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ตามหลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้า และ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อตนเองและสังคม ซ่ึงจะท าให้ผู ้เ รียนเกิด             
องค์ความรู้ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าว ันและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้อย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถปรับตวัให้เขา้กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
กลมกลืน และมีความสุข 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวชิำ 

 

รำยวชิำ     วทิยำศำสตร์เพ่ือคุณภำพชีวติ   

Science for Quality of Life 

รหัสวชิำ  GE40002    

จ ำนวนหน่วยกติ    2(1-2-3) 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษา วิ เคราะห์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์                        
การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง-

วิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และสร้างเสริม      
สุขภาวะแบบองคร์วม เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติใหด้ ารงอยูอ่ยา่งเป็นสุข 

 

วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถดังต่อไปนี ้
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  2. ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้และผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  3. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

เน้ือหำ 
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2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint วดีีทศัน์ ฯลฯ 
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กำรวดัผล 
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      คะแนนระหวา่ง         65-69        ไดร้ะดบั     C+    
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      คะแนนระหวา่ง         50-54       ไดร้ะดบั     D   
      คะแนนระหวา่ง           0-49    ไดร้ะดบั     F    
 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. สาขาของวทิยาศาสตร์ 

 3. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

 4. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

5. คุณภาพชีวติ 

6. ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาบทเรียนน้ี นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของค าวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคุณภาพชีวติได ้

 2. จ าแนกสาขาของวทิยาศาสตร์ได ้

 3. จ าแนกประเภทของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได ้

 4. อธิบายกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

 5. บอกความหมายและความส าคญัของคุณภาพชีวติได ้

6. บอกความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อคุณภาพชีวติได ้

7. ปฏิบติัการทดลองเร่ืองทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พูดถามตอบ 

 1.4 ทดลอง 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการทดลองและตอบค าถามทา้ยการทดลอง  

 2.5 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ” 

 2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

 3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 4. บทปฏิบติัการทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 5. แบบฝึกหดั 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การวดัผล 

  1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

  1.2 การซกัถาม-ตอบค าถาม 

  1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

  1.4 รายงานของใบงาน 

  1.5 ปฏิบติัการทดลองและตอบค าถามทา้ยการทดลอง 

  1.6 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 2. การประเมินผล 

  2.1 เขา้เรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

  2.2 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  2.3 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.4 ปฏิบติัการทดลองไดถู้กตอ้ง 

  2.5 ตอบค าถามทา้ยการทดลองถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

  2.6 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 



3 

 

บทที ่1 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 

 

  ในโลกยุคปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ได้พฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์         
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ ช่วยให้สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลายและตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์จึงเป็น
วฒันธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความ รู้  (Knowledge based society )  ดังนั้ น       
ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติ   
และเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถปรับตวัไดเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงและด าเนินชีวิต         
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

   ค าว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Science ซ่ึงมาจากศพัท์ภาษาลาตินว่า
Scientia หมายถึง ความรู้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นความหมายท่ีกวา้งมากท่ีใช้ในอดีต ปัจจุบนัมีบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

   สุวฒัก์ นิยมค้า (2531: 110) ได้ให้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู้    
ของธรรมชาติซ่ึงจดัรวบรวมไวอ้ย่างมีระบบแบบแผน และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการสืบ
เสาะหาความรู้นั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานการสังเกต 

   ภพ เลาหไพบูลย ์(2540: 2) ไดใ้ห้ความหมายวา่ วิทยาศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีสืบคน้หา
ความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธีการ     
ทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป  
   ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 1075) ไดใ้ห้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ี
ไดโ้ดยการสังเกต และคน้ควา้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติแลว้จดัเขา้เป็นระเบียบ  

   วรรณา ก่อสกุล (2550: 3) ได้ให้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู้ท่ีมี
ระบบ และจดัไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน สามารถพิสูจน์ได ้
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   สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553: 4) ได้ให้ความหมายว่า
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ของโลกธรรมชาติหรือความรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
ซ่ึงสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานและความเป็นเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี 
วิทยาศาสตร์ยงัหมายถึง วิธีการและขั้นตอนในการค้นหาความรู้หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการหา
ความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้นัน่เอง 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้หาความจริง
เก่ียวกบัธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งพิสูจน์ไดว้า่เป็นจริง โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์
แลว้น าความรู้มาจดัหมวดหมู่ 
 

 
 

ภาพที ่1-1  ปรากฏการณ์ดาวตก 

(ท่ีมา: http://www.thaiwbi.com/topic/star) 
 

ประจักษ์พยานมาพิสูจน์ได้ จึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ส่วนเร่ืองของดาวตกเป็นเร่ืองท่ีสามารถหา
หลกัฐานและอธิบายไดบ้นพื้นฐานของความเป็นจริง จึงถือวา่เป็นวทิยาศาสตร์ 

 2. ความหมายของเทคโนโลยี 
  ค าว่า  เทคโนโลยี  ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Technology ซ่ึงมาจากภาษากรีกว่า 
Technologia หมายถึง การกระท าอย่างมีระบบ ปัจจุบันมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้
ความหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

 การได้มาซ่ึงความรู้ท่ี เกิดจากญาณพิ เศษ        
ค  าท านาย การนิมิต ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ หรือจากผีบอก 
ไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะไม่มีกระบวนการ
ของการหาความรู้ ไม่สามารถอธิบายได้ในเชิง
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความรู้ดังกล่าวต่อมา
สามารถพิ สูจน์ได้ว่า เ ป็นจริงโดยกระบวนการ         
ทางวิทยาศาสตร์ หรืออธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์      
ก็ ถือได้ว่า เ ป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้  เ ช่น               
คนสมยัก่อนเช่ือว่าแสงท่ีพุ่งมาจากทอ้งฟ้ายามค ่าคืน
เป็นแสงของผีพุ่ งไต้ แต่ ปัจ จุบันการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ท าให้ เราทราบว่าแสงดังกล่าว คือ        
ดาวตก ซ่ึงเร่ืองผีพุ่งไต ้ไม่สามารถหาหลกัฐานหรือ
อปปปแ

http://www.thaiwbi.com/topic/star/
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   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542: 406) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี 
หมายถึง วิทยาการท่ีน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
อุตสาหกรรม 

   ศิริ ดวงพร (2542: 7) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นกฎ หลกัการ หรือทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตของมนุษยเ์พื่อประโยชน์ของการใชง้าน การผลิตสินคา้ การให้บริการต่างๆ ซ่ึงเป็นการประหยดั 
ทุ่นแรง ลดทุนการผลิต ลดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  (2548: 1) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี 
หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ตามความตอ้งการของ
มนุษย ์

   ไพฑูรย ์ชุมแวงวาปี (2549: 5) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เทคโนโลย ีหมายถึง การน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้ต่างๆ มาประยุกตใ์ชต้ามความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและช่วย
อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติ 

   พวงทอง เพชรโทน (2555: 7) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน า
วิทยาศาสตร์ และความรู้ท่ีได้จากการค้นควา้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์      
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต การน าไปใช้จะตอ้งมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ และเหมาะสมสอดคล้องกับวฒันธรรมในท้องถ่ินและต้องให้ความรู้           
แก่บุคลากรในทอ้งถ่ิน เพื่อน าเทคโนโลยต่ีางๆ ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีน าเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนๆ มาผสมผสานประยุกต์หรือใชง้านเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มนุษย ์หรือกล่าวไดว้า่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาส่ิงท่ีเรียกวา่ เทคโนโลยี  
แต่ในขณะเดียวกนัเทคโนโลยเีองก็สามารถกลบัมาพฒันาวทิยาศาสตร์ไดเ้ช่นกนั   
 

2. สาขาของวทิยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ         
ซ่ึงความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีมีอยู่อยา่งมากมาย ดงันั้น เพื่อความเป็นระเบียบจึงตอ้งมีการจดัความรู้ต่างๆ 
ออกเป็นหมวดหมู่ตามแต่ละสาขา เช่น ถา้เป็นความรู้เก่ียวกบัส่ิงไม่มีชีวิตจ าพวกดิน จดัอยูใ่นสาขา
ธรณีวิทยา ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวหรือเช้ือจุลินทรีย ์จดัอยู่
ในสาขาจุลชีววิทยา เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกอย่างกวา้งๆ            
เป็น 2 สาขา ตามจุดประสงคข์องการแสวงหาความรู้ ดงัน้ี 
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  1. วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure science) หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) 
คือ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวและส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดอยูใ่นธรรมชาติทัว่ไป ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต อนัประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฏี กฎ และสูตรต่างๆ        
เป็นความรู้พื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ซ่ึงได้มาเพื่อสนองความต้องการอยากรู้ อยากเห็น                                 
โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของการน าไปใช ้วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   1.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองราว
ต่างๆ ของส่ิงไม่มีชีวติ เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตุนิยมวทิยา ธรณีวทิยา เป็นตน้  
   1.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองราว
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ เช่น สัตววทิยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววทิยา นิเวศวทิยา เป็นตน้ 

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

   บุคคลท่ีศึกษาหาความรู้และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ แลว้น าความรู้ท่ีไดม้ารวบรวมเป็น
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนมติ หลกัการ กฎ ทฤษฎี เพื่อจะน าไปเป็นความรู้พื้นฐานพฒันาสร้างสรรค์  
ส่ิงใหม่ๆ  ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์เรียกวา่ นักวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure scientist) 

    ตวัอยา่งนกัวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิท่ีมีช่ือเสียง เช่น อาร์คีมิดิส (Archimedes) ผูค้น้พบ
วิธีการหาปริมาตรของวตัถุโดยการแทนท่ีน ้ า เซอร์ ไอแซก นิวตนั (Sir Isaac Newton) ผูต้ ั้งกฎของ
ความโนม้ถ่วง กฎการเคล่ือนท่ีของวตัถุ เป็นตน้  
   2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) คือ วิทยาศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองราวต่างๆ      
ท่ีมุ่งประโยชน์ในทางปฏิบติัยิ่งกวา่ทฤษฎี ดงันั้น วิทยาศาสตร์ประยุกตจึ์งเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีน าเอา
ความรู้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิมาประยุกตเ์พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนองความตอ้งการของ
มนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์             
เภสัชศาสตร์ ทนัตแพทยศ์าสตร์ วนศาสตร์ เป็นตน้ 

   บุคคลท่ีน าทฤษฎีความรู้มาเป็นพื้นฐานในการต่อยอด ประดิษฐ์ ดัดแปลง หรือ
สร้างข้ึนมาเพื่อให้เกิดส่ิงอ านวยความสะดวกและพฒันาศกัยภาพของชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์
เรียกวา่ นักวทิยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied scientist) 

   ตวัอยา่งนกัวิทยาศาสตร์ประยุกตท่ี์มีช่ือเสียง เช่น ทอมสั แอลวา เอดิสัน (Thomas 

Alva Edison) ผูป้ระดิษฐ์หลอดไฟฟ้า, ไมเคิล ฟาราเดย ์(Michael Faraday) ผูป้ระดิษฐ์เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า, หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ผูคิ้ดท าเซรุ่มส าหรับฉีดแกพ้ิษงู และพิษสุนขับา้ เป็นตน้  
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                  (ก)                                  (ข)                                   (ค)                                 (ง) 
 

ภาพที ่1-2  ตวัอยา่งนกัวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ และนกัวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 
         (ก) อาร์คีมิดิส    
         (ข) เซอร์ ไอแซก นิวตนั 

         (ค) ทอมสั แอลวา เอดิสัน 

         (ง) หลุยส์ ปาสเตอร์ 

(ท่ีมา: https://www.takieng.com/wp-content/uploads/2017/08/archimedes-1.jpg 

https://comicvine.gamespot.com/sir-isaac-newton/4005-39872/images/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison                                                                                                

และ https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/introducing/history/frieze/louis-pasteur) 

 

3. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง 
มโนมติ หลกัการ สมมติฐาน กฎ และทฤษฎี   

   1. ข้อเท็จจริง (Fact) เป็นความรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและส่ิงต่างๆ โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย 
หรือจากการตรวจวดัโดยวิธีการอย่างง่ายๆ โดยผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการวดัตอ้งเหมือนเดิม    
ไม่วา่จะกระท าก่ีคร้ังก็ตาม (ขอ้เท็จจริงในธรรมชาติยอ่มถูกตอ้งเสมอ แต่การสังเกตขอ้เท็จจริงอาจ
ผดิพลาดได)้  
   ตวัอยา่งขอ้เทจ็จริง เช่น  
    - มนุษยมี์ 2 ขา  
    - น ้าตาลมีรสหวาน   
    - สะเดามีรสขม 

https://www.takieng.com/wp-content/uploads/2017/08/archimedes-1.jpg
https://comicvine.gamespot.com/sir-isaac-newton/4005-39872/images/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/introducing/history/frieze/louis-pasteur
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    - น ้าจะเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ท่ีระดบัน ้าทะเล 

    - เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ บริเวณส่ีแยกราชประสงค์ เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม   
พ.ศ. 2558   
  2. มโนมติ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการน าความรู้ต่างๆ มารวมกนัเกิดเป็นความเขา้ใจของตนเอง เพื่อแยก
ลกัษณะร่วมกบัลกัษณะท่ีแตกต่างของวตัถุออกจากกนั ซ่ึงแต่ละคนอาจมีมโนมติแตกต่างกนัข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ ความรู้เดิม เหตุผล และวฒิุภาวะของบุคคล  
   ตวัอยา่งมโนมติ เช่น   
    - แมลงเป็นสัตวท่ี์มี 6 ขา 

    - สมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุด 

    - ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ 

    - อาหารส าคญัต่อมนุษยม์ากกวา่อากาศ   

    - สสาร คือ ส่ิงท่ีมีตวัตน มีมวล ตอ้งการท่ีอยู ่และสัมผสัได ้

  3 . หลักการ (Principle) เป็นความจริงท่ีเกิดจากการน ากลุ่มมโนมติท่ี เ ก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงมาสรุป แล้วน าไปใช้อ้างอิง พยากรณ์
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องได้ หลักการต้องเป็นความจริงท่ีสามารถทดสอบได้         
และไดผ้ลเหมือนเดิม มีความเป็นปรนยั และเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั  
   ตวัอยา่งของหลกัการ เช่น “โลหะเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั” เกิดจากมโนมติ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

    - ทองค าเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั    
    - เหล็กเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั    
    - สังกะสีเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั    
   “ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ขั้วต่างกันจะดูดกัน” เกิดจากมโนมติท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

    - แม่เหล็กขั้วลบกบัขั้วลบจะผลกักนั 

    - แม่เหล็กขั้วบวกกบัขั้วบวกจะผลกักนั 

    - แม่เหล็กขั้วลบกบัขั้วขั้วบวกจะดูดกนั 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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แผนผงัที ่1-1  ความสัมพนัธ์ของขอ้เทจ็จริง มโนมติ และหลกัการ 

(ท่ีมา: เพียร ซา้ยขวญั, 2536: 11) 

 

  4. กฎ (Law) เป็นความรู้ท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าถูกตอ้งทดสอบแลว้ไดผ้ลเหมือนเดิม
เหมือนกบัหลกัการแต่เน้นความสัมพนัธ์กนัระหว่างเหตุกบัผล และอาจเขียนในรูปสมการแทนได ้
เช่น กฎของบอยส์ (Boyle's Law) ซ่ึงกล่าวว่า “ปริมาตรของก๊าซจะเป็นสัดส่วนผกผนักบัความดนั 
ถา้อุณหภูมิคงท่ี” สามารถเขียนสมการได ้คือ V    

   กฎมกัจะเป็นหลกัการหรือขอ้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์มาเป็น
เวลายาวนานในระดับหน่ึงจนมีหลักฐานสนับสนุนมากเพียงพอ ไม่มีหลักฐานอ่ืนท่ีคัดค้าน
จนกระทัง่ขอ้ความนั้นเป็นท่ียอมรับว่าถูกตอ้งสมบูรณ์ ขอ้ความนั้นก็จะเปล่ียนจากหลกัการหรือ
ทฤษฎีกลายเป็นกฎ อย่างไรก็ตาม แมก้ฎจะถูกตั้งมาจากขอ้ความท่ีไดรั้บการยอมรับมานานก็ตาม       
แต่ในยุคต่อมาเม่ือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจริญข้ึนซ่ึงอาจท าให้มีความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน และขดัแยง้
กบักฎเดิมๆ และหากพิสูจน์ไดว้า่ความรู้ใหม่นั้นมีความถูกตอ้ง กฎนั้นก็ตอ้งถูกยกเลิกไป 

   ตวัอยา่งกฎ เช่น กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  (Newton's Laws) ซ่ึงเป็นกฏท่ีกล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงและการเคล่ือนท่ี ดงัน้ี 

    กฏขอ้ท่ี 1 ถา้ไม่มีแรงภายนอกมากระท า วตัถุยงัคงหยุดน่ิงหรือเคล่ือนท่ีเป็น      
แนวตรงดว้ยความเร็วคงตวัตลอดไป 

    กฏข้อท่ี 2 แรงลัพธ์ท่ีไม่เป็นศูนย์กระท าต่อวตัถุ ท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร่งในทิศทางเดียวกบัแรงลพัธ์ท่ีมากระท า 

    กฏขอ้ท่ี 3 ทุกแรงกิริยาท่ีกระท าต่อวตัถุ จะตอ้งเกิดแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากนั 
แต่อยูใ่นทิศทางตรงกนัขา้มและเกิดข้ึนพร้อมกนัเสมอ 

p

1

หลกัการ 

มโนมติ 

มโนมติ 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 
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    กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) กล่าวว่า “ถา้อุณหภูมิคงตวั กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านตวัน า
จะแปรผนัตรงกบัความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายของตวัน านั้น” ซ่ึงสามารถเขียนไดใ้นรูปของสมการ 
ดงัน้ี 

   V  =  IR  หรือ  R  =   

 

   เม่ือก าหนดให ้

     I    แทน   กระแสไฟฟ้า 

     V   แทน   ความต่างศกัย ์

     R   แทน   ความตา้นทาน 

 

  5. ทฤษฎี (Theories) เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหน่ึงท่ีได้จากสมมติฐาน      
ท่ีผ่านการตรวจสอบหลายๆ คร้ัง ใช้อ้างอิงได้ หรือท านายปรากฏการณ์ท่ีค่อนข้างกวา้งขวาง 
สามารถใชอ้ธิบายขอ้เทจ็จริง หลกัการ และกฎต่างๆ หรือกล่าวไดว้า่ ทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์ทั้งหลายนัน่เอง (ทฤษฎี เป็นความคิดของนกัวิทยาศาสตร์อาจจะถูกหรือผิดก็ได ้ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือไดรั้บขอ้เทจ็จริงเพิ่มข้ึน)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที ่1-2  ความหมายและการน าทฤษฎีไปใชป้ระโยชน์ 
(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/missphakarat/home/karban-khrang-thi-1) 

 

I

V

ใชพ้ยากรณ์ปรากฏการณ์ 

 

ทฤษฎี 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ขอ้เทจ็จริง 

ใชอ้ธิบาย 

ขอ้เทจ็จริง 

หลกัการ 

กฏ 



11 

 

    ในการแสวงหาความจริงของนกัวิทยาศาสตร์นั้น นกัวิทยาศาสตร์ใช้การสังเกต      
การคาดคะเน การสรุปรวมขอ้มูล ซ่ึงท าให้เกิดความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ขอ้เท็จจริง หลกัการ 
สมมติฐาน และกฎ แต่การจะรู้แต่เพียงวา่ขอ้เท็จจริงหรือหลกัการเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอยา่งไร 
เท่านั้นยงัไม่พอ นกัวิทยาศาสตร์จะตอ้งสามารถอธิบายขอ้เท็จจริง หรือหลกัการนั้นไดด้ว้ยวา่ท าไม
จึงเป็นเช่นนั้น ดงันั้น นกัวทิยาศาสตร์จึงพยายามสร้างแบบจ าลอง (Model) ข้ึน และเขียนค าอธิบาย
กวา้งๆ เก่ียวกบัส่ิงนั้น โดยท่ีคิดว่าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจะใช้อธิบายขอ้เท็จจริงยอ่ยในขอบเขตท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นได ้และสามารถท านายปรากฏการณ์ท่ียงัไม่เคยพบ ในขอบเขตของแบบจ าลองนั้นได ้
เราเรียกแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนน้ีว่าทฤษฎี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542: 30) เช่น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีกบักฎ กฎนั้นอธิบายโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผลเป็นหลกั 
คือ บอกไดแ้ต่เพียงวา่ผลท่ีปรากฏให้เห็นน้ีมีสาเหตุอะไรหรือเหตุกบัผลสัมพนัธ์กนัอยา่งไร แต่ไม่
สามารถอธิบายไดว้า่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ในกฎได ้เช่น 
“ถ้าเอาขั้วแม่เหล็กท่ีเหมือนกันมาวางใกล้กันมนัจะผลักกันแต่ถ้าขั้วต่างกันมนัจะดูดกัน” น่ีคือ
ความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ในรูปของกฎ ถ้าจะถามว่าท าไมขั้วแม่เหล็กเหมือนกนัจึงผลกักนั การอธิบาย
ความสัมพนัธ์น้ีต้องใช้ทฤษฎีโมเลกุลแม่เหล็กมาอธิบายจึงจะเข้าใจ (เพียร ซ้ายขวญั, 2536: 15)        
ซ่ึงทฤษฎีโมเลกุลของแม่เหล็ก อธิบายวา่ “สารแม่เหล็กทุกชนิดจะมีโมเลกุลซ่ึงมีอ านาจแม่เหล็กอยู ่
แต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยขั้วเหนือและใต ้หากโมเลกุลแม่เหล็กเหล่าน้ีเรียงตวักนัอย่างเป็น
ระเบียบขั้วเหนือจะช้ีไปทางปลายหน่ึงของแท่งแม่เหล็ก ส่วนทางขั้วใตจ้ะช้ีไปอีกปลายดา้นหน่ึงจึง
เกิดมีขั้วอิสระท่ีปลายทั้งสองขา้ง” 

   ตวัอยา่งทฤษฎี เช่น ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (Kinetic Theory of Gases) กล่าววา่ 

    1. แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคจ านวนมากท่ีมีขนาดเล็กมาก จนถือไดว้า่อนุภาค
ของแก๊สไม่มีปริมาตรเม่ือเทียบกบัขนาดภาชนะท่ีบรรจุ 

    2. โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมากท าให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่าง
โมเลกุลนอ้ยมาก จนถือไดว้า่ไม่มีแรงกระท าต่อกนั 

    3. โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็วในแนวเส้นตรง เป็นอิสระด้วย
อตัราเร็วคงท่ีและไม่เป็นระเบียบ จนกระทัง่ชนกบัโมเลกุลอ่ืนๆ หรือชนกบัผนงัภาชนะจึงจะเปล่ียน
ทิศทางและอตัราเร็ว 

    4. โมเลกุลของแก๊สท่ีชนกนัเองหรือชนกบัผนังภาชนะ จะเกิดการถ่ายโอน
พลงังานใหแ้ก่กนัได ้แต่พลงังานรวมของระบบคงท่ี 
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    5. ณ อุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลเคล่ือนที่ดว้ยอตัราเร็ว 
ไม่เท่ากนั แต่จะมีพลงังานจลน์เฉล่ียเท่ากนั โดยท่ีพลงังานจลน์เฉล่ียของแก๊สจะแปรผนัตรงกบั
อุณหภูมิเคลวนิ 

    ทฤษฎีการคดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural selection) ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles 

Darwin) กล่าวว่า “ความแปรผนัท่ีเหมาะสมกับส่ิงมีชีวิตใดๆ ก็ตามย่อมมีส่วนช่วยให้ส่ิงมีชีวิต
สามารถด ารงชีวิตไดใ้นส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ส่วนความแปรผนัท่ีไม่เหมาะสมท าให้ส่ิงมีชีวิตถูกก าจดั
ไปดว้ย เหตุน้ีเม่ือเวลาล่วงเลยไปนานข้ึน ลกัษณะท่ีเหมาะสมก็จะสะสมไปนานข้ึน ส่งผลให้เกิด
ส่ิงมีชีวติท่ีแตกต่างจากเดิมมากมาย จนในท่ีสุดก็เกิดส่ิงมีชีวติสปีชีส์ใหม่” 

  6. สมมติฐาน (Hypothesis) เป็นค าอธิบายหรือค าตอบที่ตั้ งไวล่้วงหน้า เพื่อเป็น
แนวทางในการทดสอบหรือหรือหาขอ้มูลต่อไป เน่ืองจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลายปัญหาอาจ
ตอบไม่ไดต้รงๆ ทีเดียว นกัวทิยาศาสตร์มกัจะตอ้งตั้งค  าอธิบายหรือค าตอบของปัญหาไวล่้วงหนา้วา่
เป็นเพราะสาเหตุนั้นหรือสาเหตุน้ี เม่ือตั้งค  าตอบไวล่้วงหนา้แลว้ก็จะมีการทดสอบวา่ค าอธิบายหรือ
ค าตอบท่ีตั้งไวน้ั้นเป็นจริงหรือไม่ ถา้ทดสอบพบวา่เป็นจริงค าอธิบายหรือค าตอบนั้นก็เป็นท่ียอมรับ
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้สรุปต่อไป แต่ถา้ทดสอบแลว้พบวา่ไม่จริงก็ตอ้งยกเลิกแลว้ตั้งค  าถามใหม่
เพื่อทดสอบกนัต่อไป 

    อย่างไรก็ตาม สมมติฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในสมยัหน่ึง อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกไป เม่ือมีผูค้น้พบหลกัฐานท่ีคดัคา้นสมมติฐานนั้น และก็มีบางสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนเป็น
เวลานานโดยไม่มีผลการสังเกตหรือผลการทดลองมาคัดค้านได้ สมมติฐานนั้ นก็จะได้รับ                      
การยอมรับ และเปล่ียนไปเป็นหลกัการ ทฤษฎี และกฎต่อไป  

   ตวัอยา่งสมมติฐานเช่น              

     - เม่ือพืชไดรั้บแสงมากข้ึน พืชจะเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน 

    - ถา้เพิ่มตวัท าละลาย จุดเดือดของสารละลายจะเพิ่มข้ึน 

    - แสงสีเหลืองมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกวา่แสงสีแดง 

    - ถ้าราเพนนิซิลเลียมมีผลยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย ดังนั้ น แบคทีเรีย                       
จะไม่เจริญ เม่ือมีราเพนนิซิลเลียมข้ึนรวมอยูด่ว้ย 

     - ถ้าฮอร์โมนมีผลต่อสีของปลาสวยงาม ดงันั้น ปลาท่ีเล้ียงโดยให้ฮอร์โมน                
จะมีสีสวยงามกวา่ปลาท่ีเล้ียงโดยไม่ใหฮ้อร์โมน  
    - ถา้แมลงวนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคตาแดงในฝูงววั ดงันั้น ฝูงววัท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีมีแมลงวนัจะมีโอกาสเกิดโรคตาแดงมากกวา่ฝงูววัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณท่ีมีแมลงวนั 

 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p2.html#text_link3
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p2.html#text_link3
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4. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process) เป็นวิธีการและขั้นตอนท่ีใช้ในการ
คน้ควา้หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที ่1-3  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

  1. วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method)  เป็นวิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้น
การแสวงหาความรู้  หรือหาความจริง หรือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ จากการศึกษาต าราหลายเล่ม
พบว่ามีการก าหนดจ านวนขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไวไ้ม่เท่ากนั บางต าราแบ่งเป็น 3   
บา้งก็ 4 หรือ 5 หรือบางต ารา 6 ขั้นตอน อยา่งไรก็ตาม หากศึกษาในรายละเอียดจะพบวา่วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีอยู่ในต าราแต่ละเล่มมีแนวทางเดียวกนั เพียงแต่มีการเรียกช่ือขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั
หรือลดขั้นตอนต่างๆ ให้นอ้ยลงซ่ึงการจะแบ่งอยา่งไรนั้นมิไดมี้การเจาะจงตายตวัลงไป แต่ส าหรับ
ในท่ีน้ีไดพ้ิจารณา และแบ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้   
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

    1) ขั้นก าหนดปัญหา (State problem) วิธีการทางวิทยาศาสตร์มักจะเร่ิมต้น        
จากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา เม่ือไดข้อ้สังเกตบางอย่างท่ีเราสนใจก็จะท าให้
ไดม้าซ่ึงปัญหานัน่เอง การก าหนดปัญหาท่ีดีจะท าให้ผูต้ ั้งปัญหาเกิดความเขา้ใจและมีแนวทางของ
การคน้หาค าตอบเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีตั้งข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

    โดยทัว่ไปแล้วการตั้ งปัญหามกันิยมตั้ งในรูปของค าถาม ปัญหา คือ ส่ิงท่ี
ตอ้งการค าตอบ ซ่ึงมกัจะถามดว้ย อะไร (What) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ค าถามท่ีข้ึนตน้
ดว้ย “อะไร” และ “ท าไม” เป็นการถามหาสาเหตุ หรือ ความสัมพนัธ์ของส่วนท่ีเป็นเหตุกบัส่วนท่ี
เป็นผล มีค าอธิบาย ส่วนค าถามท่ีถาม “อยา่งไร” เป็นการถามหาค าตอบในเชิงอธิบายทฤษฏี ดงันั้น 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ วธีิการทางวทิยาศาสตร์  เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
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การตั้งปัญหาที่ดีจะท าให้ผูต้ ั้งปัญหาเกิดความเขา้ใจและมองเห็นลู่ทางของการคน้หาค าตอบเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีตั้งข้ึน  
    ตวัอยา่งการก าหนดปัญหา เช่น 

     - ปริมาณปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 
     - แสงแดดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเจริญงอกงามของตน้หญา้หรือไม่ 
     - แบคทีเรียในจานเพาะเช้ือเจริญช้า ไม่งอกงาม ถา้มีราสีเขียวอยู่ในจาน
เพาะเช้ือนั้น 

   2) ขั้นการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) คือ การคาดคะเนค าตอบท่ีอาจเป็นไปได้
หรือการคิดหาค าตอบล่วงหนา้บนฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตปรากฏการณ์ และการศึกษาเอกสาร
ต่างๆ โดยค าตอบของปัญหาท่ีไดอ้าจยงัไม่เป็นท่ียอมรับ จนกวา่จะมีการทดลองเพื่อตรวจสอบอยา่ง
รอบคอบเสียก่อนจึงจะทราบว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้ น นักวิทยาศาสตร์จึงควร
ตั้งสมมติฐานไวห้ลายขอ้ และทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน โดยจดัเรียงล าดบัสมมติฐานท่ีคาด
วา่จะถูกไวอ้นัดบัตน้ๆ แลว้ท าการทดสอบสมมติฐานแรกเสียก่อน ถา้ผลการทดลองไม่สนบัสนุน     
ก็จะไดเ้ลือกสมมติฐานอ่ืนต่อไปและควรจะเป็นอยา่งน้ีเร่ือยๆ 

    การตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการท างานตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อีกขั้นตอนหน่ึง ผูศึ้กษาจะต้องเข้าใจปัญหาท่ีจะศึกษาให้ถ่องแท้ จนทราบว่าตน
ตอ้งการจะศึกษาอะไรจึงจะสามารถตั้งสมมติฐานได้เหมาะสม และด าเนินการตรวจสอบได้ถูก
แนวทาง ดงันั้น การตั้งสมมติฐานควรมีลกัษณะดงัน้ี 

     1. เขา้ใจง่าย มกันิยมข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ถา้....ดงันั้น....”  

     2. แนะแนวทางท่ีจะตรวจสอบได ้ 

     3. อธิบายปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  
     4. ตรวจสอบไดโ้ดยการทดลอง  
     5. สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตของข้อเท็จจริงและสัมพนัธ์กับปัญหา 
ท่ีตั้งไว ้

    ตวัอยา่งการตั้งสมมติฐาน เช่น 

     - ถา้เพิ่มปริมาณปุ๋ยใหก้บัพืชมากเกินไปจะท าใหพ้ืชเฉาตาย 

     - ถ้าแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ไม้ ดงันั้น ต้นไมบ้ริเวณท่ี
ไดรั้บแสงแดดจะเจริญเติบโตกวา่บริเวณท่ีไม่ไดรั้บแสงแดด 

     - ถา้อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดงันั้น แบคทีเรียท่ีอยู่
ในอุณหภูมิพอเหมาะจะเจริญเติบโตมากกวา่แบคทีเรียท่ีอยูใ่นอุณหภูมิไม่เหมาะสม 
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   3) ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน  (Testing hypothesis) เป็นกระบวนการรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อท าการตรวจสอบว่าสมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กหรือผิด ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการสังเกต   
และการรวบรวมข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  หรืออีกวิธีหน่ึงคือการทดลอง  ซ่ึงเป็น        
วธีิท่ีนิยมกนัเป็นอยา่งมาก โดยการทดลองจะประกอบไปดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
     3.1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริง  

    3.2) การปฏิบัติการทดลอง  หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง             
โดยด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดอ้อกแบบไว ้และควรจะทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดผ้ล
เช่นนั้นจริง 

    3.3) การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้มาจาก                 
การทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ โดยทัว่ไปจะแสดงค่าของ      
ตวัแปรตน้บนแกนนอนและค่าของตวัแปรตามบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนตอ้งใช้สเกล             
ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งของค่าตวัแปรทั้งสองบนกราฟดว้ย 

   4) ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็นขั้นท่ีน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต    
การคน้ควา้ การทดลองหรือการรวบรวม หรือขอ้เทจ็จริง มาท าการวเิคราะห์ผลแลว้น าไปเปรียบเทียบ 
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ใด 

    5) ขั้นสรุปผล (Conclusion) เป็นขั้นสรุปผลท่ีได้จากการทดลอง การค้นคว้า
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตวา่สมมติฐานขอ้ใดถูกตอ้ง การลงขอ้สรุปอาจเป็นการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐาน ถ้าหากสมมติฐานใดท่ีถูกปฏิเสธหรือยกเลิกไปก็ให้เร่ิมตน้ตั้งสมมติฐานใหม่   
หากยอมรับสมมติฐานนั้นก็สามารถน าไปสร้างเป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎี ส าหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการอธิบายขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได ้   
  2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) คือ ความช านาญและ
ความสามารถในการใช้การคิดเพื่อค้นหาความรู้รวมทั้งการแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เป็นทกัษะทางปัญญา (Intellectual skills) ไม่ใช่ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือ (Psychomotor 

skills/Hand on skills) เพราะเป็นการท างานของสมอง การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐานหรือการคิดใน
ระดบัต ่า เช่น ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส่ือความหมาย นอกจากการคิดพื้นฐานแลว้ ยงัมีการคิด
ระดับสูงหรือการคิดท่ีซับซ้อน เช่น ทกัษะการตั้งสมมติฐาน เป็นต้น ซ่ึงทกัษะการคิดดังกล่าว
ข้างต้นมีจ านวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความส าคญัท่ีผูเ้รียนต้องได้รับการฝึก  (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์                    
และพเยาว ์ยนิดีสุข, 2548: 9) 
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   สมาคมอเมริกนัเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for 

the Advancement of Science-AAAS) ได ้ก าหนดทกัษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร์ไว  ้13 

ทกัษะประกอบด้วยทกัษะขั้นพื้นฐาน (Basic science process skills) 8 ทกัษะและทกัษะขั้นผสม 
หรือบูรณาการ (Integrated science process skills) 5 ทกัษะ รวม 13 ทกัษะ (ภพ เลาหไพบูลย ,์ 2540: 

15-29; วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2542: 3-6) และสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 1-16) ดงัน้ี 

    1) ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาท
สัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนั ได้แก่ หู ตา จมูก ล้ิน และผิวกาย เขา้ไปสัมผสั
โดยตรงกับวตัถุหรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะหาขอ้มูล ซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิงนั้นๆ       
โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผูส้ังเกตลงไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตจดัเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมาก
เพราะเป็นขอ้มูลความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีจะน าไปพฒันาเป็นความรู้ชั้นสูงต่อไป อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลท่ีได้
จากการสังเกตท่ีเป็นขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ จะมีความละเอียดและมีประโยชน์เพียงใดข้ึนอยู่กบั
ประสบการณ์ และความช านาญของผูส้ังเกตเป็นหลกัดว้ย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ  
    1.1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงท่ี
สังเกต เช่น รูปร่าง กล่ิน รสเสียง การสัมผสั ตวัอยา่งเช่น  
      - ดินสอสีขาว   
      - ทุเรียนมีกล่ินฉุน   
       - น ้ามนัเม่ือจบัแลว้ล่ืน   
    1.2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลท่ีบอกรายละเอียดเป็นตวัเลข เช่น จ านวน 

ขนาด มวล อุณหภูมิ ตวัอยา่งเช่น 

     - วตัถุมวล 1 กิโลกรัม 

      - แหวนวงน้ีหนกัประมาณ 10 กรัม 

      - น ้าในหมอ้ตม้มีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

    1.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต และ          
การปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน เช่น เม่ือใส่ลูกอมในแกว้ท่ีมีน ้ าบรรจุอยูท่ี่อุณหภูมิห้อง ลูกอม
นั้นจะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ และในท่ีสุดจะละลายหายไปในเวลา 10 นาที 

        ในการสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์แต่ละคร้ังนั้น ผูส้ังเกตตอ้งพยายาม
สังเกตตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ควรสังเกตอย่างละเอียดถ่ีถว้นหลายๆคร้ัง ควรใชป้ระสาทสัมผสั
มากกวา่หน่ึงอยา่งและควรให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่ตอ้งใชป้ระสบการณ์หรือความคิดเห็น
ส่วนตวั 
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    2) ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง การเลือกใช้เคร่ืองมือและการใช้
เคร่ืองมือนั้นท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนไดอ้ย่างเหมาะสมกบั    

ส่ิงท่ีวดั แสดงวธีิใชเ้คร่ืองมือวดัอยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือ รวมทั้งระบุ
หน่วยของตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัได ้ซ่ึงในการวดัปริมาณต่างๆ จะตอ้งก าหนดค่าของปริมาณนั้นๆ 
ค่าหน่ึงไวส้ าหรับเปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีตอ้งการวดั จึงจะทราบไดว้า่ปริมาณท่ีตอ้งการวดันั้นมีค่า
มากนอ้ยเพียงไร ค่าท่ีไดก้  าหนดไวน้ี้เรียกวา่ หน่วยมาตรฐาน (Standard units)  
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัมีสเกล (Scale) ท่ีสามารถอ่านค่าไดล้ะเอียดแตกต่าง
กนั ดงันั้น ในการใชจ้ะตอ้งเลือกให้เหมาะสมวา่ตอ้งการค่าท่ีวดัไดล้ะเอียดเพียงใด ซ่ึงการวดัอาจมี 
ความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนได ้2 ประเภท คือ 

     1. ความคลาดเคล่ือนโดยบังเอิญ เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจาก     
การอ่านค่าท่ีวดัไดผ้ดิพลาดหรือค่าท่ีอ่านไดถู้กตอ้งแต่บนัทึกผิดพลาด 

      2. ความคลาดเคล่ือนเป็นระบบ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชว้ธีิการวดัไม่ถูกตอ้ง 

   3) ทักษะการค านวณ (Using numbers) หมายถึง การนบัจ านวนของวตัถุและการ
น าตวัเลขท่ีแสดงจ านวนท่ีนับได้มาคิดค านวณโดยการบวก  ลบ คูณ หาร หรือ การหาค่าเฉล่ีย 

ความสามารถท่ีแสดงให้เห็นวา่เกิดทกัษะน้ี ไดแ้ก่ การนบัจ านวนส่ิงของไดถู้กตอ้ง เช่น ใช้ตวัเลข
แทนจ านวนในการนับได้ ตดัสินได้ว่าวตัถุในแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากนัหรือแตกต่างกนั เป็นตน้ 

การค านวณ เช่น บอกวิธีค  านวณ คิดค านวณ และแสดงวิธีค  านวณได้อย่างถูกต้อง และประการ
สุดทา้ยคือ การหาค่าเฉล่ีย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉล่ียไดถู้กตอ้ง ทกัษะการค านวณ
แตกต่างจากทกัษะอ่ืนตรงท่ีส่วนใหญ่สอนและเรียนกนัในวิชาคณิตศาสตร์ แล้วน ามาใช้ในวิชา
วทิยาศาสตร์ ผูท่ี้มีทกัษะการค านวณจะเป็นผูท่ี้สามารถจดักระท ากบัตวัเลขไดดี้  

   4) ทักษะการจ าแนกประเภท  (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการจัด
จ าแนกหรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ใน
การจดัจ าแนก เกณฑ์ดงักล่าวอาจใช้ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อย่างใดอย่าง
หน่ึงก็ได ้โดยจดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติับางประการร่วมกนัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั การจดัจ าแนกวตัถุหรือ
ส่ิงใดๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้น เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งเกณฑ์ข้ึนมาอยา่งหน่ึงแลว้ใชเ้กณฑ์นั้นแบ่งวตัถุ
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยทัว่ไปแลว้มกัเลือกเกณฑ์ที่ท  าให้วตัถุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ก่อน     
แลว้จึงค่อยเลือกเกณฑอ่ื์นแบ่งกลุ่มหลกันั้นออกเป็นกลุ่มยอ่ยไปอีก 
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ตารางที ่1-1  การจ าแนกสัตวช์นิดต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

พวกที ่1 พวกที ่2 

ไก่ สิงโต 

ห่าน หมาป่า 

เป็ด จระเข ้

นก เสือ 

 

   จากตารางท่ี 1-1 สามารถจ าแนกสัตว์ออกเป็น 2 พวก โดยใช้เกณฑ์จ านวนขา      
คือ พวกท่ี 1 มี 2 ขา ไดแ้ก่ ไก่ ห่าน เป็ด และนก พวกที่ 2 สัตว ์มี 4 ขา ไดแ้ก่ สิงโต หมาป่า จระเข ้
และเสือ 

 

   5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 
(Space/Space Relationship and Space Time Relationship) สเปส (Space) หมาย ถึง  ลักษณะ
เก่ียวกบัระยะทาง ขนาด ความกวา้ง ความยาว ความหนา รูปร่าง ต าแหน่งท่ีอยู ่การเคล่ือนท่ี เป็นตน้ 

สเปสของวตัถุ หมายถึง ท่ีว่างท่ีวตัถุนั้นครอบครองอยู่ซ่ึงจะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวตัถุ           
มี 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว ความสูง  
    ดงันั้น ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสเปส หมายถึง ความสามารถหรือ
ความช านาญในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ รวมไปถึงความสามารถ         
ในการระบุรูปทรง ขนาด ต าแหน่ง ทิศทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีเวลาต่างๆ ดว้ย ความสัมพนัธ์
เก่ียวกบัสเปส มี 2 ประเภท ดงัน้ี 

    5.1) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพนัธ์
ระหว่างรูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ บุคคลท่ีมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสของวตัถุ
จะตอ้งมีความสามารถในการกระท าส่ิงต่อไปน้ีได ้ 
         (1) วาดรูป 3 มิติ โดยไม่มีความช านาญมาก่อน เช่น วาดรูป 3 มิติ          
ของสมุดแกว้น ้า ดินสอ เป็นตน้  
         (2)  ระบุจ านวนเส้นท่ีแบ่งรูป 2 มิติ ออกเป็น 2 ส่วนท่ีเหมือนกันได้ 
เรียกวา่ “เส้นสมมาตร” 

         (3)  ระบุจ านวนระนาบท่ีแบ่งรูป 3 มิติ ออกเป็น 2 ส่วนท่ีเหมือนกนัได้ 
เรียกวา่ “ระนาบสมมาตร”   
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        (4) บอกความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 มิติกบั 3 มิติ ประกอบดว้ย   
        - ระบุรูปทรง 3 มิติ ท่ีเห็นจากการหมุนรูป 2 มิติได ้

        - เ ม่ือเห็นเงารูป  2 มิติ  ของวัตถุแล้วสามารถบอกรูปทรง  3 มิติ                     
ของวตัถุตน้ก าเนิดเงานั้นได ้

        - เม่ือเห็นวตัถุรูปทรง 3 มิติ สามารถบอกเงา 2 มิติ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

        - บอกรูปของรอยตดั 2 มิติ ท่ีเกิดข้ึนจากการตดัวตัถุรูปทรง  3 มิติ 
ออกเป็น 2 ส่วนได ้

        (5) บอกส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกเงากบัรูปปรากฏในกระจกเงาวา่เป็นซ้าย-ขวา 
ของกนัและกนัอยา่งไร 

    5.2) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง             
การเปล่ียนต าแหน่งของวตัถุกบัเวลา ประกอบดว้ย การหาต าแหน่ง ระยะทาง ความเร็ว และทิศทาง  
การเคล่ือนท่ีของวตัถุ ในการหาส่ิงดงักล่าวจะตอ้งเทียบกบัส่ิงอา้งอิง ดงันั้น เม่ือส่ิงอา้งอิงเปล่ียนไป
ต าแหน่งระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของวตัถุก็จะเปล่ียนไปด้วย เช่น ขณะนั่งรถโดยสาร          
เรามองเห็นผูโ้ดยสารท่ีนัง่อยูบ่นรถคนัเดียวกนัอยูน่ิ่ง ทั้งน้ีเพราะรถโดยสาร ตวัเรา และผูโ้ดยสารอ่ืน
เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากนั แต่คนท่ียืนอยูบ่นถนนจะเห็นทั้งรถโดยสาร ตวัเรา และผูโ้ดยสารอ่ืน
เคล่ือนท่ีเพราะเขาใชต้วัเขาหรือถนนหรืออาคารบา้นเรือนเป็นส่ิงอา้งอิง  

        ความสัมพนัธ์ของสเปสกบัเวลาจะช่วยให้เราไม่ถูกรถชนตอนขา้มถนน 
เน่ืองจากเราสามารถก าหนดต าแหน่งของตวัเราและต าแหน่งของรถเม่ือเวลาเปล่ียนไปได ้ 
        นอกจากน้ี ยงัน ามาใช้บอกเวลาได้โดยใช้ลกัษณะสเปส เช่น การบอก
เวลาโดยดูจากเงาของเสาธง การท่ีจะบอกเวลาได้ตอ้งทราบว่า เงานั้นทอดไปในทางตรงขา้มกบั   
ตน้ก าเนิดแสงเสมอ และตอ้งทราบทิศตะวนัออกวา่อยูด่า้นใดเพื่อท่ีจะประมาณวา่เม่ือดวงอาทิตยอ์ยู ่    
ณ ต าแหน่งนั้น ควรจะเป็นเวลาเท่าใด  
   6) ทักษะการจัดกระท า และส่ือความหมายของข้อมูล (Organizing data and 

Communication) หมายถึง ความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การวดั หรือแหล่ง
อ่ืนๆ ท่ีมีข้อมูลดิบอยู่แล้วมาจัดกระท าใหม่โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น เรียงล าดับ หาความถ่ี             
หาค่าเฉล่ีย เป็นตน้ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีผา่นการจดักระท ามาแลว้น ามาเสนอหรือแสดงใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ใจโดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง วงจร แผนภาพ แผนภูมิ เป็นตน้  
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ภาพที ่1-3  การส่ือความหมายขอ้มูล “วฏัจกัรของน ้า” 

(ท่ีมา: http://www.survivalworld.com/water/water-cycle.html#.WoEk6LOkLIU) 

 

   7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย 
ความหมายและขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิม     
เขา้ช่วย ขอ้มูลท่ีมีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวดั หรือการทดลอง ค าอธิบายนั้นเป็นส่ิงท่ีได้    
จากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูส้ังเกตท่ีพยายามโยงบางส่วนของความรู้หรือประสบการณ์
ให้มาสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีตนเองมีอยู่ อย่างไรก็ตามการลงความเห็นจากขอ้มูลนั้น จะตอ้งเป็นไป
อยา่งสมเหตุสมผลกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ส่วนการท่ีจะตดัสินใจว่าขอ้มูล
ใดถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผลท่ีสุดก็จะตอ้งมีการตรวจสอบหาหลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ 

 

   
 

ภาพที ่1-4  หยดน ้าเกาะอยูข่า้งแกว้  

(ท่ีมา: https://icaschool.com/2016/07/15/dewpoint-affect-inspections/) 

 ตวัอย่างของทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
เช่น “เ ม่ือน ำน ้ำ เย็นใส่แก้วทิ้งไว้สักครู่ จะสังเกตเห็น                
หยดน ้ำเกำะอยู่ ข้ำงแก้ว” ซ่ึงสามารถลงความเห็นได้ว่า                      
“หยดน ้ า ท่ี เกาะอยู่ข้า งแก้วมาจากไอน ้ า ในอากาศ”                     
(ไอน ้ าในอากาศเม่ือกระทบความเย็นของแก้วจะเกิด       
การควบแน่นเปล่ียนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว) 

 

แก้วน า้ได้รับความเยน็ 

หยดน า้ 

http://www.survivalworld.com/water/water-cycle.html#.WoEk6LOkLIU
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   8) ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านาย หรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้าโดยอาศยัการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ หรือความรู้ท่ีเป็นหลกัการ   
กฎ หรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการท านาย เช่น ประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมาเราเห็นเมฆสีด า
คล ้าลอยต ่าต่อมาฝนจะตก หากวนัน้ีเราเห็นเมฆสีด าคล ้าลอยต ่าอีกจะพยากรณ์ไดว้า่วนัน้ีฝนตอ้งตก   
    การพยากรณ์มีประโยชน์มากในทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากโดยทัว่ไปเรา       
ไม่สามารถท าการทดลองไดทุ้กเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการอาจเป็นเพราะมีขอ้มูลจ ากดัหรือเพราะเหตุผล
บางประการในทางปฏิบติัอาจท าการทดลองไดเ้ฉพาะบางเง่ือนไขเท่านั้น การทดลองท่ีได้จึงให้
ขอ้มูลเพียงบางส่วน ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัผลท่ีไดจ้ากการทดลองเพื่อใชใ้นการท านายให้ใกลเ้คียงกบั
ส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งมีเหตุผล  

    การพยากรณ์ มี 2 ประเภท ดงัน้ี 

       1. การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อ มูล คือ การคาดคะเนค าตอบ          
หรือค่าของขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีสังเกตได ้วดัได ้

       2. การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูล คือ การคาดคะเนค าตอบ      
หรือค่าของขอ้มูลท่ีมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ขอบเขตของขอ้มูลท่ีสังเกตได ้วดัได ้

     ตวัอยา่งของทกัษะการพยากรณ์  
 

ตารางที่ 1-2  ระยะเวลาท่ีปลูกกบัความสูงของตน้ไม ้

ระยะเวลา (สัปดาห์) ความสูง (เซนติเมตร) 
1  3.5 

3  6.5 

5  9.5 

 

    จากขอ้มูลในตารางท่ี 1-2  สามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

     1. การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูล 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 2 สัปดาห์ ตน้ไมสู้ง 5 เซนติเมตร 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 4 สัปดาห์ ตน้ไมสู้ง 8 เซนติเมตร 

     2. การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูล 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 6 สัปดาห์ ตน้ไมสู้ง 11 เซนติเมตร 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 7 สัปดาห์ ตน้ไมสู้ง 12.5 เซนติเมตร 
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   9) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การคิดหาค าตอบ
ล่วงหน้า ก่อนจะท าการทดลอง  เ ป็นค าตอบท่ีรอการพิ สูจน์  สมมติฐานได้มาโดยอาศัย                        
การสังเกต ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหน้าน้ียงัไม่ทราบหรือ          
ยงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานท่ีดีตอ้งแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไว้
อยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย และเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การทดลองได ้

    เม่ือท าการทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานหากขอ้มูลท่ีไดต้รงกบัสมมติฐาน
ใดก็แสดงวา่สมมติฐานนั้นเป็นจริงและน าไปใช้ได ้แต่หากขอ้มูลขดัแยง้กบัสมมติฐาน สมมติฐาน
นั้นก็จะถูกยกเลิกไป แต่ถา้ขอ้มูลสนบัสนุนเพียงบางส่วนสมมติฐานนั้นก็จะถูกปรับปรุงแกไ้ขแลว้
น าไปทดลองคร้ังต่อๆ ไป 

     หากจะเปรียบเทียบการตั้ งสมมติฐานกับการพยากรณ์ การตั้ งสมมติฐาน         
ถือเป็นการท านายผลล่วงหน้าโดยไม่มีหรือไม่ทราบความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหวา่งขอ้มูลมาก่อน 
แต่การพยากรณ์ เป็นการท านายผลล่วงหน้าโดยการมีหรือทราบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในการท านายล่วงหนา้ 

   10) ทักษะการก าหนดและควบ คุมตั วแปร  (Identifying and controlling 

variables) ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผูท้ดลองจะต้องควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการทดลอง   
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทดลอง เรียกวา่ ตวัแปร (Variable) เพื่อให้ผลการทดลองไม่คลาดเคล่ือน ตวัแปร
ในการทดลองทางวทิยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

    10.1) ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ตวัแปรท่ีมี
การจดักระท าเพื่อใช้หาเหตุท่ีท าให้เกิดผลต่างๆ หรือส่ิงท่ีเราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ เป็นตวัแปรท่ีก าหนดข้ึนมาท่ีไม่อยูใ่นการควบคุมของตวัแปรใดๆ 

    10.2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ตวัแปรท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก        
ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ซ่ึงไม่มีความเป็นอิสระหากตวัแปรตน้เปล่ียนแปลงไปตวัแปรตาม       
ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

    10.3) ตัวแปรควบคุม (Control variable) คือ ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจาก     
ตวัแปรตน้ท่ีส่งผลกระทบต่อผลการทดลอง จึงตอ้งควบคุมให้คงท่ีตลอดการทดลองเพื่อไม่ให้      
ผลการทดลองเกิดการคลาดเคล่ือน 

    ดังนั้ น ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถใน       
การจ าแนกและบ่งช้ีว่าในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงปัจจยัใดเป็นตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และ         
ตวัแปรควบคุม เช่น หากตอ้งการศึกษาวา่ “อตัราการเจริญเติบโตของสัตวจ์ะเป็นอยา่งไร ถา้อาหาร
สัตวมี์ปริมาณโปรตีนมากข้ึน” จะมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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    ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปริมาณของโปรตีนในอาหารสัตว ์  

    ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของสัตว ์

    ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ 1. ปริมาณอาหารและน ้าท่ีใหส้ัตวแ์ต่ละคร้ัง 

         2. ชนิดของสัตว ์

         3. ขนาดของสัตว ์ 

         4. อายแุละเพศของสัตว ์

         5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

         6. บริเวณท่ีเล้ียงสัตว ์

   11) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operation) เป็นความสามารถ 
ในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตวัแปรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสมมติฐานท่ีจะท า         
การทดลองให้เขา้ใจตรงกนั และสามารถสังเกตไดแ้ละวดัได ้เช่น ค าว่า “การเจริญเติบโตของพืช” 
สามารถวดัไดห้ลายอยา่ง เช่น วดัจากการท่ีพืชมีความสูงเพิ่มข้ึนก็ได ้มีจ  านวนใบมากข้ึนก็ได ้หรือ  
มีขนาดล าตน้ใหญ่ข้ึนก็ได ้ซ่ึงในการทดลองหากพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะท าให้
เกิดความสับสน ดงันั้น จึงควรก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการวา่ในการทดลองนั้น การเจริญเติบโต
ของพืชหมายความว่าอย่างไร ให้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่สับสน เช่น “การเจริญเติบโตของพืช 
หมายถึง การท่ีพืชมีการเพิ่มความสูง” 

   12) ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ
การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยเร่ิมจากการวางแผนขั้นตอนการทดลองให้
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตอ้งการตรวจสอบ สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บนัทึกขอ้มูล
ท่ีไดไ้วอ้ยา่งครบถว้นเป็นระเบียบ ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการทดลองได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ในการทดลองประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

    12.1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนก่อนการทดลองจริง    
เพื่อก าหนดวิธีด าเนินการทดลอง การออกแบบการทดลองจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้    
และครอบคลุมถึงการก าหนดและควบคุมตวัแปรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการทดลอง 

    12.2) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบติัการทดลองจริงตาม
ขั้นตอนท่ีไดมี้การวางแผนไว ้ 

    12.3) การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง การจดบนัทึกข้อมูลท่ีได้มาจาก     
การทดลอง ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การวดั และอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง                    
การบนัทึกผลการทดลองอาจอยู่ในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแสดงค่าของ                
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ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตวัแปรตามบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละ
แกนตอ้งใชส้เกลท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งของค่าตวัแปรทั้งสองบนกราฟดว้ย 

    ในการทดลองแต่ละคร้ังจ า เป็นต้องอาศัยการวิ เคราะห์ตัวแปรต่างๆ                    
ท่ีเก่ียวข้อง คือ สามารถท่ีจะบอกชนิดของตัวแปรในการทดลองว่า ตวัแปรใดเป็นตัวแปรต้น                 
ตวัแปรตาม หรือตวัแปรควบคุม ในการทดลองหน่ึงๆ จะตอ้งมีตวัแปรตวัหน่ึงเท่านั้นท่ีมีผลต่อ                   
การทดลอง และเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลท่ีไดเ้กิดจากตวัแปรนั้นจริงๆ จ าเป็นตอ้งควบคุมตวัแปรอ่ืนไม่ให้
มีผลต่อการทดลองซ่ึงเรียกตวัแปรน้ีวา่ ตวัแปรควบคุม 

    ตวัอยา่งของทกัษะการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน “ถา้ชนิดของดินมีผล
ต่อปริมาณน ้ าท่ีอุม้ไว ้ดงันั้น ดินเหนียวจะอุม้น ้ าไวไ้ด้มากกว่าดินร่วนและดินร่วนจะอุม้น ้ าไวไ้ด้
มากกว่าดินทราย” ซ่ึงสามารถออกแบบการทดลองได้ดงัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ 
เดชะคุปต,์ 2542: 146-147)  

    ตัวแปรในการทดลอง 

      (1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชนิดของดิน 

     (2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณน ้าท่ีดินอุม้ไว ้

     (3) ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่  
             - ปริมาณน ้า (ท่ีเทลงในดินทั้ง 3 ชนิด) 
             - ปริมาณดิน  
             - ขนาดของกระป๋องนม  
             - ขนาดและจ านวนรูของกระป๋องนม  
             - ระยะเวลาในการทดลอง 

    วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง  
      (1) ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย  อยา่งละ 1 กิโลกรัม  

      (2) น ้า   
    อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง  
     (1) กระป๋องนมรูปร่างและขนาดเดียวกนั จ านวน 6 ใบ (โดยท่ี 3 ใบเจาะรู    
ท่ีกน้กระป๋อง ประมาณ 30 รู) 

     (2) กระบอกตวงขนาด 100 cm3 

     (3) บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 จ านวน 3 ใบ 

      (4) ผา้ขาวบางขนาด 15 x 15 cm3 จ านวน 3 ผนื 

      (5) นาฬิกาจบัเวลา 
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    วธีิการทดลอง 

     (1) น าดินแต่ละชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มาใส่ใน
กระป๋องนมท่ีเจาะรูแต่ละใบ ในปริมาณ 2 ใน 3 ของกระป๋อง  

      (2) น ากระป๋องท่ีใส่ดินเหล่าน้ีวางซ้อนบนกระป๋องท่ีไม่ไดเ้จาะรูแต่ละใบ 
โดยมีผา้ขาวบางกั้นไวร้ะหวา่งกระป๋องทั้งสอง 

       (3) ตวงน ้ าปริมาตร 100 cm3 ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 cm3 แต่ละใบ แลว้เท
ลงในกระป๋องนมท่ีใส่ดินแต่ละชนิดพร้อมพร้อมกนั 

      (4) สังเกตความเร็วของน ้าท่ีไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง  
       (5) ปล่อยใหน้ ้าไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง ประมาณ 2 นาที จากนั้น 
น าน ้าในกระป๋องใบล่างแต่ละใบไปตรวจหาปริมาตร บนัทึกผล 

      (6) ท าการทดลองซ ้ าตามขอ้ 1-5 อีก 2 คร้ัง บนัทึกผลการทดลอง 

    ตารางบันทกึผลการทดลอง 

ตาราง  ปริมาตรน ้าท่ีเหลือในกระป๋องท่ีมีดินชนิดต่างๆ เม่ือปล่อยน ้าใหไ้หลผา่น 

ชนิดของดนิ 

ในกระป๋อง 

ปริมาตรน า้                   
ก่อนเท (cm

3
) 

ปริมาตรน า้ทีไ่หลผ่านดนิ  

(cm
3
) 

ปริมาตรน า้ทีเ่หลือในกระป๋องดนิ 

(cm
3
) 

คร้ังที ่
1 

คร้ังที ่
2 

คร้ังที ่
3 

เฉลีย่ คร้ังที ่
1 

คร้ังที ่
2 

คร้ังที ่
3 

เฉลีย่ 

ดินเหนียว 100         

ดินร่วน  100         

ดินทราย 100         

 

   13) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting data and 

Conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกหรือส่ือความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ดักระท าและอยู่
ในรูปท่ีใช้ในการส่ือความหมายแล้ว ซ่ึงอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปต่างๆ รวมถึง
ความสามารถในการบอกความหมายขอ้มูลเชิงสถิติและสามารถลงข้อสรุปด้วย โดยการน าเอา
ความหมายของข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดสรุปให้เห็นความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปร                       
ท่ีตอ้งการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1-3 
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ตารางที ่1-3  การสังเกตความชดัเจนขอ้ปลอ้งของล าตน้และลกัษณะใบของพืชชนิดต่างๆ 

  

ชนิดของพืช 
ความชัดเจนของข้อ-ปล้อง ลกัษณะเส้นใบ 

เห็นชัด ไม่ชัด ไม่เห็นเลย 

ออ้ย    ขนาน 

ไผ ่    ขนาน 

ชบา    ร่างแห 

ถัว่    ร่างแห 

ขา้วโพด    ขนาน 

มะม่วง    ร่างแห 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 31) 

 

   จากขอ้มูลในตารางท่ี 1-3 จะเห็นความสัมพนัธ์ของการสังเกตขอ้ปลอ้งของล าตน้
กบัลกัษณะใบของพืช กล่าวคือ พืชท่ีสังเกตเห็นขอ้ปล้องของล าตน้ชดัเจนจะมีล ักษณะเส้นใบ
แบบขนาน เช่น อ ้อย , ไผ่, ข้าวโพด ส่วนพืชที่สัง เกตเห็นข ้อปล้องของล าต ้น ไม่ช ัดเจน
หรือไม่เห็น จะมีลกัษณะเส้นใบแบบร่างแห เช่น ชบา, ถัว่, มะม่วง ท าให้สรุปจากขอ้มูลได้ว่า 
“พืชท่ีสังเกตเห็นขอ้ปลอ้งของล าตน้ชดัเจนจะมีเส้นใบแบบขนาน ส่วนพืชท่ีสังเกตเห็นขอ้ปลอ้ง
ของล าตน้ไม่ชดัเจนหรือไม่เห็นจะมีเส้นใบแบบร่างแห”   
  3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific attitude) หมายถึง ลักษณะ หรือท่าที หรือ
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้สึกของแต่ละบุคคล 
ลกัษณะของผูมี้เจตคติทางวทิยาศาสตร์ถือเป็นคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการเป็นนกัคิด หรือมีทกัษะการคิด 
หรือมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 
2542: 6) 

   ในการแสวงความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น นอกจากตอ้งอาศยัวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แลว้ ยงัตอ้งใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรม     
ท่ีแสดงออกถึงความมีคุณสมบติัของการเป็นนักวิทยาศาสตร์  บุคคลท่ีมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์   
ยอ่มมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข, 2548: 13-14)  
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   1) มีเหตุผล 

    1.1) เช่ือในความส าคญัของเหตุผล 

    1.2) ไม่เช่ือโชคลาง ค าท านาย หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีไม่สามารถอธิบายได ้                 
ตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

    1.3) แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ และหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุนั้น    
กบัผลท่ีเกิดข้ึน 

    1.4) ตอ้งการท่ีจะรู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

   2) มีความอยากรู้อยากเห็น 

    2.1) มีความพยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงไม่สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

    2.2) ตระหนกัถึงความส าคญัของการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม 

    2.3) ช่างซกั ช่างถาม ช่างอ่าน เพื่อใหไ้ดค้  าตอบเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

    2.4) ให้ความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ท่ีก าลงัเป็นปัญหาส าคญัใน
ชีวติประจ าวนั 

   3) มีความใจกว้าง 

    3.1) ยอมรับค าวพิากษ ์วจิารณ์ และยนิดีใหมี้การพิสูจน์ตามเหตุผลแลขอ้เท็จจริง 

    3.2) เตม็ใจท่ีจะรับรู้ความคิดใหม่ๆ 

    3.3) เตม็ใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่คนอ่ืน 

    3.4) ตระหนกัและยอมรับขอ้จ ากดัของความรู้ท่ีคน้พบในปัจจุบนั 

   4) มีความซ่ือสัตย์และมีใจเป็นกลาง 

    4.1) สังเกตและบนัทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 

    4.2) ไม่ยอมใหค้วามชอบหรือไม่ชอบส่วนตวัมามีอิทธิพลเหนือการตดัสินส่ิงใดๆ 

     4.3) มีความมัน่คง หนกัแน่น ต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ 

    4.4) เป็นผูท่ี้ซ่ือตรง อดทน ยติุธรรม และละเอียดรอบคอบ 

   5) มีความเพยีรพยายาม 

    5.1) ท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ 

    5.2) ไม่ทอ้ถอยเม่ือการทดลองมีอุปสรรคหรือลม้เหลว 

    5.3) มีความตั้งใจ 
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   6) มีการพจิารณารอบคอบก่อนตัดสินใจ 

    6.1) ใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใด ๆ 

    6.2) ไม่ยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าเป็นความจริงทนัที ถ้ายงัไม่ได้มีการพิสูจน์ท่ี
เช่ือถือได ้

    6.3) หลีกเล่ียงการตดัสินใจและการสรุปท่ีรวดเร็วเกินไป 

   นอกจากน้ี ผูมี้เจตคติวิทยาศาสตร์นอกจากมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้ง
เป็นผูมี้ความสนใจ พอใจ ช่ืนชมในวิทยาศาสตร์อีกดว้ย 

   เจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น   
แมบุ้คคลทัว่ไปหากเป็นผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั   
 

5. คุณภาพชีวติ  
 1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 

  ค าวา่ คุณภาพชีวติ ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ Quality of life ซ่ึงมีบุคคล และ หน่วยงาน
ต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น 

   ยูเนสโก (UNESCO, 1978: 89) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึงความรู้สึก
ของการอยู่อยา่งพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อบุคคลนั้นๆ 
ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม รายได ้ท่ีอยูอ่าศยั และทรัพยากร 

   องค์การอนามยัโลก (WHO, 1998: 17) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึง       
การรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง  ตามบริบทของ
วฒันธรรมและค่านิยมท่ีใช้ชีวิตอยู่ และสัมพนัธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวงั มาตรฐาน และ    
ความกังวลสนใจท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลุม                    
เร่ืองต่างๆ ท่ีสลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดบัความเป็นตวัของตวัเอง 

ความสัมพนัธ์ต่างๆ ทางสังคม ความเช่ือส่วนบุคคล และสัมพนัธภาพท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   สุนันท์ บุราณรมย ์และคณะ (2542: 11) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึง       
การด ารงชีวิตในระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษยต์ามสภาพความจ าเป็นพื้นฐานในสังคม ซ่ึงสนองต่อ
ส่ิงท่ีตอ้งการทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางความคิดอยา่งเพียงพอ จนก่อให้ 
เกิดความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
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   อมรรักษ์ สวนชูผล (2554: 69) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสุข 
หรือความพึงพอใจในชีวิตของตน อนัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการตามความจ าเป็น
พื้นฐานทั้งทางดา้นร่างกาย ทางดา้นจิตใจ และทางดา้นสังคม 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ท่ีดี            
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นความพึงพอใจภายในตวับุคคลต่อการด ารงชีวิตทั้งใน
ดา้นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่นความพึงพอใจในการท างาน การอยู่
ร่วมกนัในสังคม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มีความพอเพียงและพึ่งตนเอง  
 2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 

  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลให้มนุษยมี์ความเป็นอยู่ท่ีดีสามารถแบ่งออก   
เป็นด้านต่างๆ ได้ดงัน้ี  (The WHOQOL Group, 1995; อา้งถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล 
แจ่มจนัทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย ์และจรัลพร โหล้ ายอง (2557: 18-19) 

   1) ด้านร่างกาย (Physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึก สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกับความเจ็บปวด      
ทางร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ี       
ไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถ     
ในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนการรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้วา่ตนไม่ตอ้ง
พึ่งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ 

   2) ด้านจิตใจ (Psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก 
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิการ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ของตนการรับรู้ถึงความสามารถใน           
การจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวญิญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวติ และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีผล
ในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวติมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 

   3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ 
ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้วา่ตนได้
เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมทั้ งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือ          
การมีเพศสัมพนัธ์ 
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   4) ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คง      
ในชีวิต การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก       
มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาส
ท่ีจะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มี กิจกรรมสันทนาการ และ                          
มีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ 

