thaipbs.or.th/
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 1.7 โรคติดต่อ 

  โรค ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Disease หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือภาวะที่ท  า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือขดัขวางการท างานตามปกติของร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง อวยัวะใด
อวยัวะหน่ึงหรือระบบใดระบบหน่ึงจนปรากฏอาการหรืออาการแสดงต่อส่ิงท่ีท าให้เกิดโรคนั้น 
สามารถจ าแนกตามปัจจยัที่ท  าให้เกิดโรคได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคติดต่อ (Communicable 

Disease)  และโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease)  แต่ในเอกสารเล่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ
โรคติดต่อเท่านั้น เน่ืองจากเป็นโรคท่ีมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสู่ชุมชนจนอาจกลายเป็น            
โรคระบาด (Epidemic) ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชนได ้

  1.7.1 ความหมายของโรคติดต่อ 

     พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ไดใ้ห้ความหมายของ โรคติดต่อ หมายถึง 
โรคซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตร 5 ให้เป็นโรคติดต่อ และให้หมายรวมถึงโรคซ่ึงรัฐมนตรีหรือ
ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ให้เป็นโรคติดต่อด้วย (พระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2523, 2523: 1) ถา้จะขยายความ โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดข้ึนกบัคนหรือ
สัตวโ์ดยเกิดจากเช้ือโรคท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตหรือพิษของเช้ือโรคชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น ไวรัส แบคทีเรีย     
โพรโตซัว หรือปรสิต เม่ือเกิดข้ึนแลว้สามารถถ่ายทอดจากคน สัตว ์หรือแมลงท่ีเป็นโรคไปสู่คน
ปกติได้  ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ทางตรง เป็นการแพร่กระจายของเช้ือจากแหล่งแพร่เช้ือสู่คน  
หรือสัตวโ์ดยไม่ตอ้งผา่นส่ือหรือพาหะน าไป เช่น การสัมผสัโดยตรงจากผูติ้ดเช้ือ โดยละอองน ้ ามูก 
น ้าลายจากการไอ จาม การพูด หรือการมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ ทางอ้อม เป็นการติดต่อโดยผ่าน
พาหะหรือส่ือน าโรค เช่น ส่ิงท่ีเป้ือนเช้ือโรค อาทิ ของเล่น ของใช ้เส้ือผา้ เคร่ืองมือทางการแพทย ์
น ้ า นม อาหาร และอ่ืนๆ สัตวพ์าหะพวกแมลงโดยเช้ือโรคจะติดตามตวั ปีก ขา ปาก หรือกินเขา้ไป 
แลว้ถ่ายออกมาปนเป้ือนลงบนภาชนะ อาหาร หรือบาดแผล หรือโดยทางอากาศ ซ่ึงเป็นพาหะท่ี
ส าคญัของการติดต่อโรคทางเดินหายใจจากการสัมผสักับละอองต่างๆ ที่เกิดจากการไอ จาม 
สารเคมี หรือฝุ่ นต่างๆ ท่ีลอยอยูใ่นอากาศท่ีปนเป้ือนเช้ือโรคต่างๆ เป็นตน้   
  1.7.2 เช้ือโรคทีเ่ป็นสาเหตุของโรคติดต่อ 

    1. ไวรัส (virus) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กมาก (เอกสารบางเล่มจดัไวรัสวา่เป็น
อนุภาคส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นของตวัเอง ไม่มีเมตาบอลิซึมเม่ืออยูน่อกเซลล์ของ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Host) แต่จะแสดงคุณสมบติัส่ิงมีชีวิตก็ต่อเม่ืออยูใ่นส่ิงมีชีวิตอ่ืน) มีขนาดระหวา่ง 30-

300 มิลลิไมครอน อาจมีรูปร่างแตกต่างกนั เช่น รูปหลายเหล่ียม (Icosahedral) อาทิ ไวรัสท่ีท าให้
เกิดโรคโปลิโอ (Polio) รูปร่างทรงกลม (Spherical) ) อาทิ ไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) และ
รูปร่างแบบซบัซอ้น (Complex) อาทิ ไวรัสท่ีอยูใ่นแบคทีเรีย (Bacteriophage) เป็นตน้  
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ภาพที ่2-16  รูปร่างของไวรัส 

(ท่ีมา: http://3dciencia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/adenovirus-adenoviridae-

nonenveloped-ichosaedric-capsid-icosahedral-nucleocapsid-double-stranded-linear-DNA-

genome.jpg, http://www.redorbit.com/media/uploads/2013/11/virus1-617x416.jpg 

http://www.e-nox.net/images/technical/phage_3.jpg) 
 

    2. แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่นิวเคลียสไม่มี       
เยื่อหุ้ม (Prokaryote) ซ่ึงจะแตกต่างจากพืชและสัตวท์ัว่ไป มีขนาดความยาว 2-10 ไมครอน กวา้ง 
0.2-2.0 ไมครอน อาจมีรูปร่างแตกต่างกนั เช่น รูปทรงกลม (Sphere) อาทิ แบคทีเรียที่ท  าให้เกิด   
โรคหนองใน รูปเกลียว (Spiral) อาทิ แบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคฉ่ีหนู และรูปร่างแบบท่อน (Rod) 

อาทิ แบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรควณัโรค เป็นตน้ 
 

           

 

รูป 2-17  รูปร่างของแบคทีเรีย 

(ท่ีมา: http://www.rentokil.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/cocci1-new-copy-1024x781.jpg  

http://previewcf.turbosquid.com/Preview/2014/05/24__15_25_11/11.jpg 880c872d-3fb7-41e3-

ad63-7c272a672b70Larger.jpg 

และ http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbi101/16_03bBacilli-L%20copy.jpg) 

     รูปหลายเหล่ียม 
(

    รูปร่างซบัซอ้น 
(

รูปร่างกลม   รูปร่างเป็นเกล่ียว   รูปร่างท่อน 

          รูปทรงกลม   

http://3dciencia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/adenovirus-adenoviridae-nonenveloped-ichosaedric-capsid-icosahedral-nucleocapsid-double-stranded-linear-DNA-genome.jpg
http://3dciencia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/adenovirus-adenoviridae-nonenveloped-ichosaedric-capsid-icosahedral-nucleocapsid-double-stranded-linear-DNA-genome.jpg
http://3dciencia.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/adenovirus-adenoviridae-nonenveloped-ichosaedric-capsid-icosahedral-nucleocapsid-double-stranded-linear-DNA-genome.jpg
http://www.redorbit.com/media/uploads/2013/11/virus1-617x416.jpg
http://previewcf.turbosquid.com/Preview/2014/05/24__15_25_11/11.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20880c872d-3fb7-41e3-ad63-7c272a672b70Larger.jpg
http://previewcf.turbosquid.com/Preview/2014/05/24__15_25_11/11.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20880c872d-3fb7-41e3-ad63-7c272a672b70Larger.jpg
http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbi101/16_03bBacilli-L%20copy.jpg
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ภาพที ่2-18  ริกเก็ตเซีย และไรอ่อน  
(ท่ีมา: http://www.visualphotos.com /photo/  
1x7241329/rickettsia_rickettsii_A4637A.jpg  

และ http://chiggernation .com /wp-content/uploads 

/2013/07/Chigger1.jpg 

 

 
ภาพที ่2-19  เช้ือพลาสโมเดียมในเซลลเ์มด็เลือดแดง 

(ท่ีมา: http://www.phsource.us/PH/HELM/PH_Images  

_Parasites/Plasmodium.jpg 
 

  
 

ภาพที ่2-20  หนอนพยาธิตวักลม  
(ท่ีมา: จาก https://www.tumblr.com/search/trichinosis) 

 3. ริกเก็ตเซีย (Rickettsia) 
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีสภาพก่ึงแบคทีเรีย    
ก่ึงไวรัส คือมีรูปร่างได้หลายแบบ
เหมือนแบคทีเรีย แต่ต้องอาศัยการ
เจริญเติบโตในเซลล์ส่ิงมีชีวิตอ่ืน เช่น 
ไรอ่อน (Chigger) มีขนาดความยาว 
0.8-2.0  ไมครอน กว้าง  0 .3-0 .6  

ไมครอน ตวัอยา่งโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
ริก เก็ต เซีย  เ ช่น ไข้รากสาดใหญ่     
เป็นตน้ 

 4. โพรโตซัว (Protozoa)  
เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีเซลล์ยงัไม่
รวมกันเป็นเน้ือเยื่อด ารงชีวิตได้ทั้ ง
แบบอิสระและแบบปรสิต (Parasite) 
แต่ท่ีท าให้เกิดโรคติดต่อส่วนใหญ่จะ
เป็นโพรโตซวัท่ีด ารงชีวิตแบบปรสิต 
เ ช่น พลาสโมเ ดียม (Plasmodium)     
ท  าให้เกิดโรคไขจ้บัสั่นหรือมาลาเรีย 
(Malaria) อะมีบา (Amoeba) ท าให้
เกิดโรคบิดอะมีบา 

 5 .  ห น อ น พ ย า ธ ิต ่ า ง ๆ
(Helminths) เป็นส่ิงมีชีวติหลายเซลล์
ท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ด ารงชีวิต
แบบปรสิต อาศัยและหากินอยู่ตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายคนและสัตว ์
เช่น บริเวณล าไส้ กลา้มเน้ือ ปอด ตบั 
หรือกระเพาะอาหาร ตวัอย่าง โรคท่ี
เกิดจากหนอนพยาธิ เช่น โรคเทา้ชา้ง 
โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) เกิดจาก
หนอนพยาธิตวักลม เป็นตน้  
 

http://www.phsource.us/PH/HELM/PH_Images
https://www.tumblr.com/search/trichinosis
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  1.7.3 โรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

    โรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 เร่ือง โรคติดต่อและอาการส าคญั มีจ านวน 50 โรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
เพิ่มเติมช่ือโรคติดต่อและอาการส าคญั, 2557: 1) ดงัน้ี 

   1. อหิวาตกโรค     26. สครัพไทฟัส (Scrub typhus)   

   2. กาฬโรค      27. มูรีนไทฟัส (Murine typhus) 

   3. ไขท้รพิษ      28. วณัโรค   

   4. ไขเ้หลือง     29. โรคเร้ือน   

   5. ไขก้าฬหลงัแอ่น   30. ไขม้าลาเรีย (Malaria)  

   6. คอตีบ    31.  แอนแทร็กซ์ (Anthrax) 

   7. ไอกรน   32. โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)  

   8. โรคบาดทะยกั   33. โรคคุดทะราด   

   9. โปลิโอ (Poliomyelitis) 34. โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 

   10. ไขห้ดั    35. ซิฟิลิส (Syphilis) 

   11. ไขห้ดัเยอรมนั   36. หนองใน   

   12. โรคคางทูม     37. หนองในเทียม  

   13. ไขสุ้กใส     38. กามโรคของต่อมและท่อน ้าเหลือง  

   14. ไขห้วดัใหญ่   39. แผลริมอ่อน   

   15. ไขส้มองอกัเสบ   40. แผลกามโรคเร้ือรังท่ีขาหนีบ    

   16. ไขเ้ลือดออก   41. โรคเริมท่ีอวยัวะเพศ   

   17. โรคพิษสุนขับา้   42. โรคหูดหงอนไก่   

   18. โรคตบัอกัเสบ   43. โรคไขก้ลบัซ ้ า   

   19. โรคตาแดงจากไวรัส   44. โรคอุจจาระร่วง   

   20. อาหารเป็นพิษ   45. โรคเทา้ชา้ง   

   21. โรคบิดแบซิลลาร่ี (Bacillary) 46. โรคเอดส์ (AIDS) 

   22. โรคบิดอะมีบา (Amoeba)  47. โรคอมัพาตกลา้มเน้ืออ่อนปวกเปียกอยา่ง 

                 เฉียบพลนัในเด็ก     

   23. ไขร้ากสาดนอ้ย   48. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง  

   24. ไขร้ากสาดเทียม   49. ไขป้วดขอ้ยงุลาย 

   25. ไขร้ากสาดใหญ่   50. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola) 
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  1.7.4 โรคติดต่ออตัรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

    โรคติดต่ออนัตราตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 เร่ือง เพิ่มเติมช่ือโรคติดต่ออนัตราย มีจ  านวน 6 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค           
ไขท้รพิษ ไขเ้หลือง โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง และโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ซ่ึงมีอาการ
ส าคญั ดงัตารางท่ี 2-3 

 

ตารางที ่2-3  โรคติดต่ออนัตรายและอาการส าคญั 

 

ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

1. อหิวาตกโรค   มีอาการถ่ายเหลวเป็นน ้ าอย่างมาก อาเจียน ตาโหล ผิวหนงัเห่ียว
ยน่ ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะ ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาผูป่้วยจะ
ถึงแก่กรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2. กาฬโรค   มีอาการบวมและเจ็บของต่อมน ้ าเหลือง โลหิตเป็นพิษ เลือดออก
ใตผ้ิวหนงัเป็นจ ้าๆ ไขสู้ง กระสับกระส่าย เดินผิดปกติ อ่อนเพลีย 
เพอ้ และหมดสติ จนถึงช็อคได ้กาฬโรคแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
แบบต่อมน ้าเหลืองบวม แบบโลหิตเป็นพิษ และแบบปอดอกัเสบ  

3. ไขทรพิษ  

  

อาการของโรคจะมีไข้สูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง 
อ่อนเพลีย อาจมีอาการปวดทอ้งร่วมดว้ย ระยะก่อนท่ีจะมีผื่นข้ึน 
จะมีอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ หลงัจากไขสู้งแลว้จะปรากฏผื่นข้ึน 
ต่อมาจะกลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตกสะเก็ด ซ่ึงจะกิน
เวลานานประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยผื่นจะปรากฏท่ีบริเวณใบหนา้ 
และแขน ขา มากกว่าบริเวณล าตวั โดยเฉพาะท่ีไดรั้บการเสียดสี
บ่อยๆ แผลท่ีตกสะเก็ด เม่ือหายแลว้อาจใหเ้กิดผลเป็นรอยบุ๋ม และ
ยงัอาจท าใหเ้กิดความพิการจนถึงตาบอดได ้ 

4. ไขเ้หลือง  

   

อาการไข้สูงทันที นานประมาณ 5-7 วนั ปวดศีรษะ ปวดหลัง 
อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน อาจจะมีเลือดก าเดา เลือดออกในปาก 
อาเจียน และถ่ายเป็นเลือด ในระยะแรกของโรคอาจมีอาการตวั
เหลือง ตาเหลืองปานกลาง ต่อมามีอาการมากข้ึน และอาจถึงแก่
กรรมได ้ 
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ตาราง 2-3  (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

5. โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัรุนแรง  

อาการเร่ิมแรกเหมือนไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงจะมีไขสู้ง (มากกว่า 38

องศาเซลเซียส) อ่อนเพลีย ปวด เจ็บ กลา้มเน้ือ ปวดศีรษะ และ
หนาวสั่น แต่ในช่วงแรกอาจจะยงัไม่มีไข ้ต่อมามีอาการผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่ ไดแ้ก่ ไอแห้งๆ 
หายใจเร็ว หายใจล าบาก ปอดอกัเสบ หรือมีอาการรุนแรงจน
หายใจไม่ได้ ส่วนใหญ่จะมีอาการอุจจาระร่วงเป็นน ้ าปริมาณ
มากแต่ไม่มีมูกหรือเลือดปนด้วย และมีประวติัอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือมากกว่า ได้แก่ ประวติัเดินทางไปเขตติดโรค หรือ        
มีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉัยวา่ป่วยดว้ย
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 

6. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเน้ือ ปวดศรีษะ และเจ็บคอ 
ตามดว้ยอาการอาเจียน ทอ้งเสีย และมีผื่นข้ึน ในรายท่ีมีอาการ
รุนแรงจะพบว่า มีตบัวายหรือไตวาย ในบางรายจะมีเลือดออก
ทั้งในอวยัวะภายในและภายนอก จนกระทัง่เสียชีวิตในท่ีสุด
ส่วนใหญ่มกัมีประวติัสัมผสักับผูป่้วยหรือสัตว์ป่วยหรือตาย
ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 

(ท่ีมา:  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เพิ่มเติมช่ือโรคติดต่ออนัตราย, 2557: 1) 

  1.7.5 โรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

    โรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง เพิ่มเติมช่ือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ มีจ  านวน 21 โรค (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เพิ่มเติมช่ือโรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความ, 2557: 1) ดงัน้ี 

    1. อหิวาตกโรค     6. คอตีบ   

    2. กาฬโรค      7. โรคบาดทะยกัในเด็กแรกเกิด   

    3. ไขท้รพิษ      8. โปลิโอ  

    4. ไขเ้หลือง   9. ไขห้วดัใหญ่  

    5. ไขก้าฬหลงัแอ่น  10. ไขส้มองอกัเสบ 
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    11. โรคพิษสุนขับา้     17. โรคอมัพาตกล้ามเน้ืออ่อนปวกเปียกอย่าง
          12. ไขร้ากสาดใหญ่         เฉียบพลนัในเด็ก 

    13. วณัโรค 18. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 

    14. แอนแทร็กซ์  19.  ไขป้วดขอ้ยงุลาย  

    15. โรคทริคิโนซิส   20. ไขเ้ลือดออก 

    16. โรคคุดทะราด  21. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา   
  1.7.6 กลุ่มของโรคติดต่อ 

    เน่ืองจากโรคติดต่อเป็นโรคท่ีสามารถถ่ายทอดจากคน สัตว ์หรือแมลงท่ีเป็นโรค
ไปสู่คนปกติไดท้ั้งทางตรงหรือทางออ้ม จึงสามารถแบ่งกลุ่มโรคติดต่อตามวธีิการถ่ายทอดดงัน้ี 

    1. โรคติดต่อจากอาหารและน ้า  เป็นโรคติดต่อซ่ึงเกิดจากผูป่้วยรับประทาน
อาหารหรือน ้าท่ีมีเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคติดต่อเขา้มาในร่างกาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย
ไดแ้ก่  
     1.1 กล่มโรคอุจจาระร่วง เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคบิดอะมีบา     
ไขร้ากสาดนอ้ย เป็นตน้    
     1.2 กลุ่มโรคตบัอกัเสบจากเช้ือไวรัส เช่น ไวรัสตบัอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี   
และอี (Hepatitis A, B, C, D and E Virus) ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีไวรัสตบัอกัเสบชนิดเอและอีท่ีสามารถ
ติดต่อไดท้างอาหารและน ้าด่ืม (พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2553: 1-2) 

     1.3 กลุ่มโรคไขไ้ขสันหลงัอกัเสบ เช่น โรคโปลิโอ โรคอมัพาตกลา้มเน้ืออ่อน
ปวกเปียกอยา่งเฉียบพลนัในเด็ก เป็นตน้  

     1.4 กลุ่มโรคหนอนพยาธิ เช่น โรคทริคิโนซิส เป็นตน้  
    2. โรคติดต่อทางเดินหายใจ เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากไดรั้บเช้ือโรคเขา้
สู่ร่างกายโดยการหายใจ แต่อาการและสภาพจะเกิดกบัอวยัวะในระบบทางเดินหายใจหรือระบบใด
ก็ได ้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่  
     2.1 โรคติดต่อจากการหายใจแบบเฉียบพลนั เช่น ทางเดินหายใจเฉียบพลนั
รุนแรง หรือซาร์ส (SARS) ไขห้วดัใหญ่ คอตีบ เป็นตน้ 

     2.2 โรคติดต่อทางเดินหายใจแบบเร้ือรัง เช่น ไอกรน วณัโรคปอด เป็นตน้ 

     3. โรคติดต่อจากการสัมผัส เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสัคน สัตว ์หรือ
แมลงท่ีเป็นโรคหรือเส่ียงต่อโรค สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

     3.1 กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผสัส่ิงขบัหลัง่จากระบบทางเดินหายใจ ไม่วา่จะ
เป็นน ้ามูก น ้าลาย เสมหะ หรือจากการไอ การจาม เช่น วณัโรคปอด ไอกรน โรคเร้ือน เป็นตน้  
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  3.2 กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผสัทางผวิหนงั เช่น ซิฟิลิส ไขสุ้กใส เป็นตน้  
 

      

 

ภาพที ่2-21  ผูป่้วยโรคซิฟิลิส 

(ท่ีมา: http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=419897) 

     3.3 กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผสัด้วยการมีเพศสัมพนัธ์ เช่น หูดหงอนไก่ 

หนองใน แผลริมอ่อน เป็นตน้ 

     3.4 กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผสัแบบอ่ืนๆ เช่น หนองในที่ตาของทารก     
โรคเอดส์ในทารก ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือผา่นรกจากแม่สู่ลูก 

    4. โรคติดต่อที่น าโดยสัตว์และแมลง เป็นโรคติดต่อท่ีมีสัตวแ์ละแมลงเป็นพาหะ
น าโรคมาสู่คน ซ่ึง พาหะ ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 หมายถึง คนหรือสัตวซ่ึ์งไม่มี
อาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเช้ือโรคนั้นซ่ึงอาจติดต่อถึงผูอ่ื้นได ้สามารถแบ่งออกเป็น    
2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

 

      
 

ภาพที ่2-22  ผูป่้วยโรคแอนแทรกซ์   
(ท่ีมา: http://www.pediatricsconsultantlive.com  

/photoclinic/complicated-cutaneous-anthrax) 

4.1 กลุ่มโรคติดต่อท่ีน าโดยสัตว ์

 4.1.2 กลุ่มโรคที่เกิดจาก
เ ช้ือแบคที เ รีย  เ ช่น แอนแทรกซ์          
มีสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม อาทิ กระบือ 
โค แพะ เป็นพาหะ โรคเล็ปโตสไป-

โรซิส มีหนู เป็นพาหะ     
 4.1.2 ก ลุ่มโรคท่ีเกิดจาก
เ ช้ือไว รัส  เ ช่น  โรคพิษ สุนัขบ้า           
มีสัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม อาทิ สุนัข 
แมว เป็นพาหะ    

http://www.pediatricsconsultantlive.com/
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     4.2 โรคติดต่อท่ีน าโดยแมลง  
      4.2.1 กลุ่มโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส เช่น โรคไข้เหลือง มียุงบ้านและ
ยุงป่า (พบในทวปีอเมริกา) เป็นพาหะ ไขเ้ลือดออก มียงุลาย เป็นพาหะ    
      4.2.2 กลุ่มโรคท่ีเกิดจากเช้ือริกเก็ทเซีย เช่น สครัพไทฟัส มีไรอ่อน 
เป็นพาะ มูรีนไทฟัส มีตวัหมดั เป็นพาหะ    
      4.2.3 กลุ่มโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ กาฬโรค มีหมดัหนู เป็นพาหะ 
โรคไขก้ลบัซ ้ า มีเห็บ เป็นพาหะ         
      4.2.4 กลุ่มโรคท่ีเกิดจากเช้ือโพรโตซัว ได้แก่ ไขม้าลาเรีย มียุงก้นปล่อง
เป็นพาหะน าโรค 

      4.2.5 กลุ่มโรคท่ีเกิดจากหนอนพยาธิ เช่น โรคเทา้ชา้ง มียุงเสือ ยุงร าคาญ
และยงุลายบางชนิด เป็นพาหะ  
  1.7.7 หลกัในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

    การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อสามารถกระท ากระท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

     1. ให้การศึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัโรคติดต่อแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึง
อนัตราย การแพร่ระบาดหรือการติดต่อ การรักษา รวมถึงวธีิป้องกนัท่ีถูกตอ้ง 

    2. รับว ัคซีนป้องกันโรคติดต่อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น วคัซีนป้องกนัโรคหดั คางทูม หดัเยอรมนั เป็นตน้ 

     3. ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือ
รับประทานอาหารและหลงัจากถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือจบัตอ้งของสกปรก  
    4. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก สะอาด ไม่มีแมลงวนัตอม  
    5. รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น พกัผ่อนอย่างเพียงพอ การงดเสพ
ส่ิงของมึนเมาและสารเสพติด ออกก าลงักายอยา่งเหมาะสม รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และ
สะอาด 

    6. รักษาความสะอาดของส่ิงของเคร่ืองใช้ เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ควรซักลา้งน า
ออกผึ่งแดดเพื่อก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวห์รือท่ีเป็นพาหะของโรคติดต่อ 

    7. หลีกเล่ียงการเดินทางไปยงัพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ หรือสัมผสั
ผูป่้วยในระยะแพร่เช้ือของโรคติดต่อ 

    8. ไม่ควรบว้นน ้ าลายและเสมหะลงบนพื้น เวลาไอหรือจามควรใช้ผา้เช็ดหน้า
ปิดปากปิดจมูก    
 



 

93  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

    9.  เม่ือเป็นโรคติดต่อชนิดไม่ร้ายแรง เช่น ไขห้วดั ทอนซิลอกัเสบ หดั ไขสุ้กใส 
จะตอ้งรีบไปพบแพทยเ์พื่อรักษาเสียแต่เน่ินๆ เพื่อป้องกนัโรคแทรกซอ้น 

    10. เม่ือมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาด เช่น อหิวาตกโรค ไขท้รพิษ ควรรีบแจง้ต่อ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในแหล่งท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ   
    จะเห็นได้ว่า การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของคนใดคน
หน่ึงแต่เป็นหน้าท่ีของทุกคน ดังนั้ น การเฝ้าระวงัไม่ให้มีการระบาดของโรคติดต่อจึงถือเป็น
มาตราการเบ้ืองตน้ในการเสริมสร้างความแขม้แข็งของชุมชนอนัน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
อนาคต 

 1.8 ความฉลาดทางอารมณ์ 

  การที่บุคคลสามารถใช ้ชีว ิตร่วมกบัผู อื้ ่นอย ่างได ้มีความสุข นอกจากตอ้งมี
สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บแล้ว สุขภาพจิตถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
ช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัใช้
ปัญญาและเหตุผลในการควบคุมอารมณ์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชาญฉลาด หากบุคคลใด       
มีพฤติกรรมดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้ นเป็นผู ้ท่ี มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ งร่างกายและจิตใจ               
ซ่ึงหมายความวา่เป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีนัน่เอง 

  1.8.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

    ค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว ่า  Emotional 

Quotient ใชค้  ายอ่วา่ E.Q. หรือ อีคิว หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543: 1) นอกจากน้ี ยงัมีบุคลต่างๆ ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ ไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 

    โกลแมน (Goleman, 1998; อ้างอิงจาก ทศพร ประเสริฐสุข , 2542: 21)          
ได้ให้ความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัถึงความรู้สึก
ของตนเองและความรู้สึกของผูอ่ื้น จนสามารถบริหารหรือจดัการกบัอารมณ์ของตนเองเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 

     ทศพร ประเสริฐสุข (2542: 21) ไดใ้ห้ความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ 
หมายถึง ความสามารถลกัษณะหน่ึงของบุคคลท่ีจะตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของ
ตนเองและของผูอ่ื้น สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุน้ภายในตลอดจนสามารถรอคอยการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกกาละเทศะ สามารถให้ก าลงัใจตนเองในการท่ี
จะเผชิญกบัอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ไดอ้ย่างไม่คบัขอ้งใจ รู้จกัขจดัความเครียดท่ีจะขดัขวาง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อนัมีค่าของตนเองได ้สามารถช้ีน าความคิดและการกระท าของตนในการ
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ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งมีความสุขจนประสบความส าเร็จในการเรียน 
ความส าเร็จในอาชีพ ตลอดจนความส าเร็จในชีวติ  
    อจัฉราภรณ์ สุขารมณ์ (2542: 1) ไดใ้ห้ความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ 
หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น รู้จดัเด่นจุดดอ้ยของตนเอง รู้จกั
ควบคุม จดัการ และแสดงออกทางอารมณ์ รู้จกัใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม สามารถท่ีจะตรวจสอบ
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นได ้ 
    จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมจดัการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถรับรู้ เขา้ใจ
อารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข   
  1.8.2 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

    จากความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้สามารถจ าแนก
องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ไดด้งัน้ี  
    1. การรู้จักอารมณ์ในตนเอง เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองท่ีเกิดข้ึนและสามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ 

    2. การจัดการกับอารมณ์  เป็นความสามารถใจการควบคุมความวิตกกังวล     
ความโกรธ ความเศร้าหมองและเขา้ใจถึงผลของความลม้เหลวท่ีท าให้ขาดทกัษะทางอารมณ์ บุคคล
ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ และแกไ้ขตน้เหตุท่ีท าให้เกิดอารมณ์ท่ี
ไม่ปกติได ้

    3. การมีแรงจูงใจในตนเอง เป็นความสามารถในการใชอ้ารมณ์ให้เป็นแรงจูงใจ
ในการกระท าส่ิงต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ท่ีตั้งไวท่ี้เรียกว่า แรงจูงใจฝ่สัมฤทธ์ิ 
(Achievement motive) แรงจูงใจในตนเองถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บุคคลมีความสนใจส่ิงต่างๆ และ
แสดงออกในทางความคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

    4. การรู้จักสังเกตความรู้สึกของคนอื่น เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจความรู้สึก
ของผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจกนั เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลจน
น ามาซ่ึงความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัซ่ึงกนัและกนั 

    5. ความสามารถในการจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นความ 
สามารถและทกัษะในการจดัการกบัอารมณ์ของผูอ่ื้นในทางท่ีเหมาะสมท าให้ตนเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอ่ืนซ่ึงถือเป็นทกัษะทางสังคมอนัน าไปสู่ภาวะการเป็นผูน้ าในอนาคต 
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  1.8.3 การวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

    การวดัความฉลาดทางอารมณ์ไม่มีแบบมาตรฐานท่ีแน่นอนเป็นเพียงการ
ประเมินเพื่อให้ผูว้ดัมองเห็นความพกพร่องของความสามารถทางดา้นอารมณ์ท่ีตอ้งพฒันาแกไ้ข    
ซ่ึง กรมสุขภาพจิต (2543: 6) ได้พฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจาก
ความสามารถดา้นหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดี เก่ง สุข ซ่ึงแยกเป็นดา้นยอ่ยไดด้งัน้ี 

    1. ดา้นดี 

     1.1 ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

     1.2 เห็นใจผูอ่ื้น 

     1.3 รับผดิชอบ 

    2. ดา้นเก่ง 

     2.1 รู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง 

     2.2 ตดัสินใจและแกปั้ญหา 

     2.3 มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

    3. ดา้นเก่ง 

     3.1 ภูมิใจในตนเอง 

     3.2 พึงพอใจในชีวติ 

     3.3 มีสความสุขสงบ 

  1.8.4 ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 

     ผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดีจะเป็นผูท่ี้รู้จกัใช้ความคิดต่ออารมณ์ของตนเอง
และผูอ่ื้นให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีท าให้ผูอ่ื้นเป็นสุขและตนเองก็เป็นสุข
ด้วย (วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542: 25) ซ่ึงประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์สามารถจ าแนก
ออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

    1. ด้านการท างาน นกัจิตวิทยาพบวา่คนที่อารมณ์ดีจะมีความเขา้ใจตนเอง และ
ผูอ่ื้นไดง่้ายตลอดจนมีทกัษะในการติดต่อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัความฉลาดทาง
อารมณ์ยงัท าใหเ้ป็นคนมองโลกในแง่ดีสามารถสร้างก าลงัใจใหต้นเองในยามลม้เหลว หรือมีปัญหา
ต่างๆ 

     2. ด้านความรักและครอบครัว ครอบครัวท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขตอ้ง
อาศยัความรัก ความเขา้ใจ และยอมรับไดใ้นขอ้บกพร่องของผูอ่ื้น ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีผล
อย่างมากต่อความสงบสุขภายในบา้น หรือชีวิตคู่ การเรียนรู้ การใช้ชีวิตคู่ไม่มีสูตรส าเร็จตายตวั   
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การเรียนรู้ธรรมชาติและความตอ้งการของแต่ละฝ่ายจึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งเพื่อจะไดเ้ขา้ใจคนท่ีเรารัก
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

    3. ด้านการศึกษา ในสังคมปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงย ัว่ยุ พบวา่เด็กจ านวนไม่นอ้ย
ท่ีเผชิญปัญหาทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกจนเสียโอกาสทางการศึกษา  เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหา
ตั้งครรภ์ในวยัเรียน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากความอ่อนแอทางเชาวน์ปัญญา แต่มาจากความ
อ่อนแอทางอารมณ์ท่ีไม่สามารถรู้เท่าทนั และจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นได ้

     4. ด้านต่อตนเอง เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบนัว่าจิตใจมีผลต่อร่างกาย และ
ความเครียดคือบ่อเกิดของโรคภยัไขเ้จ็บหลายชนิด เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร ความดนัโลหิตสูง 

ไมเกรน (Migraine) ไปจนถึงโรคร้ายเช่นมะเร็ง เม่ือคนเกิดความเครียดยอ่มมีความวิตกกงัวล หดหู่ 

เศร้าซึม ท าให้ภูมิคุม้กนัโรคในร่างกายลดระดบัลง ติดเช้ือหรือเจ็บป่วยไดง่้าย ในทางตรงกนัขา้ม 
คนท่ีอารมณ์ดียอ่มส่งผลใหก่้อพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีท าใหมี้สุขภาพแขง็แรง 

  1.8.5 การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

     การมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดีจะท าให้เราสามารถท างานหรืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ได้อย่างมีความสุข ซ่ึง กรมสุขภาพจิต (2543: 18-19) ได้เสนอเทคนิคการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ไวด้งัน้ี 

    1. เข้าใจและยอมรับกับธรรมชาติของอารมณ์  บุคคลแต่ละคนมีความรู้สึกและ
อารมณ์พื้นฐานของตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ อิจฉา ฯลฯ และมีการแสดงออกท่ีต่างกรรมต่างวาระกนั
ไป แต่ละคนจะมีอารมณ์และความรู้สึกท่ีผนัแปรแตกต่างกนัไป ยากท่ีจะน าความรู้สึกดี-ชัว่ของตวั
เราเองไปตดัสินได ้การตดัสินความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ เหตุผล วยั ปัจจยัทางสังคม และ
การก าหนดทางวฒันธรรม 

     2. รับฟัง ท าความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่น การยอมรับและเขา้ใจภาวะท่ีบุคคล
แสดงออก เป็นส่ิงจ าเป็นในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจตนเอง การรักษาหน้า ความมัน่ใจ การ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตท่ีบุคคลมีส่วนต่อองคก์ร การปฏิเสธท่ีจะ
รับฟังหรือท าความเขา้ใจกบัภาวะอารมณ์ท่ีแสดงออก เช่น การเพิกเฉย วิพากษ์ต าหนิ การเห็นเป็น
เร่ืองปกติ การบัน่ทองล้อเลียนความรู้สึกของบุคคลเป็นการท าลายระดับความมัน่ใจในตนเอง 
ความคิดสร้างสรรค ์และเกียรติภูมิแห่งตนของผูอ่ื้นและเป็นการไม่เคารพความเป็นปัจเจกบุคคลอีก
ดว้ย 

    3. การแก้ไขความขัดแย้ง บางคร้ังการใช้เพียงเหตุผลแต่โดยล าพงั ไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกได ้ควรยอมรับความรู้สึกโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก่อน แลว้ค่อยมา
พิจารณาการแสดงออก ผูมี้ความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าจะไม่ใชว้ิธีการท่ีบัน่ทอนความรู้สึกของ
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คนอ่ืน แต่ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ไดดี้ จะช่วยทั้งความรู้สึกของตวัเองและช่วยให้อีก
ฝ่ายสงบลงได้ การท่ีบุคคลแสดงภาวะอารมณ์ออกในทางลบ เช่น โกรธ เสียใจ เศร้าซึม อาฆาต 
ไม่ให้อภยั แสดงให้เห็นวา่ความตอ้งการทางอารมณ์ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ยงัมีความตึงเครียด
ในจิตใจ ผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งควรท าความเขา้ใจภาวะอารมณ์ของตน เพื่อเขา้ใจ
ภาวะอารมณ์ของผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก รับฟังดว้ยความเขา้ใจ 
เห็นใจและยอมรับภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการยอมรับตนเองและเพิ่มความมัน่คงทาง
จิตใจ ส่งผลต่อการพฒันาทางความคิด การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพิ่มขวญัก าลงัใจ ความร่วมมือและ
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน 

     4. ในกรณีที่บุคคลแสดงภาวะอารมณ์ทางลบในระดับที่รุนแรง เช่น เด๋ียวดี เด๋ียว
ร้าย คาดคะเนพฤติกรรมไม่ได้ หรือไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาไดเ้ลยพูดมากเกิน
ปกติ เปล่ียนหัวขอ้พูดคุยรวดเร็ว หงุดหงิดง่าย มีปฏิกิริยามากเกินไปต่อเหตุการณ์เล็กๆ น้อย ฯลฯ 
ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานควรหามาตรการและทางบ าบดัแก้ไข ในกรณีของผูท่ี้ไม่สามารถส่ือ
ความรู้สึกและภาวะอารมณ์กบัผูอ่ื้นได ้ผูบ้ริหารอาจโยกยา้ยไปท างานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูค้นมากนกั 
ท าคนเดียวไดส้ าเร็จ หากพนกังานท่ีกลา้แสดงออกและมีมนุษยสัมพนัธ์ดีมาเป็นเพื่อนชวนพูดคุย
กระตุน้ใหเ้ขาไดมี้โอกาสแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น โดยรู้สึกวา่มีคนยอมรับฟังตน 

  1.8.6 ความแตกต่างระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญา 

     ค าวา่ ความฉลาดทางปัญญา ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Intelligence Quotient

ใชค้  ำยอ่วำ่ I.Q. หรือ ไอคิว หมำยถึง ควำมฉลำดทำงเชำวปั์ญญำ กำรคิด กำรใชเ้หตุผล กำรค ำนวณ 
และกำรเช่ือมโยง ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ทั้ง
ของตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ดงัท่ีกล่าว
รายละเอียดมาแลว้ขา้งตน้ 

     ซ่ึงความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญาแตกต่างกนัท่ี ความฉลาด
ทางปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q) เป็นศกัยภาพทางสมองท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดท าให้เปล่ียนแปลงแกไ้ข   
ไดย้าก และสามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว (E.Q.) ถึงแมจ้ะ
เป็นศกัยภาพทางสมองเมือนกนัแต่ก็สามารถปรับเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาข้ึนได ้แต่ไม่สามารถวดั
ออกเป็นตวัเลขได ้

     จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่ำ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถอีกส่วน
หน่ึงของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงควรไดรั้บการพฒันาหรือส่งเสริมไปในทิศทาง   
ท่ีดีข้ึน เเต่ทั้งน้ีความฉลาดทางอารมณ์ควรได้รับการพฒันาควบคู่ไปกับความฉลาดทางปัญญา     
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เพื่อพฒันาประชากรของประเทศให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

 

2. สุขภาพชุมชน 

 2.1 ความหมายของสุขภาพชุมชน 

  สุขภาพส่วนชุมชน (Community Health) หมายถึง ภาวะแห่งการรวมเอาสุขภาพของ
บุคคลต่างๆ ในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากชุมชน คือ กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกเดียวกนั มีการ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และเกิดกิจกรรมในชุมชนร่วมกนั ดงันั้น หากบุคคลในชุมชนมีสุขภาพดี
จะส่งผลใหชุ้มชนมีสุขภาพดีตามไปดว้ย  
 2.2 ปัญหาสุขภาพชุมชน 

  ปัญหาสุขภาพชุมชนสามารถเกิดข้ึนไดห้ลากหลาย แต่โดยสรุปสามารถจ าแนกเป็น
กลุ่มปัญหาหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

  1. กลุ่มโรคติดต่อ เป็นโรคที่มาจากเช้ือโรคซ่ึงอาจมาจากคนหรือสัตวก์็ได ้โดยเมื่อ
บุคคลสัมผสักบัเช้ือนั้นในปริมาณท่ีมากพอก็จะเกิดอาการแสดงของโรคนั้นข้ึน เช่น โรคเอดส์       
ตบัอกัเสบ อุจจาระร่วง เป็นตน้  
  2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นโรคท่ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากเช้ือโรคเหมือนกบัโรคติดต่อ      
แต่เกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ กระท าต่อร่างกาย เช่น สารเคมี แสง ความร้อน ส่งผลท า
ให้อวยัวะในร่างกายท างานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคได้ เช่น มะเร็ง ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน        
เป็นตน้  
  3. กลุ่มปัญหาทีเ่กดิจากการมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบุคคล
มีพฤติกรรมอนัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง เช่น รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ การด่ืมสุรา 
สูบบุหร่ี หรือการใชส้ารเสพติด เป็นตน้  
  4. กลุ่ มปัญหาทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  เ ป็นปัญหาที่ เ กิดมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าให้บุคคลไม่สามารถปรับตวัได้ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพตามมา เช่น การใชค้วามรุนแรงแก่เด็กและสตรี การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์

  กลุ่มปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดกระทบต่อคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนทั้งทางตรง
และทางออ้ม ดงันั้น การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจหลกัการเสริมสร้าง
สุขภาพ ตลอดจนแนวทางในการป้องกนัโรคต่างๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีคนในชุมชนควรศึกษาและ   
ท าความเขา้ใจเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้แกปั้ญท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้งอนัน ามาซ่ึงชุมชนสุขภาพดี
ต่อไป 
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 2.3 ปัจจัยทีท่ าให้ชุมชนมีสุขภาพดี 
  จากความหมายของสุขภาพชุมชนท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากคนจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมี
ส่วนท าให้ชุมชนมีสุขภาพดีแลว้ สถานท่ีและระบบสังคมยงัถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ท าใหชุ้มชนมีสุขภาพดีดว้ยเช่นกนั 

  1. คน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดเพราะคนก็คือสมาชิกของชุมชน การท่ีชุมชนมีสมาชิกใน
ชุมชนท่ีมีสุขภาพดี ยอ่มจะส่งผลใหชุ้มชนมีสุขภาพดีตามไปดว้ย  
   2. สถานที่ เป็นปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยชุมชนที่มี
ส่ิงแวดลอ้มดีก็จะท าใหส้มาชิกในชุมชนมีสุขภาพดี แต่ถา้หากสมาชิกในชุมชนอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่ดี มีความเส่ือมโทรม แออดั ซ่ึงเป็นแหล่งแพร่พนัธ์ุของเช้ือโรคต่างๆ ก็จะส่งผลให้สมาชิก
ภายในชุมชนเกิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย  
  3. ระบบสังคม เป็นปัจจยัเสริมที่เก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพของคนในชุมชน เช่น 
ระบบทางดา้นเศรษฐกิจ ระบบทางดา้นการศึกษา ระบบบริการสุขภาพ เป็นตน้ โดยชุมชนท่ีมีระบบ
ทางสังคมท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้การประกอบกิจกรรมทางด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืนและ
เหมาะสมกบัคนในชุมชน 

  จากปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้ นบัเป็นองคป์ระกอบร่วมกนัในการส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี 
หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น บุคคลท่ีมีสุขภาพดีแต่ตอ้งอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได ้ดงัจะพบไดจ้ากกลุ่มคนท่ีอยู่
ในเขตเมืองท่ีมกัประสบปัญหาสุขภาพหรือโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือแมแ้ต่อยูใ่นระบบ
สังคมท่ีไม่เอ้ืออ านวย ขาดการก ากบัดูแลท่ีดีก็มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนจนส่งผลถึงสุขภาพ
ของชุมชนโดยรวมไดเ้ช่นกนั 

 2.4 การเสริมสร้างสุขภาพชุมชน 

  หากพิจารณาถึงปัจจยัท่ีท าให้ชุมชนมีสุขภาพดีอนัประกอบด้วยคน สถานท่ี และ
ระบบทางสังคม สามารถก าหนดแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนไดด้งัน้ี 

  1. เสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพชุมชนจะเป็นอยา่งไรลว้นถูกก าหนดข้ึนจาก
สุขภาพส่วนบุคคลของสมาชิกทุกคนในชุมชน ดงันั้น แต่ละบุคคลจึงควรค านึงอยู่เสมอว่าภาวะ
สุขภาพของตนและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งท าเพื่อ
ตนเองและส่วนรวม 

  2. เสริมสร้างสุขภาพส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท่ีท าให้เกิดสุขภาพชุมชน
จ าเป็นตอ้งค าถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมี 
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สาเหตุส าคญัมาจากประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ดงันั้น 
การสร้างเสริมสุขภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 

  3. การบริการสาธารณสุขทีท่ัว่ถึงและมีคุณภาพ การบริการสาธารณสุขทั้งป้องกนัโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ เป็นบริการท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคนทั้งใน
ภาวะสุขภาพปกติและเจ็บไข้ได้ป่วย การจดับริการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้
บริการไดอ้ย่างสะดวกตามความตอ้งและไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ี
ช่วยท าใหชุ้มชนมีสุขภาพดี แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางทรัพยากรสาธารณสุขและภาวะสังคมปัจจุบนั 
รัฐไม่สามารถจดับริการไดก้ระจายอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพดีเท่าท่ีควร ประชาชนจึงควรรับผิดชอบ
สุขภาพของตนเองใหดี้ท่ีสุดเพื่อตนเองและส่วนรวม 

   4. สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เอื้ออ านวย เป็นท่ียอมรับกนัว่าระบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์ได้แก่ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา 
ระบบสังคม วฒันธรรม ฯลฯ ไดถู้กก าหนดข้ึนเพื่อการอยู่ร่วมกนันั้น แต่ละระบบมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นและมีอิทธิพลต่อสุขภาพอย่างยิ่ง การท่ีจะท าให้ชุมชนมีสุขภาพ 
จ าเป็นตอ้งท าใหร้ะบบต่างๆ ท่ีเก่ียวพนักบัวธีิการด าเนินชีวติประจ าวนั เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ ดงันั้น 
บุคคลในชุมชนจึงตอ้งมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการอยู่ร่วมกนัท่ีเอ้ืออ านวยต่อสุขภาพทั้งของ
ตนเองแลส่วนรวม 

  5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน บุคคลในฐานะสมาชิก
หน่ึงของชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในทุกดา้นการพฒันาสุขภาพเท่าท่ีสามารถจะท า
ได้ตามความเหมาะสมของตน เช่น การเสียสละแรงงาน ก าลังทรัพย์ เสนอความคิดเห็น ร่วม
สนบัสนุนให้ก าลงัใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ รวมพลงัด าเนินกิจกรรมดา้นการ
พฒันาสุขภาพดว้ยจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หากสมาชิกในชุมชนทุกคนร่วมแรง
ร่วมในกนัพฒันาสุขภาพยอ่มส่งผลใหสุ้ขภาพของชุมชนดีข้ึนได ้

  การเสริมสร้างสุขภาพชุมชนท่ีกล่าวข้างต้นถือเป็นแนวทางท่ีเน้นการเสริมสร้าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สังคมท่ีสมบูรณ์อนัน ามาซ่ึงสุขภาพชุมชนท่ีดีได ้

 2.5 บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน 

  การเสริมสร้างสุขภาพชุมชนตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนเพื่อน าไปสู่
การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ดงันั้น แต่ละบุคคลจึงมีหน้าท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานภาพของ     
แต่ละบุคคล ดงัแผนผงัท่ี 2-2 
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แผนผงัที ่2-2  บทบาทความรับผดิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก พรสุข หุ่นนิรันดร์, ประภาเพญ็ สุวรรณ, สุรียพ์นัธ์ุ วรพงศธร, 

และอนนัต ์มาลารัตน์, 2551: 24)   
  

  1.  แกนน าชุมชน ได้แก่ ก านัน  ผู ้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล      
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และแกนน าอ่ืนๆ จะตอ้งวางนโยบาย คิดแผนปฏิบติั 
และเป็นหลกัในการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรู้ ความตระหนกั และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้ง ยงัตอ้งมีวิสัยทศัน์ในเร่ืองสุขภาพ
และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ตลอดจนให้การสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีดี เช่น  เป็นแกนน าในการรณรงคก์ าจดัลูกน ้ ายุงลาย 
แกนน าในการออกก าลงัเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

บทบาทความ
รับผิดชอบในการ
เสริมสร้างสุขภาพ

ชุมชน 

หน่วยงานระดบัชาต ิ

          เสริมสร้างพลงัความ 
สามารถให้กับประชาชน 
ชุม ชน  แ ละ ใ ห้บ ริ กา ร
สนบัสนุนหน่วยงานระดบั
ทอ้งถ่ิน 

ประชาชนในชุมชน    
          ปรับปรุง และปกป้อง
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน ให้ความร่วมมือ   
เขา้ร่วมโครงการต่างๆ 

หน่วยงานระดบัท้องถิน่ 

          ช้ีน าชุมชนใหเ้ห็น
แนวทางและความส าคญั 
และช่วยเหลือสนนัสนุน 
ดา้นวชิาการต่างๆ  
 

หน่วยงานอืน่ๆ ทางสังคม     
           พัฒนา และปรับปรุง
หน่วยงานของตนเอง ให้เป็น
แบบอย่างท่ีในการเสริมสร้าง
สุขภาพ 

แกนน าชุมชน 

          วางนโยบาย คิดแผน 
ปฏิบัติ  สนับสนุน และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการเสริมสร้าง
สุขภาพ 

บุคคลาการด้านการแพทย์         
ในชุมชน 

          คอยแนะน า สนับสนุน         
ใ ห้ค  าป รึ กษ า เ ก่ี ย วกับ การ
เสริมสร้างสุขภาพ 
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ภาพที ่2-23  การมีส่วนร่วมในการรณรงคก์ าจดั 

แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย  
(ท่ีมา: http://www.sasuknamuen.net/wp-content/ 

uploads/13/2012/06/d7.jpg 

 

  3. หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.)  ควรปรับเปล่ียนแนวคิดสุขภาพในเชิงลบไปเป็นบวกจากการเจ็บป่วยไปเป็นการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานสาธารณสุข ควรปรับเปล่ียนรูปแบบของการให้บริการ
จากการรักษาดูแลการเจบ็ป่วยเป็นการปรับปรุงสุขภาพ โดยตอ้งมีบทบาทในการช้ีน าชุมชนให้เห็น
แนวทางและความส าคญัของการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยช่วยเหลือสนบัสสนุนดา้นวิชาการ 
เช่น วทิยากร เอกสาร และส่ือเผยแพร่ความรู้ต่างๆ และในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งเป็นองค์กรหลกัในการพฒันาสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีหน้าอยู่ เช่น การจราจรท่ีปลอดภยั  
การก าจดัส่ิงปฏิกลู ก าจดัยงุลาย หรือการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆ ท่ีชุมชนสนใจ เป็นตน้ 

