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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
บุญยัง กฤตสัมพันธ์ และ ปิยพร ศรีสม 

 

วิทยำศำสตร์ (Science) เป็นแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติทั้งหมด ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวพอสัมผัสได้ 
จนไกลตัวออกไปในจักรวำล หรือเล็กจนมองเห็นไม่ได้ด้วยตำเปล่ำนอกจำกบอกว่ำธรรมชำติ        
เป็นอย่ำงไรแล้ว วิทยำศำสตร์ยังหำค ำอธิบำยได้ว่ำท ำไมจึงเป็นเช่นนั้นดังนั้นกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน
ของเรำทุกคนและทุกกิจกรรมจึงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ทั้งสิ้น 

 

1.1 วิทยำศำสตร์คืออะไร (ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2554) 

หำกถำมว่ำ “วิทยำศำสตร์คืออะไร? มีควำมส ำคัญอย่ำงไร?” ค ำตอบคงมีได้หลำยอย่ำง 
ค ำตอบหนึ่งที่ส ำคัญ คือ วิทยำศำสตร์เป็นแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติทั้งหมด ตลอดจนกำรอธิบำย
เกี่ยวกับควำมรู้ต่ำงๆ เหล่ำนั้น  พลังของวิทยำศำสตร์อีกประกำรหนึ่งคือควำมสำมำรถในกำรท ำนำย
ปรำกฏกำรณ์หรือสิ่งต่ำงๆ ที่แตกต่ำงไปจำกกำรท ำนำยแบบหมอดู เพรำะใช้หลักกำรและข้อมูลที่มี
หลักฐำน ดังตัวอย่ำงตั้ งแต่กำรท ำนำยกำรโคจรของดวงดำวไปจนถึงกำรเกิดสุริยุปรำคำ             
และปรำกฏกำรณ์อ่ืนๆ ในท้องฟ้ำ กำรท ำนำยธำตุใหม่จำกตำรำงธำตุตั้งแต่ยังไม่มีกำรค้นพบจริง  
จนถึงกำรวินิจฉัยโรคในอนำคตจำกลักษณะพันธุกรรมและพฤติกรรม อย่ำงไรก็ดี  ยังมีอีกหลำยเรื่อง  
ที่มีควำมสลับซับซ้อน จนวิทยำศำสตร์ยังไม่สำมำรถท ำนำยได้แน่ชัดนัก เช่น เมื่อไรจะเกิดแผ่นดินไหว
และสึนำม ิ พฤติกรรมของสังคมหรือแม้แต่พฤติกรรมของของคนใดคนหนึ่ง เป็นต้น 

 

   

รูปที ่1.1 ควำมผิดปกติของสัตว์ที่อธิบำยได้ด้วยวิทยำศำสตร์ 
(ผู้จัดกำรออนไลน์, 2555) 
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ถึงแม้วิทยำศำสตร์จะมีเนื้อหำที่กว้ำง แต่วิทยำศำสตร์ก็มีข้อจ ำกัดที่จะต้องเข้ำใจ วิทยำศำสตร์
ศึกษำเพียงเรื่องรำวของธรรมชำติที่สำมำรถสังเกตหรือทดลองได้เท่ำนั้น  ไม่ก้ำวล่วงไปถึงศำสนำ   
หรือปรัชญำต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถสังเกต ทดลอง หรือพิสูจน์ได้ ดังนั้นวิทยำศำสตร์จะไม่บอกว่ำ          
มีพระเจ้ำจริงหรือไม่  สวรรค์หรือนรกมีจริงหรือไม่  แต่ข้อจ ำกัดเหล่ำนี้ก็ใช่ว่ำจะบังคับไม่ให้
วิทยำศำสตร์เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับศำสนำหรือปรัชญำ ยกตัวอย่ำง เช่น กำรกล่ำวถึงกำรสร้ำงโลกและ
สิ่งมีชีวิตโดยพระเจ้ำแต่หลำยร้อยปีมำแล้วเมื่อวิทยำศำสตร์ได้สืบสำวรำวเรื่องวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต
ได้ชัดเจนก็ท ำให้เกิดข้อสงสัยว่ำเรื่องรำวเหล่ำนั้นเป็นจริงเพียงใดจนในปัจจุบันมีผู้พยำยำมปรองดอง
ว่ำวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือวิธีกำรของพระเจ้ำที่แยบยล ดังนี้เป็นต้น 

วิทยำศำสตร์ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งคือ มีปลำยเปิด หมำยควำมว่ำ ทุกเรื่องจะไม่มีวัน
จบได้ มีแต่จะลึกซึ้งหรือกว้ำงขวำงออกไปเรื่อยๆ ตัวอย่ำงเช่น วิทยำศำสตร์เคยบอกเรำว่ำ 
ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของวัตถุคืออะตอม ต่อมำก็ได้รู้เพ่ิมว่ำอะตอมมีส่วนประกอบ คือ โปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนแต่เมื่อศึกษำเพ่ิมขึ้นก็ได้รู้ว่ำอนุภำคเหล่ำนี้ก็ยังมีส่วนประกอบที่ย่อย 
ลงไปอีก เช่น โปรตอนประกอบด้วยคว้ำก (Quarks) สำมตัวจับกันอยู่ด้วยแรงของกลูออน (Gluons) 
เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ำในอนำคตก็อำจมีกำรค้นพบส่วนประกอบที่เล็กลงไปกว่ำสิ่งที่กล่ำวถึง    
ในปัจจุบันก็เป็นได้กำรที่วิทยำศำสตร์มีลักษณะปลำยเปิดเช่นนี้เกิดมำจำกกำรที่เปิดรับทฤษฎีหรือ
แนวคิดใหม่ได้เสมอถ้ำมีหลักฐำนยืนยันที่ดีกว่ำเดิม หรือที่ไม่เคยมีมำก่อนนั้นเอง 

กล่ำวโดยสรุปแล้ว วิทยำศำสตร์คือแหล่งควำมรู้ที่มำจำกกำรตั้งค ำถำมเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่ำง
ในธรรมชำติว่ำคืออะไร มีควำมเป็นมำและค ำอธิบำยอย่ำงไร โดยแสวงหำค ำตอบจำกกำรทดลอง   
และกำรสังเกต วิทยำศำสตร์ต่ำงจำกศำสนำ ซึ่งยึดควำมเชื่อเป็นที่ตั้ง และต่ำงจำกปรัชญำ ซึ่งยึดตรรก 
เป็นที่ตั้ง แต่บำงครั้งก็มีเนื้อหำที่คำบเกี่ยวกันและก่อให้เกิดควำมขัดแย้งกันได้  เนื่องจำกค ำถำมเรื่อง
พ้ืนฐำนของธรรมชำติมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน   วิทยำศำสตร์มีเนื้อหำที่พอกพูนขึ้นตลอดเวลำ และ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐำนใหม่ที่มีน้ ำหนักมำกกว่ำภูมิควำมรู้ในวิทยำศำสตร์  
อันมำกมำยสลับซับซ้อน และละเอียดมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นั้น  สำมำรถอธิบำยได้ด้วยทฤษฎีหลัก  
ซึ่งตรำบใดที่อธิบำยสิ่งต่ำงๆ ได้โดยยังไม่มีข้อมูลที่คัดค้ำนมำกเพียงพอ ก็จะยึดว่ำเป็นทฤษฎีที่ถูกไป
พลำงก่อน  จนกว่ำจะมีทฤษฎีใหม่ที่อธิบำยสิ่งต่ำงๆ ทั้งหมดได้ดีกว่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1.2 สำขำของวิทยำศำสตร ์ 

วิทยำศำสตร์จ ำแนกเป็น 3 สำขำวิชำหลักๆ ตำมธรรมชำติของสำขำวิชำ (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 
ม.ป.ป.) ได้แก่ 

(1) วิทยำศำสตร์กำยภำพ (Physical science) เป็นวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ  
และปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของสรรพสิ่งในโลกและจักรวำล ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ฟิสิกส์ 
(Physics) และเคมี (Chemistry) เป็นต้น 

(2) วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Biological Science) เป็นวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ 
และปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของสรรพสิ่งในโลกและจักรวำลในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เช่น ชีววิทยำ 
(Biology) ซึ่งสำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น สัตววิทยำ (Zoology) พฤกษศำสตร์ (Botany) เป็นต้น 

(3) วิทยำศำสตร์เชิงสังคม (Social science) เป็นวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ     
และพฤติกรรมของมนุษย์ที่รวมกันอยู่ เป็นชุมชนหรือสังคม  เช่น สังคมศำสตร์  (Sociology)         
และจิตวิทยำ (Psychology) เป็นต้น 

 
เมื่อค ำนึงถึงกำรน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ศึกษำไปใช้ประโยชน์ต่อในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง อำจจ ำแนก

วิทยำศำสตร์ออกเป็น 2 สำขำหลัก ได้แก่ 

(1) วิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ (Pure science) หรือวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural science) คือ 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เกิดเองโดยธรรมชำติ  และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์พ้ืนฐำนของธรรมชำติ  โดย
มิได้มุ่งหวังน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เช่น ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
เกี่ยวกับสสำร พลังงำน และเอกภพ สิ่ งมีชีวิตทั้ งพืชและสัตว์  ปฏิกิริยำเคมีและนิวเคลียร์  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและเคมี เป็นต้น   สำขำวิชำที่จัดอยู่ในกลุ่มวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่ 
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ เป็นต้น  

(2) วิทยำศำสตร์ประยุกต์ (Applied science) คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ หรือ
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่มุ่งน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิศวกรรมศำสตร์ และเกษตรศำสตร์ เป็นต้น  เรำจึงจะเห็นได้ว่ำวิทยำศำสตร์
บริสุทธิ์เป็นพ้ืนฐำนของวิทยำศำสตร์ประยุกต์นั่นเอง 
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1.3 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2554) 

ควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติที่วิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ได้มำ นอกจำกจะอธิบำยว่ำสรรพสิ่งมีกลไก
และค ำอธิบำยอย่ำงไรแล้ว  ยังสร้ำงประโยชน์ต่อไปในแง่ของวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ซึ่งจะเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรเข้ำใจหลักกำรและน ำไปสู่กำรประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและวิธีกำรในกำรด ำรงชีวิตของเรำ   
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประดิษฐ์คิดค้นดังกล่ำว อำจเรียกรวมๆ ว่ำ เทคโนโลยี (Technology)  
 

แต่เดิมเทคโนโลยีอำจไม่ได้มำจำกวิทยำศำสตร์เสียทั้งหมด กล่ำวคือ ไม่จ ำเป็นต้องมำจำก 
ควำมเข้ำใจหลักกำรและค ำอธิบำยกลไกธรรมชำติที่เป็นเนื้อหำของวิทยำศำสตร์ แต่เทคโนโลยีอำจมำ
จำกกำรลองผิดลองถูก จนในที่สุดได้วิธีหรือสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น อำจพบโดยบังเอิญว่ำเมื่อดิน
ถูกเผำจะกลำยเป็นอิฐที่มีควำมแข็งแกร่งมำกขึ้นและน ำไปใช้สร้ำงบ้ำนเรือนได้จำกตัวอย่ำงดังกล่ำวจะ
เห็นได้ว่ำเรำอำจไม่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ำง หรือคุณสมบัติ ตลอดจน
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ของดินก็ได้ อย่ำงไรก็ตำมเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักเป็นผลมำจำกวิทยำศำสตร์ เช่น 
เทคโนโลยีชีวภำพที่ท ำให้เรำสำมำรถพัฒนำพันธุ์พืช สัตว์ และจุลชีพ หรือกำรผลิตอำหำรและยำ  
ล้วนมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงชีววิทยำ เคมี และวิศวกรรมที่มีวิทยำศำสตร์เป็นพ้ืนฐำน 

เทคโนโลยีมีลักษณะคล้ำยวิทยำศำสตร์ในแง่ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เทคโนโลยีที่ยังมี
ข้อบกพร่อง หรือก่อให้เกิดปัญหำสำมำรถปรับปรุงแก้ไข้ให้ดีขึ้นได้ เช่น ในอดีตในกำรผลิตรถยนต์ ยัง
ไม่มีอุปกรณ์นิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักมีอันตรำยร้ำยแรงต่อมำจึงมีกำรปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์เสริม 
เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ตลอดจนปรับปรุงให้มีตัวถังที่แข็งแรงขึ้นและใช้กระจกที่ปลอดภัยขึ้น
กว่ำเดิม เป็นต้น 

แม้เทคโนโลยีจะมีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตสมัยใหม่แต่ผลกระทบในด้ำนลบของ
เทคโนโลยีนับเป็นสิ่งที่พึงระวัง เช่น พลำสติก เป็นวัสดุทีส่ำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย แต่ก็สร้ำง
ปัญหำกับสิ่งแวดล้อมในกำรก ำจัดขยะพลำสติกหรือกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมหลำยชนิด 
ก็สร้ำงปัญหำมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมผลด้ำนลบต่ำงๆ เหล่ำนี้จึงเป็นข้อควรระวังในกำรใช้เทคโนโลยี 

เรำจะเห็นได้ว่ำนอกจำกวิทยำศำสตร์จะท ำให้ เกิดกำรค้นพบและสร้ำงควำมรู้แล้ว 
วิทยำศำสตร์ยังเป็นปัจจัยหลักในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในแง่ที่ให้หลักกำรกำรท ำงำนของ
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีกำรต่ำงๆ ที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกัน เครื่องมือและวิธีกำรต่ำงๆ อันเป็น
ผลผลิตของเทคโนโลยีบำงส่วน เช่น เครื่องมือวิทยำศำสตร์ก็ช่วยให้กำรค้นพบและสร้ำงควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ก้ำวหน้ำไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่พ่ึงพำซึ่งกันและกัน 
แม้จะมีควำมแตกต่ำงกันอยู่บ้ำงก็ตำม 
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1.4 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำ 
 

ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรพัฒนำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรีได้เสด็จพระรำชด ำเนินร่วมงำนสัมมนำ “Globalization : Challenges and 
Opportunities for Science and Technology” ที่จัดโดยมหำวิทยำลัยสหประชำติ            
(UNU : United Nations University) ร่วมกับองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ หรือยูเนสโก (UNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organisation) ในระหว่ำงวันที่ 23-24 สิงหำคม 2549 ที่เมืองโยโกฮำมำ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งร่วม
เป็นองค์ปำฐกพิเศษ โดยทรงบรรยำยเรื่อง Science, Technology and Development           
และทรงกล่ำวถึงบทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เทคโนโลยีระดับสูง  เทคโนโลยี
เหมำะสม ไปจนถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถน ำมำประยุกต์กับกำรพัฒนำประเทศในหลำยๆ ด้ำน  
โดยในทุกประเด็นที่น ำเสนอ ได้ทรงยกตัวอย่ำงประกอบจำกประสบกำรณ์ของพระองค์ที่มีหลำกหลำย
ในโครงกำรพัฒนำที่ได้ทรงด ำเนินมำเป็นเวลำช้ำนำนท ำให้ผู้ฟังสำมำรถมองเห็นภำพและเข้ำใจถึง
ประโยชน์ของกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในงำนพัฒนำได้อย่ำงชัดเจน  
เป็นรูปธรรม เข้ำใจง่ำย เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของผู้ ฟังที่ได้ร่วมงำนเป็นอย่ำงยิ่งพระองค์ทรงให้
ควำมหมำยของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไว้ว่ำ  กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรที่น ำสู่
ควำมก้ำวหน้ำ หรือควำมเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเป้ำหมำยของนักพัฒนำ คือ ต้องกำรกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
เ พ่ือปรับปรุงคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท ำลำยสิ่ งแวดล้อมให้คนมีควำมสุข  
เรำต้องค ำนึงถึงเรื่องสภำพภูมิศำสตร์ ควำมเชื่อทำงศำสนำ เชื้อชำติและภูมิหลังทำงเศรษฐกิจ สังคม 
แม้ว่ำวิธีกำรพัฒนำมีควำมหลำกหลำยแต่ที่ส ำคัญคือนักพัฒนำจะต้องมี ควำมรัก ควำมห่วงใย            
ควำมรับผิดชอบ และควำมเคำรพในเพ่ือนมนุษย์ กล่ำวโดยสรุปกำรพัฒนำเกี่ยวข้องกับมนุษยชำติ 
และเป็นเรื่องของจิตใจกำรท ำงำนพัฒนำไม่ได้เป็นเรื่องกำรเสียสละเพียงอย่ำงเดียวเป็นกำรท ำ       
เพ่ือตนเองด้วย เพรำะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน เรำอยู่อย่ำงสุขสบำย ในขณะที่คนอ่ืน 
ทุกข์ยำก เรำย่อมอยู่ไม่ได้  พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ได้ทรงเห็นงำนพัฒนำ  
หลำยแห่งว่ำ กำรพัฒนำมีทั้ง 1) กำรพัฒนำพ้ืนที่ และ 2) พัฒนำคน อย่ำงแรกคือท ำให้พ้ืนที่ 
ที่เสื่อมโทรม มีคุณภำพต่ ำ เช่น พ้ืนที่แห้งแล้ง คนยำกจน พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยโจรผู้ร้ำย คนดีไม่กล้ำ 
เข้ำไป หรือโรงเรียนที่มีคุณภำพกำรศึกษำต่ ำเมื่อเข้ำไปพัฒนำพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น คนเดิมก็มีควำมสุข 
เรียกว่ำเป็นแบบ 1 ถ้ำพัฒนำพ้ืนที่ดีแล้วคนรวยมำอยู่คนจนถูกไล่ไปอยู่ไหนไม่ทรำบเรียกว่ำแบบ 2    
กำรเข้ำไปท ำให้โจรกลับใจเรียกว่ำแบบ 1 ถ้ำปรำบโจรให้ไปท ำชั่วที่อ่ืนเรียกว่ำแบบ 2 กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้ดีเด็กยำกจนจะได้มีโอกำสมำกขึ้นเรียกว่ำแบบ 1 ถ้ำพัฒนำโรงเรียนดีแล้ว เด็กจนไม่มีที่
เรียน เพรำะเด็กรวยหรือมีเส้นเข้ำไปแย่งที่เรียกว่ำแบบ 2 วิทยำศำสตร์เป็นกำรศึกษำเพ่ือให้เข้ำใจ
ธรรมชำติทุกอย่ำงตั้งแต่ระดับควอนตัมไปจนถึงจักรวำลอันไพศำล ไม่มีขอบเขต ควำมรู้วิทยำศำสตร์มี
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ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพกำรศึกษำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนเป็นกำรปลูกฝังเมล็ด
พันธุ์แห่งควำมคิดที่เป็น หลักวิทยำศำสตร์ วิธีกำรวิจัยหำควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรแก้ปัญหำตำม
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นและกำรสร้ำงสรรค์ที่มนุษย์คิด เพ่ือให้ชีวิต
สะดวกสบำยขึ้นและท ำงำนยำกๆ ได้ส ำเร็จ เทคโนโลยีที่เหมำะสมเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยให้กำร
พัฒนำลุล่วงไปด้วยดีกล่ำวโดยสรุป คือไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำประเภทใดจ ำเป็นต้องรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่ำจะเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมำะสม หรือเทคโนโลยีระดับสูง 
 

กิจกรรม 1.1 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมำะสม และเทคโนโลยีระดับสูงที่
เคยประสบมำ และบรรยำยว่ำเคยมีควำมรู้สึกอย่ำงไรกับตัวอย่ำงเหล่ำนั้นมีข้อดี ข้อเสียต่อ 
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงไร  

 
1.5 ควำมรูท้ำงวิทยำศำสตร์ 
 

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์แบ่งออกได้ 6 ลักษณะ ได้แก่ 

1.5.1 ข้อเท็จจริง 

ข้อเท็จจริง (Fact) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรสัเกตปรำกฎกำรณ์ ธรรมชำติและสิ่งต่ำงๆ 
โดยตรง หรือใช้อุปกรณ์ช่วยในกำรสังเกตและสิ่งที่สังเกตเห็นนั้นจะต้องเป็นจริงเสมอ โดยท ำกำร
ทดสอบซ้ ำจะให้ผลตรงกัน เช่น  

“แมงมุม มี 8 ขำ”  
“น้ ำไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต่ ำ”  
“น้ ำเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียสที่ระดับน้ ำทะเล” เป็นต้น 

ในกำรจ ำแนกควำมรู้วิทยำศำสตร์ว่ำควำมรู้ใดเป็นข้อเท็จจริงนั้น โคแนนท์ (James B. 
Conant) ได้ก ำหนดคุณสมบัติของข้อเท็จจริงไว้ 2 ประกำร คือ (1) ข้อเท็จจริงจะต้องสังเกตได้
โดยตรง และ (2) ข้อเท็จจริงจะต้องคงควำมเป็นจริงโดยสำมำรถทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 
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1.5.2 มโนมติ 

 มโนมติ (Concept) หรืออำจใช้ค ำว่ำ ควำมคิดรวบยอด สังกัป มโนทัศน์ หรือมโนภำพ  
มีควำมหมำยเดียวกัน คือ ควำมคิดควำมเข้ำใจของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งของหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ท ำให้
บุคคลนั้นสำมำรถสรุปรวมลักษณะเหมือน หรือแยกแยะลักษณะแตกต่ำงของสมบัติของสิ่งของ            
หรือเหตุกำรณ์นั้นๆ ได้ แล้วเกิดเป็นข้อควำมรู้ขึ้นมำที่กล่ำวว่ำ มโนมติ หมำยถึง ควำมคิดเข้ำใจ        
ของบุคคลก็ด้วยเหตุที่มโนมติเก่ียวกับสิ่งของหรือปรำกฏกำรณ์ใดๆ ก็ตำมต้องเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิ่งนั้น ดังนั้นมโนมติเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งๆ ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่ำงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมรู้เดิม 
ประสบกำรณ์ วุฒิภำวะและขอบเขตกำรรับรู้ของเขำ เช่น มโนมติเกี่ยวกับ “ต้นมะม่วง” ส ำหรับเด็ก
อำจมีควำมคิดควำมเข้ำใจว่ำเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีผลรสอร่อย  ส ำหรับนักเรียนที่เรียนวิชำชีววิทยำ อำจมี
ควำมคิดควำมเข้ำใจว่ำ นอกจำกเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีผลรสอร่อยแล้วยังเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ จัดจ ำแนกอยู่
ในไฟลัมใด  มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำอะไร เป็นต้น 
 

 มโนมติในวิชำวิทยำศำสตร์ เป็นควำมรู้วิทยำศำสตร์ประเภทหนึ่งที่เกิดจำกควำมคิดโดยสรุป
ของบุคคลที่มีต่อวัตถุหรือปรำกฏกำรณ์   มโนมติไม่ใช่ข้อเท็จจริงและไม่ใช่ทฤษฎี แต่มโนมติเป็นผล  
จำกกำรพิจำรณำจัดระบบข้อเท็จจริงและกำรสังเกตของสิ่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ     
หรือควำมคิดโดยสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ และในกำรคิดพิจำรณำข้อเท็จจริงต้องใช้ควำมคิด  
อย่ำงมีเหตุผล มีจินตนำกำรที่รอบคอบจนเกิดควำมรู้ที่ชัดแจ้งขึ้น ดังนั้น มโนมติในวิชำวิทยำศำสตร์          
จึงเป็นควำมรู้ที่เป็นผลผลิตของกำรใช้ควำมคิดพิจำรณำจัดระบบข้อเท็จจริงและประสบกำรณ์    
อย่ำงรอบคอบโดยที่มโนมติในวิชำวิทยำศำสตร์ อำจจ ำแนกได้ดังนี้ 

(1) มโนมติเกี่ยวกับกำรจัดแบ่งประเภท เป็นมโนมติที่บ่งถึงค ำจ ำกัดควำม ค ำอธิบำยหรือชี้แจง
คุณสมบัติของสิ่งของปรำกฎกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์ มโนมติเกี่ยวกับกำรจัดแบ่งประเภทเป็นมโนมติที่
บ่งถึงคุณสมบัติร่วมของสิ่งนั่นๆ เช่น แมวเป็นสัตว์ที่มี 4 ขำ มีหนวด มีหำง เลี้ยงลูกด้วยนม ฯลฯ 
คุณสมบัติเหล่ำนี้เป็นคุณสมบัติของแมวทุกตัวที่ปรำกฏร่วมกัน  ถึงแม้ว่ำแมวบำงตัวจะมีลักษณะเฉพำะ 
ที่ไม่เหมือนตัวอ่ืนก็ตำม เป็นต้นว่ำ สีขน ควำมยำวของหำง ควำมยำวของขน ฯลฯ   เรำก็อำจใช้มโนมติ
เกี่ยวกับแมวจ ำแนกได้ว่ำสัตว์ตัวใดเป็นแมว หรือจ ำแนกแมวออกจำก ม้ำ วัว สุนัข และหนูได้ 

(2) มโนมติเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ เป็นมโนมติที่กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล   
น ำไปใช้ในกำรท ำนำยหรือพยำกรณ์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้มักจะเป็นมโนมติที่แสดงว่ำเท่ำกันสูงกว่ำ   
ต่ ำกว่ำ  ระหว่ำง  มำกกว่ำ  น้อยกว่ำ เช่น 

- ของเหลวเมื่อได้รับควำมร้อนจะมีปริมำตรมำกขึ้น 
- อำหำรให้พลังงำน ท ำให้ร่ำงกำยอบอุ่น 
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(3) มโนมติเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือมโนมติทำงทฤษฎี เป็นมโนมติที่นักวิทยำศำสตร์
พยำยำมอธิบำยคุณลักษณะของบำงสิ่งบำงอย่ำง หรือปรำกฏกำรณ์ที่ไม่อำจสังเกตได้โดยตรงทั้งหมด  
แต่มีหลักฐำนเป็นเหตุผลสนับสนุนว่ำเป็นไปได้ เช่น 
  -   โปรตีนเป็นสำรอำหำรที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ 
  - อะตอมประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน และอนุภำคเล็กๆ อีกจ ำนวนหนึ่ง 

1.5.3 หลักกำร  

หลักกำร (Principle) จัดเป็นควำมรู้วิทยำศำสตร์ที่ผสมผสำนมโนมติตั้งแต่ 2 มโนมติเข้ำ
ด้วยกัน และสำมำรถใช้เป็นหลักในกำรอ้ำงอิงได้ด้วยเหตุนี้หลักกำรจึงต้องเป็นควำมจริงที่สำมำรถ
ทดสอบได้และได้ผลเหมือนเดิมหลักกำรมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกมโนมติตรงที่หลักกำรเป็นสิ่งที่ใช้
อ้ำงอิงได้ มีควำมเป็นปรนัยและเป็นที่เข้ำใจตรงกันในขณะที่มโนมติเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันของทุกคน
อำจจะไม่เหมือนกันก็ได้หลักกำรเกิดจำกกำรน ำมโนมติที่สัมพันธ์กันและพิสูจน์แล้วว่ำถูกต้อง 
หลำยๆ มโนมติมำผสมผสำนท ำนองเดียวกับมโนมติจะเกิดจำกกำรน ำข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กันหลำยๆ 
ข้อเท็จจริงมำผสมผสำนกันควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อเท็จจริง มโนมติและหลักกำรเขียนแสดง         
ดังรูปที่ 1.2 