 3. ความส าคัญของคุณภาพชีวติ  
  นิศารัตน์ ศิลปะเดชา (2540: 65-67) กล่าววา่ คุณภาพชีวติมีความส าคญัทั้งต่อบุคคลและ
สังคม คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ก าหนดข้ึนและขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เอง 
นอกจากนั้นยงัเป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีจะท าให้มนุษย์ได้มีการพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมาย          
ท่ีพึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดียอ่มมีเป้าหมายการด าเนินชีวติให้ดีข้ึนในทุกๆ 
ดา้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ด้านการศึกษา อาชีพ รายได ้สุขภาพอนามยั คุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้     
ในลกัษณะเช่นน้ีเขา้ยอ่มจะมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิด
คุณค่า หรือประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่างๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได ้เช่น ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ส่วนประเทศท่ีมีประชากรไม่มี
คุณภาพชีวิตจะประสบกบัปัญหาความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะเป็น
ปัญหาต่อเสถียรภาพความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศดว้ย ดงันั้น ประเทศทั้งหลายจึงใช้
ความพยายามกนัอยา่งเต็มท่ี ในการท่ีจะปรับปรุงพฒันาประชากรท่ีดอ้ยคุณภาพให้มีคุณภาพชีวิต       
ท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมต้องการ ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดความเจริญ 
กา้วหนา้ มีความสุขสมบูรณ์ และเกิดความมัน่คงปลอดภยัไปพร้อมๆ กนั  
 4. การพฒันาคุณภาพชีวติ  
  การพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นกระบวนการวางแผนและกระท าเพื่อให้บุคคลได้รับ         
การตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข ดังนั้ น หากมีปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตจึงต้องใช้ความพยายาม              
และเวลานานพอสมควร จึงจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได ้ซ่ึงแนวทางในการแกปั้ญหา  
มีดงัน้ี (ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั, เติมศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช, ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร์, ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร, 
อมรรัตน์ วรีะสัมฤทธ์ิ, และทิพยว์มิล กิตติวราพล, 2542: 25-26) 
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   1) ต้องทราบปัญหา โดยทราบปัญหาและเขา้ใจปัญหาของตนเองว่าส่ิงท่ีตอ้งการ
จะท าหรือพฒันานั้นคืออะไร เพื่อจะไดท้  าการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยคน้หาแนวทาง
หรือวิธีการท่ีจะใช้แก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ การทราบปัญหาจะช่วยให้
สามารถก าหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติใหช้ดัเจนได ้

   2) สร้างความมั่นใจ โดยให้ความเช่ือว่าปัญหาท่ีจะพฒันานั้นสามารถกระท าให้
ส าเร็จไดห้รือบรรลุเป้าหมายได ้ทั้งน้ีอาจมีส่ิงจูงใจโดยการกระตุน้ดว้ยวธีิการให้ก าลงัใจหรือรางวลั         
ในขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งศึกษาความปัญหาท่ีจะพฒันานั้น มีอุปสรรคอะไรบา้งแลว้พยายามหลีกเล่ียง
หรือก าจดัอุปสรรคนั้นให้หมดไปก็จะท าให้มีความมัน่ใจวา่สามารถพฒันาปัญหาดงักล่าวให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

   3) ก าหนดเป้าหมาย ก่อนท่ีจะลงมือกระท าส่ิงใดๆ จ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผน 
และก าหนดเป้าหมายเอาไว ้ส าหรับเป้าหมายท่ีก าหนดนั้นอย่างก าหนดให้สูงเกินไปจนอาจไม่มี
ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัการพฒันาคุณภาพชีวติ 

   4) ลงมือท า ในขั้นตอนน้ีอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองต่างๆ เช่น 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะเป็นและวิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นปัญหาท่ีตอ้งการจะพฒันา ในขั้นตอนน้ี
ก็ท าไปตามแผนท่ีวางไวแ้ลว้เลือกวธีิการท่ีเหมาะสมมาใชใ้นปัญหาท่ีตอ้งการจะพฒันาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้

   5) พยายามท าต่อ  เน่ืองจากพฤติกรรมหรือส่ิงใดท่ีคุ้นเคยท าอยู่เป็นประจ า           
จนกลายเป็นนิสัย หากมีความเห็นวา่เป็นส่ิงไม่ดี ไม่เหมาะ สมควรท่ีจะตอ้งพฒันาปัญหาเร่ืองน้ีเพื่อ
คุณภาพชีวิตจะไดดี้ข้ึน ก็จ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมมาเปล่ียนแปลงนิสัยเดิมให้เป็นนิสัยใหม่   
ท่ียงัไม่มีความคุน้เคยจึงตอ้งอาศยัเวลา ความพยายาม และส่ิงกระตุน้ เช่น ก าลงัใจ หากกลบัไป
ปฏิบติัเหมือนเดิมอย่างเก่าคร้ังแล้วคร้ังเล่า เน่ืองจากเกิดความทอ้ถอยก็อาจจะท าให้ไม่สามารถ
พฒันาคุณภาพชีวติในเร่ืองนั้นๆ ได ้

   6) ประเมินแล้วแก้ไข ในกรณีท่ีลงมือท าแลว้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวไ้ด้ อาจจะเป็นเพราะว่า ไดก้  าหนดเป้าหมายเอาไวจ้นสูงเกินไปไม่อาจปฏิบติัได้ ทั้งน้ีเพราะมี
ปัจจยัต่างๆ ไม่เอ้ืออ านวย เช่น อาชีพ สุขภาพ สภาพครอบครัว เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนด
เป้าหมาย   เสียใหม่ให้เป็นเป้าหมายท่ีเป็นไปได้ หากย ังไม่บรรลุเป้าหมายอีกก็ต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงอีกโดยอาจจะเป็นการคิดแบบยดืหยุน่ใหมี้ทางท าใหบ้รรลุเป้าหมายใหจ้งได ้  
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แผนผงัที ่1-4  ตวัอยา่งแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

(ท่ีมา: วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 39; ดดัแปลงจาก ศุภลกัษณ์ วฒันาวทิวสั และคณะ, 2542: 27) 

 

6. ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอคุณภาพชีวติ 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต    
ด้วยเหตุผลท่ีว่าวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้สร้างเทคโนโลยี หรือใช้เพื่อให้               
เกิดประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ทั้งน้ี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ    
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ ไดม้ากมายซ่ึงสามารถสรุปได้ดงัน้ี (วรวฒัน์   
ทิพจอ้ย, 2557: 41-43)  
  1) ช่วยให้มีความสามารถในสังคม มนุษยต่์างก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมบุคคลท่ีอยู่     
ในสังคมยอ่มเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหส้ังคมดีข้ึนหรือเลวลงได ้เป็นท่ีแน่นอนวา่บุคคลท่ีมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยอ่มจะมีความสามารถดีกวา่บุคคลท่ีไม่รู้วิทยาศาสตร์ เม่ือคิดโดยส่วนรวม
แล้วสังคมท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ย่อมดีกว่าสังคมท่ีต ่ าต้อยในด้านวิทยาศาสตร์               
ในปัจจุบนัมีประเทศท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์มาก เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
ประเทศเหล่าน้ีจึงมีฐานะเป็นผูน้ าโลกเพราะสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตส่ิงของไดม้ากมาย  
ท าใหป้ระชาชนมีรายไดแ้ละมาตรฐานในการครองชีพสูง 

  2) ช่วยแนะแนวอาชีพ บุคคลท่ีเรียนวิทยาศาสตร์อาจมีความพอใจและสนใจท่ีจะ
ศึกษาเพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ เม่ือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึงและมีความถนดัในสาขานั้นๆ          
จะเลือกเรียนเป็นอาชีพของตนเองได้ แต่เดิมมนุษย์ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่เม่ือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ ริญก้าวหน้ามากข้ึนจึงมีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนตามมา เช่น                    
วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้เกิดอุตสาหกรรมและอาชีพเก่ียวกับไฟฟ้ามากข้ึน อาทิ มีโรงงานผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานผลิตหลอดไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจน   
พอ่คา้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ปัญหาทีจ่ะพฒันา นิสัย 
ความคิด หรือความรู้สึก 

 

เลือกสูบบุหร่ี 

 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

- มีเงินเหลือมากข้ึน 

- ร่างกายแขง็แรง 

- ครอบครัวมีความสุข 

วธีิการ  

- การใหก้ าลงัใจ
จากครอบครัว 

- ขจดัอุปสรรค    
ท่ีขดัขวาง 
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  3) ช่วยให้เกิดความเจริญทางร่างกายและจิตใจ  ความเจริญทางร่างกายส่วนมาก         
จะเก่ียวกบัสุขภาพ อนามยั อาหาร การกินและการอยู่ การเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน          
ไดเ้รียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัจะช่วยใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการปฏิบติัตนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ร่างกายใหดี้ข้ึนและถูกสุขลกัษณะ เม่ือร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์จิตใจก็จะเจริญตามไปดว้ย    
  4) ช่วยให้เป็นผู้บริโภคที่มีความสามารถ นัน่คือสามารถตดัสินใจโดยอาศยัหลกัวิชา
ความรู้ว่าเราควรใช้สินคา้ชนิดใดถึงจะดี จะทน และราคาถูก ไม่ตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณาใดๆ 
และไม่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย บางคนนิยมใชข้องแพงประดบัเกียรติ เช่น ใช้โทรศพัท์มือถือราคาแพงๆ   
ใชร้ถยนตย์ี่ห้อหรูๆ ซ่ึงความจริงแลว้ความดีหรือมีเกียรติของคนไม่ไดอ้ยูท่ี่ส่ิงของเคร่ืองใช ้หากแต่
อยูท่ี่ความดีของตวัผูน้ั้น ไม่ควรท่ีจะหลงเขา้ใจผดิ    
  5) ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่าง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั้นท าไดห้ลายวิธีดว้ยกนั     
การใช้เวลาว่างในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีท่ีดีวิธีหน่ึงซ่ึงเราอาจใช้เวลาว่างในการศึกษาคน้ควา้      
ในงานดา้นวิทยาศาสตร์หรือคิดประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั      
เม่ือท าได้ดีก็อาจยึดเป็นอาชีพส่งขายยงัสถานท่ีต่างๆ นอกจากท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนแล้วยงัช่วย
พฒันาบา้นเมืองใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

  6) ช่วยให้เกิดปรัชญาในการด ารงชีวิต  การด ารงชีวิตอย่างเล่ือนลอยโดยปราศจาก
เคร่ืองน าทางหรือปรัชญาแห่งชีวิตนั้นเปรียบไดก้บัขอนไมท่ี้ลอยในมหาสมุทร ลอยไปตามกระแส
ลมกระแสน ้ าปราศจากทิศทาง ดงันั้น เราทุกคนควรด ารงชีวิตอยู่อย่างมีแนวทาง เช่น เราตั้งใจจะ
ด ารงชีวิตโดยยึดถือเอาศีล 5 เพียงเท่าน้ีก็พูดไดว้า่เราต่างจากขอนไมแ้ลว้ การรู้วทิยาศาสตร์จะท าให้
ได้รับปรัชญาไปใช้ในการด ารงชีวิต เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์         
จะท าให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ด่วนตดัสินใจอะไรง่ายๆ ไม่เช่ือโชคลาง ส่งผลให้เป็นคนท่ีเช่ือถือได ้
รู้จกัวิธีท างานท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อหลกัวิชา ส่งผลท าให้บา้นเมืองน่าอยู่เพราะคน    
ในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวติอยูบ่นทางท่ีถูกตอ้ง 

  7) ช่วยให้ปลอดภัย  ในสมัยท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุบติัเหตุมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ ท าให้มนุษยไ์ด้รับอนัตรายเป็นจ านวนมากโดยไม่จ  าเป็น       
คนท่ีวิ่งหรือเดินตดัหนา้รถท่ีก าลงัแล่นอาจไดรั้บอนัตรายเพราะฝากชีวิตไวก้บัเบรกห้ามลอ้ของรถ 
ดว้ยเหตุน้ี การรู้ถึงเหตุและผลในเร่ืองความปลอดภยัต่างๆ จะท าให้แต่ละคนไดร้ะมดัระวงัอนัตราย
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น หากขบัรถเร็วมากจะเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุได้ง่ายเพราะห้ามล้อไม่ทนั 
อุบติัเหตุทั้งหลายมีเหตุผลเป็นไปตามหลกัของวิทยาศาสตร์ทั้งส้ิน การรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมากพอจะ   
ท าใหท้ราบถึงสาเหตุของอุบติัเหตุต่างๆ รวมทั้งวธีิการท่ีจะป้องกนัอุบติัเหตุนั้นดว้ย 
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  8) ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิตของมนุษยย์อ่มมีปัญหาอยูม่ากมาย เช่น ปัญหา
ดา้นสาธารณสุข การคมนาคม การส่ือสาร การรู้วิทยาศาสตร์จะท าให้ทราบสาเหตุท่ีมาของปัญหา
และด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งมีระบบ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

สรุปประจ าบทที่ 1 

 

 วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีเป็นจริงและพิสูจน์ได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 
อนัประกอบดว้ย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการแสวงหาความรู้ 

หรือหาความจริง หรือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การก าหนดปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ และสรุปผล ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เป็นความช านาญและความสามารถในการใช้การคิดเพื่อค้นหาความรู้  รวมทั้ งการแก้ปัญหา 
ประกอบดว้ยทกัษะขั้นพื้นฐานและทกัษะขั้นบูรณาการ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงก็คือลกัษณะ 
ท่าที หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงต่อเน้ือหาวิชาและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงตอ้ง    
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา  ลักษณะของ                         
ผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการเป็นนักคิด หรือมีทกัษะการคิด หรือ           
มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถออกเป็น 6 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง มโนมติ หลกัการ กฏ ทฤษฎี และสมมติฐาน โดยกระบวนการหรือวธีิการท่ีน าเอา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ เรียกว่า เทคโนโลยี เม่ือมนุษย์น าเอาเทคโนโลยีมาใช้       
ย่อมเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยท์ั้งด้านบวกและด้านลบ ดงันั้น ทุกคนจ าเป็นตอ้ง        
รู้วทิยาศาสตร์เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคุณภาพชีวติ คืออะไร 

 2. วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

 3. วศิวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นวทิยาศาสตร์สาขาใด เพราะเหตุใด 

 4. ให้นกัศึกษาคน้หาประวติัของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีนกัศึกษาช่ืนชอบมา 1 ท่าน พร้อมทั้ง
บอกผลงานมาโดยสังเขป 

 5. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 6. “ราหูอมจนัทร์” กบั “จนัทรุปราคา” ส่ิงใดเป็นวทิยาศาสตร์ เพราะเหตุใด 

 7. จงยกตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าว ัน              
มา 1 ตวัอยา่ง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 

 8. “ถา้พื้นท่ีผิวของของเหลวมีผลต่อการระเหยของของเหลว ดงันั้น ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผิว
ต่างกนัจะระเหยได้ไม่เท่ากนั” จากขอ้ความดงักล่าว จงระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุมใหถู้กตอ้ง 

 9. หากนักศึกษามีข้อสงสัยว่า อุณหภูมิของน ้ ามีผลต่อการละลายของน ้ าตาลหรือไม่
นกัศึกษาจะมีวธีิการแสวงหาความรู้หรือหาค าตอบของปัญหานั้นอยา่งไร  
 10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาอย่างไร 

 

ตอนที ่2  จงระบุว่าข้อความทีก่ าหนดให้เป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ประเภทใด 

 1. E = mc2  

 2. น ้าแขง็ลอยน ้าได ้ 
 3. สสารเปล่ียนสถานะไดถ้า้เราเพิ่มหรือลดพลงังาน 

 4. เม่ือขนาดของยางรถยนตใ์หญ่ข้ึน ความเร็วของรถยนตจ์ะลดลง 

 5. คล่ืนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสนามไฟฟ้า และการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็ก 

      ในท่ีวา่งหรือในอวกาศ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

สุขภาพกบัชีวติประจ าวนั 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. สุขภาพ 

 2. อาหารและโภชนาการ 

 3. ยา 
 4. สมุนไพร 

5. ไอคิวและอีคิว 

6. การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

7. โรคในศตวรรษท่ี 21 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาบทเรียนน้ี นกัศึกษาสามารถ 

 1. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพในชีวติประจ าวนัได ้

 2. บอกแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนได ้

 3. บอกประโยชน์และความส าคญัของอาหารประเภทต่างๆ ได ้

4. บอกผลท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทต่างๆ ได ้

5. จ าแนกประเภทของยาและหลกัการใชย้าได ้

6. บอกขอ้แนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้มุนไพรได ้ 
7. อธิบายความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหวา่งไอคิวและอีคิวได ้

8. บอกสิทธิของผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคได ้

9. อธิบายรายละเอียดของโรคติดต่อในศตวรรษท่ี 21 ได ้ 
 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 
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 1.3 พูดถามตอบ 

 1.4 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
 2.4 ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม 

 2.5 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ” 

2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. แบบฝึกหดั 

  
การวดัผลและการประเมินผล 

1. การวดัผล 

 1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

 1.2 การซกัถาม-ตอบค าถาม 

 1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

 1.4 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

2. การประเมินผล 

 2.1 เขา้เรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

 2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 2.4 น าเสนอหนา้ชั้นเรียนได ้

 2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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บทที ่2 

สุขภาพกบัชีวติประจ าวนั  
 

 คุณภาพชีวิตเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างให้ประเทศชาติพฒันา ดงันั้น การส่งเสริมให้
ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดีจึงเป็นมาตราการหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ในชาติให้ดีข้ึนได้ การท่ีบุคคลมีสุขภาพดีจะน ามาซ่ึงศักยภาพต่างๆ ทั้ งในด้านสติปัญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์อนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศให้
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนในประเทศนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งกายใจและอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข ตรงกนัขา้มหากประชาชนมีสุขภาพกายใจท่ีไม่ดี ร่างกายเจ็บป่วยบ่อย ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวนัไดป้กติ ก็จะส่งผลให้ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล แมว้า่ในปัจจุบนั
ประชาชนจะไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งเท่าเทียมกนัจากนโยบายหลกัประกนั
สุขภาพของรัฐ แต่นั่นก็หมายความว่าภาครัฐตอ้งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนด้วยเช่นกัน 
ดงันั้น การท่ีบุคคลในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ สามารถปฏิบติัตนในการดูแล
สุขภาพกายใจให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่สมอ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุข ก็ช่วยเสริมสร้างใหชุ้มชนและประเทศชาติมีความสุข และมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   
 

1. สุขภาพ  
 1. ความหมายของสุขภาพ 

  สุขภาพ (Health) เป็นความส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีจะท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่เป็นเพียงสภาพท่ีปราศจากโรคเท่านั้น       
แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย และจิตใจอีกดว้ย ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก (WHO: 

World Health Organization) ท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1948 โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพยายามจะให้
เกิดสุขภาพดีสูงสุดของประชากรโลก (องค์การอนามยัโลก, 2556: 3) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 
สุขภาพ หมายถึง ภาวะท่ีสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งไม่มีความเจ็บป่วยหรือ
อ่อนแอทางสุขภาพ นอกจากน้ี พร้ิมเพรา ผลเจริญสุข (2545: 3) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ สุขภาพ 
หมายถึง ภาวะท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัชรา และเป็นภาวะท่ีมีความสมบูรณ์สมดุล 
หรือปรับตวัไดข้องบุคคลทั้งดา้นกาย จิต สังคม ซ่ึงท าให้บุคคลสามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ด าเนิน
ชีวิตไดต้ามวตัถุประสงค์ และประเวศ วะสี (2543; อา้งถึงใน พร้ิมเพรา ผลเจริญสุข, 2545: 3) ยงัได้
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ให้ความหมายของค าวา่ สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกายทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วญิญาณ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล ดงัภาพท่ี 2-1  
 

 
 

ภาพที ่2-1  สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวญิญาณท่ีเก้ือหนุนกนัไปมาอยา่งสมดุล 

(ท่ีมา: http://sukkosociety.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html) 

   

   1. สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว         
มีก าลงั ไม่มีโรคหรือพิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจยัท่ีจ  าเป็นพอเพียง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

   2. สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข ร่ืนเริง คล่องแคล่ว           
ไม่ติดขดั มีความเมตตา สัมผสักบัความงามของสรรพส่ิง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลด                
การเห็นแก่ตวัลงไปดว้ย เพราะตราบใดท่ียงัมีความเห็นแก่ตวั ก็จะมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิตไม่ได ้

    3. สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ชุมชนเขม้แข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีระบบบริการท่ีดี และระบบบริการเป็น
กิจการทางสังคม 

   4. สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิตวิญาณ หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือท าความดี หรือ
จิตสัมผสักบัส่ิงท่ีมีคุณค่าอนัสูงส่ง เช่น การเสียสละ การมีเมตตากรุณา การเขา้ถึงพระรัตนตรัย   
หรือการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ ความสุขทางจิตวญิาณเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึน เม่ือมนุษยห์ลุดพน้
จากการมีตวัตนจึงมีอิสระภาพ มีความผอ่นคลายอยา่งยิง่  

สุขภาวะ      
ทางจติวญิาณ

สุขภาวะทางสังคม

สุขภาวะทางจติ

สุขภาวะทางกาย

http://sukkosociety.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html
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  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต 
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ดงันั้น สุขภาพส่วนบุคคล 
หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมนุษยมี์ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค และความพิการ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เม่ือบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน หากบุคคล
สุขภาพดี ชุมชนก็สุขภาพดีตามไปดว้ย จึงเกิดค าวา่ สุขภาพส่วนชุมชน ซ่ึงหมายถึง ภาวะแห่งการ
รวมเอาสุขภาพของบุคคลต่างๆ ในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากชุมชนเป็นกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ใน
ละแวกเดียวกนั มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และเกิดกิจกรรมในชุมชนร่วมกนันัน่เอง 

 2. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อสุขภาพ 

   สุขภาพของบุคคลมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงของสุขภาพข้ึนอยู่
กับปัจจัยหลายอย่างทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีอาจท าให้สุขภาพ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือเลวลงก็ได้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพสามารถแบ่งเป็น
องคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 

   1) ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย  
     1.1) พันธุกรรม เป็นลกัษณะท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นต่อๆ ไป    
ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีส าคญัต่อการเกิดโรคหรือความผิดปกติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้   
โรคหรือความผิดปกติบางอยา่งท่ีสามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้เช่น โรคตาบอดสี โรคเบาหวาน 
โรคธาลสัซีเมีย (Thalassemia) โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นตน้ 

 

             
  

ภาพที ่2-2  ผูป่้วยโรคธาลสัซีเมีย 

(ท่ีมา: http://facultyofmedicine1.blogspot.com/2010/12/what-is-your-medical-diagnosis-256.html, 

http://www.stepwards.com/?page_id=877 และ http://www.atgenes.com/140320-thalassaemia/) 

  

http://facultyofmedicine1.blogspot.com/2010/12/what-is-your-medical-diagnosis-256.html
http://www.stepwards.com/?page_id=877%20และ
http://www.atgenes.com/140320-thalassaemia/
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    1.2) เช้ือชาติ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพท าให้มีโอกาสหรือแนวโน้ม
ต่อการเกิดโรคบางชนิดไดง่้าย เช่น คนผิวด ามีความตา้นทานต่อโรค ไขม้าลาเรีย (Malaria) ไขเ้หลือง 
ไดดี้กวา่คนผิวขาว โรคโลหิตจางบางชนิดเป็นในคนผิวด ามากกวา่ผิวขาว หรือคนจีนจะมีภูมิตา้นทาน
ต่อโรคซิฟิลิส (Syphilis) ไดดี้กวา่คนชาติอ่ืน เป็นตน้  
     1.3) เพศ โรคท่ีมกัพบไดบ้่อยในเพศหญิง เช่น โรคมะเร็งเตา้นม โรคกระดูกผุ 
โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ส่วนโรคท่ีมกัพบได้บ่อยในเพศชาย เช่น โรคน่ิว   
ในถุงน ้าดี โรคปอดบวม มะเร็งตบั โรคเอดส์ เป็นตน้ 

     1.4) อายุและพัฒนาการในวัยต่างๆ โรคท่ีเกิดในแต่ละกลุ่มอายุนั้นจะมีความ
แตกต่างกนั เช่น โรคอีสุกอีใส โรคหดั โรคอุจจาระร่วง พบมากในวยัเด็ก โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด 

มกัพบมากในวยักลางคน ส่วนในวยัสูงอายุพบว่ามีความเส่ือมของความสามารถต่อการรับรู้
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คนวยัอ่ืนๆ เช่น สายตา หู ความจ า และอาจจะพบภาวะซึมเศร้าดว้ย 

     1.5) ความรู้ความเช่ือ การท่ีบุคคลมีความรู้เร่ืองการเลือกแบบแผนการปฏิบติั 
เพื่อดูแลสุขภาพอนามยั ท าให้สามารถเลือกวิธีการปฏิบติัตนในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้เกิดความเครียด
ในชีวิตได ้ตลอดจนมีความสามารถและศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานให้ประสบผลส าเร็จ
สูงสุดในชีวติ    

    1.6) มิติด้านจิตวิทยา เก่ียวข้องกับการท างานของจิตใจ จิตส านึก อารมณ์
ความรู้สึก บุคลิกภาพ ระดับเชาว์ปัญญา การรับรู้ การคิด การจัดการและควบคุมอารมณ์                            
และพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงหากบุคคลสุขภาพจิตดีจะส่งผลให้สามารถพฒันาตนเพื่อดูแลสุขภาพกายใจ
ใหส้มบูรณ์อยูเ่สมอ ตรงกนัขา้มหากบุคคลมีความเครียดจนท าให้เสียสุขภาพจิต วติกกงัวล จะท าให้
เบ่ือหน่าย ท้อแท้ส้ินหวงัในชีวิต หรืออาจส่งผลต่อสุขภาพอ่ืนๆ เช่น เกิดโรคกระเพาะอาหาร      
โรคหวัใจ ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้  
   2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 

     2.1) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical environment) เป็นส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่มีชีวิต รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ ความร้อน ความเย็น ความกดดนัของบรรยากาศ ดิน น ้ า ลม เป็นตน้ 

ส่ิงแวดล้อมทางด้านกายภาพบางอย่างเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของร่างกายได้ เช่น อากาศท่ีร้อน
เกินไปจะท าให้ร่างกายอ่อนเพลียเน่ืองจากร่างกายสูญเสียเกลือและน ้ าในร่างกายไปมาก บางคน
อาจจะเป็นลมได ้
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                                  (ก)                                       (ข) 

 

ภาพที ่2-3  ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

        (ก) รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย ์    

        (ข) สึนามิในประเทศไทยหลงัแผน่ดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย  

ณ เกาะสุมาตรา 26 ธนัวาคม 2547 ขนาดแรงสั่นสะเทือน 9.1-9.3 

ตามมาตราริกเตอร์ 

(ท่ีมา: http://cupsniper.yolasite.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3 

%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.php                                                                                              
และ http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/15/6015/images/clock/Tsunami.jpg) 

 

    2.2) ส่ิงแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสารเคมีต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู ฝุ่ น ควนั ฯลฯ สารเคมี
เหล่าน้ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน หากสัมผัสด้วยการสูดดม  บริโภค  หรือมีการดูดซึม             
ผ่านผิวหนัง  ย่อมท าให้บุคคลมีอาการต่างๆ  อันเกิดจากพิษของสารเคมี เช่น  ถ้าคนสูดดม                           
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO: Carbon monoxide) เป็นปริมาณมากจะท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน      
เกิดอาการวงิเวยีน หนา้มืด เป็นลม และอาจเสียชีวติได ้

 

http://cupsniper.yolasite.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.php
http://cupsniper.yolasite.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.php
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ภาพที ่2-4  ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มทางเคมีท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

(ท่ีมา: http://thaipollutions.blogspot.com/2013/02/blog-post_7049.html 

และ http://www.meepanda.com/top10-polution-country/ 

 

     2.3) ส่ิงแวดล้อมทางด้านชีวภาพ  (Biological environment) เป็นส่ิงแวดล้อม     
ท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต เช่น พืช สัตว ์จุลินทรีย ์ไวรัส พยาธิ เป็นตน้ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นชีววิทยาน้ี
เป็นตวักระตุน้ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพและเกิดโรคภยัในมนุษยไ์ด ้ดงัตารางท่ี 2-1  

 

ตารางที ่2-1  ชนิดเช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรค 

ชนิดเช้ือทีท่ าให้เกดิโรค ตัวอย่างของโรค 

ไวรัส ท าให้เกิดโรค พิษสุนขับา้ ตาแดงจากไวรัส ไขเ้ลือดออก สุกใส 
ไข้หว ัดนก ไข้หว ัดใหญ่ ซาร์ส (SARS) เมิ ร์ส (MERS) หัด
เยอรมนั หดั อีโบลา (Ebola)                    

แบคทีเรีย ท าให้เกิดโรค แอนแทรกซ์ (Anthrax: โรคมือเป่ือยเทา้เป่ือยจาก
การติด เ ช้ือ  Bacillus anthracis)  อหิวาตกโรค  ตาแดงจาก
แบคทีเรีย ซิฟิลิส (Syphilis) วณัโรค ฉ่ีหนู (เลปโตสไปโรซิส)   

เช้ือรา ท าให้เกิดโรค กลากเกล้ือน ปอดอกัเสบจากเช้ือรา สมองอกัเสบ
จากเช้ือรา 

ปรสิต ท าใหเ้กิดโรค ไขม้าลาเรีย บิดมีตวั ฝีในตบั 

http://thaipollutions.blogspot.com/2013/02/blog-post_7049.html
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                                             (ก)                                            (ข) 

 

ภาพที ่2-5  ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

         (ก) โรคแอนแทรกซ์ผวิหนงับริเวณคอ 

         (ข) โรคมือเทา้ปาก  
(ท่ีมา:  https://sites.google.com/site/contagionadj/-anthrax                                                                     

และ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_foot_and_mouth_disease_on_child_feet.jpg) 

 

    
  

 
 

ภาพที ่2-6  ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ: สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย 

(ท่ีมา https://hilight.kapook.com/view/90189 และ http://time.com/3798528/the-2013-pulitzer-

prize-winners-associated-press-coverage-of-syria/) 

   2.4) ส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคม (Social 

environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัมาตรฐาน
การด าเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนท่ีรวมเป็น
โครงสร้างของสังคม เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมือง ประเพณี ศาสนา ลัทธิ ความเช่ือต่างๆ     
เป็นต้น การอยู่อาศัยของคนในสังคม เม่ือมีการ
รวมกันหนาแน่นมากข้ึน จนเกิดเป็นชุมชนแออัด            

ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 

ปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม        

สงคราม เป็นตน้ 

http://203.157.41.165/media/factsheet_detail.php?id=30%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%20%20และ
http://203.157.41.165/media/factsheet_detail.php?id=30%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%20%20และ
https://hilight.kapook.com/view/90189%20และ
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    ส่ิงแวดลอ้มสามารถท่ีจะให้ประโยชน์และโทษต่อบุคคลได ้โดยส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นบวกท่ีส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี และถ้าส่ิงแวดล้อมไม่ดีหรือให้ผลลบ ก็จะส่งผลในทิศทาง   
ตรงขา้ม เช่น การปลูกตน้ไมท้  าให้ร่มร่ืน เกิดความชุ่มช่ืน อากาศบริสุทธ์ิ แต่ถา้ตดัตน้ไม ้ก็จะท าให้
เกิดความแหง้แลง้ อากาศร้อนอบอา้ว เป็นตน้ (พร้ิมเพรา ผลเจริญสุข, 2545: 36)  
   3) ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการสุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล
จ าเป็นจะต้องมีการพฒันาแบบองค์รวมโดยบูรณาการการพฒันาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์                  
และมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่วมกบัระบบบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้คนมีความรู้ใน          
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแลตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นจิตใจ 

คุณภาพการบริการสุขภาพเป็นการจดับริการสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
ความตอ้งการของประชาชนในเร่ืองสุขภาพอนามยั เพื่อยกระดบัสุขภาพอนามยัของคนในชาติ      
ให้อยู่บนรากฐานของการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยทั้ งภาครัฐและเอกชนมีหน้าท่ีร่วมกันใน           
การจดับริการสุขภาพใหป้ระชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม การบริการสาธารณสุขในปัจจุบนันั้น
ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน เน่ืองจากขาดบุคลากรและเคร่ืองมือทางการแพทย ์
ประชาชนส่วนหน่ึงยงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ท าให้การแกไ้ขปัญหา
สุขภาพของประชาชนยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดงันั้น ระบบบริการและคุณภาพการบริการสุขภาพ
จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา แก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนได้    
เป็นอยา่งดี 

   จะเห็นได้ว่าปัจจยัทั้ง 3 ประการ ก่อให้เกิดผลกระทบหรืออิทธิพลต่อสุขภาพส่วน
บุคคลนั้นมีความเช่ือมโยงกนัอย่างแยกไม่ออก นอกจากน้ี ปัจจยัดงักล่าวยงัมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดงันั้น ภาครัฐจ าเป็นจะตอ้งให้ความสนใจและเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดในการคาดการณ์
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะปรับกรอบแนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย           
ใหมี้สุขภาพดีข้ึน 

 3. การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล 

   ปัจจุบนัแนวคิดในเร่ืองการดูแลสุขภาพได้เปล่ียนแปลงไป จากการดูแลสุขภาพเม่ือ
เจ็บป่วยมาเป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย เพราะค่ารักษาพยาบาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
สนบัสนุนใหเ้ราหนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึนซ่ึงท าไดง่้าย เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยหรือบางคร้ังแทบจะไม่
เสียเลย ดงันั้น เพื่อให้เราสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีป้องกนัมิให้เจ็บป่วย มีหลกัในการดูแล
ตนเองท่ีส าคญัเรียกว่า สูตร 9 อ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล, 
ม.ป.ป.) ไดแ้ก่ 
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   1) อาหาร หมายถึง การบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น 

      - การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ดว้ยปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของร่างกายแต่ละวยั 

      - รับประทานผกัและผลไมเ้พิ่มข้ึน 

         - ลดอาหารจ าพวกไขมนั กะทิ อาหารรสจดั 

       - หลีกเล่ียงการรับประทานเน้ือรมควนั ป้ิงยา่ง หรือทอดจนไหมเ้กรียม 

    2) ออกก าลังกาย การออกก าลงักายช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กระปร้ีกระเปร่า 
และเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค จึงสามารถป้องกนัและรักษาโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคหวดั โรคภูมิแพ ้
โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้น เป็นตน้ จึงควรออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 

นาที เช่น เดินเร็ว วิง่เหยาะๆ ข่ีจกัรยาน วา่ยน ้า เป็นตน้ 

   3) อารมณ์  หมายถึง การฝึกฝนให้มีจิตใจและอารมณ์ท่ีดี ลดความวิตกกังวล   
ความทุกข์ใจ โดยใช้วิธีการคลายเครียดท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เตน้ร า วาดรูป 
ปลูกตน้ไม ้นอกจากน้ีอาจใชก้ารสวดมนต ์หรือเจริญสติ เป็นตน้ 

    4) อากาศ หมายถึง การอยูใ่นท่ีท่ีอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายเทสะดวก ร่มร่ืน และพยายาม
อยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ หลีกเล่ียงฝุ่ นละออง ควนัรถยนต ์ควนับุหร่ี เป็นตน้ 

    5) อนามัย หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง                   
การป้องกนัโรค เช่น 

       - การรักษาความสะอาดของร่างกายและเส้ือผา้ 
      - รับประทานอาหารท่ีสุกสะอาด 

         - การวางแผนครอบครัวและการเตรียมตวัก่อนมีบุตร 

       - การไปรับวคัซีนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

       - จดัสภาพท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาดปลอดภยั 

       - การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั รู้จกัวธีิการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

    6) อบายมุข หมายถึง การหลีกเล่ียงการพนนัและส่ิงเสพติดใหโ้ทษ เช่น เหลา้ บุหร่ี 
ยาเสพติด ซ่ึงลว้นแต่บัน่ทอนสุขภาพและน ามาซ่ึงโรคร้ายต่างๆ  

    7) อุบัติเหตุ หมายถึง เป็นสาเหตุการตายของคนไทยท่ีมากเป็นอนัดบัแรกๆ และ
สร้างความเสียหายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์นเงินทองอยา่งมากมาย ดงันั้นจึงควรหาวธีิการป้องกนั เช่น 

       - ภายในบา้น ควรระวงัเร่ืองไฟฟ้า น ้ าร้อน เตาไฟ บนัได ห้องน ้า ยาและสารเคมี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กเล็กอาจไดรั้บภยัจากส่ิงเหล่าน้ี 
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       - การเดินทาง ควรขา้มถนนตรงทางมา้ลายหรือขา้มสะพานลอย สวมหมวก
กันน็อคขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ รัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ อย่าขับรถขณะมึนเมาหรือ
รับประทานยาท่ีท าใหง่้วง 

       - ในท่ีท างานและโรงงาน ควรจดัมาตรการความปลอดภยัต่างๆ รวมทั้ง การใช้
อุปกรณ์ป้องกนัภยัใหเ้หมาะสม 

    8) อิริยาบถ  หมายถึง การพยายามรักษาอิริยาบถขณะ นัง่ ยืน เดิน ท างาน เช่น 
ขณะท างานให้นัง่หลงัตรง หยิบของบนท่ีสูงไม่ควรเอ้ือม หรือเอ้ียวตวัหรือเขยง่ปลายเทา้ เพราะจะ
ท าให้ปวดหลงัได ้ควรใช้อุปกรณ์ ช่วยให้หยิบถึง เช่น เกา้อ้ี เพื่อป้องกนัอาการปวดเอว ปวดหลงั 
เป็นตน้ 

    9) โอสถ  หมายถึง  การรู้จักใช้วคัซีนป้องกันโรคต่างๆ และรู้จักการใช้ยาท่ี 
เหมาะสมในการรักษาอาการเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย ไม่ซ้ือยารับประทานเอง อยา่งผดิๆ 

   หากนักศึกษาอยากมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอายุยืนยาว เราควรปฏิบติัตาม
หลกัสร้างเสริมสุขภาพดว้ย 9 อ. ไดอ้ยา่งจริงจงัและสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ  
  4. การเสริมสร้างสุขภาพชุมชน 

  การเสริมสร้างสุขภาพชุมชนตอ้งเร่ิมจาก 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี (พรสุข หุ่นนิรันดร์, 

ประภาเพญ็ สุวรรณ, สุรียพ์นัธ์ุ วรพงศธร, และอนนัต ์มาลารัตน์, 2551: 20-21)   

    1) คน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดเพราะคนก็คือสมาชิกของชุมชน การท่ีชุมชนมี
สมาชิกในชุมชนท่ีมีสุขภาพดี ยอ่มจะส่งผลใหชุ้มชนมีสุขภาพดีตามไปดว้ย  
   2) สถานที่ เป็นปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยชุมชน
ท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีก็จะท าให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพดี แต่ถ้าหากสมาชิกในชุมชนอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี มีความเส่ือมโทรม แออดั มีแหล่งแพร่พนัธ์ุของเช้ือโรคต่างๆ ก็จะส่งผลให้
สมาชิกภายในชุมชนเกิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย  
    3) ระบบสังคม เป็นปัจจยัเสริมที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะสุขภาพของคนในชุมชน 
เช่น ระบบทางดา้นเศรษฐกิจ ระบบทางดา้นการศึกษา ระบบบริการสุขภาพ เป็นตน้ โดยชุมชนท่ีมี
ระบบทางสังคมท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้การประกอบกิจกรรมทางดา้นต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืนและ
เหมาะสมกบัคนในชุมชน 

   หากพิจารณาถึงปัจจยัท่ีท าให้ชุมชนมีสุขภาพดีอนัประกอบดว้ยคน สถานท่ี และระบบ
ทางสังคม สามารถก าหนดแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนไดด้งัน้ี 

    1) เสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพชุมชนจะเป็นอยา่งไรลว้นถูกก าหนดข้ึน
จากสุขภาพส่วนบุคคลของสมาชิกทุกคนในชุมชน ดงันั้น แต่ละบุคคลจึงควรค านึงอยูเ่สมอวา่ภาวะ
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สุขภาพของตนและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งท า   
เพื่อตนเองและส่วนรวม 

    2) เสริมสร้างสุขภาพส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่ท  าให้เกิดสุขภาพ
ชุมชนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนมีสาเหตุส าคัญมาจากประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีดงันั้น การสร้างเสริมสุขภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 

    3) การบริการสาธารณสุขทีท่ั่วถึงและมีคุณภาพ การบริการสาธารณสุขทั้งป้องกนั
โรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ เป็นบริการท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคน       
ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บไขไ้ดป่้วย การจดับริการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนสามารถ   
ใช้บริการไดอ้ย่างสะดวกตามความตอ้งการ และไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นส่ิงส าคญัประการ
หน่ึง   ท่ีช่วยท าให้ชุมชนมีสุขภาพดี แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางทรัพยากรสาธารณสุขและภาวะสังคม
ปัจจุบนั รัฐไม่สามารถจดับริการไดก้ระจายอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพดีเท่าท่ีควร ประชาชนจึงควร
รับผดิชอบสุขภาพของตนเองใหดี้ท่ีสุดเพื่อตนเองและส่วนรวม 

    4) สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เอื้ออ านวย เป็นที่ยอมรับกนัว่า
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ไดแ้ก่ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา 
ระบบสังคม วฒันธรรม ฯลฯ ไดถู้กก าหนดข้ึนเพื่อการอยู่ร่วมกนันั้น แต่ละระบบมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นและมีอิทธิพลต่อสุขภาพอย่างยิ่ง การท่ีจะท าให้ชุมชนมีสุขภาพ 
จ าเป็นตอ้งท าให้ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวพนักบัวธีิการด าเนินชีวติประจ าวนั เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ ดงันั้น 
บุคคลในชุมชนจึงตอ้งมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการอยู่ร่วมกนัท่ีเอ้ืออ านวยต่อสุขภาพทั้งของ
ตนเองและส่วนรวม 

    5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน บุคคลในฐานะ
สมาชิกหน่ึงของชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในทุกด้าน การพฒันาสุขภาพเท่าท่ี
สามารถจะท าไดต้ามความเหมาะสมของตน เช่น การเสียสละแรงงาน ก าลงัทรัพย ์เสนอความคิดเห็น 
ร่วมสนบัสนุนให้ก าลงัใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ รวมพลงัด าเนินกิจกรรมดา้น
การพฒันาสุขภาพด้วยจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หากสมาชิกในชุมชนทุกคน        
ร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาสุขภาพยอ่มส่งผลใหสุ้ขภาพของชุมชนดีข้ึนได ้

   เม่ือพิจารณาถึงแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพจะพบว่าปัจจยัหรือองค์ประกอบ                          
ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของบุคคลและชุมชนมีมากมาย ในเอกสารเล่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะปัจจยัท่ีส าคญั
บางประการ ไดแ้ก่ อาหารและโภชนาการ ยา สมุนไพร ไอคิวและอีคิว การคุม้ครองผูบ้ริโภค และ
โรคในศตวรรษท่ี 21 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2. อาหารและโภชนาการ 

 1. อาหารและสารอาหาร 

  อาหาร คือ ส่ิงท่ีรับประทานแลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารจึงจ าเป็นส าหรับ
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติ โดยเป็นวตัถุดิบในการเสริมสร้างเน้ือเยื่อและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งของพลงังานส าหรับร่างกายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาหารแบ่งออกเป็น 
5 หมู่ คือ 

    หมู่ท่ี 1 เน้ือสัตว ์ผลิตผลจากสัตว ์นม ไข่ และถัว่  

   หมู่ท่ี 2 ขา้ว แป้ง น ้าตาล เผอืก มนั และผลิตผลจากแป้ง 

   หมู่ท่ี 3 น ้ามนั ไขมนัจากพืชและสัตว ์

   หมู่ท่ี 4 ผกัใบเขียวและพืชผกัอ่ืน ๆ 

   หมู่ท่ี 5 ผลไมต่้าง ๆ 

  ในอาหาร มีส่วนประกอบท่ีเป็นสารเคมีอยูห่ลายประเภท ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ไขมนั วติามิน เกลือแร่ และน ้า สารเคมีเหล่าน้ี เรียกวา่ สารอาหาร ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นสารอาหาร
ท่ีใหพ้ลงังาน และไม่ใหพ้ลงังาน ดงัน้ี 

   1) สารอาหารทีใ่ห้พลงังาน 

    1.1) โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารประกอบดว้ยกรดอะมิโน (Amino acid) 

หลายๆ ชนิดมาเรียงต่อกนั กรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธาตุหลกั ได้แก่ คาร์บอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) บางชนิดยงัมีก ามะถนั (S) หรือฟอสฟอรัส (P) 

เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย โปรตีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของเซลล์ทุกเซลล์ ช่วยเสริมสร้าง         
การเจริญเติบโต และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โปรตีนหลายชนิดเป็นเอนไซม์ บางชนิด      
ท าหนา้ท่ีควบคุมระบบต่างๆ ให้ท างานไดเ้ป็นปกติ โปรตีนจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง โดยอาหารท่ีมี
โปรตีนมาก ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์างๆ ไข่ นม ถัว่เมล็ดแห้ง และผลิตภณัฑ์จากถัว่ เช่น เตา้หู้ นอกจากน้ี 
แมลงบางชนิดก็เป็นแหล่งโปรตีนเช่นกัน หากเรารับประทานโปรตีน 1 กรัม ร่างกายจะได้รับ
พลงังาน 4 กิโลแคลอรี   
       โปรตีนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ      
        (1) โปรตีนชนิดสมบูรณ์ หรือโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี หมายถึง โปรตีนท่ีมี
ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นครบถ้วนตามท่ีร่างกายต้องการ เม่ือบริโภคโปรตีนชนิดน้ี         
ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย จะท าใหร่้างกายเจริญเติบโต มีความตา้นทานโรค 
มีน ้ าหนักตวัท่ีเป็นปกติเหมาะสมกบัส่วนสูง โปรตีนประเภทน้ีมีอยู่ในอาหารประเภทเน้ือสัตว์         
และผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่น ไข่ นม เนยแขง็ เป็นตน้    
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        (2) โปรตีนชนิดก่ึงสมบูรณ์ หมายถึง โปรตีนท่ีประกอบดว้ยกรดอะมิโน 
จ าเป็นในปริมาณเพียงพอต่อการด ารงชีวติ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วน
ท่ีสึกหรอของร่างกาย เช่น โปรตีนจากพืช ผกั และถัว่ต่างๆ ยกเวน้ ถัว่เหลือง และลูกนทั (Nut) 

        (3) โปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์ หมายถึง โปรตีนท่ีขาดกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ต่อร่างกายหลายชนิด ท าให้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอไดเ้ลย และไม่มี
ผลช่วยให้ร่างกายด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น เจลาติน (Gelatine) ในเส้นเอ็นของสัตว์ เซอิน (Zein)                 
ในขา้วโพด เป็นตน้ 

       จะเห็นว่า โปรตีนในพืช ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนท่ีไม่สมบูรณ์เพราะมีกรด    
อะมิโน (Amino acid) ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายไม่ครบทุกชนิด พืชท่ีมีโปรตีนสูง ไดแ้ก่ พวกถัว่เมล็ดแห้ง 

โดยเฉพาะถัว่เหลืองจะมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัโปรตีนในเน้ือสัตว ์มีขอ้สังเกตว่าพืชท่ีมีน ้ ามาก เช่น 

แตงโม แตงกวา หวัผกักาด มกัจะมีโปรตีนอยูน่อ้ย 

       ส่วนโปรตีนจากสัตว์นั้ นเป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี เพราะมีกรดอะมิโน        
ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายอยูอ่ยา่งครบถว้น โดยเฉพาะไข่และนม นบัวา่เป็นอาหารโปรตีนชั้นเยีย่ม สามารถ
ย่อยและดูดซึมไดดี้ การย่อยโปรตีนในร่างกายขั้นสุดทา้ยจะได้กรดอะมิโน ซ่ึงเป็นสารท่ีร่างกาย     
จะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ในแต่ละวนัเราควรบริโภคอาหารโปรตีนในปริมาณ 1 กรัม ต่อ น ้าหนกั 

1 กิโลกรัม เด็กทารก และหญิงมีครรภ์ตอ้งรับประทานเพิ่มข้ึนจึงจะเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ร่างกาย 

      1.2) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอาหารหลักท่ีให้พลังงานแก่
ร่างกาย 1 กรัม ให้พลงังาน 4 กิโลแคลอรี ส่วนใหญ่มนุษยไ์ดรั้บคาร์โบไฮเดรตจากอาหารจ าพวก
แป้งและน ้ าตาล คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุหลกั ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) หน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต คือ น ้ าตาล โดยน ้ าตาลท่ีเราคุ้นเคยและมกัน ามา
ประกอบอาหาร คือ น ้าตาลทรายหรือซูโครส   
       คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี    
        (1) น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว หรือโมโนแซ็กคาร์ไรด์  (Monosaccharides)           

เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดร่างกายไม่สามารถย่อยไดอี้ก เม่ือรับประทานเขา้ไปไม่ตอ้ง
ผ่านการย่อย สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทนัที มีรสหวาน ละลายน ้ าได้ง่าย ได้แก่ กลูโคส (Glucose)      
พบมากในองุ่น น ้ าผึ้ง ผกัและผลไมท้ัว่ไป ฟรักโทส (Fructose) พบมากในน ้ าผึ้ง ผลไมท่ี้รสหวาน 
เช่น มะม่วงสุก กาแล็กโทส (Galactose) พบเป็นองคป์ระกอบของน ้าตาลแล็กโทส (Lactose) ในนม 

        (2) น ้ าตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซ็กคาร์ไรด์ (Disaccharides) ประกอบดว้ย
น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 2 โมเลกุล มาเช่ือมต่อกนั มีรสหวาน ละลายน ้ าได ้เช่น ซูโครส เกิดจากกลูโคส
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รวมกับฟรักโทส นอกจากน้ียงัมี มอสโทส (Maltose) ซ่ึงพบได้ในข้าวมอลต์ (Malt) เมล็ดข้าว                    
ท่ีก าลงังอก แล็กโทส (Lactose) พบในน ้านมและในปัสสาวะหญิงมีครรภ ์ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่2-7  ปฏิกิริยาการเกิดน ้าตาลซูโครส 

(ท่ีมา: http://biology-for-everyone.blogspot.com/2014/09/) 
 

        (3) คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ (Polysaccharides) เป็นคาร์โบไฮเดรต   
ท่ีมีโมเลกุลซบัซอ้นประกอบดว้ยน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวมากกวา่สองโมเลกุลมารวมกนั ไม่มีรสหวาน
ละลายน ้ าได้ยาก เม่ือย่อยหรือแตกตวัขั้นสุดท้ายจะได้น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว พืชและสัตวม์กัเก็บ
คาร์โบไฮเดรตในรูปต่างๆ เช่น แป้งในพืช ไกลโคเจนในสัตว ์เซลลูโลสในพืช และพวกท่ีมีลกัษณะ
ก่ึงเซลลูโลส เช่น แยม วุน้ เยลล่ี เป็นตน้ 

      1.3) ไขมัน (Lipid) เป็นสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 
9 กิโลแคลอรี ไขมนัประกอบดว้ยธาตุหลกั ไดแ้ก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 
ร่างกายจะสะสมไขมนัในบริเวณใตผ้ิวหนงัและรอบอวยัวะภายในต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งพลงังานไว้
ใช้ในยามตอ้งการ ไขมนัเป็นฉนวนป้องกนัการสูญเสียความร้อนจากร่างกาย และปกป้องอวยัวะ
ภายในจากความกระทบกระเทือน และเป็นส่วนส าคญัของเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากน้ียงัช่วยละลาย
วติามินบางชนิดอีกดว้ย อาหารท่ีมีไขมนัสูง เช่น เนย น ้ามนัพืช กะทิ เป็นตน้  
      ไขมนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ     
        (1) ไขมนัชนิดอ่ิมตวั (Saturated lipid) เป็นไขมนัท่ีโมเลกุลรวมตวักัน
อยา่งหนาแน่น แมใ้นอุณหภูมิปกติก็จะจบักนัเป็นกอ้นแข็ง เช่น น ้ ามนัหมู ไขมนัววั น ้ ามนัมะพร้าว 

น ้ ามนัปาล์ม ไขมนัชนิดอ่ิมตวัจะให้กรดไขมนัอ่ิมตวัซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายน้อย ถา้เป็นไขมนั
จากสัตวก์็มกัจะมีสารคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซ่ึงจะท าให้เกิดไขมนัจบัเกาะและอุดตนัในเส้น
เลือดเป็นสาเหตุของหวัใจวายได ้

 
กลูโคส   กลูโคส ซูโครส ฟรักโทส 

http://biology-for-everyone.blogspot.com/2014/09/
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        (2) ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั (Unsaturated lipid) เป็นไขมนัท่ีโมเลกุลเกาะกนั
อยูอ่ยา่งหลวมๆ หากแก๊สออกซิเจนท าปฏิกิริยากบัไขมนัจะท าให้เกิดการเหม็นหืนข้ึนได ้ไขมนัชนิด
ไม่อ่ิมตวัส่วนใหญ่จะพบในน ้ามนัพืช เช่น น ้ ามนัดอกค าฝอย น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั น ้ ามนัขา้วโพด 

น ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัร าขา้ว น ้ ามนัปลา และสัตวท์ะเลทัว่ๆ ไป อาหารไขมนัท่ีควรบริโภค ไดแ้ก่ 

น ้ ามันเมล็ดดอกค าฝอย น ้ ามันเมล็ดทานตะวนั น ้ ามันข้าวโพด น ้ ามันถั่วเหลือง น ้ ามันร าข้าว 

น ้ ามนังา ส่วนไขมนัจากสัตวค์วรหลีกเล่ียง รวมทั้งน ้ ามนัมะพร้าว น ้ ามนัปาล์ม กะทิ เพราะไขมนั
เหล่าน้ี จะมีการอ่ิมตวัสูง 

   2) สารอาหารทีไ่ม่ให้พลงังาน 

    2.1) เกลือแร่ (Minerals) เป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลงังาน ร่างกายจึงตอ้งการใน
ปริมาณท่ีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัโปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต แต่ก็ไม่สามารถขาดได ้มนุษย ์
มีแร่ธาตุอยู่ประมาณร้อยละ 4 ของน ้ าหนักตวั เกลือแร่ เป็นส่วนประกอบของสารหลายชนิดท่ีมี
ความส าคญัต่อการท าหน้าท่ีของเซลล์และอวยัวะต่างๆ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบของเน้ือเยื่อ       
ในร่างกาย เช่น เหล็กเป็นองคป์ระกอบของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเซลลเ์มด็เลือดแดง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-8  ส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเซลลเ์มด็เลือดแดง 

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

 

ตารางที ่2-2  แหล่งอาหาร ความส าคญั และอาการเม่ือขาดเกลือแร่ชนิดต่างๆ 

เกลือแร่ แหล่งอาหาร ความส าคัญ ผลของการขาด 

แคลเซียม 

(Ca) 

ปลาไส้ตนั ปลา
ตวัเล็กๆ กุง้แหง้ 
เนยแขง็ นมสด 
ไข่ ผกั 

- เป็นส่วนประกอบของกระดูก
และฟัน  

- ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด  
- ช่วยในการท างานของกลา้มเน้ือ
และระบบประสาท 

- โรคกระดูกอ่อน
กระดูกเปราะและ
หกัง่าย 

- ฟันผ ุ

- เลือดแขง็ตวัชา้ 

เมด็เลือดแดง     โปรตีนฮีโมโกลบิน ธาตุเหล็กในฮีโมโกลบิน 

ธาตุเหล็ก 

http://www.thaibdlab.com/info/images/stories/cbc_img_8.jpg
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ตารางที ่2-2  (ต่อ) 
เกลือแร่ แหล่งอาหาร ความส าคัญ ผลของการขาด 

ก ามะถนั 

(S) 

เน้ือสัตว ์ไข่ นม 
ถัว่ กะหล ่าปลี 

- จ าเป็นต่อการสร้างโปรตีนใน
ร่างกาย 

- ก าจดัสารพิษในร่างกาย 

- การสร้างโปรตีน
ผดิปกติ 

- สารพิษตกคา้ง 

ฟอสฟอรัส 

(P) 

กุง้ ปลาไส้ตนั    
ไข่ นมสด  
นมถัว่เหลือง  
ผกัใบเขียว 

- เป็นส่วนประกอบของกระดูก
และฟัน 

- สร้างเซลลส์มองและประสาท 

- เป็นองคป์ระกอบของ DNA 

- มีอาการคลา้ยกบั
ขาดแคลเซียม เช่น 
กระดูกอ่อน 

- อ่อนเพลีย  
โพแทสเซียม 

(K) 

เน้ือสัตว ์นม 
กลว้ย ผกัใบเขียว 
ส้ม ถัว่ ขา้ว เห็ด 
ไข่ 

- ควบคุมระดบัของเหลวในเซลล ์

- ช่วยในการหดตวัของกลา้มเน้ือ 

- 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 
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ตารางที ่2-2  (ต่อ) 
เกลือแร่ แหล่งอาหาร ความส าคัญ ผลของการขาด 

สังกะสี 

(Zn) 

เคร่ืองในสัตว ์
เน้ือสัตว ์                   
หอยชนิดต่างๆ 

- เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน
อินซูลิน (Insulin) และเอนไซม ์
(Enzyme) บางชนิด 

- มีอาการคลา้ยกบั
ขาดแคลเซียม เช่น 
กระดูกอ่อน 

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

2538: 85-88) 

 

    2.2) วิตามิน (Vitamin) เป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ร่างกาย   
ตอ้งการในปริมาณท่ีนอ้ยมากแต่ขาดไม่ได ้ถา้ขาดจะมีผลให้อวยัวะต่างๆ ในร่างกายท างานผดิปกติ
โดยจะท างานร่วมกบัเอนไซมใ์นปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ ดงันั้น หากขาดวิตามินจะส่งผลท าให้
ร่างกายผดิปกติและเกิดโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคลกัปิดลกัเปิด จากการขาดวติามินซี เป็นตน้  
        วติามินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
          (1) วติามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วติามินเอ ดี อี และวติามินเค 

         (2) วติามินท่ีละลายในน ้า ไดแ้ก่ วติามินบีต่างๆ และวติามินซี 

 

ตารางที ่2-3  แหล่งอาหาร ความส าคญั และอาการเม่ือขาดวติามินชนิดต่างๆ 

วติามิน แหล่งอาหาร ความส าคัญ ผลของการขาด 

วติามินเอ 

(A) 

เคร่ืองในสัตว ์นม 
เนย ไข่แดง ผกั
ผลไมสี้เขียว                
และเหลือง 

- ช่วยในการเจริญเติบโต 

- บ ารุงสายตา 
- บ ารุงผวิพรรณ 

- เด็กไม่เจริญเติบโต 

- มองไม่เห็นในท่ีสลวั 

- ผวิหนงัหยาบกร้าน 

วติามินดี 

(D) 

นม เนย ไข่ ตบั 
น ้ามนัตบัปลา  
 

- ช่วยเพิ่มอตัราการดูดซึม
แคลเซียมและฟอสฟอรัส 

ท่ีล าไส้เล็ก 

 

- โรคกระดูกอ่อน                     
ฟันผงุ่าย  

- เจริญเติบโตชา้ 
- ภูมิคุม้กนัลดลง 

วติามินอี 

(E) 

น ้ามนัจากพืช 

 ผกัใบเขียว        
เมล็ดพืช             

- ท าใหเ้มด็เลือดแดงแขง็แรง 

- ควบคุมการท างานของระบบ    
สืบพนัธ์ุ 

- ช่วยสร้างเอนไซม ์

- โรคโลหิตจาง 

- หญิงมีครรภอ์าจท า
ใหแ้ทง้ได ้ผูช้ายอาจ
เป็นหมนั 
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ตารางที ่2-3  (ต่อ) 
วติามิน แหล่งอาหาร ความส าคัญ ผลของการขาด 

วติามินเค 

(K) 

ตบั ไข่แดง น ้ามนั 
ถัว่เหลือง                     
ผกัใบเขียว 

- สร้างสารท่ีจ าเป็นในการแขง็ตวั
ของเลือด 

- เลือดแขง็ตวัชา้กวา่
ปกติ 

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 ารุงผวิหนงัและระบบประสาท 

- ช่วยในการท างานของระบบยอ่ย
อาหาร 

 

- ประสาทเส่ือม        
บวม คนัตามผวิหนงั 

- การท างานของ
กลา้มเน้ือผดิปกติ 

วติามินบี 12 

(B12) 

ไข่ เนยแขง็ ตบั 
เน้ือสัตว ์

- ช่วยในการสร้างเมด็เลือดแดงท่ี
ไขกระดูก 

- ช่วยในการท างานของระบบ
ประสาท 

- โรคโลหิตจาง 

- ประสาทเส่ือม 

วติามินซี 

(C) 

ผลไมแ้ละผกั
ต่างๆ เช่น 
มะขามป้อม ส้ม 
ฝร่ัง มะเขือเทศ 
มะนาว   

- ช่วยใหผ้นงัหลอดเลือดฝอย
เหนียวและแขง็แรง 

- รักษาสุขภาพของเหงือก                     
และฟัน 

- เสริมสร้างภูมิคุม้กนั 

- โรคลกัปิดลกัเปิด 
(เลือดออกตาม
ไรฟัน) 

- หลอดเลือดฝอย
เปราะ แตกง่าย 

- เป็นหวดัง่าย 

(ท่ีมา: พทัธนนัท ์ศรีม่วง, 2554: 192-248; และปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 

2538: 91-95) 

 

    2.3) น า้ (Water) เป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังานเช่นเดียวกบัแร่ธาตุและวติามิน 
น ้ าเป็นสารอาหารท่ีมีมากท่ีสุดในร่างกาย คือ ประมาณ 3 ใน 4 ของน ้ าหนักตัว หรือประมาณ        
ร้อยละ 60-70 ของน ้ าหนกัตวั น ้ าจึงเป็นสารอาหารท่ีส าคญัต่อร่างกายมาก ในแต่ละวนัหากร่างกาย
ขาดน ้ าอาจส่งผลให้มีอาการอ่อนเพลีย ปากแห้ง ผิวแห้ง ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย ปัสสาวะมีสีเขม้ 
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ดงันั้น เราจึงไม่ควรใหร่้างกายขาดน ้ าและควรด่ืมน ้าอยา่งนอ้ยวนัละ 8-10 แกว้ หรือประมาณ 2 ลิตร
ต่อวนั เพื่อใหก้ลไกร่างกายท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

       หนา้ท่ีของน ้า 
       - ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใหค้งท่ี 

       - ช่วยในการน าของเสียออกจากร่างกาย 

       - เป็นส่วนประกอบของเซลลทุ์กเซลลใ์นร่างกาย 

        - ช่วยรักษาความเป็นกรดด่างของเลือด และสมดุลของเกลือแร่                 
ในร่างกาย 

        - เป็นตวัท าลายท่ีดี ละลายสารต่างๆ ในเซลล์ และในร่างกาย ท าให้
ร่างกายน ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี 

        - จ าเป็นส าหรับการท างานของเซลลแ์ละปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย เอนไซม์
ต่างๆ จะหยุดท างาน ถา้ร่างกายขาดน ้าจะท าใหก้ระบวนการยอ่ยอาหาร การดูดซึม และกระบวนการ
เคมีอ่ืนๆ หยดุชะงกัไปดว้ย 

        - ขนส่งสารต่างๆ ในร่างกาย เช่น ขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยงั
เซลล ์ขนส่งของเสียและคาร์บอนไดออกไซมอ์อกจากเซลลไ์ปสู่อวยัวะขบัถ่ายต่างๆ ในร่างกาย 

 2. โภชนาการและการเลือกบริโภคอาหาร 

  โภชนาการ  (Nutrition) หมายถึง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย       
ครบ 5 หมู่ เพียงพอกบัความตอ้งการในแต่ละวนัเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี หลีกเล่ียงอาหารท่ีมี
ไขมนัสูง เค็มจดั เผด็จดั หวานจดั อาหารท่ีป้ิงหรือยา่งจนเกรียม อาหารแต่ละชนิดจะมีสารอาหาร   
ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอาหารชนิดใดจะให้สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทตามท่ีร่างกาย
ตอ้งการ ดงันั้นการท่ีจะรับประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นจึงตอ้งเลือกรับประทานอาหาร
หลากหลายชนิดในแต่ละม้ือ ไม่เช่นนั้นก็อาจท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และ        
เกิดภาวะบกพร่องโภชนาการ (Malnutrition) ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภยัไขเ้จ็บตามมา    
อีกมากมาย 

   1) การเลือกบริโภคอาหาร  
    นักโภชนาการจากกองโภชนาการ กรมอนามัย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        
จึงได้เสนอแนวคิดการก าหนดการเลือกบริโภคอาหารให้ครบตามสัดส่วนโดยมีฐานมาจาก                
ขอ้ปฏิบติัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยในรูปแบบของ ธงโภชนาการ (Nutrition flag) 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบายและท าความเขา้ใจโภชบญัญัติ 9 ประการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั       
โดยก าหนดเป็นภาพธงปลายแหลม แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่ม      
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มากนอ้ยตามพื้นท่ี สังเกตไดช้ดัเจนวา่ฐานใหญ่ดา้นบนเนน้ให้กินมาก และปลายธงขา้งล่างบอกให้
กินน้อยๆ เท่าท่ีจ  าเป็น ดงัน้ี (คณะท างานจดัท าขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย, 

2550: 2-3) 

      1) กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 
      2) กลุ่มอาหารท่ีบริโภคจากมากไปหานอ้ย แสดงดว้ยพื้นท่ีในภาพ 

       3) อาหารหลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกกินสลบัเปล่ียนกนัได้
ภายในกลุ่มเดียวกนั ทั้ งกลุ่มผกั กลุ่มผลไม้ และกลุ่มเน้ือสัตว ์ส าหรับกลุ่มขา้ว แป้ง ให้กินข้าว     
เป็นหลกั อาจสลบักบัผลิตภณัฑท่ี์ท าจากแป้งบางม้ือ 

       4) ปริมาณอาหาร บอกจ านวนเป็นหน่วยครัวเรือน เช่น ทพัพี ช้อนตกัขา้ว 
แกว้ และผลไมก้ าหนดเป็นส่วน 

      5) บางชนิดของอาหารท่ีควรกินนอ้ยๆ เท่าท่ีจ  าเป็น คือ กลุ่มน ้ ามนั น ้ าตาล 
เกลือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-9  ธงโภชนาการ 

(ท่ีมา: คณะท างานจดัท าขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย, 2550: 5) 
 

 

ช้ันที ่1 กลุ่มขา้ว แป้ง  (วนัละ 8-12 ทพัพี) 
บริโภคปริมาณมากท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งพลงังาน       

ช้ันที ่2 กลุ่มพืช ผกั และผลไม ้(ผกั วนัละ 4-6 ทพัพี,  

ผลไม ้วนัละ 3-5 ส่วน) บริโภคปริมาณรองลงมา  
เพ่ือใหไ้ดว้ติามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร 

ช้ันที ่3 กลุ่มเน้ือสตัว ์ถัว่ นม (นม วนัละ1-2 แกว้, เน้ือสตัว ์ไข่  
วนัละ 6-12 ชอ้นโตะ๊ บริโภคปริมาณพอเหมาะ 

เพื่อใหไ้ดโ้ปรตีนคุณภาพดี ไขมนั ธาตุเหลก็ และแคลเซียม 

ช้ันที ่4 กลุ่มน ้ ามนั น ้ าตาล เกลือ  บริโภคแต่นอ้ยเท่าท่ีจ าเป็น 

file:///C:/Users/Home/2016/บรรณานุกรมอาหาร.docx
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    จะเห็นไดว้่า ธงโภชนาการถือเป็นรูปแบบท่ีบอกวา่ในแต่ละวนัเราควรบริโภค
อาหารท่ีหลากหลายชนิดในปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของร่างกาย เช่น       
การรับประทานขา้วกลอ้งกบัน ้ าพริกปลาทูผกัจ้ิม แกงจืดเตา้หู้หมูสับใส่ต าลึง และมีฝร่ังเป็นผลไม้
หลงัอาหารถือวา่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการเพราะไดบ้ริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่    
     ในการรับประทานอาหารแต่ละม้ือนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินอร่อยจาก
รสชาติอาหารแลว้เรายงัไดรั้บพลงังานจากอาหาร และได้รับสารอาหารท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
ร่างกาย  เราจึงควรรับประทานอาหารให้ได้ปริมาณและสัดส่วนท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของ     
แต่ละวยั แต่ละเพศ  และสภาพของแต่ละบุคคล โดยอาหารท่ีรับประทานจะตอ้งปรุงสุก สะอาด 
ปลอดภยั ปราศจากวตัถุเจือปนท่ีปนเป้ือนในอาหาร และปราศจากสารพิษในอาหาร การรับประทาน 
อาหารให้ไดป้ริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมนั้น เพื่อป้องกนัภาวะการขาดสารอาหาร หรือภาวะ
โภชนาการเกิน 