   4. หน่วยงานระดับชาติ ท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลสุขภาพของชุมชนนั้น มีหลายหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้   
ซ่ึงหน่วยงานในระดบัน้ีมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัของหน่วยงานในทุกระดบั
และประชาชนทุกคนให้มองเห็นสุขภาพในเชิงบวก อีกทั้งยงัให้ทุกคนตระหนักว่า สุขภาพเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต การพฒันาสังคม และเศรษฐกิจของชาติซ่ึงภาระกิจของหน่วยงาน
ระดบัน้ีจะตอ้งปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และตอ้งใชก้ลยทุธ์วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล คือ การเสริมสร้างพลงัความสามารถของประชาชน ชุมชน สามารถควบคุม 
ปรับปรุงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ด้วยกลวิธีต่างๆ และควรให้การสนับสนุน

  2. บุคคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขภายในชุมชน  ควรท่ีจะ
ปรับเปล่ียนบทบาทจากท่ีเคยเนน้เฉพาะ
ด้านการรักษา มาเน้นการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกันโรคให้มาก ข้ึน 
ตลอดจนควรมีความพร้อมท่ีจะแนะน า 
สนับสนุน และให้ค  าปรึกษา โดยริเร่ิม
แนะน ากิจกรรมใหม่ๆ ในการกระตุน้ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ศึกษาค้นควา้หาข้อมูล
ความรู้ดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัชุมชน
มาเผยแพร่ให้ประชาชนและแกนน าได้
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

http://www.sasuknamuen.net/wp-content/
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หน่วยงานระดับท้องถ่ินให้สามารถท างานด้านการสนับสนุน คอยช้ีแนะชุมชน และสถาน
ประกอบการต่างๆ ใหด้ าเนินการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  5. หน่วยงานอื่นๆ ในสังคม เช่น สถาบนัการศึกษา ผูป้ระกอบกการ ส่ือสารมวลชน      
ก็ควรมีบทบาทหน้าท่ี หรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน เช่น สถาบนัการศึกษาใน
ชุมชน ควรมีการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานของตนเองให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพเพื่อให้นกัเรียน
นกัศึกษาไดรั้บแบบอยา่งท่ีดี เห็นคุณค่างความส าคญัของการมีสุขภาพดี รู้จกัควบคุม และปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง หรือดา้นผูป้ระกอบการไม่ควรกระท าส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อชุมชน เช่น การปล่อย
น ้าเสียลงสู่ชุมชน เป็นตน้  
  6. ประชาชนในชุมชน ควรเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี พยายามที่จะปรับปรุง
ปกป้องสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสมาชิกในชุมชน โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมดา้นต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในชุมชนของตนเอง 

   การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนเจา้หน้าท่ีสุขภาพจะมีบทบาท
ส าคญัอย่างยิ่งในการกระตุน้ให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือซ่ึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ไม่ได้มุ่งมุ่เน้นเพียงแต่แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเท่านั้นหากเป็นการพฒันาชุมชนแบบองค์รวมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานพฒันาและใหป้ระชาชนเป็นตวัแปรในการร่วมด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (พรสุข 
หุ่นนิรันดร์ และคณะ, 2552: 25-27) ดังนั้น การมีส่วนของของประชาชนและเจ้าหน้าที่หรือ
แมก้ระทัง่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดสุขภาพชุมชนท่ี
ย ัง่ยนืสืบไป 

 

3. สุขบัญญัติแห่งชาติ 
 สุขบญัญตัิแห่งชาติ (National Health Disciplines) เป็นขอ้ก าหนดที่เด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปพึงปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย 
จิตใจ และสังคม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 60) ดงันั้น การส่งเสริมสุขบญัญติั
แห่งชาติ จึงเป็นกลวิธีหน่ึงในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพื่อให้
เยาวชนและประชาชนปฏิบติัอนัน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงก าหนดไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

  1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด 

  2. รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง 

  3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัขบัถ่าย 

  4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอนัตรายและหลีกเล่ียงอาหารรสจดัสีฉูดฉาด 

  5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนั และการส าส่อนทางเพศ 
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  6. สร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวใหอ้บอุ่น 

  7. ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท 

  8. ออกก าลงักายสม าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 

  9. ท าจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 

  10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์ังคม 

 การปฏิบติัตามแนวของสุขบญัญติัแห่งชาตินอกจากจะมีผลกบัตวัเราเองแลว้ การปลูกฝัง
และสร้างเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมในการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง
จนเป็นสุขนิสัยจะท าใหส้มาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยนอ้ยลงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความอบอุ่น
ในครอบครัว มีความปลอดภยัในชีวิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง        
ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข อนัจะน ามาซ่ึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน
ในครอบครัวและประเทศชาติ 
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สรุปประจ าบทที่ 2 

 

  สุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดด้ว้ยดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บหรือทุพพลภาพ จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สุขภาพ
ส่วนบุคคล คือ ภาวะคือภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมดว้ยดี
ของแต่ละบุคคล อนัเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล เช่น พนัธุกรรม เช้ือชาติ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นคุณภาพการบริการสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัมีปัจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาหาร เป็นส่ิงท่ีบริโภคแล้ว   
เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานและกระบวนการเก่ียวกับการด ารงชีวิตได ้         
ยา เป็นสารหรือวตัถุท่ีได้มาจากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ท่ีมนุษย์น ามาใช้ในการรักษาหรือ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายและจิตใจ ยาเสพติด เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อร่างกายและจิดใจ
ของผูเ้สพท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่ยาเสพติดบางชนิดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทยแ์ละบรรเทาอาการเจบ็ป่วยได ้เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน โรคติดต่อ เป็นโรคท่ีถ่ายทอดจากคน 
สัตว ์หรือแมลงท่ีเป็นโรคไปสู่คนปกติ มีสาเหตุจากเช้ือโรคท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต เช่น ไวรัส แบคทีเรีย 
หรือเกิดจากพิษของเช้ือโรคชนิดใดชนิดหน่ึงท าให้ผูท่ี้ไดรั้บเช้ือมีอาการเจ็บป่วย บางรายรุนแรง    
ถึงขั้นเสียชีวติได ้ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (E.Q.) เป็นความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้
การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข บุคคลที่มีอีคิวสูงจะรู้จกัใช้ความคิดต่อ
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอย่างดี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพส่วนบุคคลทั้งส้ิน สุขภาพชุมชน คือ ภาวะแห่งการรวมเอาสุขภาพของบุคคล
ต่างๆ ในชุมชนเขา้ไวด้้วยกนัโดยมีปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพดี ได้แก่ คน สถานท่ี และ
ระบบสังคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัหากขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนตามมา ดงันั้น การเสริมสร้างสุขภาพชุมชนจึงตอ้งเนน้ท่ีคน สถานท่ี และระบบสังคม ภายใต้
สุขบญัญติัแห่งชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสังคม สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

 

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. วติามินเอ มีประโยชน์และความส าคญัต่อร่างกายอยา่ไร 

2. อีคิว (E.Q) และ ไอคิว (I.Q) เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. นกัศึกษามีจะวธีิการเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร  

5. “คน สถานท่ี และระบบสังคม” มีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพชุมชนอยา่งไร 

6. จงบอกความหมายของค าวา่ “สุขภาพส่วนบุคคล” และ “สุขภาพของชุมชน”  
7. หากนกัศึกษาเป็นเภสัชกรจะแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัหลกัและวธีิการใชย้าอยา่งไร 

8. นกัศึกษาสามารถน าความรู้เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (E.Q) มาประยุกต์ใช้   
ในการเรียนไดอ้ยา่งไร 

9. การปฏิบติัตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติจะส่งผลต่อตวันกัศึกษาอยา่งไร 

10. เพราะเหตุใดสารซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ในยาแกค้ดัจมูกจึงถูกจดัไวใ้นกลุ่ม 

ของยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522  
 

ตอนที ่2 จงยกตัวอย่างโรคติดต่อประเภทต่างๆ ลงในตารางให้ถูกต้อง 

 

กลุ่มของโรคติดต่อ ตัวอย่างโรค (อย่างน้อย 4 โรค) 
โรคติดต่อจากอาหารและน ้า  

 

โรคติดต่อทางเดินหายใจ  

 

โรคติดต่อจากการสัมผสั  

 

โรคติดต่อท่ีน าโดยสัตวแ์ละแมลง  

 

 

 

 



 

108 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 (ต่อ) 
 

ตอนที่ 3 จงเขียนเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และเขียนเคร่ืองหมาย   

หน้าข้อความทีผ่ดิ ถ้าผดิให้แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง 

………1. สุขภาพ หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายไม่มีโรคทางกายเท่านั้น 

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

………2. วติามินท่ีละลายในน ้า ไดแ้ก่ วติามิน A D E และ K 

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

………3. โรคธาลสัซีเมียสามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนันทนาการ 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. สมรรถภาพทางกาย 

 2. การออกก าลงักาย 

 3. นนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของค าวา่ สมรรถภาพทางกาย การออกก าลงักาย และนนัทนาการได ้

2. บอกองคป์ระกอบ การเสริมสร้าง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้ 
 3. ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก อตัราการเตน้สูงสุดของ
หวัใจ และอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย 

4. บอกประโยชน์และความส าคขัของการออกก าลงักาย และนนัทนาการได ้

 5. จ าแนกประเภทของการออกก าลงักายและนนัทนาการได ้ 
 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พดูถามตอบ 

 1.4 ท่าประกอบ 

 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ 

 2.2 ใหน้กัศึกษาท าท่าประกอบในหวัขอ้ “การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย”  
“ประเภทของการออกก าลงักาย” และ “ประเภทของนนัทนาการ”  
 2.3 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
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 2.4 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.5 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนนัทนาการ” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา 

 4. แบบฝึกหดั 

 5. ใบงาน  
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 การแสดงท่าประกอบ 

  1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนตรงเวลาและส่งงานทนัตามก าหนด 

  2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

  2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.4 แสดงท่าประกอบไดถู้กตอ้ง 

  2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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บทที ่3 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนันทนาการ  
 

 การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยมี์ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบกิจวตัรประจ าวนั การท างาน การเดินทาง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การยืน กม้ นัง่ 
เดิน วิ่ง โหนรถเมย ์ยกของหนกั ปีนป่าย กระโดดจากท่ีสูง ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีจะด าเนินไปไดดี้
หรือไม่ สมรรถภาพทางกายท่ีดีถือเป็นจ าเป็นท่ีจะช่วยใหก้ารประกอบกิจกรรมดงักล่าวเป็นไปอยา่ง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น สมรรถภาพทางกายท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของมนุษย์
ทุกคนในสังคมซ่ึงสามารถปรับปรุง เสริมสร้าง และพฒันาให้คงสภาพอยู่ไดโ้ดยการเคล่ือนไหว
ร่างกายในท่วงท่าต่างๆ ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมหรือท่ีเรียกว่าการออกก าลงักาย แต่ใน
ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มนุษย์พฒันาเทคโนโลยีด้านต่างๆ   
เพื่อใช้อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวนัข้ึนมากมาย  เช่น ใช้ลิฟต์แทนการข้ึนลง
บนัได ใชร้ถยนตแ์ทนการข่ีจกัรยาน หรือคน้หาขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์แทนการเดินทางไปห้องสมุด 
ท าให้มีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีน้อยลงส่งผลให้เกิดการเส่ือมโทรมของอวยัวะต่างๆ และ         
มีสมรรถภาพทางกายท่ีลดลง ดงันั้น การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างสมรรถภาพ      
ทางกายจะช่วยให้มนุษยมี์สภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การประกอบกิจกรรมนนัทนาการต่างๆ ซ่ึงเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายยงัช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของคนเราใหดี้ข้ึนไดอี้กดว้ย        
 

1. สมรรถภาพทางกาย 

 1.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 

  เป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าปัจจยัหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษย์คือสุขภาพและความ
แขง็แรงของอวยัวะต่างๆ ซ่ึงเป็นมาตรฐานเบ้ืองตน้ของการประกอบกิจกรรมต่าง ในชีวิตประจ าวนั 
บุคคลท่ีมีความเจริขเติบโตสมส่วนและมีพฒันาการทางด้านร่างกายดี บุคคลนั้นก็จะเป็นผูท่ี้มี
สมรรถภาพทางดา้นร่างกายท่ีดีดว้ย ค าวา่ สมรรถภาพทางกาย ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ Physical 

Fitness ซ่ึงมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายเช่น 

   พิชิต ภูติจนัทร์ (2547: 83) ได้ให้ความหมายของ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
ความสามารถทางร่างกายของบุคคลท่ีสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นเวลานานๆ โดยไม่มี
การหยดุพกั 
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   ชาติชาย อิสรัมย์ (2547: 3) ได้ให้ความหมายของ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการประกอบกิจกรรมทางกายใดๆ ซ่ึงตอ้งใช้กลา้มเน้ือของร่างกายเขา้
ประกอบกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมนั้นๆ อยา่งไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพในเวลาอนัเหมาะสม
กบัลกัษณะของกิจกรรมและการเคล่ือนไหว 

  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 59) ไดใ้ห้ความหมายของ สมรรถภาพ
ทางกาย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่เหน่ือยลา้จนเกินไปและยงัมีพลงังานส ารองมากพอ ส าหรับกิจกรรม
นนัทนาการหรือกิจกรรมฉุกเฉิน 

  สุวิทย ์หวดัแท่น (2552: 10) ได้ให้ความหมายของ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
ความสามารถของร่างกายในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานานโดย
ไม่เหน็ดเหน่ือยง่ายและช่วยป้องกนัโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดการออกก าลงักาย 

  อุทยั สงวนพงศ์ (2555: 66) ได้ให้ความหมายของ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
ความสามารถในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์ท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คนท่ี
มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีย่อมสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างกระฉับกระเฉง   
ไม่เม่ือยลา้เกินไป และยงัมีพลงัเพียงพอในการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  
  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความเม่ือยล้า และมีพลังงานเหลือไวใ้ช้ในการ
ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 1.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

  การท่ีบุคคลจะทราบได้ว่าสมรรถภาพทางกายของตนดีหรือไม่ ต้องพิจารณาท่ี
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย เช่น ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน   
และความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ส่วนประกอบของร่างกาย ความคล่องแคล่ววอ่งไว การทรงตวัท่ี
สมดุล เป็นต้น องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายจะช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนป้องกนัโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวการณ์ขาดการออกก าลงักายได ้ 
  ในเอกสารต่างๆ มีการจ าแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายไวแ้ตกต่างกนั     
แต่ในเอกสารน้ีไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
  1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular strength) หมายถึง ความสามารถสูงสุดท่ี
เกิดจากหดตวัของกล้ามเน้ือหน่ึงคร้ังเพื่อตา้นน ้ าหนักโดยไม่จ  ากดัเวลา เช่น ความแข็งแรงของ
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กลา้มเน้ือแขนในการหดตวัเพื่องอขอ้ศอก เป็นตน้ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือสังเกตไดจ้ากความ
ใหข่ของมดักลา้มเน้ือหรือพื้นท่ีหนา้ตดัของกลา้มเน้ือ 

  2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance) หมายถึง ความสามารถของ
กลา้มเน้ือท่ีสามารถท างานไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่เส่ือมประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
คุณภาพของกล้ามเน้ือท่ีสามารถต่อต้านสภาวะความเม่ือยล้าหรือสามารถเคล่ือนระยะของการ
เม่ือยลา้ใหเ้กิดข้ึนชา้กวา่ปกติ  
  3. ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวให้ไดมุ้มของ
การเคล่ือนไหวอย่างเต็มท่ีของขอ้ต่อแต่ละขอ้ต่อ วดัไดเ้ป็นองศา ซ่ึงเป็นความสามารถในการยืด
ของกล้ามเน้ือ เอ็น และกล้ามเน้ือ เช่น การนั่งเหยียดเทา้แล้วก้มตวัใช้มือแตะปลายเทา้ เป็นต้น   
ความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือมีความส าคขัต่อสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างมาก ถา้มีความอ่อนตวั    
ไม่พอการออกก าลงักายอาจเกิดอนัตรายได ้

  4. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ  (Cardio-Respiratory 

endurance) หมายถึง ความสามารถในการน าออกซิเจนเขา้สู่ปอดแลว้ขนส่งผ่านระบบไหลเวียน
โลหิตน าไปใชใ้นการท างานของกลา้มเน้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ร่างกายสามารถ
ปฏิบติังานติดต่อกนัไดเ้ป็นเวลานานๆ  
 

 

 

ภาพที ่3-1  เคร่ืองวดัความหนาของผวิหนงั 

 (ท่ีมา: http://www.harpenden-skinfold.com 
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  5. องค์ประกอบของร่างกาย (Body 

Composition) หมายถึง สัดส่วนปริมาณไขมนัใน
ร่างกายกบัมวลท่ีปราศจากไขมนั ซ่ึงตามปกติแลว้
ในร่างกายมนุษยป์ระกอบดว้ย กลา้มเน้ือ กระดูก 
ไขมนั และส่วนอ่ืนๆ แต่ปัจจุบนัมีหลกัฐานยืนยนั
ได้ว่าไขมนัส่วนเกินท่ีเก็บไวใ้นร่างกายมีความ
เก่ียวข้องกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
ดังนั้ น การวดัองค์ประกอบของร่างกายจึงต้อง     
ว ัดออกมา เ ป็นค่ า เปอ ร์ เ ซ็นต์ไ ขมัน  ( %Fat)        

ด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองวดั
ความหนาของผิวหนงั (Skinfold Caliper) หรือวดั
ออกมาในรูปของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ผูท่ี้มี
สมรรถภาพทางกายดีจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันใน
ร่างกายต ่า และค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 

http://www.harpenden-skinfold.com/
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 1.3 ความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 

  สมรรถภาพทางกายมีความส าคขัต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนส าคขัท่ี
ท าใหม้นุษยส์ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคล่องแคล่วในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ก่อให้เกิดการพฒันาทั้งทางดา้นอารมณ์และจิตใจ สามารถเผชิขปัขหา
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมัน่คง ถา้เป็นผูท่ี้อยู่ในวยัเรียนจะสามารถตรากตร าและมีสมาธิใน
การศึกษาเล่าเรียนไดดี้กวา่ เป็นระยะเวลานานกวา่ท าให้ไดรั้บผลการเรียนดีกวา่ผูท่ี้ไม่มีสมรรถภาพ
ทางกาย นอกจากน้ี การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดียงัช่วยป้องกนัโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวการณ์ขาด 
การออกก าลงักายได ้เช่น ลดอตัราเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวไจ ช่วยลดความดนัโลหิตสูงในร่างกาย 
ควบคุมน ้ าหนกัหรือควบคุมไขมนัในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด เพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
ระบบต่างๆ ในร่างกาย ท าใหรู้ปร่างและสัดส่วนของร่างกายดีข้ึน เป็นตน้   
  สมรรถภาพร่างกายถือเป็นสภาพของร่างกายท่ีเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการเคล่ือนไหว
ร่างกายหรืออกก าลงักาย โดยสมรรถภาพทางกายน้ีจดัเป็นสภาพของร่างกายท่ีเกิดข้ึนและหายได ้
ดงันั้น การท่ีจะรักษาสมรรถภาพทางกายให้คงสภาพอยู่เสมอมีวิธีการเดียวคือตอ้งออกก าลงักาย 
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 1.4 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

  การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายเป็นการฝึกหรือการออกก าลงักายในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเนน้องคป์ระกอบในแต่ละดา้นท าใหร่้างกายเกิดการพฒันา ดงัน้ี 

  1. การฝึกเพื่อพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  
   1.1 ดนัพื้น 

   1.2 ลุก-นัง่เร็วภายใน 30 วนิาที 

   1.3 วิง่เร็วในระยะไม่เกิน 100 เมตร 

   1.4 ใชเ้คร่ืองมือไอโซไคเนติก เวท (Isokinetic weight) 

   1.5 ยกน ้าหนกัโดยใชน้ ้าหนกัมากจ านวนคร้ังนอ้ย 

  2. การฝึกเพื่อการพฒันาความอดทนของกลา้มเน้ือ ระบบหายใจ และระบบไหลเวียน
โลหิต 

   2.1 วิง่ระยะไกล (Distance run) 

    2.1.1 ระยะทาง 600 เมตร ทั้งชาย-หขิงท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

    2.1.2 ระยะทาง 1000 เมตร ส าหรับชายอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป 

    2.1.3 ระยะทาง 800 เมตร ส าหรับหขิงอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป                                                                                                               
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   2.2 วิง่จอ๊กก้ิง คือการวิง่ในระดบัความเร็วเท่ากนัทุกระยะความเร็วประมาณ 10-12 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง เป็นเวลา 10-25 นาที 

   2.3 เตน้แอโรบิก 

   2.4 วา่ยน ้าระยะไกล 

   2.5 ยกน ้าหนกัท่ีใชน้ ้าหนกันอ้ยจ านวนคร้ังมาก 

  3. การฝึกเพื่อพฒันาความอ่อนตวั 

   3.1 ยดืกลา้มเน้ือในท่าต่างๆ  
   3.2 ท ากายบริหารท่ีมีการเคล่ือนท่ีหรือหมุนขอ้ต่อในร่างกาย 

  4. การควบคุมปริมาณไขมนัในร่างกายใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสม 

   4.1 ออกก าลงักายท่ีร่างกายใช้พลงังานจากไขมนัคือการออกก าลงักายเบาแต่ใช้
เวลานาน เช่น วิง่จอ๊กก้ิง เตน้แอโรบิก เป็นตน้ เพื่อขจดัพลงังานท่ีเหลือให้หมดไปในร่างกาย แทนท่ี
จะเปล่ียนเป็นไขมนัสะสมในร่างกาย 

   4.2 ควบคุมการรับประทานอาหารใหไ้ดรั้บไขมนัพอดี ไม่มากจนเกินไป 

 1.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกาย
เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กบัส่วนใดของร่างกาย     
ท าใหท้ราบถึงระดบัความสามารถหรือสมรรถภาพทางกายในแต่ละดา้น สามารถเลือกกิจกรรมการ
ออกก าลงักายและเร่ิมตน้การออกก าลงักายให้เหมาะกบัตนเองได ้ซ่ึง ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั และ
คณะ (2542: 193) ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรปฏิบติัของผูรั้บการทดสอบสมรรถภาพทางกายไวด้งัน้ี 

  1. วนัก่อนทดสอบ 

   1.1 อาหารประจ าวนัตอ้งไม่เปล่ียนแปลงใหผ้ดิไปจากเดิม 

   1.2 งดออกก าลงักายอยา่งหนกั อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

   1.3 หลีกเล่ียงการใชค้วามคิดหนกั 

   1.4 งดกินยาท่ีมีฤทธ์ิอยูน่าน 

   1.5 พกัผอ่นใหเ้พียงพอ นอนหลบัอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

  2. วนัท่ีมาทดสอบ 

   2.1 ควรรับประทางอาหารก่อนอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง 

   2.2 หา้มกินยาหรือส่ิงกระตุน้ เช่น กาแฟ ชา บุหร่ี ฯลฯ 

   2.3 เตรียมเคร่ืองแต่งกายใหพ้ร้อม 
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  3. ในระหวา่งการทดสอบ 

   3.1 ถา้รู้ตวัวา่ไม่สบายหรือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระทบกระเทือนต่อการทดสอบให้
แจง้เจา้หนา้ท่ี 

   3.2 อยา่ส่งเสียงดงัหรือหยอกลอ้เล่นกนั 

   3.3 ตั้งใจท าการทดสอบอยา่งเตม็ความสามารถ 

 1.6 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของการ
ทดสอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของอาย ุเพศ เวลา สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
จ านวนผูเ้ขา้รับการทดสอบ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจะท าให้ทราบแนวทางในการพฒันา
ความสามารถของร่างกายหรือส่วนท่ีบกพร่องให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากข้ึน เป็นแนวทาง
ในการตดัสินความสามารถของร่างกายอนัน าไปสู่การเลือกประเภทของการออกก าลงักายต่างๆ 
ตลอดจนน าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ผลของการฝึกซ้อมของนักกีฬา ท าให้ผูฝึ้กสอนปรับปรุง
กิจกรรมการฝึกซอ้มใหเ้หมาะสมกบันกักีฬาไดอี้กดว้ย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีวธีิการท่ีนิยมใชก้นัโยทัว่ไป ดงัน้ี 

  1. การตรวจสอบร่างกายทัว่ไป เป็นการตรวจสอบวา่มีโรคหรือมีความบกพร่องทาง
สุขภาพท่ีอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถท าการออกก าลงักายหรือทดสอบสมรรถภาพทางกายไดห้รือไม่ 
  2. วดัสัดส่วนของร่างกาย (Anthropometry) หรือพิจารณาดูว่าบุคคลนั้นๆ มีรูปร่าง
และสัดส่วนของร่างกายเหมาะสมกบัอาย ุเพศ วยั หรือชนิดกีฬาท่ีจะเล่นหรือไม่ 
  3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบที่หน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ     
ได้สร้างข้ึน เช่น แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเยาวชน (AAPPER) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

(ICSPFT) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกล (JASA) เป็นตน้ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   3.1  ทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

    3.1.1 วดัแรงบีบมือ 

    3.1.2 วดัแรงเหยยีดขา 

    3.1.3 วดัแรงเหยยีดหลงั  
    3.1.4 ยกน ้าหนกั  
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ภาพที ่3-2  การทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือดว้ยเคร่ืองวดัแรงบีบมือ                 
 และเคร่ืองวดัก าลงัหลงัและขา   

(ท่ีมา:  http://kwoodhambtg.weebly.com/uploads/3/0/6/9/30698363/3070404_orig.jpeg                   
และ http://www.educationsupplies.co.uk/media/catalog/product/cache/4/ image/ 

9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7115031.jpg) 

 

   3.2  ทดสอบความอดทนของกลา้มเน้ือ 

    3.2.1 ดึงขอ้ราวเด่ียว 

    3.2.2 งอแขนหอ้ยตวั 

    3.2.3 ลุก-นัง่ 30 วนิาที 

    3.2.4 ลุกนัง่ ดนัพื้น นบัจ านวนคร้ังจนหมดแรง   
 

      
 

ภาพที ่3-3  การทดสอบความอดทนของกลา้มเน้ือโดยงอแขนหอ้ยตวั   
และลุก-นัง่ 30 วนิาที   

(ท่ีมา: http://www.afemalemarine.com/BlogPhotos/2010/April/flexedarmhang.jpg 

และ http://www.cadetcentre.com/main/jupgrade/images/stories/rtafa/rtafa_6_resize_resize.jpg) 

http://kwoodhambtg.weebly.com/uploads/3/0/6/9/30698363/3070404_orig.jpeg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://kwoodhambtg.weebly.com/uploads/3/0/6/9/30698363/3070404_orig.jpeg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.afemalemarine.com/BlogPhotos/2010/April/flexedarmhang.jpg
http://www.cadetcentre.com/main/jupgrade/images/stories/rtafa/rtafa_6_resize_resize.jpg
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   3.3  ทดสอบความอ่อนตวั 

    3.3.1 นัง่งอตวัไปขา้งหนา้   

    3.3.2 ยนืกม้ตวั 

 

         
 

ภาพที ่3-4  การทดสอบความอ่อนตวัโดยนัง่งอตวัไปขา้งหนา้และยนืกม้ตวั 

(ท่ีมา: http://sport.mthai.com/wp-content/uploads/2013/03/elastic1-300x177.jpg 

และ http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/toe.jpg) 

 

   3.4  ทดสอบความอดทนของ ระบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต 

    3.4.1 วดัชีพจรและความดนัโลหิต 

    3.4.2 วดัความจุปอด 

    3.4.3 วดัสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน 

    3.4.4 วดัปริมาตรหวัใจโดยการเอก็ซ์เรย ์

    3.4.5 วิง่หรือเดิน 1 ไมล ์  
    3.4.6 กา้วข้ึน-ลง 3 นาที   
 

                                                               
 

ภาพที ่3-5  เคร่ืองวดัความจุปอดและวธีิการวดั 

(ท่ีมา: http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/hand-held-spirometer-69880-97677.jpg 

และ http://www.healthaidindia.com/images/spirometers-by-spirostar.jpg) 

http://sport.mthai.com/wp-content/uploads/2013/03/elastic1-300x177.jpg
http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/toe.jpg
http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/hand-held-spirometer-69880-97677.jpg
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ภาพที ่3-6  การทดสอบความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต 

ดว้ยวธีิกา้วข้ึน-ลง 3 นาที 

(ท่ีมา: http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/images/hp/steptest3.jpg) 
 

   3.5  ทดสอบองคป์ระกอบของร่างกาย  
    3.5.1 วดัเปอร์เซ็นตไ์ขมนัผวิหนงั 

    3.5.2 การวดัค่าไขมนัดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    3.5.3 วดัสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR: Waist to Hip Ratio) จากสูตร 

 

     สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก   =     
  น้ิว รอบสะโพก

 น้ิว รอบเอว
  

 

     ตัวอย่างเช่น จงหาสัดส่วนรอบเอวต่อสะโพก ของนางบุขสม ท่ีมีรอบ
เอว 32 น้ิว และรอบสะโพก 38 น้ิว      

     สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก   =    
38

32
 

     ดังน้ัน นางบุขสมจะมีสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก เท่ากบั 0.84 

 

    สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพกที่สูงกว่า 0.80 ในผูห้ขิงหรือ 1.0 ในผูช้าย       
หมายความว่าบุคคลๆ นั้น มีความอว้นแบบลูกแอปเปิลและจะมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคสูงกว่า
บุคคลอ่ืนๆ 

http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/images/hp/steptest3.jpg
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ภาพที ่3-7  การวดัรอบเอวและสะโพกเพื่อค านวณค่า WHR 

(ท่ีมา: http://www.sc.psu.ac.th/department/PHYSIO/service/fitness/WHR.htm) 

 

    3.5.4 วดัน ้าหนกัมาตรฐาน (Ideal Weight) จากสูตร 

  

ตารางที ่3-1  สูตรค านวณน ้าหนกัมาตรฐานส าหรับคนไทย 

 

ส าหรับผู้ชาย ส าหรับผู้หญิง 

(0.67  ความสูงเป็นเซนติเมตร) - 52.61 (0.69  ความสูงเป็นเซนติเมตร) - 56.67 

(ท่ีมา: คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2552: 112) 

 

     ตัวอย่างเช่น จงหาน ้าหนักมาตรฐานของนายบุขยืน ท่ีมีความสูง 162 
เซนติเมตร  
     น ้าหนกัมาตรฐาน   =   (0.67  162) - 52.61   =   55.87      

     ดังน้ัน นายบุขยนืจะมีน ้าหนกัมาตรฐาน เท่ากบั 55.87 กิโลกรัม 

    นอกจากน้ี ยงัมีวธีิค  านวณหาน ้าหนกัมาตรฐานอยา่งง่ายอีกสูตรหน่ึง ดงัน้ี 

     ส าหรับผู้ชาย 

     น ้าหนกัมาตรฐาน   = ส่วนสูง - 100 

     ส าหรับผู้หญงิ 

     น ้าหนกัมาตรฐาน = ส่วนสูง - 110 

     ตัวอย่างเช่น จงหาน ้ าหนกัมาตรฐานของนายบุขช่วย ท่ีมีความสูง 162 
เซนติเมตร  
     น ้าหนกัมาตรฐาน   =   162 - 100   =   62     

     ดังน้ัน นายบุขช่วยจะมีน ้าหนกัมาตรฐาน เท่ากบั 62 กิโลกรัม 

http://www.sc.psu.ac.th/department/PHYSIO/service/fitness/WHR.htm


 

 

127 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนนัทนาการ 

    จะเห็นไดว้า่น ้ าหนกัมาตรฐานจะสัมพนัธ์กบัความสูงของบุคคล หากน ้ าหนกั
มาตรฐานท่ีค านวณสูงกว่าน ้ าหนกัจริงในปัจจุบนั แสดงวา่บุคคลนั้นมีร่างกายท่ีอว้นเกินไปโอกาส
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคแรงดนัเลือดสูง โรคเก่ียวกบัขอ้ต่างๆ ได้ง่ายกว่าบุคคลอ่ืนๆ     
หรือหากน ้ าหนักมาตรฐานท่ีค านวณต ่ากว่าน ้ าหนักจริงในปัจจุบนันั่นอาจเป็นการบ่งช้ีถึงสภาพ
ความบกพร่องของร่างกายท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารบางอยา่งได ้ 
 

    3.5.5 วดัค่าดชันีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)   

 

           ค่าดชันีมวลกาย    =     
   เมตร ส่วนสูง

 กิโลกรัม  น ้าหนกัตวั
2

     

 

ตารางที ่3-2  การแปลผลค่าดชันีมวลกาย  

 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) แปลผล 

นอ้ยกวา่ 18.5 ผอมไป 

18.5-22.9 ปกติ 

23.0-24.9 น ้าหนกัเกิน 

25.0-29.9 อว้นปานกลาง 

มากกวา่ 30 อว้นมาก 

(ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2553: 23) 

 

     ตัวอย่างเช่น จงหาค่าดชันีมวลกายของนายบุขชอบ ท่ีมีความสูง 162 
เซนติเมตร และมีน ้าหนกั 48 กิโลกรัม       
     ค่าดชันีมวลกาย =    2(1.68)

48
 

        =    
2.82

48
 

        =    17.02 

     ดังน้ัน นายบุขชอบจะมีค่าดชันีมวลกาย เท่ากบั 17.02 เม่ือน าไปเทียบ
กบัเกณฑแ์สดงวา่นายบุขชอบ ผอมเกินไป 
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    การวดัค่าดชันีมวลกาย สามารถบ่งช้ีถึงระดบัน ้ าหนกัมาตรฐานของบุคคลได้
หรือเป็นการบอกลกัษณะของบุคคลนั้นวา่จดัอยู่ในกลุ่มคนอว้นหรือผอม และน าไปเป็นขอ้มูลใน
การเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายไดอี้กดว้ย 

    จะเห็นได้ว่า การออกก าลงักายช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส่งผลให้
ร่างกายสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัดว้ยความกระฉับกระเฉง บุคคลสามารถ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายไดห้ลายวิธีดงักล่าวมาแลว้ อยา่งไรก็ตามบุคคลจะมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพจิตดีดว้ย ดงันั้น บุคคลจึงตอ้งมีการผ่อนคลายความเครียดดว้ย
กิจกรรมนนัทนาการดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป  
 

2. การออกก าลงักาย 

 2.1 ความหมายของการออกก าลงักาย 

  ค าวา่ การออกก าลงักาย ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ Exercise ซ่ึงมีบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายเช่น 

  กรมพลศึกษา (2534: 84) ไดใ้หค้วามหมายของ การออกก าลงักาย หมายถึง การใชแ้รง
กลา้มเน้ือและร่างกายให้เคล่ือนไวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดยจะใช้กิจกรรมใดเป็นส่ือ   
ก็ได ้เช่น กายบริหาร เดินเร็ว วิง่เหยาะ หรือการฝึกกีฬาท่ีไม่ไดมุ้่งการแข่งขนั     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (2544: 43) ได้ให้ความหมายของ การออกก าลังกาย 
หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน 

และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน ้ าหนัก        
แอโรบิกด๊านซ์ วา่ยน ้า ข่ีจกัรยาน เกม และการละเล่นพื้นเมือง เป็นตน้ 

  ธงชัย เจริขทรัพยม์ณี (2547: 4) ได้ให้ความหมายของ การออกก าลงักาย หมายถึง    
การท างานของกล้ามเน้ือลาย โครงร่างรวมถึงระบบอวยัวะต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้เกิดการ
เคล่ือนไหวตามความมุ่งหมายและคงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  สุหัท ฟุ้งเกียรติ (2549: 42) ได้ให้ความหมายของ การออกก าลังกาย หมายถึง            
กิจกรรมท่ีท าใหอ้วยัวะทุกส่วนของร่างกายไดเ้คล่ือนไหว 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การออกก าลังกาย หมายถึง การออกแรงหรือใชก้ าลงัเพื่อให้
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวโดยใช้กิจกรรมใดๆ เป็นส่ือก็ได ้เช่น กายบริหาร 
เดินเร็ว วิง่เหยาะ หรือการฝึกกีฬาท่ีไม่ไดมุ้่งการแข่งขนั  
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 2.2 ประเภทของการออกก าลงักาย  

  การออกก าลงักายในปัจจุบนัมีหลายประเภทจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูจ้ะออกก าลงักายตอ้ง      
มีความรู้ความเขา้ในเก่ียวกบัการออกก าลงักายในแต่และประเภทให้ดีเสียก่อนเพื่อประโยชน์ในการ 
เลือกประเภทการออกก าลงักายได้ถูกตอ้ง เน่ืองจากการการออกก าลงักายผิดนอกจากจะไม่ได้
ประโยชน์ยงัอาจก่อใหเ้กิดโทษไดอี้กดว้ยการออกก าลงักายแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1. การออกก าลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่เคลื่อนไหวอวัยวะ ( Isometric 

exercise) การออกก าลงักายประเภทน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ Static Exercise เป็นการออกก าลงักาย
โดยวิธีการเกร็งกล้ามเน้ือโดยท่ีความยาวของกล้ามเน้ือคงท่ีท าให้อวยัวะส่วนต่างๆ ไม่มีการ
เคล่ือนไหว เช่น การจบัยึดถือส่ิงของ ยืนผลกัก าแพง ใช้มือยนักระดูกแกม้และพยายามดนัศีรษะ
เอียงไปขา้งๆ เป็นตน้ การออกก าลงักายแบบเกร็งกลา้มเน้ือโดยไม่เคล่ือนไหว ถา้ไดมี้การท าบ่อยๆ 
จะถือวา่เป็นการบริหารร่างกายอยา่งหน่ึงซ่ึงมีผลต่อความแข็งแรงและขนาดของกลา้มเน้ือมดันั้นๆ 
แต่จะไม่เกิดประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากน้ี การเกร็งกล้ามเน้ือจะท าให ้    
ความดนัเลือดสูงข้ึนซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เป็นโรคหัวใจหรือความดนัโลหิตสูง ดงันั้น แพทย ์   
จึงแนะน าให้ผูป่้วยท่ีมีความดนัเลือดสูงหรือโรคหวัใจงดออกก าลงักายหรือการออกก าลงักายแบบ 
เกร็งกลา้มเน้ือ (สุนนัท ์บุราณรมย ์และคณะ, 2542: 148) 

 

                  
  

ภาพที ่3-8  ตวัอยา่งการออกก าลงักายแบบเกร็งกลา้มเน้ือโดยไม่เคล่ือนไหวอวยัวะ 

(ท่ีมา: http://healthyliving.azcentral.com/motionless-exercises-16325.html, 

http://www.webmd.com /fitness-exercise/isometric-exercise-hands-on-head                                        

และ http://pluslifestyles.com/wp-content/uploads/2014/06/Jack-knife.jpg) 

http://pluslifestyles.com/wp-content/uploads/2014/06/Jack-knife.jpg
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 อย่างไรก็ตาม การออกก าลงัประเภทน้ีก็มีส่วนไดเ้ปรียบกว่าประเภทอ่ืนท่ีไม่ตอ้งใช้
พื้นท่ีในการออกก าลงักายมากและสามารถกระท าไดเ้กือบทุกสถานท่ี นอกจากน้ี ยงัเหมาะกบัผูท่ี้ไม่
ค่อยมีเวลาออกก าลงักาย ผูท่ี้มีปัขหาเก่ียวกบัขอ้ต่อ เช่น ขอ้อกัเสบ ขอ้เส่ือม มีการบาดเจ็บท่ีขอ้ หรือ
หลงัการผา่ตดั เน่ืองจากการออกก าลงักายประเภทน้ีสามารถไม่สามารถเคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วน
ไดเ้ต็มท่ีและไม่เป็นอนัตรายต่อขอ้ต่อ แต่ก็มีขอ้ควรระวงัคือตอ้งไม่เบ่งลมหายใจเขา้และออกแรง
โดยไม่สูดหายใจเขา้เตม็ท่ีแลว้กลั้นไวเ้พราะจะท าให้แรงดนัเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจสูงข้ึน
มากอย่างรวดเร็ว อนัเป็นการเพิ่มความดนัในทรวงอกและช่องทอ้ง ซ่ึงถา้ผูป้ฏิบติัมีความบกพร่อง
ของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกันอยู่แล้วโดยท่ียงัไม่รู้ต ัวอาจเกิดอันตรายข้ึนมาทันทีทันใดได้  เช่น           
เส้นเลือดในสมองแตกหวัใจวาย ถุงลมปอดแตกได ้

 2. การออกก าลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ  
(Isotonic exercise) การออกก าลงักายประเภทน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Dynamic exercise เป็นการ
ออกก าลงักายท่ีเกิดจากการหดตวัของกลา้มเน้ือ (Lamb, 1984: 165) ชนิดท่ีความยาวของกลา้มเน้ือ 
มีการเปล่ียนแปลงหรือการเกร็งของกลา้มเน้ือเพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อในทางใดทาง
หน่ึง เช่น การดนัพื้น การลุกนัง่ การยกน ้ าหนกั การออกก าลงักายประเภทน้ีเป็นการให้ประโยชน์
กบักลา้มเน้ือเป็นอยา่งดีเน่ืองจากสามารถสร้างความแข็งแรงให้กบักลา้มเน้ือมดันั้นๆ ไดโ้ดยตรง 
แต่พฒันาระบบหวัใจและหลอดเลือดนอ้ยมาก 

 

                    
 

ภาพที ่3-9  ตวัอยา่งการออกก าลงักายเเบบเกร็งกล้ามเน้ือพร้อมกบัมีการเคล่ือนไหวของข้อต่อ 

(ท่ีมา: http://2.bp.blogspot.com/-SB0bhnCmCSE/UGb_RupE4dI                                 

/AAAAAAAAAaw/kNF_GRSwYO4/s1600/contractions.jpg 

 และ http://www.positivehealth.com/img/phfiles/Issue_218/Issue_218_Articles/5.3.jpg) 

http://2.bp.blogspot.com/-SB0bhnCmCSE/UGb_RupE4dI%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/AAAAAAAAAaw/kNF_
http://2.bp.blogspot.com/-SB0bhnCmCSE/UGb_RupE4dI%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/AAAAAAAAAaw/kNF_
http://www.positivehealth.com/
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  3. การออกก าลงักายโดยการต่อสู้แรงต้านทานด้วยความเร็วคงที่ (Isokinetic exercise) 

การออกก าลงักายประเภทน้ีเป็นการออกก าลงักายท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ มาผสมกบัการ
ออกก าลงักายในประเภทท่ี 2 โดยมีการยกข้ึนหรือยกลง การดึงหรือปล่อย การออกแรงดึงเขา้หาตวั
หรือดนัออกจากตวั ดว้ยความเร็วคงท่ีและแรงตา้นท่ีเท่ากนัทุกมุมของการเคล่ือนไหว การออกก าลงั
กายแบบน้ีเป็นการออกก าลงักายท่ีตอ้งลงทุนเพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีจะใช้ปฏิบติัมีราคาแพง   

เช่น เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า ไซเบกซ์ ไดนาโมมิเตอร์ (Cybex Dynamometer) ซ่ึงสามารถตั้งความเร็ว
ของการเคล่ือนไหวไดค้งท่ีตลอดมุมของขอ้ต่อท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว (Lamb, 1984: 165)  ดงันั้น 
การออกก าลงักายประเภทน้ีจึงเหมาะส าหรับบุคคลท่ีมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี แต่ก็ยงัมีการออกก าลงั
กายประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งลงทุนอีกมากมายใหเ้ลือกปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสม 
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(ท่ีมา: http://www.biodex.com/sites/default/files/imagecache/product_landing_large/850-

000_1_knee_extension_flexion_0.jpg  
และ http://cdn.arieldynamics.com/__resources_/photos/aces/Ariel-000448.jpg) 

 

  4. การออกก าลงักายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise) เป็นการออกก าลงักาย
ท่ีกลา้มเน้ือไม่ไดใ้ชพ้ลงังานจากการสันดาปสารอาหาร (คาร์โบไฮเดรตและไขมนั) แต่ไดพ้ลงังาน
มาจากสารกลุ่มฟอสเฟตในกลา้มเน้ือและการแตกตวัของไกลโคเจน (Hermansen, 1969: 38) หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ในขณะท่ีออกก าลงักายแทบไม่ตอ้งหายใจเอาอากาศเขา้สู่ปอดเลย การออกก าลงั
กายประเภทน้ี เช่น การวิง่อยา่งเร็วในระยะสั้น หรือการวิง่ในกีฬาบางอยา่ง อาทิ การวิ่งเต็มท่ีเพื่อเขา้
ไปรับลูกเทนนิสท่ีขา้มตาข่ายมา การกระโดดสูง กระโดดไกล ขวา้งจกัร พุ่งแหลน ทุ่มน ้ าหนัก    

http://www.biodex.com/sites/default/files/imagecache/product_landing_large/850-000_1_knee_extension_flexion_0.jpg
http://www.biodex.com/sites/default/files/imagecache/product_landing_large/850-000_1_knee_extension_flexion_0.jpg
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เป็นตน้ ถือเป็นการออกก าลงักายท่ีรุนแรง (หนกั) และรวดเร็ว ซ่ึงพลงังานท่ีกลา้มเน้ือไดรั้บสูงสุด
จากการออกก าลงักายแบบแอโรบิกจะอยูใ่นช่วงเวลา 1-3 นาที แรกของการออกก าลงักาย โดยใน 
10 วินาทีแรกของการออกก าลงักายนั้นจะไดรั้บพลงังานแอนแอโรบิกถึง 85%  ภายในเวลา 1 นาที 
ได้รับ 65-70% แล้วค่อยๆ ลดลงเร่ือยๆ ตามเวลาของการออกก าลงักายที่เพิ่มข้ึน (Astrand and 
Rodahl, 1970: 303) เน่ืองจากเป็นการออกก าลงักายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ออกก าลงักายประเภทน้ีจะท าให้เกิดกรดแลคติค (Lactic Acid) สะสมท่ีกลา้มเน้ืออนัเป็นสาเหตุท า
ให้เกิดอาการเม่ือยลา้ ความดนัโลหิตสูงข้ึน ชีพจรจะไม่เพิ่มมากข้ึน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกลา้มเน้ือมากกวา่ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
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แบบใชอ้อกซิเจน 

(ท่ีมา: http://www.khonkaenmarathon.com 

/forum/uploads/image/khonkaenview 

/2008-01-27_232353__KKV9778.jpg 

 

  ในขณะท่ีออกก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจนหวัใจจะเตน้เร็วข้ึน อตัราการเตน้ของหวัใจ
จะอยู่ท่ีระดับ 60 - 70% ของอตัราการเต้นสูงสุดของหัวใจเป็นเวลานานกว่า 20 นาที (ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2548: 8) ซ่ึงเป็นผลดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงการควบคุม
น ้าหนกัตวัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

 

 5. การออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน  

(Aerobic exercise) เป็นการออกก าลงักายท่ีร่างกาย
ตอ้งใช้ออกซิเจนจ านวนมากและตอ้งท าติดต่อกนั
เป็นเวลาค่อนขา้งนาน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในร่างกายโดยเฉพาะการท างานของระบบ
ไหลเวยีนโลหิต หวัใจ และการท างานของปอด การ
ออกก าลงักายประเภทน้ีร่างกายจะน าออกซิเจนไป
ใชใ้นการสร้างพลงังานโดยการสันดาปสารอาหาร 
(คาร์โบไฮเดรตและไขมนั) ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน
หลกัของร่างกายตามสัดส่วนของระดบัความหนัก
ของการออกก าลังกายและระยะเวลาท่ีนานพอ 
ส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาขไขมนัส่วนเกินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกก าลงักายประเภทน้ี
ต้องท าติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที ข้ึนไป เช่น     
การวิง่ การเตน้แอโรบิก วา่ยน ้า ข่ีจกัรยาน เป็นตน้  
 

http://www.khonkaenmarathon.com/
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 2.3 ขั้นตอนการออกก าลงักาย 

  การปฏิบัติตามขั้นตอนการออกก าลังกายท่ีถูกต้องจะท าให้การออกก าลังกายมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั ซ่ึง มนตรี สุขทวี (2540: 31) ได้แบ่งขั้นตอนการออกก าลงักายเป็น          
3 ขั้นตอนดงัน้ี 

  1. การเหยยีดกลา้มเน้ืออยูก่บัท่ี (Static Stretching) เช่น การเหยียดขากม้แตะเข่าคา้งไว้
จนรู้สึกตึงบริเวณขอ้ขาพบัทั้งสอง ใชเ้วลา 5 นาที พยายามท าการยืดเหยียดกลา้มเน้ือทุกมดั ทุกขอ้
ต่อโดยเร่ิมจากกลา้มเน้ือมดัส าคขัๆ เช่น ล าตวั แขน ขา  
  2. การอบอุ่นร่างกาย (Warm-up) ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 นาที โดยเร่ิมเคล่ือนท่ีชา้ๆ และ
เร็วข้ึนตามล าดบั เช่น วิง่เหยาะๆ อยูก่บัท่ี กระโดดตบ แลว้เร่ิมวิง่เหยาะระยะทางสั้นๆ  
  3. การออกก าลงักาย (Exercise Activities) ส าหรับการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพควร
ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20 นาที และไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง อาจจะใชก้ารเล่นกีฬาเป็นส่ือ เช่น แบดมินตนั 
เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ ซ่ึงควรเป็นการออกก าลงักายแบแอโรบิก 

  4. การลดสภาวะร่างกาย (Cool – Dawn) เป็นการท าให้ร่างกายค่อยๆ ลดความหนกั
ของการออกก าลงักายลงทีละนอ้ยตามล าดบัภายหลงัการออกก าลงักาย ควรใช้เวลาการลดสภาวะ
อยา่งนอ้ย 10 นาที รวมทั้งการยดืเหยยีดกลา้มเน้ืออยูก่บัท่ีดว้ย 

 2.4 ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

  การออกก าลงักายถา้ปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มทั้งช่วยให้ชีวิตยืนยาวข้ึนเน่ืองจากกล้ามเน้ือหัวใจแข็งแรง สมรรถภาพปอดดีข้ึน ดงันั้น     
เราจึงควรออกก าลงักายเป็นประจ าและต่อเน่ืองอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร่างกาย ดงัน้ี 

  1. การออกก าลงักายเป็นประจ าจะช่วยให้อวยัวะในระบบต่างๆ ของร่างกายท างาน
ประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัส่งผลใหร่้างกายสมบูรณ์ แขง็แรง อดทน มีบุคลิกภาพท่ีดี 