หำกพิจำรณำควำมสัมพันธ์ดังรูปที่ 1.2 จะพบว่ำ หลักกำรเกิดมำจำกมโนมติที่ได้ผ่ำน 
กำรกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ   ทุกคนอ่ำนแล้วเข้ำใจตรงกัน ทดสอบแล้วได้ผลอย่ำงเดียวกัน   
กล่ำวคือ หลักกำรเป็นมโนมติ  แต่มโนมติทุกมโนมติไม่จ ำเป็นต้องเป็นหลักกำรเสมอไป ดังตัวอย่ำง 
เช่น “กำรแพร่ คือ กำรกระจำยในโมเลกุลของสำรจำกที่ซึ่งมีจ ำนวนโมเลกุลของสำรนั้นมำกไปสู่ 
ที่ซึ่งมีจ ำนวนโมเลกุลของสำรนั้นน้อย”  ข้อควำมนี้จัดเป็นทั้งมโนมติและหลักกำรแต่ข้อควำมที่ว่ำ    
ข้ำวเป็นสำรคำร์โบไฮเดรท จะเป็นเพียงมโนมติเท่ำนั้น 

ตัวอย่ำงของหลักกำรทีไ่ดจ้ำกกำรผสมผสำนมโนมติเข้ำด้วยกัน เช่น 
“เมื่อก๊ำซได้รับควำมร้อนจะขยำยตัว” มำจำกมโนมติหลำยมโนมติ ได้แก่ 

- เมื่อก๊ำซออกซิเจนได้รับควำมร้อนจะขยำยตัว 
- เมื่อก๊ำซไฮโดรเจนได้รับควำมร้อนจะขยำยตัว 
- เมื่ออำกำศได้รับควำมร้อนจะขยำยตัว 

“แสงจะหักเหเมื่อเดินทำงจำกตัวกลำงชนิดหนึ่ง ไปยังตัวกลำงอีกชนิดหนึ่งที่มีควำมหนำแน่น
ไม่เท่ำกัน” มำจำกมโนมติหลำยมโนมติ ได้แก่ 

- แสงจะหักเหเมื่อเดินทำงผ่ำนอำกำศไปสู่น้ ำ 
- แสงจะหักเหเมื่อเดินผ่ำนอำกำศไปสู่กระจก 
- แสงจะหักเหเมื่อเดินผ่ำนน้ ำไปสู่น้ ำมัน 
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รูปที่ 1.2 แผนภูมิแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อเท็จจริง มโนมติ และหลักกำร 
 

1.5.4 สมมติฐำน 

สมมติฐำน (Hypothesis) เป็นควำมรู้วิทยำศำสตร์ประเภทหนึ่ง ที่เกิดจำกควำมพยำยำม 
ในกำรตอบปัญหำของนักวิทยำศำสตร์สมมติฐำนมักเป็นกำรคำดคะเนค ำตอบของปัญหำ               
ที่นักวิทยำศำสตร์ศึกษำอยู่ โดยอำศัยข้อมูลและประสบกำรณ์ควำมรู้เดิมเป็นพ้ืนฐำนหรือเป็นกำร
คำดคะเนที่เกิดจำกควำมเชื่อหรือควำมบันดำลใจของนักวิทยำศำสตร์เอง ดังตัวอย่ำง เช่น 

- เมนเดลท ำกำรสังเกตและทดลองผสมพันธุ์ถั่วที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แตกต่ำงกันอย่ำง
ชัดเจนเข้ำด้วยกัน จำกกำรสังเกตและข้อมูลจำกกำรทดลองจึงตั้งสมมติฐำนว่ำ “ลักษณะแต่ละ
ลักษณะที่ถ่ำยทอดไปยังลูกหลำน ถูกควบคุมด้วยหน่วยเฉพำะที่แน่นอนที่เรียกว่ำ แฟกเตอร์ (Factor) 
ซึ่งปรำกฏอยู่เป็นคู่ และจะแยกตัวออกจำกกันก่อนที่จะส่งต่อไปยังลูก  ลูกผสมจะได้รับแฟกเตอร์หนึ่ง
จำกพ่อและอีกแฟกเตอร์หนึ่งจำกแม่เสมอ” 

- นักวิทยำศำสตร์ที่ท ำกำรศึกษำลักษณะกำรเกิดของโลกและดวงจันทร์ตั้งสมมติฐำน          
ในกำรเกิดโลกและดวงจันทร์ ว่ำ “โลกและดวงจันทร์มีก ำเนิดมำพร้อมๆ กัน”  

สมมติฐำนเหล่ำนี้ หรือ สมมติฐำนอ่ืนๆ จะเป็นที่ยอมรับก็ต่อเมื่อมีหลักฐำนหรือเหตุผลมำ
สนับสนุนในกรณีที่สมมติฐำนมีหลักฐำนสนับสนุนไม่เพียงพอหรือมีข้อคัดค้ำนสมมติฐำนนั้น 
ก็ใช้ไม่ได้ต้องยกเลิกไปนักวิทยำศำสตร์ก็จะเสำะแสวงหำสมมติฐำนใหม่ต่อไป 

หลักกำร 

มโนมติ มโนมติ มโนมติ 

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง 
 

ข้อเท็จจริง 
 

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง 
 

ข้อเท็จจริง 
 

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง 
 

ข้อเท็จจริง 
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อย่ำงไรก็ตำม สมมติฐำนที่เป็นที่ยอมรับในสมัยหนึ่ง อำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 
เมื่อมีผู้ค้นพบข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่คัดค้ำนสมมติฐำนนั้น และมีบำงสมมติฐำนที่ตั้งขึ้นเป็น
เวลำนำนโดยไม่มีผลกำรสังเกตหรือผลกำรทดลองมำคัดค้ำนได้ สมมติฐำนนั้นก็จะได้รับกำรยอมรับว่ำ 
เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่ง ซึ่งมักจะปรำกฏในรูปของกฎ ตัวอย่ำงสมมติฐำนที่ได้รับกำรยอมรับให้เป็นกฎ
เช่น สมมติฐำนของอำโวกำโด เป็นกฎของอำโวกำโด สมมติฐำนของเมนเดลเกี่ยวกับหน่วยกรรมพันธุ์ 
เป็นกฎกำรแยกตัวของหน่วยกรรมพันธุ์ (Law of segregation) เป็นต้น 

 
1.5.5 ทฤษฎี 

ทฤษฏี (Theory) เป็นควำมรู้วิทยำศำสตร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นข้อควำมที่ใช้ในกำรอธิบำย
หลักกำร และกฎต่ำง ๆ หรือกล่ำวได้ว่ำ ทฤษฎีเป็นข้อควำมที่ใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งหลำยใน  
กำรแสวงหำควำมจริงของนักวิทยำศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์ใช้กำรสังเกต กำรสรุปรวบรวม ข้อมูล  
กำรคำดคะเน ซึ่งท ำให้เกิดควำมรู้วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ ตั้งแต่ข้อเท็จจริงมโนมติ หลักกำร สมมติฐำน 
และกฎ แต่กำรจะรู้แต่เพียงว่ำข้อเท็จจริงหรือหลักกำรเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่ำงไรเท่ำนั้น 
ยังไม่พอนักวิทยำศำสตร์จะต้องสำมำรถอธิบำยข้อเท็จจริงหรือหลักกำรนั้นได้ด้วยว่ำท ำไมจึงเป็น
เช่นนั้น ดังนั้นนักวิทยำศำสตร์จึงพยำยำมสร้ำงแบบจ ำลองขึ้นเขียนหลักกำรอย่ำงกว้ำงๆ เกี่ยวกับ  
สิ่งนั้นขึ้น โดยที่คิดว่ำแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นจะใช้อธิบำยข้อเท็จจริงย่อยๆ  ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องนั้นได้ 
และสำมำรถท ำนำยปรำกฏกำรณ์ท่ียังไม่เคยพบในขอบเขตของแบบจ ำลองนั้นได้ เรำเรียกแบบจ ำลอง
ที่สร้ำงขึ้นนี้ว่ำ ทฤษฎี   

ในกำรสร้ำงทฤษฎีหรือข้อควำมที่อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งหลำยนั้น นักวิทยำคำสตร์อำจท ำได้  
2 ทำง คือ 

(1) สร้ำงทฤษฎีโดยกำรศึกษำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตหรือกำรทดลองเสียก่อนแล้วจึงใช้
วิธีกำรอุปมำนรวมกับกำรสร้ำงจินตนำกำร สร้ำงเป็นแบบจ ำลองหรือข้อควำมที่ใช้อธิบำยผล 
กำรสังเกตนั้นให้ได ้

(2) สร้ำงทฤษฎีโดยอำศัยควำมคิดสร้ำงสรรค์แต่เพียงอย่ำงเดียวไม่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ได้
จำกกำรสังเกตหรือกำรทดลอง สร้ำงเป็นแบบจ ำลองหรือข้อควำมที'ใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ในเรื่องนั้นๆ 
ขึ้นมำก่อน ต่อมำภำยหลังเมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนั้นขึ้นนักวิทยำศำสตร์ก็อำศัยทฤษฎี
ทีส่ร้ำงไว้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ 
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ไม่ว่ำทฤษฎีจะสร้ำงขึ้นมำโดยวิธีกำรใดก็ตำม กำรที่เรำจะยอมรับว่ำทฤษฎีนั้นเป็นจริงหรือไม่ 
อำศัยเงื่อนไข 3 ประกำรคือ  

(1) ทฤษฎีจะต้องอธิบำยกฎ หลักกำร ข้อเท็จจริงของเรื่องรำวที่อยู่ ในขอบเขตของทฤษฎี 
นั้นได้     

(2) ทฤษฎีจะต้องอนุมำนออกไปเป็นกฎหรือหลักกำรบำงอย่ำงได้ 
(3) ทฤษฎีจะต้องท ำนำยปรำกฏกำรณ์ที่อำจเกิดตำมมำได้ 

ตัวอย่ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่จัดเป็นทฤษฎี เช่น 
“ทฤษฎีโมเลกุลของแม่เหล็ก” ที่กล่ำวว่ำ สำรแม่เหล็กทุกชนิดจะมีโมเลกุลเล็กๆที่มีอ ำนำจ

แม่เหล็กอยู่แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยขั้วแม่เหล็กเหนือและข้ัวแม่เหล็กใต้ แต่ไม่แสดงอ ำนำจแม่เหล็ก
ออกมำ  เพรำะโมเลกุลเหล่ำนั้นเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบท ำให้อ ำนำจแม่เหล็กจะหักล้ำงกันเอง
ภำยในแต่ถ้ำโมเลกุลแม่ เหล็กเหล่ำนั้นเรียงตัว เป็นระเบียบขั้ ว แม่ เหล็กเหนือจะชี้ออกไป 
ทำงปลำยด้ำนหนึ่งของแท่งแม่เหล็กส่วนทำงขั้วแม่เหล็กใต้จะชี้เข้ำทำงปลำยอีกด้ำนหนึ่งของ  
แท่งแม่เหล็กอ ำนำจแม่เหล็กจึงไม่ท ำลำยกัน ท ำให้เกิดข้ัวที่ปลำยทั้งสองข้ำงจะเห็นได้ว่ำทฤษฎีโมเลกุล
ของแม่เหล็กเป็นจริงเพรำะมีเงื่อนไขครบทั้งสำมประกำรข้ำงต้น ดังนี้ 

(1) สำมำรถน ำไปอธิบำยข้อเท็จจริงที่ว่ำแม่เหล็กดูดเหล็กได้แม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลักกันขั้ว
ต่ำงกันจะดูดกัน 

(2) สำมำรถอนุมำนไปเป็นกฎเกี่ยวกับกำรดูดและกำรผลักกันระหว่ำงขั้วแม่เหล็กได้คือ แม่เหล็ก
ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน ขั้วต่ำงกันจะดูดกัน 

(3) สำมำรถพยำกรณ์ ได้ว่ำถ้ำน ำแท่งเหล็กไปตัดออกเป็นกี่ท่อนก็ตำม แต่ละท่อนก็ยังคงสภำพ
เป็นแม่เหล็ก เพรำะแต่ละท่อนมีโมเลกุลที่เป็นแม่เหล็กเรียงตัวกันอย่ำงเป็นระเบียบอยู่แล้ว 
 

1.5.6 กฎ 

กฎ (Law) เป็นควำมรู้วิทยำศำสตร์ที่มีลักษณะคล้ำยกับหลักกำร กฎและหลักกำรสำมำรถใช้
แทนกันได้ เพรำะกฎก็คือหลักกำรอย่ำงหนึ่ง แต่เป็นหลักกำรที่มักจะเน้นในเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เหตุกับผล ซึ่งอำจเขียนสมกำรแทนได้เนื่องจำกกฎจัดเป็นหลักกำรอย่ำงหนึ่ง กฎจึงมีลักษณะทั่วไป
เช่นเดียวกับหลักกำรกล่ำวคือ กฎมีควำมเป็นจริงในตัวของมันเอง และสำมำรถทดสอบได้ผลตรงกัน
ทุกครั้ง และถ้ำหำกมีผลกำรทดลองใดที่ขัดแย้งกับกฎแล้ว  กฎนั้นจะต้องยกเลิกไป 

ถึงแม้ว่ำ กฎ จะเป็นหลักกำรที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกับผล และเขียนเป็นสมกำรแทนได้
แต่กฎไม่สำมำรถอธิบำยให้เข้ำใจได้ว่ำ ท ำไมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกับผลจึงเป็นเช่นนั้น ตัวอย่ำง
ของกฎ เช่น   



12 

“กฎกำรอนุรักษ์มวลสำร (Law of conservation of mass)” กล่ำวว่ำ ในปฏิกิริยำเคมี  
มวลของสำรที่ท ำปฏิกิริยำกันจะเท่ำกับมวลของสำรที่ เกิดขึ้น กฎนี้ใช้กับปฏิกิริยำเคมีทั่วไป  
ซึ่งพลังงำนที่เปลี่ยนแปลงมีค่ำน้อยมำกจนไม่สำมำรถวัดมวลสำรที่แตกต่ำงกันระหว่ำงมวลของสำรที่
ท ำปฏิกิริยำและมวลของสำรที่ได้จำกปฏิกิริยำ แต่กฎนี้ใช้ไม่ได้ส ำหรับปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ซึ่งมี 
กำรเปลี่ยนแปลงมวลสำรไปเป็นพลังงำนจ ำนวนมำก 