     ภาวะการขาดสารอาหาร ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกบัคนยากจนกลุ่มผูท่ี้มีรายได้
นอ้ย  เน่ืองจากอาหารและค่าครองชีพส่วนใหญ่มีราคาแพงข้ึน ท าให้ไม่ไดรั้บสารอาหารครบหรือ
ได้รับในปริมาณไม่เพียงพอกับความตอ้งการของร่างกาย ส่วนมากจะได้รับแต่สารอาหารพวก
คาร์โบไฮเดรตและไขมนั และมกัขาดสารอาหารกลุ่มโปรตีน มกัพบในเด็กทารกและเด็กก่อน                    
วยัเรียน จึงท าให้ร่างกายเจริญเติบโตชา้ ติดโรคง่าย สติปัญญาเส่ือม การเจริญของสมองหยุดชะงกั 

นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กๆ มกัขาดวติามิน เช่น ขาดวติามินเอ บี 1 บี 2 เป็นตน้   

     ภาวะโภชนาการเกิน มกัเกิดกบัผูท่ี้ไดรั้บสารอาหารบางอย่างมากเกินไป เช่น 

สารอาหารพวกไขมนัซ่ึงมีแคลอร่ีสูง ท าให้เป็นโรคอว้น และโรคอ่ืนๆ เช่น เบาหวาน ความดนั-

โลหิตสูง โรคหวัใจ ไดง่้าย 

   2) การประเมินภาวะทางโภชนาการ 

      การประเมินภาวะทางโภชนาการ (Assessment of Nutritional Status) สามารถ
ด าเนินการได ้5 วิธี ดงัน้ี (ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล , 2536:   

2-3) 

       (1) การประเมินทางสัดส่วนของร่างกาย ได้แก่ การชั่งน ้ าหนักตวั การวดั
ส่วนสูง การวดัเส้นรอบศีรษะ เส้นรอบอก เส้นรอบก่ึงกลางแขน และการวดัความหนาของไขมนั   
ใตผ้วิหนงั 

       (2) ดัชนีมวลกาย (BMI: body mass index) คือ ค่าดัชนีท่ีค  านวณได้จาก
น ้าหนกัตวั และส่วนสูง เพื่อใชเ้ปรียบเทียบความสมดุลระหวา่งน ้าหนกัตวักบัความสูงของบุคคล  
       (3) การวดัระดบัสารต่างๆ ในร่างกายทางชีวเคมี 



66 

       (4) การตรวจสุขภาพโดยแพทย ์บุคลากรทางสาธารณสุข นกัโภชนาการ 

       (5) การส ารวจการบริโภคอาหาร 

      การรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและครบทั้ ง 5 หมู่ จะท าให้
ร่างกายไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ หากไดรั้บสารอาหารมากเกินไปอาจเกิดภาวะ
โภชนาการเกิน หากรับสารอาหารนอ้ยเกินไปอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารได ้ดงันั้น เราจึงควรเลือก
รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสม จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรค อีกทั้งยงัช่วยใหมี้อายท่ีุยนืยาวอีกดว้ย 

 

3. ยา 

 ยาเป็นส่ิงท่ีมนุษยน์ ามาใช้ในการรักษาหรือบรรเทาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ยามีทั้ง
คุณและโทษ เม่ือใชอ้ยา่งถูกวธีิจะเกิดประโยชน์ แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกวธีิอาจท าใหเ้กิดโทษหรืออนัตรายถึง
แก่ชีวิตได ้ดงันั้น เราซ่ึงเป็นผูใ้ช้ยาจึงควรเรียนรู้เร่ืองยาและใชย้าอยา่งถูกวิธีเพื่อช่วยลดอตัราเส่ียง
จากโทษท่ีเกิดจากการใชย้า เช่น การติดยา การด้ือยา การแพย้า เป็นตน้  
 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยา ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522    
ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ยา หมายถึง  
  1. วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

  2. วตัถุท่ีมุ่งหมายใชใ้นการวินิจฉยั บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือความ
เจบ็ป่วยของมนุษยห์รือสัตว ์

  3. วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑ ์หรือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป หรือ 

  4. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหนา้ท่ีใดๆ 
ของร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์

 ซ่ึงวตัถุในขอ้ 1-4 ไม่หมายความรวมถึง 

  1. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศ 

  2. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจยั การวิเคราะห์ หรือ
การชณัสูตรโรคซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายมนุษย ์

  3. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย ์เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอาง หรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประกอบโรคศิลปะหรือวชิาชีพเวชกรรม (พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510, 2510: 1-2) 
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  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ยา หมายถึง สารหรือวตัถุท่ีมีผลต่อสุขภาพของมนุษยห์รือสัตว ์  
ท่ีไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่สารเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อใชใ้นการวินิจฉยั บ าบดั บรรเทา รักษา 
เสริมสร้างสุขภาพ หรือป้องกนัโรคจากความเจ็บป่วยต่างๆ ซ่ึงไดม้าจากการสังเคราะห์หรือมาจาก
จากธรรมชาติ 

 1. แหล่งก าเนิดของยา 

  ยาประเภทต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเป็น ยาสามญัประจ าบา้น ยาควบคุมพิเศษ 
หรือแมก้ระทัง่ยาอนัตราย ยาเหล่าน้ีลว้นมีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติหรือมาจากการสังเคราะห์
แทบทั้งส้ิน 

   1) แหล่งก าเนิดยาจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ พวกสมุนไพร ซ่ึงไดม้าจาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2-10  ตน้ระยอ่ม  

(ท่ีมา: https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0% 
B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/) 
 

   2) แหล่งก าเนิดยาจากการสังเคราะห์  
     ในสมยัโบราณยาท่ีใช้รักษาโรคส่วนใหญ่ไดม้าจากธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนั    
มีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตวัยาชนิดต่างๆ ท่ีอยูใ่นธรรมชาติอาจไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

ดังนั้ น ยาในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี โดยอาจเป็นยาสังเคราะห์
เลียนแบบสารท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) หรือเป็นอนุพนัธ์
ของสารท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น ยาปฏิชีวนะ หรือยาสังเคราะห์ท่ีมิได้ปรากฏในธรรมชาติ เช่น        

  1.1) พืช ไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น รีเซอฟีน 
(Reserpine) สกดัจากรากของตน้ระย่อม ใชล้ดความดนั
เลือดสูง หรือมอร์ฟีน (Morphine) สกดัจากยางของฝ่ิน 
ใช้เป็นยาระงับปวด หรือควินิน (Quinine) สกัดจาก
เปลือกตน้ซิงโคนา (Cinchona) ใชรั้กษามาลาเรีย   
  1.2) สัตว์ ได้จากอวยัวะต่างๆ ของสัตว์ เช่น 
อินซูลิน (Insulin) จากตบัอ่อนของหมูและววั   
  1.3) แร่ธาตุ เช่น คาโอลิน (Kaolin) ใช้รักษา
อาการ ท้องเสีย การอักเสบของผิว ลดรอยด่างด า  
ไอโอดีน  (Iodine) เป็นส่วนผสมในทิงเจอร์ไอโอดีน
ส าหรับฆ่าเช้ือโรค   
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ยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide) ซ่ึงอาจมีคุณสมบติัใกลเ้คียง หรือแตกต่างจาก
สารท่ีไดจ้ากธรรมชาติก็ได ้

 2. ประเภทของยา 

  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจ้  าแนกยาออกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 
(สุนนัท ์บุราณรมย ์และคณะ, 2542: 85) 

 

 
 

ภาพที ่2-11  ขอ้ความท่ีปรากฏบนแผงยา “ยาสามญัประจ าบา้น” 

(ท่ีมา: http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/) 
 

   2) ยาอันตราย เป็นยาส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการรักษาโรคแผนปัจจุบนัท่ีขา้งขวดหรือ
กล่องใส่ยาจะมี ค าว่า “ยาอนัตราย” ก ากบัอยู่ ยาประเภทน้ีอาจก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายไดห้ากใช้      
ไม่ถูกตอ้งจึงควรใชภ้ายใตค้  าแนะน าของแพทยห์รือเภสัชกรเท่านั้น 

 

 
 

ภาพที ่2-12  ขอ้ความท่ีปรากฏบนกล่องยา “ยาอนัตราย” 

(ท่ีมา: http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/) 

  1) ยาสามัญประจ าบ้าน เป็นยาท่ี
มีอนัตรายนอ้ยท่ีสุด เหมาะส าหรับเลือกใช้
เป็นตวัแรกเม่ือมีอาการเจ็บป่วย ยาเหล่าน้ี   
มีขายทั่วไปในท้องตลาดโดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตขาย ในการสังเกตยาเหล่าน้ี      
คือท่ีข้างขวดหรือกล่องใส่ยาจะมีค าว่า           
“ยาสามญัประจ าบา้น” ก ากบัอยูเ่สมอ 

 

http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/
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    3) ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาท่ีมีอนัตรายสูง แพทย์จะจ่ายให้กบัผูป่้วยเฉพาะเม่ือ                       
มีความจ าเป็นเท่านั้น หากมียาอ่ืนท่ีมีพิษหรือโทษน้อยกว่าใช้ทดแทนได้แพทยจ์ะไม่ตดัสินใจใช้                
ยาประเภทน้ี ยาเหล่าน้ีจึงจ าหน่ายไดต่้อเม่ือมีใบสั่งแพทยเ์ป็นหลกัฐานเท่านั้น การสังเกตยาเหล่าน้ี    
คือท่ีขา้งขวดหรือกล่องใส่ยาจะมีค าวา่ “ยาควบคุมพิเศษ” ก ากบัอยู ่
 

 
 

ภาพที ่2-13  ขอ้ความท่ีปรากฏบนแผงยา “ยาควบคุมพิเศษ” 

(ท่ีมา: http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-14  ตวัอยา่งยาบรรจุเสร็จ 

(ท่ีมา: http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/) 
 

   5) วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เป็นยาท่ีมีผลต่อระบบประสาท และอาจ
ก่อให้เกิดการเสพติดได ้กฎหมายจึงตอ้งควบคุมการซ้ือขายยาประเภทน้ีอยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกบั
ยาเสพติดใหโ้ทษ   
 

 4) ยาบรรจุเสร็จ เป็นยาแผนปัจจุบนัท่ีผลิต
แล้วบรรจุอยู่ในภาชนะปิดผนึก มีฉลากแจ้งช่ือยา 
ปริมาณตวัยาส าคญั วิธีใช ้ตลอดจนวนัท่ีผลิต และวนั
หมดอายุของยา ดงัภาพท่ี 2-14 ซ่ึงเป็นตวัอย่างของ 
ยาคุมก าเนิด  
 

http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/
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ภาพที ่2-15  มอร์ฟีน “ยาเสพติดใหโ้ทษ” 

(ท่ีมา: http://www.rutanrok.com/use-morphine-correctly/) 

 

 3. หลกัการใช้ยา 

   หลกัส าคญัท่ีสุดในการใชย้าอยา่งปลอดภยั คือ อ่านฉลากให้ถ่ีถว้นก่อนใชย้า ท าความ-

เขา้ใจกบัค าสั่งบนฉลากยา เพื่อใหส้ามารถใชย้าไดถู้กตอ้ง ดงัน้ี (ชวพร ลีลาเวทพงษ,์ 2557: 32-34) 

   1) ใช้ยาถูกโรค ตอ้งทราบก่อนวา่อาการนั้นเกิดจากสาเหตุใดและเลือกใชย้าให้ถูก
กบัอาการ หรือโรคท่ีเป็นอยู ่
   2) ใช้ยาถูกขนาด การใช้ยาของแต่ละคนมีขนาดยาท่ีใช้ไม่เท่ากัน เช่น ทารก       

เด็กเล็ก เด็กโต ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุ ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งท่ีเขียนไวบ้นฉลากยาตามท่ีแพทยแ์ละเภสัชกร
แนะน าอย่างเคร่งครัด อย่าเพิ่มหรือลดขนาดยาดว้ยตนเอง เพราะอาจจะท าให้โรคไม่หายหรืออาจ
เป็นอนัตรายได ้

   3) ใช้ยาให้ถูกขนาน เป็นการใช้ยาให้ตรงกบัโรคท่ีเป็น ซ่ึงจะเลือกใช้ยาชนิดใด                    
ในการรักษานั้นควรให้แพทยห์รือเภสัชกรผูรู้้เป็นผูจ้ดัยาให้ ไม่ควรซ้ือยาหรือใชย้าตามค าบอกเล่า
ของคนอ่ืนหรือหลงเช่ือค าโฆษณาเพราะหากใช้ยาไม่ถูกกับโรคแล้ว อาจท าให้ได้รับอนัตราย                         
จากยานั้น หรือไม่ไดผ้ลในการรักษาและอาจเกิดโรคอ่ืนแทรกซอ้นได ้

    4) ใช้ยาถูกเวลา 

     4.1) ก่อนอาหาร หมายถึง รับประทานยาก่อนเวลาคร่ึงถึงหน่ึงชั่วโมงจึงจะ
รับประทานอาหารได ้เพื่อป้องกนัยาถูกท าลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร 

     4.2) หลังอาหาร หมายถึง รับประทานยาหลงัจากการรับประทานอาหารแล้ว
เสร็จ 15-30 นาที 

     4.3) หลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหาร หมายถึง รับประทานยาหลงัอาหาร
ทนัทีหรือพร้อมอาหาร เพื่อลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร การด่ืมน ้าตามมากๆ ก็เป็นวิธีหน่ึง
ท่ีช่วยได ้

   6) ยาเสพติดให้โทษ เป็นยาท่ีผูใ้ช้อาจเกิด
การเสพติดได ้กฎหมายจึงตอ้งควบคุมการซ้ือขายยา
ประเภทน้ีอย่างเคร่งครัด แพทยท่ี์ตอ้งการใช้จะตอ้ง
ขออนุญาตซ้ือจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น   
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     4.4) หลังอาหาร 1 ช่ัวโมง มกัจะพบในค าสั่งวิธีการใชย้าลดกรด หลงัรับประทาน 
อาหารประมาณ 1 ชัว่โมง จะมีกรดหลัง่ออกมาในกระเพาะอาหารเป็นจ านวนมาก การรับประทาน
ยาในช่วงเวลาน้ีจะไปท าลายฤทธ์ิของกรดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     4.5) ก่อนนอน หมายถึง รับประทานยาก่อนนอนตอนเวลากลางคืนวนัละคร้ัง
เดียว ไม่ใช่รับประทานยาทุกคร้ังท่ีเขา้นอน หรือหลังจากอาหารม้ือเย็นเสร็จแล้ว ประมาณ 3-4 

ชัว่โมง 

   5) ใช้ยาถูกทางหรือถูกวธีิ ยาชนิดต่างๆ มีวธีิใชท่ี้ไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 

     5.1) ยาเม็ดหรือแคปซูล โดยปกติใหก้ลืนทั้งเมด็หรือแคปซูลพร้อมน ้า และมียา
บางชนิดห้ามบดเค้ียว หรือแบ่งเม็ดยา เพราะจะท าให้รูปแบบยาเสียไปและเกิดอนัตราย เช่น ยาท่ีมี
ช่ือลงทา้ย CR หรือ SR เป็นตน้ 

     5.2) ยาน ้า เขย่าขวดก่อนใช้ทุกคร้ังเพื่อให้ตวัยากระจาย และเม่ือรินยาออกมา
แต่ละคร้ัง จะไดรั้บยาเท่าๆ กนั ควรใช้ชอ้นตวงยาท่ีมีขนาดมาตรฐาน 1 ช้อนชา เท่ากบั 5 ซีซี และ    

1 ชอ้นโตะ๊ เท่ากบั 15 ซีซี อาจใชก้ระบอก ฉีดยาหรือหลอดดูดยาท่ีมีขีดบอกปริมาตรเป็นซีซี 

     5.3) ยาผง ปกติต้องละลายน ้ าก่อนรับประทาน ห้ามรับประทานในลักษณะ    
ผงแห้ง เพราะอาจท าให้เกิดการอุดตนัท่ีหลอดอาหารได ้ส าหรับยารักษาอาการทอ้งผูก เม่ือผสมยา
ให้ละลายในน ้ าพอสมควรแล้วจึงรับประทานยาทันที หลังจากนั้ นให้ด่ืมน ้ าตามอีก 1-2 แก้ว                       

เพื่อป้องกนัอุจจาระแขง็ เป็นตน้ 

     5.4) ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด เช่น ยาข้ีผึ้ ง ครีม หรือเจล 

วิธีใช้ ทาท่ีผิวหนงัควรทาบางๆ หรือรอบๆ บริเวณท่ีเป็น ยาบางชนิดระบุให้ทา ถู นวดไดเ้พื่อช่วย
เร่งการดูดซึม ท าใหอ้อกฤทธ์ิไดเ้ร็วข้ึน 

     5.5) ยาอม ให้อมละลายในปากช้าๆ ไม่ตอ้งเค้ียว ยาอมใตล้ิ้นท่ีใชรั้กษาอาการ
เจ็บหน้าอกให้วางไวใ้ตล้ิ้น ปิดปากโดยไม่กลืนน ้ าลาย ยาอมบางชนิดใช้อมระหว่างล้ินกบัเพดาน
ปากก็ได ้ข้ึนอยูก่บัรูปแบบและจุดประสงคใ์นการใชย้า 
     5.6) ยาหยอดตา ก่อนใช้ยา ตอ้งลา้งมือให้สะอาด นอนราบ หรือนัง่พิงศีรษะ
เอนไปขา้งหลงั แลว้ดึงหนงัตาล่างลงให้เป็นกระเปาะแลว้หยอดยาลงไปในกระเปาะ โดยระวงัไม่ให้
ปลายหลอดถูกตา แลว้หลบัตา 2 -3 นาที ใหย้ากระจายไปทัว่ตา กรณีตอ้งใชย้า 2 ชนิดในเวลาเดียวกนั 

ใหห้ยอดห่างกนั 5 นาที 

     5.7) ยาหยอดหู ตะแคงศีรษะเอาหูท่ีจะหยอดไวด้้านบน  ดึงใบหูไปข้างหลัง
แลว้หยอดยาลงช่องหู โดยระวงัไม่ใหป้ลายหลอดยาถูกหู ตะแคงอยูใ่นท่าเดิมประมาณ 5 -10 นาที 
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     5.8) ยาหยอดจมูก ก่อนหยอดยาควรสั่งน ้ ามูกให้หมด แลว้นัง่ให้ศีรษะเอนไป
ขา้งหลงั หยดยาลงโดยอยา่ให้ปลายท่ีหยดยาถูกผนงัจมูก สูดยาเขา้จมูกเบาๆ ขณะบีบยาเขา้ในจมูก     
ตอ้งบีบขวดยาไวต้ลอดเวลา จนกระทัง่ดึงออกจากจมูก เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ยือ่จมูกหรือเช้ือแบคทีเรีย 

ถูกดูดกลบัเขา้ไปในขวดยา 
     5.9) ยาเหน็บ เป็นยาท่ีใช้สอดทวารหนกัหรือสอดเขา้ไปในช่องคลอด เพื่อให้
ยาถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย หรือให้ยาออกฤทธ์ิบริเวณท่ีเหน็บยานั้น ก่อนใช้ยาตอ้งแกะกระดาษท่ี     
หุ้มยาออกแลว้จุ่มน ้ าสะอาดก่อนให้ล่ืน สอดยาเขา้ไปในช่องท่ีตอ้งการให้ลึกท่ีสุด หากเป็นไปได้
ควรอยูใ่นท่านอนอยา่งนอ้ย 15 นาที เพื่อใหย้าละลาย และถูกดูดซึมเขา้ไปตามท่ีตอ้งการ 

    6) ถูกตามค าแนะน า ยาบางชนิดท่ีฉลากจะมีค าแนะน าการใชเ้พิ่มเติม ไดแ้ก่ 

     6.1) เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน ซ่ึงมกัจะใช้ในยาลดกรดชนิดเม็ด หรือยา-       
ขบัลม 

     6.2) ด่ืมน ้าตามมากๆ มักใช้ในยาท่ีเกิดการตกตะกอนในท่อไต การด่ืมน ้ า                 
ตามมากๆ หลงัรับประทานยา จะช่วยขบัยาใหอ้อกทางปัสสาวะไดดี้ข้ึน 

     6.3) รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนหมด  เป็นค าแนะน า ท่ีมักพบใน              
ยาปฏิชีวนะ ซ่ึงตอ้งรับประทานยาติดต่อกนัทุกวนัจนยาท่ีไดรั้บหมด แมว้า่อาการจะดีข้ึนแลว้ก็ตาม 

หากเลิกรับประทานยากลางคนัอาจท าให้เกิดภาวะเช้ือด้ือต่อยาท าให้กลบัเป็นซ ้ า ตอ้งเร่ิมตน้รักษา
ใหม่และอาจตอ้งเปล่ียนชนิดยาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ มากกวา่เดิม 

 4. อนัตรายจากการใช้ยา 

   การใช้ยาตอ้งรู้ว่ายานั้นมีฤทธ์ิอย่างไร ใช้ขนาดเท่าไหร่ มีผลขา้งเคียงหรือไม่ ดงันั้น                    

จึงควรเลือกใช้เฉพาะเวลาจ าเป็น ไม่ใช้พร ่ าเพื่อ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ยา                      
จากสาเหตุดงัต่อไปน้ี (ชวพร ลีลาเวทพงษ,์ 2557, 34) 

   1) แพ้ยา เป็นเร่ืองเฉพาะคนกบัเฉพาะตวัยาใดตวัหน่ึงไม่ไดเ้กิดกบัทุกคนท่ีใช้ยา 
บางคนเกิดปฏิกิริยาต่อยาบางตวั ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ผื่นแดง คนั หรือหายใจไม่ออก 

ช็อค หมดสติ อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

     2) อาการข้างเคียงของยา ยาแต่ละชนิดมีฤทธ์ิขา้งเคียงอาจมากบา้งน้อยบา้ง เช่น                             

ยาแก้ปวดท่ีมีฤทธ์ิระคายเคืองกระเพาะอาหาร จะมีค าแนะน าให้รับประทานหลังอาหารทนัที                        
และด่ืมน ้าตามมากๆ ยาแกแ้พบ้างชนิดท าใหเ้กิดอาการมึนซึม ง่วงนอน เป็นตน้ 

    3) อันตรกิริยาระหว่างยา  หรือคนทัว่ไปมกัเรียกว่ายาตีกัน การรับประทานยา
หลายๆ อยา่งพร้อมกนั ยาอาจเสริมฤทธ์ิกนัท าให้เกิดอนัตรายจากยาได ้หรือยาท่ีตา้นฤทธ์ิกนัท าให้  
มีฤทธ์ิต ่าลงหรือหมดฤทธ์ิ ไม่ไดผ้ลการรักษา 
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    4) ใช้ยาไม่ถูกต้อง รับประทานยาไม่ถูกเวลา ไม่ถูกขนาด ไม่ถูกวธีิ ท าให้การรักษา
ไม่ไดผ้ล หรืออาจเกิดอนัตรายได ้ 
   จะเห็นไดว้่า ยาเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการรักษาหรือบรรเทาความเจ็บป่วยของ
มนุษยห์รือแมก้ระทัง่สัตวก์็ตาม แต่ทุกส่ิงในโลกยอ่มมีทั้งคุณและโทษอยูใ่นตวัเอง ดงันั้น การใชย้า
ทุกคร้ังจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ยาชนิดนั้นๆ เสียก่อน เพื่อเกิดประโยชน์สุงสุดและ                     
มีโทษต่อร่างกายนอ้ยท่ีสุด 

 

4. สมุนไพร 

  สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ไดจ้าก พืช สัตว ์และแร่ธาตุ ท่ีใช้เป็นยา หรือผสม
กบัสารอ่ืนตามต ารับยา เพื่อบ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาแกพ้ิษ เช่น กระเทียม น ้ าผึ้ง ราก
ดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน ก ามะถัน ยางน่อง โล่ต๊ิน (ราชบณัฑิตยสถาน, Online) ส่วนค าว่า ยา
สมุนไพร ตามพระราชบญัญติัยา พุทธศกัราช 2510 หมายถึง ยาท่ีได้จากพฤษชาติ สัตว ์หรือแร่        
ซ่ึงมิไดผ้สม ปรุง หรือแปรสภาพ (พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510, 2510: 4) 

  1. ข้อแนะน าในการใช้สมุนไพร  
   การใช้สมุนไพรต้องปฏิบัติตามข้อแนะน า ดังน้ี (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา, ม.ป.ป.; ส านกังานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, Online; และอลิสรา คูประสิทธ์ิ, Online) 

   1) ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรมีช่ือพ้องหรือซ ้ ากันมาก และบางท้องถ่ินเรียกช่ือ                           
ไม่เหมือนกันจึงต้องรู้จักสมุนไพรและใช้ให้ถูกต้อง  การใช้ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name)                    

ซ่ึงประกอบด้วยช่ือสกุล (Genus) และช่ือชนิด (Species) เช่น ตะไคร้แกง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Cymbopogon citratus Stapf. จะช่วยลดการใชส้มุนไพรผดิตน้ได ้

   2) ใช้ให้ถูกส่วน พืชมีส่วนต่างๆ หลายส่วน เช่น ราก ตน้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
เป็นตน้ เน่ืองจากในแต่ละส่วนของพืชมีสารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิทางยาต่างกนั จึงใชรั้กษาโรคแตกต่างกนั 
เช่น ชุมเห็ดไทย (Cassia tora Linn.) ใบใช้เป็นยาระบาย ส่วนผลใช้แกฟ้กบวม นอกจากนั้น ผูใ้ช้
ควรมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เหง้า ตา หัว และรู้จกัศพัท์เทคนิคท่ีใช้ 
เรียกส่วนต่างๆ ของพืชดว้ย 

   3) ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยไปก็รักษาไม่หาย แต่ถ้ามากไปก็อาจจะ              
เป็นอนัตรายหรือเกิดพิษต่อร่างกายได้ เช่น ต้นยี่โถ มีสารพวกคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (Cardiac 

glycoside) มากจึงมีฤทธ์ิต่อหัวใจ ถ้าใช้ขนาดพอเหมาะก็มีฤทธ์ิบ ารุงหัวใจ แต่ถา้ใช้เกินขนาดจะ                   
มีพิษเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ชีพจรเตน้ไม่สม ่าเสมอ ม่านตาขยาย และหมดสติได ้
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   4) ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตอ้งใช้สด บางชนิดใช้ตม้ บางชนิดตอ้งปนกบั
เหล้า จะตอ้งรู้วิธีใช้ให้ถูกตอ้ง เช่น มนัส าปะหลงั ท่ีมีสารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ (Cyanogenic 

glycoside) จึงตอ้งท าให้สุกเสียก่อนสารดงักล่าวจึงจะไม่เกิดภาวะเป็นพิษ ถา้บริโภคมนัส าปะหลงัดิบ 

สารดงักล่าวจะถูกยอ่ยเป็นไซด์ยาไนด์ท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง หมดสติ หัวใจหยุด
ท างานได ้และหยดุหายใจได ้

   5) ใช้ให้ถูกกับโรค เช่น ทอ้งผูกตอ้งใชย้าระบาย อาทิ มะขามแขก ถา้ใชย้าท่ีมีฤทธ์ิ
ฝาดสมาน อาทิ ใบฝร่ัง จะยิง่ท  าใหท้อ้งผกูยิง่ข้ึน  

 2. กลุ่มอาการ/โรคทีแ่นะน าใช้สมุนไพร  
   กลุ่มโรค/อาการเบ้ืองตน้ท่ีแนะน าให้ใชส้มุนไพรมี 18 โรค ดงัน้ี (ส านกังานโครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม          
ราชกุมารี, Online) 

   1) อาการทอ้งผกู 

   2) อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

   3) อาการทอ้งเสีย (แบบไม่รุนแรง) 
   4) พยาธิล าไส้ 
   5) บิด 

   6) อาการคล่ืนไส้ อาเจียน (เหตุจากธาตุไม่ปกติ) 
   7) อาการไอ ขบัเสมหะ 

   8) อาการไข ้ 

   9) อาการขดัเบา (คือปัสสาวะไม่สะดวก กะปริบกะปรอยแต่ไม่มีอาการบวม) 
   10) โรคกลาก 

   11) โรคเกล้ือน 

   12) อาการนอนไม่หลบั 

   13) ฝี แผลพุพอง (ภายนอก) 
   14) อาการเคล็ดขดัยอก (ภายนอก) 
   15) อาการแพ ้อกัเสบ แมลงสัตวก์ดัต่อย (ภายนอก) 
    16) แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก (ภายนอก) 
   17) เหา 
   18) ชนันะตุ 
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ตารางที ่2-4  กลุ่มอาการ/โรคท่ีแนะน าใชส้มุนไพร 

กลุ่มอาการ/โรค รายการสมุนไพร 

อาการทอ้งผกู ชุมเห็ดเทศ มะขาม มะขามแขก แมงลกั ข้ีเหล็ก คูน 

อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่น                      
จุกเสียด 

ขมิ้น ขิง กานพลู กระเทียม กะเพรา ตะไคร้ พริกไทย ดีปลี 

ข่ากระชาย แหว้หมู กระวาน เร่ว มะนาว กระทือ 

อาการทอ้งเสีย (แบบไม่รุนแรง) ฝร่ัง ฟ้าทะลายโจร กลว้ยน ้าวา้ ทบัทิม มงัคุด สีเสียดเหนือ 

พยาธิล าไส้ มะเกลือ เล็บมือนาง มะหาด ฟักทอง 

บิด กระชาย กระทงลาย 

อาการคล่ืนไส้ อาเจียน (เหตุจาก    
ธาตุไม่ปกติ) 

ขิง ยอ 

อาการไอ ขบัเสมหะ ขิง ดีปลี เพกา มะขามป้อม มะขาม มะนาว มะแวง้
เครือ มะแวง้ตน้ 

อาการไข ้ ฟ้าทะลายโจร บอระเพด็ 

โรคกลาก เกล้ือน กระเทียม ข่า ชุมเห็ดเทศ ทองพนัชัง่ พลู 

อาการนอนไม่หลบั ข้ีเหล็ก 

อาการขดัเบา (คือปัสสาวะ                          
ไม่สะดวก กะปริบกะปรอย แต่ไม่มี
อาการบวม) 

กระเจ๊ียบแดง ขลู่ ตะไคร้ สับปะรด หญา้คา ออ้ยแดง 

ฝี แผลพุพอง (ภายนอก) ขมิ้น ชุมเห็ดเทศ เทียนบา้น วา่นหางจระเข ้ 

วา่นมหากาฬ ฟ้าทะลายโจร 

อาการเคล็ดขดัยอก (ภายนอก) ไพล 

อาการแพ ้อกัเสบ แมลงสัตวก์ดัต่อย 
(ภายนอก) 

ขมิ้นชนั ต าลึง ผกับุง้ทะเล พญายอ เสลดพงัพอน 

แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก (ภายนอก) วา่นหางจระเข ้ 
เหา นอ้ยหน่า  
ชนันะตุ ประค าดีควาย 

(ท่ีมา: คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล, Online) 

 

http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/state.html
http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/lists/cassia_sia.html
http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/lists/zingiber_cass.html
http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/lists/sapindus.html
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  หากเป็นโรค/อาการดงัตาราง 2-4 ให้ใชส้มุนไพร และหยุดใช้เม่ือหายไป แต่ถา้อาการ
ยงัไม่ดีข้ึนภายใน 2-3 วนั ควรไปปรึกษาศูนยบ์ริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 

  ถ้าผู ้ป่วยมีอาการโรค/ อาการดังกล่าว แต่เป็นอาการท่ีรุนแรง ต้องน าผู ้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลทนัที ไม่ควรรักษาดว้ยการซ้ือยารับประทานเองหรือใชส้มุนไพร อาการท่ีรุนแรงมีดงัน้ี 

    1) ไขสู้ง (ตวัร้อนจดั) ตาแดง ปวดเม่ือยมาก ซึม บางทีพูดเพอ้ (อาจเป็นไขห้วดั
ใหญ่หรือไขป่้าชนิดข้ึนสมอง) 
   2) ไขสู้งและดีซ่าน (ตวัเหลือง) อ่อนเพลียมาก อาจเจ็บในแถวชายโครง อาจเป็น
โรคตบัอกัเสบ ถุงน ้าดีอกัเสบ ฯลฯ 

   3) ปวดแถวสะดือ เวลาเอามือกดเจ็บปวดมากข้ึน หน้าทอ้งแข็ง อาจทอ้งผูกและ                 
มีไขเ้ล็กนอ้ยหรือมาก (อาจเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบอยา่งรุนแรง หรือล าไส้ส่วนอ่ืนอกัเสบ) 
   4)  เจ็บแปลบในทอ้งคลา้ยมีอะไรฉีกขาด ปวดทอ้งรุนแรงมาก อาจมีตวัร้อนและ
คล่ืนไส้อาเจียนด้วย บางทีมีประวติัปวดทอ้งบ่อยๆ มาก่อน (อาจมีการทะลุของกระเพาะอาหาร                   
หรือล าไส้) 
   5) อาเจียนเป็นโลหิต หรือไอเป็นโลหิต (อาจเป็นโรคร้ายแรงของกระเพาะอาหาร
หรือปอด) ตอ้งให้คนไขน้อนพกัน่ิงๆ ก่อน ถา้แพทยอ์ยูใ่กลค้วรเชิญมาตรวจท่ีบา้น ถา้จ าเป็นตอ้งพา
ไปพบแพทยค์วรรอใหเ้ลือดหยดุเสียก่อน และควรพาไปโดยมีการกระทบกระเทือนนอ้ยท่ีสุด 

    6)  ท้องเดินอย่างแรง อุจจาระเป็นน ้ า บางทีมีลักษณะคล้ายน ้ าซาวข้าว บางที                   
ถ่ายพุ่ง ถ่ายติดต่อกนัอย่างรวดเร็ว คนไขอ่้อนเพลียมาก ตาลึก หนังแห้ง (อาจเป็นอหิวาตกโรค)      
ตอ้งพาไปพบแพทยโ์ดยด่วน ถา้ไปไม่ไหวตอ้งแจง้แพทยห์รืออนามยัท่ีใกลท่ี้สุดโดยเร็ว 

    7) ถ่ายอุจจาระเป็นมูกและเลือด บางทีเกือบไม่มีเน้ืออุจจาระเลย ถ่ายบ่อยมาก 
อาจจะตั้งสิบคร้ังในหน่ึงชัว่โมง คนไขเ้พลียมาก (อาจเป็นโรคบิดอยา่งรุนแรง) 
    8) ส าหรับเด็ก โดยเฉพาะอายุภายใน 12 ปี ไขสู้ง ไอมาก หายใจมีเสียงผิดปกติ 
คลา้ยๆ กบัมีอะไรติดอยูใ่นคอ บางทีก็มีอาการหนา้เขียวดว้ย (อาจเป็นโรคคอตีบ) ตอ้งรีบพาไปพบ
แพทยโ์ดยด่วนท่ีสุด 

    9) อาการตกเลือดเป็นเลือดสดๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางช่องคลอด    
ตอ้งพาไปพบแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด 

 3. กลุ่มอาการ/โรคทีไ่ม่ควรใช้สมุนไพร  
   กลุ่มอาการ/โรคท่ีไม่ควรใชส้มุนไพรในการรักษา ไดแ้ก่ โรคร้ายแรง โรคเร้ือรัง หรือ
โรคท่ียงัพิสูจน์ไม่ไดแ้น่ชดัวา่รักษาดว้ยสมุนไพรได ้เช่น งูพิษกดั สุนขับา้กดั บาดทะยกั กระดูกหกั 
มะเร็ง วณัโรค กามโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเร้ือน ดีซ่าน หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง       
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ปอดบวม (ปอดอักเสบ) อาการบวม ไทฟอยด์ โรคตาทุกชนิด (ส านักงานโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี, 
Online) 

 4. อาการแพ้ทีเ่กดิจากสมุนไพร  
   สมุนไพรมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัยาทัว่ไป คือ มีทั้งคุณและโทษ บางคนใช้แล้วเกิด
อาการแพไ้ด ้แต่เกิดข้ึนไดน้อ้ย เพราะสมุนไพรมิใช่สารเคมีชนิดเดียวเช่นยาแผนปัจจุบนั ฤทธ์ิจึงไม่
รุนแรง (ยกเวน้พวกพืชพิษบางชนิด) แต่ถา้เกิดอาการแพข้ึ้นควรหยุดยาเสียก่อน ถา้หยุดแลว้อาการ
หายไป อาจทดลองใช้ยาอีกคร้ังโดยระมดัระวงั ถ้าอาการเช่นเดิมเกิดข้ึนอีกแสดงว่าเป็นพิษของ       
ยาสมุนไพรแน่ ควรหยุดยาและเปล่ียนไปใช้ยาอ่ืนหรือถ้าอาการแพรุ้นแรง ควรไปรับการรักษา                
ท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

  อาการท่ีเกิดจากการแพส้มุนไพร มีดงัน้ี (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช                
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, Online) 

   1) ผื่นข้ึนตามผิวหนัง อาจเป็นตุ่มเล็กๆ ตุ่มโตๆ เป็นป้ืนหรือเป็นเม็ดแบบคล้าย
ลมพิษ อาจบวมท่ีตา (ตาปิด) หรือริมฝีปาก (ปากเจ่อ) หรือมีเพียงดวงสีแดงท่ีผวิหนงั 

   2) เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน (หรืออย่างใดอย่างหน่ึง) ถา้มีอยูก่่อนกินยาอาจเป็น 
เพราะโรค 

    3) หูอ้ือ ตามวั ชาท่ีล้ิน ชาท่ีผวิหนงั 

    4) ประสาทความรู้สึกท างานไวเกินปกติ เช่น เพียงแต่แตะผิวหนังก็รู้สึกเจ็บ        
ลูบผมก็แสบหนงัศีรษะ ฯลฯ 

    5) ใจสั่น ใจเตน้ หรือรู้สึกวบูวาบคลา้ยหวัใจจะหยดุเตน้ และเป็นบ่อยๆ  

    6) ตวัเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลือง เขย่าเกิดฟองสีเหลือง (เป็นอาการของ      
ดีซ่าน) อาการน้ีแสดงถึงอนัตรายร้ายแรง ตอ้งรีบไปพบแพทย ์

   การใช้สมุนไพรท่ีมีมากมายในท้องถ่ินมาเป็นยา เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีให้ผล              
ในการรักษาไม่แพย้าขนานอ่ืนๆ เพียงแต่ผูใ้ชต้อ้งรู้จกัหลกัและขอ้ค านึงในการใช้ และเลือกใชย้าดี                         
มีคุณภาพได้มาตรฐานควบคู่ไปกบัการดูแลบ าบดัรักษาสุขภาพท่ีไม่มองแบบแยกส่วน แต่มอง                    
ทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งแบบองคร์วม 
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5. ไอควิและอคีวิ 

 1. ความหมายของไอคิวและอคีิว 

   การท่ีบุคคลสามารถใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข นอกจากตอ้งมีสุขภาพกาย    
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บแล้ว สุขภาพจิตถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้
บุคคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข รู้จกัใชปั้ญญา และเหตุผล
ในการควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชาญฉลาด หากบุคคลใดมีพฤติกรรม
ดงักล่าวจะถือวา่บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ซ่ึงหมายความว่าเป็น   
ผูท่ี้มีสุขภาพดีนัน่เอง  
  ส านกัพฒันาสุขภาพจิต (2549: 16) ไดใ้ห้ความหมายของ ค าวา่ ไอคิว (IQ: Intelligence 

quotient) หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เป็นความสามารถในการเรียนรู้ การจ า การคิดอยา่ง
มีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ และการคิดเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ แลว้สรุปเป็นความหมาย  ส่วนค าว่า อีคิว 
(EQ: Emotional quotient) หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรู้จกั เขา้ใจ 
ควบคุมอารมณ์ และปรับจิตใจ อารมณ์ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัวยั มีสัมพนัธภาพท่ีราบร่ืน และมี
ความประพฤติปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม และมีความสุข ความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นคุณลักษณะพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ทั้งความคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม  
 2. องค์ประกอบของไอคิว  
   สติปัญญาเป็นส่ิงท่ีท าได้ลึกกว่า เป็นความเขา้ใจความสัมพนัธ์ทั้งหมดของส่ิงต่างๆ 
รอบๆ ตวัเรา และความสามารถส าหรับจดัการการเรียนรู้และเขา้ใจวิชาการอย่างเช่ียวชาญ ดงันั้น
โครงสร้างของความสามารถทางสติปัญญาหรือเชาวปั์ญญา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี
(กรมสุขภาพจิต, 2554: 22) 
   1) องค์ประกอบทั่วไป (General หรือ g. factor) ถือวา่สติปัญญา คือ ความสามารถ
ของบุคคลโดยส่วนรวมทัว่ๆไป เช่น ความสามารถในการฟัง ความสามารถในการอ่าน และ
ความสามารถในการวางแผนการท างาน เป็นตน้  

    2) องค์ประกอบเฉพาะ (Specific หรือ s. factor) ไดแ้ก่ ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ของแต่ละคน เช่น ทกัษะทางดนตรี ทกัษะทาง ศิลปะ หรือทกัษะทางเคร่ืองยนตก์ลไก เป็นตน้ 

 3. องค์ประกอบของอคีิว  
   กรมสุขภาพจิต (2556: 4-5) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของอีคิวเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
    1) ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผดิชอบต่อส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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     1.1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

     1.2) ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ื้น 

     1.3) ความสามารถในการรับผดิชอบ 

   2) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง  มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ 

แกปั้ญหา และแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

     2.1) ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง 

     2.2) ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
     2.3) ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

    3) สุข หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจ           
ในตนเองพอใจในชีวติ และมีความสุขสงบทางใจ 

     3.1) ความภูมิใจในตนเอง 

     3.2) ความพึงพอใจในชีวติ 

    3.3) ความสงบทางใจ 

 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างไอคิวและอคีิว 

   ไอคิว และ อีคิว เป็นความฉลาดท่ีเก้ือหนุนกนั คนท่ีมีเชาวน์ปัญญาดีจะสามารถเรียนรู้
ทกัษะการควบคุมและการจดัการกบัอารมณ์ได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันคนท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงจะช่วยสนบัสนุนให้บุคคลสามารถใช้ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดงันั้น 
ความฉลาดทางเชาวนปั์ญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) จึงมีความส าคญัต่อกิจกรรม
ต่างๆ ของชีวิต และทั้ง 2 ปัจจยั จะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ แต่จะมีบทบาท
ส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2-5  
 

ตารางที ่2-5  ไอคิวและอีคิวต่อความส าเร็จในดา้นต่างๆ 

ความส าเร็จ   ปัจจัยทีม่ีบทบาทส าคัญ 

การแกปั้ญหาเฉพาะทาง ไอคิว 

การเรียน ไอคิว 

การงาน ไอคิว+อีคิว 

การปรับตวั อีคิว 

การครองคน อีคิว 

การใชชี้วติครอบครัว อีคิว 

(ท่ีมา: ส านกัพฒันาสุขภาพจิต, 2549: 17-18) 
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  จากตารางท่ี 2-5 จะพบวา่สติปัญญาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและมีโอกาสได้รับเลือกให้เข้าท างาน แต่การประสบความส าเร็จในวิชาชีพ หรือ
ความส าเร็จในชีวิตนั้นข้ึนอยู่กบัการพฒันาทางอารมณ์มากกว่า หากไอคิวสูงอย่างเดียว อาจไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ไอคิวธรรมดา+อีคิวสูง ท าให้ประสบความส าเร็จ และไอคิวสูง+อีคิวสูง 
ยิ่งประสบความส าเร็จมากข้ึน ดงันั้น ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาไอคิวและอีคิวควบคู่กนัไป
เพื่อใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 5. ความแตกต่างระหว่างไอคิวและอคีิว 

   ไอคิว และ อีคิว แตกต่างกนัท่ีไอคิวเป็นศกัยภาพทางสมองท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดท าให้
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ยาก และสามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได้ ส่วนอีคิวถึงแมจ้ะเป็นศกัยภาพ    
ทางสมองเหมือนกนัแต่ก็สามารถปรับเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาข้ึนได้ แต่ไม่สามารถวดัออกเป็น
ตวัเลขได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2-6 

 

ตารางที ่2-6  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งไอคิวและอีคิว  
ไอคิว อคีิว 

เป็นระดบัเชาวน์ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด 

วเิคราะห์ การใชเ้หตุผล การค านวณ                         
การเช่ือมโยงเหตุผลความสัมพนัธ์ 

เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ 

ทั้งของตวัเองและผูอ่ื้น ตลอดจนสามารถปรับ 

หรือควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะการณ์ 

เป็นศกัยภาพทางสมองท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด 

เปล่ียนแปลงแกไ้ขไดย้าก และพฒันาเพิ่มข้ึน 

จนอายุ 20-25 ปี 

สามารถปรับเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาใหดี้ข้ึนได ้

และสามารถพฒันาไดต้ลอดชีวติ 

ไอคิวสูงไม่ไดท้  านายวา่จะตอ้งเป็นผูป้ระสบ 

ความส าเร็จในชีวติ 

อีคิวดีเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีจะบ่งบอกวา่บุคคลนั้น 

มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จทั้งชีวิต
ส่วนตวัและการท างาน 

(ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต, 2556: 3) 

 

 6. การวดัไอคิว  
   การวดัไอคิวหรือเชาวน์ปัญญา สามารถใช้แบบทดสอบวดัความสามารถทางสติปัญญา
มาตรฐาน มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ  
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   1) ใช้ภาษา ประกอบดว้ยคะแนนภาคภาษาและภาคการกระท า ไดเ้ป็นคะแนนรวม 
= IQ แบบทดสอบท่ีนิยมใช้กันในกลุ่มน้ี มี 2 กลุ่มท่ีได้รับความนิยม คือ สแตนฟอร์ด บิเนต์ 
(Stanford Binet) กบั เดวดิ เวคสเลอร์ (David Wechsler) 

   2) ไม่ใช้ภาษา เป็นแบบทดสอบท่ีมีความเสมอภาคทางวฒันธรรม  (Free culture, 

culture - fair) มีหลายฉบบัและมักสลับกัน แบบทดสอบท่ีได้รับความนิยม เช่น โปรแกรสชีพ         
เมตริซีส/คทัเทล (Progressive Matrices/Cattell) 

 

ตารางที ่2-7  การจ าแนกระดบัสติปัญญาตามระดบัไอคิว     
ไอคิว ระดับสติปัญญา 

มากกวา่ 130  อจัฉริยะ ฉลาดมากท่ีสุด (Very superior) 

120-129 ฉลาดมาก (Superior) 

110-119 เฉล่ียวฉลาดกวา่สามญั (Brightnormal) 

90-109 ฉลาดปานกลาง หรือระดบัปกติ (Average) 

80-89 ทึบ (Dullnormal) 

70-79 คาบเส้น (Borderline) 

นอ้ยกวา่ ปัญญาอ่อน (Mentaldefective) 

(ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต, 2554: 26) 

 

 7. การวดัอคีิว  
   การวดัอีคิว สามารถกระท าไดโ้ดยใชแ้บบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ซ่ึงแบ่งเป็น 

2 กลุ่มอาย ุคือ 

    1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวยัรุ่น (อาย ุ12-17 ปี) 

    2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับผูใ้หญ่ (อาย ุ18-60 ปี) 

   จากนั้นน าคะแนนจากการท าแบบประเมินมาแปลผล ซ่ึงผลจากการประเมินตนเอง
ไม่ใช่การตัดสินว่าปกติ หรือผิดปกติ เป็นเพียงการประเมินโดยสังเขป ณ  ปัจจุบัน ใช้ส าหรับ                  
การพฒันาผูท่ี้ไดค้ะแนนแตกต่างจากเกณฑ์ปกติ ไม่ไดห้มายความวา่ผดิปกติในดา้นนั้น แต่คะแนน
ท่ีแตกต่างจากเกณฑ์ปกติถือเป็นขอ้เตือนใจให้หาแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์      
ในด้านนั้นๆ เพราะความฉลาดทางอารมณ์ด้านต่างๆ เป็นส่ิงท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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    1) กรณีคะแนนการประเมินอยู่ในช่วงปกติ บ่งบอกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์
ด้านน้ันๆ อยู่ในเกณฑ์ดี ควรส่งเสริมและรักษาคุณลกัษณะนีใ้ห้คงไว้ 

   ค่าช่วงคะแนนเกณฑเ์ฉล่ียของแบบประเมิน แสดงในตารางท่ี 2-8 และ 2-9 

 

ตารางที ่2-8  แนวทางการแปลผลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (ส าหรับวยัรุ่น อาย ุ12-17 ปี) 
ด้าน ด้านย่อย ช่วงคะแนนเกณฑ์เฉลีย่ 

ดี 1.1 ควบคุมตนเอง 13 - 18 

1.2 เห็นใจผูอ่ื้น 16 - 21 

1.3 รับผดิชอบ 17 - 23 

เก่ง 2.1 มีแรงจูงใจ 15 - 21 

2.2 ตดัสินใจและแกปั้ญหา 14- 20 

2.3 สัมพนัธภาพ 15 - 20 

สุข 3.1 ภูมิใจในตนเอง 9 - 14 

3.2 พอใจในชีวติ 16 - 22 

3.3 สงบทางใจ 15 - 21 

(ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต, 2556: 5) 

  

ตารางที ่2-9  แนวทางการแปลผลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (ส าหรับวยัรุ่น อาย ุ18-60 ปี) 
ด้าน ด้านย่อย ช่วงคะแนนเกณฑ์เฉลีย่ 

ดี 1.1 ควบคุมตนเอง 14 - 18 

1.2 เห็นใจผูอ่ื้น 16 - 21 

1.3 รับผดิชอบ 18 - 23 

เก่ง 2.1 มีแรงจูงใจ 16 - 22 

2.2 ตดัสินใจและแกปั้ญหา 15 - 21 

2.3 สัมพนัธภาพ 15 - 21 

สุข 3.1 ภูมิใจในตนเอง 10 - 14 

3.2 พอใจในชีวติ 16 - 22 

3.3 สงบทางใจ 16 - 22 

(ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต, 2556: 8) 
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   2) กรณคีะแนนการประเมินแตกต่างจากค่าปกติ 
    2.1) คะแนนต ่ากว่าค่าปกติ บ่งบอกว่าจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ในดา้นนั้นๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

     2.2) คะแนนสูงกว่าค่าปกติ ตอ้งพิจารณาเป็นดา้นยอ่ย เพราะบางดา้นคะแนนสูง
ก็ไม่บ่งบอกวา่มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นนั้นๆ อยูใ่นเกณฑดี์หรือดีมากกวา่ผูอ่ื้น หรือบางดา้นการ
แปลผลอาจตอ้งพิจารณาร่วมกบัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกนั ไม่สามารถพิจารณา
เฉพาะดา้นนั้นๆ ดา้นเดียวได ้ 

   จะเห็นได้ว่า อีคิวเป็นความสามารถอีกส่วนหน่ึงของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์
ความรู้สึกซ่ึงควรไดรั้บการพฒันาหรือส่งเสริมไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เเต่ทั้งน้ีอีคิวควรไดรั้บการพฒันา
ควบคู่ไปกับไอคิวเพื่อพฒันาประชากรของประเทศให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ประสบ-

ความส าเร็จในดา้นต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาประเทศชาติ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

 

6. การคุ้มครองผู้บริโภค 

 บริโภค ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง กิน เสพ ใชส้ิ้นเปลือง 

ใช้สอย จบัจ่าย (ราชบณัฑิตยสถาน, Online)  ดงันั้น ค าว่า บริโภค จึงหมายถึง การกิน การจบัจ่าย    
ใชส้อย การซ้ือสินคา้ และการใชบ้ริการต่างๆ เช่น บริการทางการแพทย  ์การโดยสารรถประจ าทาง 

การบริการเสริมความงาม การบริการส่ือสาร เป็นตน้ ส าหรับผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบแมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สีย
ค่าตอบแทนก็ตาม เรียกว่า ผู้บริโภค (พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2541: 2) หรือกล่าวไดว้่า 
ผูบ้ริโภคคือผูใ้ช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย และ     
เพื่อความพึงพอใจของตนเอง 

 ในปัจจุบนั มีการแข่งขนักนัในเชิงธุรกิจอย่างมากท าให้ผูผ้ลิตแข่งกนัผลิตและบริการ     
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่พบว่ามีผูผ้ลิตจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ค  านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลจึงตอ้งท าหน้าท่ีดูแล และก ากบัแกไ้ข โดยมีจุดมุ่งหมาย     
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

   1) เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค ไม่ใหเ้สียเปรียบผูผ้ลิต 

  2) เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค ไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของการโฆษณา      
   3) เพื่อควบคุมสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ปลอดภยั หรือเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
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   4) เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ระหวา่งผูซ้ื้อ และผูข้าย    

 จะเห็นได้ว่า การคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นการปกป้องดูแลผูบ้ริโภคให้ได้รับความ
ปลอดภยั เป็นธรรม และประหยดั จากการบริโภคสินคา้และบริการ  

 1. สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ 

   พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู ้บริโภคท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดัง น้ี  

(พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2541: 9) 

   1) สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารรวมทั้ งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอ
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง
และปราศจากพิษภยัแก่ผูบ้ริโภครวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอท่ีจะไม่หลงผดิในการซ้ือสินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

    2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือ
สินคา้หรือรับบริการโดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภคและปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม 

    3) สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะ
ได้รับสินค้าหรือบริการท่ีปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้                    
ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมดัระวงัตาม
สภาพของสินคา้หรือบริการนั้นแลว้ 

    4) สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับข้อ
สัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ  
    5) สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับ   
การคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตามข้อ 1), 2), 3) และ 4) 

ดงักล่าว 

 2. ความหมายค าจ ากดัความเกีย่วกบัสิทธิผู้บริโภค 

   ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2541 (พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2541: 1) มีความหมายของค าจ ากดัความบางค าท่ีน่าสนใจ
ดงัน้ี 

   ซ้ือ หมายความรวมถึง  เช่า เช่าซ้ือ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยให้
ค่าตอบแทน เป็นเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน 

   ขาย หมายถึง ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ หรือให้ไปไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน 
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    สินค้า หมายถึง ส่ิงท่ีผลิตหรือมีไวเ้พื่อขาย 

    บริการ หมายถึง การรับจดัท าการงาน การให้สิทธิใดๆ  หรือการให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์ หรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่
รวมถึงการจา้งแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

    ผลติ หมายถึง ท า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ และหมายความรวมถึงการเปล่ียน
รูป การดดัแปลง การคดัเลือก หรือการแบ่งบรรจุ 

    ผู้ประกอบธุรกจิ หมายถึง ผูข้าย ผูผ้ลิตเพื่อขาย ผูส้ั่งหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัร
เพื่อขาย หรือผูซ้ื้อเพื่อขายต่อซ่ึงสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ และหมายความรวมถึงผูป้ระกอบกิจการ
โฆษณาดว้ย 

 3. การปกป้องสิทธิผู้บริโภคด้วยตนเอง 

   บุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคคือ ผูบ้ริโภคเอง ผูบ้ริโภค
ควรมีแนวทางการปฏิบติัตนเพื่อมิให้ตนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ ไดรั้บสินคา้และ
บริการท่ีไม่เป็นธรรม และไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพ โดยปฏิบติัดงัน้ี   
    1) สนใจศึกษาหาความรู้และข้อมูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีจะบริโภค เช่น         
การอ่านฉลากสินคา้ก่อนการบริโภค  

   2) หมัน่ติดตามความกา้วหนา้ของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการบริโภค  

    3) สอบถามข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีต้องการจากหลายๆ ร้าน      
จากผูรู้้ หรือคนท่ีรู้จกั  

    4) ก่อนซ้ือควรเปรียบเทียบดูประโยชน์ ปริมาณ และราคา  
    5) มีการวางแผนในการซ้ือสินคา้และบริการ โดยซ้ือสินคา้และบริการดว้ยความ
ประหยดัค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นส าคญั ไม่ควรซ้ือสินคา้เพราะเห็นแก่ของแถมหรือลดราคา  
    6) รู้จกัใชสิ้นคา้และบริการทดแทนเม่ือสินคา้และบริการนั้นมีราคาแพง  

    7) ตรวจสอบใบเสร็จทุกคร้ังเม่ือจ่ายเงิน เพื่อความถูกตอ้งทั้งปริมาณ จ านวนสินคา้ 
และราคา  และเก็บหลักฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริโภคไว้ เพื่อใช้ประกอบการร้องเ รียน                      

หากไดรั้บอนัตรายหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการใชสิ้นคา้และบริการ  

    8) ไม่ควรซ้ือหรือใชบ้ริการจากผูป้ระกอบกิจการท่ีเอาเปรียบผูบ้ริโภค  

    9) อย่าเพิกเฉยหรือน่ิงเงียบเม่ือถูกเอารัดเอาเปรียบ ควรร้องเรียนไปยงัหน่วยงาน     
ท่ีเก่ียวขอ้งและควรบอกต่อใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ เพื่อท่ีเขาจะไดไ้ม่เป็นเหยือ่รายต่อไป 
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 4. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาครัฐ 

   การด าเนินงานของรัฐเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทยนั้นมีหลายองคก์ร   
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเเต่ละองค์กรก็มีกรอบการด าเนินงานเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ เละเเนวทาง
ปฎิบติัท่ีเเตกต่างกนัไป ซ่ึงองคก์รหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหลาย
หน่วยงาน เช่น   
    1) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภค ส านักงานนายกรัฐมนตรี                               
โทร. 0-2282-1661, 0-2282-4579   

    2) ส านักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา กระทรวงสาธารณสุข โทร.  0-2590-

7154, 0-2591-8447  

    3) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม                              
โทร. 0-2202-3428-9, 0-2202-3431    

    4) กองชั่งตวงวดั กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2622-0585-6,      

0-2622-0535 

    5) กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โทร. 0-2222-4953, 0-2222-0578, 0-2221-

0847    

    6) คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั ศาลากลางจงัหวดัทุกจงัหวดั
ทัว่ประเทศ 

 5. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคประชาชน 

   การคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยภาคประชาชนเกิดข้ึนตามแนวคิดการเกิดประชาสังคม (Civil 

society) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางสังคมในดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค
เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัรวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน เพื่อคุม้ครองให้
กระจายไปในทุกพื้นท่ี ตวัอยา่งเช่น 

    1) ชมรมอาสาสมคัรผูบ้ริโภค จงัหวดัเชียงใหม่ โทร. 053-872731 

    2) ชมรมเพื่อนผูบ้ริโภค จงัหวดับุรีรัมย ์โทร. 0-4461-2562 

    3) ชมรมผูบ้ริโภคไทย จงัหวดันนทบุรี โทร. 0-2952-5060-2 

    4) ชมรมมุสลิมคุม้ครองผูบ้ริโภค กรุงเทพฯ โทร. 0-2539-4693 

    5) โครงการบริโภคเพื่อชีวติ จงัหวดัสงขลา โทร. 0-7423-0292   

    6) โครงการทางการเลือกเพื่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค (กรีนเนท) กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2615-9044-6 
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  ในปัจจุบนัมีองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การก าหนดแนวทางการปกป้อง
สิทธิผูบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนในรูปแบบต่างๆ อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
ในการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคก็คือตวัผูบ้ริโภคเอง (กุสุสมา ค าเกล้ียง, ปรีชา ไวโภคา, ก าไลทิพย  ์      
ระนอ้ย, ศิริรัตน์ สีเหลือง, วิชาญ มะวิญธร และประภาพร บุญมา, 2554: 88) ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงตอ้ง
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และรู้จัก                   
การปกป้องสิทธิของตนเม่ือถูกละเมิด ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเองทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

7. โรคในศตวรรษที ่21  

 โรค (Disease) หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือภาวะท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือขดัขวาง
การท างานตามปกติของร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง อวยัวะใดอวยัวะหน่ึง หรือระบบใดระบบหน่ึง      
จนปรากฏอาการ หรืออาการแสดงต่อส่ิงท่ีท าให้เกิดโรคนั้น สามารถจ าแนกตามปัจจยัท่ีท าให้       
เกิดโรคไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ แต่ในเอกสารเล่มน้ีจะกล่าวถึงโรคติดต่อ
อนัตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรคในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเป็นโรคติดเช้ือ
อุบติัซ ้ าท่ีมีแนวโนม้จะกลบัมาระบาด และโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยเฉพาะโรคติดเช้ือจากสัตว ์
สู่คนท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงท่ีมีการแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนได ้ 

  โรคไม่ติดต่อ หรือโรคไร้เช้ือ (Non - communicable disease) หมายถึง โรคท่ีไม่ได้เกิด
จากเช้ือโรค หรือจุลินทรียม์ากระท าต่อร่างกาย เช่น แสง ความร้อน เสียง สารเคมี รังสี สารอาหาร                    
ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือรับเขา้ไปในร่างกายในปริมาณมากท าให้ไปขดัขวางการท างานตามปกติของอวยัวะ     
ในร่างกายจนก่อให้เกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางพนัธุกรรม โรคหัวใจ โรคน่ิว 

โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคไขมนัในเลือดสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคคอพอก 

และความแปรปรวนทางจิตใจ  เป็นต้น สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อ คือ การเส่ือม                 
ของเซลล์ตามอายุ การขาดสารอาหาร ความผิดปกติในการใช้พลงังานของร่างกาย (Metabolism)  

การท างานผิดปกติของอวยัวะ ความผิดปกติทางพนัธุกรรม เช่น โรคตาบอดสี โรคพิการแต่ก าเนิด 
เช่น ปากแหวง่เพดานโหว ่เป็นตน้ 

  โรคติดต่อ (Communicable disease) หมายถึง โรคท่ีเกิดข้ึนกบัคนหรือสัตวโ์ดยเกิดจาก
เช้ือโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต และเช้ือรา ซ่ึงพิษของเช้ือโรคสามารถถ่ายทอดจากแหล่งโรค 
เช่น คน สัตว ์แมลง หรือส่ิงไม่มีชีวติ เม่ือบุคคลสัมผสัเช้ือโรค เช้ือโรคสามารถแพร่กระจายจากคน
ไปสู่อีกคนหน่ึง หรือจากสัตวไ์ปสู่คน การแพร่กระจายหรือการติดต่อของโรคมีได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88/
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   1) การติดต่อโดยตรง เป็นการแพร่กระจายเช้ือจากแหล่งแพร่เช้ือสู่คน หรือสัตว์               
โดยไม่ตอ้งผ่านส่ือหรือพาหะน าโรค เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ การแตะตอ้งกัน การจาม เป็นต้น                 
โดยโรคท่ีพบบ่อย เช่น เอดส์ เริม หนองใน ซิฟิลิส ไวรัสตบัอกัเสบบี กลาก เกล้ือน หิด เป็นตน้ 

   2) การติดต่อโดยอ้อม  เป็นการติดต่อโดยผ่านส่ือหรือพาหะน าโรค เช่น อาหาร 

อาหารเป็นพิษเกิดจากเช้ือโรคจากการปรุงอาหาร การปนเป้ือนของอาหาร การเก็บอาหาร น ้า 

โรคติดต่อจากทางเดินอาหารส่วนใหญ่ติดต่อทางน ้ า เช่น ตับอักเสบ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์                   
เป็นต้น อากาศ โรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนใหญ่มีอากาศเป็นพาหะ เช่น การสัมผสัเช้ือโรค                    
จากละอองน ้าลาย หรือ เสมหะ จากการ ไอ จาม ดิน โรคฉ่ีหนู โรคแอนแทรกซ์ โรคบาดทะยกั มีดิน
เป็นพาหะน าโรค เป็นตน้ 

  โรคในศตวรรษท่ี 21 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข       
เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เร่ือง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559             
มีจ  านวน 12 โรค ไดแ้ก่ กาฬโรค ไขท้รพิษ ไขเ้ลือดออกไครเมียนคองโก (CCHF: Crimean-Congo 

hemorrhagic fever) ไขเ้วสตไ์นล์ (West Nile Fever) ไขเ้หลือง โรคไขล้าสซา (Lassa Fever) โรคติดเช้ือ
ไวรัสนิปาห์ (Nipah) โรคติดเช้ือไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg) โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola)          
โรคติดเช้ือไวรัสเฮนดรา (Hendra) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SARA) 
และโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) รายละเอียดช่ือและอาการส าคญั
ดงัตารางท่ี 2-10 

 

ตารางที ่2-10  โรคติดต่ออนัตรายและอาการส าคญั 

ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

1. กาฬโรค   กาฬโรค แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทที่หน่ึง กาฬโรคต่อมน ้ าเหลือง (Bubonic plague)       

มีอาการไขสู้ง หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน ้ าเหลือง
บริเวณขาหนีบหรือรักแร้โตและมีหนองหรือม้ามโตและ          
มีหนอง 

ประเภทที่สอง  กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ  (Septicemic 

plague) มีอาการของโลหิตเป็นพิษ ไขสู้ง ปวดศีรษะ อาเจียน 

คอหอยและทอนซิลอกัเสบ อาจมีเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ และ
จ ้าเลือดตามผวิหนงั 

 

http://www.cfsph.iastate.edu/FastFacts/th/west_nile_fever.pdf
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ตารางที ่2-10  โรคติดต่ออนัตรายและอาการส าคญั (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

  ประเภทที่สาม กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) มีอาการไข้
สูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะปนเลือด หอบ เม่ือถ่ายภาพเอกซเรย ์     
ท่ีปอดจะพบลกัษณะของปอดอกัเสบ 

2. ไขท้รพิษ  

  

อาการของโรคจะมีไขสู้ง ปวดตามตวั ปวดศีรษะ ปวดหลงั 
อ่อนเพลีย อาจมีอาการปวดทอ้งร่วมดว้ย ระยะก่อนท่ีจะมีผื่น
ข้ึน จะมีอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ หลังจากไข้สูงแล้วจะ
ปรากฏผืน่ข้ึน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตก
สะเก็ด ซ่ึงจะกินเวลานานประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยผื่นจะ
ปรากฏท่ีบริเวณใบหน้า และแขน ขา มากกว่าบริเวณล าตวั 
โดยเฉพาะท่ีได้รับการเสียดสีบ่อยๆ แผลท่ีตกสะเก็ด เม่ือ
หายแลว้อาจใหเ้กิดผลเป็นรอยบุ๋ม และยงัอาจท าใหเ้กิดความ
พิการจนถึงตาบอดได ้ 

3. ไขเ้ลือดออก                         
ไครเมียนคองโก 

อาการจะเร่ิมอยา่งเฉียบพลนั โดยมีไข ้ปวดกลา้มเน้ือ มึนงง 

ปวดคอร่วมกบัคอแขง็ ปวดหลงั ปวดศีรษะ เจบ็ตา ใบหนา้
แดง และกลวัแสง บางรายอาจพบอาการคล่ืนไส้ อาเจียน และ
เจบ็คอในระยะแรก ซ่ึงมกัพบร่วมกบัทอ้งร่วงและปวดทอ้ง 

ต่อมา จะมีอารมณ์แปรปรวน สับสน กา้วร้าว จากนั้นอาจมี
อาการง่วง ซึมเศร้า หวัใจเตน้เร็ว ต่อมน ้าเหลืองโต เลือดออก
ใตผ้วิหนงัและเยื่อบุต่างๆ เช่น ปาก เพดานปาก ล าคอ และ
พบเลือดออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เลือดออกใน
กระเพาะอาหาร มีเลือดปนในปัสสาวะ มีเลือดก าเดา และ
เลือดออกจากเหงือก ในบางรายอาจพบอาการของตบัอกัเสบ 

4. ไขเ้วสตไ์นล์   มีอาการไข ้ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหง่ือออก มีผื่นท่ีผิวหนงั 

อ่อนเพลีย ต่อมน ้ าเหลืองอกัเสบ ซึม ปวดข้อ และมีอาการ
คล้ายไข้หวดัหรือไข้หวดัใหญ่ บางรายมีอาการคล่ืนไส้  

อาเจียน ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมองร่วม
ดว้ย เช่น สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ มีไขสู้ง คอแข็ง ซึม 

ชกั และหมดสติ 
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ตารางที ่2-10  โรคติดต่ออนัตรายและอาการส าคญั (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

5. ไขเ้หลือง  

   

มีอาการไขสู้งเฉียบพลนัเป็นระยะเวลา  5-7 วนั ปวดศีรษะ    
ปวดหลัง  อ่อนเพลีย  คล่ืนไส้  อาเจียน  อาจมีเลือดก าเดา 
เลือดออกในปาก และถ่ายเป็นเลือด จะมีอาการตวัเหลือง   
หรือตาเหลืองในระยะแรก  อาจมีอาการมากข้ึนในระยะ
ต่อมา และอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

6. โรคไขล้าสซา มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้าอก      
และปวดบริเวณช่องทอ้ง อาการไขจ้ะยงัคงมีอยู่ตลอด หรือ
อาจไขสู้งเป็นระยะ มีอาการตาอกัเสบ คออกัเสบ และเป็น
หนอง บางรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการเลือดออก ช็อก มี
อาการบวมท่ีหน้าและคอ จะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและ
การท างานของเกล็ดเลือดผิดปกติ  บางรายอาจมีอาการหู
หนวกจากพยาธิสภาพท่ีเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 

7. โรคติดเช้ือไวรัสนิปาห์ มีอาการคล้ายเป็นหวดั มีไขสู้ง ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ สมอง
อกัเสบ บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วม
ดว้ย หรืออาจมีอาการไขร่้วมกบัอาการทางระบบประสาท 

เช่น  วิงเวียนศีรษะ  เดินโซเซ  ซึม  สับสน  หรือชัก  มีการ
เคล่ือนไหวของลูกตาผิดปกติ แขนและขามีการกระตุก ความ
ดนัโลหิตและชีพจรแปรปรวน และอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

8.  โรคติดเช้ือไวรัส                 
มาร์บวร์ก 

มีอาการไขสู้งเฉียบพลนั อ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือและปวด
ศีรษะมาก ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ทอ้งเสีย มีผื่น
นูนแดงตามตวั มีอาการเลือดออกง่ายซ่ึงมกัเกิดร่วมกบัภาวะ
ตบัถูกท าลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง
ช็อก อวยัวะหลายระบบเส่ือมหนา้ท่ี อาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

9. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา มีอาการไข ้อ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือ ปวดศรีษะ เจบ็คอ ตาม
ดว้ยอาการอาเจียน ทอ้งเสีย มีผืน่ข้ึน ในรายท่ีมีอาการรุนแรง
จะพบวา่ มีตบัวายหรือไตวาย ในบางรายจะมีเลือดออกทั้งใน
อวยัวะภายในและภายนอก จนกระทัง่เสียชีวิตในท่ีสุด ส่วน
ใหญ่มกัมีประวติัสัมผสักบัผูป่้วยหรือสัตวป่์วยหรือตาย 
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ตารางที ่2-10  โรคติดต่ออนัตรายและอาการส าคญั (ต่อ) 
ล าดับ ช่ือโรคติดต่ออนัตราย อาการส าคัญ 

  ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
10. โรคติดเช้ือไวรัสเฮนดรา มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึม และสับสน 

หรืออาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ ในระยะแรกมกัจะพบอาการ
ปอดอักเสบ  ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ
ทางเดินหายใจลม้เหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

11. โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัรุนแรง                 

หรือโรคซาร์ส 

มีอาการไขสู้ง ปวดตามตวั ปวดศีรษะ บางรายอาจมีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย  อาจมีอาการถ่ายเหลว 

อาการปอดอกัเสบ และอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

12. โรคทางเดินหายใจ
ตะวนัออกกลาง                    

หรือโรคเมอร์ส 

มีอาการไข ้ไอ หอบ บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร 

เช่น ท้องเสีย อาเจียน ในรายท่ีมีอาการรุนแรงมกัมีอาการ
แสดงของโรคปอดอกัเสบ  ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 

อวยัวะลม้เหลว โดยเฉพาะไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวติได ้

(ท่ีมา:  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย, 2559: 3-5) 

  จะเห็นไดว้่า โรคติดต่อในศตวรรตท่ี 21 มีทั้งโรคติดเช้ืออุบติัซ ้ าท่ีมีแนวโน้มจะกลบัมา
ระบาด และโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยเฉพาะโรคติดเช้ือจากสัตวสู่์คนท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง เช่น 
โรคซาร์ส โรคไข้หวดันก และโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ ดังนั้น การป้องกันและควบคุมโรค         
จึงไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของคนใดคนหน่ึงแต่เป็นหน้าท่ีของทุกคน ดังนั้ น ทุกภาคส่วนของสังคม                     
ทั้งระดบัชุมชน ระดบัหน่วยงานสาธารณสุขชั้นตน้ และระดบัหน่วยงานสาธารณสุขส่วนกลาง       
จึงตอ้งร่วมมือกนัในการเฝ้าระวงัไม่ให้มีการระบาดของโรคติดต่อซ่ึงถือเป็นมาตราการเบ้ืองตน้                  
ในการป้องกนัการระบาดของโรค อนัน าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีในอนาคต 
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สรุปประจ าบทที่ 2 

 

 สุขภาพเป็นภาวะท่ีร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการ                      
มีสุขภาพจิตดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
สุขภาพส่วนบุคคล คือ ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สามารถด ารงชีวิตและปรับตวัอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นต่างๆ เช่น  พนัธุกรรม เช้ือชาติ 

อายุและพฒันาการในวยั  เพศ ความรู้ความเช่ือ ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพส่วนชุมชน ซ่ึงเป็นภาวะ
แห่งการรวมเอาสุขภาพของบุคคลต่างๆ ในชุมชนเขา้ไวด้้วยกนั หากบุคคลในชุมชนมีสุขภาพดี                     
จะส่งผลให้ชุมชนมีสุขภาพดีตามไปดว้ย การท่ีบุคคลหรือชุมชนจะมีสุขภาพท่ีดีนั้นจะประกอบดว้ย 
อาหาร เป็นส่ิงท่ีมนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เกิดโทษและก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต ซ่อมแซมเน้ือเยื่อของร่างกาย และช่วยให้อวยัวะต่างๆ ของร่างกายท างานไดเ้ป็นปกติ 

ยา คือสารหรือวตัถุท่ีมีผลต่อสุขภาพของมนุษยห์รือสัตวท่ี์ไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่สารเสพติด โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อใช้ในการวินิจฉัย บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรคจากความเจ็บป่วย
ต่างๆ สมุนไพร คือผลิตผลธรรมชาติ ไดจ้าก พืช สัตว ์และแร่ธาตุ ท่ีใช้เป็นยา หรือผสมกบัสารอ่ืน
ตามต ารับยา เพื่อบ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ การคุ้มครองผู้บริโภค คือการปกป้อง 

ดูแล ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความปลอดภยั เป็นธรรม และประหยดั จากการบริโภคสินคา้และบริการ     
ไอคิว (I.Q.) เป็นศกัยภาพทางสมองท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดสามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้อีคิว (E.Q.) 
เป็นความสามารถในการรู้จกั เขา้ใจ ควบคุมอารมณ์ สามารถปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่ง
เหมาะสมไม่สามารถวดัออกเป็นตวัเลขได ้โรคในศตวรรษที ่21 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กาฬโรค ไขท้รพิษ ไขเ้วสตไ์นล์ ไขเ้หลือง โรคไขล้าสซา เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

 

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. จงระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและบุคคล
ในชุมชน  

2. จงบอกประโยชน์ ความส าคญั และผลท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทต่างๆ ลงใน
ตารางใหถู้กตอ้ง 

 

วติามิน แหล่งอาหาร หน้าที่และความส าคัญ ผลของการขาด 

    

    

    

    

    

    

 

3. หากนกัศึกษาเป็นเภสัชกรจะแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัหลกัและวธีิการใชย้าอยา่งไร 

4. จงบอกวธีิการใชส้มุนไพรในทอ้งถ่ินเบ้ืองตน้มาพอสังเขป 

5. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอีคิวและไอคิว และยกตวัอยา่งบุคคลท่ีมีอีคิวและไอคิวสูง 
ท่ีสามารถพบไดใ้นชีวติประจ าวนั 

6. สิทธิ 5 ประการของผูบ้ริโภค มีอะไรบา้ง 

7. จงบอกช่ือโรคติดต่อในศตวรรตท่ี 21 พร้อมระบุรายละเอียดลงในตารางให้ถูกต้อง       
อยา่งนอ้ย 5 โรค 

ช่ือโรค  รายละเอยีด  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 (ต่อ) 
 

8. ยาสามญัประจ าบา้นและยาอนัตรายมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

9. จงยกตวัอยา่งโรคหรือกลุ่มอาการท่ีไม่ควรรักษาดว้ยสมุนไพรมา 5 โรคหรือกลุ่มอาการ 

10. จงวาดรูป และอธิบายหลกัการบริโภคอาหารตามรูปแบบของธงโภชนาการ (Nutrition 

flag) มาพอสังเขป                                  
 

ตอนที่ 2 จงเขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ    
ทีผ่ดิ ถ้าผดิให้แก้ไขข้อความน้ันให้ถูกต้อง 

…….…1. วติามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วติามิน A D E และ K 

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

…….…2. โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS)  เป็นโรคไม่ติดต่อซ่ึงเกิดจาก 
เช้ือแบคทีเรีย 

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

…….…3. ยาก่อนอาหาร ตอ้งรับประทานก่อนอาหารอยา่งนอ้ยคร่ึง-1 ชัว่โมง เพื่อใหย้าถูกดูดซึมเขา้
สู่กระแสเลือดไดดี้ 

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

…….…4. สมุนไพรเป็นผลิตผลธรรมชาติไดจ้ากพืช ท่ีใช้เป็นยาหรือผสมกบัสารอ่ืนตามต ารับยา
เพื่อบ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาพิษ   
………………………………………………………………….…………………………………… 

…….…5. การเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคควรเลือกซ้ือโดยค านึงถึงราคาและความพึงพอใจ
เป็นส าคญั  
………………………………………………………………….…………………………………… 

 

 

 

 

 

 



97 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กรมสุขภาพจิต. (2549). คู่มือวทิยากร หลกัสูตรการเสริมสร้างไอคิวและอคีิวเด็กวยัแรกเกดิ-5 ปี. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

 . (2554). สมองเด็กไทย…รอไม่ไหวแล้ว. กรุงเทพฯ: กระทวงสาธารณสุข 

 . (2556). คู่มือคู่มือการจัดกจิกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พฒันา EQ” ส าหรับอาสาสมัคร/แกน
น าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

กุสุสมา ค าเกล้ียง, ปรีชา ไวโภคา, ก าไลทิพย ์  ระนอ้ย, ศิริรัตน์ สีเหลือง, วชิาญ มะวญิธร และ
ประภาพร บุญมา. (2554). สุขศึกษา 6. กรุงเทพฯ: บริษทั ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ จ  ากดั. 