  2. กลา้มเน้ือแข็งแรง การออกก าลงักายจะท าให้การไหลเวียนเลือดไปเล้ียงเซลล์ทั้ง
ร่างกายไดดี้ข้ึน กลา้มเน้ือแข็งแรงข้ึน มีพลงัท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดดี้ข้ึน สังเกตไดจ้ากคนท่ี
ออกก าลังกายเป็นประจ าจะมีกล้ามเน้ือท่ีแข็งแรงเพราะอาหารท่ีรับประทานเข้าไปถูกใช้เป็น
พลงังานไม่เหลือสะสมเป็นไขมนัใตผ้วิหนงั  
  3. กลา้มเน้ือหวัใจแขง็แรง เป็นผลให้หวัใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ขณะปฏิบติักิจกรรมการการออกก าลงักายไดดี้ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้หลอดเลือดด าน าเลือกกลบัสู่
หวัใจไดดี้ข้ึนดว้ย  
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  4. ทรวดทรงดี การออกก าลงักายจะช่วยให้ทรวดทรงดีข้ึน สัดส่วนของร่างกายจะ
เหมาะสมการออกก าลงักายสม ่าเสมอยงัช่วยควบคุมน ้ าหนกัตวัให้คงท่ี ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตวัเองมีผลต่อสุขภาพจิตดว้ย 

  5. ชะลอความเส่ือมของอวยัวะ ช่วยใหมี้อายุยืนยาว การออกก าลงักายท่ีเหมาะสมเป็น
ประจ าจะช่วยให้แก่ช้า และอายุยืนยาว เพราะกระดูกต่างๆ แข็งแรง กลา้มเน้ือแข็งแรง อวยัวะทุก 
ส่วนของร่างกายท าหนา้ท่ีไดดี้ข้ึน 

  6. การเจริขเติบโต การออกก าลังกายเป็นปัจจยัส าคขัที่มีผลต่อการเจริขเติบโต 
โดยเฉพาะในเด็กท่ีออกก าลงักายสม ่าเสมอ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัการเจริขเติบโตอยา่ง
ถูกส่วน จึงกระตุน้ให้อวยัวะต่างๆ เจริขข้ึนพร้อมกนัไปทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการท างาน    
เด็กท่ีออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอจึงมีการเจริขเติบโตดีกวา่เด็กท่ีขาดการออกก าลงักาย 

  7. สมรรถภาพทางกายดี การออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสมรรถภาพทางกายทุก
ดา้น เช่น ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวั ความอดทน นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยป้องกนั
โรคต่างๆโรคหลอดเลือดหัวใจเส่ือมสมรรถภาพโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอว้น   
และโรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ 

 2.5 โทษของการขาดการออกก าลงักาย 

  การขาดการออกก าลงักายจะเกิดโทษหรือผลเสียต่อร่างกายมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั
สภาพร่างกายของแต่ละคนในแต่ละช่วงของอายดุงัต่อไปน้ี 

  1. โทษของการขาดการออกก าลังกายในเด็ก วยัเด็กเป็นวยัท่ีมีการเจริขเติบโตทั้งดา้น
ขนาด รูปร่าง และการท างานของอวยัวะต่างๆ การออกก าลังกายมีอิทธิพลต่อการเจริขเติบโต          
ดงักล่าว หากขาดการออกก าลงักายจะเกิดผลเสีย ดงัน้ี 

    1.1 การเจริขเติบโตช้า การออกก าลังกายจะช่วยให้ขนาดและความยาวของ
กระดูกเจริขข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มการสะสมแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมในกระดูก เด็กท่ีขาดการ
ออกก าลงักายกระดูกจะเล็กเปราะบางและขยายส่วนความยาวไดไ้ม่เต็มท่ีเป็นผลให้เติบโตชา้ แคระ
แกร็น รูปร่างทรวดทรงไม่สมส่วน 

   1.2 สุขภาพทั่วไปไม่สมบูรณ์ เด็กที่ขาดการออกก าลังกายจะอ่อนแอ ความ      
ต้านทานโรคต ่า เจ็บป่วยได้ง่าย หากเจ็บป่วยและหายได้ช้า และมีอาการแทรกซ้อนได้บ่อยๆ           
ซ่ึงปัขหาสุขภาพน้ีจะส่งผลถึงการเจริขเติบโตและความพร้อมในการศึกษาดว้ย 

   1.3 สัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาต ่า เน่ืองจากผลขอ้ 1.1-1.2 จะท าให้เด็กมีปัขหา
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจซ่ึงจะท าให้ไม่พร้อมท่ีจะเรียน เจ็บป่วยบ่อยๆ ท าให้ผลการเรียนตกต ่า 
ดงันั้น การขาดการออกก าลงักายในวยัเด็กจะมีผลต่อการเรียนดว้ย 
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   1.4 การเขา้สังคม การออกก าลงักายโดยการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะจะช่วยให้เด็ก
ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆ เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และรู้จกัแพช้นะ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของการแข่งขนั 
ในเด็กท่ีไม่ไดเ้ล่นกีฬามกัเก็บตวั มีเพื่อนน้อย ขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง ขาดการฝึกความอดทน 
เม่ือมีปัขหาอาจจะหันไปหาอบายมุขหรือยาเสพติด ดังนั้น การฝึกให้เด็กออกก าลงักายเป็นนิสัย
ตั้งแต่วยัเด็กจะช่วยให้มีนิสัยของการออกก าลงักายไปจนผูใ้หข่ จึงเป็นแนวทางในการป้องกนัการ
เกิดปัขหาสังคมได ้

  2. โทษของการขาดการออกก าลังกายในวัยหนุ่มสาว วยัหนุ่มสาวส่วนใหข่มกัจะ
ค านึงถึงการออกก าลงักายเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ดงันั้น หนุ่มสาวท่ีน ้ าหนกัตวัปกติจึงไม่ค่อยไดอ้อก
ก าลงักาย หนุ่มสาวท่ีขาดการออกก าลงัจ าแนกไดเ้ป็นสองพวก คือ พวกขาดการออกก าลงักายมา
ตั้งแต่เด็ก และพวกท่ีเคยออกก าลงักายเป็นประจ ามาก่อนและมาหยดุในวยัหนุ่มสาว  

  หนุ่มสาวท่ีขาดการออกก าลงักายมาตั้งแต่วยัเด็ก พวกน้ีรูปร่างสัดส่วนของร่างกายและ
สมรรถภาพทางกายจะผดิปกติอยูแ่ลว้ ถา้วยัน้ีขาดการออกก าลงักาย อวยัวะต่างๆ จะเกิดการเส่ือมทั้ง
ในดา้นรูปร่าง หนา้ท่ีการท างานในระบบต่างๆ อาจแสดงอาการให้เห็น เช่น เหน่ือยหอบ ใจสั่นเม่ือ
ออกแรงเล็กนอ้ยเพราะสมรรถภาพทางกายต ่า 

  หนุ่มสาวท่ีหยุดการออกก าลงักายในวยัหนุ่มสาว ในกลุ่มน้ีการเจริขเติบโตจะไม่มี
ขอ้ขดัขอ้ง แต่รูปร่างทรวดทรงอาจเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากความแข็งแรงของกลา้มเน้ือน้อยลง 
และมีการสะสมไขมนัมากข้ึน สมรรถภาพทางกายต ่าลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ 
จิตใจ ซ่ึงส่งผลต่อการศึกษาหรือประกอบอาชีพ 

  3. โทษของการขาดการออกก าลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา  การขาดการออกก าลงั
กายในวยักลางคนและวยัชราจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย นอกจากน้ียงัเป็น
สาเหตุน าไปสู่การเกิดโรคหลายโรค ดงัน้ี 

   3.1 โรคประสาทเสียดุลยภาพ การขาดการออกก าลงักายท าให้เกิดความสัมพนัธ์
ของระบบประสาทในการสั่งการควบคุมการท างานของอวยัวะภายในอยูใ่นสภาพไม่สมดุลท าให้
เกิดความผดิปกติในการท างานของอวยัวะภายใน ท่ีเห็นไดช้ดัๆ คือ ระบบทางเดินอาหารจะมีอาการ
ทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย ทอ้งผกูเป็นประจ า และมีอาการของโรคทางประสาทอ่ืนๆ เช่น มือสั่น ใจสั่น 
นอนไม่หลบั เป็นตน้ 

   3.2 โรคหลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ เม่ืออายุมากข้ึนการยืดหยุน่ของหลอดเลือด
จะนอ้ยลงเพราะมีไขมนั แคลเซียมไปพอกพนูท าใหห้ลอดเลือดแคบลงและเกิดการอุดตนัได ้อาการ
ท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัสภาพและต าแหน่งของหลอดเลือดท่ีถูกอุดตนัอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่
นานและหวัใจหยดุท างานได ้
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   3.3 โรคเบาหวาน การออกก าลงักายช่วยให้การเผาผลาขอาหารให้เป็นพลงังาน 
สามารถช่วยลดระดับน ้ าตาลในเลือดได้ถึงแม้ว่าผูอ้อกก าลังกายเป็นประจ าจะมีโอกาสเป็น
โรคเบาหวานเขาอาจจะไม่แสดงอาการของโรคเบาหวานเลย ตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ขาดการออกก าลงั
กายจะเป็นโรคเบาหวานเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็นจึงถือวา่การขาดการออกก าลงักายเป็นสาเหตุน าอยา่ง
หน่ึงของโรคเบาหวาน 

   3.4 โรคของข้อต่อและกระดูก การขาดการออกก าลังกายท าให้ข้อต่อต่างๆ      
เส่ือมเร็วโดยเฉพาะท่ีเยื่อบุและเอ็นหุ้มขอ้ต่อซ่ึงมกัจะมีการอกัเสบและมีแคลเซียมมาเกาะท าให้
ติดขดั เจ็บปวดเม่ือมีการเคล่ือนไหว นอกจากน้ีการเคล่ือนสลายแคลเซียมออกไปจากกระดูกจะท า
ใหก้ระดูกบาง เปราะ และแตกหกัง่าย 

   3.5 โรคอว้น การขาดการออกก าลงักายท าให้การเผาผลาขอาหารเป็นพลงังาน
นอ้ยลง อาหารส่วนเกินจึงถูกสะสมไวใ้นสภาพของไขมนั ในผูช้ายหากเกิน 15% และผูห้ขิงหาก
เกิน 25% ของน ้าหนกัตวัจะถือวา่เป็นโรคอว้น (ชูศกัด์ิ เวชแพศย ์และกนัยา ปาละววิธัน์, 2536: 248)  

   จะเห็นไดว้า่ การขาดการออกก าลงักายให้โทษต่อคนทุกวยั ความรุนแรงมากนอ้ย
จะต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความมากนอ้ยของการขาดการออกก าลงักาย ระยะเวลา และสภาพร่างกาย
ของคนวยัต่างๆ ดงันั้น ควรเลือกการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย ผูท่ี้ยงัไม่ไดจ้ดั
เวลาส าหรับการออกก าลงักายประจ าวนั ควรจดัเวลาในการออกก าลงักายให้ตวัเองอยา่งนอ้ยวนัละ 
30 นาที (สุนนัท ์บุราณรมย ์และคณะ, 2542: 144) เพื่อสมรรถภาพท่ีแขง็แรงและคุณภาพชีวติท่ีดี 

 2.6 ข้อห้ามในการออกก าลงักาย 

  การออกก าลงักายไม่ใช่กิจกรรมตอ้งหา้มแต่ในภาวะท่ีร่างกายไม่พร้อม การออกก าลงั
กายจะท าใหเ้กิดอนัตรายข้ึนได ้ดงันั้น ควรงดการออกก าลงักายในภาวะต่างๆ ดงัน้ี 

  1. ขณะเจบ็ป่วยเป็นไข ้หรือมีการอกัเสบ การบาดเจบ็ของอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกาย 

  2. หลงัจากฟ้ืนไขใ้หม่ๆ หรือระยะพกัฟ้ืนจากการเจบ็ป่วย 

  3. หลงัจากรับประทานอาหารใหม่ๆ ควรใหเ้ลย 4 ชัว่โมงไปแลว้ 

  4. ผูป่้วยโรคหวัใจ การออกก าลงักายควรไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์

  5. ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ หากจะออกก าลงักายตอ้ง
ปรึกษาแพทยก่์อนเสมอและปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด 

  6. ขณะออกก าลังกาย ถ้ารู้สึกเหน่ือยมาก ใจสั่น หน้ามืด หายใจขัด เวียนศีรษะ 
คล่ืนไส้ ถา้มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึนตอ้งหยุดออกก าลงักายทนัที นัง่พกั หรือนอนราบจน
หายเหน่ือย ควรใหแ้พทยไ์ดต้รวจร่างกายเสียก่อนท่ีจะออกก าลงักายต่อไป 
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 2.7 รูปร่างของมนุษย์ 

  รูปร่างของมนุษย์ถือเป็นส่ิงท่ีบอกถึงสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของบุคคล        
ซ่ึง วิลเลียม เอช เซลดอล และคณะ (William H. Sheldon and other)  (วิริยา บุขชัย, 2529: 246)        
ไดแ้บ่งรูปร่างของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1. รูปร่างผอม (Ectomorph) มีลกัษณะดงัน้ี ผอม สะโอดสะอง แบบบาง กระดูกเล็ก      

มีกลา้มเน้ือนอ้ย ไหล่เห่ียวแห้ง แขนขายาว ทอ้งและสะโพกราบเรียบ ไหล่แคบและไม่มีกลา้มเน้ือ 
การเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย ควรเป็นกิจกรรมท่ีใช้ความคล่องแคล่วว่องไว เช่น บาสเกตบอล 
วอลเลยบ์อล กระโดดสูง กระโดดขา้มร้ัว 

  2. รูปร่างปานกลาง (Mesomorph) มีลกัษณะดงัน้ี กลา้มเน้ือเป็นมดัๆ เห็นไดช้ดัเจน 

กระดูกมีขนาดใหข่ และมีกลา้มเน้ือปกคลุมอยา่งหนาแน่น ขา ล าตวั และแขนแข็งแรง มีกลา้มเน้ือ
โดยตลอดแขนช่วงล่างหนา ขอ้มือ มือและน้ิวมือแข็งแรง ส่วนของล าตวักบัทอ้งใหข่ เอวคอด ไหล่
กวา้ง ล าตวัตรง รูปร่างเหมาะส าหรับเล่นกีฬาและออกก าลงักายไดทุ้กชนิดจดัอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้มีรูปร่าง
ดีทั้งหขิงและชาย ถา้รู้จกัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม รูปร่างจะสวยงามไดง่้าย 

  3. รูปร่างอว้น (Endomorph) มีลกัษณะดงัน้ี อว้น ศีรษะใหข่ คอหนาและสั้น อกกวา้ง
มีไขมนั แขนสั้น ส่วนของทอ้งมากกวา่หนา้อก โครงร่างไม่มีกลา้มเน้ือ หนา้อกเจริขข้ึนเน่ืองจาก
การพอกพนูของไขมนั ผิวหนงัอ่อนนุ่มหรือเป็นคนประเภทลงพุง มีไขมนัตามแขนขา การเล่นกีฬา
หรือการออกก าลงักายไม่ควรเป็นประเภทท่ีต้องใช้ความทนทานและความคล่องแคล่วสูง เช่น       
ทุ่มน ้าหนกั มวยปล ้า ยงิธนู   
 

 
          

เอก็โตมอร์ฟ (Ectomorph)       มีโซมอร์ฟ (Mesomorph)       เอน็มอร์ฟ (Endomorph) 

 

ภาพที ่3-12  การแบ่งรูปร่างของมนุษย ์

(ท่ีมา: http://www.profi-dieta.pl/WD/images/typ.jpg) 

http://www.profi-dieta.pl/WD/images/typ.jpg
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 2.8 ชีพจรกบัการออกก าลงักาย 

  ชีพจร (Pulse) หมายถึง การหดตวัและการขยายตวัของหลอดเลือดแดงตามจงัหวะของ
หวัใจซ่ึงเกิดจากหวัใจบีบตวั (Systole) แลว้ส่งแรงดนัมายงัผนงัหลอดเลือดแดงให้ขยายตวั ดงันั้น
ต าแหน่งท่ีนิยมจบัชีพจรจึงอยู่บริเวณผิวหนังที่ตรงกบัเส้นเลือดแดง เช่น บริเวณขอ้มือด้านใน
บริเวณใกลก้บัหัวแม่มือ บริเวณใตค้อขา้งขากรรไกร บริเวณขมบั เป็นตน้ ซ่ึงชีพจรจะตรงกบัการ
เตน้ของหวัใจเสมอ 

 

              

 

ภาพที ่3-13  ต าแหน่งของร่างกายท่ีนิยมจบัชีพจร 

(ท่ีมา http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=542938) 
 

  ชีพจรมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัร่างกาย การรู้จกัจบัชีพจรจึงช่วยให้ประเมิน
สภาพร่างกายในขณะนั้นได ้ เช่น สภาพปกติ ผูช้ายโดยทัว่ไปมีอตัราการเตน้ของชีพจร 60-70 คร้ัง
ต่อนาที ผูห้ขิง 70-80 คร้ังต่อนาที ถา้ในสภาพปกติดงักล่าวเราพบวา่ตวัเราเองมีอตัราการเตน้ของ
ชีพจรชา้หรือเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็นหรือมีการเตน้ไม่สม ่าเสมอก็อาจประเมินไดว้า่มีความผิดปกติของ
ร่างกาย นอกจากน้ีชีพจรยงัมีประโยชน์ต่อนกักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาเพราะสามารถน ามาใชใ้นการ
ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายและจดักิจกรรมการฝึกซอ้มท่ีเหมาะสมได ้

  ดงันั้น การออกก าลงักายและชีพจรจึงมีความสัมพนัธ์กนั เม่ือเร่ิมออกก าลงักายความ
ตอ้งการเลือดของกล้ามเน้ือในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกก าลงักายจะเพิ่มข้ึน หัวใจก็จะ
ท างานสูบฉีดเลือดมากข้ึน ชีพจรก็เตน้เร็วข้ึน แต่การปรับตวัจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนตามล าดบัจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงการเตน้ของชีพจรอยา่งมากมายทนัทีทนัใด ถา้เป็นการออกก าลงักายชนิดไม่หนกัมาก 
และมีการออกก าลงักายคงท่ีสม ่าเสมอ อตัราชีพจรจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนเป็นระยะในช่วง 1-3 นาทีแรก 
ซ่ึงเป็นระยะปรับตวัและจะคงท่ีต่อไปถา้ความหนกัของการออกก าลงักายนั้นไม่เปล่ียนแปลงเรียก
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ระยะน้ีวา่ ระยะคงที ่เม่ือหยดุออกก าลงักาย ชีพจรจะค่อยๆ ลดลงจนสู่ระยะอตัราการเตน้ของชีพจร
ปกติเรียกระยะน้ีวา่ ระยะฟ้ืนตัว การออกก าลงักายใดๆ ก็ตามถา้เพิ่มความหนกัข้ึนไปเร่ือยๆ อตัรา
การเตน้ของชีพจรก็จะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะท าให้ไม่มีระยะคงท่ี ยิ่งเพิ่มหนกัมากข้ึนเท่าใดอตัรา
การเตน้ของชีพจรก็จะมากข้ึนดว้ย ถา้เพิ่มมากข้ึนจนร่างกายรับไม่ไหวการออกก าลงักายก็จะตอ้ง
หยุดลงเพราะร่างกายไม่สามารถท าต่อไปได ้เรียกอตัราการเตน้ของชีพจร ณ จุดน้ีวา่ อัตราการเต้น
สูงสุดของหัวใจหรือชีพจร (MHR: Maximum Heart Rate) ซ่ึงการออกก าลงักายลกัษณะน้ีถือวา่
เป็นอนัตรายต่อร่างกายอยา่งมาก  
 

  อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี  
  อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ  = 220 – อาย ุ

 

  ตัวอย่างเช่น จงหาอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจของบุคคลท่ีมีอาย ุ25 ปี  
  อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ    = 220 – 25   =   195     

  ดังน้ัน บุคคลท่ีมีอาย ุ25 ปี จะมีอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ เท่ากบั 195 คร้ัง/นาที    

 

 2.9 การหาอตัราการเต้นของชีพจรทีเ่ป็นเป้าหมาย  

  ในการออกก าลังกายแต่ละคร้ังจะตอ้งก าหนดเป้าหมายการท างานของหัวใจหรือ     
ชีพจรให้ชดัเจน เน่ืองจากผูท่ี้ออกก าลงักายแต่ละคนมีอายุ เพศ และวยั แตกต่างกนั จึงตอ้งก าหนด
อตัราการเตน้ของหวัใจหรือชีพจรท่ีพอเหมาะส าหรับการออกก าลงักายของตนเอง เรียกวา่ อตัราการ
เตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย (THR: Target Heart Rate) เพื่อเป็นตวับ่งช้ีถึงความหนกั-เบาในการ
ออกก าลงักายแต่ละคร้ัง 

  ส าหรับสูตรหรือวิธีค  านวณหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายนั้น มีผูคิ้ดคน้
กนัไวห้ลายแบบซ่ึงผลท่ีไดล้ว้นมีตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนมากจะตอ้งหาอตัราการเตน้สูงสุดของ
หวัใจ (MHR: Maximum Heart Rate) เสียก่อน จากนั้นค่อยมาค านวณหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ี
เป็นเป้าหมาย เช่น   
  สูตรที ่1 เป็นสูตรของสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (American College of 

Sport Medicine) (นิวฒัน์ บุขสม, 2550: 1) ซ่ึงนิยมใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัโดยก าหนดอตัราการเตน้
ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายไวเ้ท่ากบั 65-80% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหัวใจ โดยท่ี 65% เป็น
อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายต ่าสุด และ 80% เป็นอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย
สูงสุด 
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  ตัวอย่างเช่น จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนางสาวสุดา อาย ุ20 ปี 

  อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ                         =  220 - 20 

          =   200 คร้ัง/นาที 

  65% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ  =   
100

200  ×  65
 

          =   130 คร้ัง/นาที 

  80% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ  =   
100

200  ×  80
 

           =   160 คร้ัง/นาที 

  ดังน้ัน นางสาวสุดา อาย ุ20 ปี จะมีอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย อยูร่ะหวา่ง     
130-160 คร้ัง/นาที หมายความวา่ นางสาวสุดา จะตอ้งออกก าลงัให้หวัใจเตน้อยูร่ะหวา่ง 130-160 

คร้ัง/นาที จึงจะมีผลท าให้การออกก าลงันั้นพอดี ไม่มากไปและไม่น้อยไป และเกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย 

 

  สูตรที่ 2 เป็นสูตรของคาร์โวเนน (Karvonen Formula) ใช้การหาอตัราการเตน้ของ    
ชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายตามระดบัของสมรรถภาพหรือความฟิตของอายุของบุคคลนั้น โดยก าหนด
ความหนกัในการออกก าลงักายให้อยูร่ะหวา่ง 60-85% ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด (สุกขัขา 

พานิชเจริขนาม, 2545: 10) ดงัน้ี 

 

อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย  =  (อตัราการเตน้ของชีพจรสะสม × %ของความหนกัท่ี 

     ตอ้งการ) + อตัราการเตน้ของชีพจรขณะพกั 

โดยท่ีอตัราการเตน้ของชีพจรสะสม      =   อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ – อตัราการเตน้ของชีพจร 

      ขณะพกั 

 

  ตัวอย่างเช่น จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรที่เป็นเป้าหมายนายบุขรอด อายุ 60 ปี             

ท่ีมีอตัราการเตน้ของชีพจรขณะพกั 80 คร้ัง/นาที และตอ้งการออกก าลงัท่ีความหนกั 70 เปอร์เซ็นต ์
ของอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ    

 

  อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ                         =    220 - 60  

          =   160 คร้ัง/นาที 

  อตัราการเตน้ของชีพจรสะสม   =    160 - 80 



 

 

141 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและนนัทนาการ 

          =   80 คร้ัง/นาที 

  อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย    =  (80 × 
100

70
) + 80  

           =   136 คร้ัง/นาที 

  ดังน้ัน นายบุขรอด อายุ 60 ปี จะมีอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย เท่ากบั 136 

คร้ัง/นาที หมายความวา่ นายบุขรอดจะตอ้งออกก าลงัจนหวัใจเตน้เท่ากบั 136 คร้ัง/นาที จึงจะมีผล
ท าใหก้ารออกก าลงันั้นพอดีและเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย 

  จากตวัอยา่งสูตรท่ี 2 เป็นสูตรการหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายท่ีละเอียดข้ึน 
โดยจะใหเ้ห็นไดว้า่กรณีท่ีมีคนอายเุท่ากนั ถา้มีอตัราการเตน้ชีพจรขณะพกัต่างกนัอตัราการเตน้ชีพจร
ท่ีเป็นเป้าหมายก็ต่างจากกนัดว้ย 

 

  สูตรที่ 3 เป็นสูตรของ ดร.พี.โอ. แอสเทรนด์  (Dr. P.O. Astrand) (ปิยศกัด์ิ เธียรธวชั, 

Online) ชาวสวเีดนผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองสรีรวิทยาของการออกก าลงักาย โดยก าหนดอตัราการ
เตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายไวด้งัน้ี 

 

  อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายต ่าสุด            =   170 - อาย ุ

  อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด            =   200 - อาย ุ

 

  ตัวอย่างเช่น จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนายบุขมา อายุ 25 ปี     
  อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายต ่าสุด           =   170 - 25 

          =   145 คร้ัง/นาที 

  อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด  =    200 - 25 

          =    175 คร้ัง/นาที 

  ดังน้ัน นายบุขมา อายุ 25 ปี มีอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย อยู่ระหว่าง       
145-175 คร้ัง/นาที หมายความว่า นายบุขมา จะตอ้งออกก าลงัจนหัวใจเตน้อยู่ระหว่าง 145-175 

คร้ัง/นาที จึงจะมีผลท าให้การออกก าลงันั้นพอดี ไม่มากไปและไม่น้อยไป และเกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย 

  จากท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่การออกก าลงักายเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคน 
ทุกเพศ ทุกวยั การออกก าลงักายท่ีพอดีไม่หนกัหรือเบาเกินไปจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของ
บุคคลใหเ้กิดข้ึนได ้ซ่ึงนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพส่วนตวัแลว้ยงัส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนและ
ประเทศชาติอีกดว้ย   
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3. นันทนาการ 

 3.1 ความหมายของนันทนาการ 

  ค าวา่ นันทนาการ เป็นค าใหม่ท่ีบขัขติัข้ึนเพื่อใชแ้ทนค าวา่ สันทนาการ ตั้งแต่ พ.ศ. 
2519 ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Recreation ซ่ึงมาจากค า Create แปลว่า สร้างข้ึนหรือท าข้ึนใหม่ 
บวกกบัค าอุปสรรค Re- เป็น Recreate เม่ือเป็นค านามก็กลายเป็น Recreation แปลวา่ การสร้างใหม่
หรือท าใหเ้กิดข้ึนใหม ่หมายถึง การท าใหร่้างกายสดช่ืนแจ่มใสหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน 
ปัจจุบนัไดมี้มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามหมายขอค าวา่ นันทนาการ ไวห้ลากหลายเช่น 

  ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั และคณะ  (2542: 201) ได้ให้ความหมายของ นันทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมยามวา่งท่ีทุกคนตอ้งเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจและกิจกรรมนั้นจะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผูเ้ขา้ร่วมในทนัท่ีทนัใด ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นตอ้งไม่ขดัต่อวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมนั้นๆ 

   ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 52) ไดใ้ห้ความหมายของ นนัทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลไดเ้ลือกท าหรือเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจในเวลาวา่ง และผลท่ีไดรั้บเป็น
ความพึงพอใจ ไม่เป็นภยัต่อสังคม 

  เสน่ห์ ใจเอ้ือย (2555: 13) ไดใ้ห้ความหมายของ นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมยาม
วา่งโดยท่ีบุคคลท าดว้ยความสมคัรใจ เกิดความพอใจในการปฏิบติักิจกรรมนั้น อีกทั้งยงัช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียด ช่วยพฒันาตนเอง พฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และท่ีส าคขัยงัพฒันา
บุคคลใน 4 ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัขขา 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีท าตามสมคัรใจในยามว่าง
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดโดยต้องเป็นกิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูเ้ขา้ร่วมทนัทีและไม่มีรายไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 3.2 ลกัษณะของนันทนาการ 

  จากความหมายของนนัทนาการดงัท่ีกล่าวมาพอจะท าให้ทราบวา่นนัทนาการเป็นเร่ือง
ของการกระท าร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความสุขความพึงพอใจ การท่ีจะพิจารณาวา่ส่ิงท่ี
กระท านั้นเป็นนนัทนาการหรือไม่ ควรมีหลกัการในการพิจารณาดงัน้ี 

  1. เป็นกิจกรรมท่ีมีการกระท า กล่าวคือ เป็นการกระท าดว้ยการเคล่ือนไหวของอวยัวะ
ต่างๆ ของร่างกายหรือเปล่ียนแปลงอิริยาบถท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ของชีวติ แต่ไม่ใช่การนอนหลบัเพราะไม่ไดท้  าอะไรปล่อยให้วา่งเปล่า กิจกรรมต่าง ๆ 

มีรูปแบบลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การเล่นกีฬา งานศิลปะ งานอดิเรก เป็นตน้ 
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  2. กระท าในเวลาวา่ง ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการบุคคลตอ้งเขา้ร่วมในเวลาวา่ง
เท่านั้น โดยเป็นเวลาท่ีบุคคลเป็นอิสระจากการหาเล้ียงชีพและเป็นเวลาท่ีเหลือจากการนอนและ   
การประกอบกิจวตัรประจ าวนั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเขา้หอ้งน ้า เป็นตน้ 

  3. ท าด้วยความสมคัรใจ การท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนันทนาการของแต่ละคนนั้น 

จะตอ้งมีความสมคัรใจ เตม็ใจ ยนิดี โดยท่ีไม่มีการบงัคบั เป็นกิจกรรมท่ีเกิดความสนใจดว้ยตวัเอง 

  4. ส่งเสริมความสนุกสนาน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในทนัที เกิดความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งปัจจุบนัและอนาคต ความสนุกสนานจะช่วย
ท าใหเ้กิดความสุขและคลายความเครียดไดดี้ 

  5. เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม รวมทั้งไม่เป็นอบายมุขหรือเหตุแห่งความเส่ือมเสียทั้งหลายและต้องเป็นส่ิงท่ีสังคม
ตอ้งการและยอมรับได ้

  6. ส่งเสริมความสุขสดช่ืนและการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี กิจกรรมส่วนใหข่จะท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมมีความสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า และพฒันาไปในส่ิงท่ีดีงาม ไม่หมกมุ่นอยู่กบัอบายมุข 

สามารถยดืหยุน่ตามความตอ้งการท่ีจะเกิดประโยชน์ 

  7. ไม่เป็นกิจกรรมส าหรับเล้ียงชีพหรือเป็นอาชีพ เช่น การเล่นกีฬาเพื่อความ
สนุกสนานและเป็นการออกก าลงักายโดยไม่ตอ้งการเงินตอบแทนถือเป็นกิจกรรมนนัทนาการ 

 3.3 ประเภทของนันทนาการ 

  กิจกรรมนันทนาการมีอยู่หลายประเภทซ่ึงคนเราควรเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง     
อนัจะก่อให้เกิดความพอใจ ความสนุกสนาน และเกิดประโยชน์ท่ีสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม
อนัจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดี กิจกรรมนนัทนาการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1. ศิลปและหตัถกรรม เป็นงานประเภทสร้างสรรคท่ี์ท าดว้ยมือในเวลาวา่งและไม่ได้
เป็นอาชีพ เช่น การวาดภาพ แกะสลกั จกัสาน ประดิษฐด์อกไม ้การจกัสาน เยบ็ปักถกัร้อย เป็นตน้ 

  2. การเตน้ร าและกิจกรรมเขา้จงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เช่น ลีลาศ ร าวง ฟ้อนร า และกิจกรรมเขา้จงัหวะต่างๆ  
  3. ดนตรีและเพลง เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ความสุข ความสนุกสนาน เช่น         
ฟังเพลง แต่งเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นตน้   
  4. การเล่นเกมและกีฬาต่างๆ เป็นกิจกรรมเพื่อการแสดงออกที่มีวิธีการเล่น              
การแข่งขนัท่ีมีกฏ ระเบียบ และกติกา เช่น หมากรุก วา่ยน ้า รวมทั้งการชมเกมและกีฬาต่างๆ ดว้ย 

  5. งานอดิเรก เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสร้างสรรค์ให้ความเพลิดเพลิน สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
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   5.1 งานเก็บสะสม เช่น สะสมแสตมป์ รูปภาพ ภาพโบราณวตัถุ เหรียขที่ระลึก 
ธนบตัรเก่าๆ เป็นตน้ 

   5.2 งานท าประดิษฐ ์เช่น ดอกไมก้ระดาษ ท่ีรองแกว้ เป็นตน้ 

   5.3 งานกสิกรรมในครัวเรือน เช่น การปลูกผกัสวนครัว เล้ียงกลว้ยไม ้เล้ียงสัตว ์
เป็นตน้ 

  6. นันทนาการกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมเพื่อการพกัผ่อน การศึกษา เพื่อสุขภาพทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เช่น การท่องเท่ียว อยูค่่ายพกัแรม ศึกษาธรรมชาติ เป็นตน้  
  7. ศิลปะทางภาษา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะความรู้ด้านการอ่าน การพูด และ    
การเขียนท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละสนุกสนาน เช่น การอ่านหนงัสือ การเขียนบทความ       
การแต่งค าประพนัธ์ การอภิปรายหรือการโตว้าที การฟังวทิย ุเป็นตน้ 

  8. กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราวเพื่อประโยชน์ในทางสังคม
และการพบปะสังสรรค์ รวมทั้งเพื่อความสนุกสนาน และเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจไปในตวัดว้ย 
เช่น งานเล้ียงวนัเกิด งานเล้ียงครบรอบแต่งงาน งานเล้ียงชุมชนศิษย์เก่า งานเล้ียงสมาคมหรือ 
สโมสรต่างๆ  
  9. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเน่ืองในโอกาสพิเศษในวนัส าคขั เช่น การเล่น
สงกรานต ์การแข่งขนัพื้นเมือง งานประจ าปี งานเทศกาลปีใหม่ และงานมหกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

  10. อาสาสมคัร เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้และรับ การร่วมมือ
ของชุมชน อนัก่อใหเ้กิดความพอใจของบุคคล เช่น อาสาสมคัรจราจร อาสาสมคัรช่วยงานโรงเรียน 
เป็นตน้  
 3.4 ประโยชน์ของการนันทนาการ 

  กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 7-9) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  1. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ในแต่ละวนัเราจะมีเวลาวา่งประมาณ 5 - 6 ชัว่โมง 

ซ่ึงเวลาดงักล่าวเราสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการได ้

  2. ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ในภาวะสังคมปัจจุบนัคนมีความเครียดมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นหนทางน าไปสู่โรคจิต คนท่ีประกอบกิจกรรมนนัทนาการท าใหมี้สุขภาพดี สดช่ืนแจ่มใส 

  3. ช่วยป้องกนั ลดปัขหาอาชขากรรม และความประพฤติเกเรของเด็ก  ปัขหาน้ีมี
ความส าคขัมากซ่ึงสาเหตุเกิดจากการไม่รู้จกัใชเ้วลาวา่งในทางนนัทนาการ 
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  4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยการจดักิจกรรมให้ประชาชนรู้จกับ ารุงรักษา
สุขภาพ รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักความยุติธรรม รักหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตวั ช่วยเหลือ
สังคม มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละช่วยเหลือกนั 

  5. ช่วยในการพกัฟ้ืนคนป่วย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

  6. ช่วยสร้างความรักความอบอุ่น  และความเข้าใจอันดีภายในครอบครัวโดย                
ใชกิ้จกรรมนนัทนาการซ่ึงจะเกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  7. ช่วยสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ความสวยงามของสถานที่ ซ่ึงจัดเพื่อ
นนัทนาการโดยการปลูกป่า ร่วมมือจดักิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ นบัเป็นการสงวนทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีดี 

  8. ช่วยสร้างสุนทรียภาพในด้านความงาม ด้านคุณธรรม  และจริยธรรมให้กับ
ประชาชนเป็นการยกระดบัจิตใจของประชาชนให้เกิดความรัก ซาบซ้ึง และช่ืนชมในความงดงาม
ของศิลปะทั้งหลาย เช่น กิจกรรมทางศิลป ดนตรี การท่องเท่ียว เป็นตน้ 

  9. ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความพอใจ ผูท่ี้จะเขา้ร่วมในกิจกรรมนันทนาการย่อม
พอใจในกิจกรรมนั้น ๆ ฉะนั้นผลท่ีไดท้  าใหเ้ขามีความสุข เป็นผลใหค้รอบครัวเกิดความสุข 

  10. ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กบับุคลากรภายในองค์กร โดยการจดักิจกรรม
นนัทนาการ เช่น การจดัแข่งขนักีฬา การจดังานเล้ียง การจดัดนตรี เป็นตน้ 

 3.5 ความส าคัญของนันทนาการ 

  นนัทนาการเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะความเจริข
ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการต่าง ๆ โอกาสท่ีคนจะใชแ้รงงานจึงลดนอ้ยลง ยิ่งมีเคร่ืองทุ่น
แรงก็มีเวลาว่างมากข้ึน จรินทร์ ธานีรัตน์ (2528: 59-64) ไดก้ล่าวถึงความส าคขัของนนัทนาการ    
ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

  1. ความส าคขัส าหรับบุคคล โดยบุคคลแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะใชเ้วลาวา่งของคนในการ
เขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 

  2. ความส าคขัส าหรับครอบครัว  โดยมูลฐานของกระสวนหรือแบบของกิจกรรม
นนัทนาการท่ีดียอ่มเกิดตั้งแต่เด็ก ดงันั้น บา้นซ่ึงมีบิดามารดาเป็นผูน้ านนัทนาการคนแรกของเด็ก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบิดามารดาท าเป็นการฝึกให้เด็กมีนิสัยหรือทศันคติท่ีดีในการใชเ้วลาไปในทางท่ี
เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดปัขหาเยาวชน ถ้าบุคคลของครอบครัวมี สุขภาพดีมีความมั่นคง
ประเทศชาติก็เป็นปึกแผน่มัน่คงตามไปดว้ย 

  3. ความส าคขัส าหรับกลุ่มหรือคณะ โดยกิจกรรมนนัทนาการเป็นเคร่ืองมือเป็นส่ือให้
บุคคลไดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอนัจะท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 
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  4. ความส าคขัส าหรับชุมชน ชุมชนท่ีดีควรจดัใหมี้สถานท่ีบริการทางนนัทนาการเพื่อ
ประชาชนนั้นๆ ไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด ท าให้เขาเพลิดเพลิน มีความสุขความ
พอใจในชีวติ พร้อมท่ีจะด้ินรนเพื่อเผชิขกบัปัขหาชีวติประจ าวนัต่อไปอีก 

  5. ความส าคขัส าหรับประเทศชาติ ชาติจะมัน่คงและพฒันาไปได้ไม่ว่าจะทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ยอ่มเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประชาชนมีสุขภาพดี มีสมรรถภาพทาง
กายและทางใจท่ีดี นัน่คือคนตอ้งรู้จกัใชเ้วลาพกัผอ่นในทางนนัทนาการ 

  6. ความส าคขัส าหรับนานาประเทศ นนัทนาการมีบทบาทส าคขัในการส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชาติ โดยการเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิด วฒันธรรม และวรรณกรรมพื้นเมือง ส่งผลใหล้ดความขดัแยง้ในปัขหาระหวา่งประเทศได ้

  จะเห็นได้ว่า นันทนาการมีประโยชน์และความส าคขัต่อมนุษย ์เน่ืองจากสามารถ
พฒันาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจท าให้สามารถน าพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติไปสู่ความเจริขกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมีความสุข  
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สรุปประจ าบทที่ 3 

 

 สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ปราศจากความเม่ือยลา้ และมีพลงังานเหลือไวป้ระกอบกิจกรรมอ่ืนๆ บุคคลจะมีสมรรถภาพทาง
กายดีหรือไม่สามารถพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย ไดแ้ก่ ความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือ ความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตวั ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและ
หายใจ และองคป์ระกอบของร่างกาย ในแต่ละองคป์ระกอบสามารถทดสอบไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรือ
วธีิการท่ีจ าเพาะต่อองคป์ระกอบนั้น เช่น ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือแขน ทดสอบไดด้ว้ยเคร่ืองวดั
แรงบีบมือ เป็นตน้ หลงัทดสอบหากพบว่าสมรรถภาพทางกายยงัไม่ดีหรือตอ้งการคงสภาพของ
สมรรถภาพทางกายนั้นไวใ้หเ้สริมสร้างดว้ยการออกก าลงักาย 

 การออกก าลังกายเป็นการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือโดยใช้กิจกรรมใดๆ เป็นส่ือก็ได ้      
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การออกก าลงักายแบบเกร็งกล้ามเน้ือโดยไม่เคล่ือนไหวอวยัวะ      
การออกก าลงักายแบบเกร็งกล้ามเน้ือพร้อมกบัมีการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ การออกก าลงักาย
โดยการต่อสู้แรงตา้นทานดว้ยความเร็วคงท่ี การออกก าลงักายแบบไม่ใช้ออกซิเจน และการออก
ก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจน การเลือกประเภทของการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัตนเองจะท าให้
ร่างกายไดรั้บประโยชน์จากการออกก าลงักายนั้นสูงสุด ลดอาการบาดเจ็บหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
การออกก าลงักาย นอกจากน้ี การทราบถึงอตัราการเตน้ของหวัใจท่ีเหมาะสมกบัการออกก าลงักายท่ี
เรียกวา่ อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลท่ีมีอายุ เพศ และวยัต่างกนัเลือก
ประเภทหรือความหนกั-เบาของการออกก าลงักายไดเ้หมาะกบัตนเองมากยิง่ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีการปฏิบติั
กิจกรรมใดๆ ท่ีเกิดจากความพึงพอใจและความสมคัรใจของบุคคลยงัสามารถเรียกกิจกรรมเหล่านั้น
วา่นนัทนาการไดอี้กดว้ย 

 นนัทนาการถือเป็นกิจกรรมยามวา่งท่ีบุคคลเขา้ร่วมโดยความสมคัรใจและก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผูเ้ขา้ร่วมทนัทีโดยไม่มีรายไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นตอ้งไม่ขดัต่อวฒันธรรม
ท่ีดีงามของสังคมและประเทศชาติ นนัทนาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
สร้างความสนุกสนานเพลิดเลิน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีตลอดจนส่งเสริมลกัษณะนิสัยของการเป็น
พลเมืองท่ีดี แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ ศิลปและหตัถกรรม การเตน้ร าและกิจกรรมเขา้จงัหวะ 
ดนตรีและเพลง การเล่นเกมและกีฬาต่างๆ งานอดิเรก นันทนาการกลางแจ้ง ศิลปะทางภาษา 
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษ และอาสาสมคัร  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 

ตอนที ่1 จงระบุข้อมูลพืน้ฐานของตนเอง แล้วน าไปใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 

วนั เดือน ปีเกิด........................................................  อาย.ุ..................ปี  เพศ.........................   
สูง................เซนติเมตร  น ้าหนกั................กิโลกรัม  รอบเอว.............น้ิว  รอบสะโพก................น้ิว 

ชีพจรขณะพกั................คร้ัง/นาที   
 1. จงค านวณหาน ้าหนกัมาตรฐาน (2 สูตร) 
 2. จงค านวณหาค่าดชันีมวลกาย (BMI) และสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR)  

 3. จากขอ้ 2 รูปร่างของนกัศึกษาเป็นแบบใด และหากจะเล่นกีฬาควรเลือกกีฬาประเภทใด 

 4. จงค านวณหาอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ 

 5. จงค านวณหาหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย (3 สูตร) 
 

ตอนที ่2 จงจับคู่ความสัมพนัธ์ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

…………1. ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ      ก. กา้วข้ึน-ลง 3 นาที   
…………2. ความอดทนของกลา้มเน้ือ  ข. วดัเปอร์เซ็นตไ์ขมนัผิวหนงั 

…………3. ความอ่อนตวั ค. วดัแรงบีบมือ 

…………4. ความอดทนของระบบห่ยใจและไหลเวยีนโลหิต ง. งอแขนหอ้ยตวั 

…………5. องคป์ระกอบของร่างกาย  จ. นัง่งอตวัไปขา้งหนา้   

 

ประเภทของการออกก าลังกาย 

…………1. Isometric exercise ก. การดนัพื้น 

…………2. Isotonic exercise   ข. ยนืผลกัก าแพง 

…………3. Isokinetic exercise ค. การวิง่เร็ว 60 เมตร    
…………4. Anaerobic exercise           ง. วิง่มาราธอน 

…………5. Aerobic exercise                      จ. การออกแรงต่อสู้แรงตา้น 

      ดว้ยความเร็วคงท่ี 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 (ต่อ) 
 

ตอนที ่3 จงเลอืกกจิกรรมต่างๆ ทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

…………1. ศิลปะทางภาษา   
…………2. นันทนาการกลางแจง้     
…………3. อาสาสมคัร   
…………4. กิจกรรมทางสังคม             
…………5. กิจกรรมพิเศษ                        
…………6. การเล่นเกมและกีฬาต่างๆ   
…………7. งานอดิเรก     
…………8. การเตน้ร าและกิจกรรมเขา้จงัหวะ   
…………9. ดนตรีและเพลง             
…………10. ศิลปะและหตัถกรรม                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประดิษฐด์อกไม ้ ร้องเพลง  วา่ยน ้า  ลีลาศ  สะสมแสตมป์                                                           
อยูค่่ายลูกเสือ  การเขียนบทความ  งานเล้ียงวนัเกิด  งานสงกรานต ์ อาสาสมคัรจราจร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

พลงังานกบัชีวติ 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. พลงังาน 

 2. แหล่งของพลงังาน 

 3. สถานการณ์การใชพ้ลงังานในประเทศไทย 

4. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 

5. การประหยดัพลงังาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของค าวา่ พลงังานได ้

 2. บอกประโยชน์และความส าคญัของพลงังานได ้

 3. จ าแนกประเภทของแหล่งพลงังานได ้

 4. บอกท่ีมาและความส าคญัตลอดจนผลกระทบจากการใช้พลงังานส้ินเปลืองได ้

5. บอกท่ีมาและความส าคญัตลอดจนขอ้จ ากดัจากการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนได ้

6. บอกผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติได ้ 
7. อธิบายสถานการณ์การใชพ้ลงังานของประเทศไทยได ้

8. บอกวธีิการประหยดัพลงังานได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พดูถามตอบ 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “พลงังานกบัชีวติ” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. วดีีทศัน์ประกอบการสอน 

 5. แบบฝึกหดั 

 6. ใบงาน  
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 รายงานของใบงาน 

  1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนตรงเวลาและส่งงานทนัตามก าหนด 

  2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

  2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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บทที ่4 

พลงังานกบัชีวติ 

 

 การด าเนินชีวิตของมนุษย์นับแต่ดึกด าบรรพ์จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาพลังงานโดยมนุษยรู้์จกั
น าเอาพลงังานรอบตวัมาเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต วิวฒันาการการใช้พลังงานของมนุษย์
กา้วหนา้ควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์
เร่ิมพฒันาส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุ อปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขสบายมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้ง        
น าพลงังานหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสร้างความเจริญให้กบัโลก ไม่วา่จะเป็นพลงังานไฟฟ้า 
ความร้อน แสงสวา่ง หรือพลงังานจากซากดึกด าบรรพ ์ฯลฯ  ดงันั้น พลงังานถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ววิฒันาการมากมายในประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ แต่ปัจจุบนัมีการใชพ้ลงังานของมนุษยไ์ด้
สร้างผลกระทบมากมายต่อส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ และวฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะพลงังาน
ส้ินเปลืองซ่ึงถือเป็นพลงังานหลกัท่ีมนุษยใ์ชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั แมว้า่ภาครัฐจะสนบัสนุนให้มีการใช้
พลงังานรูปแบบอ่ืนมาทดแทนพลงังานส้ินเปลืองก็ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถพฒันาให้มีศกัยภาพ
เทียบเท่าหรือทดแทนพลงังานส้ินเปลืองไดอ้ยา่งพอเพียง ดงันั้น มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานอยา่ง  
มีสติและรู้คุณค่าเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนร่วมกนัอนุรักษ์เพื่อให้มีพลงังานส ารอง       
ไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอในการขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติในอนาคต  
 

1. พลงังาน 

 1.1 ความหมายของพลงังาน 

  พลงังาน (Energy) เป็นค าไทยท่ีเกิดจากการน าค า 2 ค ามาผสมกนั คือ พลัง และงาน     
โดยพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ พลงังาน 
ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยู่ในตวัของส่ิงท่ีให้พลงังานได้ ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และ
พลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได้ เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า  
เป็นตน้ โดยพลงังานหมุนเวียนหมายความรวมถึงพลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล 
น ้ า แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพ้ิภพ ลม และคล่ืน เป็นตน้ และพลงังานส้ินเปลืองหมายความรวมถึง
พลงังานท่ีได้จากถ่านหิน หินน ้ ามนั ทรายน ้ ามนั น ้ ามนัดิบ น ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร์ เป็นตน้ (พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535, 2535: 1) นอกจากน้ี
ยงัมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามหมายของ พลงังาน ไวอี้กหลากหลาย เช่น 
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   สุนทร บุญญาธิการ, วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, สุวิชา เบญจพร, พรรณจิรา ทิศาวิภาค, 
และณัฐกานต์ เกษประทุม (2545: 27) ไดใ้ห้ความหมายของ พลงังาน หมายถึง พลงัของส่ิงต่างๆ      
ท่ีน ามาท าใหเ้กิดงาน ไดแ้ก่ น ้ามนั ไฟฟ้า ถ่าน แสงอาทิตย ์ลม และน ้า เป็นตน้ 

   ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2544: 6) ไดใ้ห้ความหมายของ 
พลงังาน หมายถึง พลงังานต่างๆ ท่ีน ามาใช้ให้เกิดงาน พลงังานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น ้ ามนัท่ีใช้
เติมใหร้ถวิง่ได ้แต่หมายถึงพลงังานหลายอยา่ง เช่น ไฟฟ้า น ้ ามนั ถ่านหิน และยงัรวมไปถึงส่ิงอ่ืนๆ
ท่ีท าให้เกิดงานไดอี้ก เช่น ลม (เอามาหมุนกงัหันวิดน ้ าเขา้นา หรือเอามาป่ันไฟ) หรือแสงอาทิตย ์
(เอามาตม้น ้าใหร้้อน หรือเอามาผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยตรง) เป็นตน้ 