 

กิจกรรม 1.2 ให้นักศึกษำร่วมกันพิจำรณำตัวอย่ำงข้อควำมที่ก ำหนดให้  ข้อควำมที่ได้รับเป็นควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ประเภทใด  

 
 
 

 
 

รูปที ่1.3 วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

 
 

กำรระบุปัญหำ 

กำรตั้งสมมติฐำน 

กำรรวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรสรุปผลและกำรน ำไปใช้ 

รับรองสมมติฐำน 

แก้ปัญหำได้ 
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
ตั้งสมมติฐำนใหม่ 
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1.6 วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

นักวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบันต่ำงก็มีควำมเห็นว่ำ วิธีท ำงำนของนักวิทยำศำสตร์ซึ่ง
ได้วิวัฒนำกำรสืบต่อกันมำตำมล ำดับจนได้ชื่อว่ำเป็นวิธีกำรของวิทยำศำสตร์ (Method of science) 
นั้น เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้กำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ประสบผลส ำเร็จ
เจริญก้ำวหน้ำมำอย่ำงรวดเร็วดังในปัจจุบันจนบุคคลในสำขำอ่ืนก็ได้มองเห็นควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ของวิธีกำรของวิทยำศำสตร์ว่ำสำมำรถน ำไปใช้กับกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ และสะสม
ควำมรู้ของทุกสำขำวิชำแม้แต่ ในสำขำศิลปศำสตร์ ดังนั้นวิธีกำรจึงไม่ควรเป็นวิธีกำรของ
นักวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น แต่เป็นวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ทั่วไปที่เรียกว่ำ  “วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific method)” 

วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มีขั้นตอนของกำรท ำงำนตำมล ำดับ (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, ม.ป.ป.) 
ดังนี้  

(1) กำรระบุปัญหำ คือ กำรสังเกตเพ่ือระบุปัญหำ หรือสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ และก ำหนด
ขอบเขตของปัญหำกำรตั้งปัญหำนั้นส ำคัญกว่ำกำรแก้ปัญหำ เพรำะกำรตั้งปัญหำที่ดีและชัดเจนจะท ำ
ให้ผู้ตั้งปัญหำเกิดควำมเข้ำใจและมองเห็นหนทำงกำรค้นหำค ำตอบเพื่อแก้ปัญหำที่ตั้งขึ้น เช่น 

“แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของต้นหญ้ำหรือไม่” 
“แบคทีเรียในจำนเพำะเชื้อเจริญช้ำ ไม่งอกงำมถ้ำมีรำสีเขียวอยู่ในจำนเพำะเชื้อนั้น” 

(2) กำรตั้งสมมติฐำน คือ กำรคิดค ำตอบที่คำดว่ำจะเป็นล่วงหน้ำบนฐำนข้อมูลที่ได้จำก 
กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ และกำรศึกษำเอกสำรต่ำงๆสมมติฐำนที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่จะต้อง 
มีกำรทดลองเพ่ือตรวจสอบอย่ำงรอบคอบเสียก่อน  ปัญหำหนึ่งๆ ควรตั้งสมมติฐำนไว้หลำยๆ ข้อ และ
อำจทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐำนไปพร้อมๆ กันได้ เช่น จำกปัญหำ “แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรเจริญเติบโตของต้นหญ้ำหรือไม่” อำจตั้งสมมติฐำนเป็น 

“ถ้ำแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของต้นหญ้ำ ดังนั้นต้นหญ้ำบริเวณที่ไม่ได้รับ
แสงแดดจะไม่เจริญเติบโตหรือตำยไป” หรือ “ถ้ำแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของ
ต้นหญ้ำ  ดังนั้นต้นหญ้ำบริเวณท่ีได้รับแสงแดดจะเจริญเติบโต” เป็นต้น 

(3) กำรรวบรวมข้อมูล คือกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐำนที่ตั้งไว้ว่ำถูกหรือผิด  
โดยมีหลักฐำนยืนยันอำจท ำได้โดยกำรสังเกตหรือกำรทดลองในกำรสังเกตและกำรรวบรวมข้อเท็จจริง
ต่ำงๆ จะได้มำจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติส่วนกำรทดลองเป็นกระบวนกำรปฏิบัติเพ่ือหำข้อมูลที่
สัมพันธ์กันตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
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(4) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต กำรค้นคว้ำ กำรทดลอง หรือ 
กำรรวบรวมข้อเท็จจริงมำท ำกำรวิเครำะห์ผลแล้วน ำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ว่ำสอดคล้อง
กับสมมติฐำนข้อใด เช่น กำรหำค่ำเฉลี่ยของควำมสูงของต้นหญ้ำที่เจริญเติบโตได้ 2 สัปดำห์ เป็นต้น   

(5) กำรสรุปผลและกำรน ำไปใช้  คือ กำรสรุปว่ำจะปฏิเสธ หรือยอมรับสมมติฐำนตำมหลัก
เหตุและผล 

(6) เพ่ือให้ได้ค ำตอบของปัญหำ สมมติฐำนที่ถูกต้องจะได้รับกำรรับรองและน ำไปใช้เป็น
ค ำตอบของปัญหำที่ตั้งไว้   

 

1.7 เจตคติทำงวิทยำศำสตร์ 

เจตคติทำงวิทยำศำสตร์เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนที่ท ำให้วิทยำศำสตร์เป็นวิทยำศำสตร์และ   
ท ำให้นักวิทยำศำสตร์เป็นนักวิทยำศำสตร์ที่ยึดมั่นในอิสระและเสรีภำพแห่งควำมคิดเคำรพควำมจริง
และข้อเท็จจริง และอดทนรอคอยควำมรู้จำกควำมพยำยำมของตนด้วยควำมรักโดยไม่ค ำนึงเลยว่ำ
ควำมรู้นั้นจะให้ ประโยชน์เฉพำะหน้ำอะไรแก่ตนตลอดมำจนปัจจุบันนี้  

เจตคติทำงวิทยำศำสตร์ที่ส ำคัญ เช่น 
(1) ตระหนักในควำมไม่แน่นอนของสรรพสิ่ง เชื่อแน่ว่ำไม่มีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ใดๆ      

เป็นควำมรู้สุดยอดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ทุกประเภทพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลง ได้เมื่อมีข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

(2) ยึดมั่นในควำมจริงและข้อเท็จจริง พร้อมที่จะยอมรับประกำศและยืนยันควำมจริงและ
ข้อเท็จจริงโดยปรำศจำกอคติหรือบิดเบือนเนื่องมำจำกอิทธิพลทำงอำรมณ์ส่วนตนและสังคม  

(3) ยึดมั่นในอิสรเสรีภำพทำงควำมคิด  พร้อมที่จะยืนยันและต่อสู้ป้องกันควำมคิดเห็นของ
ตนเอง ไม่เชื่อตำมควำมเชื่อที่สืบทอดกันมำโดยไม่มีเหตุผลและขัดแย้งกับควำมคิดเห็นของตนเอง  
และในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะรับฟังและพิจำรณำควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน แม้จะขัดแย้งหรือต่ำง  
จำกควำมคิดเห็นของตนอย่ำงตรงไปตรงมำไม่มีอคติ 

(4) อดทนต่อกำรรอคอยเพ่ือควำมรู้ที่ถูกต้อง อดทนต่อกำรถูกคัดค้ำน โจมตี  และเยำะเย้ย 
อดทนต่อควำมผิดพลำดพร้อมที่จะแสวงหำแนวทำงใหม่ส ำหรับกำรแก้ปัญหำที่ตนสนใจและก ำลัง
ศึกษำอยู่อย่ำงไม่ท้อถอย 
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(5) ใฝ่หำเหตุผลตำมธรรมชำติของสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนเสมอ เช่น 
- ไม่เชื่อในไสยศำสตร์และเวทมนตร์ต่ำงๆ เชื่อว่ำปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจะแปลก

ประหลำดและลึกลับเพียงใดก็ตำมในที่สุดจะสำมำรถอธิบำยด้วยเหตุและผลได้เสมอ 
-  เชื่อว่ำเหตุกำรณ์สองอย่ำงที่เกิดขึ้นในเวลำเดียวกันไม่จ ำเป็นจะต้องมีควำมสัมพันธ์ 

ต่อกันเสมอไป 
(6) มีใจกว้ำง ยอมรับในข้อมูลและควำมคิดเห็นของผู้อื่นที่เก่ียวข้องกับปัญหำของตน  
(7) เลือกข้อสรุปหรือควำมคิดท่ีมีหลักฐำนเชิงประจักษ์เพียงพอ เช่น 

-  ยังไม่สรุปหำกยังยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง 
-   สร้ำงข้อสรุปจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์หลำยด้ำน หลำยแหล่งที่มำ  
-   หำค ำอธิบำยที่ดีที่สุดส ำหรับปรำกฏกำรณ์ท่ีสังเกตได้หรือเท่ำทีมี่หลักฐำนเชิงประจักษ์            
-   ไม่ยอมให้ควำมภูมิใจ อคติ ควำมล ำเอียงหรือควำมทะเยอทะยำนส่วนตนมำบิดเบือน 

(8) ประเมินควำมถูกต้องและเหมำะสมของเทคนิคเครื่องมือที่ใช้และข้อมูลที่ได้รับเสมอ 
(9) มีควำมกระตือรือร้น สนใจและจริงจังต่อสิ่งที่ตนก ำลังสังเกต  
 เป็นต้น 

 

1.8 ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ (Science process skills) 

ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรแสวงหำ
ควำมรู้วิทยำศำสตร์เพรำะกำรท ำงำนตำมขั้นตอนของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์แต่ละขั้นตอนนั้นจะประสบ
ผลส ำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ของ
นักวิทยำศำสตร์แต่ละคน โดยทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์นั้นสำมำรถฝึกให้มีขึ้นได้  

ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์จัดแบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ได้แก่ ทักษะขั้นพ้ืนฐำน  
8 ทักษะ และทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสม 5 ทักษะ ตำมล ำดับ ดังนี้ 

(1) ทักษะกำรสังเกต คือ กำรใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน  
ได้แก่ หู ตำ จมูก ลิ้น และผิวกำยเข้ำไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรำกฏกำรณ์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะ
หำข้อมูลซึ่งเป็นรำยละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยไม่ประสมประสำนควำมคิด เห็นของผู้สังเกตเข้ำไป  
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตมีสำมประเภท คือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสมบัติ  ข้อมูลเชิงปริมำณ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง ส ำหรับกำรบันทึกผลกำรสังเกต  อำจท ำได้โดยวิธีกำรต่ำงๆ  เช่น 
บันทึกในรูปแบบตำรำง ค ำบรรยำย รูปภำพ ภำพถ่ำย ภำพนิ่ง ภำพยนตร์และเสียง เป็นต้น 
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อย่ำงไรก็ดี  ควรกำรขยำยขอบเขตของกำรสังเกตกำรขยำยขอบเขตของกำรสังเกตเพ่ือเป็น
กำรลดควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต ให้ได้ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมสภำพจริง   
และน่ำเชื่อถือโดยอำจใช้เครื่องมือช่วยขยำยขอบเขตของประสำทสัมผัส ใช้กำรสังเกตซ้ ำหลำยๆ ครั้ง 
หรือโดยกำรสังเกตหลำยๆ คน เป็นต้น 

ตัวอย่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต เช่น 
- วัตถุมีรูปรำงกลมหรือเหลี่ยม  มีสีแดงหรือเหลืองหรือเขียว 
- วัตถุมีกลิ่นคลำยผลไมหรือคลำยกำแฟ  
- วัตถุมีรสหวำนหรือเปรี้ยวหรือขม 
- วัตถุมีผิวสัมผัสคอนขำงหยำบและแข็ง 
- เมือ่เคำะวัตถุกับโตะมีเสียงดังกังวำน  

 
 

กิจกรรม 1.3 ให้นักศึกษำใช้ทักษะกำรสังเกตร่วมกันพิจำรณำรูปต่อไปนี้  จงรำยงำนผลกำรสังเกต 

 

 

(2) ทักษะกำรวัด คือ กำรก ำหนด กำรเลือก และกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรวัดปริมำณของ
สิ่งต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม   ผลที่ได้จำกกำรวัดจะเป็นตัวเลขท่ีมีหน่วยก ำกับเสมอ เช่น 

-  กำรวัดขนำดรอบเอวด้วยสำยวัด และระบุขนำด 30 นิ้ว 
-  กำรวัดปริมำตรน้ ำในถังด้วยกระบอกตวง และระบุปริมำตร 2.1 ลิตร 
-  กำรวัดน้ ำหนักของกล่องพัสดุด้วยเครื่องชั่ง และระบุน้ ำหนัก 1.3 กิโลกรัม 
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กิจกรรม 1.4 จงระบุปริมำณวัตถุ/สิ่งของที่ก ำหนดให้โดยใช้อุปกรณ์และวิธีกำรตำมควำมเหมำะสม 

 
(3) ทักษะกำรจ ำแนกประเภท คือ กำรจัดแบ่งหรือเรียงล ำดับข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต

ออกเป็นพวกๆ โดยใช้ เกณฑ์กำรจ ำแนกที่ระบุไว้แล้ว  หรือเลือกใช้ เกณฑ์กำรจ ำแนกตำม 
ควำมเหมำะสม  โดยเกณฑ์กำรจ ำแนกที่ใช้จะพิจำรณำจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำง หรือ
ควำมสัมพันธ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  กำรจ ำแนกประเภทจะท ำให้เข้ำใจปัญหำและเป็นแนวทำง 
ในกำรต้ังสมมติฐำนได ้เช่น 

 

 
    