คณะท างานจดัท าขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย. (2555). ข้อแนะน าการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพทีด่ี: การทบทวนและวเิคราะห์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์
ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภ.์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล. (ม.ป.ป.). เสริมสร้างสุขภาพด้วย 9อ 
(แผน่พบั). สืบคน้เม่ือ 12 มกราคม 2560, จาก https://med.mahidol.ac.th/sdmc/sites/ 

default/files/public/pdf/9.pdf 

คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล. (Online). สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล-

ฐาน. สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2560 จาก http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/ 

files/82_1.pdf 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา. (ม.ป.ป.). พืชอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านสวน
รุกขชาติบ้านถ า้. พะเยา: มหาวทิยาลยัพะเยา. 

ชวพร ลีลาเวทพงษ.์ (2557). หลกัการใช้ยาอย่างปลอดภัย. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา-

รักษ.์ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย. (2559, 3 

มิถุนายน). ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 128 ง หนา้ 1-3. 

ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ. (2538). ชีววทิยา 1. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พรสุข หุ่นนิรันดร์, ประภาเพญ็ สุวรรณ, สุรียพ์นัธ์ุ วรพงศธร, และอนนัต ์มาลารัตน์. (2552).         

สุขศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษทั อกัษรเจริญทศัน์ จ  ากดั. 

 

https://med.mahidol.ac.th/sdmc/sites/%20default/files/public/pdf/9.pdf
https://med.mahidol.ac.th/sdmc/sites/%20default/files/public/pdf/9.pdf
file:///D:/@ผู้ประสาน/เอกสารประกอบการสอน%202560/เอกสารประกอบการสอนบีช/เอกสารประกอบการสอนบีช2017/บรรณานุกรมอาหาร2561.docx
file:///D:/@ผู้ประสาน/เอกสารประกอบการสอน%202560/เอกสารประกอบการสอนบีช/เอกสารประกอบการสอนบีช2017/บรรณานุกรมอาหาร2561.docx
http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/%20files/82_1.pdf
http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/%20files/82_1.pdf


98 

เอกสารอ้างองิ (ต่อ) 
 

พระราชบญัญิตคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541. (2541, 24 มีนาคม). ราชกจิจานุเบกษา.      
เล่ม 115 ตอนท่ี 15ก หนา้ 1-2. 

พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยา ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522. (2510, 20 

ตุลาคม). ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 84 ตอนท่ี 101 หนา้ 1-2. 

พร้ิมเพรา ผลเจริญสุข. (2545). เอกสารประกอบค าสอน วิชา สข 312: สุขภาพส่วนบุคคล. 
กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

พทัธนนัท ์ศรีม่วง. (2554). โภชนศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต. 
ภาควชิาโภชนวทิยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล. (2536). เอกสารประกอบ 

  การอบรมการประเมินภาวะโภชนาการ. นครปฐม: มหาวิทยาลยัมหิดล. 

เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell: RBC หรือ Erythrocyte). (Online). สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน 

  2560 จาก http://www.thaibdlab.com/info/images/stories/cbc_img_8.jpg 

ไม่ต้องกลวัความเจ็บปวด หากใช้มอร์ฟีนอย่างถูกต้อง จะมีชีวติอยู่ได้สบาย. (Online). สืบคน้เม่ือ 12  

  มิถุนายน 2560 จาก http://www.rutanrok.com/use-morphine-correctly/ 

มลพษิทางน า้และอากาศ. (Online). สืบคน้เม่ือ 26 เมษายน 2560 จาก http://thaipollutions.blogspot.     

  com/2013/02/blog-post_7049.html 

ระย่อม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นระย่อมน้อย 22 ข้อ. (Online). สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน  
  2560 จาก https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%  

 B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A 

D%E0%B8%A2/ 

ราชบัณฑิตยสถาน. (Online). พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบคน้เม่ือ 20  

  มิถุนายน 2560 จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

รู้หรือไม่? ยาประเภทไหนขายได้ในร้านสะดวกซ้ือบ้าง. (Online). สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2560                      
  จาก http://livewithdrug.com/2017/06/19/which-drug-can-buy-at-grocery-stores/ 

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax). (Online). สืบคน้เม่ือ 23 เมษายน 2560 จาก https://sites.google.com/  

  site/contagionadj/-anthrax 

 

http://www.thaibdlab.com/info/images/stories/cbc_img_8.jpg
http://thaipollutions.blogspot/
https://sites.google.com/


99 

 

เอกสารอ้างองิ (ต่อ) 
 

วยัรุ่นพนัธ์ุใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม. (Online). สืบคน้เม่ือ 23 เมษายน 2560 จาก http://cupsniper.    

yolasite.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89% 

E0%B8%AD%E0%B8%99.php 

สงครามซีเรีย...ยอ้นปมความขดัแยง้สู่สมรภูมิเลือด. (Online). สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2560                      
  จาก https://hilight.kapook.com/view/90189 

ส านกังานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. (Online). หลกัการใช้สมุนไพร. สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน 2560                     

จาก http://www.rspg.or.th/index_sub.html 

สุขภาพคือสุขภาวะทีส่มบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา. (Online). สืบคน้เม่ือ 
18 มิถุนายน 2560 จาก http://sukkosociety.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html 

สุดยอด 10 อนัดับประเทศที่มีมลพษิทางอากาศมากทีสุ่ดในโลก. สืบคน้เม่ือ 23 เมษายน 2560  
  จาก http://www.meepanda.com/top10-polution-country/ 

สุนนัท ์บุราณรมย,์ นพพร แกว้มาก, สระบุรี ไชยมงคล, มาลินี อุทธิเสน, และอมัพาพรรณ  
พงศผ์ลาดิสัย. (2542). วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ. โครงการพฒันาส่ือการศึกษา                        
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่. 

สู่นวตักรรมการวนิิจฉัยและรักษา โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย. (Online). สืบคน้เม่ือ 18 มิถุนายน 2560 
จาก http://www.atgenes.com/140320-thalassaemia/ 

องคก์ารอนามยัโลก. (2556). CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับภาษาไทย). 
กรุงเทพฯ: พรีเม่ียม เอก็ซ์เพรส. 

อลิสรา คูประสิทธ์ิ. (Online). ข้อควรระวงัในการใช้สมุนไพร. สืบคน้เม่ือ 18 มิถุนายน 2560                    
จาก http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=909 

Biology For Everyone. (Online). สืบคน้เม่ือ 23 มิถุนายน 2560 จาก http://biology-for-

everyone.blogspot.com/2014/09/ 

Diagnosis: Thalassemia. (Online). สืบคน้เม่ือ 18 มิถุนายน 2560  
จาก http://facultyofmedicine1. blogspot.com/2010/12/what-is-your-medical-diagnosis-

256.html 

 

http://cupsniper.yolasite.com/
http://sukkosociety.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html
http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=909
http://biology-for-everyone.blogspot.com/2014/09/
http://biology-for-everyone.blogspot.com/2014/09/


100 

เอกสารอ้างองิ (ต่อ) 
 

Hand foot and mouth disease on child feet.jpg. (Online). สืบคน้เม่ือ 23 เมษายน 2560  
 จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_foot_and_mouth_disease_on_child_ 

    feet.jpg 

The 2013 Pulitzer Prize Winners: Associated Press Coverage of Syria. (Online). สืบคน้เม่ือ 20  

  มิถุนายน 2560 จาก http://time.com/3798528/the-2013-pulitzer-prize-winners- 

  associated-press-coverage-of-syria/ 

Tsunami. (Online). สืบคน้เม่ือ 23 เมษายน 2560 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/home 

/blog_data/15/6015/images/clock/Tsunami.jpg β-Thalassemia. (Online). สืบคน้เม่ือ 18 มิถุนายน 2560 จาก http://www.stepwards.com 

/?page_id=877  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_foot_and_mouth_disease_on_child_
http://time.com/3798528/the-2013-pulitzer-prize-winners-


101 

 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายกบัคุณภาพชีวติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. สมรรถภาพร่างกาย 

 2. การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 

 3. นนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาบทเรียนน้ี นกัศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของสมรรถภาพร่างกายได ้

 2. จ าแนกองคป์ระกอบและวธีิการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได ้

 3. บอกวธีิการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในชีวติประจ าวนัได ้

4. อธิบายหลกัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของบุคคลได ้

5. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งการลดน ้าหนกักบัการออกก าลงักายแบบ T25 ได ้

 6. ค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก อตัราการเต้นสูงสุดของ
หวัใจ และอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายได ้

 7. จ าแนกประเภทของการออกก าลงักายและนนัทนาการได ้ 
8. บอกประโยชน์และความส าคญัของการออกก าลงักาย และนนัทนาการได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พูดถามตอบ 

 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
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 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
 2.4 ใหน้กัศึกษาชมวดีีทศัน์  
 2.5 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ” 

2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ใบงาน  
5. วดีีทศัน์ 
6. แบบฝึกหดั 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. การวดัผล 

 1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

 1.2 การซกัถาม-ตอบค าถาม 

 1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

 1.4 รายงานของใบงาน 

 1.5 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

2. การประเมินผล 

 2.1 เขา้เรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

 2.2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

 2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 2.5 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

 

 

 

 



103 

 

 

บทที ่3 

การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายกบัคุณภาพชีวติ 

 

 คุณภาพชีวิตท่ีดีนับเป็นส่ิงส าคญัและเป็นเป้าหมายของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ  
โดยส่วนรวม ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพก็ไม่อาจท าให้ประเทศ
เจริญและพฒันาให้ทนัหรือเท่าเทียมกบัประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได ้คุณภาพของประชากร
จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและช้ีวา่ การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญกา้วหนา้กวา่อีก
ประเทศ การด าเนินชีวิตของบุคคลตอ้งประกอบกิจกรรมมากมายในแต่ละวนั เช่น การท ากิจวตัร
ประจ าวนัส่วนตวั การท างาน การออกก าลงักาย เราจะท ากิจกรรมเหล่านั้นได้ดีนั้น ร่างกายตอ้ง       
มีสมรรถภาพร่างกาย และสุขภาพจิตท่ีดี เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในบทน้ีจึงกล่าวถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย           
การออกก าลงักาย เพื่อสุขภาพและเสริมสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงกิจกรรมนนัทนาการเพื่อลด
ความตึงเครียดในระหว่างด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกั การออกก าลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประกอบกบัการผอ่นคลายความเครียดโดยกิจกรรมนนัทนาการนั้นท าใหสุ้ขภาพร่างกายของบุคคล
สมบูรณ์พร้อมทั้งกายใจ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของบุคคล ดงันั้น จะเห็นวา่คุณภาพ
ชีวิตมีความส าคญัต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทุกคนจึงควรรู้จกัและเขา้ใจในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตให้ถูกตอ้งและช่วยกนัพฒันาปรับปรุงตนเอง รักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง ปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งรู้จัก               
ผอ่นคลายความเครียดปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีความสุข ก็จะเป็นการพฒันา
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีร่วมกนั
ไดใ้นท่ีสุด 

  
1. สมรรถภาพร่างกาย 

 1. ความหมายของสมรรถภาพร่างกาย 

  สมรรถภาพร่างกาย หรือสมรรถภาพทางกาย (Physical performance or Physical 

fitness) เป็นความสามารถของคนแต่ละคนในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าว ันอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระฉบักระเฉง โดยไม่แสดงอาการอ่อนเพลียใหป้รากฏ หรือปรากฏนอ้ยและร่างกาย
ยงัสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีท าใหเ้รามีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค
ต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดนัโลหิตสูง ลดไขมนัในเลือด ช่วยควบคุมน ้ าหนัก ท าให้ร่างกายมี
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สัดส่วนดี กลา้มเน้ือแข็งแรง ขอ้ต่อเคล่ือนไหวคล่องตวั และเม่ือรวมกบัการมีสุขภาพจิตท่ีดีปรับตวั
เข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี จะส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม มีประสิทธิภาพในการท างาน ครอบครัวและชุมชนมีความสุข และเพิ่มรายได้
ให้กบัครอบครัวและสังคมอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบนัมีบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายไว้
หลากหลาย เช่น 

   วรศักด์ิ เพียรชอบ (2540: 98) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถภาพร่างกาย หมายถึง 
ความสามารถของร่างกายท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีประจ าในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความ
เหน่ือยอ่อนจนเกินไป สามารถสงวนและถนอมก าลงัไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน และใชเ้วลาวา่งเพื่อความ
สนุกสนานและความบนัเทิงของตวัเองดว้ย 

  สุพิตร สมาหิโต (2548: 1) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถภาพร่างกาย หมายถึง สภาวะ
ของร่างกายท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดี เพื่อท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอตัรา
ความเส่ียงของปัญหาทางสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุมาจากขาดการออกก าลงักาย สร้างความสมบูรณ์    
และแขง็แรงของร่างกายในการท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายไดอ้ยา่งหลากหลาย บุคคลท่ีมี
สมรรถภาพทางกายดีจะสามารถปฏิบติัภารกิจต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา 
และการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี สมรรถภาพทางกายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ (health–related physical fitness) และสมรรถภาพทางกาย
ท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะ (skill–related physical fitness) 

   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 59) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถภาพ
ร่างกาย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่เหน่ือยลา้จนเกินไปและยงัมีพลงังานส ารองมากพอ ส าหรับกิจกรรม
นนัทนาการหรือกิจกรรมฉุกเฉิน 

  อุท ยั  สงวนพงศ ์ (2555: 66) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถภาพร่างกาย หมายถึง 
ความสามารถในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์ท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คนท่ี
มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีย่อมสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างกระฉับกระเฉง   
ไม่เม่ือยลา้เกินไป และยงัมีพลงัเพียงพอในการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  
  จอห์นสัน และสโตรเบอร์ก (Johnson and Stolberg, 1971: 9-10) ได้ให้ความหมายว่า 
สมรรถภาพร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมหนักๆ ได้เป็นอย่างดี และ
รวมถึงคุณลกัษณะต่างๆ ของการมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล ซ่ึงมีองค์ประกอบต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

file:///C:/Users/Beach/AppData/Roaming/Microsoft/Word/อ้างอิง%20บทที่%203%202018.docx
file:///C:/Users/Beach/AppData/Roaming/Microsoft/Word/อ้างอิง%20บทที่%203%202018.docx
file:///C:/Users/Beach/AppData/Roaming/Microsoft/Word/อ้างอิง%20บทที่%203%202018.docx
file:///C:/Users/Beach/AppData/Roaming/Microsoft/Word/อ้างอิง%20บทที่%203%202018.docx


105 

 

 

   1) สมรรถภาพของระบบไหลเวยีนโลหิต และหายใจ (Cardio-Respiratory fitness) 

   2) ความอดทน (Endurance) 

   3) ความแขง็แรง (Strength) 

   4) ความอ่อนตวั (Flexibililty) 

   5) สัดส่วนของร่างกายท่ีพอเหมาะ (Body composition) 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า สมรรถภาพร่างกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายท่ี
เคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดความเหน่ือยนอ้ยและมีพลงังานเหลือ
ในร่างกายท่ีจะประกอบกิจกรรมอ่ืนไดอี้ก 

 2. องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย 

   สมรรถภาพร่างกาย เป็นความสามารถในระบบของร่างกายเชิงสรีรวิทยาด้านต่างๆ                      
ท่ีช่วยป้องกนับุคคลจากโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวการณ์ขาดการออกก าลงักาย สมรรถภาพร่างกาย                  
เป็นตวับ่งช้ีส าคญัของการมีสุขภาพดี การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอสามารถปรับปรุงพฒันา                 
และคงสภาพได ้โดยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   1) ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ (Muscular strength) หมายถึง ความสามารถ
สูงสุดท่ีเกิดจากหดตวัคร้ังหน่ึงของกลา้มเน้ือ เพื่อเคล่ือนน ้ าหนักหรือตา้นน ้ าหนักเพียงคร้ังเดียว   
โดยไม่จ  ากดัเวลา เช่น การดึงขอ้ แรงบีบมือ 

   2) ความอดทนของกล้ามเน้ือ (Muscular endurance) หมายถึง ความสามารถของ
กลา้มเน้ือท่ีสามารถท างานซ่ึงมีความหนักพอประมาณ และติดต่อกนัเป็นเวลานาน โดยไม่เส่ือม
ประสิทธิภาพ เช่น การลุกนัง่ (Sit up) 30 วนิาที ดนัพื้น (วดิพื้น) 
   3) ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวสูงสุด    
ให้ได้มุมและองศาของการเคล่ือนไหวอย่างเต็มท่ีของขอ้ต่อ เช่น การพบั งอ บิด ดดัตวั ซ่ึงเป็น
ความสามารถในการยืดของเน้ือเยื่อ (Tissue) เอ็น (Ligament) และกล้ามเน้ือ (Muscle) โดยมี
โครงสร้างทางสรีรวิทยาของขอ้ต่อ ช่วยให้เราสามารถก าหนดองศาของการยืดหยุน่ได ้การยืดหยุน่
หรืออ่อนตัวท่ีมากกว่าปกติคือความสามารถพิเศษท่ีเกิดจากการฝึกฝนของคนแต่ละคน เช่น                    
ความยืดหยุ่นและความอ่อนตวัของนักกายกรรมหรือนักยิมนาสติก  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีคนปกติ     
ท าไม่ได ้

   4) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ (Cardio-Respiratory 

endurance) หมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ
ท่ีสามารถท าให้ร่างกายปฏิบติังานขนาดกลางติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เช่น การวิ่ง 12 นาที                    
การวิง่ 100 เมตร หรือวิง่ระยะไกล ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
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   5) สัดส่วนร่างกาย (Body composition) คนท่ีจะมีสมรรถภาพทางร่างกายดี ตอ้งมี
สัดส่วนปริมาณไขมนัท่ีเหมาะสม ปริมาณไขมนัในร่างกายจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน ้ าหนักตวั 
ปริมาณไขมนัท่ีพอเหมาะของร่างกาย หญิงไม่ควรเกิน 23% ชายไม่เกิน 16% ส าหรับนกักีฬาหญิง
ไม่ควรเกิน 15% ชายไม่ควรเกิน 10%  

 3. การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 

   การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย คือ การฝึกหรือการออกก าลงัในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเนน้องคป์ระกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายใหเ้กิดการพฒันาข้ึนยกตวัอยา่งเช่น 

   1) การฝึกเพ่ือพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

     1.1) การดนัพื้น (Push-up) 
    1.2) การลุก - นัง่เร็วภายใน 30 วนิาที 

    1.3) การฝึกวิง่เร็วในระยะไม่เกิน 100 เมตร 

    1.4) การฝึกโดยการใชเ้คร่ืองมือ Isokinetic Weight  

    1.5) ดึงขอ้ของชายหรือการงอแขนหอ้ยตวัของหญิง  

    1.6) การยกน ้าหนกัโดยใชน้ ้าหนกัมากจ านวนคร้ังนอ้ย 

 

    

   

 

ภาพที ่3-1  การฝึกเพื่อพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

(ท่ีมา: https://health.kapook.com/view153550.html 

 และ http://www.teksaust.com/products/product_view/12) 
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   2) การฝึกเพ่ือการพัฒนาความอดทนของกล้ามเน้ือ  ระบบหายใจ และระบบ
ไหลเวยีนโลหิต 

     2.1) วิ่งระยะไกล (Distance run) การวิ่งระยะไม่เกิน 800 เมตร ส าหรับหญิง 
หรือ 1,000 เมตร ส าหรับชาย หรือวิง่ 6 นาทีข้ึนไป (ส าหรับ ชาย-หญิงท่ีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) 
     2.2) วิ่งจ๊อกก้ิง คือการวิ่งในระดบัความเร็วเท่ากนัทุกระยะความเร็วประมาณ     

10 - 12 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง เป็นเวลา 10 - 25 นาที  

     2.3) การวา่ยน ้าระยะไกล  

    2.4) การเตน้แอโรบิค 

    2.5) การยกน ้าหนกัท่ีใชน้ ้าหนกันอ้ยจ านวนคร้ังมาก  

 

 
 

   3) การฝึกเพ่ือพฒันาความอ่อนตัว 

     3.1) การยดืกลา้มเน้ือในท่าต่าง ๆ 

    3.2) การกายบริหารท่ีมีการเคล่ือนท่ี หรือหมุนขอ้ต่อในร่างกาย 

 

ภาพที ่3-3  การฝึกเพื่อพฒันาความอ่อนตวั 

(ท่ีมา: http://www.solitarytrees.net/index.php/pl/blog/135-krem-i-inne-specyfiki-ktore-lecza-

tradzik-rozowaty) 

ภาพที่ 3-2  การฝึกเพื่อการพฒันาความ
อดทนของกล้ามเน้ือระบบหายใจและ
ระบบไหลเวยีนโลหิต 

(ท่ีมา: https://www.honestdocs.co/what-

is-aerobic-exercise) 
 



108 

 

   4) การควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้มีปริมาณทีเ่หมาะสม 

     4.1) ควบคุมการรับประทานอาหารใหไ้ดรั้บไขมนัพอดี ไม่มากจนเกินไป 

    4.2) ออกก าลงักายท่ีร่างกายใช้พลงังานจากไขมนั คือการออกก าลงักายเบา   
แต่ใชเ้วลานาน เช่น วิ่งจ๊อกก้ิง เตน้แอโรบิค การว่ายน ้ าระยะไกล เป็นตน้ เพื่อขจดัพลงังานท่ีเหลือ
ใหห้มดไปในร่างกาย แทนท่ีจะเปล่ียนเป็นไขมนัสะสมในร่างกาย  

 5. ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

  ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป ผูท้  าการทดสอบ และผูท่ี้
เก่ียวข้องจะต้องให้ความส าคัญเร่ืองความปลอดภัยของผูเ้ข้ารับการทดสอบ ความแม่นตรง                    
และความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบเป็นส าคญั ดงันั้น จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการต่อไปน้ี  

    1) ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผูเ้ขา้รับการทดสอบ    
ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจร่างกาย หรือได้รับความเห็นชอบจากแพทย์หรือผูเ้ช่ียวชาญด้าน         
การทดสอบสมรรถภาพทางกายวา่สามารถเขา้รับการทดสอบได ้ 

    2) ก่อนการทดสอบตอ้งได้รับการตรวจวดัค่าความดนัโลหิตขณะพกั และอตัรา
การเตน้ของหวัใจขณะพกั  

    3) ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบงดด่ืม ชา กาแฟ อาหาร และยาท่ีมีผลต่ออตัราการเตน้
ของหวัใจ อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง  

    4) หากผู ้เข้ารับการทดสอบมีโรคประจ าตัว  หรือภาวะผิดปกติทางร่างกาย                      
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งวา่สามารถท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้ 

    5) การทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งออกแรง 
(รายการวดัแรงบีบมือ (Grip Strength)) ในขณะท่ีออกแรงอย่ากลั้นหายใจ ให้หายใจออกในท่ีขณะ
เกร็งกลา้มเน้ือ  

    6) การทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการท่ีตอ้งมีการยืดเหยียดกลา้มเน้ือและ
ข้อต่อ (รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach)) ให้ผูเ้ข้ารับการทดสอบท าการยืดเหยียด
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท าการทดสอบจริง และหา้มท าอยา่งรวดเร็ว  

    7) ให้ผูเ้ข้ารับการทดสอบท าการทดสอบเต็มความสามารถสูงสุดของตนเอง    
และอยา่หกัโหมจนเกิดการบาดเจบ็  

   8) เพื่อให้ไดผ้ลการทดสอบท่ีมีความน่าเช่ือถือ และแม่นตรง ควรท าการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในทุกรายการให้เสร็จส้ินภายใน 1 วนั หากผูเ้ขา้รับการทดสอบสมรรถภาพ   
ทางกาย ไม่สามารถท าการทดสอบได้ครบทุกรายการภายในวนัเดียวกันให้ท าการทดสอบใน
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รายการท่ีเหลือได้ในวนัต่อมา ทั้งน้ีหากมีความจ าเป็นให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยช่วง
ระยะเวลาไม่ควรเวน้ห่างเกิน 3 วนั 

 6. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นการทดสอบเพื่อได้มาถึงขอ้มูลในการออกก าลงั
กายว่าสมรรถภาพของร่างกายผูท้ดสอบอยูใ่นระดบั ต ่า ปานกลาง (ปกติ) หรือสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพร่างกายดา้นต่างๆ ของเราเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ การออกก าลงักาย  
มีจุดบกพร่องท่ีจะแก้ไขและพฒันาอย่างไร การทดสอบมีแบบทดสอบและวิธีการหลายอย่าง
ปัจจุบนัน าเอาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และการประยุกตใ์ชอุ้ปกรณ์ท่ีหาง่ายมาใชง้าน เพื่อใหท้ราบ
ระดบัสมรรถภาพร่างกายทั้ง 5 ด้าน คือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ 
ความทนทานของระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต ความยืดหยุน่ตวั และองคป์ระกอบของ
ร่างกาย โดยมีวธีิการดงัน้ี 

   1) แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

 

 
 

ภาพที ่3-4  แบบบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับประชาชนไทย อาย ุ19-59 ปี 

(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 20) 
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    1.1) วดัแรงบีบมือด้วยเคร่ืองวดัแรงบีบมือ (Grip Strength dynamometer) 
เพื่อวดัความแขง็แรงของแขนและมือ   
    1.2) ยกน ้าหนกัเพื่อทดสอบความแขง็แรงของแขน 

 

     

 

ภาพที ่3-5  เคร่ืองวดัแรงบีบมือ Grip Strength dynamometer 

(ท่ีมา: https://www.lifestyleupdated.com/shop/fitness-sports/strength-equipment/hand-

strengtheners/camry-digital-hand-dynamometer-grip-strength-measurement-meter-auto-

capturing-hand-grip-power-200-lbs-90-kgs/ และ สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 11) 

 

 

 
ภาพที ่3-6  เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อาย ุ19-59 ปี (แรงบีบมือ) 

(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 22) 

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อายุ 19-59 ปี 
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    1.3) ลุก-นัง่ (Sit up) 30 วนิาที วดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง 

     1.4) ดึงข้อชาย (Pull up) งอแขนห้อยตัวหญิง (Flexed-arm Hang) วดัความ-

แขง็แรงของกลา้มเน้ือแขน 
 

      
 

ภาพที ่3-7  เคร่ืองวดัความแข็งแรงของกลา้มเน้ือแขน 

(ท่ีมา: http://www.jintana.mns.ac.th/pontape/p6-4.html) 

 

    1.5) วดัความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลัง และขา ด้วยเคร่ืองวดัก าลังหลัง      
และขา (Back and Leg dynamometer) 

 

    
 

ภาพที ่3-8  เคร่ืองวดัและการวดัก าลงัหลงั และขา   
(ท่ีมา: http://www.maudesport.com/back_and_leg_dynamometer-7115031-20886                                        

และ http://www.mucomplex.ss.mahidol.ac.th/fitnesstest/manual/exam08.jsp;jsessionid= 
8B902E30BFF3291AEB791958D3D5F313) 

 

   2) แบบทดสอบความอดทนของกล้ามเน้ือ 

    2.1) ลุก-นัง่ (Sit up) นบัจ านวนคร้ังจนหมดแรง ไม่สามารถยกตวัข้ึนได ้

    2.2) ดนัพื้น (วดิพื้น) นบัจ านวนคร้ังจนหมดแรง ไม่สามารถดนัล าตวัข้ึนได ้ 
    2.3) วิง่ทางไกลจบัเวลาหรือวิง่ก าหนดเวลาแลว้นบัระยะทางท่ีท าได ้

http://www.mucomplex.ss.mahidol.ac.th/fitnesstest/manual/exam08.jsp;jsessionid
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   3) แบบทดสอบความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต 

    3.1) ก้าวข้ึน-ลง 3 นาที (Three-minute step test) หลังท าการทดสอบน้ีไปแล้ว         
1 นาที บุคคลท่ีมีชีพจรเตน้ชา้มีสมรรถภาพของระบบไหลเวยีนเลือด  
 

 
 

ภาพที ่3-9  เคร่ืองวดัความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต 

(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 18) 

 

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อายุ 19-59 ปี  

 

 
 

ภาพที ่3-10  เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อาย ุ19-59 ปี  

(กา้วข้ึน-ลง 3 นาที) 
 (ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 27) 
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ภาพที ่3-11  การวดัหาค่าการใชอ้อกซิเจน  

(ท่ีมา: http://www.sc.psu.ac.th/Department/ PHYSIO/service/fitness/VO2max.htm) 

 

   4) แบบทดสอบความอ่อนตัว 

    4.1) การนัง่กม้ เหยยีดแขนบนเคร่ืองวดัความอ่อนตวั 

 

 

 

ภาพที ่3-12  การวดัความอ่อนตวัและเคร่ืองวดัความอ่อนตวั Sit and Reach 

(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 14) 

 

 

  3.2) การวดัหาค่าการใช้ออกซิเจน (VO2 Max) 
ตามวิธีการของ P.O. Astrand ซ่ึงบุคคลใดก็ตามท่ี             
มีสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนมากจะสามารถ               
ออกก าลังกาย เ ล่นกีฬา  หรือประกอบภารกิจ
ประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.3) การวิ่ง 12 นาที หาระยะทางท่ีท าได้   
ตามวธีิของจาซา 
  3.4) การวิ่ง 1,000 เมตร ส าหรับชาย 800 
เมตร ส าหรับหญิง  จับ เวลาของแบบทดสอบ 
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

 

http://www.sc.psu.ac.th/Department/
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เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อายุ 19-59 ปี  
 

 
 

ภาพที ่3-13  เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อาย ุ19-59 ปี (ความอ่อนตวั) 
(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 25) 

 

   5) แบบทดสอบไขมันในร่างกาย 

    5.1) การวดัความหนาของผวิหนงั โดยใชเ้คร่ืองมือวดัความหนาของผวิหนงั  
(Skinfold calipers) 

 

 
           

ภาพที ่3-14  การวดัความหนาของผวิหนงัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัความหนาของผวิหนงั 

(ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 8) 
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เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อายุ 19-59 ปี  
 

  
 

ภาพที ่3-15  เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพร่างกายส าหรับประชาชนทัว่ไป อาย ุ19-59 ปี  

(ความหนาไขมนัใตผ้ิวหนงั) 
 (ท่ีมา: สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556: 22) 

 

    5.2) การวดัค่าไขมนัดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     5.3) BMI หรือ ดชันีมวลกาย (Body Mass Index) เป็นวิธีหน่ึงของการ
ประเมินปริมาณไขมนัในร่างกายที่นิยมใช้กนัทัว่ไป เพื่อประเมินภาวะอว้นผอมในบุคคลอายุ
ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป โดยใชสู้ตร 

 

BMI    =     
   เมตร  ส่วนสูง

 กิโลกรัม  น ้าหนกัตวั
2

      

 

        โดยท่ีมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

     นอ้ยกวา่ 18.5  =  ผอม  
     ระหวา่ง 18.5-24.9  =  สมส่วน  
     ระหวา่ง 25-29.9  =  น ้าหนกัเกิน  
     มากกวา่ 30  =  อว้น  
     มากกวา่ 40  =  อว้นอนัตราย 

 

          BMI เป็นดัชนีท่ีมีความสัมพนัธ์กับระดับไขมันท่ีสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง      
ในร่างกายของคนเราค่อนขา้งดีท่ีสุด และสามารถค านวณไดง่้ายๆ ดว้ยตวัเอง 
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    5.4) การค านวณอตัราส่วนเอวต่อสะโพก (Waist to Hip Ratio: WHR) จากสูตร  
 

          อตัราส่วนเอวต่อสะโพก    =     
  น้ิว  รอบสะโพก

 น้ิว  รอบเอว      

 

         ซ่ึงอตัราส่วนที่สูงกว่า 0.80 ในผูห้ญิงหรือ 1.0 ในผูช้ายหมายความว่า
คนๆ นั้น มีความอว้นแบบลูกแอปเปิลและจะมีความเส่ียงต่อโรคสูงข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่3-16  การวดัรอบเอวและสะโพกเพื่อค านวณค่า WHR 

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

    5.5 การวดัน ้าหนกัมาตรฐาน (Ideal Weight) จากสูตร 

     ผูช้าย   น ้าหนกัมาตรฐาน  =  (0.67  ความสูงเป็นเซนติเมตร) - 52.61 

     ผูห้ญิง  น ้าหนกัมาตรฐาน  =  (0.69  ความสูงเป็นเซนติเมตร) - 56.67 

    นอกจากน้ี ยงัมีวธีิค  านวณหาน ้าหนกัมาตรฐานอยา่งง่ายอีกสูตรหน่ึง ดงัน้ี 

           ผูช้าย   น ้าหนกัมาตรฐาน  =  ส่วนสูง - 100 

           ผูห้ญิง น ้าหนกัมาตรฐาน  =  ส่วนสูง - 110 
 

    จะเห็นได้ว่า การออกก าลงักายช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส่งผลให้
ร่างกายสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัดว้ยความกระฉับกระเฉง บุคคลสามารถ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายไดห้ลายวิธีดงักล่าวมาแลว้ และบุคคลจะมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
หรือเป็นผูท่ี้สุขภาพดีนั้น จะตอ้งเป็นไปตามค านิยามขององคก์ารอนามยัโลก คือ เป็นผูท่ี้มีสุขภาพ

วธีิการ 

 วดัส่วนเว้าท่ีสุดของเอว (มักอยู่เหนือ
สะดือเล็กนอ้ย ดงัรูป ก.) แต่ถา้ไม่มีส่วน
เว้าให้วดัรอบตามแนวสะดือ (รูป ข. ) 
หา้มแขม่วทอ้งหรือเบ่งทอ้งตึง 

 วดัรอบบริเวณก่ึงกลางสะโพก หรือแนว
ของหวักระดูกตน้ขา (รูป ค.) 

 

รูป ก. รูป ข. 

 รูป ค. 

http://www.sc.psu.ac.th/department/PHYSIO/service/fitness/WHR.htm
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ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค รวมทั้ งสุขภาพจิตดี สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง                        
มีความสุข ดงันั้น บุคคลนอกจากสุขภาพกายแข็งแรงแลว้จึงตอ้งมีการผ่อนคลายความเครียดดว้ย
กิจกรรมนนัทนาการดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 

ตารางที ่3-1  สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ 

สุขภาพ การออกก าลงักาย 

ระบบไหลเวยีนโลหิต (หวัใจ+ปอด) อดทน ออกก าลงักายแบบแอโรบิค 

ความแขง็แรง, อดทนของกลา้มเน้ือ ออกก าลงักายดว้ยแรงตา้น 

ความอ่อนตวั การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ 

องคป์ระกอบร่างกาย ออกก าลงักายแบบแอโรบิค + แรงตา้น+ยดื   
เหยยีดกลา้มเน้ือ 

(ท่ีมา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 13) 
 

2. การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การกระตุน้ให้ร่างกายได้มีโอกาสเคล่ือนไหว หรือ
เคล่ือนท่ีและออกแรงมากกวา่ปกติ ดว้ยกิจกรรมการออกก าลงักายรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดว้ยความ
หนกัและความนานท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตามหลกัการและ วิธีการอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของสุขภาพในแต่ละดา้นท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ี ผูท่ี้สนใจและประสงค์  
จะออกก าลงักายเพื่อสุขภาพให้บงัเกิดผลดีต่อตนเองอยา่งถูกตอ้ง จึงควรตระหนกัถึง เป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการออกก าลงักายท่ีตนเองตอ้งการดว้ย การพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการ และ
กิจกรรมท่ีจะน ามาใช้ในการออกก าลงักายให้สัมพนัธ์สอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์        
ท่ีตนเองตอ้งการ มากกว่าท่ีจะออกก าลงักายตามกระแสสังคมหรือออกก าลงักายเลียนแบบผูอ่ื้น     
ซ่ึงนอกจากจะท าให้ไม่ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการแลว้ ยงัไม่ช่วย ให้เกิดประโยชน์   
ต่อสุขภาพ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจหรือแรงจูงใจท่ีจะน าไปสู่การออกก าลงักายท่ีย ัง่ยืน 
ดงันั้น การออกก าลงักายเพื่อชีวิตและสุขภาพท่ีดีมีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ตนเองอย่างแท้จริง จึงควรตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการออกก าลังกายแบบพฒันาและเสริมสร้าง      
ความแข็งแรงอดทนของ ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardio-Respiratory Endurance)                      

การออกก าลังกายประเภทพฒันาและเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ (Muscular 

Strength and Endurance) การออกก าลงักายประเภทพฒันาและเสริมสร้างความอ่อนตวัหรือยืดหยุน่
ตวัของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ (Muscular Flexibility and Elasticity) (เจริญ กระบวนรัตน์, 2553: 6) 
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 1. ความหมายของการออกก าลงักาย 

  ค าวา่ การออกก าลังกาย ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Exercise ซ่ึงมีบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายเช่น 

   กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2546: 2) ไดใ้ห้ความหมายของ การออกก าลงกาย  
หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรือกติกาง่ายๆ เช่น 
การกระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน ้ าหนัก เป็นตน้ (ยกเวน้การเคล่ือนไหวร่างกายใน
อาชีพ และในชีวติประจ าวนั) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558: 2) ได้ให้ความหมายของ     
การออกก าลงักาย หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายหรือการกระตุน้ใหส่้วนต่างๆของร่างกายท างาน 
หรือ การเคล่ือนไหวร่างกายตามรูปแบบท่ีก าหนดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หรือท าธ ารงสุขภาพ      
ทางกายโดยค านึงถึงความเหมาะสมของ เพศ วยั และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั      
จนส่งผลใหร่้างกายมีความสมบูรณ์แขง็แรงและนอกจากน้ียงัท าใหมี้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกดว้ย 

   กรมพลศึกษา (2534: 84) ไดใ้ห้ความหมายของ การออกก าลงักาย หมายถึง การใชแ้รง
กลา้มเน้ือและร่างกายให้เคล่ือนไวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดยจะใช้กิจกรรมใดเป็นส่ือ   
ก็ได ้เช่น กายบริหาร เดินเร็ว วิง่เหยาะ หรือการฝึกกีฬาท่ีไม่ไดมุ้่งการแข่งขนั     
   การกีฬาแห่งประเทศไทย (2544: 43) ไดใ้ห้ความหมายของ การออกก าลงักาย หมายถึง 
การกระท าใดๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน และ  
เพื่อสังคม โดยใชกิ้จกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน ้าหนกั แอโรบิกด๊านซ์ 

วา่ยน ้า ข่ีจกัรยาน เกม และการละเล่นพื้นเมือง เป็นตน้ 

   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การออกก าลังกาย หมายถึง การปฏิบติัท่ีท าให้ระบบอวยัวะ
ต่างๆ ของร่างกายท างานหนกัข้ึน การเคล่ือนไหวโดยใช้กิจกรรมเป็นส่ือ เช่น กายบริหาร เดินเร็ว    
วิง่เหยาะ หรือการฝึกกีฬาท่ีไม่ไดมุ้่งการแข่งขนัและไม่เป็นกิจวตัรประจ าวนัและไม่เป็นอาชีพ  
 2. กล้ามเน้ือกบัการออกก าลงักาย 

  กลา้มเน้ือร่างกาย สามารถแบ่งตามโครงสร้างและหนา้ท่ีไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1) กล้ามเน้ือลาย หรือกล้ามเน้ือโครงร่าง (Skeletal muscle) เป็นกลา้มเน้ือท่ีเกาะ 
ติดกบัโครงกระดูกมีเอ็นยึด เช่น กล้ามเน้ือแขน กลา้มเน้ือขา จึงท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว
ของร่างกายโดยตรง กลา้มเน้ือจะท างานประสานกนัคือ ถา้กลา้มเน้ือมดัหน่ึงหดตวั กลา้มเน้ืออีกมดั
หน่ึงจะคลายตวัท าใหก้ระดูกสามารถเคล่ือนไหวได ้เช่น การงอแขนหรือเหยียดแขนได ้เน่ืองมาจาก
การหดตวัและคลายตวัของกล้ามเน้ือทอ้งแขนด้านใน เม่ือน าเซลล์กล้ามเน้ือเหล่าน้ีมาศึกษาดว้ย
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กล้องจุลทรรศน์จะมองเห็นเป็นแถบลาย เซลล์กล้ามเน้ือน้ีมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกยาว แต่ละ
เซลลมี์หลายนิวเคลียส กลา้มเน้ือชนิดน้ีร่างกายสามารถบงัคบัไดห้รืออาจกล่าววา่อยูใ่นอ านาจจิตใจ  

    2) กล้ามเน้ือหัวใจ (Cardiac muscle) เป็นกลา้มเน้ือชนิดพิเศษพบเฉพาะในหัวใจ
เท่านั้น การท างานของกลา้มเน้ือชนิดน้ีจะมีการหดตวัคลายตวัเป็นจงัหวะดว้ยตวัเอง กลา้มเน้ือหวัใจจะ
มีการหดตวัและคลายตวัเวลาท่ีมนุษยย์งัมีชีวิตอยู่ การท างานของกลา้มเน้ือหัวใจร่างกายไม่สามารถ
บงัคบัได้จึงเป็นกล้ามเน้ือท่ีอยู่นอกอ านาจจิตใจ เม่ือน าเซลล์กล้ามเน้ือเหล่าน้ีมาศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์จะมองเห็นเป็นเซลล์มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก แต่สั้นกวา่เซลลก์ลา้มเน้ือยดึกระดูก และเห็น
เป็นลายเช่นเดียวกนั แต่ตอนปลายของเซลลมี์การแตกแขนง และเช่ือมโยงติดต่อกบัเซลลข์า้งเคียง  

    3) กล้ามเน้ือเรียบ (Smooth muscle) เป็นกลา้มเน้ือท่ีพบอยู่ตามอวยัวะภายใน เช่น   

ผนงักระเพาะอาหาร ผนงัล าไส้ ผนงัหลอดเลือด และม่านตา เป็นตน้ กลา้มเน้ือเหล่าน้ีประกอบดว้ย
เซลล์ท่ีมีลกัษณะยาว หัวทา้ยแหลม แต่ละเซลล์มี 1 นิวเคลียส ไม่มีลายพาดขวาง การท างานของ
กลา้มเน้ือเรียบถูกควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนมติัซ่ึงไม่อยูใ่นอ านาจจิตใจ 

  กลา้มเน้ือทั้ง 3 ชนิด มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการออกก าลงักายโดยเฉพาะกลา้มเน้ือ     
โครงร่าง และกล้ามเน้ือหัวใจ ซ่ึงกล้ามเน้ือดังกล่าวจะท างานได้ดีข้ึนเม่ือมีการออกก าลังกาย           
อยูเ่สมอ 

 

 
 

ภาพที ่3-17  ชนิดของกลา้มเน้ือ 

(ท่ีมา:  http://www.wangchan.ac.th/teacher_issue/t712/unit43.html) 

กลา้มเน้ือหวัใจ 

กลา้มเน้ือลาย 

กลา้มเน้ือเรียบ 

http://kpi.msu.ac.th/upload/ag_tor_ref_byval/ag_18_in_1.2.7_32(2559).pdf)
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 3. ประเภทของการออกก าลงักาย 

  การออกก าลงักายในปัจจุบนัมีหลายประเภท จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูจ้ะออกก าลงักายตอ้ง      
มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการออกก าลงักายในแต่และประเภทใหดี้เสียก่อนเพื่อประโยชน์ในการ 
เลือกประเภทการออกก าลงักายได้ถูกตอ้ง เน่ืองจากการการออกก าลงักายผิดนอกจากจะไม่ได้
ประโยชน์ยงัอาจก่อใหเ้กิดโทษไดอี้กดว้ย  การออกก าลงักายแบ่งตามลกัษณะวธีิฝึก สามารถจ าแนก
ได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) แบบเกร็งกล้ามเน้ือโดยไม่เคล่ือนไหวอวัยวะ (Isometric exercise หรือ Static 

Exercise) เป็นการออกก าลงักายโดยวิธีการเกร็งกลา้มเน้ือโดยท่ีความยาวของกลา้มเน้ือคงท่ีท าให้
อวยัวะส่วนต่างๆ ไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น การจบัยดึถือส่ิงของ ยืนผลกัก าแพง การยกน ้ าหนกั การ
แบกของ ใช้มือยนักระดูกแกม้และพยายามดนัศีรษะเอียงไปขา้งๆ เป็นตน้ การออกก าลงักายแบบ
เกร็งกลา้มเน้ือโดยไม่เคล่ือนไหว ถา้ไดมี้การท าบ่อยๆ จะถือวา่เป็นการบริหารร่างกายอยา่งหน่ึงซ่ึงมี
ผลต่อความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเน้ือมดันั้นๆ แต่จะไม่เกิดประโยชน์ต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด นอกจากน้ี การเกร็งกลา้มเน้ือจะท าใหค้วามดนัเลือดสูงข้ึนซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เป็น
โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง  ดังนั้ น แพทย์จึงแนะน าให้ผูป่้วยท่ีมีความดันเลือดสูงหรือ
โรคหวัใจงดออกก าลงักายหรือการออกก าลงักายแบบ เกร็งกลา้มเน้ือ (สุนนัท ์บุราณรมย ์และคณะ, 

2542: 148) 

     Isometric exercise ใช้พื้นท่ีในการออกก าลงักายนอ้ย สามารถออกก าลงักายได้
เกือบทุกสถานท่ี เคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วนไม่เต็มท่ี จึงไม่เป็นอนัตรายต่อขอ้ต่อ เหมาะกบัผูท่ี้      
ไม่ค่อยมีเวลาออกก าลงักาย ผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัขอ้ต่อ เช่น ขอ้อกัเสบ ขอ้เส่ือม มีการบาดเจ็บท่ีขอ้ 
หรือหลงัการผา่ตดั ขอ้ควรระวงัคือไม่เบ่งลมหายใจเขา้และออกแรงโดยไม่สูดหายใจเขา้เต็มท่ีแลว้
กลั้นไวเ้พราะจะท าให้แรงดนัเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจสูงข้ึนมากอย่างรวดเร็ว อนัเป็นการ
เพิ่มความดนัในทรวงอกและช่องทอ้ง ซ่ึงถา้ผูป้ฏิบติัมีความบกพร่องของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยู่
แล้วโดยท่ียงัไม่รู้ตวัอาจเกิดอนัตรายข้ึนมาทนัทีทนัใดได้ เช่น เส้นเลือดในสมองแตก หัวใจวาย      
ถุงลมปอดแตกได ้

    2) แบบเกร็งกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ หรือ การออก
ก าลังกายแบบต้านน ้าหนัก (Isotonic exercise หรือ Dynamic exercise) เป็นการออกก าลงักายท่ีมี
การเกร็งของกล้ามเน้ือพร้อมกับการเคล่ือนไหวข้อต่อ แขน ขา เช่น การยกน ้ าหนัก การดันพื้น      
การลุกนัง่ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กบักล้ามเน้ือมดันั้นๆ ไดโ้ดยตรง แต่พฒันาระบบ
หวัใจและหลอดเลือดนอ้ยมาก 
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    3) แบบต่อสู้แรงต้านทานด้วยความเร็วคงที่  หรือแบบต้านความเร็วคงที่  
(Isokinetic exercise) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือในการออกก าลงักายท่ีมีความเร็วและแรงตา้นมาผสม
กบัการออกก าลงักายในประเภทท่ี 2 โดยมีการยกข้ึนหรือยกลง การดึงหรือปล่อย การออกแรงดึงเขา้
หาตวัหรือดนัออกจากตวัด้วยความเร็วคงท่ี การออกก าลงักายแบบน้ีเป็นการออกก าลงักายท่ีตอ้ง
ลงทุนเพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีจะใช้ปฏิบติัมีราคาสูง เช่น การวิ่งบนลู่ท่ีปรับความเร็วได ้ ดงันั้น 
การออกก าลงักายประเภทน้ีจึงเหมาะส าหรับบุคคลท่ีมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี แต่ก็ยงัมีการออกก าลงั
กายประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งลงทุนอีกมากมายใหเ้ลือกปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสม 

 

    

 

ภาพที ่3-18  ตวัอยา่งการออกก าลงักายโดยการต่อสู้แรงตา้นทานดว้ยความเร็วคงท่ี 

(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) แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise) เป็นการออกก าลงักายท่ีกล้ามเน้ือ
ไม่ไดใ้ช้ออกซิเจนมาสันดาปพลงังานจากสารอาหาร (คาร์โบไฮเดรตและไขมนั) แต่ได้พลงังาน                  
มาจากสารกลุ่มฟอสเฟตในกล้ามเน้ือและการแตกตัวของไกลโคเจน (Hermansen, 1969: 33)                        
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ในขณะท่ีออกก าลงักายแทบไม่ตอ้งหายใจเอาอากาศเขา้สู่ปอดเลย เป็นการ
ออกก าลงักายท่ีกลา้มเน้ือมีการท างานในรูปแบบของการออกแรงอย่างมากในทนัที ใช้เวลาสั้นๆ    
ไม่เกิน 2 นาที และตามดว้ยการหยุดพกั ซ่ึงการออกก าลงักาย เช่น รับส่งส่ิงของระยะใกล ้ว่ายน ้ า 
100 เมตร ยกน ้ าหนัก วิ่งอย่างเร็วในระยะการวิ่งเต็มท่ีเพื่อเข้าไปรับลูกเทนนิสท่ีข้ามตาข่ายมา           
กระโดดสูง กระโดดไกล ขวา้งจกัร พุ่งแหลน ทุ่มน ้ าหนกั เป็นตน้ ถือเป็นการออกก าลงักายท่ีรุนแรง 

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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(หนกั) และรวดเร็ว ซ่ึงพลงังานท่ีกล้ามเน้ือได้รับสูงสุดจากการออกก าลงักายแบบแอนแอโรบิก       
จะอยูใ่นช่วงเวลา 1-3 นาที แรกของการออกก าลงักาย โดยใน 10 วินาทีแรกของการออกก าลงักายนั้น 
จะได้รับพลังงานถึง 85%  ภายในเวลา 1 นาที ได้รับ 65-70% แล้วค่อยๆ ลดลงเร่ือยๆ ตามเวลา      
ของการออกก าลงักายท่ีเพิ่มข้ึน (Astrand and Rodahl, 1970: 303) เน่ืองจากเป็นการออกก าลงักาย     
แบบไม่ใช้ออกซิเจน ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกก าลงักายประเภทน้ีจะท าให้เกิดกรดแลคติค 
(Lactic acid) สะสมท่ีกลา้มเน้ืออนัเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการเม่ือยลา้ นอกจากน้ี ยงัท าให้ความดนั-

โลหิตสูงข้ึน ชีพจรจะไม่เพิ่มมากข้ึน ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือมากกวา่ระบบหวัใจ
และหลอดเลือด 

    5) แบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise) เป็นการออกก าลงักายท่ีร่างกายตอ้งใช้
ออกซิเจนจ านวนมากและตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จนไปกระตุน้ให้ร่างกายใช้พลงังานจาก
กระบวนการสันดาปออกซิเจนเพิ่มข้ึนมากกวา่ปกติจนสามารถเพิ่มให้ปอด ระบบไหลเวียนโลหิต 
และ หวัใจท างานเตม็ท่ี 

  กระบวนการท่ีร่างกายจะน าออกซิเจนไปใช้ในการสร้างพลังงานโดยการสันดาป
สารอาหาร (คาร์โบไฮเดรตและไขมนั) ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานหลกัของร่างกายตามสัดส่วนของ
ระดบัความหนักของการออกก าลงักายและระยะเวลาท่ีนานพอ ส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญ
ไขมนัส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกก าลังกายประเภทน้ีต้องท าติดต่อกันอย่างน้อย                        
20 นาทีข้ึนไป เช่น การวิง่ การเตน้แอโรบิก วา่ยน ้า ข่ีจกัรยาน เป็นตน้ 

   ในขณะท่ีออกก าลงักายแบบใช้ออกซิเจนหัวใจจะเตน้เร็วข้ึน อตัราการเตน้ของหัวใจ  
จะอยู่ท่ีระดับ 60 - 70% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจเป็นเวลานานกว่า 20 นาที (ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2548: 8) ซ่ึงเป็นผลดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงการควบคุม
น ้าหนกัตวัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 4. หลกัการออกก าลงักาย 

  การออกก าลงักายให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรเลือกการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบั
สภาพร่างกายของบุคคลและควรค านึงถึง ความชอบ ความเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวนัของตนเอง 
ค านึงถึงเพศ อายุ อาการบาดเจ็บ อาการเจ็บป่วย ของผูอ้อกก าลงักาย จึงจะท าให้การออกก าลงักาย
เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอและคงทน แนวคิดในการออกก าลงักาย  (FITT) มีรายละเอียดดงัน้ี 

    F = Frequency (ความถ่ีหรือความสม ่าเสมอ) จ านวนคร้ังท่ีมีการออกก าลังกาย     
ใชห้น่วยเป็นคร้ังท่ีปฏิบติัต่อสัปดาห์ ความถ่ีคือ 3-5 วนัต่อสัปดาห์ 
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    I = Intensity (ความหนกั) คือ ระดบัความเขม้ขน้หรือความเหน่ือยจากการปฏิบติั
กิจกรรมทางกาย เหน่ือยให้พอดีตามเปอร์เซ็นต์ 60% - 85% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหัวใจ               
(220 - อาย)ุ  
    T = Time or duration (ความนานหรือระยะเวลา) คือ ระยะเวลาในการออกก าลงักาย 

นั้นใชห้น่วยเป็นนาที ความนานคือ 20 นาทีต่อเน่ืองกนั พบวา่ เวลารวมของการออกก าลงักายชนิด
ไม่หนกัมาก หรือการใชชี้วิตประจ าวนัแบบกระฉบักระเฉง (Active lifestyle) มีความส าคญัมากกวา่
การออกก าลงักายแบบแอโรบิค ติดต่อกนัคร้ังเดียว ดงันั้นจึงมีการแนะน าวา่ทุกคนควรมีกิจกรรม
การใชชี้วิตประจ าวนัท่ีมีความหนกัปานกลาง (Moderately intense activities) เช่น การเดินประมาณ 

1,600 เมตร ในเวลา 15 - 20 นาที สัปดาห์ละ 5 วนั หรืออาจเดินช่วงสั้ นๆ หลายๆ คร้ังใน  1 วนั 

โดยรวมเวลาใหไ้ด ้20 นาทีข้ึนไป ก็พบวา่ไดผ้ลดีเช่นเดียวกนักบัการเดินติดต่อกนัรวดเดียว 20 นาที 

   T = Type (ชนิด) คือ รูปแบบการออกก าลงักายท่ีหลากหลาย โดยแบ่งตามลกัษณะ
กิจกรรมและประโยชน์ ไดแ้ก่ แบบแอโรบิค แบบแอนแอโรบิค แบบสร้างความแข็งแรง แบบสร้าง
ความอ่อนตวั และแบบสร้างความสมดุล/การทรงตวั  

  ความหนกัของการออกก าลงักายหากผูอ้อกก าลงักาย ไม่มีอุปกรณ์วดัอตัราการเตน้ของ
หวัใจหรือชีพจร สามารถใชห้ลกัการประเมินอยา่งง่าย ดงัต่อไปน้ี 

   1) การออกก าลังกายในระดับเบา คือ ท่ีผูอ้อกก าลงักายยงัสามารถร้องเพลงไดใ้น
ขณะท่ีมีการออกก าลงักาย การเคล่ือนไหวท่ีนอ้ยในการออกแรง เน้นกิจกรรม ท่ีท  าให้รู้สึกเหน่ือย
นอ้ย เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน ในชีวิตประจ าวนั เช่น การยืน งานบา้น การเดินระยะทางสั้นๆ 

เป็นตน้  

    2) การออกก าลังกายในระดับปานกลาง  คือ การออกก าลงักายท่ีผูอ้อกก าลงักาย      
ยงัสามารถพูดได้แต่ไม่สามารถร้องเพลงได้ในขณะออกก าลงักาย เช่น การเดินเร็ว ป่ันจกัรยาน           
วิ่งเหยาะๆ หรือการท างานบา้น ติดต่อกนัอย่างน้อย 20 นาที เป็นตน้ หากวดัอตัราการเตน้หัวใจ                 
จะมีระดบัชีพจรอยู ่ระหวา่ง 120-150 คร้ังต่อนาที ไม่หอบเหน่ือย สามารถพูดคุยได ้ 
    3) การออกก าลังกายในระดับหนัก  คือ การออกก าลังกายท่ีผูอ้อกก าลังกายไม่
สามารถพูดได้ในขณะท่ีมีการออกก าลงักายนั้น รู้สึกหอบเหน่ือย เช่น การวิ่ง การเดินข้ึนบนัได     
การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา โดยท่ีระหว่างท ากิจกรรมไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ หรือหาก 
วดัอตัราการเตน้หวัใจจะมี ระดบัชีพจร 150 คร้ังต่อนาทีข้ึนไป 

   นอกจากน้ี ในการออกก าลงักายควรค านึงถึงระยะเวลาการออกก าลังกาย โดยควร               
ออกก าลงักายต่อเน่ืองประมาณ 30 - 45 นาที ข้ึนอยูก่บัความหนกัของการออกก าลงักาย 
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 5. ล าดับและขั้นตอนการออกก าลงักาย 

  การออกก าลงักายท่ีมีผลดีต่อสุขภาพและไม่เกิดโทษมีล าดบัขั้นตอนในการออกก าลงั
กายดงัน้ี 

   1) การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) คือ การเคล่ือนไหวร่างกายคลา้ยกบัการออกก าลงั
กายแต่ท าแบบชา้ๆ อยา่งนอ้ยประมาณ 5-10 นาที ถา้อากาศเยน็ก็ควรอบอุ่นร่างกายให้นานกวา่นั้น 
เพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายและกลา้มเน้ือใหอุ่้นข้ึน  

   2) การยืดเหยียดกลา้มเน้ือ คือ การยืดเหยียดกลา้มเน้ือเฉพาะกลา้มเน้ือมดัท่ีใชง้าน
มากๆ ดงันั้นเราจึงควรทราบว่าเราจะออกก าลงักายแบบไหน กล้ามเน้ือมดัไหนท่ีไดใ้ช้มากท่ีสุด     
ในการออกก าลงักายแบบน้ี เช่น การวิ่ง เราควรยืดเหยียดกลา้มเน้ือน่อง กล้ามเน้ือตน้ขาดา้นหลงั 
กล้ามเน้ือหลงัส่วนล่าง ควรยืดเหยียดกล้ามเน้ือทั้งสองขา้งของร่างกายเพื่อความสมดุลและควร                 
ยืดเหยียดกล้ามเน้ือแต่ละมดัคร้ังละประมาณ 30 วินาที รวมแลว้แต่ละมดัควรยืดเหยียดอย่างน้อย           
1 นาที 

   3) การออกก าลงักายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามความหนักเบา ตามความฟิต
หรือสภาพของร่างกายของแต่ละบุคคล 

    4) การคลายอุ่น (Cool down) คือ การเคล่ือนไหวร่างกายคลา้ยกบัการออกก าลงักาย
อยา่งชา้ๆ อยา่งนอ้ยประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นการช่วยให้เลือดท่ีไหลเวียนท่ีกลา้มเน้ือ หรือติดคา้งท่ี
กลา้มเน้ือ ไหลกลบัเขา้สู่ระบบหวัใจและหลอดเลือดช่วยป้องกนัอาการหนา้มืดและเป็นลมหลงัการ
ออกก าลงักาย 

    5) การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ คือ การยืดเหยียดกล้ามเน้ือท่ีรู้สึกเหน่ือยล้า ป้องกัน
อาการการเจ็บปวดกล้ามเน้ือและการเกิดตะคริว กล้ามเน้ือท่ีล้ามักจะอยู่ในสภาพท่ีคลายตัว             
ไม่สมบูรณ์หดสั้นกวา่ปกติ  

 6. การลดน า้หนักกบั T25 

  T25 หรือ Focus T25 ออกแบบโดย Shaun T. เทรนเนอร์เจ้าของโปรแกรมการออก
ก าลงักายแบบอินแซนนิต้ี (Insanity) เป็นการออกก าลงักายแบบ High-Intensity Interval Training 