  ศิริ ดวงพร (2542: 85) ไดใ้ห้ความหมายของ พลงังาน หมายถึง ความสามารถในการ
ท างานซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าของแรงเป็นเหตุใหว้ตัถุเกิดการเคล่ือนท่ี 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า พลังงาน หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างานได้ ค าว่า งาน   
ในท่ีน้ี หมายถึง การกระท าของแรงซ่ึงท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีไปในแนวของแรง ส่ิงใดก็ตามที่ท  าให้
วตัถุเปล่ียนเปล่ียนต าแหน่งหรือเคล่ือนท่ีไปจากเดิมส่ิงนั้นยอ่มมีพลงังานอยูภ่ายใน 

 1.2 รูปของพลังงาน 

  พลงังานเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์กิจกรรมต่างๆ     
ทุกๆ ขั้นตอนจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัพลังงานแทบทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็นการน าพลงังานท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปต่างๆ โดยตรงหรือการผลิตพลงังานโดยการเปล่ียนรูปจาก
พลงังานรูปหน่ึงไปเป็นอีกรูปหน่ึงก็ตาม พลงังานท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์มีอยูห่ลายรูปแบบ เช่น 
พลงังานความร้อน พลงังานแสง พลงังานเสียง พลงังานกล พลงังานไฟฟ้า พลงังานเคมี เป็นตน้     
ซ่ึงรูปแบบของพลงังานในเอกสารต่างๆ ได้จ  าแนกไวแ้ตกต่างกนั อย่างไรก็ตามในเอกสารน้ีได้
จ  าแนกรูปแบบของพลงังานเป็น 6 แบบ ไดแ้ก่ 

  1. พลังงานแสง (Solar energy) เป็นพลงังานท่ีท าให้อนุภาคเคล่ือนท่ีในลกัษณะของ
คล่ืนแม่เหล็ก ไฟฟ้า หนงัสือบางเล่มไดจ้ดัพลงังานแสงเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะช่วงของ
แสงจดัเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึง 

  2. พลงังานกล (Mechanical energy) เป็นพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีโดยตรง
ของวตัถุโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่   
    2.1 พลงังานศกัย ์(Potential energy) เป็นพลงังานท่ีสะสมอยูใ่นวตัถุและพร้อมท่ี
จะท างาน เช่น น ้าน่ิงท่ีเก็บอยูใ่นเข่ือน 

    2.2 พลงังานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลงังานท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนที่ เช่น         
ลูกบอลท่ีกล้ิง น ้าท่ีไหลออกจากเข่ือน 
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ภาพที ่4-1  พลงังานศกัยข์องน ้าในเข่ือน และพลงังานจลน์ของลูกบอล 

(ท่ีมา: http://www.touristlink.com/india/srisailam-dam/overview.html 

และ http://www.myreadyweb.com/storage_cache/images/5/24360/cache  

/image /999/9995bf2f642730deef4740ee68bd871c/2dc8d34a9908ec954e5471a24cc4a61c.jpg) 

 

  3. พลงังานเคมี (Chemical energy) เป็นพลงังานท่ีแฝงอยูใ่นพนัธะระหวา่งอะตอมใน
โมเลกุลของสารเคมีท่ี เรียกวา่ พันธะเคมี (Chemical bond) โดยท าหนา้ท่ียึดอะตอมต่างๆ ภายใน
โมเลกุล แรงยึดระหว่างโมเลกุลจะมีผลต่อการจดัเรียงตวัของอะตอม และโมเลกุลของสารเคมี     
เม่ือพนัธะแตกสลายพลงังานสะสมจะถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน และแสงสว่าง เช่น 
พลงังานในกองฟืน พลงังานในอาหาร เป็นตน้ 

  4. พลังงานความร้อน (Heat energy) เป็นพลงังานท่ีท าให้อนุภาคของสสารเกิดการ    
สั่นสะเทือน (ในกรณีซ่ึงเป็นของแข็ง) หรือมีการเคล่ือนท่ีเร็วมากข้ึน (ในกรณีซ่ึงเป็นของเหลวหรือ
ก๊าซ) อนัจะท าใหเ้กิดผลท่ีตามมา เช่น การเปล่ียนสถานะ เป็นตน้  

   5. พลังงานไฟฟ้า (Electrical energy) เป็นพลังงานที่ เกิดจากการเคล่ือนที่ของ
อิเล็กตรอน (Electron) หรือประจุไฟฟ้าผา่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เช่น ไดนาโม (Dynamo) เซลล์สุริยะ 
(Solar cell) เป็นตน้ 

   6. พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy) เป็นพลงังานที่ถูกปล่อยออกมาจากธาตุ
กมัมนัตรังสี (Radioactive element) ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติหรือท่ีเกิดในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู หรือระเบิด
ปรมาณู 

 

 

 

 

พลงังานจลน ์

พลงังานศกัย ์

http://www.touristlink.com/india/srisailam-dam/overview.html
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ภาพที ่4-2  รูปแบบของพลงังานท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ 
(ท่ีมา:  http://anushasabanayagam-sph3u.blogspot.com/2010/12/energy.html) 

 

  การท่ีมนุษยส์ามารถน าเอาพลงังานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายเพราะ
เขา้ใจกฎความเป็นไปของพลงังานจนสามารถควบคุมพลงังานไดน้ัน่เอง ซ่ึงธรรมชาติพื้นฐานของ
พลงังานคือ พลงังานไม่อาจสูญหายแต่สามารถเปลีย่นจากรูปหน่ึงไปเป็นอีกรูปหน่ึง หรือไหลจากที่
ที่มีพลังงานสูงไปสู่ที่ที่มีพลังงานต ่าได้” (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2537: 12; และ Miller and Spoolman, 

2012: 364) ซ่ึงเป็นกฎขอ้แรกของพลงังาน นอกจากน้ี พลงังานยงัไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดไ้ม่วา่
เคร่ืองจกัรกล น ้ามนัเช้ือเพลิง หรือสารอินทรียท่ี์ดูเหมือนเป็นตน้ก าเนิดท่ีสามารถให้พลงังานไดน้ั้น
อนัท่ีจริงเป็นเพียงการเปล่ียนพลงังานจากรูปหน่ึงไปยงัอีกรูปหน่ึง เช่น ก่ิงไมท่ี้ติดไฟจะเปล่ียน

พลงังานความร้อน 

พลงังานกล 

พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานนิวเคลียร์ 

พลงังานเคมี 

พลงังานไฟฟ้า 

 

http://anushasabanayagam-sph3u.blogspot.com/2010/12/energy.html
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พลงังานเคมีท่ีสะสมในโมเลกุลเป็นพลงังานความร้อน ไม่ไดใ้ห้ก าเนิดพลงังานข้ึนมาใหม่แต่อยา่ง
ใด หรือการเผาไหมข้องน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นการเปล่ียนแปลงพลงังานเคมีท่ีสะสมอยู่ในน ้ ามนัให้
เป็นพลงังานความร้อน แลว้เปล่ียนความร้อนเป็นพลงังานกลในการเคล่ือนท่ีของรถยนต์ นอกจากน้ี 
วตัถุท่ีได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงสามารถถ่ายเทพลงังานความร้อนไปยงัอากาศท่ีอยู่รอบๆ      
ท าให้อุณหภูมิของวตัถุลดลง (เยน็ลง) แต่พลงังานความร้อนก็มิไดสู้ญหายไปเพียงแต่แพร่กระจาย
ไปในอากาศเท่านั้น 

 

 

       

ภาพที ่4-3  การเปล่ียนรูปของพลงังานโดยอาศยักระบวนการ/อุปกรณ์ต่างๆ 

(ท่ีมา: Wright, 2005: 63) 

 

 

 

 

 

 

หมุน 

ความร้อน 

     พลงังานเคมี         พลงังานความร้อน         พลงังานกล        พลงังานไฟฟ้า 

กงัหนัไอน ้ า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

     พลงังานไฟฟ้า         พลงังานกล 

น ้า 

ไอน ้ าแรงดนัสูง 

มอเตอร์ 

ความร้อน 

วตัถุสีด า 

แสง 

 

     พลงังานไฟฟ้า           พลงังานแสง  +  พลงังานความร้อน 

- 
+ 
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 1.3 ประโยชน์และความส าคัญของพลงังาน 

  พลังงานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั และมีบทบาทต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวติตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนโลกในดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย ส่ิงมีชีวิตจะด ารงอยู่
ไดต้อ้งอาศยัพลงังานเพื่อใหเ้กิดกระบวนการและปฏิกิริยาต่างๆ ส่ิงมีชีวิตไดป้ระโยชน์จากพลงังาน
ในรูปแบบต่างๆ มากมายหลายแบบ เช่น พลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยท์  าให้เกิดความอบอุ่น 
พลงังานแสงจากดวงอาทิตยถู์กใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช และเป็นจุดเร่ิมตน้ของพลงังาน
ในส่ิงมีชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในกระบวนการด ารงชีวิตโดยพลงังานเหล่าน้ีถูกใชใ้นกิจกรรมต่างๆ  
เช่น การหายใจ การเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย   
   นอกจากพลงังานจะถูกใชเ้พื่อการด ารงชีวิตแลว้  มนุษยย์งัเรียนรู้วิธีที่ใชพ้ลงังานเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่าง เช่น ใชใ้นการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต ์ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปัจจุบนั
พลงังานยงัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาอ านาจของกลุ่มคนบางกลุ่มหรือบางประเทศ สังเกต
ไดจ้ากกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนัรายใหญ่หรือกลุ่มโอเปค (OPEC: Organization of Petroleum 

Exporting Countries) กลุ่มประเทศเหล่าน้ีเม่ือรวมตวักนัจะมีอ านาจการต่อรองในเวทีระดบัโลกได้
สูง หรือแมแ้ต่พลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีปลดปล่อยพลงังานมหาศาลยงัถูกน ามาผลิตเป็น
อาวธุสงครามเพื่อใชใ้นการแสวงหาอ านาจ 

   ในยุคปัจจุบนัท่ีโลกมีการแข่งขนัสูงความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีอตัราเพิ่มข้ึนทุกปี อนัเป็นภาระแก่ประเทศในการ
ลงทุนเพื่อจดัหาพลงังานทั้งในประเทศ และนอกประเทศไวใ้ชต้ามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ี
ความตอ้งการใช้พลงังานเพิ่มข้ึนนั้น แหล่งพลงังานจากธรรมชาติท่ีมนุษยใ์ช้อยู่ในปัจจุบนักลบัมี
ปริมาณลดลงและมีแนวโน้มท่ีจะหมดไป ถา้หากโลกมีการใชพ้ลงังานในระดบัท่ีเป็นอยู่โดยไม่มี
การคน้พบแหล่งพลงังานแหล่งใหม่เพิ่มเติม ซ่ึงนบัตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้ไป คาดวา่โลกจะมีแหล่ง
ส ารองน ้ามนัใช้ไปได้อีกเพียง 42 ปี และก๊าซธรรมชาติจะใช้ได้อีกประมาณ 64 ปี ดงันั้น จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ อนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่าตลอดจนจดัหาพลงังาน
ทดแทนส าหรับการด ารงชีวติในอนาคต 
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2. แหล่งของพลงังาน 

 การท่ีมนุษยส์ามารถน าพลงังานรูปแบบต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ มนุษยต์อ้งท าการคน้หาท่ี  
ท่ีเก็บพลงังานเหล่าน้ีไว ้เรียกว่า แหล่งของพลังงาน เช่น อาหารเก็บพลงังานไวใ้นรูปของพลงังาน
เคมี น ้าท่ีอยูน่ิ่งเก็บพลงังานไวใ้นรูปพลงังานศกัย ์เป็นตน้ โดยทัว่ไปแหล่งพลงังานสามารถจ าแนก
ประเภทได ้2 ประเภท คือ แหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป และแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด 

 2.1 แหล่งพลงังานทีใ่ช้แล้วหมดไปหรือพลงังานส้ินเปลอืง (Non-renewable energy)  

   เป็นแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดยการทบัถมกนัของซากพืชซากสัตว ์ 
ท่ีจมอยูใ่ตพ้ื้นดินเป็นเวลานานหลายพนัลา้นปีดว้ยแรงอดัของเปลือกโลกและความร้อนใตผ้ิวโลก    
ท าใหซ้ากพืชซากสัตวเ์ปล่ียนสภาพไปเป็นสารเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะเป็นทั้งของแข็ง ของเหลว  และ
ก๊าซ (วรนุช แจง้สวา่ง, 2553: 7) จึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พลังงานจากซากดึกด าบรรพ์ (Fossil fuel) 
เช่น ถ่านหิน หินน ้ ามนั น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เม่ือน ามาใช้แล้วจะหมดส้ินไปอย่าง
รวดเร็วไม่สามารถเกิดข้ึนได้ในช่วงชีวิตของมนุษย์ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถเกิดข้ึนอีก
เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตะกอนของซากพืชซากสัตวท่ี์สะสมตวักนัตอ้งใช้
เวลานานหลายลา้นปีกวา่จะกลายมาเป็นแหล่งพลงังานได ้

   2.1.1 แหล่งพลงังานจากปิโตรเลยีม (Petroleum) 

     ค าว่า ปิโตรเลียม  มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 ค า คือ เพทรา  (Petra)             

ท่ีแปลวา่ หิน และค าวา่ โอเลยีม (Oleum) แปลวา่ น ้ามนั รวมความแลว้ ปิโตรเลียมจึงหมายถึงน ้ ามนั
ท่ีได้มาจากหินโดยไหลซึมออกมาเองในรูปของของเหลวหรือก๊าซ นิยามโดยทัว่ไป ปิโตรเลียม 
หมายถึง สารไฮโดรคาร์บอน (CH) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีธาตุ 2 ชนิดเป็นองคป์ระกอบหลกั 
คือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิดอ่ืน ในทางวิทยาศาสตร์รู้กนัดีวา่พืช 
และสัตวร์วมทั้งคนประกอบดว้ยเซลล์เล็กๆ มากมาย เซลล์เหล่าน้ีประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน และ
ธาตุคาร์บอนเป็นหลกั เม่ือซากพืช ซากสัตวท์บัถม และเปล่ียนรูปเป็นน ้ ามนัดิบ หรือก๊าซธรรมชาติ 
จึงมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอน (คือ ธาตุไฮโดรเจนรวมกบัธาตุคาร์บอน) เป็นส่วนใหญ่ 
และไฮโดรคาร์บอนน้ีแหละเม่ือน าไปเผาจะใหพ้ลงังานออกมาแบบเดียวกบัท่ีเผาฟืน เพียงแต่น ้ ามนั
ใหค้วามร้อนมากกวา่ฟืน นอกจากน้ี ยงัมีองคป์ระกอบสอดแทรกอ่ืนๆ บา้ง เช่น ก ามะถนั เป็นตน้ 

     ปัจจุบนันกัธรณีวิทยามีความเช่ือว่าปิโตรเลียมมีตน้ก าเนิดมาจากสารประกอบ
อินทรียท์ั้งของพืช และสัตว ์ท่ีสะสมตวัปะปนกบัตะกอนชนิดต่างๆ เม่ือส่ิงมีชีวิตตายลงก็จะถูก
ทบัถมดว้ยโคลน กรวด และทราย จ านวนมหาศาล ซ่ึงกรวด ทราย และโคลน จะทบัถมซากพืช และ
สัตวส์ลบัทบัซอ้นกนัเป็นชั้นๆ อยูต่ลอดเวลาหลายพนัลา้นปี ท าให้ตะกอนสะสมตวัทบัถมฝังจมลง
ในแอ่งตะกอนและเกิดการเปล่ียนแปลงภายใตอิ้ทธิพลของความร้อนจากภายในโลก และความ
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กดดนัท่ีเพิม่ข้ึนท าใหส่้วนสารประกอบอินทรียป์ระเภทท่ีระเหย หรือละลายน ้ าไดง่้ายถูกขบัออกไป
จากหินตะกอนคงเหลือไวแ้ต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีจะเปล่ียนไปเป็น น ้ ามนัดิบ หรือก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของอินทรียส์ารนั้นๆ       
     น ้ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีความเบาจะเคล่ือนยา้ยไปกกัเก็บอยูใ่นชั้นหิน
เน้ือพรุน จากนั้นค่อยๆ สะสมตวัอยูร่ะหวา่งชั้นหินท่ีหนาแน่น ซ่ึงไม่สามารถซึมผา่นไปได ้วิธีการ
ส ารวจแหล่งปิโตรเลียมอาศยัการสะทอ้นกลบัของคล่ืนไหวสะเทือน   
 

ภาพที ่4-4  การก าเนิดปิโตรเลียม น ้ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติ 

(ท่ีมา: ส่ือวดีีทศัน์บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)) 
 

    ปิโตรเลียมเป็นสารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเป็นไดท้ั้งของแขง็ ของเหลว และก๊าซ    
หรือทั้ง 3 สถานะ ปะปนกันข้ึนอยู่กับองค์ประกอบรวมถึงความร้อนและความดันของสภาพ 
แวดลอ้มในการเกิดและการกกัเก็บปิโตรเลียม ถา้จ าแนกประเภทของปิโตรเลียมสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ามนัดิบ (Crude oil) ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) และก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Condensate) โดยปกติน ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติมกัจะเกิดร่วมกนัในแหล่งปิโตรเลียม  
 

 

 
ซากพืชซากสัตว ์

 
ถูกทบัถมเป็นชั้นหิน 

 
ไดรั้บความร้อนความดนัสูง 

 

 

 
ส ารวจหาปิโตรเลียม 

 
ไดน้ ้ามนั/ก๊าซธรรมชาติ 

 
อินทรียส์ารแปรสภาพ 
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     1) น า้มันดิบ  
      น ้ ามันดิบคือปิโตรเลียมท่ีอยู่ในสถานะของเหลว ประกอบด้วยสาร
ไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นหลัก ท่ีเหลือจะเป็นสารจ าพวกก ามะถัน ไนโตรเจน และ
สารประกอบออกไซด์อ่ืนๆ ปนอยู่ น ้ามนัดิบจะมีลกัษณะเป็นของเหลวสีด าๆ ท่ีเกิดจากซากพืช   
ซากสัตวท์บัถมท่ีตายทบัถมกนัเป็นเวลาหลายลา้นปี น ้ ามนัดิบส่วนใหญ่คน้พบจากชั้นหินท่ีอยู่ลึก 
ลงไปจากพื้นโลกราวพนัเมตร ชั้นหินเหล่าน้ีมกัมีโครงสร้างเป็นรูพรุนและภายในรูพรุนเหล่าน้ีเอง  
ท่ีน ้ามนัดิบขงัตวัอยูภ่ายใน  
 

           
 

ภาพที ่4-5  แท่นขดุเจาะน ้ามนัดิบ 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/a/bumail.net/myportfolio/neuxha-wicha-ge112/week-12                      
และ http://upic.me/i/dp/1po14.jpg) 

 

     นกัโบราณคดีเช่ือวา่ชนเผา่บาบิโลเนียน (Babylonian) เป็นชนเผา่แรกท่ีมีการ
ใช้น ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงแทนไม ้นบัตั้งแต่มีการปฏิวติัอุตสาหกรรม มีความนิยมใช้เป็นเช้ือเพลิงให้
แสงสว่าง และใช้เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนส าหรับเคร่ืองยนต์ต่างๆ กนัอยา่งแพร่หลาย จึงมีการแสวงหา
แหล่งน ้ ามนักนัอย่างจริงจงั หลุมน ้ ามนัหลุมแรกที่ขุดเจาะ คือ หลุมของพนัเอกเอ็ดวิน เดรก 

(Edwin Drake) ท่ีมลรัฐเพนซิลวาเนีย เม่ือปี พ.ศ. 2402 ผลส าเร็จของการเจาะหลุมน ้ ามนัน้ีน าไปสู่
การเจาะหลุมต่อๆ ไป และการแสวงหาแหล่งใหม่ๆ ในที่อื่นๆ ถือเป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจน ้ ามนัใน
เชิงพาณิชยข์องโลกนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา น ้ ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติที่ไดจ้ากหลุมผลิตจะถูก
น าผา่นเขา้สู่กระบวนการต่างๆ เพื่อแยกเอาน ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารปนเป้ือนอ่ืนๆ 
ออกจากน ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาตินั้น เช่น แยกเอาน ้ ามนัดิบออกจากก๊าซธรรมชาติ หรือแยกน า
น ้ าออก เป็นตน้ จากนั้นจึงเป็นการกลัน่น ้ ามนัดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนั
ดีเซล โดยใชว้ธีิการกลัน่ล าดบัส่วน (Fractional distillation) 

https://sites.google.com/a/bumail.net/myportfolio/neuxha-wicha-ge112/week-12
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ภาพที ่4-6  หอกลัน่และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดิบ 

(ท่ีมา: http://www.bonitempo.fr/administrateur/fichiers/realization 

และ http://share.psu.ac.th/blog/sci-discus/30308) 

 

     การกลัน่ล าดบัส่วน ใช้หลกัการน าน ้ ามนัดิบมากลัน่ในหอกลัน่บรรยากาศ 

นัน่คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ที่รวมอยู่ในน ้ ามนัดิบ ถูกแยกตวัออกเป็นน ้ ามนั
ส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีมีช่วงจุดเดือดต่างกนัจะมีระดบัการกลัน่ท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนัโดยน ้ ามนัจะถูก
ส่งผ่านเขา้ไปในเตาเผาและมีความร้อนกลายเป็นไอลอยข้ึนไปแล้วควบแน่นเป็นของเหลวตาม
อุณหภูมิของจุดเดือดของน ้ามนั สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีช่วงจุดเดือดต ่ากว่าจะระเหยตวั
ออกมาก่อนพวกท่ีมีจุดเดือดสูงกว่า ชั้นยอดสุดซ่ึงอุณหภูมิต ่าสุดจะเป็นแก๊ส รองลงไปจะเป็น
เบนซิน น ้ามนัเคร่ืองบิน น ้ามนัดีเซล น ้ามนัหล่อล่ืน และยางมะตอย ตามล าดบั 

     ปัจจุบนัประเทศไทยไทยมีแหล่งน ้ ามนัดิบกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งบนบก
และในทะเล แหล่งบนบก ไดแ้ก่ แหล่งวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดัพิษณุโลก 
และในทะเล ไดแ้ก่ แหล่งทานตะวนั จงัหวดัปัตตานี แหล่งนางนวล จงัหวดัชุมพร เป็นตน้        
 

 

 

ความร้อน 

น ้ามนัดิบ 

ก๊าซเช้ือเพลิง 

น ้ามนัเบนซิน 

แนฟทา 

น ้ามนัเคร่ืองบิน 

น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

น ้ามนัหล่อล่ืน 

ยางมะตอย 
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    2) ก๊าซธรรมชาติ 
      ก๊ าซธรรมชา ติห รือปิโตร เ ลียม ท่ี มีสภาพ เป็นแก๊ส  มีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกบัน ้ ามนัดิบ เพราะเกิดจากการสะสมและ
ทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ สะสมเป็นเวลานานเช่นเดียวกับน ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
ประกอบดว้ยก๊าซหลายอย่างคือ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทนฯลฯ แต่โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย
ก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 70 ข้ึนไป ก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยมีเทนและอีเทนเกือบ
ทั้งหมด เรียกว่า ก๊าซแห้ง (Dry gas) แต่ถ้าก๊าซธรรมชาติใดมีพวกโพรเพน บิวเทน และพวก
ไฮโดรคาร์บอนเหลว หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ เช่น เพนเทน เฮกเทน ฯลฯ ปนอยู่ในอตัราท่ี
ค่อนขา้งสูง เรียกก๊าซธรรมชาติน้ีวา่ ก๊าซช้ืน (Wet gas) ก๊าซพวกน้ีเป็นสารไฮโดรคาร์บอนทั้งส้ิน 
เม่ือจะน ามาใช้ต้องแยกก๊าซออกจากกันเสียก่อนจึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี นอกจากสาร
ไฮโดรคาร์บอนแล้วก๊าซธรรมชาติยงัอาจประกอบด้วยก๊าซอ่ืนๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ไนโตรเจน และน ้ า เป็นตน้ สารประกอบเหล่าน้ีสามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดย
น ามาผา่นกระบวนการแยกท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
 

 
 

ภาพที ่4-7  การขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

(ท่ีมา: มูลนิธิโลกสีเขียว, 2537: 33)                       
 

 

 

 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติอยู ่  
2 แห่งด้วยกัน คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยก๊าซท่ีไดแ้ต่ละชนิดสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองไดอี้กมากมาย เราสามารถใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติไดใ้น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

(1) ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เราสามารถใชก้๊าซธรรมชาติ
ได้โดย ตรง ด้วย ก ารใช้ เ ป็ น เ ช้ื อ เพ ลิ งส าห รับผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้า  หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

https://sites.google.com/a/bumail.net/myportfolio/neuxha-wicha-ge112/week-12
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     (2) น าไปผ่านกระบวนการแยกในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพราะในก๊าซ
ธรรมชาติมีสารประกอบท่ีเป็นประโยชน์อยู่มากมาย เม่ือน ามาผ่านกระบวนการแยกท่ีโรงแยกก๊าซ
แลว้ก็จะไดผ้ลิตภณัฑต่์างๆ มาใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 

       (2.1) ก๊าซมีเทน (C1) ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม และน าไปอดัใส่ถงัดว้ยความดนัสูง เรียกวา่ ก๊าซธรรมชาติอดั สามารถใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต์รู้จกักนัในช่ือว่า ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  (NGV: Natural gas for 

vehicles) 

       (2.2) ก๊าซอีเทน (C2) ใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
สามารถน าไปใชผ้ลิตเมด็พลาสติก เส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อน าไปใชแ้ปรรูปต่อไป 

 

 
 

ภาพที ่4-8  องคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติ 

 (ท่ีมา: ชยั ป่ายางหลวง, 2551: 21) 

 

      ส าหรับในประเทศไทยก๊าซหุงต้มส่วนใหญ่ได้จากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ โดยใชอ้ตัราส่วนผสมของโพรเพน และบิวเทน ประมาณ 70:30 ซ่ึงจะให้ค่าความร้อนท่ี
สูงท าใหผู้ใ้ชป้ระหยดัเวลาและค่าเช้ือเพลิง 

 

 

 2.3) ก๊าซโพรเพน (C3) และ
ก๊าซบิวเทน (C4) ก๊าซโพรเพนใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้ นต้นได้เ ช่น 
เดียวกนั และหากน าเอาก๊าซโพรเพนกบัก๊าซ
บิ ว เ ท น ม า ผ ส ม กัน  อัด ใ ส่ ถัง เ ป็ น ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG: Liquefied petroleum 

gas)  หรือที่ เ รียกว่า  ก๊าซหุงต้ม  สามารถ
น าไปใช้ เ ป็นเ ช้ือ เพลิงในครัว เ รือนเป็น
เ ช้ือ เพลิงส าหรับรถยนต์ และใช้ในการ     
เช่ือมโลหะได ้รวมทั้งยงัน าไปใช้ในโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ไ ด้ อี ก ด้ ว ย          
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประกอบด้วยโพรเพน
และบิวเทนในอัตราส่วนเท่าใดก็ได้ หรือ
อาจจะเป็นโพรเพนบริสุทธ์ิ  100% หรือ          
บิวเทนบริสุทธ์ิ 100% ก็ได ้



 

  

169  พลงังานกบัชีวติ 

       (2.4) ไฮโดรคาร์บอนเหลว (Heavier hydrocarbon) อยูใ่นสถานะที่เป็น
ของเหลวท่ีอุณหภูมิ และความดนับรรยากาศปกติ เม่ือผลิตข้ึนมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตสามารถ
แยกจากไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสถานะเป็นก๊าซบนแท่นผลิต เรียกว่า คอนเดนเสท (Condensate) 

สามารถล าเลียงขนส่งโดยทางเรือหรือทางท่อ เขา้สู่กระบวนการกลัน่เป็นน ้ามนัส าเร็จรูปต่อไป 

       (2.5) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ แมว้่าจะมีการแยกคอนเดนเสทออกเม่ือท า
การผลิตข้ึนมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตแล้ว แต่ยงัคงมีไฮโดรคาร์บอนเหลวบางส่วนหลุดไปกับ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสถานเป็นก๊าซ เม่ือผ่านกระบวนการแยกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้ว 
ไฮโดรคาร์บอนเหลวน้ีก็จะถูกแยกออก เรียกว่า ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL: Natural gasoline)    

และส่งเขา้ไปยงัโงกลัน่น ้ามนั เป็นส่วนผสมของน ้ามนัส าเร็จรูปไดเ้ช่นเดียวกบัคอนเดนเสทและ     
ยงัเป็นตวัท าละลายซ่ึงน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมบางประเภทไดเ้ช่นกนั 

       (2.6) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อผ่านกระบวนการแยกแล้วจะถูก
น าไปท าให้อยู่ในสภาพของแข็ง เรียกว่า น า้แข็งแห้ง (Dry ice) น าไปใช้ในอุตสาหกรรมถนอม
อาหาร อุตสาหกรรมน ้ าอดัลม และเบียร์ ใช้ในการถนอมอาหารระหว่างการขนส่ง น าไปเป็น
วตัถุดิบส าคญัในการท าฝนเทียม และน าไปใช้สร้างควนัในอุตสาหกรรมบนั เทิง เช่น การแสดง
คอนเสิร์ต หรือการถ่ายท าภาพยนตร์ 

 

      

 

ภาพที ่4-9  น ้าแขง็แหง้และการใชป้ระโยชน์ 

(ท่ีมา: http://www.carbonicsystemsinc.com/images/Dry%20ice1.jpg  

และ http://www.skyblazer.co.za/images/effects/C026.jpg) 
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    3) ก๊าซธรรมชาติเหลว 

      ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG: Liquefied Natural Gas) คือก๊าซธรรมชาติท่ีผา่น
กระบวนการคดัแยกเอาส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ฮีเลียม น ้า ไฮโดรคาร์บอนหนัก เป็นตน้ จากนั้น    
จึงน าไปผ่านกระบวนการท าให้เป็นของเหลวโดยท าให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ -160 องศา
เซลเซียส ซ่ึงจะมีปริมาตรเหลือประมาณ 1/600 เท่าของปริมาตรก๊าซเดิม ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะขนส่งไป
ใช้ในสถานท่ีๆ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติยงัไปไม่ถึง ดงันั้น ในการเก็บรักษาหรือการขนส่งจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชถ้งัชนิดพิเศษท่ีถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิใหค้งสถานะในรูปของเหลวได ้

  2.1.2 แหล่งพลงังานจากถ่านหิน (Coal) 

     ถ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหน่ึงท่ีเป็นแร่เช้ือเพลิงท่ีสามารถติดไฟได้ มีสี
น ้ าตาลอ่อนจนถึงสีด า เกิดจากการทบัถมของซากพืชตามธรรมชาติเป็นเวลานานหลายร้อยลา้นปี 

เม่ือได้รับความร้อนและความดนัรวมทั้งการกระท าของจุลินทรียท์  าให้ซากพืชเหล่านั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นชั้นของถ่านหินต่างๆ  
 
 

 

              

 

  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-10  กระบวนการเกิดถ่านหิน 

(ท่ีมา: http://www.grantowngrammar.highland.sch.uk/subjects/Peak%20Oil%20web%20site 

/images/coal-formation.jpg) 

 

 

 

 

ประมาณ 300 ลา้นปี โลกปกคลุมดว้ยตน้ไมใ้หญ่
จ านวนมาก เม่ือตน้ไมต้ายลงจะกลายเป็นพีต 

 

พีตอยูร่ะหวา่งชั้นหินตะกอนแปรสภาพเป็นลิกไนต ์

 

ไดรั้บความร้อนกลายเป็นซบับิทูมินสัและบิทูมินสั 

 

กลายเป็นแอนทราไซต ์

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.grantowngrammar.highland.sch.uk/subjects/Peak%20Oil%20web%20site
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    ถ่านหินแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ตามองคป์ระกอบและค่าพลงังานความร้อน ไดแ้ก่  
    1) พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหินในระดบัต ่าสุด ประกอบ 
ดว้ยซากพืชซ่ึงบางส่วนไดส้ลายตวัไปแลว้   
    2) ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินท่ีให้ค่าความร้อนต ่า มีซากพืชหลงเหลืออยู่
เล็กนอ้ย มีความช้ืนสูงร้อยละ 30-70 โดยมีค่าความจุพลงังาน ประมาณ 17,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม 
เม่ือน ามาใชจ้ะมีข้ีเถา้มาก ส าหรับประเทศไทยพบถ่านหินชนิดน้ีมาก 

     3) ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) มีลกัษณะสีด าคลา้ยข้ีผึ้ง มีปริมาณความช้ืน
ประมาณ 10% เป็นถ่านหินท่ีมีค่าความจุพลงังานประมาณ 24,900 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เม่ือถูกอากาศ
นานๆ จะร่วน ข้ีเถา้ท่ีเหลือจากการเผาไหมจ้ะไม่จบัตวัเป็นกอ้น เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

     4) บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเน้ือแน่น แข็ง สีด าสนิท เป็นมนัวาว             
มีความช้ืนร้อยละ 1.5-7 มีค่าความจุพลงังานประมาณ 30,450 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ใช้เป็นถ่านหิน
เพื่อการถลุงโลหะได ้

     5) แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และหายากท่ีสุด         

มีปริมาณคาร์บอนสูงท่ีสุด ร้อยละ 92-93 มีสีด า มีลกัษณะด าเป็นเงามนัวาวมาก มีรอยแตกเวา้แบบ
ก้นหอย ติดไฟยาก เม่ือติดไฟแล้วเผาไหม้ให้ค่าความจุพลงังานสูง ประมาณ 32,870 กิโลจูลต่อ
กิโลกรัม ไม่ค่อยมีข้ีเถา้หรือความช้ืน ใหเ้ปลวไฟสีน ้าเงิน มีควนันอ้ยมาก หรือเกือบไม่มีเลย 

 

ตารางที ่4-1  สมบติัของถ่านหินชนิดต่างๆ  
 

ชนิดถ่านหิน ค่าความร้อน ค่าความช้ืน ปริมาณขีเ้ถ้า ปริมาณก ามะถัน 

แอนทราไซด์ สูง ต ่า ต ่า ต ่า 

บิทูมินสั สูง ต ่า ต ่า ต ่า 

ซบับิทูมินสั ปานกลาง-สูง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า-สูง 

ลิกไนต ์ ต ่า-ปานกลาง สูง สูง ต ่า-สูง 

พีต ต ่า สูง สูง สูง 

 (ท่ีมา:  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ, 2544: 19) 

 

    ปัจจุบันถ่านหินถูกน ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมซ่ึงหลงัจากเกิดวิกฤตการณ์น ามนัในปี พ.ศ. 2516 ประเทศต่างๆ จึงหนัมาใชถ้่านหิน
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กันเพิ่มมากข้ึน ผูผ้ลิตและใช้ถ่านหินรายใหญ่ของโลกคือสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย โปแลนด ์      
เยอรมณี อินเดีย และสหราชอาณาจกัร โดยมีสัดส่วนรวมกนัถึง 3 ใน 4 ของปริมาณการผลิตและ
การใช้ของโลก นอกจากน้ี ถ่านหินยงัถูกน าใช้ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น การท าถ่านสังเคราะห์ 

(Activated carbon) ซ่ึงเป็นสารดูดกล่ินใช้ในเคร่ืองกรองน ้ า และเคร่ืองใช้ต่างๆ การท าคาร์บอน    
ไฟเบอร์ (Carbon fiber) ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความแข็งแกร่ง แต่มีน ้ าหนกัเบา เช่น ท าอุปกรณ์กีฬา ไดแ้ก่ 
ดา้มไมก้อลฟ์ ไมแ้บดมินตนั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามแมถ่้านหินจะเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณส ารองมาก
พอสมควร แต่การใชถ่้านหินคุณภาพต ่าก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมากโดยเฉพาะก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองต่างๆ  ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีจะท าให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ส่วนก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดแ์ละไนโตรเจนไดออกไซด ์เม่ือรวมเขา้กบัออกซิเจนและน ้าหรือละอองน ้ าในอากาศจะเกิด
เป็นกรดซลัฟิวริกและกรดไนตริกท าใหเ้กิดเป็นฝนกรดได ้

     ส าหรับประเทศไทยถ่านหินไดถู้กน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ซ่ึงถ่านหินที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นถ่านหิน
ประเภทลิกไนต ์โดยมีกระจายอยูต่ามแหล่งต่างๆ ทัว่ไปเทศ 72 แหล่ง แต่ท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่อยูใ่น
บริเวณภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (วรนุช แจง้สว่าง, 2553: 7) แหล่งบริเวณ
ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เมืองแม่เมาะ เหมืองแม่ตาน เหมืองล้ี เหมืองแม่เทพ จงัหวดัล าปาง เหมืองแม่แจ่ม 
เหมืองบวัหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ แหล่งบริเวณภาคใต้ ได้แก่ เหมืองหนองหญ้าปล้อง จงัหวดั
เพชรบุรี เหมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี เหมืองกนัตงั จงัหวดัตรัง แหล่งบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ไดแ้ก่ เหมืองนากลาง จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้  
 

      

 

ภาพที ่4-11  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองถ่านหิน   
http://www.posttoday.com/media/content/2013/02/24/32DE1DFFAD2F44849374AAF1ADCD06

63.jpg และ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=640676) 

http://www.posttoday.com/media/content/2013/02/24/32DE1DFFAD2F44849374AAF1ADCD0663.jpg
http://www.posttoday.com/media/content/2013/02/24/32DE1DFFAD2F44849374AAF1ADCD0663.jpg
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=640676
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  2.1.3 แหล่งพลงังานจากหินน า้มัน (Oil shale) 

     หินน ้ ามนัเป็นหินดินดานท่ีมีเน้ือละเอียด เกิดจากการทบัทมของสารอินทรียอ์ยู่
ในท่ีท่ีเคยเป็นแอ่งน ้ าขนาดใหญ่ หรือทะเลสาบ สะสมรวมกบัเศษหิน ดินทรายต่างๆ และถูกอดั
แน่น ภายใตผ้ิวโลกเป็นเวลาหลายลา้นปี มีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาลหรือสีน ้ าตาลไหม ้ถา้จดัไฟก็จะติด
ไฟบางทีอาจเรียกว่า หินติดไฟ มีส่วนประกอบของสารอินทรียที์่ เรียกว่า คีโรเจน (Kerogen)        
กบัส่วนของสารอนินทรียท่ี์จบัอยู่รอบๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกควอตซ์ คาร์บอเนต และแคลไซด ์     
ซ่ึงเม่ือถูกท าให้ร้อนด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง ประมาณ 500 องศาเซลเซียส คีโรเจนจะสลายตวัและให้
น ้ ามนักบัก๊าซไฮโดรคาร์บอนออกมา ซ่ึงสามารถน าไปกลัน่เป็นผลิตภณัฑ์น ้ ามนัหลายประเภท
เช่นเดียวกบัการกลัน่น ้ามนัดิบ  

     การส ารวจหินน ้ามนัในประเทศเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยเร่ิมส ารวจแหล่ง
หินน ้ามนัท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นแหล่งหินน ้ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัมี
แหล่งถ่านหินท่ีมีชั้นหินน ้ามนัเกิดร่วมอีกด้วยหลายแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ได้แก่ แอ่งล้ี 
จงัหวดัล าพูน แอ่งแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ แอ่งปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แอ่งแจห่้ม แอ่งแม่ตีบ     
จงัหวดัล าปาง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัการน าหินน ้ ามนัมาใช้ประโยชน์มีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูงจึงยงัไม่
เป็นท่ีนิยมมากนกั 

     ส าหรับการใชป้ระโยชน์จากหินน ้ ามนัสามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงโดยตรง คือ 
การน าหินน ้ ามนัมาบดเป็นผงแลว้พ่นเขา้ไปในเตาท่ีไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะ เม่ือพ่นเขา้ไป
แล้วจะเกิดการเผาไหมโ้ดยตรง พลงังานความร้อนท่ีได้รับจากการเผาไหมน้ี้สามารถน าไปผลิต
กระแสไฟฟ้าได้หรือการน าหินน ้ ามนัมาสกดัเพื่อให้ไดน้ ้ ามนัหินออกมาและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ส่วนกากท่ีเหลือจากการน าหินน ้ ามนัมาบดและเผาไหมส้ามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์วสัดุ
ก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนต ์หรืออิฐก่อสร้าง เป็นตน้ ส่วนในดา้นการผลิตไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตฯ โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี ก าลงัศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้น
การน าหินน ้ามนัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทนอีกรูปแบบหน่ึง
ภายหลงัจากการเกิดวกิฤติการณ์น ้ามนัเม่ือปี 2516 เป็นตน้มา 
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ภพที ่4-12  น ้ามนัท่ีสกดัจากหินน ้ามนั และแหล่งทรายน ้ามนัในประเทศแคนาดา   
(ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 371-372) 

 

  2.1.4 ทรายน า้มัน (Tar sand) 

     ทรายน ้ ามนัเป็นทรายท่ีประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอินทรีย์
สารอ่ืนๆ รวมกนัอยูใ่นลกัษณะน ้ ามนัหนกั (Heavy oil) ท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งเม็ดทรายและท าหนา้ท่ี
เช่ือมและประสานเม็ดทรายให้เป็นเน้ือเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัมีส่วนประกอบของอนินทรียส์ารเจือ
ปนอยู ่เช่น วาเนเดียม เหล็ก ทองแดง ทรายน ้ ามนัเกิดจากน ้ ามนับางส่วนของโลกไหลเขา้ไปในชั้น
ของหินทรายท่ีอยูใ่กลเ้คียง ซ่ึงเราสามารถสกดัน ้ ามนัออกจากทรายน ้ ามนัได ้เรียกว่า น ้ามันทราย 
(Tar oil) มีลกัษณะหนืดคลา้ยยางมะตอย  
     แหล่งทรายน ้ามนัขนาดใหญ่ของโลกอยู่ที่เมืองอลัเบอร์ตา (Alberta) ประเทศ
แคนาดา (Canada) ซ่ึงคาดวา่จะมีน ้ ามนัประมาณ 900,000 ลา้นบาร์เรล และท่ีอยูรั่ฐยทูาห์ (Utah) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) คาดวา่จะมีน ้ ามนัประมาณ 27,000 ลา้นบาร์เรล           
ส่วนประเทศไทยส ารวจพบท่ีอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่ยงัไม่ไดน้ าข้ึนมาใช ้

  2.1.5 มลพษิจากการใช้เช้ือเพลงิจากซากดึกด าบรรพ์ 

     ถึงแม้ว่าแหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไปจะเป็นแหล่งพลังงานหลักท่ีมีการ
น ามาใช้อย่างแพร่หลาย แต่การเผาไหมแ้หล่งเช้ือเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ ามนัและถ่านหิน เป็น
สาเหตุส าคญัของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีโลกก าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั ไม่ว่าปัญหาฝนกรด ปัญหา
หมอกควนัพิษตามแหล่งอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชากรในพื้นท่ีเหล่านั้นอยา่งมาก หรือปัญหาโลกร้อนซ่ึงก าลงัก่อให้เกิดความผนัผวน
ของลมฟ้าอากาศอยา่งหนกัในขณะน้ี 
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     มลพิษจากการใชเ้ช้ือเพลิงหรือพลงังานของมนุษย ์องคก์ารอนามยัโลก (WHO: 

World Health Organization) รายงานวา่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ ์
(Miller and Spoolman, 2012: 458) ซ่ึงเร่ิมมีมากข้ึนนบัตั้งแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรมในยุโรปเม่ือ
ศตวรรษ ท่ี 18 เป็นตน้มา การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงไม่ว่าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บา้นเรือนหรือเพื่อเป็น
พลงังานแก่เคร่ืองจกัรก็ตามส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมพ้ร้อมกบัพลงังานก็คือ แก๊สชนิดต่างๆ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เขม่า หรือ เถา้ถ่าน ฯลฯ ก๊าซและ
เขม่าในรูปของฝุ่ นละออง เหล่าน้ีเองคือมลพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของมนุษย ์
พืช และสัตว ์

 

          

 

ภาพที ่4-13  มลพิษจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ ์

(ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 376 และ http://greenscape1413.files.wordpress.com/2011) 

 

    1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2: Carbondioxide) 

      ก๊ าซ จาก ก าร เผาไ หม้ เ ช้ื อ เพ ลิ ง ท่ี ไ ด้ รับความส นใ จกัน มาก  ไ ด้แ ก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการเผาไหม ้มนุษยไ์ดท้  าการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่างๆ เป็น
จ านวนมากไม่วา่จะเป็นถ่านหิน ถ่านไม ้ฟืน น ้ ามนั แก๊สธรรมชาติ มาเป็นเวลานบัร้อยๆ ปี ปัจจุบนั
จึงมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยูใ่นอากาศเป็นจ านวนมากเกินกวา่สมดุลท่ีธรรมชาติจะก าจดั
หรือดูดซบัเอาไวไ้ดท้นั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีมีความส าคญัต่อพืชโดยพืชน าไปใชใ้น
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง นอกจากน้ี ยงัมีคุณสมบติัดูดซับความร้อนไดดี้ซ่ึงคุณสมบติัน้ีเอง
ไดก่้อปัญหาข้ึนแก่ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มของโลก กล่าวกนัว่าเฉพาะการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงซาก
ดึกด าบรรพข์องประชากรโลกปัจจุบนัก็ท าให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่อากาศมากถึงปีละ 
20,000 ลา้นตนั ซ่ึงการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในช่วงร้อยกวา่ปีมาน้ีไดท้  าให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สะสมในบรรยากาศเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 25 ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงข้ึนถึง 0.5 องศา

http://greenscape1413.files.wordpress.com/2011


 

 

176 พลงังานกบัชีวติ 

เซลเซียส ซ่ึงหากยงัมีกิจกรรมเผาไหมเ้ช่นในปัจจุบนัต่อไปอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มข้ึนอีกระหวา่ง 
0.7 ถึง 3 องศาเซลเซียส ในเวลา 50 ปีขา้งหน้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งมากมาย 

      การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงข้ึนน้ีถึงแมจ้ะเป็นการสูงข้ึนเพียงเล็กนอ้ย
ก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเฉล่ียของโลกซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนั     
ท าให้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิท่ีบริเวณเส้นศูนยสู์ตรกบับริเวณขั้วโลกลดน้อยลง เกิดความ  
ผนัผวนข้ึนในภูมิอากาศของโลก เช่น แนวปะทะระหวา่งอากาศร้อนกบัเยน็ของลมเปล่ียนไปอยา่ง
มาก เกิดภาวะความกดอากาศต ่ามากข้ึนส่งผลให้มีลมมรสุมพดัแรง เกิดลมพายุชนิดต่างๆ เช่น พายุ
โซนร้อน ไตฝุ้่ น และทอร์นาโด ข้ึนบ่อยๆ สร้างความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งมาก  
 

           

 

ภาพที ่4-14  ตวัอยา่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

(ท่ีมา: Thompson and Turk, 2007: 430 และ http://guardianlv.com/2013/04/global-warming) 

 

     นอกจากน้ี นักวิทยาศาสตร์ยงัเกรงกันว่าหากภาวะโลกร้อนเพิ่มมากข้ึน 
อุณหภูมิเฉล่ียท่ีสูงมากจะท าให้น ้ าในทะเล และมหาสมุทร ขยายตวัเพิ่มปริมาณท าให้เกาะบางแห่ง
จมหายไป เมืองท่ีอยูใ่กลช้าย ทะเลหรือมีระดบัพื้นท่ีต ่า เช่น กรุงเทพฯ จะประสบปัญหาน ้ าท่วมมาก
ข้ึน ซ่ึงหากอุณหภูมิของโลกยงัสูงข้ึนต่อไปอีกก็จะท าให้น ้ าแข็งมีบริเวณขั้วโลกละลายเป็นผลให้
ระดบัน ้าทะเลทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึน 

      การท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึนจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงน้ีมีผลดา้นดีอยูบ่า้ง คือ คาร์บอนไดออกไซด์จะตกคา้งอยูใ่นอากาศเพียงประมาณคร่ึงหน่ึง
เท่านั้น เน่ืองจากส่วนหน่ึงถูกดูดซบัโดยน ้าในมหาสมุทร และพืชน ้ า น าไปใชใ้นการสังเคราะห์แสง         
อีกส่วนหน่ึงถูกดูดซบัจากพืชบนบก และป่าใหญ่บนพื้นโลก ซ่ึงคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะ
ไปช่วยเร่งอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชทั้งในน ้ าและบนบกท าให้พืชสร้างสารอินทรีย ์หรือ

http://guardianlv.com/2013/04/global-warming
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เน้ือเยือ่มากข้ึนท าใหพ้ืชเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่โต และช่วยยบัย ั้งไม่ให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
มากเกินไป แต่ส่ิงท่ีอาจท าใหผ้ลดีเช่นน้ีลดนอ้ยลงอยา่งน่าเสียดายก็คือ การท่ีมนุษยไ์ดท้  าลายพืชบก     
และพืชทะเลไปอย่างมากมายด้วยการตดัไมท้  าลายป่า ปล่อยมลพิษ และกากของเสีย ลงสู่ทะเล        
ท าให้ป่าไมแ้ละแหล่งน ้ าเส่ือมโทรมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์    
ก็ลดนอ้ยลงดว้ย 

    2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO: Carbonmonoxide) 

      ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซพิษ ไม่มีสี ไม่มีรส และไม่มีกล่ิน เกิดจาก
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแบบไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุหลายประการ เช่น ออกซิเจนมีไม่เพียงพอ หรือ
อุปกรณ์การเผาไหมไ้ม่เหมาะสม ท าให้ออกซิเจนเขา้ผสมกบัคาร์บอนเพียง 1 อะตอม เกิดเป็นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ที่มีสูตรทางเคมีว่า CO คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะเม่ือคนรับเขา้ไปกบัลมหายใจจะซึมเขา้สู่ระบบไหลเวียนโลหิตอย่าง
รวดเร็ว แลว้เกาะตวักบัสารฮีโมโกลบินท่ีเม็ดเลือดแดงอย่างแข็งแรง ดงันั้น คาร์บอนมอนอกไซด ์   
มีความไวในการเกาะกบัฮีโมโกลบินมากกวา่ออกซิเจนถึง 200-250 เท่า (ศิวพนัธ์ุ ชูอินทร์, 2556: 