ก ข ค ง จ 
 

จำกภำพ ก – ฉ เรำสำมำรถแบ่งวัตถุออกได้เป็นพวกๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

-  วัตถุมี 2 พวก ได้แก่ วัตถุท่ีมีจุดด ำ (ก, ค และ จ) และ วัตถุท่ีไม่มีจุดด ำ (ข และ ง) 
-  วัตถุมี 2 พวก ได้แก่ วัตถุที่มีพ้ืนผิวลำยตำรำง (ก, ค และ จ) และ วัตถุที่ไม่มีพ้ืนผิวลำย

ตำรำง (ข และ ง)  
-  วัตถุมี 3 พวก ได้แก่ วัตถุท่ีไม่มีจุดด ำ (ข และ ง) วัตถุที่มีจุดด ำ 1 จุด (ก และ จ) และวัตถุ

ทีม่ีจุดด ำ 2 จุด (ค)  
 

กิจกรรม 1.5 แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มละ 5 คน  ให้สมำชิกในกลุ่มพิจำรณำจัดประเภทของอุปกรณ์
ที่สมำชิกในกลุ่มใช้ในกำรเขียนหนังสือ 

 
(4)  ทักษะกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับสเปส และสเปสกับ   สเปสของวัตถุหมำยถึง

ที่ว่ำงที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่  สเปสจะมีรูปร่ำงลักษณะเช่นเดียวกันกับวัตถุนั้น  สเปสของวัตถุมี  
3 มิติ คือ กว้ำง ยำวและสูง   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสของวัตถุหนึ่งกับสเปสของอีกวัตถุหนึ่งเป็น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 3 มิติ  ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสของวัตถุกับเวลำเป็นกำรบอกถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงสเปสของวัตถุเมื่อเวลำเปลี่ยนไป ดังตัวอย่ำง 
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ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส เช่น 
- กำรบอกรูปทรง 3 มิติที่เห็นได้จำกกำรหมุนรูป 2 มิตหิรือจำกเงำของรูปนั้น  
-  กำรบอกเงำของรูป 2 มิติที่เกิดจำกกำรฉำยไฟไปยังวัตถุทรงประบอก 
- กำรบอกรูปที่เกิดจำกรอยตัดวัตถุทรงกรวย 
- กำรบอกต ำแหน่งหรือทิศทำงของวัตถุหรือสถำนที่  
- กำรบอกรูปร่ำงของตัวอักษรที่อยู่หน้ำกระจกเงำและในกระจกเงำ 
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา เช่น 
- กำรย้ำยต ำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลำผ่ำนไป 
- กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของผลส้มที่วำงไว้กลำงแสงแดดเป็นเวลำนำน 
-  ของธูปที่จุดไฟแล้วเมื่อเวลำผ่ำนไป 

 
(5) ทักษะกำรค ำนวณ คือ กำรน ำจ ำนวนที่ได้จำกกำรสังเกต กำรวัด กำรทดลองและจำกแหล่งอ่ืน

มำจัดกระท ำให้เกิดค่ำใหม่ เช่น กำรนับ กำรบวก ลบ คูณ หำร หำค่ำเฉลี่ย  เป็นต้น ตัวอย่ำงทักษะ 
กำรค ำนวณ เช่น 

- กำรหำค่ำเฉลี่ยของอำยุของนักศึกษำในชั้นเรียน 
- กำรหำควำมสูงของบันได 100 ขั้น ที่แต่ละข้ันสูงเท่ำกัน 
- กำรเปลี่ยนหน่วยน้ ำหนักวัตถุจำก 100 กรัม เป็น 0.100 กิโลกรัม  

 

กิจกรรม 1.6 หำกต้องกำรตัดดินเหนียวหนัก 3.6 กิโลกรัมและมีรูปร่ำงดังรูป  ออกเป็น 24 ส่วนที่ 
เท่ำๆ กัน จะมีวิธีกำรตัดแบบไหนได้บ้ำง และแต่ละส่วนจะมีน้ ำหนักก่ีกรัม 

  
 
 

(6) ทักษะกำรจัดกระท ำและสื่อควำมหมำยข้อมูล คือกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต กำรวัด 
กำรทดลอง หรือจำกแหล่งอ่ืนมำจัดกระท ำเสียใหม่ เช่น กำรหำควำมถี่ กำรจัดเรียงล ำดับ แล้วน ำ
ข้อมูลที่จัดกระท ำแล้วมำเสนอให้บุคคลอื่นเข้ำใจด้วยรูปแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟ แผนภูมิ ตำรำง เป็นต้น  
ตัวอย่ำงกำรใช้ทักษะกำรจัดกระท ำและสื่อควำมหมำยข้อมูล เช่น ในกำรเปรียบเทียบส่วนสูงของ
เด็กชำยและเด็กหญิงที่มีอำยุ 5 – 10 ปี น ำเสนอในรูปตำรำงที่ 1.1 เป็นผลจำกกำรวัดส่วนสูงของ



19 
 

เด็กชำยและเด็กหญิงจ ำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยในแต่ละช่วงอำยุได้วัดส่วนสูงของเด็กชำย 10 คน 
และเด็กหญิง 10 คน เมื่อน ำมำหำคำ่เฉลี่ย แล้วจึงน ำเสนอในรูปแบบตำรำง หรืออำจน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบแผนภูมิดังรูปที่ 1.4 
 
ตำรำงท่ี 1.1 ส่วนสูงของเด็กชำยและเด็กหญิงที่มีอำยุ 5 – 10 ปี   

อำยุ (ปี) 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 

เด็กชำย เด็กหญิง 
5 – 6 111 110 
6 – 7 117 116 
7 – 8  122 122 
8 – 9 127 129 
9 – 10  132 134 

 
 

 

รูปที ่1.4 แผนภูมิเปรียบเทียบส่วนสูงของเด็กชำยและเด็กหญิงที่มีอำยุ 5 – 10 ปี   
 

(7) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล คือกำรอธิบำยควำมหมำยและเหตุผลของข้อมูลที่ได้
จำกกำรสังเกตและกำรจัดกระท ำ โดยอำศัยควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมเข้ำช่วย กำรลงควำมเห็น
จำกข้อมูลใช้ประโยชน์ในขั้นทดสอบปรับเปลี่ยนสมมติฐำนและกำรสรุป เช่น กำรทดลองเพ่งตำมอง
วัตถุสีแดงนำนๆ แล้วปิดตำจะเห็นภำพติดตำนั้นเป็นสีเขียว ในขณะที่เมื่อมองวัตถุสีเขียวนำนๆ แล้ว
ปิดตำจะเห็นภำพติดตำนั้นเป็นสีแดง ผู้ทดลอง 2 คน อำจลงควำมเห็นต่ำงกัน ดังนี้ 
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ผู้ทดลองคนที่ 1 ลงควำมเห็นว่ำ “เมื่อสีของวัตถุเป็นสีหนึ่ง (แดง) แต่สีที่เห็นหลังจำกปิดตำ
เป็นอีกสีหนึ่ง (เขียว)   หำกน ำวัตถุสีเขียวมำทดสอบแล้วปิดตำ จะเห็นเป็นสีแดง” 

ผู้ทดลองคนที่ 2 ลงควำมเห็นว่ำ “เมื่อสีของวัตถุเป็นสีหนึ่ง จะเห็นสีหลังจำกปิดตำเป็นสีเติมเต็ม
ของสีนั้น” 

จะเห็นได้ว่ำผู้ทดลองคนท่ี 2 มีควำมรู้เรื่องสีเติมเต็มมำก่อน เขำทรำบว่ำสีแดงและสีเขียวเป็น 
สีเติมเต็มซึ่งกันและกัน  อย่ำงไรก็ตำมกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลจะถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อมีกำรทดลองซ้ ำ
แล้วให้ผลที่สอดคล้องกับควำมเห็นนั้นๆ  ในกรณีนี้หำกทดลองเช่นเดียวกันกับคู่ สีเติมเต็มคู่อ่ืน เช่น  
สีส้ม-สีน้ ำเงิน สีแดงม่วง-สีเหลืองเขียว ถ้ำให้ผลในท ำนองเดียวกัน  แสดงว่ำกำรลงควำมเห็นผู้ทดลอง
คนที่ 2 นั้นถูกต้อง 

 

   
รูปที่ 1.5 ตัวอย่ำงแผนที่อำกำศใช้ในกำรพยำกรณ์อำกำศ 

(กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2009) 
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(8) ทักษะกำรท ำนำย คือ กำรพยำกรณ์ค ำตอบล่วงหน้ำก่อนกำรทดลองและกำรสังเกต  
โดยอำศัยปรำกฏกำรณ์ที่เคยเกดิซ้ ำๆ หลักกำร กฎ หรือ ทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ เป็นพ้ืนฐำน  กำรท ำนำย
ที่เรำน่ำจะคุ้นเคยมำกที่สุด เช่น กำรท ำนำยเวลำดวงอำทิตย์ขึ้น ดวงอำทิตย์ตก กำรพยำกรณ์อำกำศ 
เป็นต้น   สิ่งเหล่ำนี้ท ำนำยบนหลักฐำนทำงอุตุนิยมวิทยำที่มีอยู่และค่ำควำมสัมพันธ์เชิงสถิติ ซึ่งจะ
แตกต่ำงจำกกำรท ำนำยที่เลื่อนลอย เช่น กำรท ำนำยกำรเกิดแผ่นดินไหวหรือคลื่นสึนำมิ ซึ่งในปัจจุบัน
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ยังไม่สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวได ้

(9) ทักษะกำรตั้งสมมติฐำน คือ กำรคิดค ำตอบล่วงหน้ำ กำรชี้บ่งควำมที่น่ำจะเป็นก่อน 
กำรทดลองโดยอำศัยข้อมูลจำกกำรสังเกต ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมเป็นพ้ืนฐำน  ค ำตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ำนี้ต้องเป็นเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้มำก่อน มิใช่หลักกำร กฎหรือทฤษฎีที่ทรำบอยู่แล้ว  สมมติฐำนมัก
กล่ำวเป็นข้อควำมที่บอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นกับตัวแปรตำม มีลักษณะที่สำมำรถ
ทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐำนได้ เช่น  

- “สำรที่ละลำยน้ ำได จะละลำยในน้ ำรอนไดดีกวำในน้ ำเย็น” 
- “อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู กับควำมหนืดของ

ของเหลว” 
- “อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู กับควำมหนืดของ

ของเหลว” 

(10) ทักษะกำรก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร คือ กำรก ำหนดควำมหมำยและขอบเขตของ 
ตัวแปรหรือค ำเฉพำะต่ำงๆ ในสมมติฐำนให้สำมำรถท ำกำรทดลองได้และเป็นที่เข้ำใจตรงกัน   

ตัวอย่ำงกำรก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร เช่น กำรทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐำนที่ว่ำ 
“อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งของวัตถุในของเหลวขึ้นอยูกับควำมหนืดของของเหลว” 
นิยำมเชิงปฏิบัติกำรที่ต้องก ำหนดให้เข้ำใจตรงกัน เช่น 

- กำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งของวัตถุในของเหลว หมำยถึง กำรเคลื่อนที่ของวัตถุตำมแรง 
โน้มถ่วงของโลกลงมำตำมแนวดิ่ง หลังจำกปล่อยวัตถุบนผิวของของเหลว 

- อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งวัดได้จำกระยะเวลำที่เริ่มปล่อยวัตถุในของเหลว
จนถึงเวลำที่วัตถุตกถึงก้นภำชนะ เป็นต้น 
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(11) ทักษะกำรควบคุมตัวแปร คือ กำรบ่งชี้และก ำหนดตัวแปรแต่ละชนิดกำรทดสอบ
สมมติฐำนได้   โดยทั่วไปในกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์มีตัวแปร 3 ประเภท คือ 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอ่ืนๆ เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อน 
เป็นตัวเหตุท ำให้เกิดผลตำมมำ  และมักเป็นตัวที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงค่ำยำก  หรือไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นหรือแปรผันไปตำมตัวแปรอิสระ  หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นตัวแปร
ที่เป็นผลของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรควบคุม เป็นตัวแปรที่ต้องก ำหนดไว้เพ่ือให้แน่ใจว่ำตัวแปรตำมที่เกิดขึ้นเป็นผลจำก 
ตัวแปรต้นอย่ำงแท้จริง 

กำรควบคุมตัวแปรในกำรทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐำนที่ว่ำ “อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำม
แนวดิ่งของวัตถุในของเหลวขึ้นอยูกับควำมหนืดของของเหลว” เช่น 

-  ตัวแปรต้น คือ ควำมหนืดของของเหลว 
-  ตัวแปรตำม คือ อัตรำเร็วในกำรเคลื่อนที่ลงตำมแนวดิ่งของวัตถุในของเหลว 
-  ตัวแปรที่ต้องควบคุมมีได้หลำยค่ำ เช่น อุณหภูมิของของเหลว น้ ำหนัก รูปร่ำงและชนิด

ของวัตถุ ระยะทำงท่ีวัตถุเคลื่อนที่ เป็นต้น 

(12) ทักษะกำรทดลอง เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือหำค ำตอบจำกสมมติฐำนที่ตั้งไว้ใน 
กำรทดลอง ซี่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ กำรออกแบบกำรทดลอง กำรปฏิบัติกำรทดลอง และ
กำรบันทึกผลกำรทดลอง 

(13) ทักษะกำรแปลควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป เป็นกำรหำรูปแบบของควำมสัมพันธ์
จำกข้อมูลเพ่ืออธิบำยและน ำไปสู่กำรลงข้อสรุป กำรท ำนำย และกำรตั้งสมมติฐำน เช่น ผลกำรศึกษำ
อัตรำกำรเจริญเติบโตของพืชชนิดหนึ่งแสดงในรูปกรำฟ (รูปที่ 1.6)  
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รูปที ่1.6 กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสูงของล ำต้นพืชที่มีอำยุระหว่ำง 1 – 9 สัปดำห์ 