(HIIT) ท่ีเน้นการออกก าลงักายระดบัหนกัสลบักบัการพกั หรือออกก าลงักายระดบัเบา-ปานกลาง 
โดยใช้เวลา 25 นาที/วนั 5 วนั/สัปดาห์ มี 3 เฟส หรือ3 ระดบั คือ Alpha Beta และ Gamma เร่ิมจาก 
เฟส Alpha เป็นเวอร์ชัน่ส าหรับออกก าลงัเสริมสร้างกลา้มเน้ือทุกสัดส่วนโดยพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 
5 สัปดาห์ เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายใหแ้ขง็แรง ต่อมาท่ีอนัดบั 2 เฟส Beta จะเนน้ออกก าลงัส่วนกลาง
ของล าตัว  ซ่ึ งก็ คือส่วนหน้าท้องนั่นเอง และสุดท้าย  เฟส Gamma เ ป็นการรวบรวมทั้ ง                            
3 เฟสเขา้ดว้ยกนั (วทิพงศ ์สินสูงสุด, Online) 
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  ข้อจ ากัดของ T25 คือ ผูเ้ล่นต้องไม่มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะโรคความดันสูง-ต ่า 
เพราะ T25 มีท่าการเตน้ท่ีค่อนขา้งเร็วและต่อเน่ือง ต่างจากการเตน้แอโรบิคท่ีมีการไล่ท่าตามล าดบั
หนักเบา โดยค าแนะน าของการเล่น T25 ผูเ้ล่นควรมีสภาพร่างกายท่ีพร้อม พกัผ่อนให้เพียงพอ                      
มีการวอร์มอพัก่อนออกก าลงักาย  
   การลดน ้ าหนกักบั T25 การออกก าลงักายให้เกิดผลตามท่ีตั้งไว ้ตอ้งอาศยัความมีวินยั
และความสม ่าเสมอของตนเอง เราตอ้งรู้ความกา้วหน้าของตนเองและปรับระดบัความหนัก-เบา  
ของการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย โดยพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย รับประทานอาหารตามความตอ้งการ  
ของร่างกายไม่รับประทานอาหารตามความอยากของตนเอง หลกัการรับประทานอาหารท่ีง่ายท่ีสุด
ในการลดน ้ าหนกัคือรับประทานอาหารให้ไดพ้ลงังานนอ้ยกวา่ (ไม่ควรนอ้ยเกินกวา่ 500 กิโลแคลอร่ี) 
หรือเท่ากบัท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสม พกัผ่อนเพียงพอ การนอนหลบั 
ในช่วงเวลาและระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะส่งเสริมให้ร่างกายฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึน และสามารถเผาพลาญ
ไดดี้ข้ึน 

   การออกก าลงักายเพื่อลดน ้ าหนกั ควรออกก าลงักายแบบแอโรบิค (Cardiorespiratory 

training) ความหนกัปานกลาง-หนกั อยา่งนอ้ยวนัละ 45 นาทีข้ึนไป อยา่งนอ้ย 5 วนั/สัปดาห์ ร่วมกบั 
การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance training) ทุกกลุ่มกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 8-12 กลุ่ม
กลา้มเน้ือ/วนั ความถ่ี 2-3 วนั/สัปดาห์ 

 7. ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2546: 22) ไดส้รุปประโยชน์ของการออกก าลงักาย
จากหลกัฐานสนบัสนุนท่ีชดัเจนวา่ การออกก าลงักายหรือการเคล่ือนไหวออกก าลงักายท่ีสม ่าเสมอ 

มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย และความสุขสบาย ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางที ่3-2  ชนิดและประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

ชนิดการออกก าลงักาย ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

การออกก าลงักาย/การเคล่ือนไหว
ร่างกายทัว่ไป 

1. ลดอตัราเส่ียงต่อการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

2. ลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดและการเสียชีวติจากโรค
หลอดเลือดหวัใจ 

3. ลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง
และช่วยควบคุมความดนัโลหิตสูงได ้
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ตารางที ่3-2  ชนิดและประโยชน์ของการออกก าลงักาย (ต่อ) 
ชนิดการออกก าลงักาย ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

 4. ลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดภาวะไขมนัในเลือดสูง 

และช่วยควบคุมระดบัไขมนัในเลือดได ้

5. ลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และมะเร็งเตา้นม 

6. ลดอาการเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

7. ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของระบบกลา้มเน้ือ
กระดูกและขอ้ 

8. ลดภาวะซึมเศร้าและวติกกงัวล 

9. เพิ่มสมรรถภาพในการท างานการเล่นกีฬาและ
นนัทนาการ 

10. ป้องกนัหรือชะลอการเกิดภาวะกระดูกบางกระดูก
พรุนขอ้เข่าเส่ือมและปวดหลงั 

11. เสริมหรือท าใหภ้าวะจิตใจดีข้ึน 

การออกก าลงักายแบบแอโรบิค 1. เพิ่มอตัราการใชอ้อกซิเจนสูงสุด 

2. เพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวยีนหวัใจและปอด 

3. เพิ่มปริมาณเลือดในการบีบตวัของหวัใจแต่ละคร้ัง 

4. เพิ่มปริมาณเลือดในการบีบตวัของหวัใจต่อนาที 

5. เพิ่มสมรรถภาพในการคน้และแลกเปล่ียนก๊าซ 

6. ลดอตัราการใชอ้อกซิเจนของหวัใจโดยการลดการ
ท างาน 

7. เพิ่มปริมาณเลือดไปเล้ียงกลา้มเน้ือและ
ประสิทธิภาพการใชอ้อกซิเจนของกลา้มเน้ือ 

8 ลดอตัราการเตน้ของชีพจรและระดบัความดนัโลหิต
ในขณะท างานของหวัใจ 

9. เพิ่มความทนต่อระดบักรดแลคติกในร่างกาย 

10. เพิ่มระดบัไขมนัในเลือดชนิดความหนาแน่นสูง 

11. ลดสัดส่วนไขมนัและควบคุมน ้าหนกัร่างกาย 

12. ลดระดบัไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerrides) 
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ตารางที ่3-2  ชนิดและประโยชน์ของการออกก าลงักาย (ต่อ) 
ชนิดการออกก าลงักาย ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

 13.ลดสัดส่วนไขมนัและควบคุมน ้าหนกั 

14. เพิ่มสมรรถภาพการท างานของกลูโคส                      
และลดความด้ือต่ออินซูลินของร่างกาย 

15. ลดหรือควบคุมระดบัความดนัโลหิต 

การออกก าลงักายดว้ยการยกน ้าหนกั
หรือมีแรงตา้น 

 

1. เพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

2. เพิ่มความแขง็แรงของเอ็น 

3. เพิ่มความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 

4. ช่วยลดสัดส่วนไขมนัในร่างกายและเพิ่มมวล                            
ไร้ไขมนัของร่างกายกลา้มเน้ือ 

5. เพิ่มก าลงัการทรงตวัและสมรรถภาพในการควบคุม
การเคล่ือนไหวในผูสู้งวยั 

7. อาจจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการท างานของกลูโคส
และลดความด้ือต่ออินซูลินของร่างกาย 

8. มีแนวโนม้ในการช่วยควบคุมระดบัไขมนั                 
และความดนัโลหิตสูง 

(ท่ีมา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 23-24) 

 

 8. ผลเสียของการขาดการออกก าลงักาย 

  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั มีผลให้การใช้
แรงงานและการออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัน้อยลง เน่ืองจากมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุ่นแรงเพื่อ
ความสะดวกสบายในชีวิตมากข้ึน อีกทั้งในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการแข่งขนั ทั้งดา้นรายได ้
ดา้นการคา้ ด้านการศึกษา ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปล่ียน ให้ความ
สนใจในเร่ืองการออกก าลงักายน้อยลง จนท าให้ร่างกายขาดการออกก าลงักายจนท าให้มีผลเสีย              
ต่อร่างกาย 
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  การขาดการออกก าลงักายจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย ท่ีแตกต่างกนัแบ่งตามช่วงอายุได้
ดงัน้ี 

   1) การขาดการออกก าลงักายในเด็ก วยัเด็กเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตดา้นร่างกาย 
จิตใจ การท างานของอวยัวะต่างๆ ความคิดความจ า การออกก าลงักายมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ดงักล่าว หากขาดการออกก าลงักายจะเกิดผลเสีย ดงัน้ี 

     1.1) การเจริญเติบโตไม่สมกับวยั แคระแกร็น รูปร่างทรวดทรงไม่สมส่วน 
กระดูกจะเล็กและเปราะ จนท าใหรู้ปร่างผดิปกติ เช่น ขาโก่ง เข่าชิดกนั หลงัโก่ง ตวัเอียง  
     1.2) สมรรถภาพทางกายต ่า สุขภาพทั่วไปไม่สมบูรณ์ ภูมิต้านทานโรคต ่า 
เจบ็ป่วยไดง่้ายและหายชา้มีโรคแทรกไดง่้าย ปัญหาสุขภาพจึงส่งผลถึงความพร้อมในการศึกษาดว้ย 

     1.3) สัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาต ่ า  เ น่ืองการเจริญเติบโตช้า สุขภาพทั่วไป                   
ไม่สมบูรณ์ เจบ็ป่วยง่าย ขาดเรียนบ่อย จึงส่งผลต่อสภาพจิตใจและผลการเรียนตกต ่า 
     1.4) การเข้าสังคม เด็กท่ีออกก าลังกายสม ่าเสมอจะสามารถท างานร่วมกัน                   
เป็นหมู่คณะ มีทกัษะทางสังคมสูงกวา่เด็กท่ีไม่ออกก าลงักาย 

   2) การขาดการออกก าลังกายในวยัหนุ่มสาว วยัหนุ่มสาวส่วนใหญ่มกัจะค านึง                
ถึงการออกก าลงักายเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ดงันั้น หนุ่มสาวท่ีน ้ าหนกัตวัปกติจึงไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย 

จนท าให้สมรรถภาพทางกายต ่า สุขภาพทัว่ไปไม่ดี มีผลเสียทางสังคม ทางจิตใจและทางบุคลิกภาพ 
จนส่งผลกระทบต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและความสุขในครอบครัว 

    3) การขาดการออกก าลงักายในวยักลางคนและวยัชรา มีผลเช่นเดียวกบัวยัหนุ่มสาว 
และยงัเกิดผลเสียต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงหลายชนิด              
อีกดว้ย เช่น 

    3.1) โรคประสาทเสียดุลยภาพ  เช่น ท้องอืดเฟ้ออาหารไม่ย่อยท้องผูก                  
เป็นประจ า เป็นลม มือสั่น ใจสั่น นอนไม่หลบั เป็นตน้  
    3.2) โรคความดนัโลหิตสูง หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบตนั อาจจะมีอาการ               
เจบ็หนา้อกอยูน่านและหวัใจหยดุท างานได ้

    3.3) โรคเบาหวาน การออกก าลงักายสม ่าเสมอ ช่วยให้การเผาผลาญอาหารให้เป็น
พลงังาน สามารถช่วยควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ 
     3.4 โรคของขอ้ต่อและกระดูกเส่ือม     

     3.5 โรคอว้น เน่ืองจากการเผาผลาญอาหารเป็นพลงังานนอ้ยลง อาหารส่วนเกิน
จึงถูกสะสมไวใ้นสภาพของไขมนั ระดบัไขมนั 15% ของน ้าหนกัตวั ถือวา่เป็นโรคอว้น   
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  จากท่ีกล่าวมาแลว้ ไม่วา่จะเป็นวยัเด็ก วยัหนุ่มสาว วยักลางคน และวยัชรา ถา้ขาดการ
ออกก าลงักายก็จะมีผลเสียหรือมีโทษทั้งต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษา 
โดยเฉพาะผลเสียต่อร่างกายจะแสดงความรุนแรงมากหรือนอ้ยจะต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปริมาณการขาด
การออกก าลงักาย ระยะเวลา และสภาพร่างกายของวยัต่างๆ ดงันั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทาง
กายและสุขภาพท่ีดี เราจึงควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/สัปดาห์ และแต่ละคร้ัง
ควรออกก าลังกายไม่ต ่ากว่า 30 นาที โดยการออกก าลังกายต้องค านึงถึงสภาพร่างกาย อาการ
เจบ็ป่วย เพศ อาย ุก่อนออกก าลงักายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายและคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ย 

 9. ข้อห้ามในการออกก าลงักาย  

  ในภาวะท่ีสภาพร่างกายไม่พร้อม การออกก าลงักายจะท าให้เกิดอนัตรายหรืออาการ
เจบ็ป่วยข้ึนได ้ดงันั้น ควรงดการออกก าลงักายในภาวะต่างๆ ดงัน้ี 

   1) ขณะเจ็บป่วยเป็นไข ้หรือมีการอกัเสบ การบาดเจบ็ของอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกาย 

   2) หลงัจากระยะพกัฟ้ืนจากการเจบ็ป่วย 

   3) หลงัรับประทานอาหารใหม่ๆ หลงั 4 ชัว่โมง เป็นตน้ไป 

   4) ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่น ผูป่้วยโรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง ฯลฯ การออกก าลงักาย 
ควรไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์และปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด 

    6) ถ้ารู้สึกเหน่ือยมาก ใจสั่น หน้ามืด หายใจขดั เวียนศีรษะ ขณะออกก าลงักาย   
ตอ้งหยุดออกก าลงักายทนัที นั่งพกั หรือนอนราบจนหายเหน่ือย ควรให้แพทยไ์ด้ตรวจร่างกาย               
เสียก่อนท่ีจะออกก าลงักายต่อไป 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การออกก าลังกายเป็นประจ าสม ่ าเสมอเป็นการเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายของบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั  ตรงกันข้ามหากเราออกก าลังกายน้อย              
ไม่เคล่ือนไหว ไม่ใช้ร่างกายและอวยัวะต่างๆ เท่าท่ีควร ร่างกายก็จะเส่ือมสภาพซ่ึงเข้ากับกฎ       

“การใช้และไม่ใช้”  หรือ “Law of use and disuse” กล่าวคือ อวยัวะใดท่ีใช้อยู่เป็นประจ าก็จะ
แขง็แรง อวยัวะใดไม่ไดใ้ชก้็จะลีบและหมดสภาพไป  

  การออกก าลงักายเป็นวิธีการตามธรรมชาติท่ีจะท าให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายท างานได้
เป็นปกติมีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง การออกก าลังกายยงัท าให้ชะลอ      
การเส่ือมสภาพของอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพส่วนบุคคล เม่ือสุขภาพของบุคคล
ดี สมรรถภาพร่างกายดี ก่อจะเกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ชุมชน และต่อประเทศชาติอีกดว้ย 
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 10. พรีะมิดการเคล่ือนไหวร่างกาย 

  การเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสม ่าเสมอส่งเสริมให้มีสุขภาพดีและสร้างเสริมความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การเคล่ือนไหวร่างกายออกก าลังให้เหน่ือยพอประมาณทุกวนั        

หรือเกือบทุกวนัให้ไดอ้ยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที พอเพียงท่ีจะป้องกนัโรคต่างๆ เช่น หัวใจ ความดนั  
โลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 

 

 

ภาพที ่3-19  พีระมิดการเคล่ือนไหวร่างกาย 

(ท่ีมา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 13) 
 

 11. รูปร่างมนุษย์  

    วิลเลียม เอช เซลดอล (William H. Sheldon) มีความเช่ือว่าบุคลิกภาพแต่ละบุคคล        
มีส่วนสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัรูปร่างของบุคคล เซลดอนไดท้ าการวิเคราะห์รูปร่างชายหนุ่มจ านวน
หลายพนัคน เป็นทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล (Types personality theory) และสรุปไดว้า่
รูปร่างแบบพื้นฐานแบ่งเป็น 3 แบบ ดงัน้ี (วริิยา บุญชยั, 2529: 246) 

    1) รูปร่างผอม (Ectomorph) มีลกัษณะดงัน้ี ผอม แบบบาง กระดูกเล็ก มีกลา้มเน้ือ
น้อย แขนขายาว ท้องและสะโพกราบเรียบ  ไหล่แคบและไม่มีกล้ามเน้ือ คนในกลุ่มน้ีถ้ารู้จัก        
ออกก าลงักายอย่างถูกตอ้ง และท าเป็นประจ าจะสามารถพฒันารูปร่างให้ดีได้ การเล่นกีฬา หรือ    
ออกก าลงักาย ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชค้วามทนทานคล่องแคล่ววอ่งไว เช่น บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล 
กระโดดสูง กระโดดขา้มร้ัว 
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   2) รูปร่างปานกลาง (Mesomorph) มีลักษณะดังน้ี กล้ามเน้ือเป็นมัดๆ เห็นได้
ชดัเจน โครงกระดูกใหญ่ มีกลา้มเน้ือแข็งแรง ไหล่กวา้งล าตวัตรง อกใหญ่ เอวเล็ก ขา ล าตวั และ
แขนแข็งแรง มีกลา้มเน้ือโดยตลอดแขนช่วงล่างหนา ขอ้มือ มือ และน้ิวมือแข็งแรง รูปร่างเหมาะ
ส าหรับเล่นกีฬาและออกก าลงักายไดทุ้กชนิด จดัอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้มีรูปร่างดีทั้งหญิงและชาย  

    3) รูปร่างอ้วน (Endomorph) มีลักษณะดังน้ี อ้วน ศีรษะใหญ่ คอหนาและสั้ น        

มีไขมนักระจายอยูท่ ัว่ร่างกาย จะพบมากบริเวณทอ้ง หนา้อก โคนขา มีใบหนา้กลม อกกวา้งมีไขมนั 

แขนสั้น ส่วนของทอ้งมากกว่าหน้าอก โครงร่างไม่มีกลา้มเน้ือ หน้าอกเจริญข้ึนเน่ืองจากการพอก
พูนของไขมนั ผิวหนงัอ่อนนุ่มหรือเป็นคนประเภทลงพุง มีไขมนัตามแขนขา การเล่นกีฬา หรือ              
การออกก าลงักายไม่ควรเป็นประเภทท่ีตอ้งใชค้วามทนทานและความคล่องแคล่วสูง เช่น ทุ่มน ้าหนกั 
มวยปล ้า ยงิธนู กีฬาเพื่อสุขภาพ วา่ยน ้า เดินเร็ว และการวิง่ 

 

 
          

     อว้นกลม                                        สมส่วน                                              ผอม          
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                           Ectomorph                        Mesomorph                    Endomorph 

 

ภาพที ่3-20  การแบ่งรูปร่างของมนุษย ์

(ท่ีมา: https://www.mistine.co.th/beautywebboard/viewtopic.php?topic=R-229                                             

และ https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/3d-standing-male-body-type-illustration-

662568910) 
 

 10. ชีพจรกบัการออกก าลงักาย  

    ชีพจร (Pulse หรือ Pulse rate หรือ Heart rate หรือ Heart beat) คือ คล่ืนท่ีเกิดจากการ
ขยายตวัและหดตวัของหลอดเลือดแดงสลบักนั ซ่ึงตรงกบัอตัราการเตน้ของหวัใจ หรือการนบัอตัรา
การเต้นของหัวใจโดยนับผ่านการเต้นของหลอดเลือดแดงในระยะเวลา 1 นาที ชีพจรสามารถ
น ามาใชใ้นการประเมินสุขภาพและบอกประสิทธิภาพการท างานของหวัใจ ซ่ึงอาจเกิดผิดปกติจาก
โรคหวัใจ หรือจากภาวะร่างกายผิดปกติอ่ืนๆ เช่น โรคของปอด  การมีไข ้ เป็นตน้ ชีพจรสามารถ
วินิจฉัยการท างานของหัวใจได ้เช่น เม่ือมีความดนัโลหิตสูง ชีพจรจะเตน้แรง แต่เม่ือมีความดนั
โลหิตต ่า ชีพจรจะเตน้แผว่เบา เป็นตน้ นอกจากน้ี ชีพจรสามารถน ามาใชใ้นการจดัปริมาณความเขม้
ของการออกก าลงักาย โดยเฉพาะการออกก าลงักายแบบบริหารหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
หรือ Cardiovascular การวดัชีพจรสามารถช่วยพิจารณาความเหมาะสม ความหนกัเบาในการออก
ก าลงัได้ เม่ือระดับชีพจรเต้นสูงกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณให้หยุดพกัเพราะอาจจะเข้าสู่สภาวะ      
การออกก าลงักายท่ีหนกัหกัโหมเกินไป (Overtraining) กลบักนัหากระดบัชีพจรหรือระดบัการเตน้

https://www.mistine.co.th/beautywebboard/viewtopic.php?topic=R-229%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
https://www.mistine.co.th/beautywebboard/viewtopic.php?topic=R-229%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://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
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ของหวัใจเตน้ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นจึงตอ้งออกแรงมากข้ึนเท่าใด เพื่อใหก้ารออกก าลงักายนั้นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี  
     ระดับชีพจรขณะพักผ่อน Resting heart rate หรืออัตราการเต้นชีพจรขณะพัก                        
เป็นตวัก าหนดความหนกัเบาในการออกก าลงักาย การท่ีเรามีสุขภาพดี พกัผอ่นเพียงพอ รับประทาน
อาหารอยา่งถูกสุขอนามยั จะช่วยให้ระบบสูบฉีดโลหิตภายในร่างกายสามารถท างานไดดี้ การหา  
ค่าชีพจรขณะพกัผ่อนท าได้โดยการวดัค่าชีพจรหลังจากต่ืนนอนทนัทีก่อนจะลุกออกจากเตียง        
ท  าติดต่อกนั 5 วนัเพื่อใหไ้ดค้่าเฉล่ียน ามาหาร 5  

     เราสามารถจับชีพจรได้ในต าแหน่งต่างๆท่ีหลอดเลือดแดงขนาดกลางอยู่ติดกับ
ผิวหนงั จึงสามารถคล าพบไดง่้าย เช่น บริเวณขาพบัดา้นน้ิวหัวแม่เทา้ ดา้นในของขาหนีบ ท่ีล าคอ
ส่วนท่ีติดกบัลูกกระเดือก โดยวิธีการจบัชีพจรท่ีง่ายท่ีสุด สะดวกท่ีสุด และใชก้นัทัว่ไป คือ การจบั
ชีพจรบริเวณขอ้มือ และขา้งล าคอ โดยจะจบันาน10 วินาที แลว้คูณดว้ย 6 ก็จะไดจ้  านวนคร้ังท่ีหัว
ใจเตน้ต่อนาที หรือจบันานประมาณ 15 วินาที แลว้คูณดว้ย 4 ก็ไดเ้ช่นกนั โดยปกติชีพจรผูใ้หญ่จะ
เตน้ 60 - 100 ชาย 60 - 70 หญิง 70 - 80 คร้ัง/นาที ทั้งน้ีชีพจร เป็น 1 ใน 4 ของสัญญาณชีพ ชีพจร
ของแต่ละคน หรือคนเดียวกนัแต่อยู่ในสถานการณ์และเวลาท่ีต่างกนัก็จะไม่เท่ากนั เช่น ขณะพกั  
ชีพจรจะเตน้ช้ากว่าขณะเคล่ือนไหว ผูใ้หญ่ชีพจรช้ากว่าเด็ก อารมณ์เศร้าชีพจรเตน้ช้ากว่าต่ืนเตน้      

(พวงทอง ไกรพิบูลย,์ ม.ป.ป.) 
 

 

 

ภาพที ่3-21  การจบัชีพจรเพื่อวดัอตัราการเตน้ของชีพจร 

(ท่ีมา: https://www.quora.com/Which-artery-will-you-choose-for-taking-pulse-in-an-                     

emergency-situation-Why) 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3/
https://www.quora.com/Which-artery-will-you-choose-for-taking-pulse-in-an-
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    ความหนักของการออกก าลังกาย ต้องหนักพอท่ีจะท าให้หัวใจเต้นเร็ว ถึงอัตรา 
เป้าหมาย (Target Heart Rate) 65 - 80% ของอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุด (Maximum Heart Rate หรือ 
MaxHR)  

  สูตร อตัราการเต้นชีพจรสูงสุด  =  220 - อายุ 

   ตวัอยา่ง 

   อาย ุ30 ปี จะมีอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุด  =    220 - 30 

         =    190 คร้ัง/นาที 

   อาย ุ40 ปี จะมีอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุด  =    220 - 40 

         =    180 คร้ัง/นาที  
 

  การหาอตัราการเต้นของชีพจรทีเ่ป็นเป้าหมาย  

  สูตรที่ 1 อัตราการเต้นของชีพจรที่เป็นเป้าหมาย  =  65 - 80% ของอัตราการเต้น
สูงสุดของหัวใจ โดยท่ี 65% เป็นอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายต ่าสุด และ 80% เป็นอตัรา
การเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด 

 

   ตวัอยา่ง  จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของพี่โป๊ป อาย ุ20 ปี 

   อาย ุ20 ปี จะมีอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุด  =    220 - 20 

         =    200 คร้ัง/นาที 

   ร้อยละ 65 ของอตัราการเตน้ชีพจรต ่าสุด  =    0.65 x 200 

         =    130 คร้ัง/นาที 

   ร้อยละ 80 ของอตัราการเตน้ชีพจรสูงสุด  =    0.80 x 200 

         =    160 คร้ัง/นาที  
   ดงันั้น อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของพี่โป๊ป อายุ 20 ปี จะอยูร่ะหวา่ง    
130 - 160 คร้ัง/นาที ส าหรับการออกก าลงักายแต่ละคร้ังจึงจะเพียงพอท่ีจะพฒันาสมรรถภาพร่างกาย 
โดยเฉพาะความอดทนของระบบหายใจ และไหลเวยีนของเลือด 

 

  สูตรที ่2 อัตราการเต้นของชีพจรที่เป็นเป้าหมาย      
      =   (อตัราการเต้นสูงสุดของหัวใจ-อตัราชีพจรขณะพกั) + อตัราชีพจรขณะพกั 

       
2 
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   ตวัอย่าง  จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนายเจมส์ อายุ  30 ปี       
มีอตัราการเตน้ของชีพจรขณะพกั 70 คร้ัง/นาที  
  หาอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ   =   220 - อาย ุ 

=   220 - 30  =  190 คร้ัง/นาที 

  แทนค่าในสูตร 

  อตัราชีพจรเป้าหมาย   =   (
2

70-190
) + 70 

=   60 + 70 คร้ัง/นาที 

   ดงันั้น อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนายเจมส์ อายุ 30 ปี มีค่าเท่ากบั
130 คร้ัง/นาที  
 

  สูตรที ่3 อัตราการเต้นของชีพจรที่เป็นเป้าหมายต ่าสุด   =   170 - อายุ 

      อตัราการเต้นของชีพจรทีเ่ป็นเป้าหมายสูงสุด   =   200 - อายุ 

 

   ตวัอยา่ง  จงหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนายด า อาย ุ19 ปี  
   แทนค่าในสูตร 

   อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายต ่าสุด  =  170 - 19   = 151 คร้ัง/นาที 

   อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด  =   200 - 19  =  181 คร้ัง/นาที 

   ดงันั้น อตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมายของนายด า อายุ 19 ปี จะอยูร่ะหวา่ง    
151 - 181 คร้ัง/นาที  
 

3. นันทนาการ 

 1. ความหมายของนันทนาการ 

     ค าว่า นันทนาการ เป็นค าใหม่ท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อใช้แทนค าว่า 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 าให้เกิดข้ึนใหม่ หมายถึง การท าให้ร่างกายสดช่ืนแจ่มใสหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน 
ปัจจุบนัไดมี้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามหมายขอค าวา่ นันทนาการ ไวห้ลากหลายเช่น 
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  ศุภลกัษณ์ วฒันาวิทวสั และคณะ  (2542: 201) ได้ให้ความหมายของ นันทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมยามวา่งท่ีทุกคนตอ้งเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจและกิจกรรมนั้นจะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผูเ้ขา้ร่วมในทนัทีทนัใด ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นตอ้งไม่ขดัต่อวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมนั้นๆ 

   เสน่ห์ ใจเอ้ือย (2555: 13) ไดใ้หค้วามหมายของ นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมยามวา่ง 
โดยท่ีบุคคลท าดว้ยความสมคัรใจ เกิดความพอใจในการปฏิบติักิจกรรมนั้น อีกทั้งยงัช่วยผอ่นคลาย
ความตึงเครียด ช่วยพฒันาตนเอง พฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และท่ีส าคญัยงัพฒันาบุคคล
ใน 4 ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
   กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2557: 2) ไดใ้ห้ความหมายของ 
นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมเวลาวา่งท่ีสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ มีคุณค่าส าหรับบุคคลท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมด้วยความสมคัรใจและส่งผลโดยตรงต่อผูเ้ข้าร่วม ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล          
ซ่ึงเป็นเป้าหมายของนันทนาการ คือ การกระท าให้ชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ นั่นคือ มีความสุขท่ีสมบูรณ์ ประกอบด้วย  2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพทางกายและ
สุขภาพจิตใจ นอกจากนั้นยงัมีผลพลอยไดอ่ื้นๆ อีกมากมาย 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ ท่ีท  าในยามว่าง    
ตามสมคัรใจ เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอ่นคลายความตึงเครียด 

 2. ลกัษณะของนันทนาการ 

     กรมพลศึกษา (2534: 26) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการพิจารณากิจกรรมนนัทนาการ วา่จะตอ้ง
มีลกัษณะดงัน้ี  

   1) กิจกรรมนนัทนาการนั้นตอ้งเป็นกิจกรรม (Activity) กล่าวคือ ตอ้งมีการกระท า 
ร่างกาย กลา้มเน้ือ หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงไดมี้การกระท า หากอยูเ่ฉย ๆ เช่น นอนหลบั ถือว่า
ไม่เป็นกิจกรรมนนัทนาการ  
   2) การเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ตอ้งเป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ (Voluntarity) 

ความตอ้งการและการเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นตอ้งท า ดว้ยความสมคัรใจ  
   3) กิจกรรมท่ีท านั้นต้องกระท าในเวลาว่าง (Free time) ได้แก่ เวลาท่ีนอกเหนือ 

จากการนอนหลบั เวลาท างาน หรือเรียนหนงัสือ เวลาในการเดินทางไปประกอบภารกิจประจ าวนั 
รับประทานอาหารและภารกิจส่วนตวัต่าง ๆ เช่น อาบน ้า ลา้งหนา้ แปรงฟัน เป็นตน้ 

   4) เป็นกิจกรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคม ไม่เป็นไปในทางอบายมุข แต่เป็น
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษา (Educational activities)  

   5) กิจกรรมนั้นต้องน ามาให้เกิดความพึงพอใจในทนัทีทนัใด และโดยตรงต่อ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้น  
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   6) กิจกรรมท่ีเลือกกระท า นั้นตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีไม่เป็นอาชีพ เช่น การตกปลา
ของชาวประมง ซ่ึงการตกปลานั้นเป็นอาชีพของเขา การกระท าน้ีจึงไม่ถือวา่เป็นนนัทนาการ  

  จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมนนัทนาการนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงออกท่ีสร้างสรรคใ์นวนัวา่ง 

ตามความถนดัความสนใจ และท าตามความสมคัรใจ ผูก้ระท ากิจกรรมนนัทนาการเกิดความสุขกาย
สุขใจ และเพลิดเพลินใจทั้ งในปัจจุบันและอนาคตหรือเป็นผลดีแก่บุคคล ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในท่ีสุด 

 

     

 

ภาพที ่3-22  กิจกรรมนนัทนาการ เช่น วิง่จอ๊กก้ิง เตน้ซุมบา้ เป็นตน้ 

(ท่ีมา: http://pe.swu.ac.th/ และ https://www.sanook.com/health/5001/) 

 

 3. ประเภทของนันทนาการ 

     กิจกรรมนนัทนาการมีอยูห่ลายประเภทซ่ึงคนเราควรเลือกให้เหมาะสมกบัตนเองอนัจะ
ก่อให้เกิดความพอใจ ความสนุกสนาน และเกิดประโยชน์ท่ีสร้างสรรคต่์อตนเองและสังคม อนัจะ
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดี กิจกรรมนนัทนาการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

   1) กิจกรรมเกม กีฬา และการละเล่น เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพ และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถผูเ้ล่น    
ซ่ึงใช้ร่างกายเป็นส่ือแสดงออกในการเขา้ร่วมกิจกรรม และจะส่งผลต่อการพฒันาการทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
   2) กิจกรรมศิลปะ หัตถกรรม และงานฝีมือ เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่ามาก ให้ความ 
สุขใจ เกิดสุนทรีย์แก่ผูป้ฏิบัติและผูมี้ส่วนร่วม ได้ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมในส่ิงท่ีประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรคข้ึ์นมา ท าใหเ้กิดความภูมิใจ อีกทั้งยงัมีประโยชน์ในการฝึกสภาพจิตใจบุคคลในดา้นต่างๆ 
ไดดี้กิจกรรมหน่ึง ศิลปะถือเป็นมรดกของมวลมนุษย ์สะทอ้นถึงแนวทางวถีิของมนุษย  ์ 

http://pe.swu.ac.th/%20และ
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    3) กจิกรรมการร้องเพลงและดนตรี เป็นกิจกรรมบนัเทิงใจท่ีสามารถร่วมกิจกรรม
ได้ง่าย และสะดวก สามารถเป็นได้ทั้ งผูป้ฏิบติัหรือผูช้มซ่ึงต่างก็มีความสุข เป็นกิจกรรมท่ีจัด       
แบบง่ายๆ ได้จนถึงขั้นท่ีมีความยิ่งใหญ่ ซ่ึงกิจกรรมการร้องเพลงและเล่นดนตรียงัแสดงออกถึง
พื้นฐานความเป็นมาของบุคคลและเช้ือชาติ แสดงถึงความมีอารยธรรมและความแตกต่างของ       
ชนชาติต่างๆ 

    4) กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นร า  เป็นกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ 
ดนตรี เสียงเพลง หรือเสียงท่ีก าหนดข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกด้วยท่าทางลีลาต่างๆ สะทอ้น
ความรู้สึกภายในของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี กิจกรรมประเภทกิจกรรมเขา้จงัหวะยงัช่วย
ส่งเสริมระบบประสาทสั่งงานของกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ให้เคล่ือนไหวตามการสั่งการ ให้ลงจงัหวะ 
เป็นการฝึกการควบคุมระบบสั่งการของกล้ามเน้ือท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกาย เม่ือมอง
ยอ้นกลบัไป กิจกรรมเขา้จงัหวะในอดีตของบุคคล จะเป็นกิจกรรมแสดงถึงการถ่ายทอดบางส่วน
ของวถีิการด ารงชีพของคนแต่ละบุคคล แต่ละเช้ือชาติได ้ 

    5) กิจกรรมด้านภาษาและวรรณกรรม ภาษาแสดงถึงความเป็นชาติ กิจกรรมดา้น
ภาษา จึงเป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมของแต่ละชาติและภาษา เป็นส่ิง                  
บ่งบอก ความเป็นเอกราช อิสระ มีอารยธรรม ลกัษณะกิจกรรมดา้นภาษาและวรรณกรรม จึงเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญาความคิด ให้ความรู้สึกสุนทรียท์างอารมณ์ เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ 

แต่ละภาษา โดยเฉพาะของไทยมีกิจกรรมด้านวรรณกรรม อ่านเขียนมาช้านาน และการแต่งบท
ประพนัธ์ต่าง ๆ โดยเป็นกลอน วรรณคดี เร่ืองสั้น ปริศนาค าทาย ฯลฯ  

    6) กจิกรรมการแสดงและการละคร การแสดงและการละคร เป็นศิลปะแขนงหน่ึง
ท่ีมีความเป็นมาตามอารยธรรมของมนุษยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั สถานบนัเทิงเป็นท่ีสร้างสรรค์ 
ลีลาของบุคคลให้แสดงออกด้วยความสุนทรีย์ ช่วยให้บนัเทิงตลอดจนผ่อนคลาย แสดงออกซ่ึง        
ยุคสมยัของการใช้ชีวิตของกลุ่มคน หรือความเป็นอยู่ของชุมชนในขณะนั้น ลักษณะกิจกรรม                     
การแสดง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ ละคร รวมถึงการแสดงการเล่นต่างๆ ท่ีน ามาเสนอหรือแสดงใหช้ม เช่น 
มายากล การแสดงนานาชาติ เป็นตน้  

    7) กิจกรรมงานอดิเรก เป็นกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีใช้เวลาว่างท า
กิจกรรมเพื่อผอ่นคลายเพลิดเพลินซ่ึงส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจของผูก้ระท า อีกทั้งยงัส่งผลพลอยได ้

เป็นช้ินงาน หรือเป็นรูปธรรมด้วยลกัษณะของงานอดิเรกข้ึนอยู่กบัความสนใจของแต่ละบุคคล       
ถ้าจะน ากิจกรรมใดมาใช้กับตนเอง เช่น งานฝีมือและงานประดิษฐ์ การปลูกต้นไม้ ท าสวน                    
เล้ียงสัตว ์อ่านหนงัสือ ฟังเพลง เล่นดนตรี การสะสม ฯลฯ โดยทัว่ไปมกัจะคิดวา่การท างานอดิเรก
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เป็นกิจกรรมเฉพาะคนวยัผูใ้หญ่หรือวยัสูงอายุเท่านั้น แต่ท่ีจริงแล้วงานอดิเรกนั้นเป็นกิจกรรม     
ของบุคคลทุกๆ วยั  

    8) กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งบุคคลในครอบครัว และ
บุคคลนอกครอบครัว เป็นงานสังสรรค์กิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรมของชุมชน โดยมกัจะ
ร่วมกบัพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานคลา้ยวนัเกิด งานเล้ียงในโอกาสต่างๆ  

    9) กิจกรรมกลางแจ้ง หรือนอกสถานที่หรือนอกเมือง  เป็นกิจกรรมแสดงออก     
ซ่ึงความต้องการของมนุษย์ท่ีต้องการอิสระ ท้าทาย ค้นหาส่ิงแปลกใหม่ และเข้าหาธรรมชาติ 
ลกัษณะกิจกรรมกลางแจง้ ไดแ้ก่ กิจกรรมค่าย การท่องเท่ียว กิจกรรมผจญภยั กีฬากลางแจง้ ฯลฯ  

    10) กิจกรรมพิเศษ  เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนหรือกระท า เป็นพิเศษ แล้วแต่กรณี 
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือจดัข้ึนในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมท่ีจดัในวนัส าคญั
ต่างๆ การจดักิจกรรมข้ึนโดยเฉพาะเพื่อจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหน่ึงเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

สามารถจดัได้ทั้งเป็นกิจกรรมบุคคล กิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กร เป็นกิจกรรมของชาติ                    

หรือนานาชาติ  

    11) กิจกรรมอาสาสมัครและบริการ เป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ 
การบริการสาธารณะเป็นความพึงพอใจ สมัครใจของผู ้ปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนหรือ
ประเทศชาติ ตลอดจนสากลนานาชาติ ส่งผลต่อความสุขใจท่ีได้กระท า ช่วยให้สภาพสังคมดี                              
มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กิจกรรมอาสาสมคัร ได้แก่ กิจกรรมพฒันาสถานท่ี พฒันาชุมชน อาสา
บรรเทา สาธารณภยั ตลอดจนกิจกรรมของชาติและนานาชาติ โดยมากมกัจะเป็นบุคคลหรือองคก์ร
เอกชน เป็นผูด้  าเนินการ เช่น ชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ เป็นตน้  

    12) กิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษา  เป็นกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมหน่ึงซ่ึงเป็น     
การเดินทาง การยา้ยไปสถานท่ีใหม่ชัว่คราว เป็นการเปล่ียนจากท่ีเป็นเพื่อความเพลิดเพลิน สุขใจ 
และไดพ้บ ส่ิงใหม่ช่วยใหมี้โลกทศัน์กวา้งไกลต่างกบัการอยูค่่าย คือท่ีรูปเป็นการด าเนินการต่างกนั 
คือ การท่องเท่ียว ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเขา้ใกลก้บัธรรมชาติเหมือนกบัการอยู่ค่าย ลกัษณะ 

การท่องเท่ียวอาจมีจุดมุ่งหมาย โดยจุดมุ่งหมายหน่ึงหรือหลายจุดก็ได้ ยกเวน้การท่องเท่ียว                      
เชิงอนุรักษ ์(Biotourism) จะมีลกัษณะเขา้หาธรรมชาติเช่นเดียวกบักิจกรรมค่าย  

    13) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าในด้านมนุษยสัมพนัธ์ รู้จกัการอยู่
ร่วมกนั อย่างมีความสุข โดยมากมกัจะสอดแทรกจุดประสงค์หรือเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูร่้วมกิจกรรม เช่น วธีิการท า งานร่วมกนั การพฒันาบุคคลและองคก์ร เป็นตน้  
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   14) กิจกรรมเพ่ือความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคคล           
มีความสุขทางใจเป็นส าคญั เป็นกิจกรรมพฒันาจิตใจผูร่้วมกิจกรรมซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั      
การใชชี้วติของบุคคลมีความวุน่วาย สังคมสับสน ผูค้นเอารัดเอาเปรียบ ขาดความเอ้ืออาทร กิจกรรม
เพื่อความสงบสุขและพฒันาจิตใจจะช่วยให้รู้จกัการด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุขมีความพอเพียงได ้เช่น 

การเขา้วดัฟังธรรม ปฏิบติัสมาธิ  

    15) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคคล        
มีสุขภาพท่ีดีในรูปแบบของการออกก าลังกาย ซ่ึงนอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาแล้ว ยงัมีทั้ ง                           
การออกก าลงักาย หรือบริหารร่างกายโดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น ตามสถานบริการ                     
บางกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ บางกิจกรรมใช้การก าหนดลมหายใจ การใช้สมาธิ
ประกอบการออกก าลงักาย ไดแ้ก่ โยคะ ชิกง การเตน้แอโรบิก กิจกรรมประกอบจงัหวะ ฯลฯ  

    16) กิจกรรมบันเทิงและสันทนา เป็นกิจกรรมท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมของมนุษย ์เพื่อการ
ส่ือสาร ซ่ึงการสนทนาท่ีเกิดความสุขสนุกเพลิดเพลินได้สาระจึงนับเป็นนันทนาการ ซ่ึงรวมถึง                
การเล่าเร่ืองต่างๆ เช่น การเล่านิทาน เล่าเร่ืองข าขนั หรือเร่ืองราวใหแ้ง่คิด ฯลฯ 

 4. ประโยชน์ของนันทนาการ 

      ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 7-9) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของนนัทนาการไวด้งัน้ี 

   1) รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในแต่ละวนัเราจะมีเวลาว่างประมาณ 5 - 6 
ชัว่โมง ซ่ึงเวลาดงักล่าวเราสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ได ้

   2) ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต  ในภาวะสังคมปัจจุบันคนมีความเครียดมากข้ึน                   
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหนทางน าไปสู่โรคจิต คนท่ีประกอบกิจกรรมนนัทนาการท าให้มีสุขภาพดี สดช่ืน
แจ่มใส 

    3) ช่วยป้องกนั ลดปัญหาอาชญากรรม และความประพฤติเกเรของเด็ก ปัญหาน้ี                
มีความส าคญัมากซ่ึงสาเหตุเกิดจากการไม่รู้จกัใชเ้วลาวา่งในทางนนัทนาการ 

    4) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยการจดักิจกรรมให้ประชาชนรู้จกับ ารุงรักษา
สุขภาพ รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักความยุติธรรม รักหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตวั ช่วยเหลือ
สังคม มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละช่วยเหลือกนั 

    5) ช่วยในการพกัฟ้ืนคนป่วย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

    6) ช่วยเสริมสร้างความรักความอบอุ่น และความเข้าใจอนัดีภายในครอบครัว            
ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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    7) ช่วยสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของสถานท่ีซ่ึงจัดเพื่อ
นันทนาการโดยการปลูกป่า ร่วมมือจดักิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ นับเป็นการสงวนทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีดี 

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

    9) ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความพอใจ ผูท่ี้จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ    
ยอ่มพอใจในกิจกรรมนั้นๆ ฉะนั้นผลท่ีไดท้  าใหเ้ขามีความสุข เป็นผลใหค้รอบครัวเกิดความสุข 

    10) ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กบับุคลากรภายในองค์กร โดยการจดักิจกรรม
นนัทนาการ เช่น การจดัแข่งขนักีฬา การจดังานเล้ียง การจดัดนตรี เป็นตน้ 

     จะเห็นไดว้่า กิจกรรมนนัทนาการมีประโยชน์อย่างมากต่อบุคคลเม่ือมีเวลาว่างเพราะ
นอกจากจะช่วยผอ่นคลายความเครียดจากการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัแลว้ ยงัช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพกายและจิตท่ีดี รวมทั้งยงัช่วยใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติอีกดว้ย 
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สรุปประจ าบทที่ 3 

 

 สมรรถภาพร่างกาย เป็นความสามารถของร่างกายท่ีเคล่ือนไหวในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยเกิดความเหน่ือยนอ้ยและมีพลงังานเหลือในร่างกายท่ีจะประกอบกิจกรรมอ่ืน
ได้อีก การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะทดสอบในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวั 
และสัดส่วนของร่างกายท่ีพอเหมาะ สมรรถภาพร่างกายสามารถเสริมสร้างไดด้ว้ยการออกก าลงักาย 
ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวของร่างกายโดยใช้กิจกรรมเป็นส่ือโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขนั ไม่เป็น
กิจวตัรประจ าวนั และไม่เป็นอาชีพ การออกก าลงักาย แบ่งได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย
แบบ Isometric, Isotonic, Isokinetic, Aerobic และ Anaerobic ซ่ึงการออกก าลังกายในแต่ละคร้ัง
สามารถใช้การวดัชีพจรพิจารณาความเหมาะสมความหนักเบาในการออกก าลงัได ้นันทนาการ     
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีท าในยามว่างตามสมคัรใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างความสัมพนัธ์อนัดีตลอดจนส่งเสริมลักษณะนิสัยของการเป็น
พลเมืองท่ีดี แบ่งออกเป็น 16 ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรมเกมกีฬา กิจกรรมศิลปะหัตถกรรมและงาน
ฝีมือ กิจกรรมการร้องเพลงและดนตรี กิจกรรมเขา้จงัหวะและการเตน้ร า กิจกรรมดา้นภาษาและ
วรรณกรรม กิจกรรมการแสดงและการละคร กิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม กิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมอาสาสมคัรและบริการ กิจกรรมท่องเท่ียวทศันศึกษา กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ กิจกรรมเพื่อความสงบสุขและพฒันาจิตใจ กิจกรรมพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพ 

และกิจกรรมบนัเทิงและสนทนา 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

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 านวณหาอตัราการเตน้ของชีพจรท่ีเป็นเป้าหมาย (3 สูตร) 
 

ตอนที ่2 จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

   1. จงบอกความหมายของสมรรถภาพร่างกาย  
 2. จงอธิบายวธีิการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในชีวติประจ าวนั มาพอสังเขป  

3. จงบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งการลดน ้าหนกักบัการออกก าลงักายแบบ T25   
 4. จงจ าแนกประเภทของการออกก าลงักาย นนัทนาการ พร้อมยกตวัอยา่งมาพอเขา้ใจ  

5. จงบอกประโยชน์และความส าคญัของการออกก าลงักาย และนนัทนาการ  
 

ตอนที ่3 จงจับคู่ความสัมพนัธ์ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย 

………..1. ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ              ก. การลุกนัง่ (Sit up) 30 วนิาที 

………..2. ความอดทนของกลา้มเน้ือ          ข. การยดืเหยยีดร่างกาย   
………..3. ความอ่อนตวั           ค. การวิง่ 12 นาที 

………..4. ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต     ง. แรงบีบมือ 

………..5. สัดส่วนร่างกาย (Body composition)         จ. BMI หรือ ดชันีมวลกาย  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 (ต่อ) 
 

ประเภทของการออกก าลงักาย 

………..1. Isometric exercise  ก. การวิง่บนลู่ท่ีปรับความเร็วได ้  
………..2. Isotonic exercise    ข. การโหนรถเมย ์

………..3. Isokinetic exercise  ค. ทุ่มน ้าหนกั 

………..4. Anaerobic exercise            ง. การเตน้แอโรบิก 

………..5. Aerobic exercise                       จ. การลุกนัง่ (Sit up) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

พลงังานกบัชีวติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. ความหมายของพลงังาน 

 2. รูปแบบของพลงังาน 

 3. แหล่งของพลงังาน 

 4. พลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป 

5. มลพิษจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

6. พลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด 

7. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาบทเรียนน้ี นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของพลงังานได ้

 2. จ าแนกประเภทของแหล่งพลงังานได ้

 3. บอกท่ีมาและความส าคญัของพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไปได ้

4. บอกท่ีมาและความส าคญัของพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดได ้

5. ระบุผลกระทบท่ีเกิดจากการใชฟ้อสซิลทั้งทางตรงและทางออ้มได ้

6. บอกผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังานในชีวติประจ าวนัได ้

 7. อธิบายแนวทางการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พูดถามตอบ 

 1.4 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม 

 2.5 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ” 

2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ใบงาน  
5. แบบฝึกหดั 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. การวดัผล 

 1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

 1.2 การซกัถาม-ตอบค าถาม 

 1.3 การอภิปรายร่วมกนั 

 1.4 รายงานของใบงาน 

 1.5 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 1.6 การตอบค าถามจากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

2. การประเมินผล 

 2.1 เขา้เรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 2.2 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

 2.3 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 2.4 ท าใบงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 2.5 น าเสนอหนา้ชั้นเรียนได ้

 2.6 ท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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บทที ่4 

พลงังานกบัชีวติ 

 

 ในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศ พลงังานถือเป็นรากฐานส าคญั
ในการพฒันา เน่ืองจากเป็นพื้นฐานการผลิตในดา้นอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิดและการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารส านกังาน ด้านการติดต่อทางธุรกิจ การเดินทาง   
การท่องเท่ียว และการขนส่ง รวมทั้งการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เพราะทุกกิจกรรมของมนุษย ์
ลว้นแต่ตอ้งใชพ้ลงังานทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัพลงังานท่ีใช้เป็นพลงังานหลกัในการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ นั้น เช่น น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ หินน ้ามนั และถ่านหิน ซ่ึงเป็นกลุ่มพลงังาน
ส้ินเปลือง น ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ได ้ใชแ้ลว้หมดไปเร่ือยๆ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ ท าให้
ส่ิงแวดลอ้มเกิดมลภาวะ เราจึงควรใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและเร่งพฒันากลุ่มพลงังานท่ีหมุนเวยีน
ไดม้าใชท้ดแทน พลงังานจึงถือวา่เป็นเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตเพื่อการตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่พลงังานเป็น
ปัจจยัท่ี 5 ในยคุปัจจุบนัและอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

 

1. ความหมายของพลงังาน  
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ 
พลงังาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีให้พลงังานได ้ไดแ้ก่ 
พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง 
ความร้อน และไฟฟ้า  เป็นตน้ โดยพลงังานหมุนเวียนหมายความรวมถึงพลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน 
แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น ้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคล่ืน เป็นต้น และพลังงาน
ส้ินเปลืองหมายความรวมถึงพลงังานท่ีได้จากถ่านหิน หินน ้ ามนั ทรายน ้ ามนั น ้ ามนัดิบ น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้ (พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 
พ.ศ. 2535, 2535: 1) หรือกล่าวไดว้า่ ส่ิงใดๆ ท่ีท าให้วตัถุเคล่ือนท่ี หยุดน่ิง หรือเปล่ียนแปลงทิศทาง
ไดย้อ่มมีพลงังานอยูภ่ายในนัน่เอง 
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2. รูปแบบของพลงังาน 

 พลงังานท่ีมนุษยน์ ามาใช้ประโยชน์มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น พลงังานเสียง พลงังานกล 
พลงังานไฟฟ้า พลงังานเคมี เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบของพลงังานในเอกสารต่างๆ ไดจ้  าแนกไวแ้ตกต่างกนั 
อยา่งไรก็ตามในเอกสารน้ีไดจ้  าแนกรูปแบบของพลงังานเป็น 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

  1. พลังงานกล (Mechanical energy) เป็นพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงและการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุ เช่น กอ้นหินท่ีอยู่บนยอดเนินจะมีพลงังานศกัยอ์ยู่จ  านวนหน่ึง ขณะท่ีกอ้นหินกล้ิงลงมา
ตามทางลาดของเนินพลงังานศกัยจ์ะลดลงและเกิดพลงังานจลน์ของการเคล่ือนท่ีข้ึนแทนส่ิงมีชีวิต
อาศยัพลงังานรูปน้ีในการท างานท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหวเป็นประจ า เช่น การเดิน การขยบัแขนขา 
การหยบิวตัถุเป็นตน้ (กระทรวงพลงังาน, ม.ป.ป.: 1-3) 
   1) พลังงานศักย์ (Potential mechanical energy หรือ P.E.) เป็นพลงังานท่ีสะสม
อยู่ในวตัถุท่ีหยุดน่ิงและพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ี เช่น น ้ าหนกัท่ีตอกเสาเข็ม ของตกจากท่ีสูง น ้ าหน้า
เข่ือน เป็นตน้ 

   2) พลังงานจลน์ ( Kinetic mechanical energy หรือ K.E.) เป็นพลงังานท่ีอยู่ใน
วตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี เก่ียวขอ้งกบัความเร็วของวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี โดยค่าพลงังานจลน์ท่ีไดจ้ะมีค่า
มากหรือน้อยข้ึนกบัความเร็วการเคล่ือนท่ีของวตัถุและมวลของวตัถุ น ้ าท่ีไหลออกจากเข่ือนหรือ
น ้ าหนักท่ีตกลงมา ท าให้เกิดงานเน่ืองจากน ้ าและน ้ าหนักท าให้วตัถุเคล่ือนท่ี เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ี 
พลงังานท่ีเกิดจากความเร็วก็คือพลงังานจลน์ เช่น ก้อนหินท่ีกล้ิง  รถท่ีก าลงัวิ่ง ธนูท่ีพุ่งออกจาก
แหล่ง คนเดิน นกบิน รถแล่น จกัรยานท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4-1  รูปแบบของพลงังานจลน์และพลงังานศกัย ์

(ท่ีมา: https://www.ryansearch.net/blog/march_2015/kinetic-vs-potential-leadership) 
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  2. พลังงานเสียง (Sound energy) เป็นพลงังานท่ีท าให้อนุภาคของอากาศเคล่ือนท่ีใน
ลกัษณะท่ีเกิดเป็นส่วนอดั-ส่วนขยาย เม่ือการเคล่ือนท่ีของอนุภาคอากาศในลกัษณะดงักล่าวเดินทาง
มาถึงหูมนุษยก์็ท  าใหเ้ยือ่แกว้หูเกิดการสั่นในความถ่ีของการสั่นท่ีต่างกนั แลว้ส่งไปยงัสมองซ่ึงแปล
ความออกมาเป็นเสียงท่ีเราไดย้นิ  

   3. พลังงานแสง (Light energy) เป็นพลงังานท่ีท าให้อนุภาคเคล่ือนท่ีในลกัษณะของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หนงัสือบางเล่มไดจ้ดัพลงังานแสงเป็นพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะช่วงของ
แสงจดัเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึง   

   4. พลังงานความร้อน (Heat energy หรือ Thermal energy) เป็นพลังงานท่ีท าให้
อนุภาคของสสารเกิดการสั่นสะเทือน (ในกรณีซ่ึงเป็นของแข็ง) หรือมีการเคล่ือนท่ีเร็วมากข้ึน                   
(ในกรณีซ่ึงเป็นของเหลวหรือก๊าซ) อนัจะท าใหเ้กิดผลท่ีตามมา เช่น การเปล่ียนสถานะ 

   5. พลังงานไฟฟ้า (Electrical energy) เป็นพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าในตวัน าไฟฟ้า โดยผ่านเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เช่น ไดนาโม หรือเซลล์
สุริยะ หรือเกิดจากแบตเตอร่ี หรือถ่านไฟฉาย ซ่ึงสามารถเปล่ียนพลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้าได ้  

   6. พลังงานเคมี (Chemical energy) เป็นพลงังานท่ีสะสมอยู่ในสาร ได้แก่ ไม ้น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ถ่านหิน และอาหาร เม่ือสารเหล่าน้ีเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะให้พลงังานออกมา เช่น การเผาไหม ้
ของไมห้รือถ่านหินจะให้พลงังานออกมาในรูปความร้อนและแสงสว่าง การหายใจและการเผา-

ผลาญอาหารในร่างกายก็จะให้พลงังานในการเจริญเติบโต และท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งยงัให้พลงังาน
ความร้อนท าร่างกายอบอุ่นอยูเ่สมอ 

   7. พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy) พลังงานนิวเคลียร์ถูกปล่อยออกมาจากสาร
กมัมนัตรังสีตามธรรมชาติ มนุษยด์ดัแปลงน าไปใช้ในโรงไฟฟ้า หรือใช้ในเคร่ืองยนต์ ในระเบิด
ปรมาณู 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่พลงังานในชีวิตประจ าวนัมีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น 
พลงังานความร้อน พลงังานเคมี พลงังานกล พลงังานไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร์ เป็นตน้ ซ่ึงพลงังาน
แต่ละรูปแบบไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่หรือท าให้สูญหายไปได้ แต่สามารถเปล่ียนจากรูปหน่ึง                       
ไปเป็นพลงังานอีกรูปหน่ึงไดต้ามกฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy) ซ่ึงใน
ชีวิตประจ าวนัเราสามารถน าความรู้เก่ียวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์มากมาย                       
ดงัตวัอยา่งเช่น 

   1. การเปล่ียนพลังงานศกัยโ์น้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ เช่น น ้ ากกัเก็บไวใ้นเข่ือนจะ                       
มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงสะสมอยู ่เม่ือปล่อยให้น ้ าไหลจากเข่ือนไปหมุนกงัหนัจะมีการเปล่ียนแปลง
พลงังานศกัยไ์ปเป็นพลงังานจลน์เพื่อน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า 
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  2.  การเปล่ียนพลงังานแสงไปเป็นพลงังานเคมี เช่น กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง
ของพืช ซ่ึงเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานเคมีในรูปสารอาหารแลว้เก็บสะสมไวใ้นเน้ือเยือ่ 

  3. การเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า เช่น การน าพลงังานแสงมาผ่านเซลล์
สุริยะ (Solar cell) เพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

            

 
 

 

ภาพที ่4-2  การเปล่ียนพลงังานงานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า  

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/khxnglenkhxngchififa/prayochn-laea-thos-khxng-phlangngan-

fifa/thos-khxng-phlangngan-fifa และ https://www.google.com/search?biw=1366& bih                                             
=654&tbm=isch&sa=1&ei=sKXfWrK1M4XwvASi0ZjIAg&q=solar+cell&oq=solar&gs_l=psyab

.1.0.0i67k1j0l4j0i67k1l2j0l3.250408.261650.0.263836.25.16.8.1.1.0.358.2830.0j1j5j4.10.0....0...1

c.1.64.psyab..6.15.2040...0i24k1j0i30k1j0i10i24k1.0.t6XKGsQeSYQ#imgdii=XcpZjSGZrEGIn

M:&imgrc=9C_qdRk3HmEYDM:) 
 

  4.  การเปล่ียนพลงังานเคมีเป็นพลงังานความร้อน เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีพลงังาน
เคมีสะสมอยูจ่ะไดพ้ลงังานความร้อนเกิดข้ึน 

  5. การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน เช่น เตารีดท่ีมีขดลวดนิโครมเป็น
ส่วนประกอบ เม่ือไดรั้บกระแสไฟฟ้าจะท าใหมี้พลงังานความร้อนเกิดข้ึน 

https://sites.google.com/site/khxnglenkhxngchififa/prayochn-laea-thos-khxng-phlangngan-fifa/thos-khxng-phlangngan-fifa
https://sites.google.com/site/khxnglenkhxngchififa/prayochn-laea-thos-khxng-phlangngan-fifa/thos-khxng-phlangngan-fifa
https://www.google.com/search?biw
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รูปที ่4-3  การเปล่ียนแปลงรูปพลงังานในรูปแบบต่างๆ 

(ท่ีมา: http://www.kmutt.ac.th/hynae/%E0%B8%A7%E0%B8%B1% E0%B8%AA% E0%B8%94 

%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87/) 
 

3. แหล่งของพลงังาน 

 มนุษย์สามารถน าพลังงานมาใช้จากส่ิงท่ีให้พลังงานหรือส่ิงท่ีมีพลังงานสะสมอยู่                       
ซ่ึงเรียกวา่ แหล่งของพลงังาน โดยทัว่ไปพลงังานสามารถจ าแนกประเภทได ้2 ประเภท คือ  

  1. แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงานส้ินเปลือง  (Non-renewable energy) 
เป็นแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดยการทบัถมกนัของซากพืชซากสัตวท่ี์จมอยู่ใต้
พื้นดินเป็นเวลานานหลายพนัล้านปีด้วยแรงอดัของเปลือกโลกและความร้อนใต้ผิวโลก ท าให้                  
ซากพืชซากสัตวเ์ปล่ียนสภาพไปเป็นสารเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะเป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 
(วรนุช แจ้งสว่าง, 2553: 7) จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า พลังงานจากซากดึกด าบรรพ์ (Fossil fuel)                     
แหล่งพลงังานน้ีไม่สามารถน ากลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ไดอี้ก เม่ือน ามาใชแ้ลว้จะหมดส้ินไปเร่ือยๆ 
ตอ้งใชเ้วลานานหลายลา้นๆ ปี จึงสามารถเกิดข้ึนอีก เช่น น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หินน ้ ามนั 
และทรายน ้ามนั เป็นตน้   
 

http://www.kmutt.ac.th/hynae/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%25%20E0%B8%AA%25%20E0%B8%94%20%25
http://www.kmutt.ac.th/hynae/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%25%20E0%B8%AA%25%20E0%B8%94%20%25
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  2. แหล่งพลังงานที่ ใ ช้แล้วไม่หมดหรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)                    
เป็นแหล่งพลงังานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดใ้หม่ไม่รู้จบ เช่น พลงังานแสงอาทิตย  ์ลม น ้ า ชีวมวล (เช่น 
ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย ซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์) ความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์                  
เป็นตน้ โดยแหล่งพลงังานกลุ่มน้ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น น ้ าจากธรรมชาติเก็บไวใ้นเข่ือนแลว้
ปล่อยน ้ าจากเข่ือนมาป่ันไฟ แล้วไหลลงแม่น ้ าล าคลอง กลายเป็นไอน ้ า ควบแน่น และกลัน่ตวั                     
เป็นฝนตกลงมาสู่โลกอีก ตามวฐัจกัรของน ้ า (Water cycle) หรือแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บจากดวงอาทิตย ์
อยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน เราสามารถเรียกพลงังานกลุ่มน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ พลังงานยั่งยืน (Sustainable 

energy)  

  เม่ือพิจารณาการน าพลงังานจากแหล่งพลงังานหลกัมาใชใ้นปัจจุบนั พบว่ามนุษยใ์ช้มาก
ท่ีสุดมกัเป็นแหล่งพลงังานส้ินเปลืองหรือกลุ่มท่ีหมุนเวียนไม่ได ้ซ่ึงพลงังานเหล่าน้ีมีแต่จะหมดไป
เร่ือยๆ และก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษมากมาย เช่น ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศท าใหเ้กิดภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse effect) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือ
อุณหภูมิอากาศโลกร้อน (Global warming) ข้ึน ในท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษยแ์ละ
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงตอ้งมีการพฒันาแหล่ง
พลงังานอ่ืนๆ มาใชท้ดแทนเพื่อลดความเป็นมลพิษ และหาพลงังานอ่ืนมาทดแทนให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการ  
 

4. พลงังานทีใ่ช้แล้วหมดไป 

 พลงังานท่ีใช้แลว้หมดไปไดจ้ากแหล่งพลงังานจากซากดึกด าบรรพ ์หรือแหล่งพลงังาน
จากฟอสซิล (Fossil) ซ่ึงเกิดจากการทบัถมกนัของซากพืชซากสัตวข์นาดเล็กในทะเลเม่ือประมาณ 

500 ลา้นปีก่อน การทบัถมและตกตะกอนเป็นชั้นหนานับพนัเมตรจนกลายเป็นชั้นหินใตผ้ิวโลก      
ท าให้ได้รับความร้อนจากใต้พิภพและเกิดการสลายตวัของอินทรีย์สารท าให้ซากพืช ซากสัตว์
เหล่านั้นสลายตวักลายเป็นวตัถุท่ีสามารถเป็นเช้ือเพลิงและให้พลงังาน แหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมด
ไป ไดแ้ก่ ปิโตรเลียม (น ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ) ถ่านหิน หินน ้ามนั และทรายน ้ามนั 

   1. ปิโตรเลียม (Petroleum) คือ สารไฮโดรคาร์บอน (CH) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ        
มีธาตุ 2 ชนิดเป็นองคป์ระกอบหลกั คือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิด
อ่ืน ในทางวิทยาศาสตร์รู้กนัดีว่าพืช และสัตวร์วมทั้งคนประกอบด้วยเซลล์เล็กๆ มากมาย เซลล์
เหล่าน้ีประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน และธาตุคาร์บอนเป็นหลกั เม่ือซากพืช ซากสัตวท์บัถม และ
เปล่ียนรูปเป็นน ้ ามนัดิบ หรือก๊าซธรรมชาติ จึงมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอน (คือ ธาตุ
ไฮโดรเจนรวมกับธาตุคาร์บอน) เป็นส่วนใหญ่ และไฮโดรคาร์บอนน้ีแหละเม่ือน าไปเผาจะให้
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พลังงานออกมาแบบเดียวกับท่ีเผาฟืน เพียงแต่น ้ ามนัให้ความร้อนมากกว่าฟืน นอกจากน้ี ยงัมี
องคป์ระกอบสอดแทรกอ่ืนๆ บา้ง เช่น ก ามะถนั เป็นตน้ 

 

 

ภาพที ่4-4  แหล่งท่ีมาของปิโตรเลียม 

(ท่ีมา: http://li158wuttinan.blogspot.com/2015/10/blog-post_9.html.) 
 

  เน่ืองจากปิโตรเลียมเกิดจากพืชและสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นทะเลตายลง และถูกทบัถมอยูใ่ต้
ทรายและโคลนตมภายใตท้อ้งทะเลเป็นเวลานบัร้อยลา้นปี ซากพืชซากสัตวเ์หล่าน้ีถูกยอ่ยสลายเป็น
ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนถูกทบัถมอยู่ใตเ้ปลือกโลก ท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
และรวมตัวกันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงมีหลายชนิดปะปนกัน เช่น น ้ ามันดิบ                  
(Crude Oil) หรือน ้ ามนัปิโตรเลียมคือส่วนท่ีเป็นของเหลว ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) คือส่วนท่ี
เป็นก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) โดยทัว่ไปจะพบปิโตรเลียมในชั้นหินดินดานท่ี
ระดบัลึกประมาณ 1 ถึง 3 กิโลเมตร ชั้นหินท่ีสามารถกกัเก็บปิโตรเลียมไวไ้ดป้ระกอบดว้ยชั้นหิน
ทึบซ่ึงช่วยป้องกนัการระเหยของปิโตรเลียม และชั้นหินท่ีมีความพรุนสามารถอุม้น ้ ามนัไว ้ประเทศ
ไทยพบแหล่งน ้ ามันดิบเป็นคร้ังแรกท่ีอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี 2464 ต่อมาได้พบท่ี                
แหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดัก าแพงเพชร 

   ปัจจุบนักระบวนการและขั้นตอนในการส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม ตอ้งใชว้ิชาความรู้
ดา้นธรณีวิทยา (Geology) และธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) การส ารวจหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปทรง
ทางเรขาคณิตขนาด ของแหล่งปิโตรเลียม รวมทั้งระดบัความลึกจากพื้นผวิเพื่อประเมินคุณภาพของ

 

http://li158wuttinan.blogspot.com/2015/10/blog-post_9.html
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ปิโตรเลียมและปริมาณส ารอง นอกจากน้ี ยงัตอ้งส ารวจหาขอ้มูลทางดา้นชนิดของปิโตรเลียมใน
แหล่งสะสมตวั อตัราการไหลของปิโตรเลียม ความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม ทั้งน้ีรวมไปถึง
ความกดดนัของแหล่งปิโตรเลียม  
 

 

 

ภาพที ่4-5  ขอ้มูลการส ารวจปิโตรเลียมดว้ยคล่ืนไหวสะเทือน และการแปลความหมายขอ้มูล
โครงสร้างทางธรณีวทิยา 

(ท่ีมา: http://www.geothai.net/wp-content/uploads/2012/10/GT_Seismic_Songkhla-BAsin.png.) 
 