44) เม่ือเกาะแลว้ก็ไม่หลุดออกง่าย ท าใหฮี้โมโกลบินไม่อาจท าหนา้ท่ีขนถ่ายออกซิเจนไปเล้ียงเซลล์
ได ้เม่ือเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองขาดออกซิเจนแมเ้พียงเล็กนอ้ย ก็จะมีอาการวิงเวียน     
มึนงง หากมีอยูใ่นอากาศลา้นส่วนจะท าให้ผูท่ี้หายใจเขา้ไปถึงกบัหมดสติภายในหน่ึงชัว่โมง และ
อาจถึงแก่ความตายภายในไม่ก่ีชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-15  การเกาะของคาร์บอนมอนอกไซดก์บัฮีโมโกลบิน 

(ท่ีมา: http://uvahealth.com/services/plastic-surgery/conditions-treatments/11982) 

 

ฮีโมโกลบินขนส่งออกซิเจน                    
และคาร์บอนไดออกไซด ์

ฮีโมโกลบิน เมด็เลือดแดง 

คาร์บอนมอนอกไซด ์

เกาะกบัฮีโมโกลบิน  
อยา่งหนาแน่น 

ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 
ไม่สามารถเกาะได ้

 

http://uvahealth.com/services/plastic-surgery
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    3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2: Sulphurdioxide) 

      ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ มีก ามะถนัเจือปนอยู่
ประมาณ 3-7 เปอร์เซ็นต์โดยเฉล่ีย เม่ือมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัเป็นส่วนประกอบ เช่น 
ถ่านหิน ก ามะถนัจะรวมตวักบัออกซิเจนกลายเป็นก ามะถนัออกไซด์ระเหยออกมาสู่บรรยากาศท า
ใหอ้ากาศเป็นพิษ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่ติดไฟ มีกล่ินฉุน หากเราอยูใ่นท่ีท่ีมีก๊าซ
ชนิดน้ีจะรู้สึกแสบจมูก เม่ือหายใจเขา้ไปจะท าให้เยื่อบุทางเดินหายใจอกัเสบ หลอดลมหดแคบท า
ใหอ้ากาศระบายเขา้ออกไดน้อ้ยลงเป็นอาการท่ีเกิดมากแก่ผูท่ี้เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอยูแ่ลว้ 

      ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศ เม่ือถูกแสงแดดจะกลายเป็น
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ได้ง่าย เม่ือรวมตัวกับละอองน ้ าจะกลายเป็นกรดก ามะถันหรือ       
กรดซัลฟูริค ตกลงมากับฝนท าให้น ้าฝนมีฤทธ์ิเป็นกรด เรียกว่า ฝนกรด  ซ่ึงเป็นอันตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากคือท าใหส่ิ้งก่อสร้างท่ีท าดว้ยหิน ปูน และโลหะสึกกร่อน ตน้ไมต้าย และแหล่งน ้ ามี
ความเป็นกรดสูงจนสัตวน์ ้ าไม่อาจอาศยัอยู่ได ้ในเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น และการผลิต
ทางอุตสาหกรรมท่ีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง หรือมีการใช้เคร่ืองยนต์ประเภทสันดาปภายในจะมี
ปัญหาอากาศเสียเน่ืองจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์ยูเ่สมอ 

    4) ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 

      ไฮโดรคาร์บอน เป็นสารอินทรีย์ท่ี เ กิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
โดยเฉพาะในไอเสียรถยนต์มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ เน่ืองจากการเผาไหมท่ี้   
ไม่สมบูรณ์ ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบของคาร์บอนกบัไฮโดรเจนมีอยู่มากมาย เช่น อีเทน 
(C2H6) เอทิลีน (C2H4) อะเซทิลีน (C2H2) และโปรพิลีน (C2H8) อนัตรายโดยตรงของไฮโดรคาร์บอน
มีไม่มากนกั แต่มนัอาจท าปฏิกิริยารวมตวักบัไนโตรเจนออกไซด์ และโอโซนท าให้เกิดเป็นหมอก
ควนัพิษ (Smog) ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อคน สัตว ์และพืชเป็นอยา่งยิง่ 

    5) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX: Nitrogenoxide)     
      ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์หรือออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นแก๊สพิษท่ีเกิดจาก
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภทถ่านหินหรือน ้ ามนัที่อุณหภูมิสูง ออกไซด์ของไนโตรเจน ได้แก่        
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (N2O) ไนโตรเจนไตร
ออกไซด์ (N2O3) และไนโตรเจนเพนตอกไซด์ (N2O5) เป็นตน้ พบว่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นมลพิษทางอากาศท่ีส าคญักว่าออกไซด์ของไนโตรเจนอ่ืนๆ เน่ืองจาก  
ไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน หากท าปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเปล่ียนเป็นก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ส่วนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีมีสภาพเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นก๊าซ  
สีน ้ าตาลแดง มีกล่ินฉุนคลา้ยคลอรีน ละลายน ้ าไดดี้ เม่ือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท าปฏิกิริยากบั
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ละอองน ้าในอากาศท าใหเ้กิดเป็นกรดไนตริก (HNO3) ซ่ึงเป็นสารท่ีท าให้เกิดฝนกรด (ธนิยา เกาศล, 

2554: 15) ออกไซด์ของไนโตรเจนทุกชนิดถือไดว้่ามีพิษร้ายแรงมาก หากทดลองกบัสัตวจ์  าพวก
แมว หนูหรือกระต่ายโดยให้หายใจเอาอากาศท่ีมีออกไซด์ของไนโตรเจนมากกว่า 100 ส่วนใน
อากาศล้านส่วนเขา้ไป สัตวเ์หล่านั้นจะตายเน่ืองจากอาการปอดบวม และคนเราท่ีหายใจเอาแก๊ส
ชนิดน้ีเขา้ไปก็จะท าให้เยื่อบุหลอดลมและปอดอกัเสบ หากหายใจเขา้ไปมากๆ ก็จะถึงแก่ความตาย
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ออกไซด์ของไนโตรเจนจะท าให้พืชเติบโตช้าลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม      
ในอากาศทัว่ไปยงัไม่มีแก๊สชนิดน้ีมากจนเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์นอกจากในบริเวณท่ีมีการเผาไหม้
เช้ือเพลิงมาก เช่น ในถนนบริเวณท่ีมีจราจรคบัคัง่รถยนตจ์  านวนมากอาจพ่นแก๊สชนิดน้ีออกมาจน
เกิดอนัตรายข้ึนได้โดยท าให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ระบบทางเดินหายใจ เม่ือหายใจเข้าไป
ติดต่อกนันานๆ ก็จะเกิดอนัตรายมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่4-16  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนตริกออกไซด ์(NO) สารมลพิษท่ีก่อใหเ้กิดฝนกรด 

(ท่ีมา: Brennan and Withgott, 2005: 344) 

 

 

 

 

 

 

 

ไนตริกออกไซด ์(NO) 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  

 

น ้า, ออกซิเจน 

กรดซลัฟริูก (H2SO4 

กรดไนตริก (HSO3) 
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2.2 แหล่งพลงังานทีใ่ช้แล้วไม่หมดหรือพลงังานหมุนเวยีน (Renewable energy)  

  เป็นแหล่งพลงังานท่ีได้มาจากธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากดัและใช้แลว้ไม่หมดไป 
สามารถหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่หรือสร้างทดแทนไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ  เช่น น ้ า แสงอาทิตย ์ลม 
ความร้อนในใตพ้ิภพ ชีวมวลที่ได้จากการเกษตรและกสิกรรม (เช่น ฟืน แกลบ ชานออ้ย และ        
มูลสัตว)์ รวมพลงังานจากนิวเคลียร์ เม่ือพิจารณาการน าพลงังานจากแหล่งพลงังานต่างๆ มาใชใ้น
ปัจจุบนัพบวา่ แหล่งพลงังานหลกัท่ีมนุษยใ์ชก้นัอยูใ่นทุกวนัน้ีเป็นแหล่งพลงังานส้ินเปลือง ซ่ึงถือ
เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัหากขุดหรือน ามาใช้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้พลงังาน 
แหล่งพลงังานน้ีก็จะหมดไปภายในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี จึงตอ้งมีการพฒันาเสาะหาแหล่งพลงังาน
อ่ืนๆ มาทดแทนเพื่อให้มีพลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการใช้พลงังานของมนุษย ์เช่น แสงอาทิตย ์
น ้า ชีวมวล ความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ ดงันั้น แหล่งพลงังานหมุนเวยีนจึงมีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ แหล่ง
พลงังานทดแทน        
   2.2.1 พลงังานจากน า้ 

     น ้ าเป็นทรัพยากรหมุนเวียนท่ีมีความส าคญัยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และ
เป็นแหล่งก าเนิดพลงังานท่ีส าคญัของมนุษยอี์กดว้ย น ้ าจากทะเล มหาสมุทร หรือแหล่งน ้ าอ่ืนๆ เม่ือ
ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย์จะระเหยกลายเป็นไอน ้ าลอยข้ึนสู่บรรยากาศ เม่ือไดรั้บความเย็น    
จะควบแน่นเป็นละอองน ้ าเล็กๆ รวมกันเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นโลก หมุนเวียน
ต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรของน า้ (Water cycle) มนุษยส์ามารถน าพลงังานน ้ ามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าแล้วปล่อยน ้ ามาใช้ในการหมุน
กงัหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการเปล่ียนพลงังานศกัยข์องน ้ าท่ีอยู่ในเข่ือนให้เป็นพลงังาน
ไฟฟ้านั่นเอง ภายหลังจากท่ีน าน ้ ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยงัคงสามารถน าน ้ าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ได ้เช่น น าไปใชใ้นการบริโภค การเกษตร และการคมนาคม เป็นตน้ 

     พลงังานจากน ้ าถือเป็นพลงัท่ีสะอาดเพราะไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
เป็นพลงังานหมุนเวียนชนิดหน่ึงท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คิดเป็นร้อยละ 89.50 ของพลงังาน
หมุนเวียนท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลก อย่างไรก็ตาม การสร้างเข่ือนแมจ้ะสามารถน า
พลงังานมาใชไ้ดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ขอ้เสียจากการสร้างเข่ือนนั้นตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นจ านวนมหาศาลท าให้ระบบนิเวศเสียความสมดุล สัตวป่์าตอ้งอพยพหนีน ้ าท่วม 
นอกจากน้ี ยงัอาจก่อให้เกิดการขดัแยง้กบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือน ซ่ึงอาจ
ลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรงได ้
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ภาพที ่4-17  เข่ือนภูมิพลแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีส าคญัของประเทศไทย 

(ท่ีมา: http://www.paevjtour.com/wp-content/uploads/2011/08/700PICTURE05.jpg                              
และ Wright, 2005: 328)                    

 

  2.2.2 พลงังานจากแสงอาทติย์   

     ดวงอาทิตย์จดัได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานท่ีส าคญัยิ่ง ท าให้เกิดพลังงาน
หมุนเวียนของพลงังานอ่ืนๆ อีกมากมาย  เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานลม พลงังานน ้ าจากแหล่ง
ธรรมชาติ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นตน้ก าเนิดของพลงังานจากเช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพอี์กดว้ย             
ดวงอาทิตย ์ถือเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่อยู่ใกล้โลกมากท่ีสุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งมวลถูกห่อหุ้ม  
ดว้ยก๊าซ ซ่ึงก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบมากที่สุดคือโฮโดรเจน (H2) ก๊าซไฮโดรเจนน่ีเองที่เป็นสาเหตุ
แห่งความร้อนมากมายมหาศาลอนัหมายถึงเป็นแหล่งพลงังานของระบบสุริยะ ก๊าซไฮโดรเจนท่ี
เกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์มี 2 ชนิด คือ ดิวเทอเรียม (Deuterium) และทริเทียม (Tritium) โดยเกิด 
ปฏิกิริยารวมตวัไดนิ้วเคลียสของธาตุฮีเลียม (He) เรียกวา่ ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion reaction) โดยท่ี
มวลรวมของฮีเลียมน้อยกว่ามวลตั้งตน้ของไฮโดรเจนท่ีมารวมกนัซ่ึงขนาดของพลงังานท่ีปล่อย
ออกมาเป็นไปตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ คือ E = mc

2 ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีเปล่ียนมาจากมวลสารจะอยู่
ในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) ที่เรียกกนัว่า รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar 

radiation) 

 

 

น ้า 

เข่ือน 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

กงัหนั 

http://www.paevjtour.com/wp-content/uploads/2011/08/700PICTURE05.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.paevjtour.com/wp-content/uploads/2011/08/700PICTURE05.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://etap.com/renewable-energy/photovoltaic
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 ภาพที ่4-18  ปฏิกิริยาฟิวชนับนดวงอาทิตย ์

 (ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 43 และ 47) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4-19  เคร่ืองท าน ้ าร้อนจากแสงอาทิตย ์  
(ท่ีมา: http://www.4shared.com/all-images/eo  

VKmyNc/_online.html?locale=vi) 
 

 

 

    2. ใชป้ระโยชนใ์นรูปของพลงังานไฟฟ้า เป็นการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้
อยู่ในรูปของพลงังานไฟฟ้าดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)     
ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีผลิตจากสารก่ึงตวัน าท่ีสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย ์(หรือแสงจาก
หลอดไฟ) ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง  

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีตั้งอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตรจึงไดรั้บแสงอาทิตย์
ค่อนข้างสูง ค่าความเข้มแสงอาทิตย์รวม
เฉล่ียของประเทศมีประมาณ 4.7 กิโลวตัต์
ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั หากเราสามารถ
ใช้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องลงมาของ
พื้นท่ีทั้งประเทศเพียงหน่ึงในร้อยส่วนของ
พื้นท่ีทั้งหมด เราจะไดรั้บพลงังานเทียบเท่า
กบัการใชน้ ้ ามนัดิบประมาณ 7,000,000 ตนั
ต่อปี 

 ปั จ จุ บัน ก า ร น า พ ลั ง ง า น จ า ก
แสงอาทิตยม์าใช้ประโยชน์ยงัคงมีขอ้จ ากดั 
เ น่ื อ งจ าก ค วา มไ ม่ แ น่ นอ นขอ งส ภา พ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่ออตัราการตกกระทบของ
รังสีจากดวงอาทิตย ์อยา่งไรก็ตาม  ถา้มนุษย ์

สามารถน าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบ
บนโลกมาใช้ประโยชน์ได้อย่ า ง เต็ม ท่ี
พลงังานแสงอาทิตยจ์ะเป็นพลงังานหลกัของ
โลกได ้การประยุกตน์ าพลงังานแสงอาทิตย์
มาใชไ้ปโยชน์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 
คือ 

 1. ใช้ประโยชน์ในรูปของความ
ร้อน เป็นการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้
อยู่ในรูปของพลังงานความร้อนโดยใช้
อุปกรณ์รับแสงดูดพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย  ์ เช่น การอบแห้ง การท าน ้ าร้อน 
เป็นตน้ 

  ดิวเทอเรียม 

นิวตรอน 
โปรตอน 

 ทริเทียม นิวตรอน 

         ฮีเลียม 

พลงังาน 

http://www.4shared.com/all-images/eo
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ภาพที่ 4-20  การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย ์และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ใหญ่ท่ีสุด 

ในประเทศไทย “โซลาร์ฟาร์มโคราช 1”    
(ท่ีมา:  http://www.wisegeek.org/what-is-a-solar-cell.htm                                              

และ http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=17603&section=28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-21  หลกัการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย ์

(ท่ีมา: http://etap.com/renewable-energy/photovoltaic) 

 

 

 

เซลล์แสงอาทิตยจ์ดัว่า
เ ป็นแหล่งพลังงานทดแทน  
ชนิดหน่ึงท่ีสะอาดและไม่สร้าง
ม ล ภ า ว ะ ใ ด ๆ  ข ณ ะ ใ ช้ ง า น     
เพียงติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยไ์ว้
กลางแดดก็สามารถใช้งานได้
ทนัที โดยโครงสร้างของเซลล์
แสงอาทิตย์ท่ี นิยมใช้กันมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ รอยต่อพีเอ็น  (P-N 

junction) ของสารก่ึงตัวน า        
ซ่ึงวสัดุก่ึงตวัน าท่ีราคาถูกท่ีสุด
และมีมากท่ีสุดในโลก ได้แก่ 
ซิ ลิคอน (Si) ซ่ึ งถ ลุงได้จาก      
แร่ควอตไซต ์หรือทราย 

แสงอาทิตย ์

กระแสไฟฟ้า 

สารก่ึงตวัน า
ชนิดพ ี

สารก่ึงตวัน า
ชนิดเอน็ 

รอยต่อพีเอน็ 
การไหลของ
โฮล 

โฟตอน 

การไหลของ
อิเลก็ตรอน 

http://www.wisegeek.org/what-is-a-solar-cell.htm%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.wisegeek.org/what-is-a-solar-cell.htm%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://etap.com/renewable-energy/photovoltaic
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    เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้าท่ีมี
ประจุลบและประจุบวกข้ึน ไดแ้ก่ อิเล็กตรอน (Electron) และโฮล (Hole) โครงสร้างรอยต่อพีเอ็น
จะท าหนา้ท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกพาหะไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนให้ไหลไปท่ีขั้วลบ 
และท าให้พาหะน าไฟฟ้าชนิดโฮลไหลไปท่ีขั้ วบวก ด้วยเหตุน้ีท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบ
กระแสตรง (Direct current) ท่ีขั้วทั้งสอง เม่ือเราต่อเซลล์แสงอาทิตยเ์ขา้กบัเคร่ืองไฟฟ้า (เช่น หลอด
แสงสวา่ง มอเตอร์ ฯลฯ) ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร 

  2.2.3 พลงังานลม   

    พลงังานลมเป็นพลงังานรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากแสงอาทิตย ์เกิดจาก
การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศ เน่ืองจากผิวโลกแต่ละส่วนไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั        
จึงเป็นเหตุใหอ้ากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิดการลอยตวัสูงข้ึนและอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่จึงไหลเขา้มา
แทนท่ี 

 

 
 

ภาพที ่4-22  กระบวนการเกิดลม 

(ท่ีมา: http://3.bp.blogspot.com/_pFCDcfpZduI/SzjSM2up3vI/AAAAAAAAAFU/xnJ8nK-

QExk/s1600-h/s4-121-1.jpg) 

 

     ปัจจุบนัเราสามารถใช้พลงังานลมมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าผา่น
อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า กังหันลม (Wind turbine) พลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศจะไป
หมุนใบพัดซ่ึงมีเพลาขับเคล่ือนต่อเข้ากับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีติดตั้ งอยู่บนหอคอย (Tower)            
สูงประมาณ 40-100 เมตร ท าให้กงัหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ (Miller and Spoolman, 

2012: 44) ซ่ึงปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะข้ึนอยูก่บัความเร็วของลม ความยาวของใบพดั และความสูง
ของหอคอย  

อากาศอุณหภูมิสูงลอยตวัสูงข้ึน 

อากาศอุณหภูมิต ่ากวา่ไหลมาแทนท่ี 

 



 

  

185  พลงังานกบัชีวติ 

 
 

ภาพที ่4-23  ส่วนประกอบของกงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้า 

(ท่ีมา: Brennan and Withgott, 2005: 570) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4-24  ทุ่งกงัหนัลมในรัฐเทก็ซสั  
(ท่ีมา: Wright, 2005: 388) 

 

    ส าหรับประเทศไทย แมว้า่ศกัยภาพลมจะมีความเร็วไม่สูงมากนกัแต่ก็สามารถ
ใช้ผลิตไฟฟ้าได้  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภู มิภาค และ
สถาบนัการศึกษาภายในประเทศไดร่้วมมือท าการศึกษาวิจยัและพฒันาน าพลงังานลมมาใชใ้นการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ซ่ึงได้ติดตั้ งกังหันลมเพื่อสาธิตการผลิต
กระแสไฟฟ้า จ านวน 7 ชุด มีก าลงัผลิตรวมประมาณ 192 กิโลวตัต ์ท่ีสถานีพลงังานทดแทนแหลม
พรหมเทพ จงัหวดัภูเก็ต และอีกหลายพื้นท่ีของประเทศไทย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จงัหวดั
เลย อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา จงัหวดัสตูล เป็นตน้  

  โดยทั่วไปการน าพลังงานลมมาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าควรท าในพื้นท่ีท่ีมีความเร็วลมเหมาะสม 
ในช่วง 4-10 เมตรต่อวินาทีข้ึนไป ดังนั้น ประเทศท่ี
สามารถน าพลงังานลมมาใช้ประโยชน์ในการผลิต
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ต อ้ ง อ ยู ่ใ น พื ้น ที ่ที ่ม ีศ กั ย ภ า พ ข อ ง
พลงังานลมสูง เช่น รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จดัเป็นพื้นที่ที่มีทุ่งกังหันลม (Wind farm) มากที่สุด
ในโลก ก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงถึง 278 เมกะ
วตัต์ (Wright, 2005: 388)     
 

ชุดหอ้งเคร่ือง 

ใบพดั 

หอคอย 

หอ้งทดรอบก าลงั เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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ภาพที่ 4-25  กงัหันลมสถานีพลงังาน  
ทดแทนแหลมพรมหมเทพ จงัหวดัภูเก็ต  
(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog) 

 

 
 

ภาพที ่4-26  กงัหนัลมโครงการสาธิตการ  
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม อ าเภอหวัไทร  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(ท่ีมา:  http://www.greenpeace.org/seasia/th/  

news/blog1/blog/35167/)  

 เน่ืองจากความตอ้งการในการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบาย
ผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน จึงไดด้ าเนินการศึกษา
พลงังานลมและจดัท าแผนท่ีศกัยภาพพลงังานลมใน
ประเทศไทยเพื่อพิจารณาหาแหล่งลมท่ีมีศกัยภาพ
สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนในการ
ใช้พลงังานทดแทนของประเทศให้สูงข้ึน จากผล
การส ารวจพบวา่ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 
ตั้งแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา และ
จงัหวดัปัตตานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพพลงังานลมท่ี
สามารถติดตั้ งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
เน่ืองจากมีความเร็วลมเฉล่ียสูงถึง 6.4 เมตรต่อ
วินาที (บนยอดเขา) จึงด าเนินการติดตั้งกงัหันลม
ผลิตกระแสไฟฟ้า ข้ึน อีกแห่งห น่ึงภายใต้ ช่ือ 

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยติดตั้ง
กงัหนัลม 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด 250 กิโลวตัต ์ และ
ขนาด 1.5 เมกะวตัต ์จดัเป็นกงัหนัลมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย โดยติดตั้งแล้วเสร็จและเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้ งแต่วนัท่ี 15 

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา  

 ทั้งน้ี จากขอ้มูลรายงานพลงังานทดแทน
ของไทย พ.ศ. 2556 ของกรมพฒันาทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานยงัพบอีกว่า พลังงานลมเป็นถือ 
เป็นพลังงานทดแทนท่ีมีภาครัฐและเอกชนสนใจ
ลงทุนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 ของการลงทุน
ด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดของประเทศไทย        
(กรมพฒันาทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 4)  
 

http://www.oknation.net/blog/home
http://www.greenpeace.org/seasia/th/%20news/blog1/blog/35167/)
http://www.greenpeace.org/seasia/th/%20news/blog1/blog/35167/)
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    ปัจจุบนั นอกจากเราจะน าพลงังานกลจากการหมุนของกงัหันลมมาใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นในกิจกรรมต่างๆ เช่น สูบน ้ าเพื่อการเกษตร 
การประปา ท านาเกลือ ตลอดจนใช้ระบายอากาศออกจากอาคาร บ้านเรือน เป็นต้น แต่การใช้
ประโยชน์จากพลงังานลมมกัประสบปัญหาเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของกระแสลม เน่ืองจากความ
เน่ืองจากความเร็วและทิศทางของลมมักเปล่ียนไปตามฤดูกาลและปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
นอกจากน้ี ยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัเสียงรบกวนจากการหมุนของกงัหันลมดว้ยความเร็ว รบกวน
การรับส่งสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหากวสัดุท่ีใชท้  าใบพดัของกงัหนัลมเป็นโลหะ รบกวนต่อการ
บินและสัญญาณเรดาร์หากอยูใ่กลส้นามบิน (วรนุช แจง้สวา่ง, 2553: 118) ดงันั้น การน าพลงังานลม
มาใชป้ระโยชน์จึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติและการประดิษฐ์คิดคน้มากพอสมควรจึง
จะประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

  2.2.4 พลงังานจากชีวมวล 

    ชีวมวล (Biomass) คือ วสัดุหรือสารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บพลงังานจาก
ธรรมชาติและสามารถน ามาใชผ้ลิตพลงังานได ้สารอินทรียเ์หล่าน้ีไดม้าจากพืชและสัตวต่์างๆ เช่น 
ไมฟื้น แกลบ ชานออ้ย มูลสัตว ์วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เป็นตน้ ดงันั้น พลงังานชีวมวล จึงเป็น
พลงังานท่ีได้มาจากอินทรียส์ารต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของ
ของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ เรียกวา่ เช้ือเพลงิชีวภาพ (Biofuel) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-27  เช้ือเพลิงจากชีวมวลในรูปแบบต่างๆ  
 

 

  พลงังานชีวมวลถือเป็นพลงังาน
หมุนเวียนชนิดหน่ึงท่ีได้มาจากแสงอาทิตย์
ทางออ้ม เน่ืองจากมีพื้นฐานมาจากกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง โดยพืชจะเปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานสะสมในรูปของ
สารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต
ของพืชดว้ยกระบวนดงักล่าว เม่ือคนหรือสัตว์
กินพืชเป็นอาหารก็จะได้สารอินทรีย์ท่ี เป็น
ประ โย ช น์ ต่อ ร่ า งก าย  ดังนั้ น  เ ม่ื อ เ ร าน า
สารอินทรีย์ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการท่ี  
เหมาะสมก็จะสามารถเปล่ียนเป็นพลังงานท่ี
เป็นประโยชน์ได ้  
 

 ชีวมวล 
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    เช้ือเพลิงชีวภาพแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  

    1) ของแข็ง ได้แก่ ไมฟื้น ข้ีเล่ือย ฟางขา้ว ซังขา้วโพด ชานออ้ย มูลสัตว ์ถ่าน 
เปลือกพืช อาทิ แกลบขา้ว ถัว่ลิสง เป็นตน้ ไมฟื้นเป็นพลงังานชีวภาพชนิดแรกท่ีมนุษยน์ ามาใช้
ประโยชน์โดยตรงในการหุงตม้อาหารให้แสงสวา่งและสร้างความอบอุ่น นอกจากน้ี ยงัสามารถน า
พลงังานความร้อนจากการเผาเช้ือเพลิงดงักล่าวมาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กดว้ย ซ่ึงไมท่ี้มีความช้ืน
ต ่าจะใหค้่าพลงังานความร้อนดีกวา่ไมท่ี้มีความช้ืนสูง 

     2) ของเหลว พลงังานจากเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีอยูใ่นรูปของของเหลว แบ่งไดเ้ป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่  
      2.1) แอลกอฮอล์ (Alcohol)  เป็นสารอินทรีย์ท่ีมีสถานะเป็นของเหลว       
ระเหยง่าย แอลกอฮอล์ท่ีน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพมี 2 ชนิด คือ เอทานอล  (Ethanol)  
(แอลกอฮอล์รับประทานได)้ ไดม้าจากกระบวนการหมกัพืชจ าพวกแป้งและน ้ าตาล และเมทานอล 

(Methanol) (แอลกอฮอลรั์บประทานไม่ได)้ เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการกลัน่ทางปิโตรเคมี  
       เอทานอลถือเป็นพลงังานท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบนัเน่ืองจากน ามา
เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัส าหรับรถยนตท่ี์ใช้เคร่ืองยนตเ์บนซินและดีเซลได ้การน าเอทานอลมาใช้
เป็นเช้ือเพลิงสามารถท าได ้3 รูปแบบ 

       2.1.1)  ใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรง ทดแทนน ้ามนัเบนซินและน ้ามนัดีเซล
ทั้งน้ีเคร่ืองยนตข์องรถยนตต์อ้งไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษใหส้ามารถตา้นนานการกดักร่อนได ้
เน่ืองจากเอทานอลสามารถกัดกร่อนโลหะ ยาง และพลาสติกบางชนิดท่ีใช้เป็นช้ินส่วนของ
เคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ 

       2.1.2)  น าไปผสมกบัน ้ ามนัเบนซินหรือน ้ ามนัดีเซลในสัดส่วนต่างๆ ตาม
การเลือกใช้ของแต่ละประเทศ ซ่ึงหากผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 14 โดยปริมาตร 
เรียกว่า น า้มันดีโซฮอล์ (Diesohol) หากผสมกบัน ้ามนัเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร 
เรียกว่า น า้มันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) แต่ถ้าผสมในสัดส่วนท่ีแตกต่างไปจากร้อยละ 10               
โดยปริมาตร เช่น ผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 เรียกว่า น า้มันอี 20 (E20) หรือ สัดส่วนร้อยละ 85        
เรียกวา่ น า้มันอแีปดสิบห้า (E85) เป็นตน้ 

       2.1.3)  ใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน (Octane) ในน ้ ามนัเบนซิน เน่ืองจาก    
เอทานอลมีค่าออกเทนสูง โดยค่าออกเทนของน ้ามนัเบนซินจะบอกถึงคุณภาพในการตา้นทาน    
การน็อก (Knock) หรือความสามารถของน ้ามนัเบนซินที่จะเผาไหมโ้ดยปราศจากการน็อกใน
เคร่ืองยนตน์ัน่เอง 
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      2.2)  ไบโอดีเซล (Biodiesel) ได้แก่ น ้ามนัจากพืชและสัตว ์โดยน ามาผ่าน
กระบวนการเติมแอลกอฮอล์และตวัเร่งปฏิกิริยาลงไปภายใตส้ภาวะการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม 
เพื่อเปล่ียนไขมนัใหก้ลายเป็นเอทิลเอสเตอร์หรือเมทิลเอสเตอร์ (ไบโอดีเซล) ปัจจุบนัการใชไ้บโอ-

ดีเซลบริสุทธ์ิ (B100) ในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากตอ้งดดัแปลงเคร่ืองยนต์เสียก่อน      
แต่หากน าไปผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในสัดส่วนต่างๆ จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เช่น ผสมในสัดส่วน
ร้อยละ 5 โดยปริมาตร เรียกว่า น ้ามันไบโอดีเซลบีห้า (B5) หรือผสมในสัดส่วนร้อยละ 20            

โดยปริมาตร เรียกวา่ น า้มันไบโอดีเซลบียีสิ่บ (B20) เป็นตน้  
      2.3)  น ้ามนัจากขยะ เป็นน ้ามนัซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพคลา้ยกบั
น ้ามนัปิโตรเลียม ซ่ึงสามารถสกดัจากขยะชีวมวลมาใชง้านได ้

     3) ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทนท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสัตวห์รือ
ของเสียจากโรงเล้ียงสัตว ์เช่น สุกร โค กระบือ โดยรวบรวมของเสียเหล่าน้ีใส่ในถงัหมกัท่ีมีเช้ือ             
จุลินทรีย์อยู่ในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน (Anaerobic) โดยจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์ใน       
ของเสียแล้วปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือในการประกอบอาหารและ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชค้วามร้อนได ้

 

 
 

ภาพที ่4-28  ถงัหมกัก๊าซชีวภาพชนิดแคปซูล  
(ท่ีมา: http://www.4shared.com/all-images/eo  

VKmyNc/_online.html?locale=vi) 

 

 

 

 

 

 จะเห็นไดว้่าเช้ือเพลิงชีวภาพ ซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงท่ีได้จากชีวมวลนั้นมีรูปแบบการ     
ใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลาย และได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นพลงังานที่มี
ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้น ้ ามัน       
อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก
จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเช้ือเพลิงจาก       
ชีวมวลมีราคาไม่สูงมากนกั  

  

http://www.4shared.com/all-images/eo%20VKmyNc/_online.html?locale=vi
http://www.4shared.com/all-images/eo%20VKmyNc/_online.html?locale=vi
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    การใชเ้ช้ือเพลิงจากชีวมวลยงัสามารถช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มไดเ้น่ืองจากการ
ใช้พลงังานจากชีวมวลจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซท่ีเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตปัญหาภาวะโลกปัญหาภาวะโลก
ร้อน การใชเ้ช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพย์งัปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษอ่ืนๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก และไอระเหยของสารประกอบอินทรียช์นิดต่างๆ ออกมาน้อย ท าให้     
แต่ละประเทศมีการศึกษาเก่ียวกบัพลงังานจากชีวมวลกนัมากข้ึนเพื่อน ามาใช้ผลิตเป็นพลงังาน
ทดแทนเช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ ์ไดแ้ก่ น ้ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้  
 

 
 

ภาพที ่4-29  การผลิตและใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือน 

(ท่ีมา: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998036_575360752505945 

_1243196523_n.jpg) 

 

    นอกจากน้ี ภายหลงัจากการแปรรูปชีวมวลเป็นพลงังานแล้วส่วนที่เหลือยงั
สามารถน าไปท าปุ๋ยให้กบัพืชไดเ้น่ืองจากยงัคงมีแร่ธาตุต่างๆ อยา่งสมบูรณ์ เช่น โพแทสเซียม (K) 

และฟอสฟอรัส (P) ดงันั้น พลงังานจากชีวมวลจดัเป็นพลงังานสีเขียวท่ีมีส่วนส าคญัในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดแ้ละช่วยใหเ้ศรษฐกิจของโลกมีความสมดุลมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากส่งผล
ให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงข้ึนและสามารถแข่งขนักบัราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนได้ท าให้ประเทศ
เกษตรกรรมลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพจ์ากประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัได ้การน าชีวมวล  
มาใชป้ระโยชน์โดยไปผสมหรือใชร่้วมกบัน ้ ามนัจะสามารถลดการใชพ้ลงังานจากน ้ ามนั อีกทั้งยงั
สามารถน าไปใช้ในบา้นเรือนหรือภาคเกษตรกรรมได้ เช่น ใช้กบัเคร่ืองยนต์ในฟาร์ม ใช้ในการ   

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998036_575360752505945
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ป้ัมน ้า การให้แสงสว่างและความร้อน นอกจากน้ี ยงัน าไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้
ความร้อนไดอี้กดว้ย การน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถือเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้กบัหลายๆ 

ด้าน เช่น ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบัมนุษยแ์ละ
ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ (ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553: 2-3) 

     ปัจจุบนัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานชีวมวลในประเทศไทยมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะเช้ือเพลิงกลุ่มแอลกอฮอล์ และไบโอดีเซล มีปริมาณการใช้เพิ่มข้ึนกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 
19.6 ของการใชพ้ลงังานทดแทนทั้งหมด (กรมพฒันาทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 2) และ
คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากจากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน อย่างรวดเร็วท าภาครัฐมีมาตรการและนโยบายท่ีสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากชีวมวลยงัคงตอ้งค านึงถึงปริมาณของ       
ชีวมวลท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศ เน่ืองจากจะแปรผนัและข้ึนอยู่กบัปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศโดยมีปัจจยัเร่ืองของสภาพภูมิอากาศมาเป็นตวัก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีชีวมวลอีกหลาย 

ประเภทท่ีมีการใช้อยู่ในวงจ ากดัหรือบางประเภทยงัไม่ได้มีการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  
ยอดและใบออ้ย ฟางขา้ว ทะลายปาล์มเปล่า ทางใบและกา้นปาล์ม เป็นตน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
คน้ควา้หาวธีิการท่ีจะน าชีวมวลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึน 

  2.2.5 พลงังานจากความร้อนใต้พภิพ  
 

 
 

ภาพที ่4-30  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพในลกัษณะต่างๆ 

(ท่ีมา: http://www.energysavingmedia.com/news/images/  

detail/c5b7b324.png) 

    พลังงานความร้อนใต้
พิภพ เป็นพลงังานความร้อนท่ีถูกกกั
เก็บอยูภ่ายใตผ้ิวโลกในธรรมชาติการ
เคล่ือนตัวของเปลือกโลกท าให้เกิด
รอยแตกแยกและน ้ าบางส่วนไหลซึม
ลงไปใต้ผิวโลก สะสมตัว และรับ
ความร้อนจากชั้นหินท่ีมีความร้อนสูง
กลายเป็นน ้ าร้อนและไอน ้ าท่ีมีความ
ร้อนและแรงดนัสูงพยายามแทรกตวั
ข้ึนมาตามรอยแตกแยกของชั้ นหิน
ข้ึ น ม า บ น ผิ ว โ ล ก ซ่ึ ง อ า จ จ ะ เ ป็ น
ลักษณะของน ้ าพุ ร้อน ไอน ้ า ร้อน 
โคลนเดือดหรือก๊าซก็ได ้ 
 

http://www.energysavingmedia.com/news
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  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพจึงเป็นพลงังานหมุนเวียนชนิดหน่ึงเน่ืองจากความ
ร้อนท่ีน ามาใชจ้ะไม่มีวนัหมดส้ินตราบใดท่ีใจกลางของโลกยงัมีความร้อนอยู ่การน าพลงังานความ
ร้อนใตพ้ิภพมาใช้สามารถกระท าได้โดยตรง  เช่น น าน ้ าร้อนส่งผ่านท่อเพื่อน ามาใช้ในอาคาร
บา้นเรือน หรือน าไอน ้ าซ่ึงมีแรงดนัสูงไปหมุนกงัหันเพื่อขบัเคล่ือนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าส่งไปยงับ้านเรือนหรืออาคารต่างๆ นอกจากน้ี ยงัสามารถน าน ้ าร้อนหลังจาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส น าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
อบแห้งพืชผลทางการเกษตร เป็นพลงังานส าหรับห้องเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ อีกทั้งยงัสามารถ
น าไปใชเ้พื่อการท ากายภาพบ าบดัไดอี้กดว้ย 

 

      

 

ภาพที ่4-31 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  
(ท่ีมา: http://www.student.chula.ac.th/~56370490/  

page6.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-32  การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใตพ้ิภพ  
(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/home/blog 

_data/479/24479/images/Dry.gif) 

 

 พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ใ ต้พิ ภ พ      
เป็นพลงังานท่ีอยู่ในความสนใจของมนุษย์
ท่ีจะน ามาใชง้านเน่ืองจากไม่ก่อมลพิษหรือ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา ในปัจจุบนั   
มีหลายประเทศพยายามน าเอาพลังงาน   
ชนิดน้ีไปใชง้าน เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก 
อิตาลี  ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ และไอซ์แลนด์ 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง 
จังหวดัเชียงใหม่ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน จงัหวดักระบ่ี เป็นต้น อย่างไร     
ก็ตาม การน าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพมา
ใช้อาจมีผลกระทบเช่นเดียวกับการใช้
พลังงานชนิดอ่ืนๆ เช่น ถ้าน ้ าจากแหล่ง
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพมีปริมาณแร่ธาตุ
อยู่ในระดับสูง เม่ือน าน ้ ามาใช้แล้วระบาย
ลงในแหล่งน ้ าธรรมชาติอาจส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า ตลอดจนการอุปโภค 
และบริโภคของมนุษยไ์ด ้  
 

ความร้อน                

ไอน ้ าเดือด                

น ้าเยน็                

ชุดควบแน่น                

กงัหนั                เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า             

http://www.student.chula.ac.th/~56370490/
http://www.oknation.net/blog/home/blog
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  2.2.6 พลงังานจากปฏิกริิยานิวเคลยีร์   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-33  อนุภาคท่ีปล่อยมาจากธาตุกมัมนัตรังสี  
(ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 43) 
 

    รูปแบบของปฏิกิริยานิวเคลียร์มีอยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์จากการ
แตกตวั และปฏิกิริยานิวเคลียร์จากการรวมตวั 

 

 
 
 

ภาพที ่4-34  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั  
(ท่ีมา: http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ 

science6/wiki/5bb48/_9_.html) 
 

    ธาตุยูเรเนียมท่ีมีอยู่ในธรรมชาติส่วนใหญ่ (เกินกว่า ร้อยละ 90) เป็นยูเรเนียม-

238 (U-238) แต่ยูเรเนียม-238 น้ีแตกตวัยาก ยูเรเนียมท่ีแตกตวัไดดี้และมีปริมาณส ารองในเปลือก
โลกมากพอ คือ ยูเรเนียม-235 (U-235) แต่อย่างไรก็ตาม ยูเรเนียมทั้ งหมดมีปริมาณไม่มากนัก     
ส่วนธาตุท่ีแตกตวัไดแ้ละมีมากเป็นอนัดบัสอง คือ ทอเรียม ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 1 ลา้นตนั การแตกตวั
ของธาตุดงักล่าวในเตาปฏิกรณ์จะมีมวลส่วนหน่ึงสูญหายไป มวลส่วนน้ีเองท่ีท าใหเ้กิดพลงังานตาม
ทฤษฎีของไอสไตน์ โดยถา้ใช ้U-235 เป็นเช้ือเพลิงประมาณ 1 กิโลกรัม พลงังานท่ีเกิดข้ึนจะเท่ากบั

 พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์  เ ป็ น
พลังงานรูปแบบหน่ึงท่ีได้จากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลงังานนิวเคลียร์จะถูกปล่อย
ออกมาในลักษณะพลังงานจลน์ของ
อนุภาคต่างๆ เช่น อนุภาคแอลฟา () 
อนุภาคบีตา () นิวตรอน (neutron) รังสี
แกมมา (Gamma Ray) หรือรังสีเอกซ์ 

(X-ray) เป็นตน้  
 

 1) ปฏิกริิยานิวเคลยีร์จากการแตกตัว 
(Nuclear fission) โลกของเราประกอบด้วย
ธาตุต่างๆ มากมาย ซ่ึงมีน ้าหนกัแตกต่างกนัไป
ตามปริมาณของโปรตอนและนิวตรอนท่ี
ประกอบอยู่ในธาตุนั้ นๆ ธาตุท่ีหนักมากๆ 
มกัจะแตกตวัได้เองหรือแตกตวัออกโดยการ
ยิงดว้ยเคร่ืองมือ ธาตุพวกน้ี เช่น ยเูรเนียม (U) 
พลูโตเนียม (Pu) และทอเรียม (Th) และเม่ือ
ธาตุเหล่าน้ีแตกตัวจะปลดปล่อยพลังงาน
ออกมามหาศาล ซ่ึงเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์
จากการแตกตวัหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั    
 

นิวเคลียส
เลก็ลง 

นิวตรอน                  

นิวตรอน          
จากปฏิกิริยา                

ธาตุกมัมนัตรังสี               

อนุภาคบีตา                

อนุภาคแอลฟา               

  รังสีแกมมา                

 
ยเูรเนียม 

http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_
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การเผา ถ่านหินประมาณ 2,000 ตนั พลงังานท่ีผลิตจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูมกัเป็นพลงังานในรูป
ของความร้อน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีตวักลางท่ีผา่นเขา้ไปรับความร้อนออกมาใชง้าน เช่น ใชใ้นการผลิต
ไอน ้า ปัจจุบนัมีเทคโนโลยหีลายแนวทางท่ีจะดึงพลงังานดงักล่าวออกมาใช ้

 

           
 

ภาพที ่4-35  ธาตุยเูรเนียม 

(ท่ีมา: http://periodic.lanl.gov/images/uranium.jpg                                                                        
และ http://www.hobart.k12.in.us/ksms/PeriodicTable/uranium.jpg) 

 

    2) ปฏิกิริยานิวเคลียร์จากการรวมตัว (Nuclear fusion) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์
อีกแบบหน่ึงไดจ้ากการรวมตวัของนิวเคลียสของธาตุเองตั้งแต่ 2 นิวเคลียสข้ึนไป เกิดเป็นนิวเคลียส
ของธาตุชนิดใหม่พร้อมกบัมีพลงังานจ านวนมหาศาลปล่อยออกมาเรียกกระบวนการน้ีวา่ ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิวชนั ตวัอยา่งท่ีเช่ือกนัวา่เกิดจากปฏิกิริยาน้ี ไดแ้ก่ การเกิดพลงังานของไฮโดรเจนรวมตวั
กนักลายเป็นอะตอมของฮีเลียมดงัเช่นท่ีเกิดบนดวงอาทิตยท่ี์กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
 
 

 
 

ภาพที ่4-36 โรงไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

(ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 380) 

เราสามารน าพลังงานจากปฏิ กิ ริยา
นิวเคลียร์ฟิชชันมาใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้โดยอาศยัหลกัการเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ในแท่ง U-235 ท่ีอยูภ่ายในแกนของเตา
ปฏิกรณ์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดพลังงานความร้อนสูง
จากปฏิกิริยาแตกตวัในอตัราท่ีพอเหมาะโดยใช้
แท่งแกรไฟต์วางลงไปอยู่ระหว่างแท่งยูเรเนียม
ซ่ึงจะท าให้ปฏิกิริยาแตกตวัช้าลง และหากวาง
แท่งแกรไฟต์ไวเ้ลยก็จะเป็นการหยุดการแตกตวั
ของยเูรเนียม 

http://periodic.lanl.gov/images/uranium.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://periodic.lanl.gov/images/uranium.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
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    ขณะยูเรเนียมเกิดปฏิกิริยาแตกตวัและปล่อยพลงังานความร้อนสูงออกมานั้น     
ก็จะมีสารตวัน าเอาความร้อนดงักล่าวอาจจะเป็นน ้ าหรือแก๊ส ผ่านท่อไปยงัหมอ้น ้ าท าให้น ้ าเดือด
กลายเป็นไอ และมีท่อผ่านไอน ้าไปหมุนหมุนกังหัน (Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไอน ้ า          
เม่ือหมุนกังหันแล้วจะผ่านลงมายงัหอกลั่นท่ีมีท่อน ้ าหล่อเย็นท าให้ไอน ้ ากลายเป็นน ้ าเย็นไหล
กลบัไปยงัหอท่ีมีท่อน าความร้อนมาจากแกนของเตาปฏิกรณ์ท าให้กลายเป็นน ้ าเดือดกลายเป็นไอ
หมุนเวยีนไปยงักงัหนัอีก  

 
 

ภาพที ่4-37  เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน ้าเดือด 

(ท่ีมา: http://mariepierrot.free.fr/lycee/actualite.php5) 
 

    ปัจจุบนั มีหลายประเทศท่ีน าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันมาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2519 

รัฐบาลไดอ้นุมติัให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 
600 เมกะวตัต ์ท่ีอ่าวไผ ่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แต่ไดมี้การคดัคา้นจากประชาชนท าให้รัฐบาล
ตดัสินใจล้มเลิกโครงการไปในท่ีสุด ต่อมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้บรรจุ
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีก าหนดให้มีโรงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563-2564 
โดยพิจารณาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบน ้ าภายใตค้วามดนัเตาปฏิกรณ์แบบน ้ าเดือด รวมก าลงั
ผลิต 4,000 เมกะวตัต ์หรือจะเท่ากบัปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 โรง ระยะเวลาการก่อสร้างต่อโรง
อยูท่ี่ประมาณ 6-7 ปี 

อาคารคุมเคร่ืองปฏิกรณ์ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองควบแน่น 

เตาปฏิกรณ์ 

แท่งควบคุม 

กงัหนั 
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     เน่ืองจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถผลิตพลงังานออกมาไดอ้ย่างมหาศาล
โดยใช้เช้ือเพลิง U-235 เพียงเล็กน้อย คือ ยูเรเนียมเพียง 1 กิโลกรัม สามารถให้พลงังานได้มาก
เท่ากบัถ่านหินถึง 2,000 ตนั มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยเน่ืองจากไม่มีเสียงดงั ไม่มีเขม่า ควนั 
หรือก๊าซต่างๆ ท่ีจะท าให้อากาศเสีย ไม่มีก๊าซท่ีจะท าให้เกิดฝนกรดและภาวะเรือนกระจก พลงังาน
ชนิดน้ีจึงน่าจะเหมาะสมส าหรับอนาคตซ่ึงจ านวนประชากรจะทวีข้ึนอย่างมากมายล้นเหลือ        
และความตอ้งการพลงังานเพิ่มมากข้ึนอยา่งมหาศาล ในขณะท่ีแหล่งพลงังานซากดึกด าบรรพล์ดลง
ไปเร่ือยๆ หากมนุษยส์ามารถเอาชนะปัญหาอุบติัเหตุโรงงานระเบิด กมัมนัตรังสีร่ัวไหล และการ
ก าจดักากนิวเคลียร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือสามารถสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์รวมตวัข้ึนได ้
ส่ิงเหล่าน้ีคือเง่ือนไขส าหรับความกา้วหนา้ของพลงังานชนิดน้ีในอนาคต หากปัญหาเหล่าน้ียงัด ารง
อยูก่ารสร้างโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการติดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในยานพาหนะใดๆ 
ยอ่มจะตอ้งถูกมหาชนต่อตา้นอยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง  
 

3. สถานการณ์การใช้พลงังานของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยในปี 2556 มีปริมาณ 75,214 พนัตนัเทียบเท่า
น ้ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.6 และคิดเป็นมูลค่าการใช้พลงังานรวม 1,793 พนัลา้นบาท 
โดยมีการใช้พลงังานเชิงพาณิชยใ์นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของการใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด 
(พลงังานท่ีถูกแปรรูปและจดัส่งมายงัจุดท่ีจะมีการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย เช่น น ้ ามนัเบนซินท่ีป๊ัม 
เป็นตน้) ส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลงังานหมุนเวียนร้อยละ 7.9 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม        
(ฟืน ถ่าน แกลบ และวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร) ร้อยละ 10.7 

 ทั้งน้ี การใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย ์มีปริมาณ 61,236 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 1.5 ประกอบดว้ย น ้ามนัส าเร็จรูป 35,948 พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 

ไฟฟ้า 14,002 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 ถ่านหิน/ลิกไนต ์5,947 พนัตนัเทียบเท่า
น ้ ามนัดิบ ลดลงร้อยละ 9.6 และก๊าซธรรมชาติ 5,339 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 

ส าหรับพลงังานหมุนเวียน 5,902 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.7 และ
พลงังานหมุนเวยีนดั้งเดิม 8,076 พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10.0 

 อย่างไรก็ตาม น ้ ามนัส าเร็จรูปยงัคงมีการใชใ้นสัดส่วนท่ีสูงกวา่พลงังานชนิดอ่ืน ร้อยละ 
47.8 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด ซ่ึงมีการใชไ้ฟฟ้า พลงังานเวียนดั้งเดิม ถ่านหิน/ลิกไนต ์
พลงังานหมุนเวยีน และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 18.5, 10.7, 7.9, 7.9 และ 7.1 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-2  การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจ าแนกตามชนิดพลงังาน 