จำกกรำฟสำมำรถแปลควำมหมำยข้อมูลได้ เช่น พืชสูง 5 เซนติเมตรได้ภำยใน 3 สัปดำห์ 
หรือภำยใน 9 สัปดำห์พืชสูงได้ถึง 20 เซนติเมตร  สรุปได้ว่ำควำมสูงของพืชเพ่ิมข้ึนตำมอำยุ และยัง
ท ำนำยไดว้่ำพืชน่ำจะสูง 12 – 13 เซนติเมตรภำยใน 6 สัปดำห์ 

                              
                              ค ำถำมท้ำยบท 
 

1. นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำยวิทยำศำสตร์อย่ำงไร จงยกตัวอย่ำงให้ชัดเจน 

2. จงกล่ำวถึงประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกวิทยำศำสตร์ 

3. กำรท ำนำยแบบวิทยำศำสตร์แตกต่ำงจำกกำรท ำนำยแบบหมอดูอย่ำงไร 

4. จงเขียนมโนมติเกี่ยวกับ “สิ่งมีชีวิต” 

5. เมื่อท ำกำรต้มน้ ำเป็นเวลำ 7 นำทีแล้ววัดอุณหภูมิทุกๆ นำที ได้ผลดังตำรำง  จงเขียนกรำฟแสดง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำ (แกนนอน) กับอุณหภูมิ (แกนตั้ง)   จำกกรำฟจงท ำนำยว่ำเมื่อต้มน้ ำ

ไปเป็นเวลำ 8, 10 และ 12 นำที  อุณหภูมิของน้ ำจะเป็นเท่ำใด 

เวลำ (นำท)ี 1 2 3 4 5 6 7 
อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส) 40 48 56 64 72 80 88 
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6.  ในหมู่บ้ำนชนบทห่ำงไกล เมื่อมีไฟฟ้ำและถนนคอนกรีตเข้ำหมู่บ้ำน จะมีผลกระทบในด้ำนใดบ้ำง 
จงอธิบำย 

7.   ในรูปที่ก ำหนดให้ มีรูปสี่เหลี่ยมรวมทั้งสิ้น กี่รูป 

  
 

8. จงระบุตัวแปร ก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำร และออกแบบกำรทดลอง เพ่ือทดสอบสมมติฐำนที่ว่ำ 
“ระยะที่ปล่อยลูกบอลถึงพ้ืนดินยิ่งสูง ลูกบอลจะยิ่งกระดอนสูงขึ้น” 

9. จงเขียนรูปฉำยของรูปสำมมิติต่อไปนี้ 

9.1 

 

9.2 

 

9.3 

 
 
10. เมื่อตั้งกระจกเงำไว้ด้ำนขวำมือของวัตถุหรือสิ่งของที่ก ำหนด  จงเขียนภำพในกระจกเงำ 

10.1 

   

10.2 

 

10.3  

 

10.4 

 
 



25 
 

บทท่ี 2 
วิทยำศำสตร์กับสิ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 

 
วรรัตน์ ขยันการ, จินดา ศิริตา, คณนา อาจสูงเนิน  

กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม, ปิยดา ยศสุนทร และ วลีพรรณ รกิติกุล 

 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ตลอดเวลำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้พ้ืนฐำนของเทคโนโลยีในกำรสร้ำงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนสี่ประกำร  
ในกำรด ำรงชีวิตอันได้แก่ อำหำร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อำศัยและยำรักษำโรค ในขณะเดียวกันควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรำรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วของวิทยำกำร
ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยพื้นฐำนเหล่ำนี้เช่นกัน 

 

2.1 วิทยำศำสตร์กับอำหำร 

 สิ่งมีชีวิตทุกฃนิดด ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงำนจำกอำหำร   พืชสร้ำงอำหำรได้เองโดยกระบวน 
กำรสังเครำะห์แสง   ส่วนคนและสัตว์สร้ำงอำหำรเองไม่ได้แต่ได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ จำกกำรกินพืช 
และสัตว์   กำรกินอำหำรที่มีสำรอำหำรครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมำะกับเพศ วัย และสภำพร่ำงกำย  
ที่ส ำคัญคือกินอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกสำรตกค้ำงอันตรำย และกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
จะท ำให้ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยท ำงำนได้อย่ำงปกติส่งผลให้สุขภำพแข็งแรง 

2.1.1 สำรอำหำร (Nutrients) 

สำรอำหำร คือ สำรเคมีที่เป็นส่วนประกอบของอำหำร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1) สำรอำหำรที่ไม่ให้พลังงำน ประกอบด้วย  

(1.1) น้ ำ   
น้ ำเป็นสำรประกอบที่มีอยู่ในอำหำรธรรมชำติ   โดยทั่วไปผักและผลไม้มีน้ ำเป็น

องค์ประกอบมำกกว่ำร้อยละ 90 โดยน้ ำหนัก  เนื้อสัตว์มีน้ ำประมำณร้อยละ 60 ซึ่งรวมในร่ำงกำย
มนุษย ์ หำกร่ำงกำยของมนุษย์และสัตว์ไม่ได้รับน้ ำเกิน 3 วัน อำจจะท ำให้เสียชีวิตได้ 

(1.2) แร่ธำตุ 
แร่ธำตุ (Mineral) เป็นสำรอนินทรีย์ที่พบในอำหำร  แต่มีปริมำณน้อยกว่ำสำรอำหำร

ชนิดอ่ืนๆ มำก   แร่ธำตุเป็นสำรที่ร่ำงกำยจ ำเป็นต้องได้รับเนื่องจำกเป็นองค์ประกอบส ำคัญของ 
สำรที่เสริมสร้ำงกำรท ำงำนของกระบวนกำรเมทำบอลิซึมของร่ำงกำย    หำกแบ่งแร่ธำตุตำมปริมำณ
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ที่ร่ำงกำยต้องกำรจะสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แร่ธำตุที่ร่ำงกำยต้องกำรใน
ปริมำณมำก (Macro minerals) เช่น แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส คลอรีน โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม และก ำมะถัน และแร่ธำตุที่ร่ำงกำยต้องกำรในปริมำณน้อย (Micro minerals) เช่น เหล็ก 
ไอโอดีน แมงกำนีส ทองแดง สังกะสี โคบอลต์ และฟลูออรีน      

อำหำรแต่ละชนิดมีปริมำณแร่ธำตุแตกต่ำงกันตำมสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ เช่น  
สภำพดิน น้ ำ กำรบ ำรุงด้วยกำรใช้ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง แหล่งแร่ธำตุที่มีมำกและส ำคัญที่สุด คือ น้ ำ 
เนื่องจำกน้ ำมีคุณสมบัติละลำยแร่ธำตุต่ำงๆ ได้ดีตำมสภำพและแหล่งที่เกิด เช่น น้ ำจำกทะเลจะมี
ไอโอดีน โซเดียม และคลอไรด์ น้ ำจำกบำงท้องถิ่นมีฟลูออรีนมำก เป็นต้น 

หำกร่ำงกำยได้รับแร่ธำตุไม่เพียงพอจะมีผลท ำให้ร่ำงกำยเกิดอำกำรผิดปกติ เช่น  
กำรขำดแคลเซียมจะท ำให้กำรเจริญเติบโตของเด็กช้ำลง ฟันไม่แข็งแรง มีโรคเกี่ยวกับกระดูกและไข
ข้อผิดปกติ ถ้ำขำดเหล็กจะท ำให้เป็นโรคโลหิตจำง ขำดฟลูออรีนจะฟันผุและกระดูกไม่แข็งแรง   
ถ้ำขำดไอโอดีนจะเป็นโรคคอพอก เป็นต้น   ขณะเดียวกันหำกได้รับแร่ธำตุมำกเกินควำมต้องกำรของ
ร่ำงกำยจะเกิดผลเสียและเป็นพิษต่อร่ำงกำยได้ เช่น ถ้ำได้รับเหล็กมำกเกินไปจะเกิดควำมผิดปกติ 
ของเลือด ซึ่งในปัจุบันพบว่ำผู้ที่บริโภคเกลือในปริมำณสูงเป็นระยะเวลำนำนจะมีโอกำสเกิดโรค 
ควำมดันโลหิตสูงได้มำกข้ึน 

(1.3) วิตำมิน 
วิตำมิน (Vitamin) เป็นสำรประกอบอินทรีย์ที่จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตและ 

กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งไม่สำมำรถสังเครำะห์สำรเหล่ำนี้ได้   แม้ร่ำงกำยต้องกำรใน
ปริมำณน้อยแต่ก็ขำดไม่ได้เพรำะจะให้กำรท ำงำนของร่ำงกำยผิดปกติ  ท ำให้เกิดโรคหรืออำกำรขำด
วิตำมิน  

วิตำมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วิตำมินที่ละลำยในน้ ำ ได้แก่ วิตำมินบีต่ำงๆ และ
วิตำมินซี    วิตำมินที่ละลำยน้ ำเป็นสำรประกอบที่ร่ำงกำยต้องกำรจ ำนวนไม่มำกนักและขับออกง่ำย
ทำงปัสสำวะจึงต้องรับประทำนอำหำรที่มีวิตำมินพวกนี้ให้เพียงพอในแต่ละวัน  วิตำมินอีกกลุ่มคือ
วิตำมินที่ละลำยไขมัน ได้แก่ วิตำมินเอ วิตำมินดี วิตำมินอี วิตำมินเค วิตำมินกลุ่มนี้ถูกดูดซึมไปพร้อม
ไขมันจึงสะสมอยู่ในร่ำงกำยในปริมำณมำกพอสมควร แต่ถ้ำมำกเกินไปจะเป็นพิษได้ และวิธีหุงต้ม
โดยทั่วไปไม่ท ำลำยวิตำมินกลุ่มนี้ 

(2) สำรอำหำรที่ให้พลังงำน ประกอบด้วย 
(2.1) คำร์โบโอเดรต 

คำร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสำรอำหำรที่พบในอำหำรเกือบทุกชนิด โดยเฉพำะ
พืชที่มีคำร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้ำว เมล็ดถั่ว พืชหัว ผักและผลไม้ต่ำงๆ     
ส่วนอำหำรที่ได้จำกสัตว์ที่มีองค์ประกอบเป็นพวกคำร์โบไฮเดรต ได้แก่ น้ ำนม เลือดและเนื้อเยื่อต่ำงๆ     



27 
 

 
(2.2) โปรตีน 

โปรตีน คือ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญที่สร้ำงเซลล์แต่ละเซลล์ขึ้นมำ   ร่ำงกำยเรำจะมี 
กำรผลัดเซลล์เก่ำและสร้ำงเซลล์ใหม่ขึ้นมำทดแทนเพ่ือซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลำ   โปรตีนจึงเป็น
สำรอำหำรที่จ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับเซลล์ในร่ำงกำย    หำกร่ำงกำยขำดโปรตีนจะก่อให้เกิดผลเสีย
มำกมำยอย่ำงเห็นได้ชัดเจน      โครงสร้ำงของโปรตีนมประกอบขึ้นจำกโครงสร้ำงเล็กๆ ที่เรียกว่ำ 
กรดอะมิโน (Amino acids) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 22 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กรดอะมิโนจ ำเป็น 
(Essential amino acids) 9 ชนิด เป็นกรดอะมิโนที่ร่ำงกำยไม่สำมำรถผลิตเองได้ จ ำเป็นต้องได้จำก
กำรรับประทำนอำหำรเท่ำนั้น และกรดอะมิโนไม่จ ำเป็น (Non – essential amino acids) 13 ชนิด 
เป็นกรดอะมิโนที่ร่ำงกำยสำมรถสร้ำงเองได้ 

(2.3) ไขมัน 
ไขมัน เป็นสำรประกอบที่ไม่ละลำยน้ ำแต่ละลำยในตัวท ำละลำยอินทรีย์   พบในอำหำร

แทบทุกชนิด ไขมันให้พลังงำนมำกกว่ำโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตประมำณ 2.25 เท่ำ ในปริมำณ
น้ ำหนักแห้งที่เท่ำกัน    ไขมันช่วยให้รู้สึกอ่ิม ท ำให้อำหำรมีกลิ่นรสและมีเนื้อสัมผัสที่ดี เช่น หมูปิ้งที่มี
ไขมันแทรกในชิ้นเนื้อจะมีกลิ่นหอม เนื้อนุ่ม ไม่แข็งกระด้ำง   ไขมันประกอบขึ้นจำกโครงสร้ำงเล็กๆ  
ที่เรียกว่ำ กรดไขมัน (Fatty acids)   กรดไขมันมีควำมจ ำเป็นส ำหรับร่ำงกำย ช่วยป้องกันโรคผิวหนัง 
เช่น กำรเป็นแผลตกสะเก็ดในทำรก ช่วยในกำรเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ ช่วยให้บำดแผลหำย 
เป็นปกติเร็วขึ้น 

2.1.2 ประโยชน์ของอำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำร 

อำหำรที่ได้จำกทั้งพืชและสัตว์ล้วนมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย คือ ช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต 
แข็งแรง   สำรอำหำรที่ได้รับจำกพืชและสัตว์อำจจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป กำรบริโภคอำหำรจำก
สัตว์อย่ำงเดียวหรือจำกพืชอย่ำงเดียวอำจจะท ำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ  

2.1.2.1 ประโยชน์และควำมส ำคัญของอำหำรประเภทพืช    

พืชผักมีสำรอำหำรที่ให้ประโยชน์ทั้งทำงด้ำนโภชนำกำรและทำงด้ำนสุขภำพ กล่ำวคือ 
(1) ประโยชน์ทำงด้ำนโภชนำกำร  อำหำรประเภทพืชโดยเฉพำะพืชผักให้คุณค่ำทำงอำหำร 

ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยที่อำหำรชนิดอ่ืนๆ ไม่มี หรืออำจมีแต่ไม่เพียงพอ   พืชผักให้คุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูง เป็นแหล่งส ำคัญของพลังงำน  ให้ธำตุอำหำรที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยของมนุษย์ ได้แก่ เยื่อใย 
วิตำมิน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธำตุและกรดอะมิโนต่ำงๆ   เนื่องจำกพืชผักแต่ละชนิดมี



28 

คุณค่ำทำงโภชนำกำรแตกต่ำงกัน   ผู้รับประทำนมังสวิรัติหรือรับประทำนอำหำรเจจึงควรรับประทำน
พืชผักและธัญพืชหลำกหลำยเพื่อให้ได้รับสำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยอย่ำงครบถ้วน 

(2) ประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพ อำหำรพวกพืชผักมีคุณสมบัติช่วยในระบบย่อยอำหำรของ
ร่ำงกำย  เยื่อใยของพืชผักช่วยให้ระบบขับถ่ำยเป็นปกติ ช่วยลดควำมอ้วน   กำรบริโภคผักนอกจำก
จะได้คุณค่ำทำงอำหำรแล้วยังช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง สร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ร่ำงกำย   อำหำรที่ถูกปรุง
จำกผักพ้ืนบ้ำนหรือผักพ้ืนเมือง  นอกจำกจะมีประโยชน์ทำงด้ำนโภชนำกำรแล้ว  ยังมีประโยชน์ทำง
สมุนไพรช่วยในกำรรักษำโรคด้วย  

2.1.2.2 ประโยชน์และควำมส ำคัญของอำหำรประเภทสัตว์    

สัตว์ที่ถูกน ำมำใช้เป็นอำหำรมีอยู่หลำยชนิด เช่น สุกร โค ไก่ เป็ด กุ้ง หอย ปู ปลำ รวมทั้งแมลง
บำงชนิด สำรอำหำรส ำคัญที่ได้จำกสัตว์ ได้แก่ โปรตีนและไขมัน   ในเนื้อสัตว์จะประกอบไปด้วย
สำรอำหำรพวกโปรตีนชนิดสมบูรณ์ (Complete protein) โดยประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ร่ำงกำย
ต้องกำรครบทุกชนิด และยังมีวิตำมินที่ส ำคัญ ได้แก่ วิตำมินบี 12 ซึ่งพบว่ำมีมำกท่ีสุดในสุกร    

นอกจำกจะใช้เนื้อสัตว์ปรุงเป็นอำหำรโดยตรงแล้ว เรำยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกสัตว์เพ่ือ
ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น กำรใช้น้ ำมันเลียงผำรักษำบำดแผล กำรใช้ขี้ผึ้งในกำรปรุงยำ เป็นต้น  

กิจกรรม 2.1 ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ระดมควำมคิดเรื่องพืชและสัตว์ที่ใช้เป็นอำหำรใน
ชุมชน  แล้วน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

2.1.3  เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรกับระบบผลิตอำหำร 

ในปี ค.ศ. 2014 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยระบุว่ำ ภำยในปี ค.ศ. 2050 ประชำกรโลกจะเพ่ิมขึ้นถึง 9,000 ล้ำนคน จำกประชำกรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 7,000 ล้ำนคน ซึ่งในจ ำนวนนี้ ประชำกรโลกกว่ำร้อยละ 70 อำศัยอยู่ในเขตเมือง  กำรเติบโต
ของประชำกรโลกดังกล่ำวมีแนวโน้มให้เกิดแรงกดดันต่อทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นแหล่งอำหำรและ
พลังงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่ำงมำก  องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and 
Agriculture Organization) หรือ เอฟเอโอ (FAO) ประเมินว่ำโลกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องผลิตอำหำร
ให้เพ่ิมขึ้นจำกในปัจจุบันถึงร้อยละ 60 จึงจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรอำหำรที่เพ่ิมขึ้นของ 
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ประชำกรโลก ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องที่ท้ำทำยต่อข้อจ ำกัดในปัจจุบันที่พ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรเกษตร 
ลดลง เทคโนโลยีกำรเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสำมำรถเพ่ิมผลผลิตอำหำรจำกเดิมได้อย่ำงไรเมื่อถึง  
ปี ค.ศ. 2050   

จำกแนวโน้มของกำรเกษตรของประเทศไทยในอนำคตอันใกล้  จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยคง
หนีไม่พ้นกำรเป็นประเทศหนึ่งที่จะต้องผลิตอำหำรป้อนประชำกรมนุษย์ในโลก   แต่ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนที่ปลูกที่ลดลงจำกพ้ืนที่เมืองที่เพ่ิมขึ้น สภำพแวดล้อมที่แปรปรวนที่ส่งผลให้เกิด 
ควำมไม่แน่นอนของผลผลิต  ดังนั้นกำรใช้เทคโนโลยีและกำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
ให้เหมำะสมจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรและจะมีบทบำทต่อภำคกำรเกษตรของประเทศไทยใน
อนำคตอย่ำงมำก 

เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) คือ เทคโนโลยีซึ่งน ำเอำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตหรือกระบวนกำรของสินค้ำหรือบริกำร เพ่ือใช้ประโยชน์เฉพำะด้ำนตำมที่
เรำต้องกำร โดยสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอำหำร ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และด้ำนทำงกำรแพทย์ เป็นต้น   เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร (Agricultural Biotechnology) 
ท ำให้ผู้ขยำยพันธุ์สำมำรถสร้ำงพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่ำกรรมวิธีกำรขยำยพันธุ์แบบเดิม 
เป็นเครื่องมือแบบใหม่ที่ให้โอกำสทำงกำรเกษตร และช่วยก ำจัดอุปสรรคที่มีอยู่    เทคโนโลยีชีวภำพ
ทำงกำรเกษตร น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสุขอนำมัยของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภำพมีศักยภำพ ที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำรลดควำมจ ำเป็นใน 
กำรท ำลำยที่อยู่ทำงธรรมชำติของพืช และสัตว์ และกรรมวิธีทำงกำรเกษตรที่สร้ำงควำมเสียหำย อำทิ 
กำรไถพรวน และ กำรใช้สำรเคมีและยำในกำรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ นอกจำกนี้ เทคโนโลยีชีวภำพ ยังช่วย
ให้นักพัฒนำพันธุ์พืช และเกษตรกรได้รับผลก ำไรเพิ่มขึ้น เพรำะผลผลิตใหม่ๆ จะท ำให้เกิดตลำดใหม่ๆ 
ช่วยลดต้นทุน ช่วยเปิดโอกำสพิเศษทำงกำรเกษตรในกำรเพ่ิมปริมำณ เพ่ิมควำมปลอดภัย  น่ำเชื่อถือ       
เพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรของทรัพยำกรอำหำรของโลก ช่วยแก้ปัญหำทำงสุขภำพที่เกิดจำก
กำรเกษตร (กำรที่เกษตรกรต้องสัมผัสกับสำรเคมี) และปัญหำที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภำพ 
เพ่ือกำรขยำยพันธุ์สัตว์ 
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(1) เทคโนโลยีชีวภำพในด้ำนพืช 

เทคโนโลยีชีวภำพในด้ำนพืชมีประโยชน์หลำยประกำร ดังนี้ 

(1.1) กำรคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์เพ่ือให้ได้พืชที่มีลักษณะตำมต้องกำร เช่น กำรผสม
ละอองเรณูของทุเรียนหมอนทองกับเกสรตัวเมียของทุเรียนพันธุ์ชะนี จะได้ทุเรียนพันธุ์ผสมระหว่ำงต้น 
แม่พันธุ์ชะนีและต้นพ่อพันธุ์หมอนทองที่ติดผลดกที่กิ่งล่ำง มีลักษณะรูปทรงผลสวย พูเต็มเกือบทุกพู 
ผลใหญ่ และมีน้ ำหนักผลมำกกว่ำผลที่เกิดจำกกำรผสมเกสรตำมธรรมชำติ ดังรูปที ่2.1  

   

รูปที ่2.1 ทุเรียนลูกผสมแม่พันธุ์ชะนีและพ่อพันธุ์หมอนทอง 
(กรมวิชำกำรเกษตร, ม.ป.ป.) 

 
 
 

 

รูปที ่2.2 มะเขือเทศจีเอ็มโอ 
(เทคโนโลยีชีวภำพ แหล่งรวมควำมรู้ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ, ม.ป.ป.) 
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(1.2) กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือกำรน ำเอำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมำเลี้ยงด้วยอำหำร
วิทยำศำสตร์ในสภำพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และอยู่ในภำวะควบคุม อุณหภูมิ แสง ควำมชื้น ส่วนของพืช
เหล่ำนี้จะสำมำรถเจริญเติบโตเกิดเป็นต้นใหม่ได้   กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื้อนิยมใช้กับพืชที่มีปัญหำใน
เรื่องของกำรขยำยพันธุ์ หรือพืชที่มีปัญหำเรื่องโรค เช่น ขิง กล้วยไม้ หรือพืชเศรษฐกิจ เช่น กุหลำบ 
ดำวเรือง ข้ำว แครอท คำร์เนชั่น เยอร์บีร่ำ เป็นต้น   

(1.3) พันธุวิศวกรรมหรือกำรตัดแต่งยีน   พันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
สำรพันธุกรรมด้วยกำรตัดต่อยีน และเปลี่ยนแปลงยีนในเซลล์เพ่ือให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีสมบัติตำมที่
ต้องกำร ซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่ำวมีชื่อเรียกว่ำสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms) 
หรือ จีเอ็มโอ (GMOs)   เช่น มะเขือเทศตัดแต่งพันธุกรรม (รูปที่ 2.2) เนื้อมะเขือเทศมีควำมแข็งมำก
ขึ้น จึงลดควำมเสียหำยหรือบอบช้ ำขณะท ำกำรขนส่ง และมะเขือเทศเน่ำช้ำลงหลังกำรเก็บเก่ียว 

 

กิจกรรม 2.2 เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรขยำยพันธุ์พืชที่พบในชีวิตประจ ำวันมีอะไรบ้ำง มีข้อดีและ
ข้อเสียอย่ำงไร จงอภิปรำย 

 
(2) เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรขยำยพันธุ์สัตว์ 

 
เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรขยำยพันธุ์สัตว์มีควำมส ำคัญต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน 

กำรปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่  
(2.1) กำรผสมเทียม คือ กำรท ำให้เกิดกำรปฏิสนธิในสัตว์โดยไม่ต้องมีกำรร่วมเพศตำม

ธรรมชำติ  กำรผสมเทียมสำมำรถท ำได้ทั้งในสัตว์ที่มีกำรปฏิสนธิภำยใน เช่น โค กระบือ สุกร และ
สัตว์ที่มีกำรปฏิสนธิภำยนอก เช่น ปลำตะเพียนขำว ปลำสวำย ปลำนิล ปลำยี่สก ปลำดุก ปลำบึก เป็นต้น  

(2.2) กำรย้ำยฝำกตัวอ่อน คือ กำรน ำตัวอ่อนที่เกิดจำกกำรปฏิสนธิออกมำจำกมดลูกของ 
แม่พันธุ์ แล้วน ำไปฝำกไว้ในท้องของตัวเมียตัวอ่ืนที่เตรียมไว้ให้ตั้งท้องแทนแม่พันธุ์   ท ำให้สำมำรถ       
ใช้ประโยชน์จำกแม่พันธุ์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ เพรำะแม่พันธุ์มีหน้ำที่เพียงผลิตตัวอ่อนโดยไม่ต้องตั้งท้อง  



32 

 

รูปที่ 2.3 กำรโคลนนิ่งแกะดอลลี่  
(Takanoex, 2008) 

 

(2.3) กำรปฏิสนธิในหลอดแก้ว เป็นกำรน ำเอำไข่มำผสมกับอสุจินอกร่ำงกำยสัตว์ เช่น  
ในหลอดทดลองหรือจำนส ำหรับเพำะเลี้ยง เมื่อตัวอ่อนที่ได้รับกำรปฏิสนธิพัฒนำจนถึงระยะที่
เหมำะสมจึงน ำไปฝำกในมดลูกของแม่ที่เตรียมไว้ เพ่ือให้ตั้งท้องจนครบก ำหนดคลอด 

(2.4) โคลนนิ่ง เป็นกำรเพ่ิมจ ำนวนสัตว์ที่มีพันธุกรรมคล้ำยคลึงกัน มีวิธีกำร เช่น กำรตัดแบ่ง
เซลล์จำกตัวอ่อน ออกเป็นสองส่วนหรือสี่ส่วนเท่ำๆ กัน แล้วน ำไปฝำกในแม่ตัวรับ (แม่อุ้มบุญ) เพ่ือให้
ได้ลูกสัตว์จ ำนวนสองหรือสี่ตัว ที่มีองค์ประกอบทำงพันธุกรรมเหมือนกันเพรำะมำจำกไข่ใบเดียวกัน 
และกำรย้ำยฝำกนิวเคลียสของเซลล์ร่ำงกำย ดังรูปที ่2.3 

(2.5) กำรเลือกเพศ เป็นวิธีกำรก ำหนดเพศในปศุสัตว์ โดยแยกตัวอสุจิที่มีโครโมโซม X ออก
จำกตัวอสุจิที่มีโครโมโซม Y ในน้ ำเชื้อ แล้วน ำอสุจิไปผสมเทียมกับสัตว์เพศเมียเพ่ือให้ลูกสัตว์ตำมเพศ
ที่ต้องกำร  
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(2.6) เทคโนโลยีชีวภำพอ่ืนๆ ที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้แก่ กำรใช้โมเลกุล
เครื่องหมำยเพ่ือกำรคัดเลือกซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปรับปรุงพันธุ์  และกำรถ่ำยฝำกยีนซึ่ง 
เป็นกำรถ่ำยยีนที่ควบคุมลักษณะอันพึงประสงค์จำกสัตว์ในประชำกรหนึ่งไปไว้ในหน่วยพันธุกรรมของ
สัตว์ในอีกประชำกรหนึ่ง ท ำให้สัตว์ในประชำกรที่สองมีลักษณะตำมต้องกำร เป็นต้น 
  