   1) น ้ามันดิบ ประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอนรวมตวักนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
จ านวนตั้งแต่ 4 อะตอมข้ึนไป นอกจากน้ียงัมีธาตุหรือสารอ่ืนๆประกอบอยู่ดว้ย เช่น ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ก ามะถนั วานาเดียม เหล็ก และนิกเกิล น ้ ามนัดิบท่ีเกิดข้ึนในแหล่งก าเนิดท่ีต่างๆกัน      
อาจมีคุณสมบติัแตกต่างกนั น ้ ามนัดิบส่วนมากมีสีด าหรือน ้ าตาลส่วนใหญ่ประกอบดว้ยคาร์บอน
ร้อยละ 85 ถึง 90 ไฮโดรเจนร้อยละ 10-15 นอกจากนั้นยงัมีก ามะถนัออกซิเจนไนโตรเจนและโลหะ
อ่ืนๆ เม่ือจะน ามาใช้ประโยชน์จะต้องน ามาผ่านกระบวนการกลั่นล าดับส่วน (Fractional 

distillation) เพื่อแยกเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยหลักการ คือ ให้ความร้อนแก่
น ้ ามนัดิบ (เพื่อแยกสารท่ีมีจุดเดือดใกล้เคียงกัน) จนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 350 ถึง 400 องศา
เซลเซียส แลว้ฉีดเขา้ทางดา้นล่างของหอกลัน่ท่ีมีอุณหภูมิลดหลัน่กนัตามล าดบั โดยหอกลัน่ล าดบั
ส่วนจะไดรั้บความร้อนท่ีมีส่วนฐานและหล่อเยน็ท่ีส่วนบนโมเลกุลสารหนืดและหนกัจะคงอยู่ท่ี
ฐาน ส่วนโมเลกุลท่ีเบาและระเหยง่ายจะข้ึนไปถึงยอดและควบแน่นท่ีส่วนท่ีเย็นท่ีสุดด้านบน 
ผลผลิตจากเคมีต่างๆ จะถูกดูดเก็บมาจากระดบัต่างๆ (บิโซนี เพียซ์, 2555: 74) 

ภาพขอ้มูลคล่ืนเคล่ือนไหวสะเทือน  การแปลความหมายขอ้มูลโครงสร้างทางธรณีวทิยา 

ความลึกแสดงตามระยะเวลาในหน่วยวนิาที 

http://www.geothai.net/wp-content/uploads/2012/10/GT_Seismic_Songkhla-BAsin.png
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ภาพที ่4-6  การกลัน่น ้ามนัดิบโดยการกลัน่ล าดบัส่วน 

(ท่ีมา: http://www.pttplc.com/th/About/PublishingImages/Graphics/A40%20international-

unit3/img-refined.png) 
 

    จะเห็นไดว้า่ การกลัน่น ้ามนัดิบเป็นการยอ่ยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็น
ส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ โดยใช้
หลักการแยกสารท่ีมีจุดเดือด (Boiling point) ใกล้เคียงกันหรือการกลั่นล าดับส่วน ท าให้ได้
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด โดยเรียงจากจุดเดือดต ่าสุดไปหาสูงสุด ดงัน้ี 
ก๊าซ แนฟทา น ้ ามนัก๊าด น ้ ามนัเคร่ืองบิน แก๊สออยด์ น ้ ามนัเตา น ้ ามนัหล่อล่ืน และยางมะตอย 
ตามล าดบั   

 

 

 

 

 

http://www.pttplc.com/th/About/PublishingImages/Graphics/A40%20international-unit3/img-refined.png
http://www.pttplc.com/th/About/PublishingImages/Graphics/A40%20international-unit3/img-refined.png
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ตารางที ่4-1  ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ามนัดิบ 

ผลิตภณัฑต์่างๆท่ีได้
จากการกลัน่น ้ ามนัดิบ 

จ านวนอะตอม
ของคาร์บอน 

ช่วงของ                
จุดเดือด (C) 

สถานะท่ี
อุณหภูมิ 25 C 

ประโยชน ์

ก๊าซปิโตรเลียม C1-C4 ต ่ากวา่30 ก๊าซ ท าสารเคมีวสัดุสงัเคราะห์    
และเป็นเช้ือเพลิง 

แนฟทาเบา C5-C6 0-65 ของเหลว ใชท้ าน ้ ามนัเบนซิน 

แนฟทาหนกั C6-C10 65-170 ของเหลว ใชท้ าน ้ ามนัเบนซิน                       
เป็นตวัท าละลาย 

น ้ามนัก๊าด C10-C14 170-250 ของเหลว ใชท้ าเช้ือเพลิงเคร่ืองบินไอ
พน่ และตะเกียง 

น ้ามนัดีเซล C14-C35 250-340 ของเหลว ใชท้ าเป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
เคร่ืองยนตดี์เซล 

น ้าหมนัหล่อล่ืน C19-C35 340-500 ของเหลว ใชเ้ป็นน ้ ามนัเคร่ือง 
น ้ ามนัหล่อล่ืน 

ไข C19-C35 340-500 ของแขง็ ใชท้ าเทียนไข เคร่ืองส าอาง    
ยาขดัมนั และวตัถุดิบใน           
การผลิตผงซกัฟอก 

น ้ามนัเตา มากกวา่ C35 สูงกวา่ 500 ของเหลว ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเคร่ืองจกัร 

บิทูเมน มากกวา่ C35 สูงกวา่ 500 ของแขง็ ใชท้ าวสัดุกนัซึม                               
ใชท้ ายางมะตอยราดถนน  

(ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี Online) 

 

    สถานการณ์การผลิตน ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท (Condensate) หรือก๊าซธรรมชาติ-

เหลว การผลิตน ้ ามันดิบและคอนเดนเสทมีปริมาณ 258 พนับาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 24          
ของปริมาณความตอ้งการใช้ในโรงกลัน่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 โดยการผลิต น ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 
7.3 เน่ืองจากมีแหล่งน ้ ามนัดิบเข้าใหม่ช่วงต้นปี และแหล่งไพลินกลับมาผลิตน ้ ามนัดิบอีกคร้ัง                 
ในเดือนมิถุนายน ขณะท่ีการผลิตคอนเดนเสทลดลงร้อยละ 0.9 การน าเขา้และส่งออกน ้ ามนัดิบ                   
การน าเขา้น ้ามนัดิบลดลงร้อยละ 2.4 โดยลดลงทุกแหล่งทั้งการน าเขา้จากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
ตะวนัออกไกลและแหล่งอ่ืนๆ ทั้งน้ีปี 2559 ได้เร่ิมมีการส่งออกน ้ ามนัอีกคร้ัง จากแหล่งวาสนา                  
แหล่งสงขลา แหล่งนงเยาว ์แหล่งมโนราห์และแหล่งบวัหลวง เน่ืองจากคุณภาพน ้ ามนัจากแหล่ง
ดงักล่าวไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงกลัน่น ้ามนัในประเทศ หลงัหยดุการส่งออกมาตั้งแต่ปลายปี 
2557 ตามนโยบายรัฐบาล ก าลงัการกลัน่น ้ ามนัดิบมีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งส้ิน 1,235              
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พนับาร์เรลต่อวนั โดยมีการใช้น ้ ามนัดิบเพื่อการกลั่น 1,096 พนับาร์เรลต่อวนั คิดเป็นสัดส่วน      
ร้อยละ 89 ของความสามารถในการกลัน่ทัว่ประเทศ ซ่ึงลดลงร้อยละ 3.2 เน่ืองจากมีโรงกลัน่น ้ ามนั
หลายแห่งปิดซ่อมบ ารุง (ส านกันโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน, 2560: 2-3) 
 

ตารางที่ 4-2  การจดัหาและการใชน้ ้ามนัดิบและคอนเดนเสทในประเทศไทย 

                                                                                                                                       หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

ปี การจัดหา การใช้ 

น า้มันดิบ คอนเดน
เสท 

รวม น าเข้า รวมทั้งส้ิน ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น 

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,078 

2557 139 94 233 805 1,038 7 1,029 

2558 152 96 248 875 1,123 1 1,132 

2559 163 94 258 852 1,110 31 1,096 

อตัราการเปลี่ยนแปลง% 

2557 -7.3 3.5 -3.2 -7.3 -6.4 -73.1 -4.6 

2558 10.0 1.4 6.5 8.8 8.3 -88.2 10.1 

2559 7.3 -0.9 3.9 -2.4 -1.2 3,818.4 -3.2 

(ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน, 2560: 2) 
 

   2) ก๊าซธรรมชาติ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกบัน ้ ามนัปิโตรเลียม 
และเป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีพิษ เม่ือเผาไหมจ้ะเกิด
การเผาไหม้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีก๊าซพิษออกมาน้อย จึงถือว่าเป็นเช้ือเพลิงสะอาดกว่าเช้ือเพลิง
ฟอสซิลอ่ืนๆ ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (C1) นอกจากน้ียงัมีก๊าซอีเทน (C2) โพรเพน 
(C3) บิวเทน (C4) ในอตัราส่วนมีเทน : อีเทน : โพรเพน : บิวเทน ประมาณ 85 : 8 : 4 : 1.5 ซ่ึงอาจ      
มีก ามะถนัและคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนดว้ยเล็กน้อย โดยสามารถแยกก๊าซธรรมชาติออกตาม
ประโยชน์การใชง้าน ดงัน้ี 

     2.1) ก๊าซมีเทน (C1) ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเม่ือน ามาอดัใส่ถงัความดนัสูง เรียกวา่ ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG: Compressed natural 

gas) เป็นก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV: Natural gas for vehicles) 
     2.2) ก๊าซอีเทน (C2) และโพรเพน (C3) ใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ชั้นตน้ ผลิตเมด็พลาสติก เส้นใยพลาสติก 
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     2.3) โพรเพน (C3) + บิวเทน (C4) เรียกรวมกนัวา่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG: 

Liquefied petroleum gas) โพรเพน + บิวเทน ผสมกันในอัตราส่วน 70:30 ได้ค่าความร้อนสูง                    
ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิต
เหล็กกลา้ ซีเมนต ์ไฟฟ้า ใชใ้นรถยนต ์และเช่ือมโลหะ 

      2.4) ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG: liquefied natural gas) หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(NGL: natural gassoline) หรือ คอนเดนเสท (Condensate) เป็นไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นของเหลวท่ี
อุณหภูมิและความดนับรรยากาศปกติ เป็นตวัท าละลาย สามารถล าเลียงขนส่งทางเรือทางท่อเขา้สู่
กระบวนการกลัน่เป็นน ้ามนัส าเร็จรูป รวมทั้งเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

      2.5) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เม่ือผ่านกระบวนการแยกแลว้จะท าให้
เป็นของแขง็ (น ้าแขง็แหง้) ใชถ้นอมอาหาร เบียร์ เป็นวตัถุดิบท าฝนเทียม สร้างควนัในคอนเสิร์ต  

 

ตารางที่ 4-3  การใชก้๊าซธรรมชาติรายสาขาในปีท่ีแตกต่างกนัในประเทศไทย 

หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 

 2557 2558 2559 อตัราการเปล่ียนแปลง% 

ผลิตไฟฟ้า 2,740 2,859 2,793 -2.0 

อุตสาหกรรม  653 651 694 6.9 

โรงแยกก๊าซ  960 950 948 0.1 

เช้ือเพลิงสาหรับรถยนต ์

(NGV)  

317 304 278 -8.2 

การใช ้ 4,669 4,764 4,714 -0.8 

(ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน, 2560: 2) 
 

    ปัจจุบนัสถานการณ์การจดัหาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยูท่ี่ ระดบั 5,015 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ลดลงร้อยละ 1.6 โดยลดลงทั้งการผลิตในประเทศและการน าเขา้จากต่างประเทศ 

ทั้งน้ีการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองจากบริษทัผูไ้ดรั้บ
สัมปทานแหล่งก๊าซเอราวณัและบงกชท่ีใกลห้มดอายุชะลอการลงทุน และการน าเขา้จากต่างประเทศ 
สัดส่วนร้อยละ 25 ลดลง ร้อยละ 0.8 เน่ืองจากแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติกา้ ของพม่าหยุดจ่าย
ก๊าซเพื่อซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในช่วงตน้ปี การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ท่ีระดบั 4,714 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต               
ต่อว ัน ลดลงร้อยละ 0.8 จากการใช้ผลิตไฟฟ้าท่ีลดลงร้อยละ 2.0 เ น่ืองจากช่วงท่ีพม่าหยุด                     
จ่ายก๊าซโรงไฟฟ้าฝ่ังตะวนัตก ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมราชบุรีเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนในการผลิตไฟฟ้าแทน เช่นเดียวกบัการใช ้NGV ลดลงร้อยละ 
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8.2 เน่ืองจากผูใ้ช้รถยนต์หันไปใช้น ้ ามนัแทน ขณะท่ีการใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ใน     
โรงแยกก๊าซเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 และร้อยละ 0.1 ตามล าดบั การผลิตก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) อยูท่ี่
ระดบั 19,104 บาร์เรลต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 โดยน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมตวัท าละลาย (Solvent) 

ภายในประเทศร้อยละ 91 ท่ีเหลือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศร้อยละ 9 

   2. ถ่านหิน (Coal) เป็นแร่เช้ือเพลิงธรรมชาติ ติดไฟได ้เป็นหินตะกอน และเป็นฟอสซิล
ชนิดหน่ึงท่ีมีสีน ้ าตาลอ่อน-ด า มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือสารประกอบของคาร์บอน ซ่ึงจะมีอยู่
ประมาณไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 โดยปริมาณ ถ่านหินเกิดจากการทบัถมของซากพืชในแอ่งตะกอน
น ้ าต้ืน เป็นเวลาประมาณ 225 - 350 ล้านปี ซากพืชเหล่าน้ีจะถูกแรงอดัและทบัถมอยู่ตามลุ่มน ้ า       
ก้นน ้ า หรือปากแม่น ้ าท่ีมีอากาศร้อนเน่ืองจากความร้อนท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์ ความดันของ
บรรยากาศและแรงอัดเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกรวมทั้ งการเกิดแผ่นดินไหว  ภูเขาไฟ
ระเบิด หรือมีการทบัถมของตะกอนมากข้ึน ท าให้แหล่งสะสมตวันั้นไดรั้บความกดดนัและความ
ร้อนท่ีมีอยูภ่ายในโลกเพิ่มข้ึนท าใหซ้ากพืชเปล่ียนแปลงไปเป็นถ่านหินชนิดต่างๆ  

 

 

              

 

  

 

   

 

 

 

ภาพที ่4-7  กระบวนการเกิดถ่านหิน 

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

site/images/coal-formation.jpg) 

 

 

ประมาณ 300 ล้านปี โลกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่
จ านวนมาก เม่ือตน้ไมต้ายลงจะกลายเป็นพีต 
 

พีตอยูร่ะหวา่งชั้นหินตะกอนแปรสภาพเป็นลิกไนต ์

 

ไดรั้บความร้อนกลายเป็นซบับิทูมินสัและบิทูมินสั 

 

กลายเป็นแอนทราไซต ์

 

http://www.grantowngrammar.highland.sch.uk/subjects/Peak%20Oil%20web%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%20site
http://www.grantowngrammar.highland.sch.uk/subjects/Peak%20Oil%20web%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%20site
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ภาพที ่4-8  ลกัษณะและการเผาไหมข้องถ่านหิน 

(ท่ีมา: http://www.mining.com/coking-coal-prices-are-on-a-roll-up-more-than-80-in-six-months/ 

และ http://www.westcumbriamining.com/what-is-the-plan/what-is-coking-coal/) 
 

   1) ประเภทของถ่านหิน 

     ถ่านหินสามารถแบ่งตามความสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาท่ีกลายเป็นถ่านหิน และ
แยกประเภทตามล าดบัชั้นไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

     1.1) พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการการเกิดถ่านหินในระดับต ่าสุด 
ประกอบดว้ยซากพืช ซ่ึงบางส่วนสลายตวัไปแลว้ บางส่วนยงัไม่สลายตวั สามารถมองเห็นเป็นล าตน้ 
ก่ิง หรือใบ มีสีน ้าตาลถึงสีด า มีปริมาณออกซิเจนและความช้ืนสูงแต่สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้

     1.2) ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพต ่าสุด มีสีน ้ าตาลผิวดา้น ยงัคง      
มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย เม่ือติดไฟมีควนัและเถา้ถ่านมาก มีความช้ืนมาก เน่ืองจากถ่านหิน                    
มีความช้ืนสูงถึงร้อยละ 30-70 ค่าความจุพลงังาน 17,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เป็นถ่านหินท่ีพบมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย เกิดการเผาไหม้เองได้ง่าย เป็นถ่านหินท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า บ่มใบยาสูบ 

     1.3) ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีน ้าตาลถึงสีด าทั้งดา้นและเป็นมนั มีทั้ง
เน้ืออ่อนและเน้ือแข็ง ให้ค่าความจุพลงังาน ระหว่าง 24,900 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เป็นเช้ือเพลิงท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม และเถา้ท่ีเหลือจากการเผาไหม้
แลว้ตอ้งไม่จบัตวัเป็นกอ้น 

     1.4) บิทูมินัส (Bituminous) เน้ือแน่น แข็ง สีน ้ าตาลถึงสีด าสนิท ประกอบดว้ย 
ชั้นถ่านหินสีด ามนัวาว เป็นถ่านหินท่ีให้ค่าความจุพลงังาน 30,450 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกบั
แอนทราไซต ์แต่มีคาร์บอนคงท่ีร้อยละ 75 เปลวไฟสีเหลือง ควนัมาก ใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อการถลุง
โลหะ และเป็นวตัถุดิบเพื่อเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

http://www.mining.com/coking-coal-prices-are-on-a-roll-up-more-than-80-in-six-months/%20และ
http://www.mining.com/coking-coal-prices-are-on-a-roll-up-more-than-80-in-six-months/%20และ
http://www.westcumbriamining.com/what-is-the-plan/what-is-coking-coal/
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     1.5) แอนทราไซต์ (Anthracite) มีลกัษณะด าเป็นเงา มนัวาวมาก มีรอยแตกเวา้ 
แบบกน้หอย ค่าความร้อนสูงติดไฟยาก เม่ือติดไฟให้เปลวไฟสีน ้ าเงิน ไม่มีควนั เป็นถ่านหินท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด ค่าความจุพลงังานประมาณ 32,870 กิโลจูลต่อกิโลกรัม โดยมีค่าคาร์บอนคงท่ีร้อยละ 
92 - 93 เปลวไฟสีน ้าเงิน มีควนันอ้ย ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

ตารางที ่4-4  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) 

 

    ประเทศไทยจดัเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการใช้ประโยชน์จากถ่านหินโดยเฉพาะ
ลิกไนต์ ซ่ึงในปี 2559 การจดัหาลิกไนต์อยู่ท่ีระดบั 17,895 พนัตนั เทียบเท่าน ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจาก             
ปี 2558  ร้อยละ 2.0 โดยการผลิตลิกไนต์เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 11.6 จากการเพิ่มการผลิต            
ของเหมืองแม่เมาะของ กฟผ. ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของการผลิตลิกไนตใ์นประเทศ ขณะท่ี               
การน าเขา้ถ่านหินลดลง ร้อยละ 0.7 การใชลิ้กไนต/์ถ่านหิน 2559 อยูท่ี่ระดบั 17,900 พนัตนั เทียบเท่า
น ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 ทั้งน้ีการใชลิ้กไนตเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 11.0 จากการใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการใชใ้นภาคอุตสาหกรรมลดลง ดา้นการใชถ่้านหินน าเขา้ลดลงร้อยละ 
0.7 จากการใชใ้นภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง  
   2) เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  
          เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) เป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลยี 
การก าจัดหรือลดมลพิษเพื่อน าถ่านหินมาใช้เป็นเช้ือเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน ได้แก่                         
ฝุ่ นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้ ปัจจุบนั
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้รับการพฒันาและสามารถก าจดัปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ของถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์                          
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ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ แต่ส าหรับปัญหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา
เทคโนโลยีในการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี Online) 
    ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่นในฐานะประเทศผูน้ าในการพฒันาเทคโนโลยี      
ถ่านหินสะอาดในภูมิภาคเอเชีย ไดด้ าเนินการพฒันาการใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้า 

    เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาดสามารถจ าแนกเป็นเป็นเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

      (1) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม ้(Pre-combustion technology)         
เป็นการก าจดัส่ิงเจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน เช่น ฝุ่ นละออง เศษดิน เศษหิน และสารประกอบ   
อนินทรีย ์เช่น Pyritic Sulfur เพื่อลดปริมาณเถา้และก ามะถนั ซ่ึงจะช่วยเพิ่มค่าความร้อนของถ่าน
หินก่อนน าไปเผาไหมเ้ป็นเช้ือเพลิงต่อไป  
      (2) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะการเผาไหม้ (Combustion technology)                   

เป็นการปรับปรุงเตาเผาและหมอ้ไอน ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมถ่้านหินและลดมลพิษท่ี
เกิดระหวา่งการเผาไหม ้ซ่ึงจะควบคุมไม่ใหมี้การปล่อยก๊าซมลพิษ (Zero emission)  

      (3) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลงัการเผาไหม้ ( Post-combustion technology) 

เป็นการก าจดัมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมแ้ละป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากถ่านหินเผาไหมแ้ลว้  
      (4) เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาดโดยแปรสภาพถ่านหิน (Coal conversion) มีการ
พฒันา ดงัน้ี 

       (4.1) Coal gasification technology คือ การแปรสภาพถ่านหินให้เป็นก๊าซ                    
ซ่ึงเป็นกระบวนการออกซิเดชนัถ่านหินเพียงบางส่วน โดยถ่านหินท าปฏิกิริยากบัก๊าซออกซิเจน
หรืออากาศและไอน ้าภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง แลว้แปรสภาพใหก้๊าซเช้ือเพลิง (Fuel Gas) 

       (4.2) Coal liquefaction technology คือ การแปลงถ่านหินให้อยู่ในสภาพ
ของเหลว ซ่ึงเป็นการแปรรูปถ่านหินใหอ้ยูใ่นรูปเช้ือเพลิงเหลว (liquid fuel) 

       (4.3) Dimethyl ether (DME) คือ เทคโนโลยีสังเคราะห์เช้ือเพลิงสะอาด                    
โดยน าก๊าซมีเทนซ่ึงมาจากเหมืองถ่านหิน น ามาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์                     
คือ DME ซ่ึงคุณสมบัติเปรียบเสมือน LPG (liquefied petroleum gas) คาร์บอนไดออกไซด์ และ  
เมธานอล  
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ภาพที ่4-9  การท าเหมืองเปิดแบบบ่อ (ซา้ย) การท าเหมืองถ่านหินแบบเหมืองใตดิ้น (ขวา) 
(ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี Online) 

 

  3. หินน ้ามัน (Oil shale) เป็นหินดินดานชนิดหน่ึง มีสีน ้ าตาลอ่อน เกิดจากการสะสม
ของสารอินทรีย์จ  าพวกพืชและสัตว์ในบริเวณท่ีเหมาะสม ด้วยเวลานับล้านปีโดยอินทรีย์สาร
เหล่านั้น  ถูกเปล่ียนสภาพเป็นสารอินทรียท่ี์เรียกว่า คีโรเจน (kerogen) ซ่ึงคลุกเคล้ากับตะกอน
กลายเป็นหินน ้ ามนั ซ่ึงเป็นสารน ้ ามนัอุม้อยู่ในเน้ือหิน น ามากลัน่เอาน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกได้ หิน
น ้ามนัมีสารคีโรเจน (kerogen)  ปนอยูม่กัมีการเรียงตวัเป็นชั้นบางๆ เม่ือกลัน่จะให้ปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซ เรียกวา่ น ้ามันหิน (Shale 0il) หินน ้ ามนัมีสีน ้ าตาลไหมถึ้งด า แข็งและเหนียว มีอตัราส่วน
ของสารอินทรียต่์อสารอนินทรียไ์ม่เกิน 1 ต่อ 4 และ อตัราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนต ่ากวา่ถ่านหิน 
สีของหินน ้ ามนั อาจมีสีเขียวออกน ้ าตาล เม่ือเอาไฟลนจะไดก้ล่ินน ้ ามนัระเหยออกมา หินน ้ ามนัท่ี
น่าสนใจในเชิงพาณิชยน์ั้นควรให้น ้ามนัมากกวา่ 10 ถึง 15 แกลลอนต่อ 1 ตนั (หินน ้ามนัท่ีสกดัไดมี้
คุณสมบติัและลกัษณะเช่นเดียวกบัน ้ามนัดิบ) ทั้งน้ียงัข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจและเช้ือเพลิงส ารอง
อ่ืนๆ ของแต่ละประเทศดว้ย (ววิฒัน โตธิรกุล, 2547: 1-2) 
    1) แหล่งหินน า้มันในประเทศไทย  
     การส ารวจหินน ้ ามนัในประเทศเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยเร่ิมส ารวจแหล่ง 
หินน ้ ามนัท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นแหล่งหินน ้ ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั แหล่งหิน
น ้ ามันท่ีส ารวจพบแล้วมีหลายแหล่งด้วยกันส่วนมากพบว่าเกิดร่วมกับถ่านหิน ยุคเทอร์เทียร่ี 

(Tertiary) แหล่งหินน ้ ามนัท่ีน่าสนใจในเชิงพาณิชยแ์ละมีการศึกษาอย่างมาก คือ แหล่งหินน ้ ามนั  
ในแอ่งแม่สอดบริเวณ อ าเภอแม่สอด และอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก นอกจากแหล่งดงักล่าวแลว้
ยงัพบท่ีแหล่งล้ี จงัหวดัล าพูน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแจห่้ม และอ าเภอแม่ทะ จงัหวดั
ล าปางรวมทั้งบริเวณ อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงแหล่งเหล่าน้ีมีขนาดเล็กๆ 
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    2) การใช้ประโยชน์จากหินน า้มัน                

      ส าหรับการใช้ประโยชน์จากหินน ้ ามนัสามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงโดยตรง คือ                      
การน าหินน ้ ามนัมาบดเป็นผงแลว้พ่นเขา้ไปในเตาท่ีไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะ เม่ือพ่นเขา้ไป
แล้วจะเกิดการเผาไหมโ้ดยตรง พลงังานความร้อนท่ีได้รับจากการเผาไหมน้ี้สามารถน าไปผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ การใช้ประโยชน์อีกขอ้คือการน าหินน ้ ามนัมาสกดัเพื่อให้ได้น ้ ามนัหินออกมา                     
และน าไปใช้ประโยชน์ได ้ส่วนกากท่ีเหลือจากการน าหินน ้ ามนัมาบดและเผาไหมส้ามารถน ามา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนต ์หรืออิฐก่อสร้าง เป็นตน้  
 

      

 

ภาพที ่4-10  หินน ้ามนั น ้ามนัท่ีสกดัได ้และการเผาไหมหิ้นน ้ามนั 

(ท่ีมา: Miller and Spoolman, 2012: 371-372 และ http://oildoc.ir/3171/%D8%B1%D9%88%D8% 

B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1 

%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84.html) 

 

  4. ทรายน ้ามัน (Tar sands) เป็นทรายท่ีประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
อินทรียส์ารอ่ืนๆ รวมกนัอยู่ในลกัษณะน ้ ามนัหนัก (Heavy oil) ท่ีแทรกอยู่ระหว่างเม็ดทราย และ                 
ท  าหนา้ท่ีเช่ือมและประสานเม็ดทรายให้เป็นเน้ือเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัมีส่วนประกอบของอนินทรีย ์
สารเจือปนอยู ่เช่น วาเนเดียม เหล็ก ทองแดง ทรายน ้ามนัเกิดจากน ้ ามนับางส่วนของโลกไหลเขา้ไป
ในชั้นของหินทรายท่ีอยูใ่กลเ้คียง ซ่ึงเราสามารถสกดัน ้ ามนัออกจากทรายน ้ ามนัได ้เรียกว่า น ้ามัน
ทราย (Tar oil) มีลกัษณะหนืดคลา้ยยางมะตอย  
    การสะสมตัวของทรายน ้ ามันมีในหลายประเทศแต่ท่ีส าคัญได้แก่ ทรายน ้ ามัน                   
ท่ีรัฐอลัเบอร์ตา (Alberta) ประเทศแคนาดา นอกจากน้ี ยงัมีท่ีประเทศคาซักสถาน และรัสเซีย 
ปริมาณส ารองหินน ้ ามันทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 2 ล้านล้านบาเรล หรือประมาณ 320,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รวมถึงปริมาณท่ียงัไม่คน้พบด้วยแล้ว ปัจจุบนัทรายน ้ ามนัท่ีคน้พบแล้วมีปริมาณ

http://oildoc.ir/3171/%D8%B1%D9%88%D8%25
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ส ารองประมาณ 100,000 ล้านบาเรล ในจ านวนน้ีเป็นแหล่งในรัฐอลัเบอตา ประมาณ 70% หรือ
ประมาณ 176.8 จิกกะบาเรล (28.11×109 m3) ส่วนประเทศไทยส ารวจพบท่ีอ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ แต่ยงัไม่ไดน้ าข้ึนมาใช ้(กระทรวงอุตสาหกรรม, Online) 
 

 
 

ภาพที ่4-11  ลกัษณะของทรายน ้ามนั 

(ท่ีมา: http://www.ecolab.com/nalco-champion/about/industries-we-serve/energy-exploration-and-

production/oil-sands) 
 

 
 

ภาพที ่4-12  ทรายน ้ามนัอลัเบอร์ตา (Alberta tar sands) ของประเทศแคนาดา 

(ท่ีมา: https://philebersole.wordpress.com/2015/03/03/the-death-throes-of-alberta-tar-sands/) 
 

  

http://www.ecolab.com/nalco-champion/about/industries-we-serve/energy-exploration-and-production/oil-sands
http://www.ecolab.com/nalco-champion/about/industries-we-serve/energy-exploration-and-production/oil-sands
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5. มลพษิจากการใช้เช้ือเพลงิฟอสซิล 

แหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไปถือเป็นเป็นแหล่งพลังงานหลักท่ีมีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย แต่การเผาไหมแ้หล่งเช้ือเพลิงดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ ามนัและถ่านหินได้ก่อให้               
เกิดสารมลพิษซ่ึงถือเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
โดยสารมลพิษจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง หรือพลงังานของมนุษยมี์ดงัน้ี 

  1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2: Carbondioxide) เป็นก๊าซท่ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบ
ปกติของอากาศและเป็นส่วนหน่ึงของวฏัจกัรคาร์บอนในชีวาลยั (Biosphere) มีความสามารถในการ
ดูดซบัแสงแดดไดดี้ เม่ือมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเกิดข้ึนมาก ปริมาณก็จะมีมากตามข้ึนไปดว้ย ท าให้มี
คาร์บอนไดออกไซดห์นาแน่นในบรรยากาศส่งผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจนเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก (ชมพูนุท สงกลาง, 2559: 108) ซ่ึงมีผลต่ออุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน เกิดภาวะโลก
ร้อน ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิบริเวณเส้นศูนยสู์ตรกบัขั้วโลกลดน้อยลง แนวปะทะระหว่าง
อากาศร้อนและเย็นเปล่ียนไปมาก เกิดความผกผนัของภูมิอากาศ เช่น ภาวะความกดอากาศต ่า                 
มากข้ึน มรสุมพดัแรงและบ่อย เกิดพายุโซนร้อน ไตฝุ้่ น ดีเปรสชัน่ ทอร์นาโด ฝนตกหนกัผิดปกติ  
อุทกภยัเฉียบพลนั น ้าทะเลมหาสมุทรขยายตวัน ้าท่วมเฉียบพลนั เกาะบางแห่งจมหาย เป็นตน้    
 

 
 

ภาพที ่4-13  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/nick25012542/hna-ced) 

https://sites.google.com/site/nick25012542/hna-ced
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ภาพที ่4-14  ตวัอยา่งภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน  

(ท่ีมา: https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9937 และ https://www.google.com/ 

search?q=%E0% B8%99% E0%B9%89% E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9% 

88%E0%B8%A7%E0%B8% A1&source=lnms&tbm= isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ 

96q3zdnaAhUEG5QKHeDoDtYQ_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=wivbg9fuQBuPXM:) 
 

   สถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบนัจากภาคการใช้พลงังาน
ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 พบวา่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 สอดคลอ้งกบัการใช้พลงังานของประเทศ                      
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนทุกภาคเศรษฐกิจ ได้แก่                 
ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ (ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน) ยกเวน้
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นภาคท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากท่ีสุด และน ้ ามันเป็นเช้ือเพลิงหลักท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด                      
การเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยงัคงมีอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการใช้พลงังาน
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของโลกและมีแนวโนม้ค่อยๆ ลดลง ในขณะท่ีอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) ใกล้เคียงกบัค่าเฉล่ียของโลกและมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงเช่นกนั 
(ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2559: 2) 

https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9937
https://www.google.com/%20search?q=%E0%25%20B8%99%25%20E0%25
https://www.google.com/%20search?q=%E0%25%20B8%99%25%20E0%25
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  2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO: Carbonmonoxide) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีรส และกล่ิน 

เบากวา่อากาศเล็กนอ้ย แหล่งก าเนิดท่ีส าคญัของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คือ การเผาไหมข้องน ้ ามนั 
เช้ือเพลิงจากเคร่ืองยนต์ของยานพาหนะต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ และการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากอาคารบา้นเรือน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ก่อให้เกิด
การระคายเคืองแต่เป็นก๊าซท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพมาก เพราะเม่ือหายใจเขา้ไปส่งผลท าให้ร่างกาย
ขาดออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ อาจหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวติได ้ในบริเวณท่ีมียวดยานสัญจรไปมา
อย่างคบัคัง่ หรือการจราจรติดขดัจะมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูง ซ่ึงจะฟุ้งกระจาย
ปะปนอยู่ในอากาศ เม่ือมนุษยห์ายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เขา้ไปจะรวมกบัฮีโมโกลบิน              
ในเลือดเกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน ท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนไปเล้ียงเซลล์
ต่างๆ ไดต้ามปกติ (เกาะไวกว่าออกซิเจน 250-300 เท่า) โดยเฉพาะเซลล์สมองจะเกิดอาการเวียน
ศีรษะ หายใจอึดอดั คล่ืนไส้อาเจียน ถา้ร่างกายไดรั้บเขา้ไปมากทนัทีอาจท าใหเ้สียชีวติได ้

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่4-15  การเกาะของคาร์บอนมอนอกไซดก์บัฮีโมโกลบิน 

(ท่ีมา: https://auto.mthai.com/news/tips/34105.html และhttp://uvahealth.com/services/plastic-

surgery/conditions-treatments/11982) 

 

    คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่มีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผสมของ     
ก๊าซเรือนกระจกโดยก่อให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (OH) อตัราส่วนผสมท่ีละติจูดสูงๆทางตอนเหนือ
เพิ่มข้ึนตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 19 ค่าเฉล่ียอตัราส่วนผสมทัว่โลกอยู่ท่ี 94 ส่วนในพนัลา้นส่วนในปี 
ค.ศ. 2006 อตัราส่วนผสมจะมีค่าสูงในซีกโลกเหนือและต ่าในซีกโลกใต ้อยา่งไรก็ตามการเพิ่มข้ึน
ของอตัราส่วนผสมของคาร์บอนมอนอกไซด์มีการกวดัแกวง่ในปี ค.ศ. 1997-1999 อตัราการเพิ่มใน

ฮีโมโกลบินขนส่งออกซิเจน                    
และคาร์บอนไดออกไซด์ 

ฮีโมโกลบิน 
เม็ดเลือดแดง 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 

เกาะกับฮีโมโกลบิน                     
อย่างหนาแน่น 

 

ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไม่สามารถเกาะได้ 

 

https://auto.mthai.com/news/tips/34105.html
http://uvahealth.com/services/plastic-surgery
http://uvahealth.com/services/plastic-surgery
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ซีกโลกเหนือกลบัมาเพิ่มอีกคร้ังในปี ค.ศ. 2002 อตัราส่วนผสมเฉล่ียรายเดือนมีการกวดัแกวง่ทาง
ซีกโลกเหนือมากกว่าทางซีกโลกใต ้ทั้งน้ีตวัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ การปล่อยก๊าซจาก
อุตสาหกรรม การเผาไหมม้วลชีวภาพ การเคล่ือนยา้ยและการผนัแปรของอนุมูลไฮดรอกซิล เป็นตน้  

(ศูนยต์รวจวเิคราะห์โอโซนและรังสี กรมอุตุนิยมวทิยา, Online) 
  3. ก๊าซมีเทน (CH4: Methane) เป็นก๊าซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เกิดจากของเสียจาก
สัตวเ์ล้ียง เช่น ววั ควาย การท านาท่ีลุ่มน ้ าท่วมขงั การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงถ่านหินก๊าซธรรมชาติ และ
การท าเหมืองถ่านหิน มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยู่มากมายทั้งในธรรมชาติ และท่ีเกิดจากฝีมือ
มนุษย ์เช่น จากแหล่งนาขา้ว จากการยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวิต จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภทถ่าน
หิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหมท่ี้เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงต่างๆ สามารถท าใหเ้กิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูงถึง 20% ของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ
ทั้งหมด นอกจากน้ียงัมีรายงานการศึกษาของ คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC:) ว่าพื้นท่ีการเกษตรประเภท
นาขา้วในประเทศแถบเอเชีย และออสเตรเลีย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณท่ีมาก 
และมีปริมาณแตกต่างกนัในแต่ละบริเวณ ข้ึนกบัชนิดและคุณภาพของดินในแต่ละพื้นท่ี แม้ว่า       
การปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ จะมีมากกว่ากรณีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซมีเทน   
มีอายุสะสมเฉล่ียประมาณ 11 ปี น้อยมากเม่ือเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็นสาเหตุให้
ผลกระทบโดยตรง อนัเน่ืองจากภาวะเรือนกระจกโดยก๊าซมีเทนมีน้อยกวา่ผลกระทบ อนัเกิดจาก
ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ แต่ก็มีผลกระทบมากเป็นอนัดบัสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                  
มีรายงานว่าพลงังานเฉล่ียรวม ท่ีเกิดจากผลกระทบโดยตรงของก๊าซมีเทนประมาณ 0.47 วตัต์ต่อ
ตารางเมตร (ศูนยต์รวจวเิคราะห์โอโซนและรังสี กรมอุตุนิยมวทิยา, Online) 
  4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2: Sulphurdioxide) มีก ามะถนัเจือปนอยูป่ระมาณ 3-7 
เปอร์เซ็นต์โดยเฉล่ีย เม่ือมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถันเป็นส่วนประกอบ เช่น ถ่านหิน 
ก ามะถนัจะรวมตวักบัออกซิเจนกลายเป็นก ามะถนัออกไซด์ระเหยออกมาสู่บรรยากาศท าให้อากาศ
เป็นพิษ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่ติดไฟ มีกล่ินฉุน หากเราอยู่ในท่ีท่ีมีก๊าซชนิดน้ี               
จะรู้สึกแสบจมูก เม่ือหายใจเขา้ไปจะท าให้เยื่อบุทางเดินหายใจอกัเสบ หลอดลมหดแคบท าให้
อากาศระบายเขา้ออกได้น้อยลงเป็นอาการท่ีเกิดมากแก่ผูท่ี้เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอยู่แล้ว 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศ เม่ือถูกแสงแดดจะกลายเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ 
(SO3) ไดง่้าย เม่ือรวมตวักบัละอองน ้ าจะกลายเป็นกรดก ามะถนั หรือกรดซลัฟูริค ตกลงมากบัฝนท า
ให้น ้ าฝนมีฤทธ์ิเป็นกรด เรียกว่า ฝนกรด ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มมาก คือท าให้ส่ิงก่อสร้าง     
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ท่ีท  าดว้ยหินปูน และโลหะสึกกร่อน ตน้ไมต้าย และแหล่งน ้ ามีความเป็นกรดสูงจนสัตวน์ ้ าไม่อาจ
อาศยัอยู่ได้ ในเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น และการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีมีการเผาไหม้
เช้ือเพลิง หรือการใชเ้คร่ืองยนตป์ระเภทสันดาปภายในจะมีปัญหาอากาศเสีย เน่ืองจากก๊าซซลัเฟอร์-

ไดออกไซดอ์ยูเ่สมอ (วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 178) 

 

   

 

ภาพที ่4-16  แหล่งปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ท่ีมา: http://trendintech.com/2016/06/13/nasa-reveal-39-new-sources-of-man-made-sulphur-

dioxide-pollution/, https://assetsstock.com/business/global-sulfur-dioxide-market.html                            

และ http://thehill.com/policy/energy-environment/272738-epa-11-states-have-failed-to-write-

sulfur-dioxide-pollution-plans) 
 

  5. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  (NOX: Nitrogenoxide) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์หรือ
ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นแก๊สพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภทถ่านหินหรือน ้ ามนั                    
ท่ีอุณหภูมิสูง ออกไซด์ของไนโตรเจน ได้แก่ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (N2O) ไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) และไนโตรเจนเพนตะออกไซด์ 
(N2O5) เป็นต้น พบว่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นมลพิษทางอากาศ           
ท่ีส าคญักว่าออกไซด์ของไนโตรเจนอ่ืนๆ เน่ืองจากไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน          
หากท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนจะเปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซสีน ้ าตาลแดง       
มีกล่ินฉุนคล้ายคลอรีน ละลายน ้ าได้ดี เม่ือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท าปฏิกิริยากบัละอองน ้ า       
ในอากาศท าใหเ้กิดเป็นกรดไนตริก (HNO3) ซ่ึงเป็นสารท่ีท าใหเ้กิดฝนกรด (ธนิยา เกาศล, 2554: 15) 
ออกไซด์ของไนโตรเจนทุกชนิดถือไดว้า่มีพิษร้ายแรงมาก หากทดลองกบัสัตวจ์  าพวกแมว หนูหรือ
กระต่ายโดยให้หายใจเอาอากาศท่ีมีออกไซด์ของไนโตรเจนมากกวา่ 100 ส่วนในอากาศลา้นส่วน
เขา้ไป สัตวเ์หล่านั้นจะตายเน่ืองจากอาการปอดบวม และคนเราท่ีหายใจเอาแก๊สชนิดน้ีเขา้ไปก็จะท า
ให้เยื่อบุหลอดลมและปอดอักเสบ หากหายใจเข้าไปมากๆ ก็จะถึงแก่ความตายเช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ี ออกไซด์ของไนโตรเจนจะท าให้พืชเติบโตช้าลงอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามในอากาศทัว่ไป   

http://trendintech.com/2016/06/13/nasa-reveal-39-new-sources-of-man-made-sulphur-dioxide-pollution/
http://trendintech.com/2016/06/13/nasa-reveal-39-new-sources-of-man-made-sulphur-dioxide-pollution/
https://assetsstock.com/business/global-sulfur-dioxide-market.html%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
https://assetsstock.com/business/global-sulfur-dioxide-market.html%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://thehill.com/policy/energy-environment/272738-epa-11-states-have-failed-to-write-sulfur-dioxide-pollution-plans
http://thehill.com/policy/energy-environment/272738-epa-11-states-have-failed-to-write-sulfur-dioxide-pollution-plans
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ยงัไม่มีก๊าซชนิดน้ีมากจนเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์นอกจากในบริเวณท่ีมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงมาก 
เช่น ในถนนบริเวณท่ีมีจราจรคบัคัง่รถยนตจ์  านวนมากอาจพ่นก๊าซชนิดน้ีออกมาจนเกิดอนัตรายข้ึน
ไดโ้ดยท าให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ระบบทางเดินหายใจ เม่ือหายใจเขา้ไปติดต่อกนันานๆ ก็จะ
เกิดอนัตรายมากข้ึน (วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 179) 

 

 

 

ภาพที ่4-17  สารมลพิษท่ีก่อใหเ้กิดฝนกรด 

(ท่ีมา: Brennan and Withgott, 2005: 344; อา้งถึงในวรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 179) 

 

  6. ไฮโดรคาร์บอน (HC: Hydrocarbon) เป็นสารอินทรียท่ี์เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
โดยเฉพาะไอเสียรถยนต์เน่ืองจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เป็นสารประกอบท่ีมีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั กลุ่มท่ีมีคาร์บอนตั้งแต่ 1 ถึง 4 อะตอม จะมีสถานะเป็นก๊าซเม่ืออยู่
ในอุณหภูมิปกติ เช่น มีเทน (CH4) โพรเพน (C3H8) บิวเทน (C4H10) เป็นตน้ ส่วนพวกท่ีมีคาร์บอน
ตั้งแต่ 5 ข้ึนไปจะอยูใ่นสภาวะของเหลวหรือของแข็งท่ีมีอุณหภูมิปกติ เช่น เบนซีน (C6H6) ทาร์ (Tar) 

แอสฟัลส์ (Asphalts) เป็นตน้ ซ่ึงโพรเพนและบิวเทนเป็นองคป์ระกอบหลกัในก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

อนัตรายไม่มากนัก แต่รวมกบัไนโตรเจนออกไซด์ และโอโซนจะท าให้เกิดหมอกควนั (Smog)              
เป็นอนัตรายกบัคนและสัตว ์มีแหล่งก าเนิดจากการสันดาปเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะ
ต่างๆ การเผาไหมถ่้านหิน ควนัจากบุหร่ี อุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนั สถานีบริการน ้ามนั เป็นตน้  

  7. ก๊าซโอโซน (O3) โมเลกุลโอโซนประกอบด้วยอะตอมออกซิเจน  (O) 3 อะตอม              

เป็นก๊าซท่ีเกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจน (O2) เป็นอะตอมอิสระ  (O) โดยพลังงาน                 
จากดวงอาทิตย  ์และเกิดการรวมตวักบัโมเลกุลออกซิเจน (O2) เกิดเป็นโอโซน (O3) ดว้ยปฏิกิริยา                
ท่ีเรียกว่า โฟโตเคมิคอลออกซิเดชั่น (Photochemical oxidation reaction) โอโซนเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี
หรือมีสีฟ้าอ่อน มีกล่ินฉุน ละลายน ้ าได้เล็กน้อย สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อก าจดัเช้ือโรค                        

ไนตริกออกไซด ์(NO) 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  

 

น ้า, ออกซิเจน กรดซลัฟริูก (H2SO4) 

กรดไนตริก (HSO3) 
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ก๊าซโอโซนสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งในระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกท่ีใกล้พื้นดินคือชั้นบรรยากาศ                
โทรโพสเฟียร์ และในระดบับรรยากาศชั้นท่ีสูงจากผิวโลกคือชั้นสตราโตสเฟียร์ โอโซนท่ีอยู่ใน              
ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เป็นโอโซนท่ีมีประโยชน์คือช่วยห่อหุ้มโลกและกรองรังสีจาก                 
ดวงอาทิตยใ์นช่วงความยาวคล่ืนระหว่าง 240 ถึง 320 นาโนเมตร รังสีพลงังานสูงขนาดน้ีสามารถ
ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนงัและท าอนัตรายพืชพนัธ์ุหลายชนิด ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศท่ีมนุษย์
อาศยัอยูห่รือโทรโพสเฟียร์ในธรรมชาตินั้นมีอยูแ่ลว้ในปริมาณท่ีเหมาะสม แต่เม่ือมีปริมาณสูงข้ึน
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศน้ี                        
มีแนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจากปฏิกิริยาระหวา่งก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (ชมพูนุท สงกลาง, 2559: 

109) 
 

6. พลงังานทีใ่ช้แล้วไม่หมด  
 พลงังานท่ีใช้แลว้ไม่หมดหรือแหล่งพลงังานหมุนเวียน ก าเนิดมาจากแหล่งพลงังานท่ีได ้                    
จากธรรมชาติซ่ึงสามารถหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ใช้แลว้ไม่หมดไป หรือสร้างทดแทนได ้     
ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นพลงังานส าคญัท่ีน ามาทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิลได้ส่วนหน่ึง เน่ืองจาก
อตัราการใช้พลงังานจากเช้ือเพลิงจากฟอสซิลอยู่ในอตัราสูงมากและเพิ่มข้ึนทุกปี แหล่งพลงังาน
หมุนเวียนส่วนใหญ่มีก าเนิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาจจะน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
โดยตรง เช่น พลงังานงานความร้อน หรือน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ทางออ้ม เช่น พลงังานลม 
พลงังานจากชีวมวล (ชีวมวลเป็นพลงังานที่ได้จากการเกษตรและกสิกรรม เช่น ฟืน แกลบ ชาน
ออ้ย และมูลสัตว)์ เป็นตน้ พลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด ไดแ้ก่ พลงังานจากแสงอาทิตย ์พลงังานจากน ้า 

พลงังานลม พลงังานชีวมวล พลงังานจากความร้อนใตพ้ิภพ และพลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์   
  1. พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตยถื์อเป็นดาวฤกษข์นาดใหญ่อยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุด 
เป็นแหล่งก าเนิดพลงังานท่ีส าคญัยิ่ง ถือเป็นพลงังานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลงังาน      
ท่ีมีศกัยภาพสูง ดวงอาทิตย์ห่อหุ้มด้วยก๊าซโฮโดรเจน (H2) เป็นองค์ประกอบมากท่ีสุด 3 ใน 4 

รองลงมา คือ ก๊าซฮีเลียม (He) และธาตุอ่ืนๆ จ านวนเล็กนอ้ย ก๊าซไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลงังานของ
ระบบสุริยะและความร้อนมหาศาล โดยแก๊สไฮโดรเจนเม่ือไดรั้บความร้อนสูงจะปฏิกิริยารวมตวักนั
กลายเป็นก๊าซฮีเลียม เรียกว่า ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion reaction) และปลดปล่อยพลงังานเทียบเท่า
มวลประมาณ 4 × 1016 กิโลกรัม พลงังานน้ีถูกถ่ายเทออกมาในรูปการแผ่รังสีความร้อน (Radiative 

zone) และการพาความ ร้อน (Convective zone) จากนั้ น จึง ถ่ าย เท สู่อวกาศมา ถึงโลกของ                       
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เราในรูปการแผ่รังสีความร้อนดว้ยความเขม้ประมาณ 1,353 วตัต์ต่อตารางเมตร (วดัท่ีบรรยากาศ
ชั้นนอกสุดของโลก) 
    ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรจึงไดรั้บแสงอาทิตยค์่อนขา้งสูง 
ค่าความเขม้แสงอาทิตยร์วมเฉล่ียของประเทศมีประมาณ 4 - 4.5 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั 
ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct radiation) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลือเป็น
พลงังานรังสีกระจาย (Diffused radiation) ซ่ึงเกิดจากละอองน ้ าในบรรยากาศ (เมฆ) ซ่ึงมีปริมาณ             
สูงกวา่บริเวณท่ีห่างจากเส้นศูนยสู์ตรออกไปทั้งแนวเหนือ-ใต ้หากเราสามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์    
ท่ีสาดส่องลงมาของพื้นท่ีทั้งประเทศเพียงหน่ึงในร้อยส่วนของพื้นท่ีทั้งหมด เราจะไดรั้บพลงังาน
เทียบเท่ากบัการใชน้ ้ามนัดิบประมาณ 7,000,000 ตนัต่อปี  

   ในประเทศไทยมีการน่าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชจ้  านวน 2 รูปแบบ คือ 

     1) กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน (Photo 

thermal) เป็นการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้อยูใ่นรูปของพลงังานความร้อนโดยใชอุ้ปกรณ์รับ
แสงดูดพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย์ กระบวนการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังาน
ความร้อนมีหลักการท างานโดยใช้แผงรับแสงอาทิตย์ (Solar collector) กักเก็บความร้อนให้กับ               
การไหล เช่น อากาศหรือน ้ าท่ีบรรจุอยู่ภายใน แล้วน าไปเก็บไวใ้นถังเก็บน ้ าร้อนหรือถังเก็บ               
แก๊สร้อน เช่น การอบแห้ง การผลิตน ้ าร้อน หรือเพื่ออบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร หรือเพื่อสร้าง
ความอบอุ่นให้แก่อาคารบ้านเรือนในประเทศท่ีอากาศหนาวเย็น  ถ้าเรากักเก็บความร้อนจาก
แสงอาทิตยไ์ด้มากพอ (โดยใช้ระบบท่อ ระบบรางพาราโบลิก หรือระบบหอคอยรวมแสง) ก็จะ 
สามารถน าความร้อนน้ีมาผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้ช่นเดียวกบัการใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์ 
      ตวัอย่างการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานความร้อน เช่น เคร่ืองท า
ความร้อนดว้ยระบบไหลเวียนของน ้ าท่ีใชพ้ลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย ์(Solar water heaters) 

เป็นการใชป้ระโยชน์จากการดูดกลืนและคายความร้อน (วตัถุสีเขม้จะดูดกลืนแสงหรือความร้อนได้
มากกวา่วตัถุสีอ่อน และวตัถุสีเขม้จะคายความร้อนไดดี้กวา่วตัถุสีอ่อน พื้นผิวท่ีเรียบเป็นมนัวาวจะ
ดูดกลืนความร้อนไดน้อ้ย เพราะสะทอ้นแสงไดดี้) 
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ภาพที ่4-18  ส่วนประกอบของเคร่ืองท าความร้อนท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

(ท่ีมา: http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31424/044022) 

 

    2) กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (Photovoltaic)    
เป็นการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้ามีหลกัการท างานโดยการท าให้เกิดการไหล
ของอิเล็กตรอนดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell) ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ 
เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนใหญ่ท าจากสารก่ึงตวัน าจ าพวก
ซิลิคอน เจอร์มาเนียม หรือสารอ่ืนท่ีให้ปรากฏการณ์เกิดกระแสไฟฟ้าอันเน่ืองมาจากแสง 
(Photovoltaic effect) สามารถให้ประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า
ไดสู้งถึง 22 เปอร์เซ็นต ์ 
      กระบวนการของเซลล์แสงอาทิตยคื์อการผลิตไฟฟ้าจากแสง โครงสร้างของ
เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์นิยมใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รอยต่อพีเอน็  (P-N junction) ของสารก่ึงตัวน า ท่ี
ไวต่อแสง ซ่ึงวสัดุก่ึงตวัน าท่ีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดในโลก ไดแ้ก่ ซิลิคอน (Si) ซ่ึงถลุงไดจ้าก 
แร่ควอตไซต์หรือทราย เม่ือมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดการสร้างพาหะ                     
น าไฟฟ้าท่ีมีประจุบวกและประจุลบข้ึน ไดแ้ก่ โฮล (Hole) และ อิเล็กตรอน (Electron) โครงสร้าง
รอยต่อพีเอ็นจะท าหนา้ท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลลเ์พื่อแยกพาหะไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนให้ไหล
ไปท่ีขั้วลบ และท าให้พาหะน าไฟฟ้าชนิดโฮลไหลไปท่ีขั้วบวก ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้า
แบบกระแสตรง (Direct current) ท่ีขั้ วทั้ งสอง เม่ือเราต่อเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับเคร่ืองไฟฟ้า                 
(เช่น หลอดแสงสว่าง มอเตอร์ ฯลฯ) ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ยิ่งแสงส่องแรงมากเท่าใด              
ยิง่เกิดไฟฟ้าไหลมากข้ึน 

http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31424/044022
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ภาพที ่4-19  หลกัการท างานของเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการใชง้านเซลลแ์สงอาทิตย ์

(ท่ีมา: http://www.energyreform-solar.com/th/content/126/5610036.html และ https://www. 

greenamerica.org/green-living/try-solar-water-heater) 

 

     เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมาในช่วงกลางวนั ไฟฟ้าท่ีผลิต
ออกมาจากแผงถูกเก็บไวใ้นแบตเตอร่ีเพื่อใช้ในเวลากลางคืน ปัจจุบนัเซลล์แสงอาทิตย์มกัใช้                 
ผลิตไฟฟ้าให้แก่เคร่ืองใชข้นาดเล็กแบบพกพา เช่น ไฟฉาย นาฬิกา เคร่ืองคิดเลข แบตเตอร่ีโทรศพัท์
ส ารอง บา้นท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง ส่วนการผลิตในระดบัขนาดใหญ่เพื่อทดแทน
โรงงานไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งใชแ้ผงเซลล์แสงอาทิตยจ์  านวนมากในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ เพราะประสิทธิภาพ
ในการเปล่ียนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ายงัต ่าอยู่มากประมาณ 10% - 15% ดังนั้ น การใช้เซลล์
แสงอาทิตยจึ์งตอ้งพฒันาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพหรือการสังเคราะห์วสัดุชนิดใหม่ข้ึนมา
เพื่อให้คุ ้มกับการลงทุนและใช้พื้นท่ีลดลง  อีกทั้ งในปัจจุบันข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิศาสตร์                  

http://www.energyreform-solar.com/th/content/126/5610036.html
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ไม่แน่นอนมีผลต่ออตัราการตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย ์เป็นอุปสรรคในการน าพลงังาน              
จากแสงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน์ หากเราสามารถน าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบบนโลกมาใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี พลงังานแสงอาทิตยจ์ะเป็นพลงังานหลกัของโลกได ้ 
  2. พลังงานจากน ้า จากการส ารวจพื้นผิวโลกทั้งหมดพบวา่พื้นท่ีท่ีเป็นพื้นน ้ ามีถึง 71% 

หรือประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของพื้นผวิโลกซ่ึงแบ่งเป็นน ้าในทะเลและมหาสมุทรถึง 97.6 % อีก 2.4% 

เป็นน ้าจืดท่ีพบเป็นน ้าแขง็ทั้งธารน ้าแขง็ ภูเขาน ้าแขง็ รวมทั้งน ้ าจืดท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามหนอง คลอง บึง
ทะเลสาบ แม่น ้ า ล าธาร รวมทั้งน ้ าท่ีอยู่ใตดิ้นและน ้ าในบรรยากาศ น ้ าท่ีน าไปใช้ในการอุปโภค
บริโภคเป็นน ้ าจืดท่ีได้มาจากแหล่งน ้ าจืด 3 แหล่ง คือ น ้ าบนดินหรือน ้ าผิวดิน น ้ าใต้ดิน หรือ                    
น ้ าบาดาล และไอน ้ าในบรรยากาศ พลงังานจากน ้ าถือเป็นพลงังานท่ีสะอาดเพราะไม่สร้างมลพิษ               
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นพลงังานหมุนเวียนชนิดหน่ึงท่ีมีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย คิดเป็นร้อยละ 
89.50 ของพลงังานหมุนเวียนท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลก แต่ขอ้เสียจากการสร้างเข่ือน             
กกัเก็บน ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานศกัยคื์อ ระบบนิเวศเสียความสมดุล สัตวป่์าตอ้งอพยพ
หนีน ้ าท่วมจากการสูญเสียทรัพยากรป่าไมเ้ป็นจ านวนมหาศาล นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดการขดัแยง้
กบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือน ลุกลามอาจกลายเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรงได ้

    1) พลังงานน ้าจากเข่ือน หรือพลังงานน ้าตก น ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีพลงังาน
สะสมอยู่ เรียกว่า พลังงานศักย์ ซ่ึงพลงังานศกัยจ์ะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัระดบัความสูงของน ้ า                
น ้ ายิ่งถูกกกัเก็บให้มีปริมาณมากๆ มีระดบัสูงมากจะยิ่งมีพลงังานศกัยเ์พิ่มข้ึน ซ่ึงมนุษยส์ามารถ
น าเอาพลงังานศกัยน้ี์มาหมุนไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 

 
 

ภาพที ่4-20  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

(ท่ีมา: https://ienergyguru.com/2015/10/hydroelectric-power-plant-configurations/) 
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      เข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าส าคญัท่ีควรรู้จกัไดแ้ก่ 

       (1) เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก มีก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าได ้779,200 กิโลวตัต ์                    
ส่งกระแสไฟฟ้าใหป้ระชาชนในภาคกลางและภาคเหนือ 

       (2) เข่ือนสิริกิต์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 500,000 

กิโลวตัต ์เข่ือนน้ีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรไดด้ว้ย  
       (3) เข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี มีก าลงัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได ้720,000 กิโลวตัต ์ 

 

 
 

ภาพที ่4-21  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพลงังานศกัยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าของพลงังานน ้า 

(ท่ีมา: https://ienergyguru.com/2015/10/hydroelectric-power-plant-configurations/) 

 

   2) พลังงานจากคล่ืนทะเล ท  าให้ทุ่นท่ีลอยอยู่บนผิวน ้ าเกิดการเคล่ือนไหวไปผลกั
เฟืองให้หมุนไปทีละน้อยท าให้เชือกท่ีแขวนตุม้น ้ าหนกัมว้นไปเร่ือยๆ จึงมีการสะสมพลงังานไว ้
เม่ือปลดท่ีบงัคบัตุม้น ้ าหนักก็จะดึงให้ไดนาโมหมุนท าให้เกิดไฟฟ้า ทุ่นท่ียาว 40 กิโลเมตรจะให้
พลังงานถึง 750 เมกะวตัต์ แต่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศยัพลังงานจากคล่ืนอาจมีผลต่อ    
ระบบนิเวศในทะเล และรบกวนการเดินเรือได ้

    3) พลังงานจากน ้าขึน้-น ้าลง ใน 1 วนั จะมีน ้ าข้ึนน ้ าลง 2 คร้ัง ซ่ึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
จะเป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานจลน์จากการไหลข้ึน-ลงของน ้ าให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้ การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากน ้ าข้ึน-น ้ าลงในทะเลอาศยัน ้ าทะเลท่ีมีปริมาณมาก ขณะท่ีน ้ าข้ึนและน ้ าลงจะมี     
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น ้ าไหลข้ึนและลงปริมาณมหาศาล หากสร้างเข่ือนให้น ้ าปริมาณมหาศาลน้ีผ่านช่องขนาดเล็ก                   
มาหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก็สามารถเกิดกระแสไฟฟ้าได ้

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่4-22  กงัหนัโรงงานไฟฟ้าพลงังานน ้าข้ึน-น ้าลง 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/tikamporn44647/green-energy/water                                                          
และ https://sites.google.com/site/energysite0014/2-phlangngan-thdthaen/2-5-phlangngan-na-

khun-nalng 

 

  3. พลังงานจากลม ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศ เน่ืองจากผิวโลกแต่ละส่วน
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากนัจึงเป็นเหตุให้อากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงลอยตวัสูงข้ึนและ
อากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่จึงไหลเขา้มาแทนท่ี กังหันลม (Wind turbine) ถือเป็นอุปกรณ์ที่เปล่ียน
พลงังานลมมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลงังานจลน์จากการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศจะไปหมุนใบพดัซ่ึงมีเพลาขบัเคล่ือนต่อเข้ากบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีติดตั้งอยู่บนหอคอย 
(Tower) สูงประมาณ 40 - 100 เมตร ท าให้กงัหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ (Miller and 

   น ้าข้ึน       น ้าลง 

https://sites.google.com/site/tikamporn44647/green-energy/water%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
https://sites.google.com/site/tikamporn44647/green-energy/water%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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Spoolman, 2012: 44) ซ่ึงปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะข้ึนอยู่กบัความเร็วของลม ความยาวของใบพดั 
และความสูงของหอคอย  
 

  
 

ภาพที ่4-23  ลกัษณะกงัหนัลม และภาพจ าลองแสดงอุปกรณ์ภายในตวักงัหนั 

(http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/egat_windlamtakhong/wind_lamtakhong.htm) 
 

    โดยทัว่ไปการน าพลงังานลมมาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าควรท าในพื้นท่ีท่ีมีความเร็วลม
เหมาะสมในช่วง 4 - 10 เมตรต่อวินาทีข้ึนไป ดงันั้น ประเทศท่ีสามารถน าพลงังานลมมาใชป้ระโยชน์
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตอ้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพของพลงังานลมสูง เช่น รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีทุ่งกังหันลม (Wind farm) มากท่ีสุดในโลก มีก าลังในการผลิต
กระแสไฟฟ้าสูงถึง 278 เมกะวตัต์ (Wright, 2005: 388) ส าหรับประเทศไทยการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีทางดา้นพลงังานลมยงัมีค่อนขา้งนอ้ยมาก อาจเป็นเพราะศกัยภาพพลงังานลมในประเทศ
เราไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ โดยทัว่ไปการเลือกสถานท่ีติดตั้งทุ่งกงัหนัลมจะใชข้อ้มูล
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นท่ี คุณภาพของลม และปรากฏการณ์ต่างๆ ช่วยประเมินว่า
สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีพลงังานลมร่วมกบัแหล่งพลงังานอ่ืนๆ เพื่อความมัน่คงในการผลิต
ไฟฟ้าได้หรือไม่ เช่น กงัหันลมผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยติดตั้งท่ีสถานีไฟฟ้าแหลม-

พรหมเทพ จงัหวดัภูเก็ต มีความเร็วลมเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 5 เมตรต่อวนิาที ไดท้ดลองใชก้งัหนัลม 
ผลิตไฟฟ้าร่วมกบัระบบเซลล์แสงอาทิตย ์และต่อเขา้กบัระบบสายส่ง นอกจากน้ียงัมีหลายพื้นท่ี                
ท่ีได้ด าเนินการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลม เช่น กังหันลมโครงการสาธิต                   
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ทุ่งกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าหว้ยบง 
อ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม
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เวสต ์ห้วยบง 2 และเวสต ์ห้วยบง 3 ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่ 10,000 ไร่ 

ซ่ึงถือวา่เป็นก าลงัการผลิตพลงังานลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

 

      
   

ภาพที ่4-24  ทุ่งกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าหว้ยบง จงัหวดันครราชสีมา 

(ท่ีมา: http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=315) 
 

    นอกจากขอ้จ ากัดเร่ืองศกัยภาพพลังงานลมหรือความไม่แน่นอนของกระแสลม 
เน่ืองจากความเร็วและทิศทางของลมมกัเปล่ียนไปตามฤดูกาลและปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว 
ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่พอใจในการมีกงัหนัลมขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่กลพ้ื้นท่ีอาศยัของตนในชุมชน 
เน่ืองจากเสียงรบกวน และความแปรปรวนของอุณหภูมิโดยรอบบริเวณนั้นจากการหมุนของ                   
กงัหนัลม อีกทั้งรบกวนการรับส่งสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหากวสัดุท่ีใชท้  าใบพดัของกงัหนัลม
เป็นโลหะ รบกวนต่อการบินและสัญญาณเรดาร์หากอยูใ่กลส้นามบินอีกดว้ย ดงันั้น การน าพลงังาน
ลมมาใช้ประโยชน์จึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติและการศึกษาเรียนรู้ วิจยั และพฒันา
เทคโนโลยีมากพอ พลงังานลมจึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดการใช้พลงังานซากดึกด าบรรพ์                     
จะเป็นการช่วยประเทศไทยลดการน าเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ และเป็นการอนุรักษ์
พลงังานอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต (กระทรวงพลงังาน, Online) 
  4. พลังงานชีวมวล เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากวสัดุหรือสารอินทรีย ์ท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวติทั้งพืช
และสัตว ์หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ฟางขา้ว แกลบ ซานออ้ย 
เศษไม้ กากใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า กากและเหง้ามันส าปะหลัง ซังข้าวโพด                      
กาบมะพร้าว และกะลามะพร้าว ส่าเหลา้ รวมถึงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ฟาร์มปศุสัตว ์และขยะชุมชนต่างๆ ซ่ึงเก็บสะสมพลงังานจาก แสงอาทิตยใ์นรูป            
ของพลงังานเคมี  
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    พลังงานชีวมวล (Biomass energy) หรือเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เป็นพลังงาน
หมุนเวียนชนิดหน่ึงท่ีได้มาจากแสงอาทิตย์ทางอ้อม เน่ืองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง      
ของพืชจะเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีสะสมในรูปของสารอินทรีย์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช สารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ถูกถ่ายทอดเป็นอาหารมายงั
ร่างกายคนหรือสัตวกิ์นพืชและถ่ายทอดสู่สัตวกิ์นสัตว ์ดงันั้น เม่ือเราน าสารอินทรียจ์ากพืชหรือสัตว์
ดงักล่าวมาผา่นกระบวนการท่ีเหมาะสมก็จะสามารถเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีเป็นประโยชน์ได ้  
    การน าเช้ือเพลิงชีวภาพมาใชป้ระโยชน์จะใชใ้นรูปของพลงังานความร้อน แบ่งออก 
เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

    1) พลังงานความร้อนจากชีวมวลโดยตรง  ได้แก่ ไม้ฟืน ข้ีเล่ือย ซังข้าวโพด               
ฟางข้าว ชานอ้อย มูลสัตว์ กาบมะพร้าว แกลบข้าว เปลือกถัว่ลิสง เม่ือความช้ืนลดลงสามารถ                
น าชีวมวลมาใช้เป็นเช้ือเพลิงเผาไหมไ้ดโ้ดยตรง โรงงานอุตสาหกรรมบางโรงท่ีมีชีวมวลเหล่าน้ี     
อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง หรือเป็นวสัดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตก็น าไม ้ฟืน และชีวมวลอ่ืน มาใช้
เป็นเช้ือเพลิงเสริมร่วมกับน ้ ามันท่ีเป็นเช้ือเพลิงหลักช่วยให้ลดต้นทุนเช้ือเพลิงไปได้ ชีวมวล
บางอย่าง เช่น ข้ีเล่ือย หากน ามาผ่านการแปรรูปก็สามารถท าเป็นเช้ือเพลิงแท่งท่ีมีคุณภาพดีได้ 
นอกจากน้ี ยงัสามารถน าพลงังานความร้อนจากการเผาเช้ือเพลิงดงักล่าวมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า              
ไดอี้กดว้ย  
     2) พลังงานความร้อนจากชีวมวลที่ผ่านการแปรรูป คือ การน าชีวมวลไปผ่าน              
การแปรรูปให้อยู่ในรูปของของเหลวและอยู่ในรูปก๊าซก่อนท่ีจะน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงแหล่ง
พลงังานชนิดน้ีเรียกวา่ ไฟโตเลียม (Phytoleum) การน ามาใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

      2.1) แอลกอฮอล์ (Alcohol) เป็นสารอินทรียท่ี์มีสถานะเป็นของเหลวระเหยง่าย 
แอลกอฮอล์ท่ีน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพมี 2 ชนิด คือ เอทานอล  (Ethanol) (แอลกอฮอล์
รับประทานได)้ ไดม้าจากกระบวนการหมกัพืชจ าพวกแป้งและน ้ าตาล เช่น ขา้ว ขา้วฟ่าง ขา้วโพด 
หัวผ ักกาดหวาน ธัญพืชต่างๆ  แต่ท่ีย ังไม่ เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายเป็นเพราะต้นทุนสูง                        
และเมทานอล (Methanol) (แอลกอฮอล์รับประทานไม่ได)้ เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการกลัน่
ทางปิโตรเคมี เอทานอลถือเป็นพลงังานท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนัเน่ืองจากน ามาเป็นเช้ือเพลิง
แทนน ้ ามนัส าหรับรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซินและดีเซลได ้ในเมืองไทยนิยมใช้มนัส าปะหลงั
และกากน ้าตาลจากออ้ยเป็นวตัถุดิบ การน าเอทานอลมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสามารถท าได ้3 รูปแบบ 