 

การใช้พลงังานข้ันสุดท้าย 

จ าแนกตามชนิดพลงังาน 

ปริมาณ 

(พนัตันเทียบเท่าน า้มันดิบ) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2555 2556 

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย (รวม) 79,562 73,316 75,214 3.9 2.6 

  พลงังานเชิงพาณิชย ์

    - น ้ามนัส าเร็จรูป 

    - ไฟฟ้า 

    - ถ่านหิน/ลิกไนต ์

    - ก๊าซธรรมชาติ 

57,424 

33,078 

12,671 

7,190 

4,485 

60,340 

34,881 

13,784 

6,582 

5,094 

61,236 

35,948 

14,002 

5,947 

5,339 

5.1 

5.5 

8.8 

8.5 

13.6 

1.5 

3.1 

1.6 

9.6 

4.8 

  พลงังานหมุนเวยีน 4,556 5,635 5,902 23.7 4.7 

  พลงังานหมุนเวยีนดั้งเดิม 8,582 7,341 8,076 14.5 10.0 

(ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 1) 

 

 ส่วนการใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ พบวา่ โดยรวมมีการใช้พลงังาน
เพิ่มข้ึนประกอบดว้ย การใชพ้ลงังานในสาขาเกษตรกรรม 3,906 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึน
จากปีก่อน ร้อยละ 3.1 สาขาอุตสาหกรรม 27,193 พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 

สาขาบา้นอยูอ่าศยั 11,367 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 สาขาธุรกิจการคา้ 5,805 

พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ลดลงร้อยละ 4.5 และสาขาขนส่ง 26,943 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 ทั้งน้ี เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาเป็นการ
ใชใ้นการขนส่ง สาขาบา้นอยูอ่าศยั สาขาธุรกิจการคา้ และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 35.8, 15.1, 7.7 

และ 5.2 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4-3  การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

 

การใช้พลงังานข้ันสุดท้าย 

จ าแนกตามสาขาเศรษฐกจิ 

ปริมาณ 

(พนัตันเทียบเท่าน า้มันดิบ) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2555 2556 

1. สาขาเกษตรกรรม 3,686 3,790 3,906 2.8 3.1 

2. สาขาอุตสาหกรรม 24,845 26,910 27,193 8.3 1.1 

3. สาขาบา้นอยูอ่าศยั 11,040 10,305 11,367 0.4 10.3 

4. สาขาธุรกิจการคา้ 5,511 6,081 5,805 3.8 4.5 

5. สาขาขนส่ง 25,480 26,230 26,943 2.9 2.7 

รวม 70,562 73,316 75,214 3.9 2.6 

 (ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 1) 

 

4. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 

 การใช้วสัดุพลังงานของมนุษย์ เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ เป็น
สาเหตุส าคญัของการปลดปล่อยแก๊สพิษชนิดต่างๆ สู่สภาพแวดลอ้ม ปริมาณการใช้วสัดุพลงังาน
ดงักล่าวไดเ้พิ่มมากข้ึนตามจ านวนประชากรและการบริโภคของประชากร ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบ
ในวงกวา้งต่อส่ิงมีชีวิตจ านวนมากดว้ยการขาดความรู้และความเขา้ใจในขอบเขต และสมรรถนะ
การรองรับการถ่ายเทของเสียของธรรมชาติ ท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถก าหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมของ
การบริโภคและการท ากิจกรรมท่ีจะไม่เกินก าลงัท่ีธรรมชาติจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพกลบัมาไดอี้ก 
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศจ านวนมาก 

 พฤติกรรมการบริโภคพลงังานของมนุษย์สมยัใหม่มีลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย
พลงังานเกินความจ าเป็นอย่างมาก เช่น การเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ หรือเล็กเกินไป   
ไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองเป่าผม เตารีด  
หมอ้หุงขา้ว ฯลฯ ตูเ้ยน็ท่ีมีระบบละลายน ้ าแข็งอตัโนมติัจะเป็นตูเ้ยน็ท่ีใชก้  าลงัไฟฟ้ามากกว่าตูเ้ยน็
ชนิดท่ีมีปุ่มส าหรับกดละลายน ้ าแข็ง การเสียบปลัก๊เคร่ืองไฟฟ้าทิ้งไวห้ลงัจากใช้เสร็จแล้ว เช่น  
เคร่ืองรับโทรทศัน์จะใช้ไฟฟ้า 2.5-8 วตัต ์ตลอดเวลาท่ีมีสัญญาณไฟสีแดงบนเคร่ืองรับท่ีพร้อมจะ
รับสัญญาณจากเคร่ืองบงัคบัระยะไกล 
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 การติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีท่ีมีช่องให้ความเย็นร่ัวไหลออกข้างนอกได ้        
การร่ัวไหลน้ีจะท าใหเ้คร่ืองท างานเพิ่มและส้ินเปลืองพลงังานมากข้ึน และถา้หากวา่ในสถานท่ีท่ีใช้
เคร่ืองปรับอากาศนั้นมีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความร้อน เช่น การประกอบอาหาร อุ่นอาหาร หรือการ
ใชไ้ฟแสงสวา่งชนิดหลอดไส้ ซ่ึงมีประสิทธิภาพต ่าในหอ้งปรับอากาศ ซ่ึงทุกๆ วตัตข์องก าลงัไฟฟ้า
ท่ีใชส้ าหรับหลอดแสงสวา่งน้ีจะท าใหส้ิ้นเปลืองก าลงัไฟ ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 1.3 วตัต ์เพื่อท า
ให้อุณหภูมิของหลอดไฟชนิดน้ีลดลง การสูญเปล่าของพลังงานท่ีเกิดข้ึนบ่อยมากคือการเปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ เช่น เคร่ืองรับโทรทัศน์  วิทยุ  เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองปรับอากาศ หลอดไฟแสงสวา่ง เป็นตน้ เม่ือมีการใชพ้ลงังานมากดงักล่าวก็ยงัผลให้เกิดการ
ถ่ายเทและปลดปล่อยของเสียออกสู่สภาพแวดลอ้มมากข้ึนท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงใช้
ประโยชน์ไดน้อ้ยลง ซ่ึงก็จะยิ่งท าให้ผูบ้ริโภคจ าตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่มมากข้ึนอีกเพื่อป้องกนัอนัตราย
จากสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลง เช่น การจราจรท่ีคบัคัง่และมีการใช้ยานพาหนะคมนาคมขนส่ง
มากข้ึนก็ไดก่้อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศมากข้ึนท าให้ผูค้นท่ีสัญจรไปมาบนทอ้งถนน หรือผูท่ี้
อยูอ่าศยัใกลบ้ริเวณดงักล่าวจ าเป็นตอ้งติดเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มข้ึน 

 พฤติกรรมการบริโภคพลงังานอย่างไม่เหมาะสมอีกประการหน่ึงคือการจดัการพื้นท่ีใช้
สอยในอาคารอยา่งไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาคารท่ีเป็นศูนยก์ารคา้ เช่น การจดัให้ศูนยอ์าหาร
หรือห้างสรรพสินคา้ไปอยู่ชั้นท่ีสูงๆ แต่กลบัจดัแผนกสินคา้ท่ีมีผูห้าซ้ือนอ้ยไวช้ั้นล่างสุดหรือการ
จดัสถานท่ีจอดรถของพนกังานไวใ้กลต้วัอาคารมากกวา่สถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ และผูม้าติดต่อ  
ท าใหผู้ม้าติดต่อตอ้งขบัรถวนเป็นระยะทางยาวนานกวา่จะจอดรถได ้ก่อให้เกิดการสูญเสียพลงังาน
โดยไม่จ  าเป็น เป็นตน้ 

 

5. การประหยดัพลงังาน 

 ไม่มีใครบอกได้หรือยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปออกมาว่า     
การใชพ้ลงังานแค่ไหนเพียงใดท่ีถือว่าประหยดัและเป็นการใช้พลงังานอยา่งย ัง่ยืน แต่เราสามารถ
กระท าในรูปของขอ้ตกลง กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรการ แนวทาง วิธีการด าเนินชีวิตและ   
การท างาน สุดทา้ยคือการสร้างค่านิยมและจริยธรรมในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน การใช้
พลงังานอยา่งรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นการท าลายสมดุลของธรรมชาติและใหช่้วยกนัแสวงหา 
หรือหันไปใช้พลังงานท่ีทดแทนใหม่ให้ได้มากข้ึนโดยมีแนวทางในทางปฏิบติัท่ีเป็นจริงท่ีจะ
สามารถบรรลุเป้าประสงคท่ี์วางเอาไว ้ไดแ้ก่ 
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 1. การใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่า การใช้พลงังานในทุกขั้นตอนและกิจกรรมการบริโภค
จะตอ้งควบคุมให้มีการใชอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเร่ิมดว้ยการลดการ
สูญเสียในทุกขั้นตอน มีการตรวจตราดูแลการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มความระมดัระวงัในการ
ใช ้ไม่ปล่อยให้มีการส้ินเปลืองพลงังานโดยไม่มีการใชป้ระโยชน์ มีการตรวจสอบการร่ัวไหลเพื่อ
การป้องกนัและลดการสูญเสีย และมีการก าหนดแผนการใช้อยา่งเหมาะสมในดา้นการใช้พลงังาน
ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการใชพ้ลงังานในครัวเรือนและส านกังานให้ค  านึงถึงการใชป้ระโยชน์
ในดา้นต่างๆ จากธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด เช่น การปลูกตน้ไมร้อบอาคารดา้นทิศตะวนัตก หรือดา้นท่ี
ไดรั้บแสงแดดมาก การติดตั้งบานประต ูและหนา้ต่างใหส้ามารถเปิดรับแสงสวา่ง ซ่ึงการเพิ่มคุณค่า
การใช้พลังงานในส่วนน้ีจะต้องเร่ิมต้นตั้ งแต่การวางแผนการก่อสร้างและใช้อาคารจากการ
ออกแบบใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีท่ีจะมีการก่อสร้างอาคาร 

 2. การพึ่งพาการใช้พลงังานท่ีทดแทนใหม่ได ้เช่น การใช้พลงังานจากชีวภาพเป็นวสัดุ
พลงังานในการหุงตม้แทนการใชแ้ก๊สธรรมชาติ และแก๊สปิโตรเลียมเหลว การเลือกใชอุ้ปกรณ์การ
หุงตม้หรือเตาท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสูงก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดปริมาณการใชพ้ลงังานทั้ง
ถ่าน และฟืนในการหุงตม้ได้ด้วย โดยท่ีอตัราการใช้พลังงานท่ีทดแทนใหม่ได้นั้นจะตอ้งอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่เกินขีดอตัราการทดแทนใหม่ตามธรรมชาติของตน้ไม ้

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ปัจจุบนัน้ีได้มีการคน้ควา้วิจยัตรวจสอบ และ
พฒันาเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานชนิดต่างๆ ข้ึนมากมายหลายชนิด และไดผ้ลิตเป็นสินคา้วาง
จ าหน่ายในประเทศไทยแลว้ นบัแต่อุปกรณ์แสงสวา่งท่ีเป็นหลอดไฟชนิดต่างๆ ท่ีใชก้  าลงัไฟฟ้าต ่า
แต่ให้ก าลงัส่องสว่างมากกว่าหรือเท่าเทียมกบัหลอดไฟชนิดมีไส้ นอกจากน้ียงัมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าหลอดชนิดอ่ืนรวมทั้งไม่ท าให้เกิดความร้อนในขณะท่ีมีการใชง้านซ่ึงสามารถช่วยลด
การส้ินเปลืองพลังงานส าหรับเคร่ืองปรับอากาศด้วย ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดประหยดั
พลงังานและมีประสิทธิภาพสูงก็มีจ  าหน่ายแลว้ท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานนอ้ยกวา่เดิม ตูเ้ยน็ประหยดั
พลงังานซ่ึงใชไ้ฟฟ้าเพียงร้อยละ 30 ถึง 35 ของตูเ้ยน็โดยทัว่ไปก็ไดมี้การผลิตและจ าหน่ายแลว้     
  จากตวัอย่างท่ีกล่าวถึงน้ีจะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีการประหยดัพลงังานส าหรับการบริโภค
ในแต่ละดา้นไดมี้วางจ าหน่ายเป็นทางเลือกซ้ือและเลือกใชด้ว้ยจิตส านึกท่ีถูกตอ้งทางดา้นพลงังาน
จะท าใหผู้บ้ริโภคเสียค่าใชจ่้าย พลงังานลดลง และลดการพึ่งพาการใชพ้ลงังานลง นอกจากน้ียงัเป็น
การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาการลดน้อยลงของแหล่งพลงังานและความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอ้มท่ีพึงมีอีกดว้ย 
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สรุปประจ าบทที่ 4 

 

 พลงังานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์พลังงานท่ีมนุษย์ใช้แบ่ง      
ได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ พลงังานหมุนเวียน เป็นพลงังานท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีอยู่อย่าง       
ไม่จ  ากดัและใช้แลว้ไม่หมดไป เช่น พลงังานท่ีไดจ้ากแสงอาทิตย ์ลม ความร้อนใตพ้ิภพ ชีวมวล       
รวมไปถึงพลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และพลงังานส้ินเปลืองซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั      
หากขดุหรือน ามาใชไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชพ้ลงังาน พลงังานส้ินเปลืองก็จะหมดไปภายใน
ระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี เช่น ถ่านหิน หินน ้ามนั น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามมนุษย ์       
ก็ยงัคงตอ้งพึ่งพาพลงังานส้ินเปลืองต่อไปเพราะมนุษยย์งัไม่สามารถพฒันาพลงังานหมุนเวียนให ้   
มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเขา้มาทดแทนหรือแทนท่ีพลงังานส้ินเปลืองไดอ้ยา่งพอเพียงในขณะเดียวกนั
การใชพ้ลงังานส้ินเปลืองก็ไดส้ร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกอยา่งมหาศาล เช่น ภาวะโลกร้อน ฝนกรด  
 ปัจจุบนัสถานการณ์การใชพ้ลงังานของประเทศไทยยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
น ้ ามนัส าเร็จรูป ในขณะเดียวกนัรัฐบาลก็ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนใน
ประเทศเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ท าให้สัดส่วนของการใช้พลงังาน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึนเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม คนไทยทุกคนก็ยงัคงตอ้งร่วมกนัด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน
และใชพ้ลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและรู้คุณค่าเพื่อใหมี้พลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นอนาคต
อยา่งย ัง่ยนื   
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

ตอนที ่1  จงตอบค าถามต่อนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. จงอธิบายความหมายของค าวา่ “พลังงาน” พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. พลงังานมีความส าคญัพื้นฐานต่อส่ิงมีชีวติ ถา้ไม่มีพลงังานชีวติจะเป็นอยา่งไร 

3. จงยกตวัอยา่งแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไปกบัแหล่งพลงังานท่ีใชไ้ม่หมด 

4. จงยกตวัอย่างสารมลพิษและบอกโทษของสารดงักล่าวท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ประเภทฟอสซิล (Fossil) 

5. การอนุรักษพ์ลงังานคืออะไร เหตุใดจึงตอ้งมีการอนุรักษพ์ลงังาน  

6. พลงังานจากแหล่งใดมีความส าคญัต่อชีวติมนุษยม์ากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

7. นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรหากมีการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 

 

ตอนที ่2  จงเลอืกค าต่างๆทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

……….1. เป็นแหล่งพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

……….2. เป็นแหล่งพลงังานท่ีท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของแหล่งหลงังานอ่ืนๆ 

……….3. เป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีส าคญับนดวงอาทิตย ์

……….4. ไดจ้ากการเปล่ียนไขมนัใหก้ลายเป็นเอทิลเอสเตอร์หรือเมทิลเอสเตอร์ 

……….5. เป็นแหล่งพลงังานท่ีสามารถท าใหมี้พลงังานศกัยสู์ง เม่ือกกัเก็บไวใ้นท่ีสูงเพื่อเตรียมการ 

                ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

……….6. สามารถจบัตวักบัฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดงไดดี้ 
……….7. จุลินทรียท่ี์ไม่ใชอ้อกซิเจนยอ่ยสลายซากพืชซากส่ิงมีชีวติ 
……….8. ไดจ้ากการหมกัพืชจ าพวกแป้งและน ้าตาล 

……….9. มีคุณสมบติัในการดกัจบัความร้อน 

……….10. เป็นของแขง็ท่ีเกิดจาการทบัทมของซากพืชเป็นเวลากวา่ร้อยลา้นปี 

 

เมทานอล  คาร์บอนไดออกไซด ์ อีเทน  เอทานอล ไฮโดรเจน  ดวงอาทิตย ์ ยเูรเนียม  น ้ า         
ถ่านหิน  ไบโอดีเซล  คาร์บอนมอนนอกไซด ์ ก๊าซชีวภาพ          
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ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีต่อคุณภาพชีวติ 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. นาโนเทคโนโลยี 
 2. เทคโนโลยชีีวภาพ 

 3. เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ 

 4. เทคโนโลยกีารรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลลต์น้ก าเนิด 

5. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อคุณภาพชีวติ 

6. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พฒันาการความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกประโยชน์และความส าคญัของนาโนเทคโนโลยีได ้

 2. อธิบายขั้นตอนการผลิตของเทคโนโลยชีีวภาพบางชนิดได ้  
 3. อธิบายผลของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพต่อส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ ได ้  
 4. บอกประเภทและความส าคญัของเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุได ้

5. บอกประโยชน์และความส าคญัของเทคโนโลยกีารรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดได ้

6. อธิบายผลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อคุณภาพชีวติได ้

7. อธิบายบทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนเศรษฐกิจพอเพียงได ้

8. บอกพฒันาการความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทยได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พดูถามตอบ 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อ
คุณภาพชีวติ” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. วดีีทศัน์ประกอบการสอน 

 5. แบบฝึกหดั 

 6. ใบงาน  
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 รายงานของใบงาน 

  1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนตรงเวลาและส่งงานทนัตามก าหนด 

  2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

  2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 



 

 

211 ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

บทที ่5  
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีต่อคุณภาพชีวติ 

 

 ปัจจุบนัความกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลล์ตน้ก าเนิด เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธ์ุ  หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต               
ซ่ึง เทคโนโลยี เหล่าน้ีหากมนุษย์น ามาใช้อย่างถูกวิธีจะน ามาซ่ึงประโยชน์อย่างมหาศาล                       
แต่ขณะเดียวกนัหากน ามาใช้โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมก็จะเกิดผลกระทบข้ึนอย่างมหันต์
เช่นกนั ดงันั้น มนุษยต์อ้งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ตนเองและประเทศชาติสืบไป 

 

1. นาโนเทคโนโลย ี

 1.1 ความหมายของนาโนเทคโนโลย ี  
  ค าวา่ นาโน เป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากค าในภาษากรีกวา่ Nanos แปลวา่ แคระหรือเล็ก 
แต่ในความหมายทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หน่วยวดัความยาวในระบบเมตริก 1 นาโนเมตร            
มีขนาด 1 ในพนัลา้นส่วนของ 1 เมตร (10

-9เมตร) ซ่ึงนบัวา่เป็นขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่าหรือแมแ้ต่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เวน้แต่เป็นกล้องจุลทรรศน์ก าลงัขยายสูงหรือ  
กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดใหม่ท่ีถูกสร้างเพื่อการศึกษาและวจิยัดา้นนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
 

 
 

ภาพที ่5-1  ขนาดสเกลระดบันาโนเม่ือเทียบกบัส่ิงต่างๆ 

(ท่ีมา: http://cdn.emersonprocessxperts.com/wp-content/uploads/2014/01/Nanotechnology-

Relative-Scales.png) 

อะตอม นาโนคาร์บอน 
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  ดงันั้น นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) จึงเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีวา่ดว้ยเร่ือง
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ การสร้างหรือสังเคราะห์วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีมีขนาดเล็ก
ในระดบันาโนเมตร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต , 2552: 191) 

หรือในระดบัอะตอมหรือโมเลกุลท าให้อุปกรณ์หรือวสัดุทั้งหลายท่ีผลิตไดมี้คุณสมบติัทางฟิสิกส์ 
เคมี หรือชีวภาพเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อผู ้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ หากจะกล่าวไปแลว้ความหมายท่ีง่ายต่อความเขา้ใจมากท่ีสุดของนาโนเทคโนโลยีนัน่คือ
เทคโนโลยีขนาดจ๋ิวนัน่เอง 

 1.2 เทคโนโลยกีารผลติในระดับนาโน  
  นาโนเทคโนโลยีมีพื้นฐานอยู่บนการผลิตในระดับอะตอมหรือโมเลกุลท่ีตอ้งการ    
โดยน าอะตอมหรือโมเลกุลดงักล่าวมาวางหรือเรียงในต าแหน่งท่ีตอ้งการดว้ยความแม่นย  า ดงันั้น 
ส่ิงท่ีผลิตข้ึนมาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได ้เทคโนโลยกีารผลิตในระดบันาโนมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

 

  
 

                  
 

 

ภาพที ่5-2  เทคโนโลยกีารผลิตในระดบันาโน 

(ท่ีมา: http://www.gitam.edu/eresource/nano  

/nanotechnology/role_of_bottomup_and_  

topdown_a_files/image002.gif) 

ล่างข้ึนบน 

 1. เทคโนโลยีจากบนลงล่าง (Top-down 

technology) เป็นเทคโนโลยีการผลิตส่ิงต่างๆ     
ในลักษณะสร้างส่ิงท่ีมีขนาดเล็กระดับอะตอม
หรือโมเลกุลข้ึนมาจากส่ิงใหญ่ หรือการตดัแบ่ง
วตัถุขนาดใหญ่ใหมี้ขนาดเล็กลงจนถึงระดบันาโน
เมตร เช่น การผลิตท่อนาโนคาร์บอน (Carbon 

nanotube) ซ่ึง เป็นวัสดุท่ีน ากระแสไฟฟ้าได้
เหมือนกบัเป็นโลหะ มีความแข็งแรงและเหนียว
กวา่เหล็กกลา้ ประมาณ 100 เท่า สามารถผลิตได้
โดยให้ความร้อนกบัคาร์บอนบริสุทธ์ิจนกระทัง่
ระเหยกลายเป็นไอแล้วปล่อยให้ควบแน่นใน
สุญญากาศหรือก๊าซเฉ่ือยจะได้แผ่นคาร์บอน
บริสุทธ์ิ เม่ือน ามามว้นเป็นท่อให้มีขนาดเล็กกว่า
เส้นผมของมนุษย ์ประมาณ 50,000 เท่า จะไดท้่อ
นาโนคาร์บอนท่ีสามารถน ามาประยุกต์  ใช้ใน
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างกวา้งขวาง เช่น ใช้เป็น
สายไฟขนาด จ๋ิวในเค ร่ืองใช้  ไฟฟ้า  ใช้ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการ เก็บกักพลั ง งานของ เซลล์
แสงอาทิตย์ เป็นตน้  

บนลงล่าง 

 ขนาดใหญ่ 

วสัดุนาโน 

ผงขนาดเลก็ 

อะตอม 

โมเลกลุ 
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  2. เทคโนโลยีแบบล่างขึน้บน (Bottom-up technology) เป็นเทคโนโลยีการผลิตส่ิงของ
ขนาดใหญ่โดยการน าอะตอมหรือโมเลกุลซ่ึงมีขนาดเล็กมาจดัเรียงหรือประกอบเขา้ด้วยกนัเป็น
โครงสร้างหรือรูปแบบตามตอ้งการ เช่น นายดอน ไอเกลอร์ (Don Eigler) นกัฟิสิกส์ของศูนยว์ิจยั
บริษทั ไอบีเอ็ม (IBM) ใช้เข็มปลายแหลมของกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์ (STM: 

Scanning Tunneling Microscope) ท าการเคล่ือนยา้ยอะตอมของธาตุซีนอน (Xe) จ านวน 35 อะตอม   
มาวางเรียงกนัลงบนแผ่นนิกเกิล (Ni) จนได้เป็นป้ายช่ือบริษทัไอบีเอ็มขนาดเล็กท่ีสุดในโลกคือ       
มีขนาดเพียง 0.0000017 เมตร เป็นตน้ 

 

     
 

ภาพที ่5-3  นายดอน ไอเกลอร์ (Don Eigler) และจดัเรียงธาตุซีนอนเป็นอกัษร IBM  

(ท่ีมา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit1-6.html) 

 

 1.3 การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลย ี

  เม่ือพิจารณาจากขนาดท่ีเล็กมากถึง 1 ในพนัล้านส่วน ท าให้สารหรือวสัดุในระดับ    
นาโนมีพื้นท่ีผิวเพิ่มข้ึนและสามารถแทรกซึมไปในพื้นที่ผิวอ่ืนๆ ไดดี้ (วรางคณา วารีสนอ้ยเจริญ, 

2553: 77) ซ่ึงอาจแตกต่างกันในสารหรือวสัดุนาโนแต่ละชนิด ปัจจุบันจึงสามารถน านาโน
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชเ้พื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  1. ด้านอาหาร การน านาโนเทคโนโลยีมาใชด้า้นอาหาร พบวา่ อนุภาคนาโนบางชนิด     
มีผลในการตา้นเช้ือจุลินทรีย ์เช่น อนุภาคนาโนของเงิน จึงน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของพลาสติก
หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ส าหรับอาหาร สามารถช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ เช่น 
เน้ือสัตว ์ขนมหวาน อาหารแช่แข็ง รวมทั้งเคร่ืองด่ืมต่างๆ และยงัใช้ก าจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงคไ์ด้
อีกดว้ย นอกจากน้ี นาโนเทคโนโลยยีงัน ามาใชใ้นการผลิตภาชนะบรรจุอาหารท่ีมีคุณสมบติัป้องกนั
ความร้อนไดดี้ มีความเหนียว น ้าหนกัเบา และยอ่ยสลายไดง่้าย  



 
214 ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข       
นาโน เทคโนโลยีท า ให้ วงการแพ ทย์แล ะ
สาธารณสุขเจริญก้าวหน้ามาก มีการสร้าง
หุ่นยนต์นาโนจากโปรตีนท่ีสามารถติดตาม
ความผิดปกติของเซลล์ ใช้หุ่นยนต์ป้องกัน      
เ ช้ื อ โร ค  รั ก ษ า ไ ขมัน อุด ตันใ น เ ส้ น เ ลื อ ด 
ตลอดจนท าลายเช้ือโรคหรือเซลล์มะเร็งไดโ้ดย
ไม่ตอ้งมีการผ่าตดั นอกจากน้ี นาโนเทคโนโลยี
ยงัสามารถใช้ผลิตยาขนาดเล็กท่ีช่วยให้รักษา
โรคไดเ้ฉพาะจุดท่ีเป็นโรคซ่ึงสามารถลดอาการ
ขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใช้ยา หรือใช้ในการปลูก
ถ่ายอวยัวะใหก้บัผูป่้วยท่ีอวยัวะเสียหายหรือขาด
ไปเพื่อใหผู้ป่้วยนั้นด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข  

 

  4. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนัจะพบว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      
ไดถู้กยอ่ขนาดใหเ้ล็กลงและมีน ้าหนกัเบาลงเร่ือยๆ แต่อุปกรณ์เหล่าน้ีกลบัสามารถท างานไดร้วดเร็ว
ข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เน่ืองจากสามารถใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตทรานซิสเตอร์ 
(Transistor) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ มีขนาดเล็กลงเพื่อท่ี        
จะเพิ่มจ านวนทรานซิสเตอร์ท่ีบรรจุอยู่ในแผงวงจรรวมให้มากข้ึน ท าให้มนุษยไ์ด้มีโอกาสใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กลง มีน ้ าหนักเบา พกพาสะดวก และสมรรถนะสูงข้ึน นอกจากน้ี               

  2. ด้านวัสดุศาสตร์ ลกัษณะของวสัดุ
นาโนเป็นได้ทั้ งโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ หรือ
วสัดุผสม ความสามารถในการจดัเรียงอะตอมหรือ
โมเลกุลของวสัดุไดอ้ยา่งเท่ียงตรงโดยใชเ้คร่ืองมือ
หรือวิธีการท่ีทนัสมยัท าให้ได้วสัดุท่ีมีคุณสมบติั
ดา้นต่างๆ ในทางท่ีดีข้ึน เช่น ความแขง็แรง การน า
ไฟฟ้า อายุการใช้งาน ความยืดหยุ่น หรือสมบติั
ทางแม่เหล็ก ส่งผลให้มนุษย์สามารถปรับปรุง
คุณสมบติัของวสัดุได้ตามท่ีต้องการ เช่น ท าให้
วสัดุมีศกัยภาพเป็นช้ินส่วนท่ีแข็งแรง มีอายุการใช้
งานท่ีนานกวา่เดิม เป็นตน้   
 

ภาพที ่5-4  ท่อนาโนคาร์บอนวสัดุท่ีมี 

ความยดืหยุน่และแขง็แรงสูง 

(ท่ีมา: http://www.gaia3d.co.uk/3d-

models/3d-chemistry/carbon-nanotube/) 

ภาพที ่5-5  เซอร์เจียน นาโนบอท (Surgeon 

nanobot) หุ่นยนตน์าโนก าลงัน ากอ้นเลือด  
ออกจากเส้นเลือดท่ีอุดตนั 

(http://www.nanotech-now.com/ 

images/Art_Gallery/EV-36-large.jpg)  
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ยงัสามารถผลิตไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ท่ีสามารถวดัปริมาณสารต่างๆ ในเลือดหรือปัสสาวะได้
อย่างรวดเร็วฉบัไว รวมทั้งหุ่นยนต์จ๋ิวท่ีมีขนาดเท่ากบัเม็ดเลือดแดงในการรักษาโรค ท าลายไขมนั   
ท่ีอุดตนัในเส้นเลือด หรือเซลลม์ะเร็งในจุดท่ีเราตอ้งการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

  5. ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม  นาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการเก็บสะสมและการผลิตพลงังานของวสัดุต่างๆ ปัจจุบนัสามารถใช้นาโนฟิล์ม
มาเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell) ท าให้มีประสิทธิภาพในการเปล่ียน
พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าไดดี้ข้ึน หรือน าท่อนาโนคาร์บอนมาผลิตเป็นแบตเตอร่ีรถยนต์ท า
ใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึนนบัสิบปีนอกจากน้ี นาโนเทคโนโลยียงัสามารถใช้ตรวจและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น  ปรับปรุงการควบคุมการปล่อยอากาศพิษจากแหล่งต่างๆ พัฒนา
กระบวนการผลิตใหส้ามารถประหยดัพลงังานและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

  6. ด้านการทหาร นาโนเทคโนโลยีมีประโยชน์ทางดา้นการทหาร เช่น ใชก้ารผลิตเส้ือ
เกราะกนักระสุนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษคือมีน ้ าหนกัเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถดูดกลืน
พลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของกระสุนไดดี้ท าให้ลดแผลฟกช ้ า อาการบาดเจ็บของอวยัวะภายใน
และการเสียชีวติได ้นอกจากน้ี นาโนเทคโนโลยยีงัสามารถใชผ้ลิตชุดทหารท่ีมีน ้ าหนกัเบา ไม่เป้ือน
เลนหรือโคลน มีเซ็นเซอร์ตรวจวดัสภาพร่างกาย ตรวจสอบสารเคมีและเช้ือโรค และสามารถ
ปรับเปล่ียนสีใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกได ้เช่น เม่ืออยูใ่นหิมะจะเป็นสีขาว หากอยูใ่นป่าจะเป็น     
สีเขียว เป็นตน้   
 

 

 

ภาพที ่5-6  ความยดืหยุน่และการลดพลงังานจลน์จากกระสุนของท่อนาโนคาร์บอน 

(ท่ีมา: http://images.iop.org/objects/phw/news/11/10/26/nano1.jpg) 
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  7. ด้านการเกษตร นาโนเทคโนโลยีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเกษตรไดต้ั้งแต่
ในแปลงการผลิตไปจนถึงผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวหรือการพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น ใชใ้นการผลิตดิน
อินทรียท่ี์เรียกวา่ สมาร์ทซอย (Smart soil) ใชย้ืดอายุผกัและผลไม ้เพิ่มคุณภาพเคร่ืองส าอางต่างๆ   
ท่ีผลิตได้จากผลิตภณัฑ์เกษตร รวมทั้งผลิตมุง้นาโนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษคือสามารถปล่อยสารท่ีมี
ฤทธ์ิฆ่าแมลงออกมาไดโ้ดยจะไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เม่ือมีแมลงมาเกาะแมลงก็จะตาย สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับปลูกผกัในโรงเรือนเพื่อใชใ้นการก าจดัแมลงศตัรูพืชไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จะเห็นได้ว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพสูงในการสร้างหรือผลิต     
ส่ิงต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถท าไดด้ว้ยเทคโนโลยีปกติ อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีเราตอ้งพึงระลึกไวก้็คือในการ
ใชน้าโนเทคโนโลยมีีความเป็นไปไดท่ี้จะท าใหเ้กิดทั้งการสร้างสรรคแ์ละความเส่ียง ปัญหาท่ีส าคญั
คือจะลดความเส่ียงใหน้อ้ยท่ีสุดไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีถือเป็นส่ิงท่ีท าไดค้่อนขา้งยาก 

 

2. เทคโนโลยชีีวภาพ 

 2.1 ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพ 

   ค าว่า เทคโนโลยีชีวภาพ  ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Biotechnology หมายถึง
เทคโนโลยีท่ีน าเอาความรู้ด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา จุลชีววิทยา พนัธุศาสตร์          
มาประยุกต์ใช้กบัส่ิงมีชีวิต ช้ินส่วนของส่ิงมีชีวิต หรือผลผลิตของส่ิงมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว ์
หรือจุลินทรียเ์พื่อเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เทคโนโลยชีีวภาพมีขอบเขตกวา้งขวาง 

ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยสี าหรับการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย ์การผลิตพลงังานไป 

จนถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม รวมถึงเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการแปรรูปและเพิ่มคุณค่าของสินคา้ต่างๆ 

ท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตหรือท่ีใช้หลกัการของวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น
เทคโนโลยชีีวภาพทั้งส้ิน  
  มนุษยรู้์จกัเทคโนโลยชีีวภาพมาเน่ินนานหลายพนัปีส่วนใหญ่จะน ามาใชป้ระโยชน์ใน
แปรรูปและถนอมอาหาร เทคโนโลยชีวภาพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีการหมกั (Fermentation technology) ซ่ึงถือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมท่ีไม่ตอ้ง
ใชค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคนิควธีิการทางชีววทิยาขั้นสูงมากนกั เช่น การน ายีสตม์าหมกั
กบัธัญพืชหรือผลไมเ้พื่อใช้ท าเป็นเบียร์และไวน์ ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพท่ีตอ้งใช้ความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคนิควิธีการทางชีววิทยาขั้นสูงเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัเซลล์หรือ
เน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต เช่น น าเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมมาใช้ในการปรับปรุงสายพนัธ์ุพืช เรียก
เทคโนโลยชีีวภาพลกัษณะน้ีวา่เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่  
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 2.2 ประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพ 

  เทคโนโลยีชีวภาพถือว่ามีความส าคญัมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เน่ืองจากมีบทบาท   
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นลกัษณะของการแกไ้ขหรือปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน ตลอดจน
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยชีีวภาพสามารถจ าแนกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1. ด้านการเกษตร การน าเทคโนโลยชีีวภาพมาใชด้า้นการเกษตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับปรุงพนัธ์ุพืชให้มีความตา้นทานต่อโรค แมลงหรือศตัรูพืช
อ่ืนๆ การคิดคน้วิธีการท าให้ผลไม้สุกงอมช้าลงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการสูญเสียผลผลิตรวมทั้ง
ปรับปรุงพนัธ์ุสัตวใ์ห้มีลกัษณะดีตามท่ีตอ้งการ เช่น น าสัตวพ์นัธ์ุดีจากต่างประเทศซ่ึงอ่อนแอไม่
สามารถทนต่อสภาพอากาศของไทยมาผสมพนัธ์ุกบัพนัธ์ุพื้นเมือง เพื่อให้ไดลู้กผสมท่ีมีลกัษณะดี
เหมือนกบัพนัธ์ุต่างประเทศท่ีแข็งแรง ทนทานต่อโรคและทนต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยได ้  
เป็นตน้    
  2. ด้านอุตสาหกรรมและอาหาร เราใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทตั้งแต่อุตสาหกรรมผลิตอาหารไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค โดยเฉพาะการผลิต
อาหาร มีการใชเ้ทคโลยชีีวภาพเพื่อแปรรูปจากผลผลิตจากพืชและสัตว์ เช่น นมเปร้ียว โยเกิร์ต ซีอ๊ิว 
เตา้เจ้ียว ท าใหเ้รามีอาหารท่ีหลากหลายไวรั้บประทาน หรือใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มปริมาณ
เน้ือสัตว ์เช่น สุกร ปลา หอยต่างๆ หรือลดปริมาณ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในไข่แดง เป็นตน้ 

  3. ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพถูกน ามาใช้ผลิตโปรตีนท่ีใช้เป็นยาและวคัซีน 
เช่น การผลิตฮอร์โมนอินซูลินท่ีใช้รักษาโรคเบาหวาน การผลิตโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของคนแคระ การผลิตวคัซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี การผลิตโปรตีนท่ีใช้รักษา
โรคมะเร็ง นอกจากน้ี ยงัท าให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดขั้นตอนการผลิต   
ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

  4. ด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม เราสามารถใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพลงังาน
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น ามูลสัตว์มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพส าหรับใช้ในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรม น าพืชท่ีให้แป้งและน ้ าตาลมาผลิตเป็นเอทานอล ตลอดจนใชจุ้ลินทรียบ์างชนิดบ าบดั      
น ้ าเสียจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติหรือย่อยสลาย
คราบน ้ามนัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุระหวา่งการขนส่งน ้ามนัในทะเล 

  5. การประยุกต์ใช้ในด้านอืน่ๆ เช่น การพิสูจน์บุคคลท่ีท าความผดิ การพิสูจน์ความเป็น
พ่อ-แม่-ลูกกนั การตรวจสอบพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจต่างๆ โดยการตรวจวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA fingerprint) 
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 2.3 ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยชีีวภาพ  
  เม่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าของท าให้มนุษย์คิดค้นเทคนิคหรือ
วิธีการใหม่ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับส่ิงมีชีวิตได้อย่างหลากหลาย เช่น การโคลนน่ิง       
การตดัแต่งพนัธุกรรม การตรวจลายพิมพดี์เอน็เอ หรือผลิตวสัดุชีวภาพ เป็นตน้ 

  1. การคัดลอกพนัธุกรรมหรือการโคลนน่ิง  
   โคลนน่ิง (Cloning) เป็นกระบวนการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศชนิดหน่ึง       
มนุษยไ์ด้รู้จกัการโคลนน่ิงมาตั้งแต่สมยัโบราณแต่เรียกช่ือว่า การเพาะช าพืช โดยค าว่า โคลน         
มาจากค าในภาษากรีกวา่ Klone แปลวา่ แขนง กิ่ง ก้าน ซ่ึงใชอ้ธิบายการแบ่งเซลล์แบบไม่อาศยัเพศ   
ในพืชและสัตว์ ดงันั้น การโคลนน่ิง จึงหมายถึงการผลิตพืชหรือสัตวใ์ห้มีลกัษณะทางกายภาพ 
(Phenotype) และทางพนัธุกรรม (Genotype) เหมือนกนัโดยไม่ใชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียมา 

ผสมกนั การโคลนน่ิงจึงเป็นการท าส่ิงมีชีวิตให้เป็นแฝดเหมือนกนั คือ มีเพศเหมือนกนั สีผิว
เหมือนกนั หมู่เลือดเหมือนกนั เป็นตน้ ซ่ึงในทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสัตวเ์กิดปรากฏการณ์การ
เกิดแฝดข้ึนได้น้อยมาก บางรายงานกล่าวว่าแฝดคู่สอง (Twin) มีโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 1-5    

และแฝดคู่สาม คู่ส่ี หรือมากกวา่ มีรายงานการเกิดนอ้ยมาก 

   ปัจจุบนัการโคลนน่ิงท่ีนิยมน ามาใช้ขยายพนัธ์ุพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Tissue culture) ซ่ึงประสบผลส าเร็จอยา่งสูงในการขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้การโคลนน่ิงพืชจะใชเ้ซลล ์
อวยัวะ เน้ือเน่ือ แม้กระทัง่โพรโทพลาสต์ของพืชมาเล้ียงในสารอาหารในสภาวะท่ีเหมาะสม      
ส่วนต่างๆ ของพืชดังกล่าวก็จะสามารถเจริญเป็นพืชต้นใหม่ท่ีมีลักษณะตรงตามพนัธ์ุเดิมทุก
ประการ นอกจากน้ี การตดัก่ิง ใบ ราก ไปปักช าดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ก็จดัเป็นการโคลนน่ิงดว้ยเช่นกนั 
การโคลนน่ิงนิยมท ากบัพืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้ว กุหลาบ คาร์เนชัน่ แครอท หรือพืชท่ีมีปัญหาเร่ือง
ของการขยายพนัธ์ุหรือปัญหาเร่ืองโรค เช่น ขิง กลว้ยไม ้เป็นตน้ 

   การโคลนน่ิงพืชมีวธีิการและขั้นตอนดงัน้ี 

   1) น าช้ินส่วนของพืชมาเล้ียงในอาหารสังเคราะห์ ซ่ึงมีน ้ าตาล ฮอร์โมน และ        
แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลลข์องเน้ือเยือ่ 

   2) จดัสภาพแวดล้อมที่ใช้เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อให้เหมาะสม สะอาด และปลอด
เช้ือจุลินทรีย ์

   3) ควบคุมอุณหภูมิและความสว่างให้เหมาะสมกับชนิดของพืช ซ่ึงอุณหภูมิ           
ท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 23-28 องศาเซลเซียส ความสวา่ง 1,000-2,000 ลกัซ์ 
   4) ตดัแบ่งเน้ือเยื่ออกเป็นช้ินเพื่อเพิ่มจ านวน หรือถ้าเจริญเป็นตน้ก็ตอ้งแยกไป
เล้ียงในอาหารสังเคราะห์ใหม่ทุกๆ 1 เดือน 

http://www.thaibiotech.info/what-is-plant-tissue-culture.php
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   ตวัอยา่งการโคลนน่ิงหรือเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชแสดงดงัภาพท่ี 5-7   
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-7  การโคลนน่ิงแครอท 

(ท่ีมา: ประดบั นาคแกว้ และดาวลัย ์เสริมบุญสุข, 2551: 25) 

 

   จากภาพท่ี 5-7 จะเห็นได้ว่าตน้พืชสามารถเจริญและพฒันามาจากเซลล์ท่ีไม่ใช่
เซลล์สืบพนัธ์ุซ่ึงในรูปเป็นตน้แครอทท่ีเจริญมาจากเซลล์รากภายหลังการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อใน
อาหารสังเคราะห์ ท าให้ได้ต้นพืชท่ีมีลกัษณทางพนัธุกรรมตรงตามสายพนัธ์ุเดิมคราวละมากๆ 
นอกจากน้ี ตน้พืชท่ีผลิตไดจ้ะปลอดจากโรคโดยเฉพาะโรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัส แบคทีเรีย หาก
ตดัเน้ือเยื่อท่ีเจริญอยูบ่ริเวณปลายยอดของล าตน้ซ่ึงยงัไม่มีท่ออาหารอนัเป็นทางเคล่ือนยา้ยของเช้ือ
โรคดงักล่าวมาท าการโคลนน่ิง 

   อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีลว้นมีขอ้จ ากดั การโคลนน่ิงพืชตอ้งลงทุนในการจดัตั้ง
ห้องปฏิบติัการค่อนขา้งสูง ขั้นตอนในการปฏิบติัการขยายพนัธ์ุในพืชบางกลุ่มค่อนขา้งยาก เช่น    
พืชสมุนไพรท่ีมียาง เน่ืองจากยางอาจท าปฏิกิริยากบัอาหารสังเคราะห์ท่ีใชเ้ล้ียงตน้พืชสมุนไพรท า
ใหพ้ืชนั้นไม่เจริญเติบโตไม่ดูดสารอาหาร และอาจตายไดใ้นท่ีสุด  
 

รากของตน้แครอท 

เน้ือเยือ่ตดัขวางของ
ราก 

เน้ือเยือ่ 

ช้ินเลก็ๆ 

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่                                                      
ช้ินเลก็ๆในอาหารสงัเคราะห์ 

เซลลเ์ร่ิมแบ่งตวั 

เซลลต์น้อ่อน 

เพาะเล้ียงตน้อ่อนเลก็ๆ 

ในอาหารสงัเคราะห์ 

ไดพ้ืชท่ีโตเตม็วยั
เม่ือปลูกลงในดิน 
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ภาพที ่5-8  การเพาะเล้ียงตน้อ่อนของพืชในอาหารสังเคราะห์ 

(ท่ีมา: http://flora.coa.gov.tw/graph/web_structure/50/50_02.JPG 

http://flora.coa.gov.tw/graph/web_structure/50/50_03.jpg และ http://www.angelfire.com 

/il/Toddshome/images/angelfirehibiscus.JPG) 
 

   ในขณะท่ีมีการศึกษาการโคลนน่ิงในพืช ก็มีการศึกษาการโคลนน่ิงในสัตวด์ว้ย
เช่นกนั เช่น จอห์น กวัร์ดอน (John Gurdon) ไดท้  าการโคลนน่ิงกบโดยน านิวเคลียสจากล าไส้เล็ก
ของลูกออ๊ดมาใส่แทนท่ีนิวเคลียสของเซลลไ์ข่ในกบอีกตวัหน่ึงซ่ึงผลท่ีไดคื้อเซลล์ไข่ของกบพฒันา
เป็นเซลล์ลูกอ๊อดท่ีปกติและเจริญเติบโตเป็นกบตวัใหม่ท่ีมีลักษณะเหมือนกบต้นแบบท่ีน ามา   
โคลนน่ิง ดงัภาพท่ี 5-9   
 

 

 

 

ภาพที ่5-9  การโคลนน่ิงกบโดยใชเ้ซลลต์น้แบบจากล าไส้เล็กของลูกออ๊ด 

(ท่ีมา: Solomon; Berg; Martin & Villee, 1996: 376) 
 

    ต่อมา ดร.เอียน วิลมุต (Dr.Ian Wilmut) ได้ท าการโคลนน่ิงแกะพนัธ์ุสกอตทิช
เพศเมียช่ือวา่ ดอลลี่ (Dolly) โดยใชว้ิธีการเดียวกนักบัการโคลนน่ิงกบ โดยน านิวเคลียสของเซลล์
เตา้นมแกะท่ีเป็นตน้แบบมาใส่ในเซลลไ์ข่ของแกะอีกตวัหน่ึง แลว้น าเซลล์ไข่ท่ีท  าการโคลนน่ิงแลว้
ไปถ่ายฝากตวัอ่อนในทอ้งแม่แกะอีกตวัหน่ึง ดงัภาพท่ี 5-10  

เซลลล์ าไสเ้ลก็ 

เคล่ือนยา้ยนิวเคลียสออก 

แลว้ฉีดเขา้ในเซลลไ์ข ่

ลูกออ๊ด ท าลาย 

นิวเคลียส                

http://flora.coa.gov.tw/graph/web_structure/50/50_02.JPG
http://flora.coa.gov.tw/graph/web_structure/50/50_03.jpg
http://www.angelfire.com/


 

 

221 ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

 
 

 

ภาพที ่5-10  การโคลนน่ิงแกะโดยวธีิการถ่ายโอนนิวเคลียส  

(ท่ีมา: Miller and Levine, 2010: 427) 
 
 

      
 

ภาพที ่5-11  ดร.เอียน วิลมุต  และ ดอลล่ี 

(ท่ีมา: http://www.bedfordresearch.org/events/2007/ian_ 

wilmut-sm.jpg และ http://content.answcdn.com/main 

/content/img/getty/1/6/1797416.jpg) 

 

      
 

ภาพที ่5-12  สุนขัเรืองแสงรูปป้ี   
(ท่ีมา: http://www.zimmcomm.biz/images/misc/ruppy.jpg    

 และ http://www.nature.com/news/2009/091110/images/  

news.2009.cloneddog.6-_a_.jpg 

เคล่ือนยา้ยนิวเคลียสออก 

นิวเคลียส                    
เซลลต์น้แบบ 

เซลล ์

พร้อมแบ่งตวั 

เอม็บริโอ แกะอุม้ทอ้ง แกะโคลนน่ิง 

ดอลล่ี ถือเป็นสัตว์เล้ียงลูก
ดว้ยนมท่ีเกิดจากการโคลนน่ิงตัวแรก
ของโลกและเป็นตน้แบบส าหรับการ
โคลนน่ิงสัตว์อ่ืนๆ ในเวลาต่อมา 
ดอลล่ีสามารถสืบพนัธ์ุได้ตามปกติ 
และได้ให้ก า เนิดลูกตัวแรกช่ือว่า 
บอนน่ี (Bonny) ปัจจุบัน ดอลล่ีได้
เสียชีวิตแล้วขณะที่มีอายุเพียง 6 ปี 
เน่ืองจากประสบปัญหาแก่ก่อนวยั
และโรคปอด 

 

ล่ า สุ ด เ ม่ื อ ปี  พ . ศ .  2550 

นักวิทยาศาสตร์ประเทศเกาหลีใต ้          
ได้ท  าการโคลนน่ิงสุนัขพนัธ์ุบีเก้ิล 
(Beagle) จ  านวน 4 ตวั เรียกวา่ รูปป้ี 
(Ruppy) แปลเป็นไทยวา่ สุนัขสีแดง
ทบัทมิ เป็นสุนขัท่ีสามารถเรืองแสงสี
แดงออกมาไดโ้ดยนกัวทิยาศาสตร์ได้
น าโปรตีนเรืองแสงตดัต่อเข้าไปใน
สุนัขเหล่าน้ีตั้ งแต่ยงัคงเป็นตวัอ่อน
อยู่ในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้ น
จึงน