       (1) ใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรงทดแทนน ้ ามนัเบนซินและน ้ ามนัดีเซล ทั้งน้ี
เคร่ืองยนต์ของรถยนต์ตอ้งไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้สามารถตา้นนานการกดักร่อนได้ 
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เน่ืองจากเอทานอลสามารถกัดกร่อนโลหะ ยาง และพลาสติกบางชนิดท่ีใช้เป็นช้ินส่วนของ
เคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ 

       (2) น าไปผสมกบัน ้ ามนัเบนซินหรือน ้ามนัดีเซลในสัดส่วนต่างๆ ตามการ
เลือกใชข้องแต่ละประเทศ เอทานอลท่ีมาผสมเขา้กบัน ้ ามนัเบนซินจะนิยมผสมในอตัราส่วนตั้งแต่ 
10 - 85% ท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาดโดยทัว่ไปจะผสมในอตัรา 15% ใช้กบัรถยนตน์ ้ ามนัเบนซินไดทุ้กรุ่น 
น ้ามันดีโซฮอล์ (Diesohol) คือ เอทานอลผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 14 โดยปริมาตร 
น ้ามันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือ เอทานอลผสมน ้ ามนัเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร 

น า้มันอี 20 (E20) คือ เอทานอลผสมน ้ามนัเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร น า้มันอแีปด-

สิบห้า (E85) คือ เอทานอลผสมน ้ามนัเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 85 โดยปริมาตร 

       (3) ใชเ้ป็นสารเพิ่มค่าออกเทน (Octane) ในน ้ามนัเบนซิน โดยค่าออกเทน 
ของน ้ ามนัเบนซินจะบอกถึงสามารถของน ้ ามนัเบนซินท่ีจะเผาไหมโ้ดยปราศจากการน็อก (Knock) 

ในเคร่ืองยนตน์ัน่เอง 

      2.2) ไบโอดีเซล (Biodiesel) ได้แก่ น ้ ามนัจากพืช (พืชท่ีให้น ้ ามนั เช่น ปาล์ม 
มะพร้าว) และสัตว ์ท่ีใช้แลว้จากการปรุงอาหารมาผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมี โดยเติม
แอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล หรือเอทานอล และตวัเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
ภายใตส้ภาวะท่ีอุณหภูมิสูงเพื่อเปล่ียนเป็นเมทิลเอสเตอร์ (Methyl ester) เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl ester) 

หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ไบโอดีเซล และไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้

       ปัจจุบันการใช้ไบโอดีเซลบริสุทธ์ิ (B100) ในประเทศไทยยงัไม่เป็น                 
ท่ีนิยมเน่ืองจากตอ้งดดัแปลงเคร่ืองยนตเ์สียก่อน แต่หากน าไปผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในสัดส่วนต่างๆ 
ประมาณ 5 - 20% จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เช่น ผสมในสัดส่วนร้อยละ 5 โดยปริมาตร เรียกว่า 
น ้ามันไบโอดีเซลบีห้า (B5) หรือผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร เรียกวา่ น ้ามันไบโอดีเซล             
บียี่สิบ (B20) ในหลายประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกามีการพฒันาไบโอดีเซลจนถึงขั้นมีการรับรองใช ้
และมีการก าหนดมาตรฐานของน ้ามนัไบโอดีเซลแลว้ในหลายประเทศ 

      2.3) น ้ามันจากขยะ (Pyrolysis) เป็นการสกัดขยะชีวมวล (หรือขยะจาก
ส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์) มาใช้เป็นน ้ ามนั ซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพคล้ายกับน ้ ามัน
ปิโตรเลียม  
      2.4) ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ก๊าซชีวภาพเกิดข้ึนจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย ์หรือของเสียจากชีวมวล หรือขยะจากพืชและสัตวร์วมไวใ้นถงัหมกั ท่ีมีเช้ือจุลินทรีย ์   
อยู่ในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน (Anaerobic process) จุลินทรียจ์ะย่อยสลายสารอินทรียใ์นของเสีย     
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แลว้ปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือในการประกอบอาหารและกระบวนการ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชค้วามร้อนได ้ 

      องคป์ระกอบก๊าซชีวภาพจะมีก๊าซมีเทน (CH4) ท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสัตว์
หรือของเสียจากโรงเล้ียงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ เป็นองค์ประกอบหลกัอยู่ประมาณ 50 - 80 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความร้อน 39.4 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ทดแทนน ้ ามนัเตาได ้0.67 ลิตร 

ซ่ึงเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้า 9.7 kWh นอกจากน้ียงัมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02) และไฮโดรเจน
ซัลไฟต์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) ไฮโดรเจน (H2) อีกเล็กน้อย ปัจจุบนัสารอินทรียท่ี์นิยมน ามาผ่าน
กระบวนการน้ีแล้วให้ก๊าซชีวภาพ คือ น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้งมัน
ส าปะหลงั โรงงานเบียร์ โรงงานผลไมก้ระป๋อง เป็นตน้ รวมทั้งน ้ าเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว ์ซ่ึงจาก
กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ค่า COD ในน ้ าเสียลดลงมากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ และไดก้๊าซชีวภาพ 

0.3 - 0.5 ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัม ของ COD ท่ีถูกก าจดั ทั้งน้ีข้ึนกับคุณลักษณะของน ้ าเสียแต่ละ
ประเภท  

 

       
 

ภาพที ่4-25  บ่อหมกัก๊าซชีวภาพ 

(ท่ีมา:http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/news/1563?category=11                                                             

และ https://www.thairath.co.th/content/338277) 

 

   การใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล ช่วยลดมลพิษทางอากาศไดอ้ยา่งมากเพราะเช้ือเพลิงทั้งสอง
เผาไหม้ได้ง่ายกว่าสมบูรณ์กว่าน ้ ามันดีเซลและเบนซิน จึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์              
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคฝุ่ นผงไฮโดรคาร์บอนท่ีไหมไ้ม่หมด
ออกมานอ้ยกวา่ การใชเ้ช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ ์จึงช่วยลดปัญหาภาวะเรือนกระจกและปัญหา
ภาวะโลกร้อน  แต่ละประเทศจึงมีการศึกษาเก่ียวกบัพลงังานจากชีวมวลกนัมากข้ึน เพื่อน ามาใช้
ผลิตเป็นพลงังานทดแทนเช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ ์ไดแ้ก่ น ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 
(กระทรวงพลงังาน, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี ภายหลงัจากการแปรรูปชีวมวลเป็นพลงังานแลว้ ส่วนท่ี

http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/news/1563?category=11
https://www.thairath.co.th/content/338277
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เหลือย ังสามารถน าไปท าปุ๋ยให้กับพืชได้เ น่ืองจากย ังคงมีแร่ธาตุต่างๆ  อย่างสมบูรณ์  เช่น 

โพแทสเซียม (K) และฟอสฟอรัส (P) ดงันั้น พลงังานจากชีวมวลจดัเป็นพลงังานสีเขียวท่ีมีส่วน
ส าคญัในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้และช่วยให้เศรษฐกิจของโลกมีความสมดุล     
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงข้ึนและสามารถแข่งขนักบัราคาน ้ ามนั     
ท่ีสูงข้ึนไดท้  าให้ประเทศเกษตรกรรมลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพจ์ากประเทศผูผ้ลิต
น ้ ามนัได้ การน าชีวมวลมาใช้ประโยชน์โดยไปผสมหรือใช้ร่วมกับน ้ ามนัจะสามารถลดการใช้
พลังงานจากน ้ ามนั อีกทั้งยงัสามารถน าไปใช้ในบ้านเรือนหรือภาคเกษตรกรรมได้ เช่น ใช้กับ
เคร่ืองยนต์ในฟาร์ม ใช้ในการป้ัมน ้ า การให้แสงสว่างและความร้อน นอกจากน้ี ยงัน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้ความร้อนไดอี้กดว้ย การน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถือเป็น
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้กบัหลายๆ ดา้น เช่น ส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กับมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ (ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2553: 2-3) 

    ปัจจุบนัการใช้ประโยชน์จากพลงังานชีวมวลในประเทศไทยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่           
การผลิตกระแสไฟฟ้า กลุ่มการใชค้วามร้อน กลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) พบวา่ 
มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนโดยเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) มีปริมาณการใช้                 
ผลิตกระแสไฟฟ้า/ใช้ในรูปพลงังานความร้อนเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อน (2558-2559) ร้อยละ 16.8/19.6 

และกลุ่มชีวมวล เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 3.2/8.6 และยงัพบวา่การใชพ้ลงังานกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอลและไบโอดีเซล) มีปริมาณการใชเ้พิ่มข้ึนกวา่ปีก่อน (2558 - 2559) ร้อยละ 2.9   โดยพบวา่
มีการใช้เอทานอล 5.7 ลา้นลิตร/วนั และไบโอดีเซล 3.4 ลา้นลิตร/วนั และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากจากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้
ภาครัฐมีมาตรการและนโยบายท่ีสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากชีวมวลยงัคงต้องค านึงถึงปริมาณของชีวมวลท่ีผลิตได้
ภายในประเทศ เน่ืองจากจะแปรผนัและข้ึนอยู่กับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ                  
โดยมีปัจจยัเร่ืองของสภาพภูมิอากาศมาเป็นตวัก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีชีวมวลอีกหลายประเภท                   
ท่ีมีการใชอ้ยูใ่นวงจ ากดัหรือบางประเภทยงัไม่ไดมี้การน าไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ฟางขา้ว ยอด
และใบอ้อย ทะลายปาล์มเปล่า ทางใบและก้านปาล์ม เป็นต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องค้นควา้              
หาวธีิการท่ีจะน าชีวมวลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึน (กระทรวงพลงังาน, 2560: 3) 
   4. พลงังานความร้อนใต้พภิพ เป็นพลงังานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อนท่ีถูกกกัเก็บอยู่
ภายใตผ้ิวโลก โดยปกติอุณหภูมิภายใตผ้วิโลกจะเพิ่มข้ึนตามความลึก เม่ือเปลือกโลกเคล่ือนท่ีท าให้
เกิดรอยแตกของชั้นหิน เม่ือฝนตกน ้ าจะไหลซึมลงไปใตผ้ิวโลกรับความร้อนจากชั้นหินท่ีร้อน                 
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จนกลายเป็นไอน ้ าและแทรกตัวตามแนวรอยแตกข้ึนมาบนผิวโลกในลักษณะของบ่อน ้ าร้อน                  

น ้ าพุร้อน ไอน ้ าร้อน หรือบ่อโคลนเดือด โดยทั่วไปแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมักพบ                      
ในบริเวณท่ีเรียกวา่ จุดร้อน (Hot spots) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการไหลหรือแผก่ระจายของความร้อนจาก
ภายใตผ้ิวโลกข้ึนมาสู่ผิวดินมากกวา่ปกติ ท าให้น ้าท่ีสะสมตวับริเวณนั้นไดรั้บความร้อนจนกระทัง่
น ้ ากลายเป็นน ้ าร้อนและไอน ้ า หรือในบางแหล่งความร้อนเหล่าน้ีจะถ่ายเทให้กบัแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ี
อยูใ่นบริเวณใกลก้นั 

 

     
 

ภาพที ่4-26  แหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 

(ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring#/media/File:Aerial_view_of_Grand_Prismatic_ 

(23428929375).jpg, https://freeonlinetutoring.edublogs.org/2017/02/08/all-you-need-to-know-

about-hot-springs/ และ https://matcha-jp.com/th/1804) 

 

    การน าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ท าไดโ้ดยการเจาะหลุมผลิต 

ณ แหล่งกกัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยน าไอน ้ าร้อนไป
หมุนกังหันผลิตไฟฟ้าโดยตรง หรือน าน ้ าร้อนท่ีได้ส่งผ่านท่อเพื่อน ามาใช้ในอาคารบ้านเรือน 
นอกจากน้ี ยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร เป็นพลงังานส าหรับ
หอ้งเยน็ และเคร่ืองปรับอากาศ อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชเ้พื่อการท ากายภาพบ าบดัไดอี้กดว้ย           
     

https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring#/media/File:Aerial_view_of_Grand_Prismatic_
https://freeonlinetutoring.edublogs.org/2017/02/08/all-you-need-to-know-about-hot-springs/
https://freeonlinetutoring.edublogs.org/2017/02/08/all-you-need-to-know-about-hot-springs/
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    ปัจจุบนัพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นพลงังานท่ีอยูใ่นความสนใจของมนุษยท่ี์จะ
น ามาใช้งานเน่ืองจากไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา ซ่ึงมีหลายประเทศพยายาม
น าเอาพลังงานชนิดน้ีไปใช้งาน เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ์ และประเทศไอซ์แลนด ์เป็นตน้  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-27  กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใตพ้ิภพ 

(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/scientificthailand/2009/05/11/entry-1/comment) 

 

   ส าหรับประเทศไทยไดมี้การน าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพฝาง ตั้งอยู่ท่ีต  าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่    
อยู่ติดกับบ่อน ้ าพุร้อนฝาง ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี  และ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการส ารวจศกัยภาพการพฒันาแหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 

อ าเภอสันก าแพงและอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นตน้มา โดยได้รับความ
ร่วมมือด้านวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากองค์การเพื่อการจัดการด้านพลังงานประเทศฝร่ังเศส       
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 พบวา่ น ้าร้อนจากหลุมเจาะระดบัต้ืนของแหล่งฝางมีความเหมาะสมต่อการน ามา
ผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัหาเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าระบบสองวงจร ขนาดก าลงัผลิต 300 กิโลวตัต์ มาติดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิตท่ีใช้พลังงาน 
ความร้อนใตพ้ิภพเป็นแห่งแรก กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดป้ระมาณปีละ  1.2 ลา้นกิโลวตัต์ต่อชั่วโมง     
ถูกส่งเขา้สู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้า น ้ าร้อนท่ีน าไปใชใ้นโรงไฟฟ้าเม่ือ
ถ่ายเทความร้อนให้กับสารท างานแล้ว อุณหภูมิจะลดลงเหลือ  77 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ในการอบแห้ง หรือห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ น ้ าอุ่นบางส่วน         
ท่ีปล่อยทิ้ง จากกระบวนการเป็นน ้าสะอาดท่ีสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติไดโ้ดยตรง 

ความร้อน                

ไอน ้ าเดือด                

น ้าเยน็                

ชุดควบแน่น                

กงัหนั                เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า             
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    อย่างไรก็ตาม การน าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพมาใช้อาจมีผลกระทบเช่นเดียวกบั
การใช้พลงังานชนิดอ่ืนๆ เช่น ถ้าน ้ าจากแหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือน าน ้ ามาใช้แล้วระบายลงในแหล่งน ้ าธรรมชาติอาจส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า 
ตลอดจนการอุปโภค และบริโภคของมนุษยไ์ด ้  
  5. พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลงังานรูปแบบหน่ึงท่ีได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยการ
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบภายในนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี พลงังานนิวเคลียร์จะถูกปล่อย
ออกมาในลักษณะพลังงานจลน์ของอนุภาคต่างๆ เช่น อนุภาคแอลฟา () อนุภาคบีตา () 
นิวตรอน (neutron) รังสีแกมมา (Gamma Ray) หรือรังสีเอกซ์ (X-ray) นอกจากน้ี ยงัมีการปล่อย
พลงังานอ่ืนๆ ออกมาดว้ย เช่น พลงังานความร้อน พลงังานแสง พลงังานเสียง เป็นตน้ โดยปฏิกิริยา
นิวเคลียร์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่       

    1) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear fission) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเป็นผล
จากการแตกตวัของนิวเคลียสของธาตุหนัก  โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการยิงนิวตรอนไปยงั
นิวเคลียสของอะตอมหนกั แลว้ท าให้นิวเคลียสแตกออกเป็น 2 ส่วนเกือบเท่ากนั ในปฏิกิริยาน้ีมวล
ของนิวเคลียสบางส่วนจะหายไปกลายเป็นพลงังานออกมา และเกิดนิวตรอนใหม่อีก 2 หรือ 3 ตวั 

ซ่ึงวิ่งเร็วมากพอท่ีจะไปยิงนิวเคลียสของอะตอมอ่ืนต่อไป ท าใหเ้กิดปฏิริยาต่อเน่ืองเร่ือยไป เรียกวา่ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล, Onlone) ธาตุหนกัดงักล่าว เช่น 
ยเูรเนียม (U) พลูโตเนียม (Pu) และทอเรียม (Th) เป็นตน้   
 

 
 

ภาพที ่4-28  การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั 
 (ท่ีมา: https://www.nuclear-power.net/nuclear-power/fission/basics-of-nuclear-fission/) 
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ภาพที ่4-29 โรงไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/a/phonmuang.ac.th  

/fgas101/directory) 
 
 

 
 

ภาพที ่4-30  เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน ้าเดือด 

(ท่ีมา:http://www.ned.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=101) 
 

      ขณะยูเรเนียมเกิดปฏิกิริยาแตกตวัและปล่อยพลงังานความร้อนสูงออกมานั้น     
ก็จะมีสารตวัน าเอาความร้อนดงักล่าวอาจจะเป็นน ้ าหรือแก๊ส ผ่านท่อไปยงัหมอ้น ้ าท าให้น ้ าเดือด
กลายเป็นไอ และมีท่อผ่านไอน ้ าไปหมุนก ังหัน (Turbine) เพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้าไอน ้ า           
เม่ือหมุนกงัหันแล้วจะผ่านลงมายงัหอกลั่นท่ีมีท่อน ้ าหล่อเย็น ท าให้ไอน ้ ากลายเป็นน ้ าเย็นไหล
กลบัไปยงัหอท่ีมีท่อน าความร้อนมาจากแกนของเตาปฏิกรณ์ท าให้กลายเป็นน ้ าเดือดกลายเป็นไอ
หมุนเวยีนไปยงักงัหนัอีก (วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 194)    

  เราสามารถน าพลงังานจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชนั มาใชป้ระโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ในแท่ง  U-235 ท่ีอยู่ภายในแกน 
ของเตาปฏิกรณ์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดพลังงาน
ความร้อนสูงจากปฏิกิริยาแตกตวั ในอตัรา    
ท่ีพอเหมาะโดยใช้แท่งแกรไฟต์ (ตวัอย่าง
แกรไฟต์ในชีวิตประจ าวนั เช่น ไส้ดินสอ)
วางลงไปอยูร่ะหวา่งแท่งยเูรเนียมซ่ึงจะท าให้
ปฏิกิ ริยาแตกตัวช้าลง และหากวางแท่ง
แกรไฟต์ไวเ้ลยก็จะเป็นการหยุดการแตกตวั
ของยเูรเนียม  

 

https://sites.google.com/a/phonmuang.ac.th
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    2) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear fusion) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเป็นผลจาก  
การรวมตวัของนิวเคลียสของธาตุเบาตั้งแต่ 2 นิวเคลียสข้ึนไปเป็นนิวเคลียสของธาตุหนกั เกิดเป็น
นิวเคลียสของธาตุชนิดใหม่พร้อมกบัมีพลงังานปล่อยออกมาอยา่งมหาศาล เช่น การรวมตวักนัของ
ธาตุไฮโดรเจนกลายเป็นธาตุฮีเลียมท่ีเกิดบนดวงอาทิตย ์ 
 

 
 

ภาพที ่4-31  การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั 
(ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/44001  

5826077149100/) 

  พลงังานนิวเคลียร์นอกจากจะน ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ใชรั้งสีแกมมาซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของพลงังานนิวเคลียร์ ฆ่าเช้ือโรค
และถนอมอาหาร ควบคุมการงอกของผลิตผลการเกษตร มีการน าเทคนิคทางนิวเคลียร์ไปใช้
ประโยชน์ทางดา้นการเกษตร เช่น การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและการก าจดัศตัรูพืช การผลิตส่ิงของท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เช่น กระดาษ กระเบ้ือง ยางรถยนต์ ใชอุ้ปกรณ์นิวเคลียร์เป็นองคป์ระกอบในการ
ควบคุมคุณภาพและลดตน้ทุนการผลิต เม่ือเจ็บป่วยมีการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น ตรวจฟันและปอด 
ดว้ยรังสีเอกซ์ รักษาโรคบางโรค เช่น รักษามะเร็งดว้ยรังสีแกมมา 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-32  ป้ายเตือนอนัตรายจากรังสี 

(ท่ีมา: http://www.oap.go.th/services/license)                                                                                                

  ข้อดีของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันคือ         
มีกมัมนัตภาพรังสีเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย และอย่าง
อ่อนๆ กากนิวเคลียร์มีไม่มาก เช้ือเพลิงท่ีใชอ้าจเป็น
น ้าธรรมดาซ่ึงใชไ้ดไ้ม่มีหมด จึงมีผลดีกวา่ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน แต่การก าเนิดปฏิกิริยาฟิวชันน้ี
ในทางเทคนิคยงัไม่สามารถควบคุมได้ นอกจาก            
จะใช้เป็นระเบิดปรมาณู จึงยงัไม่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ดา้นอ่ืน เม่ือใดสามารถควบคุมพลงังาน
จากการรวมตวัไดก้็อาจจะน าไปใช้ในงานดา้นอ่ืน
ไดเ้ช่นเดียวกบัปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั 

 

  จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า พลงังาน
นิวเคลียร์มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีโทษเช่นกนั ถา้
มนุษยไ์ด้รับรังสีมากเกินไปจะท าให้เกิดอนัตราย 
เกิดโรคต่างๆ และเสียชีวิตได้ จึงจ าเป็นต้องมี     
การป้องกนัในการท างานเก่ียวกบัรังสีและการใช้
รังสี จึงได้มีการออกระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อ
ป้องกันอนัตรายแก่ผูท่ี้ท  างานในบริเวณท่ีมีรังสี 
และสาธารณชน เช่น ตอ้งติดป้ายเตือนอนัตรายจาก
รังสีอยา่งชดัเจน  

 

https://www.pinterest.com/pin/
http://www.oap.go.th/services/license
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7. ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคพลงังาน 

  พฤติกรรมการบริโภคพลงังานของมนุษย์ล้วนแลว้แต่เพื่อตอ้งการท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ในปัจจุบนัประชากรของโลกไดเ้พิ่มจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท่ีเป็นตวัช่วยเร่งท าให้มนุษย์สามารถ        
น าทรัพยากรพลงังานมาใชไ้ดง่้ายข้ึนและมากข้ึน ส่งผลใหม้าตรฐานการครองชีพสูงข้ึน การบริโภค
ทรัพยากรพลงังานเกินความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของชีวติ ท าใหมี้การใชท้รัพยากรพลงังานในการผลิต
สินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค การบริการเพื่อป้อนประชากรโลกในปริมาณท่ีสูงตามไปด้วย ผลท่ี
ตามมาอาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือการคุกคาม                        
ความอยู่รอดของชีวาลยั (Biosphere) ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวสรุปไดว้่า เกิดจากการเพิ่มของประชากร                     

และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตวัเร่งท าให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

   1. การใชอ้ยา่งไม่ประหยดัท าใหท้รัพยากรร่อยหรอ  
   2. ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษอากาศ เสียง น ้ า รวมทั้งการปนเป้ือนของ
สารเคมีในอาหาร เป็นตน้   

   3. ภยัพิบติัทางธรรมชาติ (Natural disaster) เช่น ฝนตกหนัก พายุ การเกิดคล่ืนยกัษ์ 
แผ่นดินไหว ภยัแล้ง ภูเขาไฟระเบิด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างเฉียบพลัน                  
เป็นตน้  

  ตวัอย่างผลกระทบของการบริโภคพลงังาน หากมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ยิ่งท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา เช่น ป่าไมล้ดจ านวน
ลง ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม มลพิษส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน และจะท าให้ลดความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศในอนาคต นอกจากน้ีการบริโภคพลังงานยงัมีส่วนท าให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global warming) เน่ืองจาก               
การขยายตวัการบริโภคพลงังานและการท าลายป่าไม ้ซ่ึงป่าไมเ้ป็นตวัช่วยในการเก็บกกัและใช้                  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การสันดาปของเคร่ืองยนต ์การเผาไหม้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ ท าให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมตวัในชั้นบรรยากาศเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ความร้อนไม่สะทอ้นออกไปนอกโลก อุณหภูมิของโลกจึงเพิ่มสูงข้ึน ท า
ให้น ้ าแข็งท่ีขั้ วโลกละลายเร็วข้ึน น ้ าทะเลเพิ่มระดับสูงข้ึน ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม เช่น การวางไข่ของปลาผิดฤดู บริเวณพื้นท่ีท่ีเคยฝนตกก็แห้งแลง้ หรือแมแ้ต่ท าให้เกิด
เช้ือโรคอุบติั-ใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ  
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  จากผลกระทบพฤติกรรมการบริโภคพลงังานของประชากรโลกท่ีกล่าวไปแล้วขา้งตน้ 
มนุษย์เราจึงควรลดการบริโภคพลังงาน เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรในระบบนิเวศให้สมดุล                       
ลดมลพิษ ลดการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ซ่ึงสามารถด าเนินการตามมาตรการ และแนวทางการ
ประหยดัพลงังาน ดงัน้ี 

   1. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส  
   2. ตั้งตูเ้ยน็ห่างผนงั 15 เซนติเมตร    

  3. ปิดโทรทศัน์เม่ือไม่มีคนดู หรือเลือกใชโ้ทรทศัน์ขนาด 14 น้ิว แทน 20 น้ิว  

   4. ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนท ์18 วตัต ์แทนหลอดไส้ 100 วตัต ์   

   5. ถอดปลัก๊เตารีดก่อนรีดเส้ือผา้เสร็จ 2-3 นาที    
   6. ใชจ้อคอมพิวเตอร์ 15 น้ิว แทน 17 น้ิว และปิดหนา้จอเม่ือไม่ใช ้  
   7. อยา่เสียบปลัก๊ไฟฟ้าทิ้งไวเ้ม่ือไม่ใชง้าน จะสามารถประหยดัพลงังานได ้3 ลา้นบาท/ปี  

   8. ขบัรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   
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สรุปประจ าบทที่ 4 

 

 พลงังานเป็นความสามารถของวตัถุท่ีท างานได้ สามารถแบ่งตามรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
เช่น พลงังานกล พลงังานเคมี พลงังานไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร์ เป็นตน้ ในชีวิตประจ าวนัพลงังาน
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เป็นพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัท่ีเกิดจาก
ซากพืชซากสัตวท่ี์จมอยูใ่ตพ้ื้นดินเป็นเวลานานหลายพนัลา้นปีดว้ยแรงอดัของเปลือกโลก และความ
ร้อนใตผ้ิวโลกท าให้เปล่ียนสภาพไปเป็นสารเช้ือเพลิง เช่น น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน และ
พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมด ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีอยู่อย่างไม่จ  ากดัสามารถ
หมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ได ้เช่น พลงังานที่ไดจ้ากแสงอาทิตย ์ลม ความร้อนใตพ้ิภพ   ชีวมวล 
รวมไปถึงพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปัจจุบนัมนุษย์ได้ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานจาก
ฟอสซิลเป็นอนัดบัหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ตามมาจนส่งผลกระทบต่อมนุษยส่ิ์งแวดลอ้มทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซด์ เม่ือมีการสะสมตวัในชั้นบรรยากาศปริมาณ
มากจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House effect) หรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซ่ึง
เป็นสาเหตุใหเ้กิดฝนกรด เพื่อลดปัญหาและผลกระทบดงักล่าวมนุษยค์วรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคพลงังานโดยใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า ตลอดจนจดัหาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
พลังงานทดแทนให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ          
อนัน ามาซ่ึงความย ัง่ยนืของพลงังานในอนาคต 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

ตอนที ่1 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. จงบอกความหมายของพลงังาน 

2. พลงังานแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
3. น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 และ E85 เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

4. จงบอกขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการน าพลงังานจากแสงอาทิตย ์มาใช้ประโยชน์ในชีวิต - 
ประจ าวนั 

5. จงวาดรูปและอธิบายหลกัการผลิตกระแสไฟฟ้าของเข่ือนกกัเก็บน ้า มาพอเขา้ใจ 

6. จงบอกวธีิการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานในชีวติประจ าวนัมา 5 ขอ้ 

  

ตอนที ่2 จงเลือกตัวเลือกต่างๆ ทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

…….…1. มีเทน 

…….…2. ฝนกรด 

…….…3. ยเูรเนียม 

…….…4. หินน ้ามนั 

…….…5. ไฮโดรเจน 

…….…6. โพรเพน+บิวเทน 

…….…7. เเอลกอฮอลผ์สมเบนชิน 

…….…8. เเอลกอฮอลผ์สมน ้ ามนัพืช 

…….…9. แก๊สท่ีเกิดจากการหมกัพืช 

…….…10. รวมตวักบัฮีโมโกลบินไดม้ากกวา่ออกซิเจน 

 

 

 

เฮกเซน  ไฟโตลีน  ดีไซฮอล์  ไฟโตเลียม  ไฟโตเเก๊ส  ไบโอดีเซล  NGV  LPG  ไฟโตลูป  CO2 

เเก็สโชฮอล ์ SO2  CO  เเกรไฟต ์ พลงังานกล  คีโรเจน  ลิกไนต ์ ถลุงโลหะ  ฟิวชนั  ฟิชชนั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. นาโนเทคโนโลย ี

 2. จีเอม็โอ 

 3. โคลนน่ิง 

 4. สเตม็เซลล ์

5. ลายพิมพ ์DNA 

6. เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากไดศึ้กษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายและผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากนาโนเทคโนโลยไีด ้

 2. อธิบายเทคนิคท่ีใชใ้นการถ่ายฝากยนีเขา้สู่ส่ิงมีชีวติเป้าหมายได ้

3. บอกขอ้ดีและขอ้เสียของจีเอม็โอได ้

 4. อธิบายหลกัการท าโคลนน่ิงได ้

5. บอกประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดจากการโคลนน่ิงได ้

6. บอกประโยชน์และความส าคญัของการรักษาและฟ้ืนฟูดว้ยสเตม็เซลลไ์ด ้

 7. ยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือคดีท่ีน าเทคโนโลยลีายพิมพ ์DNA มาใชป้ระโยชน์ได ้

8. บอกประเภทและความส าคญัของเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. วธีิการสอน 

 1.1 บรรยาย 

 1.2 อภิปราย 

 1.3 พูดถามตอบ 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ผูส้อนบรรยายประกอบเอกสารการสอนในหวัขอ้ต่างๆ  
 2.2 อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.3 ใชค้  าถามดว้ยวาจาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 2.4 วเิคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา 

 2.5 ใหน้กัศึกษาชมวดีีทศัน์  
 2.6 ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ” 

2. การน าเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

3. ต ารา หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ใบงาน  
5. วดีีทศัน์ 
6. แบบฝึกหดั 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. การวดัผล 

 1.1 พฤติกรรมของผูเ้รียน 

 1.2 การซกัถาม-ตอบค 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 าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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  บทที ่5 

ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ จีเอ็มโอ 
นาโนเทคโนโลยี หรือแมก้ระทัง่การโคลนน่ิง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีหากมนุษยน์ ามาใช้อยา่งถูกวิธี
จะน ามาซ่ึงประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ขณะเดียวกนัหากน ามาใช้โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสม      
ก็จะเกิดผลกระทบข้ึนอยา่งมหนัต์ดว้ยเช่นกนั อาทิ การโคลนน่ิงสามารถเพิ่มจ านวนพนัธ์ุพืชหรือ
สัตวท่ี์หายาก หรือท่ีใกลท่ี้จะสูญพนัธ์ุไดเ้ร็วกวา่การผสมพนัธ์ุกนัแบบปกติ แต่ขณะเดียวกนัก็ส่งผล
ให้ส่ิงมีชีวิตนั้นขาดความหลายหลายทางชีวภาพและมีวิวฒันาการน้อยลง ดังนั้น มนุษยจึ์งควร       
น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยพึงระวงัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน                   
ทั้งต่อมนุษยเ์อง พืช สัตว ์รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูโ่ดยรอบในมิติต่างๆ 

 

1. นาโนเทคโนโลย ี 
 ค าว่า นาโน (Nano) มาจากภาษากรีก หมายถึง แคระหรือเล็ก  เม่ือใช้กับความหมาย       
ในทางวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงหน่วยวดัความยาวในระบบเมตริก โดย 1 นาโนเมตร มีขนาด 1            
ในพนัล้านเมตร (10-9 เมตร) ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (มนุษยส์ามารถมองเห็นได้             
ด้วยตาเปล่านั้นมีขนาดประมาณ 10,000 นาโนเมตร) หรือกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา แต่ตอ้ง            
ใช้กล้องจุลทรรศน์ท่ีมีก าลังขยายสูงมาก เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์ (STM: 

Scanning Tunneling Microscope) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม  (AMF: Atomic Force Microscope) 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: Scanning Electron Microscope) กลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น (TEM: Transmission Electron Microscope) รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือพิเศษ
ในการตรวจสอบลกัษณะโครงสร้าง หรือเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน เป็นตน้ (ณยา วงษ์พูน,     

ใจพร พุ่มค า และศิรศกัด์ิ เทพาค า, 2557: 11) ดงันั้น ค าวา่ นาโน เม่ือไปน าหนา้หน่วยใดจะหมายถึง
พันล้านส่วนของหน่วยนั้ น เพราะฉะนั้ นจึงสรุปได้ว่า  นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)                       

เป็นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการสร้างหรือผลิตส่ิงท่ีมีขนาดเล็กขนาด 1 นาโนเมตร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
นาโนเทคโนโลยี เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกตเ์ก่ียวกบัการสร้าง สังเคราะห์ การจดัการวสัดุในระดบั
ของอะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กในช่วงนาโนสเกล (Nanoscale) (ประมาณ 1 ถึง 100 นาโน
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เมตร) ท าให้การจดัเรียงอะตอมหรือโมเลกุลในต าแหน่งท่ีตอ้งการมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน 
ส่งผลให้โครงสร้างของวสัดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบติัท่ีพิเศษแตกต่างไปจากเดิม และสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต้ามตอ้งการ  

 

 

 

 

ภาพที ่5-1  การเปรียบเทียบขนาดของนาโนเทคโนโลยจีากธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน 

(ท่ีมา: https://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2011/05/Nano-size1.jpg) 

 

  1. ความเป็นมาเกีย่วกบันาโนเทคโนโลย ี

    เม่ือปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ดร.ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) เป็นคนแรกท่ี
ได้กล่าวไว้ในการประชุม There’s plenty of room at the bottom เ ก่ียวกับความเป็นไปได้ของ           
นาโนเทคโนโลยีว่า “วนัหน่ึงเราจะสามารถประกอบส่ิงต่างๆ ผลิตส่ิงต่างๆ ข้ึนมาจากการจดัเรียง
อะตอมไดด้ว้ยความแม่นย  า ไม่มีกฎทางฟิสิกส์ใดๆ ท่ีขา้พเจา้ทราบ แมแ้ต่หลกัแห่งความไม่แน่นอน 
(Uncertainty Principle) ท่ีจะมาขดัขวางความเป็นไปไดน้ี้ การจดัเรียงอะตอมเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถ
จะท าไดใ้นเชิงหลกัการ เพียงแต่ในทางปฏิบติันั้นยงัท าไม่ได ้เป็นเพราะวา่เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเรามีใช้

             ส่ิงทีม่นุษย์สร้างขึน้          ส่ิงทีม่ีในธรรมชาติ 
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กนันั้นมีขนาดใหญ่เกินไป” (สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล , 

Online) ต่อมาเม่ือ ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ค าาวา่ นาโนเทคโนโลยี ไดถู้กบญัญติัข้ึนเป็นคร้ังแรก
โดย ศาสตราจารยโ์นริโอะ ทานิกูชิ (Norio Taniguchi) ชาวญ่ีปุ่น (ณยา วงษ์พูน; ใจพร พุ่มค า และ 
ศิรศกัด์ิ เทพาค า, 2557: 11) 

   2. เทคโนโลยกีารผลติระดับนาโน 

    นาโนเทคโนโลยีมีพื้นฐานอยู่บนการผลิตในระดบัอะตอมหรือโมเลกุลท่ีตอ้งการ    
โดยน าอะตอมหรือโมเลกุลดงักล่าวมาวางหรือเรียงในต าแหน่งท่ีตอ้งการดว้ยความแม่นย  า ดงันั้น 
ส่ิงท่ีผลิตข้ึนมาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได ้เทคโนโลยกีารผลิตในระดบันาโนมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

     1) เทคโนโลยีจากบนลงล่าง (Top-down technology) เป็นการตดัแบ่งวตัถุขนาด
ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนถึงระดบันาโน โดยใช้เทคโนโลยีแบบหยาบ (Bulk technology) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้กนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นการจดัการกบัอะตอมและโมเลกุลในลกัษณะท่ีเป็น
กอ้นดว้ยวธีิทางกล เช่น ตดั บีบ อดั ต่อ งอ หรือวิธีทางเคมีโดยการผสมสารเคมีให้เกิดการท าปฏิกิริยา 
หรือการใชค้วามร้อน โดยพยายามควบคุมสภาวะต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม เช่น การผลิตท่อนาโน
คาร์บอน (Carbon nanotube) ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีน ากระแสไฟฟ้าไดเ้หมือนกบัเป็นโลหะ มีความแข็งแรง
และเหนียวกว่าเหล็กกลา้ประมาณ 100 เท่า สามารถผลิตไดโ้ดยให้ความร้อนกบัคาร์บอนบริสุทธ์ิ
จนกระทัง่ระเหยกลายเป็นไอแลว้ปล่อยใหค้วบแน่นในสูญญากาศหรือก๊าซเฉ่ือยจะไดแ้ผน่คาร์บอน
บริสุทธ์ิ เม่ือน ามามว้นเป็นท่อให้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย ์ประมาณ 50,000 เท่า ก็จะได้      
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง เช่น ใช้เป็น
สายไฟขนาดจ๋ิวในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัพลงังานของเซลล์แสงอาทิตย  ์

เป็นตน้ 

 

     

 

ภาพที ่5-2  โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน   

(ท่ีมา: http://luratia.com/graphene/inside-a-carbon-nanotube#sthash.hBNMUd4t.dpbs                               
และ https://phlebas.co/2015/06/17/a-primer-on-carbon-nanotubes-part-1/) 

http://luratia.com/graphene/inside-a-carbon-nanotube#sthash.hBNMUd4t.dpbs                               และ
http://luratia.com/graphene/inside-a-carbon-nanotube#sthash.hBNMUd4t.dpbs                               และ
https://phlebas.co/2015/06/17/a-primer-on-carbon-nanotubes-part-1/
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      2) เทคโนโลยีจากล่างขึ้นบน (Bottom-up technology) เป็นการสร้างวตัถุขนาด
ใหญ่ โดยน าช้ินส่วนท่ีมีขนาดเล็กมาประกอบกนั นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ     
ให้มีคุณสมบติัตามท่ีต้องการได้ เน่ืองจากใช้วิธีการน าอะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กกว่า            
มาจดัเรียงกนั ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการท าให้เกิดโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น การใช้เข็มปลาย
แหลมของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์ (STM: Scanning Tunneling Microscope) 
เคล่ือนยา้ยอะตอมภายในโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จ านวน 50 โมเลกุล เขียนลงบนผวิของ
โลหะทองแดง (Cu) เ ป็นพระปรมาภิไทยย่อ “ภปร” เพื่อเ ทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะท่ีเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย (เข็มปลายแหลมสามารถใช้จ่อ             
ในระยะใกลอ้ะตอมของคาร์บอนมอนอกไซด์ได ้เม่ือท าให้เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างปลาย
แหลมกบัอะตอมของคาร์บอนมอนอกไซด์ อะตอมจะโผเกาะติดปลายแหลมท าให้สามารถเขียน
อะตอมลงบนผิวของโลหะทองแดงท่ีรองรับได)้ นบัเป็นคร้ังแรกท่ีอกัษรไทยไดถู้กจารึกไวใ้นระดบั
อะตอม พระปรมาภิไทยยอ่ “ภปร”  มีขนาดความยาว 14 นาโนเมตร และมีความสูง 7 นาโนเมตร  

 

       
 

ภาพที ่5-3  การเคล่ือนยา้ยอะตอมโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค ์(STM)  

และการจดัอะตอมเป็นพระปรมาภิไทยยอ่ “ภปร” 

(ท่ีมา:  https://www.cfel.de/sites/sites_cfelgroups/site_cfel/content/e4912/e4916/e18387/e18914/ 

e18916/Bit_assembly_model_eng.jpg และ http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7081-

nanotechnology) 
 

    นอกจากน้ี ยงัมีการเคล่ือนยา้ยอะตอมของธาตุซีนอน (Xe) จ านวน 35 อะตอม                       
มาวางเรียงกนัลงบนแผน่นิกเกิล (Ni) จนไดเ้ป็นป้ายช่ือบริษทัไอบีเอม็ ซ่ึงมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลกคือ 
มีขนาดเพียง 0.0000017 เมตร เป็นตน้ 

https://www.cfel.de/sites/sites_cfelgroups/site_cfel/content/e4912/e4916/e18387/e18914/%20e18916/Bit_assembly_model_eng.jpg
https://www.cfel.de/sites/sites_cfelgroups/site_cfel/content/e4912/e4916/e18387/e18914/%20e18916/Bit_assembly_model_eng.jpg
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ภาพที ่5-4  ดร.ดอน ไอเกลอร์ (Don Eigler) และจดัเรียงธาตุซีนอนเป็นอกัษร IBM  

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

 

  3. ตัวอย่างนวตักรรมทีเ่กดิจากการผลติแบบนาโนเทคโนโลยี 
    ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ปรับปรุง พฒันาวสัดุ และผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณสมบติัและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เช่น 

 
 

 
 

ภาพที ่5-5  หุ่นยนตข์นาดจ๋ิว  

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch? 

v=ayteOA5VDRI) 
 

โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพียง 30 นาที นับจากท่ีติดพลาสเตอร์และมีประสิทธิภาพในการ                                
ฆ่าเช้ือแบคทีเรียไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนานหลายวนั 

    3) มุ้งนาโน เป็นมุ้งท่ีมีคุณสมบติัพิเศษคือสามารถปล่อยสารท่ีมีฤทธ์ิฆ่าแมลง
ออกมาไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เม่ือมีแมลงมาเกาะแมลงก็จะตาย สามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ส าหรับปลูกผกัในโรงเรือนเพื่อใชใ้นการก าจดัแมลงศตัรูพืชไดเ้ป็นอยา่งดี 

  1) หุ่นยนต์ขนาดจ๋ิว เป็นหุ่นยนต์นาโน            
จากโปรตีนท่ีสามารถติดตามความผิดปกติของเซลล์                   
ใช้หุ่นยนต์ป้องกันเช้ือโรค รักษาไขมันอุดตันใน                 
เส้นเลือด ตลอดจนท าลายเช้ือโรคหรือเซลล์มะเร็งได้
โดยไม่ตอ้งมีการผา่ตดั 

 2) พลาสเตอร์นาโน เป็นพลาสเตอร์ส าหรับ
ปิดแผลท่ีเกิดจากถูกไฟไหม้ และแผลเร้ือรังต่างๆ 

โดยการผสมอนุภาคนาโนของเงินท่ีมีคุณสมบัติ               
ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ถึง 150 ชนิด เป็นส่วน 
ประกอบของพลาสเตอร์ สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้
โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพียง 30 นาที นับจากท่ีติด  
พลาสเตอร์ และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเ ช้ือ
แบคทีเรียไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนานหลายวนั 

https://www.youtube.com/watch
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    4) ถุงเท้านาโน เป็นถุงเทา้ท่ีปราศจากกล่ินและเช้ือรา เกิดจากการผสมระหว่าง
อนุภาคนาโนของธาตุเงิน (Nano silver) ท่ีมีขนาดโครงสร้างเพียง 19 นาโนเมตร เขา้ไปยึดติดกบั
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ของถุงเทา้ 

 

 

 

ภาพที ่5-6  ถุงเทา้นาโนปราศจากกล่ินและเช้ือรา 

(ท่ีมา: http://www.nnin.org/education-training/k-12-teachers/nanotechnology-curriculum-

materials/silver-nanoparticle-socks) 

 

    5) สีทาบ้านนาโน เป็นการเพิ่มโครงสร้างระดบันาโนให้กบัยางเรซินอะครีลิก 
(Resinacrylic) ท่ีอยู่กบัของเหลวภายในเน้ือสี ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตวับา้น   
ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีไดม้ากข้ึนจากการชะล้างของน ้ าฝนท่ีตกลงมา ป้องกนัการเกิดเช้ือรา     
จากสีท่ีทา ป้องกนัการเกิดคราบรอยเป้ือน และคราบน ้ามนับนพื้นผวิผนงับา้น ดงันั้น ดว้ยคุณสมบติั
พิเศษน้ีจึงท าใหบ้า้นท่ีทาสีน้ี สามารถท่ีจะท าความสะอาดตวัเองไดต้ลอดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    6) แผ่นแปะสิวนาโน (Q-Acnes) เป็นการน านาโนเทคโนโลยีมาพฒันาแผ่นแปะ
รักษาสิว ด้วยเทคนิคการข้ึนรูปเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิตท าให้ได้เส้นใยขนาดนาโนมีพื้นท่ีผิวเป็น        
รูพรุนรอบทิศทางจึงระบายอากาศไดดี้ ลดการอบัช้ืนไดดี้กว่าแผ่นแปะสิวแบบฟิลม์ทัว่ไป เส้นใย  
แต่ละชั้นยงัมีความพิเศษท่ีโดดเด่นต่างกนั ได้แก่ เส้นใยชั้นกาวมีความบางมากแปะได้เนียบกบั
ใบหน้า เส้นใยชั้นกลางผสมสารสกดัจากเปลือกมงัคุดท าให้ปลดปล่อยสารสกดัธรรมชาติไปยงั
ผิวหน้าได้ดี และเส้นใยชั้นบนสุดมีความพิเศษท่ีมีลกัษณะเป็นสีเน้ือเหมาะกบัเฉดสีของผิวหน้า      
แต่ละคน โดยผลการทดสอบพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทดสอบการใช้ Q-Acnes พบว่าช่วยลด            
การอกัเสบของสิวไดภ้ายใน 8 ชัว่โมง 
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ภาพที ่5-7  แผน่แปะสิวนาโน (Q-Acnes)  และ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย ์ 

นกัวจิยัศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ (นาโนเทค) 
(ท่ีมา: http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1348028572) 

 

    7) ครีมกันแดดนาโน องคป์ระกอบพื้นฐานส าคญัของสารกนัแดด คือ ไททาเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2) และซิงคอ์อกไซด์ (ZnO) ซ่ึงเป็นแร่ท่ีมีคุณสมบติัเฉ่ือยและไม่ละลายน ้ า ถา้บด
อนุภาคเหล่าน้ีให้เล็กมากๆ ขนาดนาโนเมตร แร่จะโปร่งใสแต่ก็ยงัมีความสามารถในการสะทอ้น
รังสี UV ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพและไม่เกิดอาการแพ ้

 

 
 

ภาพที ่5-8  ครีมกนัแดดผสมอนุภาคนาโนซิงคอ์อกไซด ์(ZnO) 

 (ท่ีมา: http://thai-nano.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8% 99% E0% 

B9% 80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82% E0%B8%A5% 

E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%

B5%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/) 

 

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1348028572
http://thai-nano.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%25
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    8) ผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์ มีองคป์ระกอบพื้นฐานส าคญัของสารกนัแดดท่ีได้
จากแร่ชนิดเดียวกบัท่ีใช้ในครีมกนัแดดนาโน คือ ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2)  มีคุณสมบติัใน
การกันรังสี UV ลดแรงตึงผิวของน ้ าและสามารถท าลายแบคทีเรียหรือมีคุณสมบัติ  Super-

hydrophilic ซ่ึงท าให้น ้าไม่เกาะเป็นหยด แต่จะเปียกบนแผน่กระจกและไหลลงในลกัษณะเป็นฟิล์ม
บางกระจายไปทัว่พื้น ผิวกระจก ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นทศันียภาพภายนอกได้ในขณะท่ีฝนตก
นอกจากน้ียงัช่วยให้น ้ าสามารถชะลา้งส่ิงสกปรกออกไดดี้ข้ึนซ่ึงถา้เคลือบลงบนกระจกจะเรียกว่า
กระจกท าความสะอาดตวัเองได ้(Self cleaning glass)  

    9) ดีเอน็เอชิป (DNA chip) ซ่ึงเป็นไมโครชิปชนิดหน่ึงท่ีใชค้น้หายนีของส่ิงมีชีวิต 

สร้างข้ึนมาโดยใชก้ระบวนการท่ีใกลเ้คียงกบัการสร้างไมโครชิปคอมพิวเตอร์ บนผวิของดีเอน็เอชิป 
แต่ละแผน่จะฉาบดว้ยดีเอ็นเอสังเคราะห์ท่ีเป็นสายเดียวและมีลกัษณะเหมือนกบัดีเอ็นเอสภาพปกติ 

ดีเอ็นเอชิปน้ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลทางพนัธุกรรม ท าให้สามารถท านายการเกิดโรคของบุคคล
หน่ึงๆ ก่อนท่ีอาการของโรคจะปรากฏ นอกจากนั้นยงัใช้เพื่อหาการตอบสนองต่อยาของผูป่้วย     
เพื่อคน้หายนีท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรค 

 

       
 

ภาพที ่5-9  DNA chip 

(ท่ีมา: https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/microarray-chips-royalty                                                              

-free-image/182146269) 

 

    จะเห็นไดว้่า นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพสูงในการสร้างวสัดุและ
ผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดซ่ึงไม่สามารถท าไดด้ว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีเราตอ้ง
พึงระลึกไวก้็คือเทคโนโลยีทุกประเภทมีผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้น การใช้
ตอ้งมีความสร้างสรรคเ์พื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดต่อมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด 

https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/microarray-chips-royalty%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-free-image/182146269
https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/microarray-chips-royalty%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-free-image/182146269
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2. จีเอม็โอ 

 จี เอ็มโอ (GMOs) มาจากค าว่า  Genetically Modified Organisms หมายถึง  ส่ิงมี ชีวิต               
ท่ีไดรั้บการดดัแปลงหรือตดัแต่งพนัธุกรรมโดยใช้หลกัของพนัธุวิศวกรรม ซ่ึงกระท าไดท้ั้งในพืช 
สัตว ์หรือจุลินทรีย ์ท าใหเ้กิดส่ิงมีชีวติสายพนัธ์ุใหม่ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการท่ีไม่สามารถเกิดข้ึน
ไดจ้ากกระบวนการววิฒันาการตามธรรมชาติ จีเอ็มโอใชห้ลกัพนัธุวศิวกรรม (Genetic engineering) 

เขา้มาเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมโดยการตดัต่อยีน (Gene) โดยใช้หลกัการท่ีว่ายีนหรือดีเอ็นเอ 
(DNA) ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เม่ือน ายีนไปตดัต่อจะท าให้การสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์
เกิดการเปล่ียนแปลง (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2540: 655) ส่งผลให้ลกัษณะ
ของส่ิงมีชีวิตเปล่ียนแปลงไปด้วย จีเอ็มโอถือเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถท าให้เกิดการผสมข้าม
ระหว่างพืช สัตว ์หรือจุลินทรียไ์ด้ เช่น การผสมขา้มระหว่างปลากบัมะเขือเทศ โดยน ายีนท่ีทน     
ความหนาวเยน็จากปลาขั้วโลกมาผสมกบัมะเขือเทศ เพื่อให้มะเขือเทศปลูกในท่ีท่ีอากาศหนาวได้ 
น ายีนจากแบคทีเรียชนิดหน่ึงมาใส่ในยีนของถัว่เหลือง เพื่อให้ถัว่เหลืองทนทานต่อยาปราบวชัพืช 

หรือแมก้ระทัง่น ายนีจากไวรัสมาใส่ในมะละกอ เพื่อใหม้ะละกอตา้นทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน
ได ้เป็นตน้ 

  1. เทคนิคการท าจีเอม็โอ   
    วธีิการสร้างจีเอม็โอโดยการน าดีเอน็เอท่ีมีความสามารถในการก าหนดลกัษณะต่างๆ 
ใส่เขา้ไปในส่ิงมีชีวติเป้าหมายซ่ึงมีหลายวธีิการ (วฑูิรย ์เล่ียนจ ารูญ, 2551: 6) เช่น 

     1) ใช้ปืนยิงยีน (Gene gun) ปืนท่ีใช้เป็นปืนอัดอากาศส่วนกระสุนท าด้วย        
ทองกอ้นเล็กมากเคลือบดว้ยดีเอน็เอส่วนมากใชก้บัการท าจีเอม็โอพืช  
 

      
 

ภาพที ่5-10  การน าดีเอ็นเอเขา้ไปในส่ิงมีชีวติเป้าหมายโดยใชปื้นยงิยนี 

(ท่ีมา: http://biopedia.org/index.php/Microprojectile                                                                                
และ http://grade12biotransgenicplants.blogspot.com/2013/06/the-gene-gun.html) 

http://biopedia.org/index.php/Microprojectile
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     2) ใช้เข็มขนาดเล็กฉีด (Microinjection) เข็มท่ีใช้มีขนาดเล็กมากโดยวิธี น้ี                      
ดีเอน็เอจะถูกฉีดเขา้ไปในนิวเคลียสโดยตรง ส่วนมากจะใชก้บัการสร้างสัตวจี์เอม็โอ   
     3) เคลือบด้วยไขมัน (Lipofection) ใส่ดีเอ็นเอท่ีถูกเคลือบด้วยไขมนัลงไปใน
หลอดทดลองท่ีมีเซลลอ์ยู ่   

       

 

ภาพที ่5-11  การท าพืชจีเอม็โอใชแ้บคทีเรียเป็นพาหะและปืนยงิยนี 

(ท่ีมา: http://stephanieanahilopez.blogspot.com/2012/06/how-are-gmos-created.html) 

 

  2. ประโยชน์ทีไ่ด้จากจีเอม็โอ   
    จีเอ็มโอเป็นผลผลิตจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โดยเฉพาะพนัธุวิศวกรรมท่ีได้พฒันาอย่างรวดเร็วจนถึงระดบัสูงมาก ปัจจุบนัจีเอ็มโอ       
ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้มในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

 

  4) กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 
(Electroporation) ท าให้ รูในเยื่อ หุ้ม
เซลล์เปิดกวา้งให้ดีเอ็นเอ ท่ีอยูภ่ายนอก
เซลล์หลุดเข้าไปได้ส่วนใหญ่ใช้กับ
แบคทีเรีย 

  5) ก ระ ตุ้ นด้ ว ย ค ว า ม ร้ อ น 
(Heat shock) เ ม่ืออุณหภูมิของเซลล์
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะท าให้รูใน
เน้ือเยื่อหุ้มมีขนาดแตกต่างกันไปด้วย   
ดีเอน็เอจะสามารถเขา้ไปได ้

  6) ใ ช้ แบ ค ที เ รีย เ ป็นพ า หะ 
(Agrobacterium transformation) โดยใช ้
แบคทีเรียท่ีมีช่ือว่า อะโกรแบคทีเรียม 
(Agrobacterium) เป็นพาหะน าเข้าไป
โดยวิธีน้ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในการ
ท าพืชจีเอม็โอ 

 

  ตดั DNA ซ่ึงมียนีท่ีตอ้งการ 

เช่ือมต่อเขา้กบั DNA ของแบคทีเรีย 
DNA เกาะบนอนุภาคของโลหะ 

แบคทีเรียน า  DNA  

ลูกผสมเขา้สู่เซลลพื์ช 

DNA ลูกผสมเขา้สู่เซลลพื์ช 

ดว้ยปืนยงิยีน (Gun gene) 

เกิดการแบ่งเซลล ์ เซลลพื์ชเจริญเติบโต      
เป็นตน้พืชสายพนัธ์ุใหม่ 

เพาะเล้ียงในอาหารสงัเคราะห์ 

http://stephanieanahilopez.blogspot.com/
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     1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   

     1.1) ติดตามรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งเมด็โลหิตขาวท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไขกระดูก 

     1.2) การตรวจแกไ้ขโรคพนัธุกรรมบางชนิด เป็นการตรวจสภาวะพนัธุกรรม
ของเด็กก่อนเกิดโดยใช้น ้ าคร ่ าตรวจหาดีเอ็นเอท่ีผิดปกติ ท่ีเรียกวา่ Amniocentesis จากนั้นก็ท าการ
แกไ้ขดีเอน็เอท่ีผดิปกตินั้น  

 

        
 

ภาพที ่5-12  การผลิตฮอร์โมนอินซูลินจากแบคทีเรีย 

(ท่ีมา: Brennan and Withgott, 2005: 274) 

 

    2) ด้านส่ิงแวดล้อม  

     2.1) ปรับปรุงพันธ์ุแบคทีเรียท่ีท าลายยุง  แบคทีเรียก าจัดพลาสติก หรือ
แบคทีเรียท่ีสามารถเปล่ียนคุณสมบติัน ้ามนัได ้เป็นตน้ 

     2.2) ผลิตขา้วโพดและถัว่เหลืองท่ีมีฟอสฟอรัสสูงและไฟเทท (Phytate) ต ่าเพื่อ
ลดปริมาณไฟเททท่ีถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้าพร้อมกบัมูลสัตวอ์นัก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้า เป็นตน้ 

    3) ด้านเกษตรกรรม  
     3.1) ปรับปรุงพนัธ์ุสัตวใ์หมี้ขนาดใหญ่ข้ึน หรือใหมี้น ้านมมากข้ึน 

     3.2) ผลิตพืชท่ีมีสมบติัท่ีใช้ประโยชน์บางด้านเป็นการเฉพาะ เช่น ขา้วโพด
จีเอ็มโอท่ีให้แป้งหรือโพลิเมอร์ส าหรับท าพลาสติก หรือพืชท่ีดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากข้ึน
กวา่เดิม  

แบคทีเรีย 

ผลิตฮอร์โมน 

อินซูลิน 

แบคทีเรีย 

พลาสมิด 
ดีเอ็นเอ ควบคุม
การผลิตฮอร์โมน
อินซูลิน 

เซลลต์บัอ่อน 

ดีเอน็เอลูกผสม 

  1.3) ผลิตสารและฮอร์โมนท่ีใช้
ทางก ารแพ ท ย์  เ ช่น ฮอร์โม นอินซู ลิ น 

(Insulin) ใชค้วบคุมโรคเบาหวาน อินเทอร์-

เ ฟ อ ร อ น  (Interferon) ใ ช้ ต่ อ สู้ กับ ไ ว รั ส            

โดยเฉพาะกับมะเร็งผิวหนังและลิวคีเมีย    
บางชนิด รวมทั้ งช่วยรักษาโรครูมาตอยด์ 
เป็นตน้ เดิมฮอร์โมนเหล่าน้ีใช้วิธีสกดัจาก
เ น้ื อ เ ยื่ อ ห รื อ ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ ข อ ง สั ต ว์ อ่ื น                      
แต่ปัจจุบันผลิตจากแบคทีเรีย  และยีสต์               
ซ่ึงท าการปรับปรุงพนัธ์ุโดยใช้เทคโนโลยี
พนัธุวิศวกรรม นอกจากน้ียงัใช้ผลิตวคัซีน
หรือยาชนิดต่างๆ เช่น วคัซีนป้องกันโรค     
ตบัอกัเสบ โรคเทา้เป่ือยในสัตว ์โรคกลวัน ้า 
(ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณ
พินิจ, 2540: 655) 
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     3.3) พัฒนาสายพันธ์ุให้มีลักษณะใหม่ ท่ีทนทานต่อโรคและแมลง เช่น 
มะละกอจีเอม็ เป็นมะละกอท่ีสามารถตา้นทานโรคไวรัสจุดวงแหวน โดยน าหน่วยพนัธุกรรมท่ีผลิต
ปลอกหุ้มไวรัสตา้นทานโรคเขา้ไปในมะละกอ ให้จบัไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของเช้ือไวไ้ม่ให้ท างานได ้
การเกิดโรคจึงไม่ปรากฏให้เห็น นอกจากน้ี จีเอ็มโอยงัถูกน ามาใช้ผลิตฝ้ายบีที (BT cotton) ซ่ึงเป็น
ฝ้ายท่ีไดรั้บยีนควบคุมการสร้างโปรตีนท่ีเป็นพิษต่อหนอนผีเส้ือท่ีเป็นศตัรูท าลายสมอฝ้าย ซ่ึงยีนน้ี
ไดม้าจาก Bacillus thuringiensis นอกจากฝ้ายแลว้ ยงัน ามาใชผ้ลิตขา้วโพดบีที (BT corn) เพื่อท าลาย 
หนอนเจาะฝักอีกดว้ย แลว้ยนีท่ีไดจ้าก Bacillus thuringensis ท  าลายศตัรูพืชไดอ้ยา่งไร  
        เ ช้ื อ บี .ที . ห รื อ  Bacillus thuringensis เ ป็ นแ บ คที เ รี ย ช นิด ห น่ึง ซ่ึ ง
นักวิทยาศาสตร์ชาวญ่ีปุ่นค้นพบโดยบงัเอิญขณะเล้ียงหนอนไหม อยู่มาวนัหน่ึงปรากฏเห็นตวั
หนอนไหมมีล าตวัคล ้าและตายในท่ีสุด เม่ือแยกเช้ือบริสุทธ์ิท าให้ทราบวา่เป็นเช้ือ บี.ที. เน่ืองดว้ย
เช้ือ บี.ที. มีความสามารถสร้างผลึกพิษขนาดเล็กจ านวนมาก  แลว้ห่อหุ้มไวด้ว้ยโปรตีนชนิดหน่ึง     
ท่ีตวัหนอนผีเส้ือกลางคืนรวมทั้งหนอนไหม ซ่ึงมีน ้ ายอ่ยเป็นด่างสามารถยอ่ยโปรตีนท่ีหุ้มผลึกพิษ 
แล้วผลึกพิษจะเขา้ท าลายระบบทางเดินอาหารของตวัหนอน  มีผลท าให้หนอนผีเส้ือตายภายใน    
ไม่ก่ีชั่วโมงเม่ือกินเช้ือ บี.ที. เขา้ไป ในทางกลบักนัน ้ าย่อยในสัตวเ์ลือดอุ่น รวมทั้งมนุษยเ์ราด้วย 
ลว้นแต่มีน ้ ายอ่ยมีฤทธ์ิเป็นกรด ไม่สามารถย่อยโปรตีนชนิดดงักล่าวได ้เช้ือ บี.ที. จึงไม่มีอนัตราย
กบัสัตวเ์ลือดอุ่นและมนุษยเ์ราแต่อยา่งใด (มติชนออนไลน์, Online) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เช้ือ บี.ที. 
หรือ Bacillus thuringensis จึงถูกท ามาใชใ้นการผลิตฝ้ายและขา้วโพดบีที 
 

 
 

ภาพที ่5-13  การผลิตขา้วโพดบีทีโดยใชย้นีจาก Bacillus thuringensis  
(ท่ีมา: http://bio1100.nicerweb.com/Locked/media/ch05/Bt.html) 

Bacterium 

Plant cell Corn genome 

BT crystal gene 

http://bio1100.nicerweb.com/Locked/media/ch05/Bt.html
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ภาพที ่5-14  เปรียบเทียบขา้วโพดก่อนหลงัท าจีเอม็โอ (ซา้ย) และหนอนเจาะฝัก (ขวา)  
(ท่ีมา: https://geneticliteracyproject.org/2014/08/06/what-does-gmo-corn-look-like/ 

และ https://entomology.ces.ncsu.edu/2014/07/impacts-of-corn-earworm-in-bt-corn/)          
                   

    4) ด้านอุตสาหกรรม  
      4.1) ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของวสัดุ เช่น ผลิตฝ้าย   
ใหมี้เส้นใยสีฟ้าเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการยอ้มสีผา้ การท าใหต้น้ยคูาลิปตสัมีลิกนิน (Lignin) นอ้ยลงใน
อุตสาหกรรมกระดาษ 

      4.2) ผลิตพืชท่ีลดการใช้สารเคมีและช่วยให้ไดพ้ืชผลมากข้ึนกวา่เดิม มีผลท า
ให้ตน้ทุนการผลิตต ่าลง วตัถุดิบท่ีมาจากภาคเกษตร เช่น กากถัว่เหลือง อาหารสัตวจึ์งมีราคาถูกลง 

ท าใหเ้พิ่มอ านาจในการแข่งขนั 

    5) ด้านการพาณิชย์ 

      5.1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการผสมพนัธ์ุพืช ซ่ึงหากช่วงชีวิตของพืช   
ท่ีตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยวิธีเดิมยาวนานกวา่จะไดผ้ล และตอ้งท าการคดัเลือกพนัธ์ุอยู่หลายคร้ัง 
การท าจีเอม็โอ ท าใหข้ั้นตอนน้ีเร็วและแม่นย  ายิง่ข้ึนกวา่เดิมมาก 

      5.2) ท าให้เกิดพืชพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ในการพาณิชย ์เช่น ดอกไมห้รือ
พวกไมป้ระดบัท่ีมีรูปร่างแปลกกว่าเดิม มีขนาดใหญ่กว่าเดิม สีสันแปลกไปจากเดิม (เช่น กุหลาบ      
สีน ้าเงิน) หรือมีความคงทนกวา่เดิม 

    6) ด้านอาหาร 

     6.1) ท าให้ลดการขาดแคลนอาหารได ้เน่ืองจากการปรับปรุงพนัธ์ุให้มีผลผลิต
และความตา้นทานต่างๆ มากข้ึน ท าให้มีผลผลิตเพิ่มมากข้ึน ตอบสนองต่อความตอ้งอาหารท่ีเพิ่ม
มากข้ึน 

BT corn 

Non-BT corn 

https://geneticliteracyproject.org/2014/08/06/what-does-gmo-corn-look-like/
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     6.2) ท าใหเ้กิดพืช ผกั ผลไม ้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากข้ึน เช่น สร้างสาย
พนัธ์ุขา้วสีทอง (Golden Rice) ท่ีสามารถผลิตสารเบตา้แคโรทีน (Beta carotene) โดยการตดัต่อยีน
สังเคราะห์เบต้าแคโรทีน จากต้นแดฟโฟดิล (Daffodil) และแบคทีเรียเออวินเนีย ยูเรโดวารา 
(Erwinia uredovara) เขา้ไปในตน้ขา้วตรงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนโดสเปิร์ม (ในเมล็ด) จึงท าให้ขา้ว
ท่ีไดมี้เบตา้แคโรทีนอยูใ่นเมล็ด ซ่ึงขา้วปกติจะมีการสร้างเบตา้แคโรทีนท่ีใบ 

 

      

 

ภาพที ่5-15  การเปรียบเทียบขา้วปกติกบัขา้วสีทอง และตน้แดฟโฟดิล (Daffodil) 

(ท่ีมา:  http://www.businessinsider.com/what-is-golden-rice-2014-6                                                                          
และ http://www.dpic.org/faq/daffodil) 

 

   จะเห็นไดว้่า การตดัแต่งพนัธุกรรมท าให้ไดส่ิ้งมีชีวิตท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ 
อยา่งไรก็ตาม จีเอ็มโอก็ยงัเป็นท่ีโตแ้ยง้และเป็นท่ีกงัวลวา่จะมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หรือไม่           
เช่น กงัวลว่ายีนหรือสารพนัธุกรรมท่ีใช้ในการตดัแต่งพนัธุกรรมอาจท าให้เกิดการแพร่กระจาย          
และถ่ายทอดไปสู่ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ และเป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ยนีท่ีสร้างความทนต่อยาปฏิชีวนะ     
หรือตา้นทานสารก าจดัวชัพืช กังวลว่าสารพิษท่ีผลิตจากพืชจีเอ็มโออาจส่งผลให้แมลงศตัรูพืช       
ด้ือต่อสารชีวภาพหรือมีผลต่อแมลงอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์ กงัวลว่าการท าจีเอ็มโอท่ีเพิ่มมากข้ึนจะ      
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต เป็นตน้ (วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 226) 

ส าหรับในประเทศไทย แมม้ติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2550 กลบัมาอนุญาตให้ทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอ 
ไดอี้กคร้ังแต่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งทดลองในพื้นท่ีของรัฐเท่านั้น ตอ้งมีขอ้มูลการด าเนินการน าเสนอต่อ
รัฐอยา่งชดัเจนและตอ้งยื่นเสนอเพื่ออนุมติัก่อน อยา่งไรก็ตามหลงัจากนั้นก็ยงัมีการคดัคา้นระหวา่ง
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ท าให้ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่อนุญาตให้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.businessinsider.com/what-is-golden-rice-2014-6
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น าเขา้พืชจีเอ็มโอมาเพาะปลูกเพื่อการคา้พาณิชย ์ไม่อนุญาตให้ปลูกในแปลงไร่นาของเกษตรกร 

ยกเวน้หน่วยงานของรัฐท่ีน ามาศึกษาวิจยัเท่านั้น แต่พืชจีเอ็มท่ีแปรรูปเรียบร้อยแล้วอนุญาตให้
น าเขา้มาได ้

 

3. โคลนน่ิง 

 โคลนน่ิง (Cloning) เป็นการสร้างส่ิงมีชีวิตใหม่ด้วยการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศให้ได้
ลักษณะทางกายภาพ (Phenotype) และทางพันธุกรรม (Genotype) เหมือนส่ิงมีชีวิตต้นแบบ                        
ทุกประการ โดยไม่ใช้เซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียมาผสมกัน ค าว่า โคลน (Clone) มาจาก           
ค  าในภาษากรีกวา่  Klone แปลวา่ แขนง กิ่ง ก้าน ซ่ึงใชอ้ธิบายการแบ่งเซลล์แบบไม่อาศยัเพศในพืช       
และสัตว ์ดงันั้น การโคลนน่ิง จึงเป็นการท าส่ิงมีชีวิตให้เป็นแฝดแท ้(Identical Twins) ซ่ึงมีดีเอ็นเอ 

(DNA) เหมือนกบัตวัตน้แบบทุกประการ จึงมีผลท าให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกนั มีเพศเหมือนกนั 

สีผวิเหมือนกนั หมู่เลือดเหมือนกนั ต าหนิเหมือนกนั เป็นตน้ ซ่ึงในทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสัตว์
เกิดปรากฏการณ์การเกิดแฝดข้ึนไดน้้อยมาก (แฝดแทเ้กิดจากการท่ีไข่ 1 ใบ ผสมกบั ตวัอสุจิ 1 ตวั 
และมีการแบ่งแยกตวัออกจากกนัภายหลงั แต่จะมีลายน้ิวมือแตกต่างกนั) 
  1. การโคลนน่ิงพืช   
    การโคลนน่ิงพืช เป็นการเพิ่มจ านวนของพืชท่ีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมเหมือนเดิม
กบัพืชท่ีเป็นตน้แบบทุกประการ มนุษยส์ามารถโคลนน่ิงพืชตั้งแต่สมยัโบราณมาแลว้โดยใชเ้ทคนิค
อย่างง่ายในการขยายพนัธ์พืชโดยไม่อาศยัเพศท่ีเรียกว่า การเพาะช าพืช ซ่ึงเป็นการขยายพนัธ์ุพืช  
โดยการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั ท าให้มีลกัษณะทางพนัธุกรรมเหมือนตน้แบบท่ีเอามาทุกประการ 

เช่น พวกการปักช าก่ิงพืช การตอนพืช ต่อมาการโคลนน่ิงพืชก็ได้มีการพฒันาโดยน าความรู้                
ทางวิทยาศาสตร์เขา้มาช่วย เช่น การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช (Plant tissue culture) ซ่ึงเป็นการรวบรวม
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของเซลล์พืช หรืออวยัวะช้ินส่วนของพืช 
หรือเน้ือเยือ่พืช ภายใตส้ภาวะการปลอดเช้ือและสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยมีวธีิการดงัน้ี 

   1) น าช้ินส่วนของพืชมาเล้ียงในอาหารสังเคราะห์ ซ่ึงมีน ้ าตาล ฮอร์โมน และ        
แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลลข์องเน้ือเยือ่ 

   2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีใช้เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อให้เหมาะสม สะอาด และปลอด
เช้ือจุลินทรีย ์

   3) ควบคุมอุณหภูมิและความสว่างให้เหมาะสมกับชนิดของพืช ซ่ึงอุณหภูมิ           
ท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 23-28 องศาเซลเซียส ความสวา่ง 1,000-2,000 ลกัซ์ 

http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/cloning-of-plants.php
http://www.thaibiotech.info/applications-of-plant-tissue-culture.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
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   4) ตดัแบ่งเน้ือเยือ่อกเป็นช้ินเพื่อเพิ่มจ านวน หรือถา้เจริญเป็นตน้ก็ตอ้งแยกไปเล้ียง
ในอาหารสังเคราะห์ใหม่ทุกๆ 1 เดือน 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-16  การโคลนน่ิงแครอท 

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

  

   จะเห็นได้ว่า ต้นแครอทท่ีเจริญมาจากเซลล์รากภายหลังการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ          
ในอาหารสังเคราะห์จะมีลกัษณทางพนัธุกรรมตรงตามสายพนัธ์ุเดิม นอกจากน้ี ตน้แครอทท่ีผลิตได้
จะปลอดจากโรคโดยเฉพาะโรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัส แบคทีเรีย หากตดัเน้ือเยื่อท่ีเจริญอยู่บริเณ
ปลายยอดของล าต้นซ่ึงยงัไม่มีท่ออาหารอนัเป็นทางเคล่ือนยา้ยของเช้ือโรคดังกล่าว (ประดับ        
นาคแกว้ และดาวลัย ์เสริมบุญสุข, 2551: 25; วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 219) นอกจากน้ี ยงัสามารถ
เพิ่มจ านวนตน้พนัธ์ุพืชท่ีตอ้งการไดค้ร้ังละมากๆ ในเวลาอนัรวดเร็ว และตน้พืชมีขนาดสม ่าเสมอ
กนั และยงัมีผลต่อการเก็บรักษาพนัธ์ุพืชพื้นเมืองท่ีมีอยูเ่ดิม พนัธ์ุพืชหายาก พนัธ์ุพืชท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ       
ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีล้วนมีข้อจ ากัด การโคลนน่ิงพืชต้องลงทุนในการจัดตั้ ง
หอ้งปฏิบติัการค่อนขา้งสูง ขั้นตอนในการปฏิบติัการขยายพนัธ์ุในพืชบางกลุ่มค่อนขา้งยาก เช่น  พืช
สมุนไพรท่ีมียาง เน่ืองจากยางอาจท าปฏิกิริยากับอาหารสังเคราะห์ท่ีใช้เล้ียงต้นพืชสมุนไพร            
ท  าให้พืชนั้นไม่เจริญเติบโตไม่ดูดสารอาหาร และอาจตายได้ในท่ีสุด หรือแม้กระทัง่อาจมีการ
ปนเป้ือนของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียในขวดเน้ือเยื่อพืช แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้         
หากปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และใหค้วามส าคญักบัเทคนิคปลอดเช้ืออยา่งเคร่งคดั 

รากของตน้แครอท 

เน้ือเยือ่ตดัขวางของราก 

เน้ือเยือ่ 

ช้ินเล็กๆ 

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่                                                      
ช้ินเลก็ๆในอาหารสงัเคราะห์ 

เซลลเ์ร่ิมแบ่งตวั 

เซลลต์น้อ่อน 

เพาะเล้ียงตน้อ่อนเลก็ๆ 

ในอาหารสงัเคราะห์ 

ได้พืชท่ีโตเต็มวยั
เม่ือปลูกลงในดิน 
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ภาพที ่5-17  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 

(ท่ีมา: http://www.angelfire.com/il/Toddshome/images/angelfirehibiscus.JPG, 
http://www.asteracelabs.com/plant-tissue-culture.asp 

และ https://www.marijuana.com/news/2017/01/plant-tissue-culture-cloning-of-the-future/) 

 

  2. การโคลนน่ิงสัตว์ 

    การโคลนน่ิงสัตว์เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 โดยการทดลองค้นควา้วิจัยเก่ียวกับ                    
การโคลนน่ิงไดเ้กิดข้ึนมาเป็นล าดบัซ่ึงอาจมีการทิ้งช่วงไปบา้ง โดยการเร่ิมตน้การท าโคลนน่ิงสัตว์
ได้เกิดข้ึนเม่ือประมาณต้นทศวรรษท่ี 50 ประมาณปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) โดยนักชีววิทยา                 
ชาวอเมริกัน 2 คน คือ โรเบิร์ต บริกกส์ (Robert W. Briggs) และ โทมัส คิง (Thomas J. King)                     

แห่งสถาบันการวิจัยมะเร็งในฟิลาเดลเฟีย โดยการโคลนน่ิงกบด้วยวิธีการถ่ายฝากนิวเคลียส 
(Nuclear transfer) โดยอาศยัเทคนิคท่ีพฒันามาโดยสเปียร์แมน (Sperman) ซ่ึงได้กลายเป็นวิธีการ     
ท่ีท าการโคลนน่ิง (Cloning) ท่ีใช้กันทัว่ไป เม่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2540) ดร.เอียน วิลมุต 

(Dr.Ian Wilmut) ได้ท าการโคลนน่ิง (Cloning) แกะช่ือ ดอลลี่ (Dolly) ด้วยนิวเคลียส  (Nucleus)    
จากเซลล์เตา้นมของแกะซ่ึงเป็นเซลล์ร่างกาย (Somatic Cell) ไดป้ระสบความส าเร็จ ดอลล่ีถือเป็น
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีเกิดจากการโคลนน่ิงตวัแรกของโลกและเป็นตน้แบบส าหรับการโคลนน่ิง
สัตวอ่ื์นๆ ในเวลาต่อมา (เทคโนโลยชีีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพ, Online) ดอลล่ี
สามารถสืบพนัธ์ุได้ตามปกติ และได้ให้ก าเนิดลูกตวัแรกช่ือว่า บอนน่ี (Bonny) ปัจจุบนัดอลล่ี                             
ได้เสียชีวิตแล้วในปี พ.ศ. 2546 จากการวางยาให้หลับตายไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 6 ปี 8 เดือน 

เน่ืองจากปัญหาโรคปอดกบัความทุกข์ทรมานจากขอ้เข่าเส่ือม แมว้า่ธรรมชาติของแกะพนัธ์ุฟินน์-

ดอร์เซ็ตตามปกติแล้วจะมีอายุอยู่ได้นานราว 10-12 ปี จากการตรวจสอบกระดูกของแกะดอลล่ี                              
ในพิพิธภณัฑ์แห่งชาติสกอตแลนด์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์สแกน โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจากภาพ
เอ็กซเรยโ์ครงกระดูกของแกะอีก 3 ตวั ท่ีเกิดทั้งแบบธรรมชาติและเกิดจากการโคลนน่ิงดว้ยวิธีอ่ืน 

http://www.angelfire.com/il/Toddshome/images/angelfirehibiscus.JPG
https://www.marijuana.com/news/2017/01/plant-tissue-culture-cloning-of-the-future/
http://www.thaibiotech.info/animals-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/animals-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/animals-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/animals-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-nucleus.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-nucleus.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/
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สรุปว่าโรคขอ้เข่าเส่ือมเป็นส่ิงท่ีไม่ผิดปกติส าหรับแกะท่ีตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและมีอายุ 7 - 9 ปี 
นอกจากน้ี พี่น้องของ ดอลล่ี เช่น แกะเด็บบ้ี เดนิส ไดอานา และเดซ่ี ท่ีเกิดจากการโคลนน่ิงจาก  
ต่อมน ้ านมเดียวกนัในอีก 11 ปีต่อมา ไม่มีอาการของโรคขอ้เข่าเส่ือมผิดปกติในช่วงอายุของตน 
ทั้งน้ีโรคขอ้เข่าเส่ือมนั้นเกิดจากขอ้กระดูกมีการฉีกขาด อาจมีสาเหตุมาจากตน้ก าเนิดทางพนัธุกรรม 
และการมีน ้ าหนกัตวัเกิน ดงันั้น ดอลล่ีจึงเป็นความส าเร็จท่ีจุดประกายในการท่ีจะคน้พบการสร้าง
มนุษยข้ึ์นมาจากการโคลนน่ิง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์  
  3. หลกัการเบ้ืองต้นของการโคลนน่ิงสัตว์ 

  การโคลนน่ิงสัตว ์เป็นกระบวนการสร้างสัตวต์วัใหม่ข้ึนมาให้มี รูปร่าง หน้าตา เพศ
ลกัษณะภายนอก และมีพนัธุกรรมเหมือนกบัสัตวท่ี์เป็นเจา้ของเซลล์เดิมทุกประการโดย ไม่ต้อง
อาศัยการรวมตัวกันของไข่และสเปิร์ม มีวธีิการท าโดยการน าเซลล์ไข่ของสัตวเ์พศเมียท่ีจะโคลนน่ิง
มาแลว้น านิวเคลียสของเซลล์ไข่ออกไป  แลว้น านิวเคลียสจากเซลลเ์ตม็วยัของเซลลร่์างกายสัตวเ์พศ
ใดก็ได ้เรียกวา่ “เซลล์ตน้แบบ”  มาถ่ายโอนลงไปในเซลล์ไข่ของสัตวเ์พศเมียแทน เพื่อให้คลอด
ออกมา โดยทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ตน้แบบจะตอ้งมาจากสัตวช์นิดเดียวกนั เซลล์ตน้แบบน้ีอาจจะ
มาจากอวยัวะส่วนไหนก็ได  ้แต่ในทางปฏิบตัิเชื่อกนัว่าเซลล์จากอวยัวะแต่ละแห่งจะมีความ
เหมาะสมส าหรับการท าโคลนน่ิงไม่เท่ากนั  

 

 
 

 

ภาพที ่5-18  การโคลนน่ิงแกะโดยวธีิการถ่ายโอนนิวเคลียส  

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Miller and Levine, 2010: 427) 
 

 

เคล่ือนยา้ยนิวเคลียสออก 

นิวเคลียสของเซลลเ์ตา้
นมสตัวต์น้แบบ 

ไซโกต เอม็บริโอ      แกะอุม้ทอ้ง            ดอลล่ี 

    เซลล์ไข่ 

ภาพที ่5-19  ดร.เอียน วลิมุต ผูท้  าการโคลนน่ิงแกะ Dolly 

(ท่ีมา: https://phys.org/news/2016-07-dolly-sheep.html) 

http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
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   ปี พ.ศ. 2550 นกัวิทยาศาสตร์ประเทศเกาหลีใต ้ไดท้  าการโคลนน่ิงสุนขัเพศเมียพนัธ์ุ
บีเก้ิล (Beagle) จ  านวน 4 ตวั เรียกรวมกนัวา่ รูปป้ี (Ruppy)  ซ่ึงมาจากค าวา่ รูบ้ี (Ruby - สีแดงทบัทิม) 
และพพัพี (Puppy - ลูกสุนขั) หรือสุนขัสีแดงทบัทิม เป็นลูกสุนขัท่ีเม่ือถูกแสงอลัตราไวโอเล็ต (UV) 

จะเรืองแสงสีแดงออกมาบริเวณล าตวั บริเวณทอ้ง เล็บ และดวงตาก็ลว้นสีแดง แต่เม่ืออยูท่่ามกลาง
แสงแดดจะเห็นผวิและอุง้เทา้เป็นสีชมพู โดยนกัวทิยาศาสตร์เกาหลีใตไ้ดน้ าโปรตีนเรืองแสงตดัต่อ
เขา้ไปในลูกสุนขัเหล่าน้ีตั้งแต่ยงัเป็นตวัอ่อนอยูใ่นห้องทดลอง หลงัจากนั้นจึงน าตวัอ่อนซ่ึงเป็นลูก
สุนขัโคลนนิงฝังเขา้ไปในทอ้งแม่สุนขั จนกระทัง่ลูกสุนขัเกิดออกมาเม่ือเดือน ธ.ค. 2550  

 

 
 

ภาพที ่5-20  รูปป้ีสุนขัเรืองแสง 

(ท่ีมา: http://wordpress.mrreid.org/2009/06/06/ruppy-the-glow-in-the-dark-puppy/                                      

และ http://www.nydailynews.com/life-style/amazing-animal-kingdom-oddities-gallery-

1.984588?pmSlide=1.984673) 

 

    ส าหรับประเทศไทยมีการโคลนน่ิงขั้นพื้นฐานมายาวนาน โดยการถ่ายฝากตวัอ่อน 
การผสมเทียม การผลิตตวัอ่อนในหลอดแก้ว และสามารถท าการโคลนน่ิง (Cloning) ได้ส าเร็จ      
คร้ังแรกโดย ศาสตราจารยม์ณีวรรณ กมลพฒันะ ผูอ้  านวยการโครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี    
เพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือปลกั คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โดยน าเซลล์ใบหูของโคแบรงกสัเพศเมียมาเป็นเซลล์ตน้แบบ และน าตวัอ่อนฝากไวก้บัแม่โคออย  
ในฟาร์มของจ่าสิบโทสมศักด์ิ วิชัยกุล ท่ีจงัหวดัราชบุรี ท าให้เกิดลูกโคโคลนน่ิงท่ีมีช่ือว่า อิง                  
เป็นลูกโคสีด า เกิดเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงถือเป็นลูกโคโคลนน่ิงตวัแรกของประเทศไทย

http://wordpress.mrreid.org/2009/06/06/ruppy-the-glow-in-the-dark-puppy/
http://www.nydailynews.com/life-style/amazing-animal-kingdom-oddities-gallery-1.984588?pmSlide=1.984673
http://www.nydailynews.com/life-style/amazing-animal-kingdom-oddities-gallery-1.984588?pmSlide=1.984673
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
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.thaibiotech.info/what-is-cloning.php
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และเอเชียอาคเนย ์รายท่ี 3 ของเอเชีย และรายท่ี 6 ของโลก โดยได้ท าการโคลนน่ิงต่อจากญ่ีปุ่น 
อเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนั และเกาหลี   

 

 
 

ภาพที ่5-21  อิง (ตวัสีด า) ลูกโคโคลนน่ิงตวัแรกของประเทศไทย 

(ท่ีมา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=40&chap=5&page=t40 -5-

infodetail04.html) 

 

  4. ประโยชน์และผลกระทบจากการโคลนน่ิง 

    ประโยชน์ การโคลนน่ิงมีประโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรม การเกษตร และ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การขยายพนัธ์ุพืชหายาก ท่ีมีลกัษณะดี ทนต่อโรค การปรับปรุงพนัธ์ุพืช การผลิต
เมล็ดพนัธ์ุเทียม ซ่ึงสะดวกต่อการเก็บรักษาและขนส่ง เป็นต้น นอกจากน้ีการโคลนน่ิงยงัเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ได้เร็วข้ึน มีประโยชน์ในการอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์รวมทั้งพืช                    
หายากและใกล้สูญพนัธ์ุให้แพร่ขยายจ านวนข้ึนได้รวดเร็วกว่าการผสมพนัธ์ุกันตามธรรมชาติ 

สามารถช่วยลดจ านวนสัตวแ์ละพืชท่ีใช้ในการทดลองให้น้อยลง เน่ืองจากสัตวแ์ละพืชมีลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมเหมือนกนั จึงประหยดัค่าใชจ่้ายส าหรับการทดลอง สามารถผลิตยารักษาโรค โปรตีน 
และวัคซีนได้ คู่สมรสท่ีไม่มีโอกาสให้ก าเนิดบุตรด้วยวิธี อ่ืนอาจมีโอกาสได้บุตรมากข้ึน                   
ลดความเส่ียงต่อการใชย้ากดภูมิคุม้กนั เพราะการปลูกถ่ายอวยัวะอาจไดอ้วยัวะท่ีเขา้กนัได ้ 

    ผลเสีย การโคลนน่ิงท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืช                    
ในธรรมชาติอนัเป็นตน้ก าเนิดของวิวฒันาการ อีกทั้งการปลูกพืชชนิดเดียวกนัจะเส่ียงต่อการถูก
ท าลายโดยธรรมชาติ เช่น ภาวะน ้ าท่วม ความแห้งแลง้ การถูกท าลายโดยแมลงและโรค จะมีผลต่อ
การลดการปลูกพืชสายพนัธ์ุพื้นเมือง และพนัธ์ุพืชเหล่านั้นจะเกิดการสูญพนัธ์ุในท่ีสุด การใช้พืช

http://www.thaibiotech.info/what-is-cloning.php


231 

 

 

ชนิดเดียวกนัในการปลูก พนัธ์ุพืชท่ีได้จากการโคลนน่ิง อาจมีความแข็งแรง สมบูรณ์ทนต่อโรค 
หรือสามารถปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มสูงจนกลายเป็นวชัพืชท่ียากต่อการก าจดัในท่ีสุด การปลูกพืช
ชนิดเดียวปริมาณมากๆ ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเสียสมดุลในธรรมชาติ รวมทั้งวฏัจกัร
ของห่วงโซ่อาหารและพลงังาน การโคลนน่ิงยีนและถ่ายยีนเขา้สู่ตน้พืช ยงัเป็นประเด็นท่ีตอ้งการ
การศึกษาถึงผลกระทบต่อผูอุ้ปโภคและบริโภครวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนในกรณี       
การโคลนน่ิงมนุษย ์ยงัไม่เป็นท่ียอมรับเน่ืองจากก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมตามมามากมาย ปัญหา
ทางกฎหมายใครเป็นตวัจริงตวัปลอม การพิสูจน์บุตร การคน้หาผูก้ระท าผิดในคดีต่างๆ การจ าแนกคน
โดยใชก้ารตรวจ DNA เป็นตน้  

 

4. สเต็มเซลล์ 

  สเต็มเซลล์ (Stem cell) หรือเซลล์ต้นก าเนิด เป็นเซลล์อ่อนท่ีมีศักยภาพเจริญเติบโต 
แบ่งตวัเพื่อเพิ่มจ านวนตวัเองได ้(Self-renew) อยา่งไม่จ  ากดั และสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองไปเป็น
เซลล์ท่ีท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงจ าเพาะเจาะจงได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย เช่น เน้ือเยื่อ เลือด 
กระดูก หรือเพื่อซ่อมแซมเซลลเ์น้ือเยือ่และอวยัวะท่ีเสียหาย และเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย     
 

 
 

ภาพที ่5-22  เซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อนมีคุณสมบติักลายเป็นเซลลอ่ื์นไดห้ลายชนิด 

(ท่ีมา: https://biologywise.com/advantages-disadvantages-of-stem-cell-research) 

 

http://haamor.com/th/%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/
http://haamor.com/th/%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/
http://haamor.com/th/%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/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://biologywise.com/advantages-disadvantages-of-stem-cell-research
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  1. ลกัษณะพเิศษของสเต็มเซลล์ 

    สเตม็เซลล ์หรือเซลลต์น้ก าเนิดในร่างกายคนเรามีลกัษณะและความพิเศษหลายอยา่ง
ท่ีแตกต่างจากเซลล์ชนิดอ่ืนๆ ในร่างกายซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถแบ่งตวัเองข้ึนมาใหม่ได้    
ไม่จ  ากดัและเป็นเวลานาน เป็นเซลล์ท่ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถเปล่ียนไปเป็นเซลล์
ท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงได ้     
  2. ชนิดของสเต็มเซลล์ 

    สเต็มเซลล์แบ่งแยกได้หลายชนิดข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ ในเอกสารฉบบัน้ีใช้พฒันาการ   
ของเซลลเ์ป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี   
    1) สเต็มเซลล์ผู้ใหญ่ (Adult stem cell) หรือ (Somatic stem cell) เป็นสเต็มเซลล์ 
ท่ีมีอยู่แลว้ในร่างกายมนุษย ์เป็นเซลล์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่อยู่ในอวยัวะและเน้ือเยื่อต่างๆ              
ท  าหนา้ท่ีแบ่งเซลล์ในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมเซลล์เน้ือเยื่อและอวยัวะท่ีเสียหาย 
เช่น เลือด ผิวหนงั สมอง ไขกระดูก เน้ือเยื่อฟัน ตบัอ่อน สายสะดือและรก จากการคน้ควา้วิจยัและ
การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยจึ์งพฒันาสเต็มเซลล์จากร่างกายหรือสเต็มเซลล์
ผูใ้หญ่ท่ีมีจ  านวนมากและพบง่ายกว่าสเต็มเซลล์จากเอ็มบริโอให้สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเซลล์ท่ี   
ท าหนา้ท่ีหลากหลายชนิดได ้สเต็มเซลล์ชนิดใหม่น้ีเรียกวา่ induced pluripotent stem cells หรือ iPS 

โดย  iPS สร้างมาจากสเต็มเซลล์ผูใ้หญ่ (สเต็มเซลล์ตวัเต็มวยั) ไม่ไดส้ร้างมาจากตวัอ่อน โดยเซลล์ 
มีคุณภาพเกือบเหมือนกบัสเต็มเซลล์ตวัอ่อน และสามารถสร้างไดด้้วยการใช้เซลล์ของผูป่้วยเอง                       
จึงช่วยลดปัญหาเร่ืองจริยธรรมและปัญหาภูมิคุม้กนัของผูป่้วยจะปฏิเสธเซลลข์องตวัเอง ความส าเร็จ
ดังกล่าวจึงเป็นความหวงัทางการแพทย์ท่ีจะน ามารักษาโรคท่ีรักษายาก เช่น โรคของกล้ามเน้ือ                      

โรคทางสมอง เป็นต้น จากการศึกษายงัพบอีกว่าคุณภาพและปริมาณของสเต็มเซลล์ท่ีอยู่ใน          
ทุกอวยัวะร่างกายคนเราจากเกิดจนตาย (สเต็มเซลล์ผูใ้หญ่หรือสเต็มเซลล์ตวัเต็มวยั) จะแปรผกผนั
ตามอายุและส่ิงแวดลอ้ม โดยคนท่ีอายุมากข้ึนคุณภาพและปริมาณของสเต็มเซลล์ก็จะลดลง ดงันั้น 
เซลล์ตน้ก าเนิดท่ีมีความจ าเพาะชนิดต่างๆ ก็จะมีการแบ่งเซลล์และเจริญพฒันาไปซ่อมแซมเซลล์
อวยัวะนั้นๆ หากเซลลต่์างๆในร่างกายเราเส่ือมหรือตายไป  
     2) สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเอ็มบริโอ (Embryonic stem cell: ES cell) เป็นสเต็ม
เซลล์ท่ีไดจ้ากการผสมของไข่กบัอสุจิในห้องปฏิบติัการเพาะเล้ียงเอ็มบริโอ หลงัการปฏิสนธิได้
ประมาณ 5 วนั โดยเอม็บริโอท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงสเตม็เซลล์มีท่ีมาจากการท าเด็กหลอดแกว้ (ปกติ
เซลล์ท่ีเหลือจากการท าเด็กหลอดแกว้จะทิ้ง) กบัการโคลนน่ิง ซ่ึงจะเจริญเติบโตเปล่ียนแปลงเป็น
เซลล์ได้หลากหลายชนิดข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดล้อมของเซลล์ในขณะนั้น โดยสเต็มเซลล์จากตวัอ่อน
เอม็บริโอจะพบยากกวา่สเตม็เซลลผ์ูใ้หญ่  

http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%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/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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ภาพที ่5-23  ตวัอ่อนในระยะเอม็บริโอ 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/itsstemcells/2-stem-cell/2) 

 

     อยา่งไรก็ตาม แมว้า่สเต็มเซลล์จากตวัอ่อนเอ็มบริโอจะเจริญเติบโตเปล่ียนแปลง
เป็นเซลล์ไดห้ลากหลายชนิด แต่เซลล์ตวัอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัได ้เม่ือน าเซลล์
ออกมาจึงเป็นปัญหาด้านจริยธรรม อีกทั้งการวิจัยพบว่าเซลล์ต้นก าเนิดจากตัวอ่อนเอ็มบริโอ
สามารถเจริญเป็นเน้ืองอกชนิด Teratoma ได ้ดงันั้น ในปัจจุบนัจึงนิยมใช้เซลล์ตน้ก าเนิดท่ีไดจ้าก
ตวัเตม็วยัแทนเซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อน 

 

 
 

ภาพที ่5-24  ภาพตดัขวางของ Teratoma cyst พบท่ีรังไข่ของมนุษยท่ี์ภายในบรรจุ                                             
เซลลผ์วิหนงัและเส้นผม 

(ท่ีมา: https://radiopaedia.org/cases/mature-cystic-teratoma-of-the-ovary) 

http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0


234 

 

   จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ความแตกต่างระหว่างสเต็มเซลล์จากผูใ้หญ่กบัสเต็ม
เซลล์จากเอ็มบริโอคือสเต็มเซลล์ของผูใ้หญ่มีพฒันาการไปตามเน้ือเยื่อตน้ก าเนิด เช่น สเต็มเซลล์
จากสมองพฒันาไปเป็นเซลล์ประสาทได้ แต่ไม่อาจเปล่ียนเป็นเซลล์ตับหรือเซลล์กระดูกได้ 
ในขณะท่ีสเต็มเซลล์จากเอ็มบริโอสามารถพฒันาไปเป็นเซลล์ชนิดใดก็ได ้(ณัฐยา บุญภกัดี, 2550: 

13) ปัจจุบนัมนุษยน์ าเทคโนโลยีจากเซลล์ตน้ก าเนิด หรือสเต็มเซลล์มาใช้ในชีวิตประจ าวนัเป็น
อยา่งมากโดยเฉพาะดา้นทางการแพทย ์โดยโรคท่ีแพทยนิ์ยมน าสเตม็เซลลม์ารักษาอาการของผูป่้วย
มีทั้งโรคร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ไดแ้ก่ โรคจากภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด โรคทาลสัซีเมีย มะเร็งไต 
โรคไขกระดูกฝ่อท่ีเกิดภายหลงั ภาวะเมด็เลือดแดงแตก มะเร็งเตา้นม โรคเอสแอลอี เป็นตน้ 

  3. ข้อดีและข้อเสียของสเต็มเซลล์ 

    เทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือเซลล์ตน้ก าเนิดท่ีมนุษยน์ ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั มีทั้ง
ดา้นการแพทย ์สุขภาพ ความงาม ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีก็มีทั้งขอ้ดีขอ้เสียดงัน้ี 

    ข้อดี      
      1) การรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์จะให้ผลลัพธ์ในระยะยาวซ่ึงส่วนใหญ่ผูท่ี้
รักษาจนหายขาดแลว้จะไม่กลบัมาเป็นโรคเดิมอีก                                                                                                                                     

      2) สเต็มเซลล์สามารถแบ่งตัวและเปล่ียนแปลงตัวเอง ไปแทนท่ีเซลล์               
ในร่างกายชนิดต่างๆอยา่งดีโดยไม่ตอ้งใชส้ารเคมีใดมากระตุน้            
      3) สเต็มเซลล์ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้จะสามารถน ามาใช้เพื่อชะลอความแก่
ความเส่ือมของอวยัวะได ้  

      4) สเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรส าหรับผูท่ี้มีบุตรยากหรือมีปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีบุตร ช่วยรักษาภาวะความพิการแต่ก าเนิด  

      5) ใชรั้กษาโรคไดห้ลายชนิด เช่น โรคจากภูมิคุม้กนับกพร่องแต่ก าเนิด มะเร็งไต 
โรคทาลสัซีเมีย และอ่ืนๆ 

      6) ช่วยใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรู้ถึงการพฒันาและเติบโตของเซลล ์

      7) สเต็มเซลล์ท่ีมาจากคนไข้เอง ช่วยลดความเส่ียงในการท่ีร่างกายปฏิเสธ         
การยอมรับ เพราะเซลลน์ั้นมาจากตวัคนไขเ้อง 

     ข้อเสีย 

      1) การจะรักษาดว้ยสเตม็เซลลใ์ชง้บประมาณสูงมาก    
      2) มีความเส่ียงต่อการผิดพลาดสูงมากจึงตอ้งใช้บุคลากรทางการแพทยท่ี์มี
ความช านาญเฉพาะ                                      

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
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     3) ปัญหาด้านจริยธรรมเน่ืองจากสเต็มเซลล์จากตวัอ่อนท่ีน ามาไม่สามารถ
เจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัไดเ้ม่ือน าเซลล์ออกมา (การวิจยัสเตม็เซลล์ท าลายตวัอ่อนระยะ Blastocyst 

จากการเพาะเล้ียงไข่ของมนุษยใ์นหอ้งปฏิบติัการ) 
      4) ดา้นสุขภาพจากการใชเ้ซลล์ตน้ก าเนิดจากตวัอ่อนเอ็มบริโอ สามารถเจริญ
เป็นเน้ืองอกบางชนิดได ้

      5) ยงัไม่ทราบผลขา้งเคียง (Side effects) ในระยะยาว    

      6) ร่างกายอาจปฏิเสธการรักษาหากใชส้เตม็เซลลจ์ากคนละคน 

      7) สเต็มเซลล์ใหม่อาจแบ่งตวัจนควบคุมไม่ได้ กลายเป็นเน้ืองอกหรือเป็น
มะเร็ง 

      8) สเตม็เซลลท่ี์เกิดจากการเพาะในหอ้งปฏิบติัการ อาจมีความเสียหายทางดา้น
พนัธุกรรม 

    ปัจจุบนัมีการน าสเต็มเซลล์มารักษาโรคท่ีเก่ียวกับเลือดเป็นส่วนใหญ่ แต่การน า
เทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นก าเนิดมาใช้ยงัอยู่ในขั้นตอนการวิจัยค้นควา้ มนุษย์จึงยงั           
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี อย่างไรก็ตาม การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนันั้น ไม่เพียงค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่ควรจะค านึงถึงความเส่ียง
หรือผลกระทบดา้นไม่ดีต่อมนุษย ์และส่ิงมีชีวติอ่ืนรวมทั้งส่ิงไม่มีชีวติในโลกใบน้ีดว้ย 

 

5. ลายพมิพ์ DNA  

  DNA หรือ Deoxyribonucleic acid เป็นสารพนัธุกรรมของส่ิงท่ีมีชีวิต (มนุษย ์พืช สัตว์)                     
ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพ่อ-แม่ อย่างละคร่ึงและเปล่ียนแปลงไม่ได ้DNA อยู่ในนิวเคลียสของ
เซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดโลหิตแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์ผิวหนงั เยื่อกระพุง้แกม้ เส้นผม
หรือขน กระดูก เป็นตน้ ลกัษณะท่ีปรากฏในส่ิงมีชีวิตเป็นผลมาจากชนิดของโปรตีนท่ีท าหน้าท่ี   
ทางชีวภาพท่ีหลากหลาย เน่ืองจากโปรตีนแต่ละชนิดมีล าดบัการเรียงตวัของกรดอะมิโนแตกต่างกนั   
ซ่ึงถูกก าหนดโดยล าดบัการเรียงตวัของเบสในดีเอ็นเอ ล าดบัของเบสจึงเป็นรหสัท่ีบรรจุอยูใ่นดีเอ็นเอ 
ซ่ึงสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อๆ ไปได ้ท าให้เรียกดีเอ็นเอว่า สารพันธุกรรม (รัตนา สัมพนัธชิต, 

2548: 420)   

 

 

 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%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/
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ภาพที ่5-25  โครงสร้างโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA) 

(ท่ีมา: https://www.precisionnutrition.com/can-holiday-stress-change-your-dna, 

https://biodifferences.com/difference-between-deoxyribonucleic-acid-dna-and-ribonucleic-acid-

rna.html และ https://en.wikipedia.org/wiki/DNA 

 

  DNA จะเป็นตวัก าหนดขอ้มูลในการสร้างสารชีวโมเลกุล ทั้งส่ิงมีชีวิตชั้นสูงและชั้นต ่า   
จึงมี DNA เป็นรหัสหรือแบบพิมพ์ในการสร้าง  และมีจุด DNA เป็นรหัสเฉพาะตวั ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างกนัออกไปแลว้แต่สายพนัธ์ุ จึงไม่มีส่ิงมีชีวิตใดท่ีมีชุด DNA ท่ีเหมือนกนัทั้งหมด ยกเวน้                 
ฝาแฝดท่ีเกิดมาจากไข่ใบเดียวกนัอสุจิตวัเดียวกนั และส่ิงมีชีวติโคลนน่ิง (Cloning) เท่านั้น   

https://biodifferences.com/difference-between-deoxyribonucleic-acid-dna-and-ribonucleic-acid-rna.html%20และ
https://biodifferences.com/difference-between-deoxyribonucleic-acid-dna-and-ribonucleic-acid-rna.html%20และ
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  ดงันั้น ลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprint) จึงหมายถึง ความจ าเพาะท่ีมีอยู่ในชุด DNA 
แต่ละคนท่ีแตกต่างกนั (ความแตกต่างกนัท่ีล าดบัของคู่เบส ซ่ึงมีจ านวนหลายลา้นคู่ในดีเอ็นเอของ
มนุษย์แต่ละคน) ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยลายพิมพ์ดีเอ็นเอไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ และไม่มีใครท่ีมีลายพิมพดี์เอ็นเอเหมือนกนัยกเวน้แฝดร่วมไข่ (แฝดแท)้ เท่านั้น 
เป็นคุณลักษณะท่ีใช้บ่งช้ีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลท าให้สามารถบอกความแตกต่างของบุคคล                        
ซ่ึงได้รับถ่ายทอดจากพ่อแม่อย่างละคร่ึงและเปล่ียนแปลงไม่ได้ DNA เราจึงน ามาใช้ประโยชน์                          
ในด้านต่างๆเช่นการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด การพิสูจน์ยืนยนัตัวบุคคลในทางคดี                         
การตรวจสอบทางนิติเวชศาสตร์เพื่อช้ีตวัผูก้ระท าผดิ เป็นตน้ 

  1. ขั้นตอนการตรวจลายพมิพ์ DNA   
    1) การเก็บวัตถุพยาน โดยวตัถุพยานหรือหลกัฐานท่ีน ามาใช้ตรวจพิสูจน์ตอ้งมี   
ดีเอ็นเอท่ีมีคุณภาพ ไม่เส่ือมสลาย ปริมาณเพียงพอท่ีจะใช้ตรวจ DNA ได้ครบทั้ง 10 ต  าแหน่ง                      
โดยสามารถเก็บ DNA โดยตรง เช่น ตดัเส้ือผา้ท่ีมีคราบเลือด คราบเลือดบนพื้น คราบอสุจิ ตดัช้ิน
เน้ือจากศพ หรือตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยวตัถุ เช่น พบคราบเลือดในผนงัหอ้งน ้ าตอ้งใชมี้ดขูด หรือพรม
น ้ าลงไปแล้วใช้ผา้พนัแผลหรือส าลีท่ีไม่มีสารเคมีซับ Cotton bud ท่ีมีขายตามท้องตลาดทัว่ไป          
มีสารเคมีอ่ืนจึงใชเ้ก็บ DNAไม่ได ้การเก็บ DNA ตอ้งใชว้ธีิท่ีถูกตอ้งสะอาดและตอ้งโปร่งใส (ปัจจยั
ท่ีจะท าใหดี้เอน็เอเส่ือมสลาย คือ เช้ือโรค สารเคมีความช้ืน อุณหภูมิสูง ระยะเวลา รังสี เป็นตน้) 
     2) การส่งตรวจวัตถุพยาน วิธีเก็บรักษาท่ีดีท่ีสุด คือ เก็บในท่ีเย็นและแห้ง                     
โดยการส่งตรวจวตัถุพยานตอ้งระวงัการเส่ือมสลายและการปนเป้ือนวตัถุพยาน  
     3) การสกัด DNA สามารถสกดัแยกไดจ้ากหลกัฐาน หรือตวัอย่างท่ีน ามาตรวจ  
ซ่ึงใชว้ิธีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัอยา่ง ระยะเวลาสกดัวตัถุพยานแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิด
ของวตัถุพยาน ในกรณีเป็นกระดูก หรือช้ินเน้ือต้องสกัดโปรตีนอ่ืนๆ ทิ้งจึงใช้เวลาสกัด DNA      
นานขา้มคืนเป็นอยา่งนอ้ย ส่วนคราบอสุจิ คราบเลือด จะใชเ้วลาสกดัประมาณหน่ึงหรือสองชัว่โมง 

     4) การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ DNA หากไม่สามารถตรวจ DNA ครบ 10 
ต  าแหน่ง จะตอ้งมีการเพิ่มจ านวน DNA เพราะปริมาณดีเอ็นเอนอ้ยเกินไป (ปัจจุบนัหน่วยงาน FBI              
ของอเมริกาก าหนด เกณฑต์รวจถึง 13 ต าแหน่ง และก าลงัจะปรับเปล่ียนเป็น 16 ต  าแหน่ง) 
     5) การตรวจลายพิมพ์ DNA วิธีตรวจมีสองวิธี คือ การตรวจด้วยมือ (Manual) 
และการตรวจดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั (Automatic) ทั้งสองวิธีมีหลกัการเหมือนกนั คือ ตรวจลายพิมพ ์

DNA เพียงบางต าแหน่งของโครโมโซม โดยเลือกตัด DNA ในส่วนท่ีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ        
ของบุคคลโดยใช้เอนไซม์ตดัจ าเพาะ (Restriction enzyme) จากนั้นน าช้ินส่วนของ DNA ท่ีถูกตดั          
มาวเิคราะห์ โดยมาตรฐานสากลก าหนดใหต้รวจอยา่งนอ้ย 10 ต  าแหน่งข้ึนไป 
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    6) แปลผลลายพิมพ์ DNA การแปรผลลายพิมพ์ DNA แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

      6.1) Conclusive เป็นการสรุปผลวา่ DNA เป็นของบุคคลเดียวกนั หรือเป็นลูก
จะตอ้งประเมินจากผลการตรวจทั้ง 10 ต าแหน่ง โดยไม่มีขอ้ขดัแยง้เลยทั้ง 10 ต  าแหน่ง หากพบว่า               
มีแถบ DNA ของลูกท่ีแตกต่างแมเ้พียงแถบเดียว ก็สามารถสรุปได้ว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัทาง
สายเลือด 

      6.2) Exclusive เป็นการสรุปผลว่า DNA ของวตัถุพยานเป็นของบุคคลคนละ
คน หรือไม่ใช่ลูก 

      6.2) Inconclusive เป็นการแปรผลว่า ยงัสรุปผลการตรวจไม่ได้ อาจเกิดจาก
การปนเป้ือนของวตัถุพยาน มีการเส่ือมสลายของวตัถุพยาน การตรวจมีความผิดพลาดของเคร่ือง
หรือคน เช่น น ้ายาตรวจหมดอาย ุท าใหก้ารตรวจ DNA ไดผ้ลไม่ครบ 10 ต  าแหน่ง  
 

 
 

ภาพที ่5-26  การเปรียบเทียบลายพิมพ ์DNA ของผูต้อ้งสงสัยกบัฆาตกร  

(ท่ีมา: http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/3/DNA/DNA1.htm) 
 

     จากภาพท่ี 5-26 จะเห็นไดว้า่ ลายพิมพดี์เอ็นเอ (เส้นกลาง) จากรอยเลือดท่ีพบ
ในสถานท่ีเกิดเหตุ เปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอของผูต้อ้งสงสัยอีก 7 คน พบวา่เส้นท่ีใกลสุ้ดทางซ้ายมือ  
มีลกัษณะตรงกนัทุกอย่าง ส่วนเส้นอ่ืนมีบางอยา่งคลา้ยกนัเท่านั้น ดงันั้น จึงระบุตวัผูก้ระท าผิดได้
อยา่งแน่ชดั หรือผล Conclusive ส่วนอีก 6 คนนั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล, 
Online) 
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  2. ประโยชน์ของการตรวจลายพมิพ์ DNA   
    การตรวจลายพิมพ ์DNA ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการทางการแพทยแ์ละ
วทิยาศาสตร์มากมาย เช่น การวินิจฉยัโรคทางพนัธุกรรม การวิเคราะห์ยนีมะเร็ง ตรวจพิสูจน์การติด
เช้ือ HIV ติดตามการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อรักษาโรคมะเร็งเมด็เลือดขาวกบัธาลสัซีเมีย รวมถึงการ
ตรวจทางนิติเวชวิทยา เช่น การตรวจในคดีข่มขืนกระท าช าเรา การตรวจในคดีฆาตกรรม การตรวจ
พิสูจน์บิดา มารดา และบุตร การตรวจพิสูจน์ซากโครงกระดูก หรือช้ินส่วนของมนุษย ์นอกจากน้ี 
ยงัมีประโยชน์ดา้นอ่ืน เช่น การตรวจ DNA ของพืชหรือสัตว ์กรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิ   การขโมยพืช
หรือสัตวท่ี์มีราคาแพง ใช้ตรวจสอบเอกลกัษณ์ทางพนัธุกรรมของพืชและสัตวเ์พื่อใช้ในการจด
ทะเบียนพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์ใชพ้ิสูจน์ความบริสุทธ์ิของพนัธ์ุแทเ้พื่อใชใ้นการปรับปรุง-พนัธ์ุ หรือ
ใช้ในการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรเพื่อหาความสัมพันธ์                      
เชิงวิวฒันาการ แมแ้ต่คดีป่าไมต่้างๆ ก็อาจท าการตรวจดีเอน็เอของตอไมไ้ด ้(เพียงแต่จะคุม้หรือไม่) 
หรือการโจรกรรมทรัพยสิ์นก็อาจน ามาใช้ได ้เช่น การพบวตัถุพยานใบมะม่วงของบา้นผูเ้สียหาย 
หรือพบขนสุนขัซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงในบา้นผูเ้สียหาย แต่ไปปรากฏอยู่ในบา้นของผูต้อ้งสงสัย ซ่ึงจะ
เป็นหลกัฐานท่ีดีกวา่ค ารับสารภาพ จะเห็นไดว้า่ประโยชน์ของการตรวจดีเอ็นเอนอกจากจะใช้ใน
การวินิจฉัยโรคแล้วในกระบวนการยุติธรรมก็สามารถน ามาใช้ได้ซ่ึงแม่นย  าและน่าเช่ือถือท่ีสุด
เพียงแต่ตอ้งเลือกใชเ้น่ืองจากตน้ทุนสูงรวมทั้งตอ้งควบคุมมาตรฐานการตรวจให้ไดทุ้กหน่วยงาน 

(พรทิพย ์โรจนสุนนัท,์ 2545: 9)  
    ปัจจุบนัประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบติัการท่ีตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เช่น 
สถาบนันิติเวช สังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม หรือห้องปฏิบติัการเอกชนหลายแห่ง เช่น พาเทอนิต้ี                  
เทสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (พีทีซี) แลบบอราทอรี (PTC labsthailand) เป็นตน้ 

 

6. เทคโนโลยกีารเจริญพนัธ์ุ 

  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ (ART: Assisted Reproductive Technologies) เป็นเทคนิค  
ท่ีน ามาใชเ้พื่อการรักษาคู่สมรสท่ีมีบุตรยาก โดยความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ก่ียวกบั
เซลล์สืบพนัธ์ุไม่วา่จะเป็นในดา้นไข่หรือเช้ืออสุจิรวมทั้งตวัอ่อนท่ีเกิดข้ึน และรวมถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัอ่อนกบัเยือ่บุโพรงมดลูกดว้ย เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุจะท าใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ดมี้
หลักการ คือ น าเซลล์สืบพนัธ์ุของฝ่ายหญิง (เซลล์ไข่) ออกมาจากร่างกาย แล้วผสมกับอสุจิ               
ท่ีเตรียมไว ้หรือน ากลบัเขา้สู่ร่างกายและเกิดการปฏิสนธิในร่างกาย เช่น กิฟท์ (GIFT) หรือท าให้
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เกิดการปฏิสนธินอกร่างกาย แล้วจึงท าการยา้ยไข่ท่ีได้รับการผสมแล้ว หรือตวัอ่อนกลับเข้าสู่
ร่างกาย เช่น การท าเด็กหลอดแกว้ เป็นตน้ 

  เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มีดงัน้ี  

  1. เด็กหลอดแก้ว  
   เด็กหลอดแก้ว (IVF: In Vitro Fertilization) หมายถึง  การกระตุ้นไข่ในรังไข่ให้
เจริญเติบโตคร้ังละหลายๆ ฟอง (ปกติผูห้ญิงจะเกิดการตกไข่คร้ังละฟองหรือเดือนละฟอง) แลว้ใช้
เคร่ืองมือเจาะดูดเอาไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิท่ีเตรียมไวใ้นหลอดแก้วในห้องทดลองจนตวัอ่อน 

(Embryo) แบ่งตวัในระยะท่ีเหมาะสม ก็น ากลบัไปในโพรงมดลูกของแม่ ผา่นทางปากมดลูกท าให้
เกิดการตั้งครรภแ์ละเจริญคลอดออกมาเป็นทารก การท าเด็กหลอดแกว้มีขั้นตอนดงัน้ี 

     1) กระตุ้นรังไข่ เพื่อให้ไข่ในรังไข่เจริญหลายๆ ฟองโดยใช้ยาหรือฮอร์โมน 

(FSH: Follicle-Stimulating Hormone) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากระตุ้น (ตามธรรมชาติจะมี
การเจริญข้ึนคราวละฟองเดียวในร่างกายผูห้ญิง) เม่ือมีการตกไข่และไข่สุกในรังไข่หลายๆ ฟอง
พร้อมกนัจะสามารถท าให้เกิดการปฏิสนธิให้เกิดตวัอ่อนได้หลายตวัอ่อนในคราวเดียวกนั และ
สามารถใส่ตวัอ่อนในโพรงมดลูกได้คราวละมากกว่า 1 ตวัอ่อน ปกติจะใช้ตวัอ่อน 3 - 4 ตวัอ่อน               
ต่อการท า 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ ์และเก็บแช่แขง็ตวัอ่อนท่ีเหลือไวใ้ชต่้อไดด้ว้ย 

     2) การเก็บไข่ โดยใชเ้ข็มยาวท่ีท าข้ึนมาเฉพาะเจาะเก็บไข่ทางหน้าทอ้งหรือทาง
ช่องคลอด ส่วนใหญ่เจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดเพราะสามารถมองเห็นไข่ได้โดยตรงจาก                   
การใช้อลัตราซาวนด์คอยบอกว่าถุงไข่และปลายเข็มท่ีเจาะรังไข่อยู่ต  าแหน่งใด แลว้ดูดเอาน ้ าใน                
ถุงไข่ซ่ึงมีไข่อยูด่ว้ยออกมา ขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที แพทยก์็จะใหย้าสลบหรือยาชา 
แก่ผูป่้วยในขณะเก็บไข่ 
    3) การเก็บและเตรียมอสุจิ ในช่วงเก็บไข่จากฝ่ายหญิง สามีก็จะเก็บน ้ าอสุจิออกมา
โดยการช่วยตวัเอง โดยก่อนถึงวนัสามี - ภรรยา ต้องงดการหลบันอนด้วยกนัและห้ามฝ่ายชาย         
มีการหลัง่น ้ ากาม 3 - 5 วนั แต่ไม่เกิน 7 วนั หลงัจากเก็บน ้ าเช้ือไดก้็จะถูกส่งไปห้องปฏิบติัการเพื่อ                      
คดัเตรียมเอาเฉพาะเช้ืออสุจิท่ีแขง็แรงออกมาผสมกบัไข่ใหเ้กิดการปฏิสนธิ  

    4) การใส่เช้ืออสุจิในไข่และการเล้ียงตวัอ่อน จะท าการปฏิสนธิในห้องปฏิบติัการ
จากไข่ทั้งหมดทุกฟองเพื่อให้ไดจ้  านวนตวัอ่อนมากท่ีสุด โดยตวัอ่อนท่ีเหลือจากการใส่ในโพรง
มดลูกในคร้ังแรก จะถูกแช่แขง็ไวแ้ลว้น ากลบัมาใส่ใหม่ในคร้ังต่อไป   

    5) การใส่ตวัอ่อนกลบัเขา้ไปในโพรงมดลูก ตวัอ่อนจะถูกใส่กลบัเขา้ไปในโพรง
มดลูกในวนัท่ี 3 หรือวนัท่ี 5 หลงัจากเจาะดูดออกมาจากรังไข่ ข้ึนอยู่กบัการเล้ียงตวัอ่อน (ตวัอ่อน
ก่อนท่ีจะใส่กลบัเขา้ไปในโพรงมดลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะ Blastocyst ซ่ึงเป็นตวัอ่อนในระยะ

http://www.vibhavadi.com/fertility/knowledge_detail.php?topic=6&id=120
http://www.vibhavadi.com/fertility/knowledge_detail.php?topic=6&id=36
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สุดทา้ยก่อนการฝังตวัในโพรงมดลูก) ตวัอ่อนจะถูกใส่เขา้ในโพรงมดลูกโดยใส่ผ่านท่อพลาสติก
เล็กๆ สอดเขา้ทางปากมดลูก 

   การท าเด็กหลอดแก้วถือเป็นวิธีการรักษาผูมี้บุตรยากท่ีเก่าแก่และท ากนัมากท่ีสุด
ความส าเร็จในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังมีประมาณร้อยละ 20 - 50 แลว้แต่สภาพสาเหตุและความส าเร็จ
ในการเล้ียงตวัอ่อน โดยแพทยจ์ะเลือกท าเด็กหลอดแกว้ให้ในกรณีท่ีฝ่ายชายมีเช้ืออสุจิไม่แข็งแรง 

ฝ่ายหญิงมีท่อน าไข่อุดตนัทั้ง 2 ขา้ง มีพงัผดืในอุง้เชิงกราน 

 

 

 
 

ภาพที ่5-27  การท าเด็กหลอดแกว้ 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://momabc.net/in-vitro-fertilization/) 

 

  2. กฟิท์  
    การท ากิฟท ์(GIFT: Gametes intrafallopian transfer) หมายถึง การน าเอาไข่และอสุจิ
ไปใส่ไวท่ี้ท่อน าไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตวักนัตามธรรมชาติ หลงัจากนั้นหากไข่และ
อสุจิสามารถปฏิสนธิกนัได ้ก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นตวัอ่อนและเดินทางมาฝังตวัในโพรงมดลูก 

เกิดเป็นการตั้งครรภใ์นท่ีสุด การท ากิฟทมี์ขั้นตอนดงัน้ี (โรงพยาบาลเจตนิน, Online) 

    1) กระตุน้รังไข่ จะเร่ิมท าเม่ือมีรอบเดือนมาโดยให้ยากระตุน้ ซ่ึงอาจเป็นชนิด
รับประทาน ฉีด หรือพน่เขา้จมูก และอ่ืนๆ โดยแพทยจ์ะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ระยะท่ีให้ยากระตุน้
รังไข่นั้น ประมาณ 7 - 10 วนั และสามารถตรวจดูการตอบสนองของรังไข่ไดด้ว้ยการอลัตร้าซาวด์ 

ไข่ อสุจิ 

กระตุน้รังไข ่

 

เก็บไข่ 
 

     เล้ียงตวัอ่อน 

ตวัอ่อน   ท่อพลาสติก 

 

เคล่ือนยา้ยตวัอ่อน     
กลบัสู่โพรงมดลูก 
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รวมทั้งการตรวจเลือดดูระดบัฮอร์โมนร่วมดว้ยจนเม่ือไดไ้ข่ท่ีมีขนาดใหญ่จ านวนมากพอแลว้ จึงท า
การเจาะไข ่

     2) การเจาะไข่ สามารถท าไดโ้ดยใชเ้ข็มเจาะถุงไข่ แลว้ดูดเอาไข่ภายในถุงดงักล่าว 

ออกมา วธีิท่ีนิยมในปัจจุบนัมี 2 วธีิคือ 

      2.1) การเจาะผา่นทางผนงัหนา้ทอ้ง โดยวิธีการน้ีจะอาศยักลอ้งตรวจช่องทอ้ง                      
ซ่ึงสามารถเห็นรังไข่ไดช้ดัเจน แลว้ใชเ้ขม็เจาะดูดไข่โดยตรง 

      2.2) การเจาะผา่นผนงัช่องคลอด โดยการอาศยัเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ซ่ึงมีเข็มเจาะ 
และดูดไข่ติดอยูท่ี่หวัตรวจทางช่องคลอด 

     3) การยา้ยเซลล์ไข่และอสุจิเข้าสู่ท่อน าไข่ ส่วนใหญ่มักจะใช้การส่องกล้อง         
ทางหน้าทอ้ง (Laparoscopy) เป็นวิธีหลกั โดยไข่ท่ีถูกเลือกไวแ้ล้วจะถูกดูดเขา้มาในสายยางท่ีใช้
ส าหรับการยา้ยเซลล์สืบพนัธ์ุเขา้ท่อน าไข่รวมกบัเช้ืออสุจิท่ีเตรียมไว ้ส าหรับวิธีการอ่ืนๆ อาจท าโดย 
การผา่ตดัทางหนา้ทอ้งเป็นแผลเล็กๆ แลว้น าท่อน าไข่ข้ึนมา จากนั้นจึงฉีดไข่และอสุจิท่ีเตรียมไวเ้ขา้
ท่อน าไข่โดยตรง แต่วธีิน้ีไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที ่5-28  การเคล่ือนยา้ยเซลลไ์ข่และอสุจิเขา้สู่ท่อน าไข่โดยการส่องกลอ้งทางหนา้ทอ้ง 

(ท่ีมา: http://www.medicthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0 

%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C/) 

 

http://www.medicthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%20%25
http://www.medicthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%20%25
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    4) การให้ฮอร์โมนในระยะหลงัการท ากิฟท ์โดยแพทยจ์ะให้ฮอร์โมนช่วยในการ
ฝังตวัของตวัอ่อน 

     5) การทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการตรวจระดบั hCG ในกระแสเลือดประมาณ 
12 วนั หลงัจากการท ากิฟท ์ 

    จากขั้นตอนดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการท ากิฟท์จะส าเร็จได ้ตอ้งมีท่อน าไข่ที่ปกติ
อย่างน้อยหน่ึงขา้ง เยื่อบุในท่อน าไข่ตอ้งไม่เสียหาย ท่อน าไข่ตอ้งไม่ตีบตนั การเคล่ือนตวัของ
ท่อน าไข่ตอ้งดีเพื่อบีบส่งตวัอ่อนเขา้สู่โพรงมดลูกได้ส าเร็จ โดยอตัราการตั้งครรภ์มีประมาณ              
ร้อยละ 30 - 40 ต่อรอบการรักษา ข้ึนอยู่กบัปัจจยัและขอ้จ ากดัหลายอย่าง เช่น อายุ พยาธิสภาพ
ในอุ้งเชิงกรานของฝ่ายหญิง  คุณภาพความแข็งแรงของอสุจิในฝ่ายชาย  การท ากิฟท์จะให้ผลดี                 
ในคู่สมรสมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในกรณีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบ
ไม่รุนแรง ขอ้ดอ้ยของการท ากิฟท์ คือ ถา้ไม่ตั้งครรภ์ก็จะไม่สามารถให้ค  าอธิบายไดว้่าเกิดจาก
ความผดิปกติของการปฏิสนธิ หรือการฝังตวั   
  3. ซิฟต์  
    การท าซิฟต์ (ZIFT: Zygote intrafallopian transfer) หมายถึง การรักษาภาวะมีบุตร
ยากในคู่สมรสท่ีไข่และอสุจิไม่สามารถพบกนัเองไดต้ามธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากท่อน าไข่ 
ท างานผิดปกติ มีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดท่ี มีพงัผืดในอุง้เชิงกรานมาก  ฝ่ายชายมีจ านวนตวัอสุจิ
นอ้ยกวา่ปกติ หรือในบางรายท่ีหาสาเหตุไม่พบ วธีิการท าซิฟทจ์ะคลา้ยกบัการท าก๊ิฟร่วมกบัการท า
เด็กหลอดแกว้ คือ มีการเจาะเก็บไข่และน ามาปฏิสนธิกบัอสุจิภายนอกร่างกาย แล้วเล้ียงตวัอ่อน
(Zygote) อีก 1-2 วนั จากนั้นแพทยจ์ะท าการน าตวัอ่อนใส่กลบัเขา้ไปในท่อน าไข่โดยการเจาะผ่าน
ทางหน้าท้อง ดังนั้น ฝ่ายหญิงจะต้องมีท่อน าไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง ข้อดีของการท าซิฟท์ คือ 
สามารถแน่ใจไดว้่าไข่และอสุจิมีการปฏิสนธิกนัแลว้ อตัราความส าเร็จของวิธีน้ีประมาณร้อยละ                
30 - 40 ต่อรอบการรักษา การท าซิฟตมี์ขั้นตอนดงัน้ี (โรงพยาบาลเจตนิน, Online) 

     1) ใชย้าเพื่อกระตุน้ใหมี้การเจริญของไข่คร้ังละหลายๆ ฟอง 

     2) ควบคุมการสุกของไข่ ควรไดอ้ยา่งนอ้ย 3 - 4 ฟอง 

     3) ท าการเก็บไข่ท่ีสุกแลว้ โดยใชเ้ขม็ดูดผา่นทางผนงัช่องคลอด 

     4) น าอสุจิท่ีเตรียมแลว้ผสมกบัไข่ 
     5) เก็บไวใ้นตูเ้ล้ียงตวัอ่อนนาน 16-18 ชัว่โมง ดูผลการปฏิสนธิ 

     6) ประมาณ 48 - 72 ชัว่โมงหลงัเก็บไข่ ตวัอ่อนจะมีการแบ่งตวัและพร้อมท่ีจะใส่
กลบัเขา้ไปทางท่อน าไข่เพื่อรอการฝังตวั 
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     7) หลงัจากการท่ียา้ยตวัอ่อนแล้ว จะมีการฉีดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อช่วย   
ในการฝังตวั 

     8) ประมาณ 2 สัปดาห์จากท่ียา้ยตวัอ่อนจะท าการตรวจเลือดเพื่อดูการตั้งครรภ ์

 

     

 

ภาพที ่5-29  เปรียบเทียบตวัอ่อนระยะไซโกต (Zygote) และบลาสโตซิสต ์(Blastocyst) 

(ท่ีมา: http://johnfriedmann.com/biogloss/ZygotesBlastocysts.htm) 

 

  4. อิก๊ซ่ี  
    การท าอ๊ิกซ่ี (ICSI: Intracytoplasmic sperm injection) มีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกบั
การท าเด็กหลอดแกว้ทุกอย่าง ยกเวน้ในส่วนของการปฏิสนธิเท่านั้นท่ีจะใช้วิธีฉีดตวัอสุจิ 1 ตวั       
เขา้ไปในเซลล์ไข่ 1 ใบ โดยตรง โดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มอตัราการ
ปฏิสนธิ  โดยท าผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษท่ีมีก าลังขยาย 200 - 400 เท่า มีอุปกรณ์เฉพาะ           
ท่ีเรียกว่า Micromanipulator ชนิดสามมิติติดตั้งอยู่ โดยด้านซ้ายจะยึดไข่ให้อยู่กับท่ีด้วยเข็มยึด                     
ทางดา้นขวาใช้เข็มท่ีดูดอสุจิรอไว ้1 ตวั เจาะใส่เขา้ไปในไข่ดว้ยความระมดัระวงั ไข่ท่ีผ่านการท า     
อ๊ิกซ่ีแลว้จะถูกน ามาเพาะเล้ียงตวัอ่อน และการยา้ยตวัอ่อนก็เป็นเช่นเดียวกบัการท าเด็กหลอดแกว้  
อ๊ิกซ่ีช่วยใหเ้กิดการปฏิสนธิระหวา่งไข่และอสุจิท่ีใหผ้ลส าเร็จสูงมากถึงร้อยละ 80 อตัราการตั้งครรภ์
ประมาณร้อยละ 40 - 50 แมว้า่เช้ืออสุจิจะมีนอ้ยมากและแทบไม่เคล่ือนที่เลย คู่สมรสที่เหมาะกบั
การท าอ๊ิคซ่ี ได้แก่ 

     1) กรณีท่ีเช้ืออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดีและอ่อนแออย่างมาก ทั้ งด้านรูปร่าง 
จ านวนอสุจิ และความสามารถในการเคล่ือนท่ีต ่า 

     2) ไข่กบัอสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกนัเองในหลอดทดลองดว้ยวธีิเด็กหลอดแกว้   
     3) สตรีอายมุากเปลือกไข่หนาเหนียวจึงท าใหเ้กิดการปฏิสนธินอ้ย 
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ภาพที ่5-30  การท าอ๊ิกซ่ี 

(ท่ีมา: http://www.jetanin.com/th/service/technology_detail/13                                                                         
และ http://blog.gcr.org/understanding-ivf-icsi-method/) 

 

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุเป็นวธีิการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ท่ีตอ้งมีการน าเซลลสื์บพนัธ์ุของทั้งสองฝ่ายออกมาจากร่างกาย ท่ีส าคญัคือตอ้งมีการเจาะดูดไข่ออก
จากรังไข่ของฝ่ายหญิง โดยอาจท าให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือยา้ยกลบัเขา้สู่ท่อน าไข่
เพื่อใหเ้กิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซอ้นได ้เช่น การกระตุน้รังไข่มาก
เกินไปอาจท าให้ปริมาณน ้ าเลือดในหลอดเลือลดลง เน่ืองจากน ้ าในหลอดเลือดร่ัวออกมาภายนอก
และเขา้ไปอยู่ในช่องทอ้งหรือช่องปอด หรือแมก้ระทัง่การยา้ยตวัอ่อน อาจท าให้เกิดการอกัเสบ      
ติดเช้ือในโพรงมดลูกจากเช้ือท่ีอยู่ท่ีปากมดลูก หรือจากน ้ ายาเล้ียงตวัอ่อนท่ีมีการติดเช้ือ ดงันั้น      
การรักษาด้วยวิธี น้ีต้องอาศัยเทคโนโลยีท่ีซับซ้อน  มีความส้ินเปลืองสูง และมีความเส่ียง                   
จากภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา การคดัเลือกผูป่้วยท่ีเหมาะสม การด าเนินการรักษาตามขั้นตอน
อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเฝ้าติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนอยา่งต่อเน่ืองจึงจะท าให้การรักษา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetanin.com/th/service/technology_detail/13%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%20%20และ
http://www.jetanin.com/th/service/technology_detail/13%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%20%20และ
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สรุปประจ าบทที่ 5 

 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลอดเวลา                        
ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าดงักล่าว หากน ามาใช้โดยไม่มีการควบคุมหรือเกินพอดีอาจส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในทางตรงขา้มก็สามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ
มนุษยไ์ดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งควรน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
พึงระวงัผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นนาโนเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
เก่ียวกับการสร้าง สังเคราะห์ หรือจดัการวสัดุในระดับของอะตอมหรือโมเลกุลให้มีคุณสมบติั
แตกต่างไปจากเดิม GMOS เป็นเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้เปล่ียนแปลงลักษณะทางพนัธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต โคลนน่ิง เป็นการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยสร้างส่ิงมีชีวิตใหม่ให้ได้ลกัษณะทาง
กายภาพและทางพนัธุกรรมเหมือนกบัตน้แบบทุกประการ สเต็มเซลล์ เป็นเซลลอ่์อนท่ีพร้อมแบ่งตวั
เองข้ึนมาใหม่ ซ่ึงมีศกัยภาพ ท่ีจะพฒันาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อท าหน้าท่ีอยา่งใด
อยา่งหน่ึงในร่างกายของมนุษย ์ลายพมิพ์ DNA เป็นคุณลกัษณะท่ีใชบ้่งช้ีเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ท า
ให้สามารถบอกความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้จึงน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น การพิสูจน์
ความสัมพันธ์ทางสายเ ลือด กา รพิ สูจน์ยืนย ันตัวบุคคล เทคโนโลยี ช่วยการเจ ริญพันธ์ุ                            
ถือเทคนิคท่ีน ามาใชเ้พื่อการรักษาคู่สมรสท่ีมีบุตรยากโดยความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์
เก่ียวกบัเซลล์สืบพนัธ์ุไม่วา่จะเป็นในไข่หรืออสุจิรวมทั้งตวัอ่อนท่ีเกิดข้ึน และรวมถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัอ่อนกบัเยือ่บุโพรงมดลูกดว้ย เช่น GIFT ZIFT ICSI เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haamor.com/th/%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/


248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

ตอนที ่1 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 1. จงบอกขอ้ดีและขอ้เสียของการน าสเตม็เซลลม์าใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั 

  2. จงยกตวัอยา่งขอ้ดีและเสียของการท า GMOs ในดา้นต่าง ๆ มาพอสังเขป 

 3. จงบอกความหมายของนาโนเทคโนโลย ีพร้อมยกตวัอยา่งผลิตภณัฑม์า 3 ชนิด 

 4. จงอธิบายลกัษณะส าคญัและความแตกต่างระหวา่ง IVF และ GIFT มาพอสังเขป 

 5. จงบอกคุณสมบติัของคาร์บอนนาโนทิวบ์ พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์การใชง้าน มาพอ
สังเขป   
  6. จงอธิบายหลกัการโคลนน่ิงสัตว ์พร้อมยกตวัอยา่งสัตวท่ี์เกิดจากการโคลนน่ิง มา 3 ชนิด 
และวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียจากการโคลนน่ิงมาพอเขา้ใจ  
  7. จงยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือคดีท่ีมีการน าลายพิมพ ์DNA มาใชป้ระโยชน์ในการพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงมา 1 กรณี 

 8. ถา้ตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ขา้วให้มีคุณลกัษณะเฉพาะตามตอ้งการ เช่น ทนต่อโรคและ
แมลง ทนความแห้งแล้ง นักศึกษาจะเลือกน าเทคโนโลยีใดมาใช้ในการปรับปรุง และมีวิธีการ
ด าเนินการอยา่งไร   
 

ตอนที ่2 จงเลือกตัวเลือกต่างๆ ทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

…….…1. ดอลล่ี 

…….…2. GMOs 

…….…3. ไซโกต 

…….…4. บลาสโตซิส 

…….…5. เซลลต์น้ก าเนิด    

…….…6. ผา้ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ  

 

Bt toxin   Stem cell   ZIFT   IVF   GIFT   ICSI   Conclusive   Exclusive   Carbon nanotube                               

Top-down technology   Bottom-up technology   Cloning   Genetic engineering   Nanotechnology 
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…….…7. Bacillus thuringiensis   
…….…8. DNA ของบุคคลเดียวกนั   
…….…9. ใชเ้ขม็ฉีดอสุจิเขา้ไปในเซลลไ์ข ่   

…….…10. การตดัแบ่งวตัถุขนาดใหญ่ใหมี้ขนาดเล็ก   
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