เซลลไ์ข่ 

http://www.bedfordresearch.org/events/2007/ian_
http://content.answcdn.com/main
http://www.zimmcomm.biz/images/misc/ruppy.jpg%20%20%20%20และ
http://www.zimmcomm.biz/images/misc/ruppy.jpg%20%20%20%20และ
http://www.nature.com/news/2009/091110/images/%20news.2009.cloneddog.6-_a_.jpg
http://www.nature.com/news/2009/091110/images/%20news.2009.cloneddog.6-_a_.jpg
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จึงน าตวัอ่อนลูกสุนขัดงักล่าวไปฝากไวท่ี้แม่ของสุนขัจนกระทัง่คลอดออกมา ซ่ึงตามปกติแลว้สุนขั
จะไม่มียนีเรืองแสงในร่างกาย ผลการโคลนน่ิงคร้ังน้ีท าให้เกิดความคาดหวงัวา่ในอนาคตอาจมีการ
น ายีนท่ีเช่ือมโยงกบัโรคภยัไขเ้จ็บในมนุษย ์เช่น โรคพาร์คินสัน (Parkinson's disease) ปลูกถ่ายเขา้
ไปในสุนขัเพื่อท าการศึกษาวจิยัก็เป็นได ้  
 ส าหรับประเทศไทยได้ท าการโคลนน่ิงสัตว์ส า เ ร็จเ ม่ือปี พ.ศ. 2543 โดย
ศาสตราจารย ์มณีวรรณ กมลพฒันะ ผูอ้  านวยการโครงการนิวเคลียร์เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผสมเทียมโคนมและกระบือปลกั คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ไดน้ าเซลล์ใบหู
ของโคแบรงกัสเพศเมียมาเป็นเซลล์ตน้แบบ ท าให้เกิดลูกโคโคลนน่ิงตวัแรกของประเทศไทย          
มีช่ือว่า อิง เป็นลูกโคสีด า หลงัจากนั้นพื้นฐานความรู้ด้านการโคลนน่ิงของประเทศไทยก็มีการ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง จนปัจจุบนัไดมี้สัตวเ์กิดจากการโคลนน่ิงเกิดข้ึนมากมาย เช่น เศวต โคขาว
ล าพนูโคลนน่ิง โคลนทอง ลูกควายโคลนน่ิงจากพญาควายปลกั เป็นตน้  
 

      
 

ภาพที ่5-13  โคขาวล าพนูโคลนน่ิง และพญาควายปลกัโคลนน่ิง 

(ท่ีมา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2246171                                                              

และ http://static.naewna.com/uploads/news/source/51528.jpg) 

 

 การโคลนน่ิงสัตวมี์ประโยชน์ในการอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุหรือสัตวท่ี์
หายากให้มีจ  านวนเพิ่มข้ึนคราวละมากๆ ในแง่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยลดจ านวน
สัตวท่ี์ใช้ในการทดลองให้น้อยลง เน่ืองจากการโคลนน่ิงจะได้สัตวท่ี์มีพนัธุกรรมและลกัษณะท่ี
เหมือนกนั ไม่มีการแปรผนั ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้าย ส าหรับทางการแพทยส์ามารถใชใ้นการปลูก
ถ่ายทดแทนอวยัวะของมนุษย ์โดยใช้ภูมิคุม้กนัตวัเองมาเป็นตน้แบบท าให้ไดอ้วยัวะใหม่ท่ีไม่ถูก
ต่อตา้นโดยภูมิคุม้กนัซ่ึงสามารถลดความเส่ียงในการใชย้าลดภูมิคุม้กนัได ้อยา่งไรก็ตาม การโคลน-

น่ิงท าใหสู้ญเสียเป็นเอกลกัษณ์และความหลายหลายทางพนัธุกรรม เน่ืองจากสัตวจ์ากการโคลนน่ิง

http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2246171%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2246171%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
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จะมีลกัษณะเหมือนกนัไปหมดไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจส่งผลต่อวิวฒันาการและความอยูร่อดในการ
ด ารงเผ่าพนัธ์ุ นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางดา้นจริยธรรม เช่น กรณีการปลูกถ่ายทดแทนอวยัวะของ
มนุษยเ์พราะตอ้งท าการโคลนน่ิงคนท่ีเหมือนกนัออกมาแลว้น าอวยัวะของคนนั้นมาปลูกถ่ายแทนท่ี
อวยัวะคนที่เป็นตน้แบบ ซ่ึงท าให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวยัวะไม่ครบ หรืออาจมีปัญหาด้าน
กฏหมายในการพิสูจน์ว่าใครท าผิดในทางคดีเน่ืองจากบุคคลจะมีดีเอ็นเอเหมือนกนั แมแ้ต่รูปร่าง
หนา้ตาก็ยงัเหมือนกนัดว้ย  
  2. การตัดแต่งพนัธุกรรมหรือจีเอม็โอ (GMOs)    
 

       
 

ภาพที ่5-14  การท าพืชจีเอม็โอ (GMOs) 

(ท่ีมา: http://stephanieanahilopez.blogspot.com  

/2012/06/how-are-gmos-created.html) 

 จีเอ็มโอ (GMOs) มาจากค าว่า 
Genetically Modified Organisms  
หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีได้รับการดดัแปลง
หรือตดัแต่งพนัธุกรรมโดยใช้หลกัของ
พนัธุว ิศวกรรม ซ่ึงพบไดท้ั้งในพืช 
สัตว ์หรือจุลินทรีย ์ท าให้เกิดส่ิงมีชีวิต
สายพัน ธ์ุ ใหม่ ท่ี มี คุณส มบัติตาม ท่ี
ตอ้งการ 
 พัน ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม เ ป็ น ก า ร
เปล่ียนแปลงสารพันธุกรรมโดยการ   
ตดัต่อยีน (Gene) ด้วยกระบวนการท่ี
แตกต่างจากการเป ล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลกัการท่ีว่า ยีนหรือ  
ดีเอ็นเอ (DNA) คุวบคุมการสังเคราะห์
โปรตีน เม่ือน ายีนไปตัดต่อจะท าให ้ 
การสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์เกิดการ
เปล่ียนแปลง (ปรีชา สุวรรณพินิจ และ
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2540: 655)   
อันส่ งผลให้ลักษณะของ ส่ิง มี ชีวิต
เปล่ียนแปลงไปด้วย ตัวอย่างการน า
หลกัพนัธุวศิวกรรมมาใชท้  าพืชจีเอ็มโอ 
แสดงดงัภาพท่ี 5-14   

 

  ตดั DNA ซ่ึงมียนีท่ีตอ้งการ 

เช่ือมต่อเขา้กบั DNA  

ของแบคทีเรีย DNA เกาะบนอนุภาค 

ของโลหะ 

แบคทีเรียน า  DNA  

ลูกผสมเขา้สู่เซลลพื์ช 

DNA ลูกผสมเขา้สู่ 

เซลลพื์ชดว้ยปืนยงิยนี              
(Gun gene) DNA ลูกผสมไปเป็น                                

ส่วนหน่ึงของโครโมโซมพืช 

เกิดการแบ่งเซลล ์

เซลลพื์ชเจริญเติบโต      
เป็นตน้พืชสายพนัธุ์ใหม่ 

เพาะเล้ียง                         
ในอาหารสงัเคราะห์ 

http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://stephanieanahilopez.blogspot.com/
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   ส าหรับตวัอย่างการน าหลกัของพนัธุวิศวกรรมมาใช้กบัจุลินทรีย ์เช่น การผลิต
ฮอร์โมนอินซูลินจากแบคทีเรีย โดยตดัดีเอ็นเอที่ควบคุมการผลิตฮอร์โมนอินซูลินของมนุษย์
ออกมาเป็นท่อนๆ แลว้ใส่เขา้ไปในดีเอ็นเอพาหะ (DNA vector) หรือตวัรับช้ินส่วนดีเอ็นเอท่ีถูกตดั
ออกมา (ดีเอ็นเอพาหะท่ีนิยมใช้คือพลาสมิด (Plasmid) ซ่ึงเป็นดีเอ็นเอของแบคทีเรีย มีลกัษณะเป็น
วงแหวนสายคู่) เกิดเป็นดีเอน็เอลูกผสม (Recombinant DNA) แลว้ใส่กลบัคืนให้กบัแบคทีเรียท าให้
แบคทีเรียดงักล่าวสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินใหก้บัมนุษยไ์ด ้ดงัภาพท่ี 5-15   

 

        
 

ภาพที ่5-15  การผลิตฮอร์โมนอินซูลินจากแบคทีเรีย 

(ท่ีมา: Brennan and Withgott, 2005: 274) 

 

      
 

ภาพที ่5-16  การเปรียบเทียบปลามา้ลายเรืองแสงกบัปลามา้ลายปกติ 

(ท่ีมา: http://findersfree.com/animals-pets/what-are-some-good-fish-for-a-beginner-newbie  

และ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9470000056388)                   

แบคทีเรีย 

ผลิตฮอร์โมน 

อินซูลิน 

แบคทีเรีย 

พลาสมิด 

ดีเอน็เอ 
ควบคุมการ
ผลิตฮอร์โมน
อินซูลิน 

เซลลต์บัอ่อน 

ดีเอน็เอลูกผสม 

  ส่วนตัวอย่างการท าสัตว์จีเอ็มโอ 
เช่น การตดัแต่งพนัธุกรรมปลาม้าลายให้
เรืองแสงได้ โดยน ายีนควบคุมการสร้าง
โปรตีนเรืองแสงจากแมงกะพรุน มาใส่ในดี
เอ็นเอของปลามา้ลาย ท าให้พนัธุกรรมของ
ปลาม้าลาย เป ล่ี ยนไปจาก เ ดิม ท่ีล าตัว           
สี เหลืองน ้ า เ งินสลับกับลายมะกอกด า        
ไม่เรืองแสง กลบักลายเป็นปลามา้ลายเรือง
แสง เช่นเดียวกับแมงกะพรุนท่ีน ายีนมา
ขา้งตน้  นอกจากน้ี ยงัมีสัตวจี์เอ็มโออ่ืนๆ 
อีก เช่น หนูท่ีส่งเสียงร้องเหมือนนก สัตวท่ี์
มีทั้ งลักษณะของสุนัขและสิงโตอยู่ในตัว
เดียวกนั เรียกวา่ ดอไลออน (Dolion)     

http://findersfree.com/animals-pets/what-are-some-good-fish-for-a-beginner-newbie
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ภาพที ่5-17  ดอไลออน (Dolion) สัตวจี์เอม็โอ 

ท่ีมีทั้งลกัษณะของสุนขัและสิงโตอยูใ่นตวัเดียวกนั  

(ท่ีมา: http://listverse.com/2008/04/01/top-10-bizarre 

-genetically-modified-organisms/) 
 

 

 

ด้านการแพทย์ ใชผ้ลิตวคัซีนหรือยาชนิดต่างๆ อาทิ วคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบ โรคเทา้เป่ือยใน
สัตว ์โรคกลวัน ้า (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2540: 655) ด้านอุตสาหกรรม 
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของวสัดุ อาทิ ผลิตฝ้ายให้มีเส้นใยสีฟ้าเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการยอ้มสีผ้า การท าให้ต้นยูคาลิปตัสมีลิกนิน น้อยลงในอุตสาหกรรมกระดาษ           
ด้านส่ิงแวดล้อม ช่วยลดการใชส้ารเคมีในการก าจดัศตัรูพืชและมลพิษท่ีจะปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 
ใช้ต้นอินเดียมสัตาร์ทท่ีมียีนของวชัพืชในการดูดซับสารตะกัว่ ผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองท่ีมี
ฟอสฟอรัสสูงและไฟเททต ่าเพื่อลดปริมาณไฟเททท่ีถูกชะล้างลงสู่แหล่งน ้ าพร้อมกบัมูลสัตวอ์นั
ก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้า เป็นตน้ 

   อย่างไรก็ตาม ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บการตดัแต่งพนัธุกรรมยงัเป็นที่โตแ้ยง้และเป็นท่ี
กงัวลว่าจะมีผลต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น กังวลว่ายีนหรือสารพนัธุกรรมที่ใช้ในการตดัแต่ง
พนัธุกรรมอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดไปสู่ ส่ิงมีชีว ิตอื่นๆ และเป็นภยัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ย ีนที่สร้างความทนต่อยาปฏิชีวนะหรือตา้นทานสารก าจดัวชัพืช กังวลว่า
สารพิษท่ีผลิตจากพืชจีเอ็มโออาจส่งผลให้แมลงศตัรูพืชด้ือต่อสารชีวภาพหรือมีผลต่อแมลงอ่ืนๆ 
ท่ีมีประโยชน์ กังวลว่าการท าจีเอ็มโอท่ีเพิ่มมากข้ึนจะส่งกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

จะ เ ห็นได้ว่ า  จี เอ็มโอสามารถ
น ามาใช้ได้ทั้ งในพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย ์
ส่งผลให้มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จาก     
จีเอ็มโอในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร 
ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากข้ึน 
คุณภาพของผลผลิตดีข้ึนและพัฒนาสาย
พนัธ์ุให้มีลกัษณะใหม่ท่ีทนทานต่อโรคและ
แมลง อาทิ  ฝ้ายบีที เ ป็นฝ้ายท่ีได้รับยีน
ควบคุมการสร้างโปรตีนท่ีเป็นพิษต่อหนอน
ผีเส้ือท่ีเป็นศัตรูท าลายสมอฝ้าย ซ่ึงยีนน้ี
ได้มาจากแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเกนซิส 
(Bacillus thuringiensis) (นันทนา สีสุข, 

2555: 16) ด้านพลังงาน ช่วยปรับปรุงพนัธ์ุ
พืชท่ีผลิตสารใหพ้ลงังาน อาทิ พนัธ์ุขา้วโพด
ให้มีแป้งท่ีสามารถผลิตเอทานอลไดง่้ายข้ึน           
ด้านการแพทย์  ใชใ้ชผ้ลิตวคัซีนหรือยาชนิด
ต่างๆ อาทิ วคัซีน  

http://listverse.com/2008/04/01/top-10-bizarre
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ของส่ิงมีชีวิต กังวลว่าผลิตภณัฑ์จีเอ็มโออาจมีความเส่ียงต่อผูบ้ริโภค เนื่องจากมีรายงานว่า
ผูบ้ริโภคได้รับอนัตรายจากการบริโภคสารแอล -ทริปโตเฟน (l-Tryptophan) ในอาหารเสริมท่ี
ผลิตจากพืชจีเอ็มโอจนก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิต มีรายงานว่ามันฝร่ังจีเอ็มโอท่ีสร้าง
โปรตีนเลคติน (Lectin) ท าให้หนูท่ีใชใ้นการทดลองมีภูมิคุม้กนัท่ีลดลง เน้ือเยื่อของอวยัวะภายใน 
อาทิ ตบั ไต หวัใจ และสมองท างานผิดปกติ มีรายงานวา่สารอาหารจากพืชจีเอ็มโออาจมีคุณค่าทาง
โภชนาการไม่เทียบเท่าอาหารปกติ อาทิ ถั่วเหลืองจีเอ็มจะมีสารไอโซฟลาโวน (Isoflavone) 

มากกวา่ถัว่เหลืองธรรมดาเล็กนอ้ย ซ่ึงสารโอโซฟลาโวนน้ีเป็นกลุ่มสารท่ีมีเอสโทรเจน (Estrogen) 

รวมอยู่ด้วยจึงมีความต่ืนตวัว่าการเพิ่มข้ึนของฮอร์โมนเอสโทรเจนอาจท าอนัตรายต่อผูบ้ริโภค
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารก เป็นตน้  
   จากตวัอย่างความกงัวลเกี่ยวกบัพืชหรือผลิตภณัฑ์จีเอ็มโอที่กล่าวขา้งตน้อาจ    
มีสาเหตุเกี่ยวเน่ืองหรือปัจจยัแทรกซ้อนหลายประการ เช่น กรณีผลกระทบของสารพิษที่ผลิต
จาก Bacillus thuringiensis ต่อผีเส้ือโมนาร์ช (Monarch) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า ผลของการ
ทดลองยงัไม่ปรากฏชดัว่ามีผลกระทบต่อแมลงดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัและยงัไม่สามารถพิสูจน์
แน่ชัดว่าการน ายีนจาก Bacillus thuringiensis มาใช้ท าจีเอ็มโอนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ
ขยายพนัธ์ุพืชในระยะยาว กรณีหนูกินมนัฝร่ังจีเอ็มโอท่ีสร้างโปรตีนเลคตินแลว้มีภูมิคุม้กนัลดลง 
พบว่าการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์ดงักล่าวเป็นการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกตอ้งตามหลกั
วิทยาศาสตร์แต่ก็ตอ้งท าการทดลองต่อไปเพื ่อพิสูจน์ว่าเป็นผลที่เกิดข้ึนมาจากจีเอ็มโอหรือ
สาเหตุอ่ืน กรณีผลกระทบของผลิตภณัฑ์จีเอ็มโอท่ีก่อให้เกิดสารภูมิแพ ้พบว่าสารภูมิแพส้ามารถ
พบไดใ้นอาหารประเภทสัตวท์ะเล อาหารในพืชตระกูลถัว่และไข่ แต่กรณีการเกิดภูมิแพต้่อถัว่
สายพนัธุ์ใหม่น้ีเกิดข้ึนจริงจึงไดร้ะงบัการทดลองและหน่วยงานของรัฐไดห้้ามไม่ให้มีการ
จ าหน่ายถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดงักล่าว แต่โดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑ์จีเอ็มโออ่ืนๆ จะไม่มีปัญหาใน
ท านองน้ีเกิดข้ึน (พรทิพย ์ชิณสงคราม, Online; อา้งถึงใน มูลนิธิบณัฑิตสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2543) 

   จะเห็นไดว้่าจีเอ็มโอ (GMOs) ไดน้ าเทคโนโลยีดา้นพนัธุวิศวกรรมมาใช้ในการ
ผลิตและปรับปรุงพนัธ์ุพืช สัตว ์หรือจุลินทรีย์ ให้มีลกัษณะตามที่ตอ้งการและเกิดประโยชน์ต่อ
มนุษยม์าอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ดา้นการแพทย ์การเกษตร หรือดา้นพลงังาน แต่
ในขณะเดียวกนัจีเอ ็มโอก็ย งัก ่อให ้เกิดปัญหาในเ ร่ืองความปลอดภยัและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งตวัมนุษยเ์อง ท าให้เกิดกระแสต่อตา้นจีเอ็มโออย่างต่อเน่ืองเพราะยงัไม่มี
หน่วยงานใดยืนยนัว่าอาหารหรือผลิตภณัฑ์จีเอ็มโอท่ีผลิตไดมี้อนัตรายหรือปลอดภยั 100%   
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  3. ลายพมิพ์ดีเอน็เอ (DNA fingerprint) 

   ลักษณะท่ีปรากฏในส่ิงมีชีวิตเป็นผลมาจากชนิดของโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีทาง
ชีวภาพท่ีหลากหลาย เน่ืองจากโปรตีนแต่ละชนิดมีล าดบัการเรียงตวัของกรดอะมิโนแตกต่างกนั   
ซ่ึงถูกก าหนดโดยล าดบัการเรียงตวัของเบสในดีเอ็นเอ (DNA: Deoxyribonucleic acid) ล าดบัของ
เบสจึงเป็นรหัสท่ีบรรจุอยู่ในดีเอ็นเอซ่ึงสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อๆ ไปได ้ท าให้เรียกดีเอ็นเอ      
วา่ สารพันธุกรรม (รัตนา สัมพนัธชิต, 2548: 420) ส่ิงมีชีวิตประเภทเดียวกนัจะมีรหสัแบบเดียวกนั
และจะแตกต่างกนัในส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 

   โมเลกุลดีเอ็นเอประกอบไปดว้ยสายพอลีนิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) 2 สาย 
เรียงตวัสลบัทิศทางกนัและมีส่วนของเบสยึดกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน บิดเป็นเกลียวคลา้ยบนัได
เวยีนขวา ดงัภาพท่ี 5-18    
 

      

 

ภาพที ่5-18  โครงสร้างโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA) 

(ท่ีมา: http://shayanation.files.wordpress.com/2014/03/dna.jpg 

และ http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/dnastructure.jpg) 

 

   สารพนัธุกรรมท่ีมีอยูทุ่กเซลล์ทัว่ร่างกายซ่ึงจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ยกเวน้
แฝดแทท่ี้เกิดจากไข่ใบเดียวกนัและอสุจิตวัเดียวกนั ดงันั้น ดีเอ็นเอของแต่ละคนจึงมีความจ าเพาะ  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เราจึงสามารถน าความรู้ดงักล่าวมาใชใ้นการตรวจเทียบล าดบัเบสของดีเอ็นเอ
ได ้เรียกวา่ การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ท าให้สามารถพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดของบุคคลเน่ืองจากลูกจะมีล าดับเบสของดีเอ็นเอจากพ่อและแม่รวมกันหรือใช้ตรวจ
พิสูจน์เพื่อระบุยืนยนัตวับุคคลในทางคดี ตวัอย่างส่ิงท่ีจะน ามาตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ เช่น ช้ืนเน้ือ 
คราบเลือด น ้าอสุจิ เส้นผมหรือขน เป็นตน้ 

 

พอลีนิวคลีโอไทด ์

คู่เบส 

http://shayanation.files.wordpress.com/2014/03/dna.jpg
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/dnastructure.jpg
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   หลกัในการตรวจลายพิมพดี์เอน็เอมีดงัน้ี 

   1. เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ หลกัฐานหรือตวัอยา่งท่ีน ามาใชต้รวจพิสูจน์ตอ้งมีดีเอ็นเอ
ท่ีมีคุณภาพ ไม่เส่ือมสลาย (ปัจจยัท่ีจะท าใหดี้เอน็เอเส่ือมสลาย คือ ระยะเวลา อุณหภูมิสูง ความช้ืน 
เช้ือโรค สารเคมี รังสี เป็นตน้) 
   2. สกัดแยกดีเอ็นเอ สามารถสกดัแยกไดจ้ากหลกัฐานหรือตวัอย่างท่ีน ามาตรวจ 
ซ่ึงใชว้ธีิแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัอยา่ง 

   3. ตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ หลกัการคือ เลือกตดัดีเอ็นเอในส่วนท่ีแสดงเอกลกัษณ์
เฉพาะของบุคคลโดยใชเ้อนไซม์ตดัจ าเพาะ (Restriction enzyme) จากนั้นน าช้ินส่วนของดีเอ็นเอ     
ท่ีถูกตดัมาวเิคราะห์ตามขนาดดว้ยวธีิเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส (Gel Electrophoresis)  

   4. แปลผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยอ่านผลจากลกัษณะต าแหน่งของแถบดีเอ็นเอ  
หรือกราฟท่ีได ้ดงัภาพท่ี 5-19   
 

 

 
 

ภาพที ่5-19  ผลการเปรียบเทียบดีเอน็เอของผูต้อ้งสงสัยกบัคราบเลือดของฆาตกร 

(ท่ีมา: http://geneed.nlm.nih.gov/images/dna_fingerprinting_sm.jpg) 

 

   จากภาพท่ี 5-19 จะเห็นไดว้า่ลายพิมพดี์เอ็นของคราบเลือดตรงกบัลายพิมพดี์เอ็นเอ 
ของผูต้อ้งสงสัยคนท่ี 2 นั่นหมายความว่าผูต้อ้งสงสัยคนท่ี 2 คือฆาตรกรที่กระท าผิดในทางคดี      
ซ่ึงในปัจจุบนัจะพบวา่คดีต่างๆ ถูกปิดลงไดก้็เพราะผลจากการตรวจพิสูจน์ลายพิมพดี์เอ็นเอนัน่เอง 
นอกจากน้ี ยงัสามารถน าลายพิมพ์ดีเอ็นเอมาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ติดตามการปลูกถ่าย     

คราบเลือด   1                     2                   3 

ผูต้อ้งสงสยั 
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ไขกระดูกเพื่อรักษาโรคบางอยา่ง อาทิ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ธาลสัซีเมีย ใชต้รวจสอบเอกลกัษณ์ทาง
พนัธุกรรมของพืชและสัตวเ์พื่อใชใ้นการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว์ ใชพ้ิสูจน์ความบริสุทธ์ิ
ของพนัธ์ุแทเ้พื่อใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุ หรือใช้ตรวจสอบความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ประชากรเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการ เป็นตน้ 

   ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบัติการท่ีตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ      
เช่น สถาบนันิติเวช กองพิสูจน์หลกัฐาน สังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลศิริราช และสถาบนันิติวทิยาศาสตร์กระทรวงยติุธรรม เป็นตน้  

  4. วสัดุชีวภาพ 

   การเกิดโรคและการบาดเจ็บเป็นสาเหตุส าคญัของการน าไปสู่ความเสียหาย หรือ
การเส่ือมสภาพของเน้ือเยื่อในร่างกายซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องท าการรักษาเพื่อให้เกิดการซ่อมแซม       
การทดแทนหรือการเกิดข้ึนใหม่ของเน้ือเยื่อได ้โดยวธีิการรักษาท่ีมกัจะน ามาใช ้ไดแ้ก่ การปลูกถ่าย 

เน้ือเยือ่ซ่ึงใหผ้ลการรักษาท่ีดี แต่มีค่าใชจ่้ายสูง และอาจพบการติดเช้ือบริเวณท่ีปลูกถ่าย การปฏิเสธ 

ส่ิงปลูกถ่าย รวมถึงอาจมีการขาดแคลนเน้ือเยื่อหรืออวยัวะส าหรับการปลูกถ่าย (ณัฐวุฒิ ชยัยุตต์, 
2556: 31) เป็นตน้ 

   ดงันั้น วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) จึงถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบหรือฝังอยู่
ภายในร่างกายของมนุษยเ์พื่อใชท้ดแทนส่วนต่างๆ ในร่างกายท่ีเสียหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ อุบติัเหตุ 
หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ โดยคุณสมบติัของวสัดุชีวภาพจะไม่ก่อให้เกิดสารพิษ และสามารถอยูร่่วมกบั
เน้ือเยื่อในร่างกายได้ ดังนั้ น วสัดุชีวภาพจึงไม่ใช่ยาแต่เป็นวสัดุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือ            
มีส่วนประกอบของวสัดุต่างๆ เช่น โลหะ (Metal) เซรามิกส์ (Ceramic) โพลิเมอร์ (Polymer) วสัดุ
ผสม (Composite) ซ่ึงเป็นวสัดุผสมระหวา่งวสัดุ 2 ชนิดข้ึนไปหรือวสัดุก่ึงตวัน า (Semiconductor) 

ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของร่างกายมนุษยไ์ด ้

    ปัจจุบันสามารถน าวสัดุชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ (ส านักงาน
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ ากรุงวอชิงตนั  ดี.ซี., 2554: 108-115) ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

   1. การน าส่งยารักษาโรค  (Drug delivery)  เป็นเทคโนโลยี ท่ีใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษา ท าให้ยารักษาโรคสามารถตรงไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการรักษาได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า ซ่ึงปัจจุบนัวสัดุท่ีมีบทบาทส าคญัในการน าส่งยารักษาโรค ได้แก่ วสัดุนาโน 

(Nano material) แต่ก็ยงัสามารถใชเ้ซลต่์างๆ ของส่ิงมีชีวติในการส่งยารักษาโรคไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น 

เซลล์ตน้ก าเนิดจากสายสะดือท าให้แพทยส์ามารถส่งสารเคมีบ าบดัไปยงัเซลล์มะเร็งท าให้ลดการ
เกิดผลขา้งเคียงท่ีจะเกิดข้ึนในผูป่้วยไดดี้ นอกจากน้ี ยงัสามารถผสมเซลล์ดงักล่าวรวมกบัเซลล์อ่ืนๆ 
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อาทิ เซลลท่ี์สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างเซลลห์วัใจเพื่อทดแทนเซลล์หวัใจท่ีตายและยงัสามารถ
ป้องกนัการเกิดโรคหัวใจวายไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การน าส่งยารักษาโรคยงัสามารถใช้เคร่ืองมือ
ชนิดพิเศษท่ีเรียวา่ นาโนแชนเนล อิเล็กโทรโพเรชัน (NEP: Nanochannel Electroporation) ท าให้
การน าส่งยาหรือโมเลกุลชีวภาพสามารถเขา้สู่เซลล์ส่ิงมีชีวิตมีความแม่นย  าสูง ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าว
มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 90 นาโนเมตร ยาวประมาณ 3 ไมโครเมตร สามารถน าส่งยาหรือ
โมเลกุลขนาดเล็กเขา้ไปในเซลลไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ขม็ แตกต่างจากวสัดุชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชเ้ข็มใน
การฉีดยาหรือโมเลกุลชีวภาพเขา้สู่เซลลโ์ดยเคร่ืองดงักล่าวจะประกอบดว้ยสายนาโนดีเอ็นเอ (DNA 

Nano) ท่ีเป็นเส้นตรงส าหรับใช้เป็นช่องทางผ่านท่ีมีขนาดใหญ่ในระดบันาโนเมตรซ่ึงเคลือบดว้ย
ทองค า (Au) แลว้ใชก้ระแสไฟฟ้าในการผลกัยาหรือโมเลกุลชีวภาพผา่นเขา้ไปในเซลล์โดยไม่ท าให้
เซลลเ์กิดความเสียหายและมีความแม่นย  าสูง 

 

 
 

ภาพที ่5-20  การน าส่งยาเขา้สู่เซลลด์ว้ยเคร่ืองนาโนแชนเนล อิเล็กโทรโพเรชนั  
(Nanochannel electroporation)  

(ท่ีมา: http://www.nature.com/nnano/journal/v6/n11/images_article/nnano.2011.164-f1.jpg) 

 

   2. ทันตกรรมรากเทียมและการอุดฟัน (Dental Implant & Filling) ทนัตกรรม
รากเทียม (Dental Implant) เป็นเทคโนโลยีท่ีน าวสัดุชีวภาพมาใชใ้นการสร้างฟันเพื่อทดแทนฟันท่ี
สูญเสียไป ซ่ึงนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนาสเตต (North Carolina State University)   

ไดท้  าการพฒันาวสัดุท่ีเรียกว่า สมาร์ท โคทติง้ (Smart Coating) เพื่อท าให้การศลัยกรรมรากเทียมมี
ความใกล้เคียงกบักระดูกจริงมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเทคโนโลยีดงักล่าวยงัช่วยยบัย ั้งการติดเช้ือจาก
แบคทีเรีย เน่ืองจากวสัดุเคลือบดงักล่าวประกอบดว้ยอนุภาคนาโนเงิน (Silver Nanoparticle) ซ่ึงช่วย
ป้องกนัการติดเช้ือเป็นอย่างดี และช่วยให้กระดูกหรือเน้ือเยื่อสามารถเจริญไดใ้นบริเวณท่ีท าการ   
ฝังรากเทียม นอกจากน้ี วสัดุเคลือบดงักล่าวยงัสามารถประยุกต์ใช้กบัการผ่าตดัหัวเข่าเทียม และ
สะโพกเทียมไดอี้กดว้ย  

ยา/โมเลกลุ 
นาโนแชนเนล 

เซลล ์

ยา/โมเลกลุ 

เซลล ์

+ 
_ 
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   ส่วนการน าวสัดุชีวภาพมาใชป้ระโยชน์ในดา้นทนัตกรรมรากเทียมและการอุดฟัน
อีกตวัอยา่งหน่ึงคือใชท้  าวสัดุส าหรับอุดฟัน วสัดุส าหรับอุดฟันท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัท ามาจากวสัดุ
ประเภทต่างๆ เช่น วสัดุผสม หรือพลาสติกสีขาว แทนท่ีวสัดุส าหรับการอุดฟันในรูปแบบเดิมท่ีใช้
สารอุดฟันจากเงินท่ีมีส่วนผสมของสารปรอทและอาจมีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของ
พลาสติกสีขาวท่ีใช้ส าหรับอุดฟันจะประกอบไปดว้ยสารเคมีบางอย่างท่ีมีผลท าให้วสัดุอุดฟันเกิด
การแตกร้าวก่อนก าหนด แต่ส าหรับวสัดุอุดฟันชนิดใหม่จะใชส้ารประกอบจากกรดน ้ าดี (Bile acid) 
ท่ีผลิตจากตบัท าใหมี้ความแขง็แรงและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน เน่ืองจากวสัดุดงักล่าวจะอยูใ่นรูป
ของเรซินไม่ใช่อยูใ่นรูปของแขง็ 

   3. กระดูกเทียมและการซ่อมแซมกระดูก (Bone Implant & Repair) โรคท่ีมกัท า
ความเสียหายให้กบักระดูก เช่น โรคขอ้เส่ือมอกัเสบ (Osteoarthritis) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเน้ือเยื่อ       
ในบริเวณดงักล่าวขาดเลือดไปหล่อเล้ียงท าให้เกิดความเสียหายและซ่อมแซมให้เจริญข้ึนไดย้าก   
อีกทั้งการฉีกขาดของเน้ือเยือ่ท่ีสะสมมาในช่วงระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ท าให้เกิดโรคขอ้เส่ือมอกัเสบ
ข้ึนนกัวจิยัในประเทศสหรัฐอเมริกาไดท้  าการวจิยัและพฒันาวสัดุชีวภาพท่ีสามารถซ่อมแซมกระดูก
ท่ีเกิดจากโรคดงักล่าว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดข้ึนกบักระดูกอ่อนที่หุ้มขอ้ต่อ (Articular 

Cartilage) ท่ีท  าหน้าท่ีหุ้มและกนักระแทกท่ีอาจเกิดข้ึนบริเวณปลายกระดูกในขอ้ต่อ โดยใช้วสัดุ
ชีวภาพในระบบการน าส่งเซลล์ท่ีตอ้งการ (เสมือนระบบน าร่อง) ไปยงัขอ้ต่อเพื่อช่วยซ่อมแซม
เน้ือเยื่อท่ีเกิดความเสียหาย นอกจากน้ี วสัดุชีวภาพยงัสามารถน ามาใช้ท ากระดูกเทียมได้อีก เช่น 
โฟมโลหะ (Metal foam) ซ่ึงมีความยืดหยุน่ใกลเ้คียงกบักระดูกจริง มีโครงสร้างเป็นรูพรุนท าให้มี
น ้าหนกัเบา ดงันั้น เม่ือวสัดุดงักล่าวไดรั้บแรงกด (Pressure) จะเปล่ียนรูปไป และสามารถคืนรูปร่าง
เดิมได้เม่ือไม่ได้รับแรงกดแล้ว ท าให้สามารถท างานร่วมกบักระดูกได้โดยไม่ถูกร่างกายปฏิเสธ 
(Bone rejection) นอกจากน้ี พื้นผิวท่ีขรุขระของโฟมโลหะยงัช่วยให้กระดูกสามารถเจริญในวสัดุ
ดงักล่าวไดซ่ึ้งเป็นการเสริมความแขง็แรงของวสัดุไดอี้กทางหน่ึง  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-21  โครงสร้างเป็นรูพรุนของโฟมโลหะ  
(ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron 

_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image 

Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_mag

nification_10x_b.GIF) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron%20_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image%20Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_10x_b.GIF
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron%20_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image%20Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_10x_b.GIF
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron%20_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image%20Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_10x_b.GIF
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron%20_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image%20Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_10x_b.GIF
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/d/df/Image-Metal_Foam_in_Scanning_Electron%20_Microscope,_magnification_10x_b.GIF/960px-Image%20Metal_Foam_in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_10x_b.GIF
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   4. เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ี
นกัวิจยัในประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในการวิจยัและพฒันา เน่ืองจากสามารถน าผลการวิจยัท่ีได้
ไปใชใ้นการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพของเน้ือเยื่อท่ีเสียหาย ทั้งน้ี วสัดุชีวภาพท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ซ่อมแซมและฟ้ืนฟูเน้ือเยื่อในปัจจุบนั เช่น เส้นใย หรือไฟเบอร์ (Fiber) ซ่ึงออกแบบให้เป็นวสัดุ     
นาโนไฟเบอร์ทรงกลม (Nanofibrous hollow microspheres) เพื่อใชเ้ป็นพาหนะส าหรับขนส่งเซลล์
ท่ีมีความสามารถกระตุน้การซ่อมแซมของเน้ือเยือ่ในบริเวณท่ีมีบาดแผล ทั้งน้ี วสัดุดงักล่าวสร้างข้ึน
จากโพลิเมอร์ท่ีมีโครงสร้างรูปดาวซ่ึงสามารถย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ ดงันั้น หลงัจากฉีดวสัดุ     
นาโนไฟเบอร์ทรงกลมเขา้ไปในบริเวณบาดแผล  ผนงัของวสัดุจะยอ่ยสลายไปท าให้เซลล์ที่อยูใ่น
ทรงกลมไปกระตุน้การซ่อมแซมเน้ือเยือ่ท่ีเสียหายได ้

   นอกจากน้ี ยงัมีการออกแบบวสัดุชีวภาพท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกบัเน้ือเยื่อของ
มนุษยเ์พื่อใช้ในการซ่อมแซมเน้ือเยื่อท่ีเสียหาย เรียกว่า วัสดุโพลิเมอร์ 3 มิติที่มีรูพรุน (Scaffold)    
ซ่ึงมีคุณสมบติัเม่ือถูกยืดตวัออกไปจะไม่เกิดเป็นรอยยน่ จึงสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบัเน้ือเยื่อใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเกิดความเสียหายได้ เช่น ผนังหัวใจ หลอดเลือด และผิวหนัง โดยวสัดุ
ดงักล่าวผลิตไดจ้ากการฉายแสงบนสารละลายท่ีประกอบดว้ยเซลล์และโพลิเมอร์ (Polyethylene 

Glycol) ท  าให้ได้รูปร่างของวสัดุท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี รูปร่างท่ีแตกต่างกันท าให้คุณสมบติัเชิงกล
แตกต่างกนัออกไปท าให้วสัดุดงักล่าวไม่เกิดรอยยน่เม่ือถูกยืดตวั (Negative Poisson’s Ratio) ดงัท่ี
กล่าวขา้งตน้ และคุณสมบติัดงักล่าวจะยงัคงอยู่แมว้่าจะมีเน้ือเยื่อติดเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น        
ก็ตาม 

 

       
 

 

 

 

    

 

 

    

 ไม่ว่าจะ เป็นการน าว ัส ดุ
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านการ
น าส่งยารักษาโรค ทันตกรรมราก
เทียมและการอุดฟัน กระดูกเทียมและ
การซ่อมแซมกระดูก หรือเทคโนโลยี
วิศวกรรมเ น้ือ เยื่อ  ล้วนแล้วแต่ มี
จุดประสงค์เพื่อทดแทนเน้ือเยื่อหรือ
อวยัวะท่ีติดเช้ือหรือเสียหายจากกรณี
ต่างๆ ท าให้วสัดุชีวภาพถูกน ามาใช้
กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนี    
เป็นตน้  
 

ภาพที ่5-22  วสัดุนาโนไฟเบอร์ทรงกลม และวสัดุ 

โพลิเมอร์ 3 มิติ ท่ีมีรูพรุน   
(ท่ีมา: http://patentimages.storage.googleapis.com 

/US20120308825A1/US20120308825A1-20121206-

D00016.png และ http://www.kurzweilai.net /images 

/Polyethylene-Glycol1-259x194.jpg) 

 

http://patentimages.storage.googleapis.com/
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   ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าวสัดุชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในงานทางด้าน        
ชีวการแพทยแ์ละเทคโนโลยีวิศวกรรมเน้ือเยื่อกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน โดยน าไปปลูกฝังใน
ร่างกายในรูปแบบของไหมเย็บแผล แผ่นกระดูก ข้อเทียม และลิ้นหัวใจ ซ่ึงวสัดุชีวภาพที่ใช้       
ส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุประเภท โฟมโลหะ (Metal foam)  เซรามิกส์ (Ceramics) พอลิเมอร์สังเคราะห์ 

(Synthetic polymers) และพอลิเมอร์ธรรมชาติ (Natural polymer) 

 

3. เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ 

 การมีบุตรเป็นหน้าท่ีส าคญัของครอบครัวในการผลิตสมาชิกใหม่เพื่อการด ารงเผ่าพนัธ์ุ
ของมนุษย ์นอกจากน้ี ยงัท าให้ครอบครัวเกิดความสมดุลในการท าหน้าที่ของสมาชิกที่มีทั้งบิดา 

มารดาและบุตร ก่อให้เกิดความสุขและความแข็งแกร่งของครอบครัว อีกทั้งท าให้ครอบครัวมี
พฒันาการเป็นไปตามปกติ ถา้ครอบครัวไม่มีบุตรหรือมีบุตรยากจะส่งผลต่อระบบครอบครัวและ  
ท าใหบ้ทบาทของสามีภรรยาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม ซ่ึงผลกระทบจะยอ้นกลบัมามี
ผลต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นวงจรต่อไป การมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึง ภาวะท่ีคู่สามี
ภรรยามีความสัมพนัธ์ทางเพศปกติสม ่าเสมอโดยไม่ไดคุ้มก าเนิดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี แลว้ยงัไม่
สามารถตั้งครรภไ์ด ้โดยเฉล่ียจะพบคู่สมรสท่ีมีบุตรยากประมาณ 1 ใน 6 ของคู่สมรสทั้งหมด และ
คาดวา่มีคู่สมรสท่ีมีบุตรยากประมาณ 80 ลา้นคู่ทัว่โลก (ภารดี ชาญสมร และคณะ, 2556: 241) 

 ส าหรับประเทศไทยปัญหาการมีบุตรยากของสตรีวยัเจริญพนัธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี      
พบร้อยละ 15 จากสถิติผูรั้บบริการปัญหามีบุตรยากท่ีโรงพยาบาลศิริราช  มีแนวโน้มสูงข้ึนจาก 

4,000 ราย ในปี 2545 เพิ่มข้ึนเป็น 11,000 รายในปี 2552 เกือบ 3 เท่าในระยะ 7 ปี และมีแนวโนม้
สูงข้ึนเร่ือยๆ (จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล, 2555: 6) โดยสาเหตุของการมีบุตรยากเกิดจาก ฝ่ายชาย        
มีการสร้างเช้ืออสุจิผดิปกติ ท าใหไ้ม่มีเช้ืออสุจิ จ านวนเช้ืออสุจินอ้ย ไม่สมบูรณ์ รูปร่างผิดปกติ หรือ
มีการเคล่ือนไหวนอ้ยจนไม่สามารถปฏิสนธิกบัไข่ได ้การขนส่งเช้ืออสุจิผิดปกติ การอุดตนัของท่อ
น าเช้ืออสุจิ จากความพิการมาแต่ก าเนิด หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความเครียด โรคประจ าตวั เป็นตน้ 

ฝ่ายหญงิ มีความผดิปกติของการสร้างไข่หรือการตกไข่ ท่อน าไข่ตีบตนั มดลูกไม่แข็งแรงมีเน้ืองอก 

มีการอกัเสบ ตีบตนั มีโรคท่ีท าใหมี้บุตรยาก เช่น โรคเน้ืองอกมดลูก เน้ืองอกรังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก
เจริญผิดท่ีหรือช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate cyst) ฮอร์โมนไม่ปกติ หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การมี
เพศสัมพนัธ์ห่างเกินไป โรคประจ าตวั เป็นตน้ และสาเหตุร่วมกันจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้ง
ไม่ทราบสาเหตุ             
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  เม่ือทราบสาเหตุของการมีบุตรยากแพทยจ์ะแกไ้ขตามสาเหตุ เช่น ถา้ไข่ไม่ตกจะใช้ยา
กระตุน้ไข่ตก หรืออสุจิไม่แขง็แรงจะใชฮ้อร์โมนช่วย ในรายท่ีแกไ้ขแลว้หากยงัไม่สามารถตั้งครรภ์
ได้หรือไม่สามารถแก้ไขสาเหตุได้ เช่น เป็นหมนัในฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย  อสุจิมีจ  านวนน้อย             
ท่อน าไข่ตีบตัน หรือมีโรคท่ีให้มีบุตรยากแพทย์จะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (ART: 

Assisted Reproductive Technology) เขา้มาช่วยเพื่อใหส้ามารถมีบุตรได ้

 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ ได้แก่ การท าเด็กหลอดแก้ว (IVF) การท าอ๊ิคซ่ี (ICSI)       
การท ากิฟท ์(GIFT) และการท าซิฟท ์(ZIFT) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 การท าเด็กหลอดแก้ว 

  การท าเด็กหลอดแกว้ (IVF: In Vitro Fertilization and Embryo Transfer) เป็นการน า
ไข่และอสุจิมาผสมกนัให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายจนแบ่งเซลล์เป็นตวัอ่อน และท าการเล้ียงตวั
อ่อนภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมในห้องปฏิบัติการจนถึงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ 
(Blastocyst) แล้วจึงใส่กลบัเขา้สู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์และเจริญคลอดออกมาเป็น
ทารกต่อไป การท าเด็กหลอดแก้วถือเป็นวิธีการรักษาผูมี้บุตรยากท่ีเก่าแก่และท ากันมากท่ีสุด
ความส าเร็จในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังมีประมาณ ร้อยละ 20-50 แลว้แต่สภาพสาเหตุและความส าเร็จ
ในการเล้ียงตวัอ่อน โดยแพทยจ์ะเลือกท าเด็กหลอดแกว้ให้ในกรณีท่ีฝ่ายชายมีเช้ืออสุจิไม่แข็งแรง 

ฝ่ายหญิงมีท่อน าไข่อุดตนัทั้ง 2 ขา้ง มีพงัผดืในอุง้เชิงกราน 

 

 

 
 

ภาพที ่5-23  ขั้นตอนการท าเด็กหลอดแกว้ 

(ท่ีมา: http://ivfhongngoc.com/wp-content/uploads/2014/08/ivf1.jpg) 

ไข่ อสุจิ 

ฉีดฮอร์โมน 

กระตุน้การตกไข ่
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ไข่กบัอสุจิปฏิสนธิ 

 

พฒันาการตวัอ่อน 

ตวัอ่อน ท่อพลาสติก 

ขนาดเลก็ 

เคล่ือนยา้ยตวัอ่อน     
กลบัสู่โพรงมดลูก 

http://ivfhongngoc.com/wp-content/uploads/2014/08/ivf1.jpg
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 3.2 การท าอิค๊ซ่ี   

  การท าอ๊ิกซ่ี (ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection) เป็นการคดัเช้ืออสุจิท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์เพียงตวัเดียวฉีดเขา้ไปในไข่โดยตรงแล้วรอให้เกิดการปฏิสนธิ ท าให้ช่วยเพิ่มอตัราการ
ปฏิสนธิและโอกาสท่ีจะมีบุตรไดม้ากข้ึน วิธีน้ีจึงเหมาะส าหรับผูมี้บุตรยากอนัมีสาเหตุจากตวัอสุจิ
ไม่สามารถเขา้ปฏิสนธิกบัไข่ไดด้ว้ยวธีิการเด็กหลอดแกว้ ความส าเร็จในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังจะมี
ประมาณร้อยละ 25-30 โดยแพทยจ์ะเลือกท าอ๊ิกซ่ีในกรณีท่ีฝ่ายชายมีเช้ืออสุจิผิดปกติอยา่งมาก เช่น
เคล่ือนไหวได้น้อย มีปริมาณน้อยกว่าปกติมากๆ ฝ่ายหญิงมีรังไข่ผิดปกติ ไม่มีการตกไข่ หรือ
เปลือกไข่หนาเหนียว 

 

     

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-24  การฉีดอสุจิเขา้ในเซลลไ์ข่ 
(ท่ีมา: http://www.lookfordiagnosis.com  

/mesh _info.php?term=Zygote+ 

Intrafallopian+Transfer&lang=1) 

 

 

 

 3.3 การท ากฟิท์ 

  การท ากิฟท์ (GIFT: Gamete Intrafallopian Transfer) เป็นการเก็บทั้งไข่และอสุจิ
ออกมานอกร่างกาย จากนั้นน าไข่ท่ีไดพ้ร้อมกบัตวัอสุจิใส่กลบัเขา้ไปในท่อน าไข่โดยการเจาะผา่น
ทางหนา้ทอ้งเพื่อใหอ้สุจิและไข่ปฏิสนธิกนัเองตามธรรมชาติในท่อน าไข่ ดงันั้น การท ากิฟทจึ์งเป็น
วิธีท่ีใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด โดยความส าเร็จในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังประมาณร้อยละ 30-40 

แพทยจ์ะเลือกท ากิฟทใ์นกรณีท่ีฝ่ายชายมีเช้ืออสุจิอ่อนแอไม่มากนกั ฝ่ายหญิงตอ้งมีท่อน าไข่ท่ีปกติ
อยา่งนอ้ย 1 ขา้ง มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีและมีพงัผืดมาก และคู่สมรสท่ีไม่ทราบสาเหตุ
ของการมีบุตรยาก 

  การท าอ๊ิกซ่ี  นอกจากจะใช้แก้ปัญหา
ภาวะการมีบุตรยากแล้ว ยงัสามารถใช้ส าหรับการ
วินิจฉยัโรคทางพนัธุกรรมและเพศก่อนการฝังตวัของ
ตวัอ่อนได้อีกด้วย เรียกว่า การท าพีจีดี (PGD: Pre-

implantation genetic diagnosis)  กล่าวคือ สามารถ
ใช้แยกเซลล์ของตวัอ่อนในระยะก่อนการฝังตัวไป
ตรวจหาลกัษณะของยนี ดีเอ็นเอ โครโมโซม ไดโ้ดยท่ี
ไม่ท าให้เกิดความพิการหรือความผิดปกติข้ึนใน       
ตัวอ่อนท่ีผ่านกระบวนการดังกล่าว  (จารุวรรณ  

กา้วหนา้ไกล, 2555: 7) ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆ ก็เหมือนกบั
การท าเด็กหลอดแก้ว  การท าดังกล่าวต้องท าผ่าน
เคร่ืองมือพิเศษท่ีประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และ
เข็มขนาดเล็กมากเพื่อจบัไข่และฉีดตวัอสุจิเขา้ไปใน
ไข่ดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีละเอียดอ่อนและนุ่มนวลมาก  
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ภาพที ่5-25  วธีิการและรอยแผลท่ีเกิดจากการท ากิฟท ์

(ท่ีมา: http://www.procrear.com.pe/imagenes/tra_GIFT.jpg 

และ http://peanuttam.files.wordpress.com/2010/03/dsc_0441.jpg) 

 

 3.4 การท าซิฟท์ 

  การท าซิฟท์ (ZIFT: Zygote Intrafollopain Transfer) เป็นการเก็บไข่และอสุจิมาผสม
กนัให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายก่อน แลว้จึงน าตวัอ่อนในระยะไซโกต (Zygote) ใส่กลบัเขา้ไป
ในท่อน าไข่ เพื่อให้เซลล์ท่ีปฏิสนธิแลว้เคล่ือนไปยงัโพรงมดลูกเอง โดยเจาะหน้าทอ้งส่องกลอ้ง
เช่นเดียวกบัการท ากิฟท ์(GIFT) ความส าเร็จในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังประมาณร้อยละ 20-30 แพทย์
จะเลือกท าซิฟท์ในกรณีท่ีฝ่ายชาย มีเช้ืออสุจิน้อยกว่าปกติ ฝ่ายหญิงที่ท่อน าไข่ไม่ตนัแต่ท างาน       
ไม่ปกติ มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี และมีพงัผืดมากและคู่สมรสที่ไม่ทราบสาเหตุของการ
มีบุตรยาก 

 

      
 

ภาพที ่5-26  เปรียบเทียบตวัอ่อนระยะไซโกต (Zygote) และบลาสโตซิสต ์(Blastocyst) 

(ท่ีมา: http://www.cpma.ch/tl_files/images/dev_zygote.jpg                                                                         

และ http://www.advancedfertility.com/images/blastocystembryo.jpg) 

รังไข ่

 

ท่อน าไข ่

ใหไ้ข่และอสุจิ 

ปฏิสนธิท่ีท่อน าไข ่

http://peanuttam.files.wordpress.com/2010/03/dsc_0441.jpg
http://www.cpma.ch/tl_files/images/dev_zygote.jpg
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  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุแต่ละวิธีข้างต้น ต้องอาศัยความ รู้
ความสามารถในการผลิตสูง ดงันั้น การตรวจและรักษาการมีบุตรยากอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้ง
แพงและใช้เวลานาน ซ่ึงอตัราความส าเร็จจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละวิธี แมแ้ต่เลือกใช้วิธี
เดียวกนัความส าเร็จในแต่ละคู่ก็แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น การให้ค  าปรึกษาก่อนการตรวจและรักษาจึง
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับแพทย์และพยาบาลท่ีจะต้องให้ข้อมูลท่ีอยู่บนพื้นฐานความจริงไม่ท าให้คู่
สมรสคาดหวงัสูงเกินไปหรือหมดก าลงัใจจนทอ้แทไ้ม่อยากรับการรักษาโดยต่อเน่ือง  

  ขอ้มูลดา้นอตัราค่าบริการในการรักษาการมีบุตรยากโดยใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธ์ุแต่ละวธีิแสดงดงัตารางท่ี 5-1   

 

ตารางที ่5-1  อตัราค่าบริการในการรักษาภาวะมีบุตรยากของสถานบริการของรัฐและเอกชน 

 

เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ สถานบริการเอกชน สถานบริการของรัฐ 

เด็กหลอดแกว้ (IVF) 70,000 – 200,000 60,000 – 100,000 

อ๊ิกซ่ี (ICSI) 83,000 – 250,000 60,000 – 100,000 

กิฟท ์(GIFT) 80,000 – 100,000 20,000 – 50,000 

ซิฟท ์(ZIFT) 150,000 – 200,000 100,000 – 150,000 

พีจีดี (PGD) 300,000 – 400,000 120,000 – 250,000 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก จารุวรรณ กา้วหนา้ไกล, 2555: 15) 

 

4. เทคโนโลยกีารรักษาและฟ้ืนฟูด้วยเซลล์ต้นก าเนิด 

 เซลลต์น้ก าเนิด หรือ สเต็มเซลล์ (Stem cell) หรือ เซลล์ตน้ตอ หมายถึง เซลล์ท่ีมีศกัยภาพ
ท่ีจะพฒันาไปเป็นเซลลอ์วยัวะต่างๆ ของร่างกายได ้สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดไดเ้ป็น 2 ประเภท
ดงัน้ี  
 1. สเต็มเซลล์ผู้ใหญ่ (Adult stem cell) หรือ (Somatic stem cell) เป็นสเต็มเซลล์ที่มีอยู่
แลว้ในร่างกายมนุษยโ์ดยแฝงอยูใ่นอวยัวะและเน้ือเยื่อต่างๆ เช่น ในเลือด ไขกระดูก หรือตบัอ่อน 
รวมทั้งสเตม็เซลลท่ี์อยูใ่นรกและสายสะดือ 

 2. สเต็มเซลล์จากเอม็บริโอ (Embryonic stem cell) เป็นสเต็มเซลล์ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียง
เอ็มบริโอหรือกลุ่มเซลล์ท่ีเป็นตวัอ่อน ซ่ึงเอ็มบริโอท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงสเต็มเซลล์มีท่ีมาจาก          
2 แหล่งหลกั คือ เอม็บริโอท่ีเหลือจากการท าเด็กหลอดแกว้กบัเอม็บริโอท่ีไดจ้ากการโคลนน่ิง   
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  นอกจากน้ี อาจไดม้าจากเซลลต์วัอ่อนของมนุษยห์ลงัจากปฏิสนธิแลว้ 5-7 วนั และยงัไม่มี
การฝังท่ีมดลูกเพื่อเจริญเป็นทารกอีกดว้ย  
 ความแตกต่างระหว่างสเต็มเซลล์จากผูใ้หญ่กบัสเต็มเซลล์จากเอ็มบริโอ คือ สเต็มเซลล์
ของผูใ้หญ่มีพฒันาการไปตามเน้ือเยื่อต้นก าเนิด เช่น สเต็มเซลล์จากสมองพฒันาไปเป็นเซลล์
ประสาทได ้แต่ไม่อาจเปล่ียนเป็นเซลล์ตบัหรือเซลล์กระดูกได ้ในขณะท่ีสเต็มเซลล์จากเอ็มบริโอ
สามารถพฒันาไปเป็นเซลลช์นิดใดก็ได ้(ณฐัยา บุญภกัดี, 2550: 13)   
 

 
 

 
 

ภาพที ่5-27  ท่ีมาของสเตม็เซลล ์(Stem cell) 

(ท่ีมา: http://www.nature.com/nrg/journal/v7/n4/full/nrg1829.html) 

 

 เทคโนโลยีการรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลล์ตน้ก าเนิด (Regenerative medicine) จดัไดว้า่เป็น
เทคโนโลยีท่ีสมยัใหม่ท่ีน ามาใช้ในการซ่อมแซมอวยัวะหรือเน้ือเยื่อท่ีเสียหายหรือน ามาใช้รักษา
โรคโดยใชเ้ซลล์ตน้ก าเนิด หรือ สเต็มเซลล์ (Stem cell) การรักษาโรคในปัจจุบนันิยมใช้สเต็มเซลล์
จากไขกระดูกซ่ึงสามารถเจาะดูดน ามาใชไ้ดโ้ดยตรง เน่ืองจากไขกระดูกประกอบดว้ยเซลล์หลาย
ชนิดอยูร่วมกนั เซลล์ชนิดท่ีส าคญัคือเซลล์ตน้ก าเนิดเม็ดเลือด เม่ือน าไปปลูกถ่ายสามารถใช้สร้าง
ระบบเลือดของผูป่้วยข้ึนมาใหม่ได ้ส่วนการน าสเต็มเซลล์จากไขกระดูกมาใช้อีกวิธีหน่ึงคือฉีดยา
กระตุน้ใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลือดจากไขกระดูกเขา้สู่กระแสเลือด แลว้น าเลือดนั้นมาแยกเก็บเซลล์
ตน้ก าเนิดเม็ดเลือดอีกทีหน่ึง นอกจากน้ี สายสะดือยงัถือเป็นแหล่งท่ีพบเซลล์ตน้ก าเนิดเม็ดเลือดท่ี
ส าคญัอีกด้วย การได้มาซ่ึงเซลล์ตน้ก าเนิดเม็ดเลือดทั้ง 3 วิธี ปัจจุบนัถือว่าได้รับการยอมรับเป็น
อย่างมากในการรักษาโรคเก่ียวกบัการสร้างเม็ดเลือดท่ีไขกระดูกลดลงหรือผิดปกติ เช่น โรคไข-

กระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งชนิดเฉียบพลนัและเร้ือรัง โรคธาลสัซีเมียท่ีมีอาการรุนแรง  

พฒันาเป็น 

เซลลต์ามเน้ือเยือ่ตน้ก าเนิด 

พฒันาเป็น 

เซลลช์นิดใดก็ได ้

สเตม็เซลล ์

จากเอม็บริโอ 

สเตม็เซลล ์

จากผูใ้หญ่ 

อสุจิ 

ไข ่ ไซโกต 
บลาสโตซิสต ์ แกสทรูลา 
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โรคบกพร่องทางภูมิคุม้กนัต่างๆ เป็นตน้ โดยแพทยจ์ะน าเซลล์ตน้ก าเนิดเม็ดเลือดมาให้แก่ผูป่้วย
ทางหลอดเลือดด าเพื่อใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดดงักล่าวเคล่ือนเขา้ไปยงัโพรงกระดูกของผูป่้วยและแบ่งตวั
สร้างเมด็เลือดข้ึนมาใหม่ได ้

  ส่วนสเต็มเซลล์จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ระบบประสาท เส้นเลือด ผิวหนงั หรือกระจกตา 
ยงัอยูใ่นระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัเน่ืองจากยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะ
น ามาใชรั้กษาโรคทัว่ไปไดใ้นขณะน้ี (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, Online) 

 

 
 

ภาพที ่5-28  ตวัอยา่งการน าสเตม็เซลลม์าใชก้บัระบบต่างๆ   
(ท่ีมา: http://pgank.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0% 

B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%

E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%

81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88/) 

 

   จะเห็นได้ว่า การค้นพบและพฒันาเทคโนโลยีการรักษาและฟ้ืนฟูด้วยเซลล ์       
ตน้ก าเนิดสามารถช่วยใหก้ารรักษาโรคต่างๆ มีความจ าเพาะและเป็นไปไดม้ากยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีโรค
ท่ียากต่อการรักษาหรือไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้เช่น โรคอมัพาต โรคท่ีเกิดจากเซลล์ประสาท
ถูกท าลาย โรคหัวใจระยะรุนแรง ดงันั้น หากการศึกษาและวิจยัตลอดจนทดสอบประสิทธิภาพ
ของสเต็มเซลล์กับโรคดังกล่าวส าเร็จจะสามารถลดอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยจากโรคต่างๆ
ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติของผูป่้วยใหดี้ข้ึนได ้ 

ไข่ 

อสุจิ 

บลาสโตซิสต ์

สเตม็เซลล ์

ระบบหมุนเวยีนโลหิต 
ระบบภูมิคุม้กนั 

ระบบประสาท 

http://pgank.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%25
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5. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ต่ีอคุณภาพชีวติ 

 ปัจจุบนัเป็นท่ีตระหนักและยอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศ
ปัจจยัหน่ึงคือความเจริญกา้วหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของวิทยาการ
สาขาต่างๆ ส่งเสริมรากฐานทางเศรษฐกิจให้เขม้แข็ง เป็นแหล่งปัญญาแก่สังคม ตลอดจนจรรโลง
รักษาส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูคู่่กบัมนุษยไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-29  ความสัมพนัธ์ของวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ  
และส่ิงแวดลอ้ม 

(ท่ีมา: พนมไพร ไชยยงค,์ 2550; อา้งอิงจาก  
หอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน, Online) 
 

 

 1. ด้านการสร้างสรรค์และพฒันาคุณภาพชีวติ 

   การสร้างสรรค์และพฒันาคุณภาพชีวิต หมายถึง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อท าใหคุ้ณภาพชีวติของบุคคล สังคม และประเทศชาติพฒันาดียิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 

  1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลโดยรวมให้กา้วหนา้ กา้วไกล และทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีก าลงัเกิดข้ึน แมจ้ะอยูใ่นโลกไร้พรมแดนก็มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนได ้

  1.2 สร้างสรรค์และพฒันาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสร้าง 
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองและแกไ้ขปัญหาประเทศได ้

  จากภาพที่ 5-29 จะเห็นได้ว่าการพฒันา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ตอ้งอาศยั
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีแข็งแกร่ง
ของประเทศเพื่อพฒันาคนในประเทศให้มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี คือ มีความสุข มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง มีสันติสุขในสังคม ดังนั้ น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตจึงไม่ได้หมายถึงการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงการรู้จกัปรับปรุง
และพฒันาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพ
การใช้ประโยชน์ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา      
ขีดความสามารถ และความพร้อมของแต่ละบุคคล 

 แต่เน่ืองจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา          
จึงส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยท์ั้ง
ในดา้นสร้างสรรคแ์ละดา้นคุกคามชีวิตความเป็นอยู ่
(หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน, Online) ดงัน้ี 

 

   
 

เศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวติ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ว & ท 
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  1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูผ้ลิต โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้การดดัแปลง 
การออกแบบ การสร้างและพฒันาสินคา้และบริการแบบใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัน ามาซ่ึง
การสร้างรายไดแ้ละยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในประเทศใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

  1.4 เปล่ียนรูปแบบการศึกษาจากการศึกษาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะวยัเด็กและวยัหนุ่มสาวช่วง
ก่อนการท างานเป็นการศึกษาตลอดชีวติเพื่อใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงท าให้เกิด
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งจากระบบอินเตอร์เน็ตและดาวเทียม   
  1.5 อุตสาหกรรมการบริการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ    
เขา้ไปเช่ือมโยงกบัการบริการเพื่อให้มีบทบาทสูงยิ่งข้ึนในการตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
เช่น ธนาคาร ส่ือสารมวลชน การรักษาพยาบาล การท่องเท่ียวและโรงแรม เป็นตน้ 

  1.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพัฒนาไปในทางท่ีย ัง่ยืนอัน
ก่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ เช่น การลดมลพิษด้วยการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสะอาด             
ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และการใชพ้ลงังานทดแทน เป็นตน้ 

   1.7 การสาธารณสุขตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งใน
ดา้นการป้องกนัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและวิทยาการดว้ยเทคนิคเละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.8 เกษตรกรลดการพึ่งสารเคมีและหันมาพึ่งพาสารชีวภาพและวิธีการทางธรรมชาติ
มากข้ึน มีเคร่ืองจกัรและเคร่ืองทุ่นแรงท่ีทนัสมยัเพื่อช่วยลดความเสียหายระหวา่งการเก็บเก่ียวและ
ช่วยยดืระยะเวลาการเก็บรักษาใหน้านข้ึน 

  2. ด้านการคุกคามและท าลายคุณภาพชีวติ  
  การคุกคามและท าลายคุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อิทธิพลท าให้คุณภาพชีวิตถดถอยหรือถูกท าลายอนัเป็นเหตุท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชน 
และสังคม ลดลงหรือต ่าลง ไดแ้ก่  
  2.1 การพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ
ชีวติไม่วา่จะเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง การเผาไหมใ้นอุตสาหกรรม 
ลว้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างยิ่ง เช่น การใช้ยาฆ่าศตัรูพืชเป็นการ
ท าลายระบบนิเวศ ท าให้ดินมีสารเคมีสะสมจนไม่สามารถปรับตัวสู่สภาวะปกติได้ พืชได้รับ
สารเคมีท่ีเกินขนาดอนัเป็นอนัตรายต่อคนท่ีรับประทาน เป็นตน้ 

  2.2 การสูญเสียวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของคนไทย เน่ืองจากการพฒันาท่ีรวดเร็ว 
ของระบบโทรคมนาคมและการเดินทางติดต่อท าให้สังคมต่างๆ ในโลกมีการผสมผสานวิถีการ 
ด าเนินชีวิตกนัมากข้ึน เช่น การแต่งกาย ความประพฤติ การบนัเทิงเริงรมย ์ท าให้เกิดเป็นลกัษณะ
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เป็นสากลมากข้ึนอนัส่งผลต่อเอกลักษณ์และวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย ดังนั้น การใช้
เทคโนโลยีควรค านึงถึงปัญหาน้ีให้มากเป็นพิเศษ ไม่ควรให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาคุกคาม 
หรือบ่อนท าลายวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของคนไทย 

  2.3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจลดต ่ าลงเพราะมุ่งแต่ 
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าการมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต เช่น การใช้อาวุธท่ีทนัสมยัท าลาย
ลา้งมนุษยด์ว้ยกนัเอง การโจรกรรมขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

  2.4 ความหมกมุ่นกบัเทคโนโลยเีกินพอดีท าใหค้นเราเหินห่างหรือถึงกบัแปลกแยก จาก
ธรรมชาติหรือแมแ้ต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น เด็กติดเล่นเกมจนไม่สนใจพ่อแม่และเพื่อนๆ      
การท างานท่ีให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยีหรือเคร่ืองผ่อนแรงจนไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของ
ผูร่้วมงานท าใหค้วามสัมพนัธ์และความผกูพนัระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนันอ้ยลง เป็นตน้ 

  2.5 การใชชี้วิตท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินความจ าเป็นโดยมุ่งหวงัแต่ส่ิงท่ีอ านวยความ
สะดวกสบายท าให้สูญเสียศกัยภาพในการพึ่งตนเองและเกิดความเคยชิน หลงใหลในความสุข 
ความสะดวกสบายนั้น ท าใหต้กเป็นทาสของเทคโนโลยแีละตอ้งการบริโภคเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ   
  จะเห็นไดว้า่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีบทบาทช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้
ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีท่ีเกินความจ าเป็นโดยไม่ค  านึงถึงผลการทบท่ีจะเกิดข้ึนยงั
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ลดลงเช่นกัน ดังนั้ น การเรียนรู้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคู่กบัการพฒันาทางดา้นสังคมแบบบูรณาการยอ่มส่งผลให้คุณภาพ
ชีวติของคนในสังคมนั้นๆ พฒันาไปในทางท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

 

6. บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนเศรษฐกจิพอเพยีง  

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะมีความส าคญัต่อการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติเท่านั้น แต่ยงัมีความส าคญัต่อการท ามาหาเล้ียงชีพและการใช้ชีวิตท่ีไม่
ฟุ่มเฟือยดงัเช่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอีกดว้ย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางเนน้ปัจจยัท่ีมีอยู่แลว้ในการผลิตท่ีพอเพียงกบัความ
เป็นอยูต่ามอตัภาพ ยดึเหตุผล และมีการสร้างภูมิคุม้กนัจากผลกระทบท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของ
ภายนอกดว้ยเง่ือนไขของเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีความรู้และคุณธรรม รูปท่ี 5-30 ไดส้รุปปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาทสมเด็จ ซ่ึงเรียกยอ่ๆวา่แนวคิด สามห่วง สองเงื่อนไข 
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ภาพที ่5-30 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 

(ท่ีมา: http://f.ptcdn.info/508/003/000/1364225950-eco-o.jpg) 

 

 

ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาทัว่โลกไดพ้บวา่เป็นแนวทางท่ีดี ตวัอยา่งเช่น การประดิษฐ์เคร่ืองมือง่ายๆ
ส าหรับการเกษตรหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก การใช้เตาแบบประหยดั การถนอมอาหารโดยการ
หมกัดอง การดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้วิธีการท่ีไม่ยุ่งยากและไม่ส้ินเปลือง ใชส้มุนไพรหรือ
การบ าบดัโดยธรรมชาติ เป็นตน้ 

 ความส าคญัของเง่ือนไขความรู้อีกประการหน่ึง คือการช่วยสร้างภูมิคุม้กนัส าหรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตวัอย่างเช่น การท่ีแหล่งพลงังานจากฟืนหรือถ่านหายาก
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษมากข้ึนทุกวนัท าให้ตอ้งหาความรู้ใหม่ในการจดัหาพลงังาน เช่น จาก
ก๊าซชีวภาพ จากไบโอดีเซล เป็นตน้ การท่ีสภาพอากาศและพื้นดินเปล่ียนแปลงไปท าใหต้อ้งปรับตวั 
คน้หาพนัธ์ุพืชท่ีทนแลง้ ทนเคม็ ทนน ้าท่วม ฯลฯ มาทดแทนพนัธ์ุเดิม ซ่ึงตอ้งใชว้ิทยาศาสตร์ในการ
พฒันาพนัธ์ุใหม่เหล่าน้ี โดยพนัธ์ุดงักล่าวอาจจะแตกต่างจากท่ีพฒันาข้ึนเพื่อการเพาะปลูกแบบ    
เป็นอุตสาหกรรมโดยบริษทัใหญ่ๆ แต่เป็นพนัธ์ุท่ีออกแบบมาส าหรับใชก้บัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พอประมาณ 

สมดุล/มัน่คง/ย ัง่ยนื 

มีเหตผุล มีภูมิคุม้กนั 

ในตวัท่ีดี 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ชีวติ/สงัคม/เศรษฐกิจ/ส่ิงแวดลอ้ม 

  เง่ือนไขความรู้ท่ีต้อง 
การเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เง่ือนไขส าคญัซ่ึงวิทยาศาสตร์
เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ส า คัญ ไ ด ้
กล่าวคือ วิทยาศาสตร์ช่วยให ้  
มีการสร้าง การหา และการใช้
ความรู้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงท าให้
ช่วยในการท ามาหาเล้ียงชีพ 
แล ะ ก ารมีวิ ถี ชี วิ ตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเพาะปลูก เ ล้ียงสัตว ์
จดัหาน ้ า ดูแลสุขภาพ และดา้น
อ่ืนๆ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ย ัง เ ข้ า กัน ไ ด้ ดี กับ แ น ว ท า ง
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีชุมชน 

http://f.ptcdn.info/508/003/000/1364225950-eco-o.jpg
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               (ก)               (ข)     (ค) 

 

ภาพที ่5-31  ตวัอยา่งการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ก) การหมกัก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือน          
(ข) โรงงานไบโอดีเซลตน้แบบ 

(ค)  การผลิตเอทานอลจากขา้วโพด 

(ท่ีมา: http://api.ning.com/files/Afi*Ug7d7qwIiFnTeFho*bpvQcsHcWspaybsplGub Tuk1Sfn 

UdVPFSnqpUJmaAHnutlMrAEoVRntJ3eiWqfPY2RWO9oLNcob/gas4aa.jpg 

http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/003/984/original_DSCF3729.JPG? 

1306827003 และ http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/alcohol_use.htm) 

 

 ในเง่ือนไขของคุณธรรม วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ต่างกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีไม่ดีได ้นอกจากน้ี 
การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ยงัอาจมีผลขา้งเคียงท่ีไม่ไดค้าดไวก่้อน สังคมควรเป็นผู ้
ตดัสินในการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยให้ปราศจากความเส่ียงหรือมีความเส่ียง
ในระดบัท่ีพอประมาณยอมรับได้ บุคคลท่ีส าคญัในการช่วยให้สังคมตดัสินใจในทางท่ีเหมาะสม 
คือตวันกัวทิยาศาสตร์เอง ซ่ึงจะตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจและจะตอ้งเคารพจรรยาบรรณ
ของวทิยาศาสตร์            
  การเคารพจรรยาบรรณวทิยาศาสตร์ หมายความวา่ นกัวิทยาศาสตร์จะตอ้งไม่สร้างผลงาน
เท็จ ไม่ลอกเลียนงานผูอ่ื้น ไม่ละเมิดศีลธรรมอนัดี ฯลฯ รวมถึงการดูแลไม่ให้ผลงานของตนสร้าง
อนัตรายหรือความเส่ียงท่ีสังคมรับไม่ได้ด้วย ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จะตอ้งหมัน่ศึกษาประเด็น
ต่างๆ ท่ีกวา้งกวา่เร่ืองทางเทคนิคของตวัวิทยาศาสตร์เองเท่านั้น นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งพยายามเขา้ใจ
หรือนึกถึงผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร์ เช่น การน าไปใช้ในการท าลายล้าง 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษยร์วมทั้งส่ิงใหม่ๆ ท่ีสังคมยงัไม่เขา้ใจดีนกั (ยงยุทธ 

ยุทธวงศ์, 2554: 87-121) เช่น การตดัแต่งทางพนัธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ (GMOs) เซลล์ตน้ก าเนิด 

http://api.ning.com/files/Afi*Ug7d7qwIiFnTeFho*bpvQcsHcWspaybsplGub%20Tuk1Sfn%20UdVPFSnqpUJmaAHnutlMrAEoVRntJ3eiWqfPY2RWO9oLNcob/gas4aa.jpg
http://api.ning.com/files/Afi*Ug7d7qwIiFnTeFho*bpvQcsHcWspaybsplGub%20Tuk1Sfn%20UdVPFSnqpUJmaAHnutlMrAEoVRntJ3eiWqfPY2RWO9oLNcob/gas4aa.jpg
http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/003/984/original_DSCF3729.JPG?%201306827003
http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/003/984/original_DSCF3729.JPG?%201306827003
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หรือสเต็มเซลล์ (Stem cell)  และการโคลนมนุษย ์(Cloning) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลและติดตาม
ความเห็นของสังคมอยา่งต่อเน่ืองและกวา้งขวาง  

 จะเห็นได้ว่า การน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้จ  าเป็นอย่างยิ่ง           
ท่ีตอ้งยึดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข เน่ืองจากหากใชอ้ยา่งไม่รู้จกัพอประมาณ           
ไม่มีเหตุผล และไม่เตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะท าให้เกิดโทษต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมหันต์ ดงันั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบและ     
ไม่สร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่ผูอ่ื้นและส่วนรวมจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง         
ตลอดชีวติ 

 

7. พฒันาการความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย  
 ช่วงประมาณร้อยปีท่ีผ่านมา เป็นช่วงท่ีมีการเปิดรับน าเอาวิทยาการใหม่ๆ เขา้มาเพื่อ
น ามาใช้ในกิจการต่างๆ ไม่ว่าในด้านการแพทย ์การเกษตร การช่าง หรือการทหารผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัคือ เจา้นายและชนชั้นปกครองท่ีได้มีโอกาสไปรับการศึกษาในต่างประเทศหรือคนและ
องค์กรต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศมีบทบาทในการน าวิทยาการและระบบใหม่เขา้มา ในการ
เปิดรับวิทยาการใหม่นั้นมีความขดัแยง้กบัความเช่ือถือดั้งเดิมของไทยอยู่ในหลายจุด เช่น ระหวา่ง
การแพทยแ์ผนใหม่กบัแผนเดิมของไทย ซ่ึงกล่าวโดยรวมแลว้ไดมี้อิทธิพลในการลดความเช่ือถือ
ดั้งเดิมลงในหลายกรณี จึงเป็นท่ีน่าเสียดายว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมซ่ึงมีคุณค่าถูกเพิกเฉยละทิ้ง แต่ขอ้ดี
ประการใหญ่ คือ การท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแผนใหม่ซ่ึงใช้หลักของเหตุผลได้ตอกย  ้ า
แนวทางของศาสนาพุทธท่ีมีอยู่ดั้งเดิมแลว้หากถูกเบียดบงัไปดว้ยความเช่ือในเร่ืองโชคลาง ผีสาง
เทวดา อนัเป็นอวชิชามาโดยตลอด 

 นบัไดว้า่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยไดเ้ร่ิมมีความเป็นตวัของตวัเองในช่วงประมาณ
หกทศวรรษท่ีผา่นมา ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นระยะท่ีมีการพฒันาจากการท่ีเป็นเพียงวิชาพื้นฐานท่ีเรียนจาก
ต ารา หรือมีการทดลองเพียงเพื่อแสดงหลกัการท่ีมีผูค้น้พบไวก่้อนแลว้ มาเป็นวิชาท่ีมีการศึกษาวิจยั
เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของความเขา้ใจธรรมชาติและแง่ของการน าไปสู่การ
ประยุกตใ์ช้ ในเกือบหกทศวรรษท่ีผา่นมานั้น วิทยาศาสตร์ไทยไดเ้ปล่ียนจากการเป็นเพียงสะพาน
น าไปสู่วิชาชีพของแพทย ์วิศวกร เกษตรกร ทหาร มาเป็นวิชาที่มีความหมายในตวัเอง การพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีผ่านมา ส่วนมากเป็นด้านการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การเกษตร ดา้นอาหาร ดา้นวสัดุ หลายอย่างแมไ้ม่ไดมี้ส่วนในการพฒันาข้ึนเอง แต่ก็สามารถรับ
เทคโนโลยีมาผลิตหรือใชใ้นประเทศไดอ้ยา่งดี เช่น การผลิตฮาร์ทดิสก์ (Hard disk drive) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าการพฒันาและใชพ้ลงังานในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ หากจะมอง
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ความกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยท่ีผ่านมาเป็นช่วงๆ ช่วงละทศวรรษ ก็จะเห็น
ความกา้วหนา้เร่ืองหลกัๆ (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543: 36-39 และ
ยงยทุธ ยทุธวงศ,์ 2554: 102-108) ดงัน้ี 

 1. ทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) เรียกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าววา่         
เร่ิมบรรยากาศใหม่ โดยบรรยากาศวิทยาศาสตร์ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2500 นั้น เป็นบรรยากาศ        
ท่ีสดใส สังคมทั่วโลกมีความเช่ือมั่นว่าวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่การพัฒนา                    
ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเคนเนดี (Kennedy) ประกาศเจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ท่ีจะส่งคนไป
ลงดวงจนัทร์ ทุกแห่งในโลกรวมทั้งประเทศไทยหลงใหลไปกบัสินคา้ใหม่ๆ ท่ีเป็นผลผลิตของ
วทิยาศาสตร์ ตั้งแต่ ทีวีสี และวิทยุทรานซิสเตอร์ ไปจนถึงพลาสติกและแอร์ติดรถยนตไ์ม่น่าแปลก
ใจว่าคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้นหลายคนจะหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ชนิดยึดเป็นอาชีพ ประกอบกับ
บรรยากาศของประเทศไทยในขณะนั้นเป็นบรรยากาศของการพฒันาโครงสร้างในระดบัพื้นฐาน 
จากการท่ีไดมี้การจดัตั้งสภาพฒันาเศรษฐกิจ สภาการศึกษา และสภาวิจยัแห่งชาติข้ึน ต่อมาก็ไดมี้
การจดัตั้งมหาวิทยาลยัใหม่ๆ ข้ึนท่ีเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง เช่น 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก็ไดเ้พิ่มความแข็งแกร่งและเร่ิมขยายออกใน
วิทยาการท่ีกวา้งข้ึน วิทยาลยัเทคนิคบางแห่งซ่ึงเดิมอยูใ่นความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้
ขยายปรับข้ึนเป็นสถาบนัอุดมศึกษาระดบัสูงข้ึน เช่น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั เป็นตน้ วทิยาศาสตร์ไทยจึงมีช่วงจงัหวะท่ีจะขยายรากฐานไดม้ากในช่วงนั้น 

  ในด้านของวิทยาศาสตร์ทั่วไปก่อนหน้านั้ นได้มีคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นสถาบนัเดียวในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงได้วางรากฐานและผลิตบุคลากรอนัมีส่วน
ส าคญัในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบนั การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ในตอนนั้น
เรียกว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์) ใน พ.ศ. 2501 ท  าให้เกิดการ 

เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในดา้นการศึกษาแพทยใ์นตอนแรกและต่อมาขยายผลมาดา้นวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและทัว่ไป จุดส าคญัส าหรับวทิยาศาสตร์ไทยก็คือไดเ้ป็นจุดรวมตวัของนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพ
สูงท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงหลายคนตดัสินใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แทนที่จะเรียนแพทยต์ามกระแส
สังคม คนรุ่นใหม่กลุ่มน้ีไดมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาวทิยาศาสตร์ไทยในช่วงต่อมา 

 2. ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เรียกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าววา่         
เ ร่ิมยุควิจัยและบัณฑิตศึกษา ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ทยอยกลับมาจากการศึกษาใน
ต่างประเทศ และพร้อมกนันั้นก็ไดเ้ร่ิมน าการวิจยัซ่ึงเป็นงานหลกัของนกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลก แต่ยงั
มิไดมี้การท ากนัมาก่อนมากนกัในเมืองไทยมาเป็นส่วนส าคญัของอาชีพของนกัวิทยาศาสตร์ไทย
เป็นคร้ังแรก ปัจจยัท่ีน าความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ โครงการความร่วมมือของมูลนิธิร๊อกก้ี 
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เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ซ่ึงไดส่้งนกัวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ จ านวนมาก มาพร้อมกบัความ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และทุนวิจยัและทุนบณัฑิตศึกษาโดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย  ์     

(ท่ีมหาวทิยาลยัมหิดล) เป็นหลกั แต่มีโครงการดา้นเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) และ
เศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) อีกดว้ย รัฐบาลไทยไดจ้ดัสรรงบประมาณก่อสร้างและ
งบประมาณส าหรับเป็นค่าตอบแทนอาจารยท่ี์ท างานวิจยั ยุคของบณัฑิตศึกษาไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนพร้อม
กนัน้ี บณัฑิตจากโครงการบณัฑิตศึกษาเหล่าน้ีไดเ้ป็นตวัคูณโดยเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัใหม่ๆ 

และเร่ิมงานสอนงานวิจยัของตนเองข้ึนในล าดบัต่อมาเม่ือมีงานวิจยัเกิดข้ึนก็มีความต้องการท่ี
จะตอ้งมีเวทีแสดงผลงานวิจยัเหล่านั้น จริงอยู่เวทีที่ส าคญัที่สุดก็คือวารสารนานาชาติที่มีการ
ตรวจสอบมาตรฐาน แต่ก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพบปะแลกเปล่ียนผลงานและการตีพิมพ์
ผลงานในระดบัมาตรฐาโดยองค์กรที่เป็นกลาง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ซ่ึงไดมี้
การจดัตั้งข้ึนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมากวา่ยี่สิบปีแลว้ก่อนหนา้นั้นไดมี้ส่วนส าคญัในการสนอง
ความตอ้งการใหม่น้ีโดยการจดัการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) 

และการออกวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน การพฒันาเหล่าน้ีแสดงถึงการเร่ิมฝังรากลึกหรืออาจ
เรียกวา่ การผลิดอกออกผลของวทิยาศาสตร์ไทยท่ีไดมี้การฟูมฟักมาแลว้เป็นเวลานาน 

3. ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) เรียกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าวว่า         
ระบบสนับสนุนและเครือข่ายก่อตัว การขยายตวัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความส าคญัท่ี
เพิ่มข้ึนส าหรับการพฒันาท าใหจ้  าเป็นตอ้งมีระบบนโยบายและระบบสนบัสนุนท่ีดีข้ึน นอกจากการ
เป็นหน่วยงานนโยบายแลว้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลงังาน ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ 

พ.ศ. 2522 ยงัไดเ้ป็นแหล่งก าเนิดของระบบการสนบัสนุนการวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้
งบประมาณเหมาะสมกบัความตอ้งการจริงภายในประเทศเป็นคร้ังแรก โดยที่ก่อนหน้านั้น
นักวิจยัท่ีจริงจงัจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั กระทรวงฯได้จดัตั้งศูนยพ์นัธุ
วศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2526 ระบบสนบัสนุนเช่นน้ีไดข้ยายตวัออก 

น าไปสู่การตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ และศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2529 พร้อมกนัน้ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (United of America)       

โดยองคก์รยเูสด (USAID: United States Agency for International Development) ไดเ้ร่ิมโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาในปี  พ.ศ. 2526 โดยมีเงินกู้และเงินให้เปล่าส าหรับ
สนบัสนุนการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามสาขาหลกั  การสนบัสนุนเหล่าน้ีท าให้เกิด
ความต่ืนตวัในมหาวทิยาลยัและหน่วยราชการเป็นอยา่งมาก และแมภ้าคเอกชนก็เร่ิมหนัมาให้ความ
สนใจกบัการพฒันาเทคโนโลยแีมจ้ะยงัไม่มากนกัก็ตาม 
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งานวิจยัท่ีไดด้ าเนินมาอย่างต่อเน่ืองในหลายสถาบนัไดส่้งผลเป็นที่ยอมรับในวงการทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศ ในปี พ.ศ. 2526 (ครบรอบสองร้อยปีรัตนโกสินทร์) มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภร่์วมกบัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯไดจ้ดัให้มีรางวลั 

นักวทิยาศาสตร์ดีเด่น เพื่อเป็นการยกยอ่งผูท่ี้มีผลงานอนัเป็นท่ียอมรับนบัถือดงักล่าว นบัเป็นรางวลั
ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ไทยท่ีไดม้ีการมอบให้ทุกปีสืบเน่ืองมาจนปัจจุบนั  ต่อมาไดมี้
รางวลั นักวจัิยดีเด่น จากสภาวจิยัแห่งชาติ ซ่ึงยกยอ่งนกัวจิยัในทุกสาขาไม่เพียงวทิยาศาสตร์เท่านั้น 

4. ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) เรียกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าวว่า         
ยุค “ฉันจึงมาหาความหมาย” (ผู้ใช้) งานของศูนยแ์ห่งชาติทั้งสามและโครงการไทย-สหรัฐฯ 

น าไปสู่การจดัตั้งส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี พ.ศ. 2534 

เพื่อเป็นหน่วยงานสนบัสนุนและด าเนินการวิจยัและพฒันา ในปีต่อมาก็ไดม้ีการจดัตั้งส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ข้ึนมาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีความอิสระคลา้ยคลึงกนัเพื่อให้
การสนบัสนุนการวจิยัทุกสาขา เครือข่ายซ่ึงในทศวรรษก่อนหนา้น้ีเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มมหาวิทยาลยั
และหน่วยราชการไดข้ยายออกเป็น เครือข่ายไตรภาคี อนัประกอบดว้ยมหาวิทยาลยั หน่วยราชการ 

และภาคเอกชน โดยระบบสนบัสนุนใหม่เนน้การเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตและผูใ้ชผ้ลงานวิจยั ระบบ
น้ีสะทอ้นนโยบายและแนวความคิดท่ีวา่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยไดผ้า่นยุคท่ีการวิจยัมี
บทบาทหลกัในการสร้างพื้นฐานทัว่ไปไปสู่ยุคท่ีการวิจยัและพฒันามีจุดหมายในเชิงพฒันาด้วย 

กล่าวคือ มีบทบาทหลกัในการปรับปรุงผลผลิต และบริการต่างๆ ท่ีมีคุณค่าในเศรษฐกิจและสังคม 

นกัวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนก็ไดพ้ลิกผนัจากความเป็นอาจารยเ์พียงอย่างเดียวมาเป็นผูใ้ห้ปรึกษา
แก่อุตสาหกรรมดว้ย โครงการวิจยัต่างๆ นั้น แทนท่ีจะเป็นเพียงโครงการวิจยัท่ีนกัวิทยาศาสตร์คิด
ข้ึนเองตามแนวความสนใจและความถนดัของตนเป็นหลกัก็พฒันาเป็นโครงการท่ีนกัวิจยัพยายาม
ด าเนินข้ึนจากความตอ้งการและปัญหาของภาคการผลิตและการบริการของภาคเอกชนเป็นหลกั 

นักวิจยัหลายคนในสถาบนัวิจยัต่างๆ ท่ีมีระบบงานท่ีดีเร่ิมสามารถยึดงานวิจยัเป็นอาชีพหลกัได้
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นผูใ้ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เร่ิมต่ืนตวัและหนัมาให้ความสนใจกบัการวิจยั
และพฒันามากข้ึนโดยบริษทัใหญ่ๆ เช่น บริษทัปูนซีเมนต์ไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   

เร่ิมจดัตั้งหน่วยวิจยัของตนเองข้ึน รัฐบาลไดใ้ห้การสนบัสนุนโดยอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายในการ
ค านวณภาษีไดม้ากกวา่เกณฑป์กติ อยา่งไรก็ดี ภาคเอกชนยงัคงมีการวิจยัและพฒันาไม่มากนกั และ
ยงัคงพึ่งการน าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีเป็นหลกัอยู่ ในขณะเดียวกนัภาคประชาชนก็มีความ
ต่ืนตวัดา้นการพฒันาและอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทยมากข้ึนซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีพื้นบา้นและวิทยาการ
ต่างๆ ท่ีจะท าใหพ้ึ่งตนเองไดใ้นระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เรียกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าวว่า        
วิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  แมว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไทยจะไดก้า้วไปไกลพอสมควรเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น แต่เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันา
แลว้ก็ยงัอยูห่่างไกลกนัอีกมาก สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีทรุดลงในระยะตน้ทศวรรษท าให้การพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความยากล าบากกวา่ท่ีเคยมา แต่การแข่งขนัเชิงการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีรุนแรงข้ึนยิ่งท าให้ตอ้งขวนขวายมากข้ึนเพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
สามารถน าไปสู่นวตักรรมในการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้ดียิ่งข้ึน 

ช่วงเศรษฐกิจกระเต้ืองข้ึนแลว้ในปัจจุบนัน้ีเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งสร้างความสามารถใหม่ข้ึน   

ในดา้นนโยบายและการจดัการนั้น รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถึงกบัจดัตั้งกระทรวงใหม่ข้ึนเพื่อดูแลด้านน้ีโดยเฉพาะ รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน
วิทยาการใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยีดิจิตลั (Digital technology) 

และวิทยาการจีโนมิกส์ (Genomics) และได้เน้นบทบาทของเทคโนโลยีเหล่าน้ีในเศรษฐกิจและ
สังคมยคุใหม่ พร้อมกนัน้ีไดมี้ความพยายามในการจดัระบบการสนบัสนุนการวิจยัท่ีมีบูรณาการท่ีมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัและได้มีการจดัตั้งระบบสนบัสนุนนวตักรรมซ่ึงเป็น
การน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชท้  าสินคา้และบริการใหม่ๆท่ีสังคมตอ้งการ 

6. ทศวรรษ 2010 (พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน) เรียกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงดงักล่าววา่        
สู่ประชาคมโลก ในทศวรรษน้ีประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยุคใหม่ท่ีเป็นการเขา้สู่ประชาคมโลกอยา่ง
เต็มตวัมากข้ึน เร่ิมจากการเขา้ร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 
2558) ซ่ึงจะท าให้อาเซียนเป็นตลาดและแหล่งผลิตเดียวรวมทั้งมีการเคล่ือนยา้ยประชากรไดอ้ย่าง
อิสระมากข้ึน พร้อมกนัน้ี ประเทศไทยก็จะตอ้งสร้างความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม
มากกวา่เพียงเป็นวตัถุดิบท่ีส่งออกต่างประเทศ หากเป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีทั้งส่งออกไดแ้ละเป็น
ท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศมากข้ึนดว้ยและตอ้งปรับปรุงภาคบริการใหมี้ความเขม้แข็งยิ่งข้ึน 

ในการน้ีประเทศไทยตอ้งสร้างความแข็งแกร่งดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดา้นอ่ืนๆ เพื่อ
จะได้เข้าร่วมในประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นผลดีทั้งต่อประเทศเองและต่ออาเซียนโดยรวม 

มิฉะนั้น อาจตอ้งกลายเป็นแหล่งผลิตบุคลากรท่ีจะอพยพไปท างานนอกประเทศ  

ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ยงัมีความส าคญัในการเป็นปีท่ีประชาคมโลกตั้งให้เป้าหมาย     
การพฒันาสหสัวรรษ (MDG: Millennium Development Goals) ไดบ้รรลุผลในดา้นต่างๆ รวมทั้ง
การสร้างสุขภาวะและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การขจดัความหิวโหย ความยากจน และโรคระบาดท่ีส าคญั 

ซ่ึงประเทศไทยก็จดัเป็นประเทศท่ีมีความกา้วหนา้มากในการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวแต่ไม่ทุกดา้น
เสียทีเดียว ภยัคุกคามท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การเปล่ียนสภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของ
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ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการพฒันาอยา่งไม่ย ัง่ยืน เร่งรีบผลิตสินคา้และการบริการมากเกินไป 

จนส่งผลเสียในดา้นความย ัง่ยืน ในดา้นความสามารถในการแข่งขนัในประชาคมโลกนั้นประเทศ
ไทยยงัอยูใ่นต าแหน่งท่ีต ่ามากดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา ทั้งท่ีในดา้นอ่ืนๆ ถือวา่
ท าได้ดี ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่ท้าทายให้สังคมไทยต้องปรับปรุงตนให้ดียิ่งข้ึนแก้ไขจุดอ่อนด้าน
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการศึกษาเพื่อจะท าใหเ้ขา้สู่ประชาคมโลกไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึนต่อไป 

พฒันาการความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยทั้งหมดน้ีแมจ้ะเกิดข้ึนใน
ทิศทางท่ีดีโดยรวม แต่ก็มีอุปสรรคอยูม่ากและบางคร้ังก็ถึงกบัชะงกังนัจากความไม่พร้อมในดา้น
ต่างๆ อาจกล่าวไดว้า่แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัไม่ชดัเจนนกัวา่ประเทศไทยจะสามารถพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของตนให้อยู่ในสภาพท่ีจะเป็นปัจจยัสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างจริงจงัได้
เม่ือใด โดยเฉพาะในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในดา้นวิทยาการเองและใน
ดา้นระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยา่งไรก็ตาม เรามีความจ าเป็นตอ้งสร้างความแข็งแกร่ง
น้ีอย่างหลีกเล่ียงมิไดแ้ละในการน้ีเราควรเรียนจากประวติัศาสตร์ควรเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและ
ความส าคญัของวทิยาการใหม่ๆ และควรพยายามพิจารณาวา่จะพฒันาหรือน าส่วนใดมาใชใ้นระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของเราเพื่อผลประโยชน์ท่ีสูงท่ีสุดและเล่ียงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งหมดน้ี 

หมายความว่าเราจะตอ้งมีนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีดีและด าเนินงานตามนโยบายให้
ไดผ้ลดีท่ีสุด 
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สรุปประจ าบทที่ 5 

 

ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดส่้งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยท์ั้งใน
ดา้นสร้างสรรค์และภยัคุกคาม เน่ืองจากมีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์แขนงต่างๆ        
มาประยุกตใ์ช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อมนุษยม์ากมาย เช่น นาโนเทคโนโลยี 
เป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือผลิตส่ิงต่างๆ โดยการจดัเรียงตวัใน
ระดบัอะตอมหรือโมเลกุลของวสัดุ ท าให้มีสมบติัเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากเดิม อาทิ น ามาจดัเรียง
โครงสร้างของแกร์ไฟต์ให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเพิ่มข้ึน เรียกว่า ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon 

nanotube) เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีท่ีน าเอาความรู้ด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ เช่น 
ชีววทิยา จุลชีววทิยา พนัธุศาสตร์ มาประยกุตใ์ชก้บัส่ิงมีชีวติ ช้ินส่วนของส่ิงมีชีวติ หรือผลผลิตของ 

ส่ิงมีชีวติไม่วา่จะเป็นพืช สัตว ์หรือจุลินทรีย ์ปัจจุบนัมีเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ท่ีส าคญัมากมาย  
อาทิ การโคลนน่ิง (Cloning)  จีเอม็โอ (GMOs) การตรวจลายพิมพดี์เอน็เอ (DNA fingerprint) และ 

วสัดุชีวภาพ (Biomaterial) เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ เป็นเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 

ภาวะมีบุตรยากของคู่สามีภรรยาท่ีไม่สามารถมีบุตรไดต้ามวิธีปกติ ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนัหลายวิธี อาทิ 
การท าเด็กหลอดแก้ว (IVF) การท าอ๊ิคซ่ี (ICSI) การท ากิฟท์ (GIFT) และการท าซิฟท์ (ZIFT) 

ตลอดจน เทคโนโลยีการรักษาและฟ้ืนฟูด้วยเซลล์ต้นก าเนิด เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ใน
การซ่อมแซมอวยัวะหรือเน้ือเยื่อท่ีเสียหายหรือน ามาใช้รักษาโรคโดยใช้สเต็มเซลล์ (Stem cell)      
สามารถลดอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยจากโรคต่างๆ ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยให้ดี  
ข้ึนได้ ซ่ึงเทคโนโลยีข้างต้นหากน ามาใช้โดยไม่มีการควบคุมหรือเกินพอดีอาจส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในทางตรงขา้มก็สามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ
มนุษยไ์ดเ้ช่นกนั ดงันั้น การเขา้ใจบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตจึง
เป็นจ าเป็นยิ่งส าหรับมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอนัน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของประเทศอยา่ง
ย ัง่ยืน ดงัค ากล่าวท่ีว่า “ผู้ใดครองเทคโนโลยี ผู้นั้นครองเศรษฐกิจ ผู้ใดครองเทคโนโลยี ผู้นั้นครอง
อ ำนำจ” 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5  
 

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. นาโนเทคโนโลยคืีออะไร  
2. นาโนเทคโนโลยมีีประโยชน์และความส าคญัในดา้นของวสัดุศาสตร์อยา่งไร 

3. ถา้นกัศึกษาตอ้งการโคลนน่ิงแมว จะมีขั้นตอนด าเนินการอยา่งไร (ให้วาดรูปแลว้อธิบาย
ขั้นตอน) 

4. ในอนาคตหากนักศึกษาแต่งงาน แล้วไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยวิธีการปกติเน่ืองจาก 
“ผนังของเซลล์ไข่หนำและเหนียวจนอสุจิไม่สำมำรถเจำะเข้ำไปได้” นกัศึกษาจะเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธ์ุวธีิใดในการแกปั้ญหาดงักล่าว เพราะเหตุใด 

5. เทคโนโลยกีารรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดมีประโยชน์และความส าคญัอยา่งไร 

6. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพชีวติของนกัศึกษาอยา่งไร  
7. ในหมู่บา้นของนกัศึกษา มีการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นดา้นวิทยาศาสร์

และเทคโนโลยอียา่งไร  
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค “สู่ประชำคมโลก” จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นกัศึกษาอยา่งไร 
 

ตอนที่ 2 จงเขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ    
ทีผ่ดิ ถ้าผดิให้แก้ไขข้อความน้ันให้ถูกต้อง 

…….…1. นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการในการประกอบและผลิตส่ิงต่างๆ ข้ึนมาจากการจดัเรียง
อะตอม หรือโมเลกุลเขา้ดว้ยกนัในระดบันาโนเมตร 

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

…….…2. ซิฟต์เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อใหไ้ดต้วัอ่อนระยะเอม็บริโอ แลว้จึงใส่กลบัเขา้
ไปในร่างกายเพื่อใหฝั้งตวัท่ีมดลูก 

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

…….…3. การโคลนน่ิง และการท าอ๊ิกซ่ี เป็นการเพิ่มจ านวนส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ระบวนการสืบพนัธ์ุ
แบบไม่อาศยัเพศ 

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

 

 



 
254 ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 (ต่อ)  
 

….……4. การใส่ยีนเขา้ไปในแบคทีเรียหรือยีสตเ์พื่อให้ผลิตสารอินซูลินเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการ
น าหลกัพนัธุวศิวกรรมมาใชป้ระโยชน์ 
……………………………………………….……………………………………………………… 

….……5. ลายพิมพ์ DNA ของบุคคลในครอบครัวเดียวกนัมีความเหมือนกนัทุกประการ 

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

 

ตอนที ่3 จงเติมค าลงในช่องว่างพร้อมตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 
  

 

 
 

 

1. จากรูปเป็นเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุไดว้ธีิใด 

2. วธีิดงักล่าวสามารถด าเนินการอยา่งไร 

3. ถา้นกัศึกษาเป็นแพทยจ์ะเลือกใชว้ธีิดงักล่าวในกรณีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

255 ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

เอกสารอ้างองิ 
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