กิจกรรม 2.3 เทคโนโลยีชีวภำพน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้อย่ำงไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำง
ประกอบ 

 

2.2 วิทยำศำสตร์กับเคร่ืองนุ่งห่ม 

เครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพ่ือปกป้องร่ำงกำยจำกสภำวะอำกำศ สภำพแวดล้ อม  
สวมใส่เพ่ือควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำย ควำมสุภำพ และเพ่ือสะท้อนถึงสังคม ศำสนำ 
วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมเฉพำะตัวบุคคล    พัฒนำกำรของเครื่องนุ่งห่ม เริ่มจำกกำรน ำใบไม้ เยื่อไม้ 
และหนังสัตว์มำห่อหุ้มร่ำงกำย  จนกระทั่งในปัจจุบันมีกำรน ำเอำเส้นใยชนิดต่ำงๆ มำท ำให้เป็น
เส้นด้ำย และผืนผ้ำหรือสิ่งทอ ตำมล ำดับ    
 

2.2.1 กำรจ ำแนกเส้นใย เส้นใยที่น ำมำท ำเครื่องนุ่งห่มแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ตำมท่ีมำ ดังนี้ 

(1) เส้นใยธรรมชำติ (Natural fiber) เป็นเส้นใยที่ได้จำกวัตถุดิบในธรรมชำติ เช่น 
-  เส้นใยเซลลูโลสจำกเมล็ดฝ้ำย เมล็ดนุ่น ล ำต้นลินิน ล ำต้นป่ำน ล ำต้นปอ ใบสับปะรด  

ใบป่ำนศรนำรำยณ์  
-  เส้นใยโปรตีนจำกขนสัตว์ เช่น ขนแกะ ขนอัลปำก้ำ ขนกระต่ำย 
-  เส้นใยโปรตีนจำกรังไหม 
-  เส้นใยแร่ เช่น ใยหิน (Asbestos) 
-  เส้นใยจำกยำงธรรมชำติ (Natural rubber fiber) 

(2) เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fiber) เป็นเส้นใยที่สังเครำะห์ด้วยกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น 
- เส้นใยสังเครำะห์จำกเซลลูโลส เช่น เรยอน (Rayon) อำซีเตต (Acetate) ไตรอำซีเตด 

(Triacetate) 
- เส้นใยสังเครำะห์จำกโปรตีน เช่น แอสลอน (Aslon) 
-  เส้นใยสังเครำะห์จำกสำรเคมี เช่น ไนลอน (Nylon) โพลิเอสเตอร์ (Polyester) อนิเด็กซ์ 

(Anidex) เป็นต้น 
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2.2.2 คุณสมบัติของผืนผ้ำหรือสิ่งทอ 

ชนิดของเส้นใยที่ใช้ในกำรผลิตผืนผ้ำ หรือสิ่งทอเป็นปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดลักษณะและ
คุณสมบัติผืนผ้ำหรือสิ่งทอนั้นๆ ในชีวิตประจ ำวันเรำอำจคุ้นเคยกับสิ่งทอชนิดต่ำงๆ ดังตัวอย่ำง เช่น 

(1) ผ้ำฝ้ำย เป็นผ้ำที่ใช้กันมำกที่สุดในบรรดำเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยส ำเร็จรูป เหมำะกับ
ประเทศที่ภูมิอำกำศร้อนขึ้น หรือ ใช้สวมใส่ในฤดูร้อนเพรำะผ้ำฝ้ำยสำมำรถซับเหงื่อและระบำยออก 
ได้ง่ำย   ผ้ำฝ้ำยมีเนื้อค่อนข้ำงเหนียว ยืดหยุ่นน้อย ยับง่ำย หดง่ำย แต่ดูดซึมน้ ำได้ดี ระบำยอำกำศ
และควำมร้อนไดด้ี ซักรีดท ำควำมสะอำดง่ำยและทนควำมร้อน  

(2) ผ้ำลินิน คุณสมบัติของผ้ำลินินส่วนใหญ่จะคล้ำยคลึงกับผ้ำฝ้ำย มีข้อแตกต่ำงกันเล็กน้อย 
คือ ผ้ำลินินเหนียวทนกว่ำผ้ำฝ้ำย แต่ยืดหดได้น้อยกว่ำ เส้นใยหักและยับง่ำย ดูดซึมน้ ำได้ดีกว่ำ สวมใส่
สบำยและให้ควำมรู้สึกเย็นกว่ำ เนื้อมันกว่ำผ้ำฝ้ำย เนื้อผ้ำลินินจะแข็งเมื่อลงแป้ง ยี่งซักยิ่งมันและดู
ใหม่เสมอ ผ้ำลินินมีหลำยชนิดตั้งแต่เนื้อละเอียดบำงจนถึงเนื้อหยำบหนำ  เหมำะที่จะน ำมำใช้เป็น 
ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำเช็ดมือ ผ้ำเช็ดปำก ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำกันเปื้อน ผ้ำตัดเสื้อหน้ำร้อน ผ้ำม่ำน ฯลฯ 
แตร่ำคำค่อนข้ำงสูง 

(3) ผ้ำไหม มีเนื้อมันวำว สวยงำม และเหนียว   ผ้ำไหมย้อมสีติดง่ำย พิมพ์ลวดลำยได้สวยงำม 
นิยมน ำมำตัดเป็นเสื้อผ้ำหรือเครื่องใช้ที่ให้ควำมงำมหรูหรำและใช้เป็นครั้งครำว ไม่นิยมตัดเป็นเสื้อผ้ำ
ที่ต้องใส่อยู่ประจ ำ เพรำะผ้ำไหมมีรำคำค่อนข้ำงสูง ซักรีดยำก   โดยเฉพำะผ้ำไหมที่ฟอกไขมันแล้วจะ
มีน้ ำหนักจะเบำและค่อนข้ำงยับง่ำย   ผ้ำไหมจะเก่ำเร็วถ้ำซักรีดบ่อย ไม่ทนต่อสำรซักฟอกที่มี
ส่วนผสมของด่ำงเข้มข้นและไม่ทนต่อแสงแดด  ผ้ำไหมทนต่อเชื้อรำและแบคทีเรียได้ค่อนข้ำงดี  
แต่ไม่มีควำมต้ำนทำนต่อพวกมอดและแมลงต่ำงๆ 

(4) ผ้ำทอจำกขนสัตว์  โดยทั่วไปผ้ำทอจำกขนสัตว์จะให้ควำมรู้สึกอ่อนนุ่มและอบอุ่นใน
ขณะที่สวมใส่ แต่มีข้อเสียคือมักไม่ทนทำนต่อกำรซักล้ำงด้วยสำรซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกเส้นใยเสื่อม
คุณภำพง่ำย 

(5) ผ้ำเรยอนหรือเรียกว่ำผ้ำไหมเทียม มีลักษณะมันและอ่อนนุ่มคล้ำยไหม สวมใส่สบำย
เพรำะดูดควำมชื้นและระบำยควำมร้อนได้ดี  ไม่ทนต่อแสงแดดและเชื้อรำ  แต่ทนต่อมอดและแมลง  
มีควำมเหนียวปำนกลำง ยับง่ำย   ปัจจุบันนิยมผลิตเพ่ือน ำไปผสมกับเส้นใยชนิดอ่ืนๆ เช่น  
โพลิเอสเตอร์ อะคริลิคและไนลอน เป็นต้น 
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(6) ผ้ำอำซีเตด เป็นผ้ำที่มีควำมสวยงำม มีลักษณะเป็นมันคล้ำยไหม สำมำรถผลิตได้ทั้งผ้ำ
หนำและบำง นิ่มนวลและค่อนข้ำงแข็ง ท ำควำมสะอำดได้ทั้งวิธีซักน้ ำและซักแห้ง แต่ไม่ควรบิดแรงๆ 
เพรำะอำจจะท ำให้เส้นใยเปื่อย ขำดเร็วกว่ำก ำหนด และจะให้เกิดรอยยับที่หำยยำก  ดูดควำมชื้น 
ได้น้อย เกิดไฟฟ้ำสถิตได้ มีควำมเหนียวค่อนข้ำงต่ ำ ทนต่อมอดและแมลง และเชื้อรำ เส้นใยอำซีเตด
นิยมน ำไปผสมกับเส้นใยชนิดอ่ืนๆ เช่น ไนลอน โพลิเอสเตอร์    ผ้ำอำซีเตดใช้ตัดเสื้อผ้ำสตรีและบุรุษ 
ใช้ในงำนประดิษฐ์ เช่น เครื่องใช้ในบ้ำน เป็นต้น  

(7) ผ้ำไนลอน มีคุณสมบัติที่ดีส ำหรับใช้ท ำเสื้อผ้ำเครื่องใช้หลำยชนิด ทนทำนไม่ขำดง่ำย  
มักใช้ผสมกบัเส้นใยชนิดอื่นๆ เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติที่ดีมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนคงขนำดและรูปร่ำง ทนต่อ 
กำรขัดสี และซักล้ำง  ไนลอนมีคุณสมบัติดูดควำมชื้นได้ดี ถ้ำใช้ตัดเสื้อผ้ำควรเลือกเนื้อผ้ำที่ทอถัก 
เนื้อหลวมไม่แน่นมำกนัก เพ่ือให้มีกำรระบำยอำกำศเเละควำมชื้นจำกร่ำงกำยได้สะดวก เมื่อสวมใส่
แล้วจะได้ไม่รู้สึกอับและร้อนมำกนัก 

(8) ผ้ำโพลีเอสเตอร์ ถือว่ำได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในกลุ่มเส้นใยสังเครำะห์อ่ืนๆ  คุณสมบัติที่
ดีของโพลิเอสเตอร์คือไม่ยับง่ำย สวมใส่สบำย ดูแลรักษำง่ำย  ทนต่อมอดและแมลง และเชื้อรำ  
ปัจจุบันนิยมผสมเส้นใยโพลิเอสเตอร์กับเส้นใยชนิดอื่น เช่น เรยอน ไหม ฝ้ำย ลินิน ขนสัตว์  เพ่ือให้ผ้ำ
ที่ได้มีคุณสมบัติดีขึ้นทั้งในด้ำนควำมสวยงำม ควำมคงทนและควำมเหมำะสมต่อประโยชน์ในกำรใช้
สอย สำมำรถผลิตได้ทั้งผ้ำเนื้อบำงเบำจนถึงผ้ำเนื้อหนำๆ  ท ำควำมสะอำดได้ทั้งวิธีซักน้ ำและซักแห้ง  
ใช้กับผงซักฟอก สบู่ สำรฟอกขำวทุกชนิด   

(9) สแปนเด็กซ์ เป็นเส้นใยยำงสังเครำะห์ที่มีควำมยืดหยุ่นสูง   เส้นใยในกลุ่มนี้ทนต่อเหงื่อ
ไคลและไขมันจำกร่ำงกำยได้ดีกว่ำยำงธรรมชำติ ทนต่อสำรเคมีได้ดี ยกเว้นด่ำงเข้มข้นจะท ำให้  
ควำมเหนียวและกำรยืดหยุ่นตัวลดลง ไม่ทนต่อสำรฟอกขำวจ ำพวกคลอรีน  ใยสแปนเด็กซ์สำมำรถ
ย้อมสีได้ นิยมใช้ท ำเป็นส่วนหนึ่งของชุดชั้นในสตรี ชุดอำบน้ ำ ขอบถุงเท้ำ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่
ต้องกำรให้มีกำรยืดกระชับ เช่น ผ้ำพันข้อเท้ำและหัวเข่ำ ผ้ำพันกล้ำมเนื้อ เป็นต้น 

(10) อนิเด็กซ์ เป็นยำงสังเครำะห์ชนิดใหม่ที่มีคุณภำพดีกว่ำยำงธรรมชำติและสแปนเด็กซ์  
ยืดหดกลับเข้ำรูปเดิมได้ดีเยี่ยม ย้อมสีและพิมพ์ลำยหลำยวิธี ตกแต่งให้ทนยับอย่ำงถำวรและทน 
สิ่งสกปรกได้ดี เส้นใยยำงเดี่ยวหุ้มด้วยเส้นใยชนิดอ่ืนใช้ท ำอีลำสติกได้ดี  ท ำควำมสะอำดได้ทั้งซักน้ ำ
และซักแห้ง ฟอกขำวกับสำรคลอรีนได้ ทนทำนต่อกำรซักและกำรเปื้อนสิ่ งสกปรกและไขมันได้ดี 
สำมำรถน ำไปผสมกับเส้นใยธรรมชำติ และเส้นใยยำงสังเครำะห์ชนิดอื่นๆ ได้ 
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กิจกรรม 2.4 ให้นักษำพิจำรณำเลือกเส้นใยมำเป็นส่วนผสมของเส้นด้ำย 2 แบบ เพ่ือให้ได้ผ้ำที่
เหมำะสมกับกำรสวมใส่ในสภำพอำกำศต่อไปนี้ คือ แบบที่ 1 สภำพอำกำศร้อนขื้น และแบบที่ 2 
สภำพอำกำศหนำวเย็น  โดยก ำหนดให้ผ้ำทั้งสองแบบนี้ต้องสวมใส่สบำย รำคำไม่แพง ดูแลรักษำง่ำย 

 

2.2.3 นวัตกรรมสิ่งทอยุคใหม่ 

จำกกำรต่อยอดและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเส้นใยและสิ่งทอ
อย่ำงต่อเนื่อง  ปัจจุบันจึงได้มีกำรคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งทอที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น เช่น คุณสมบัติกำรทนควำมร้อนสูง  ป้องกันไฟไหม้ 
คุณสมบัติในกำรไล่ยุง กำรป้องกันกลิ่นอับชื้น เป็นต้น  และด้วยปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศโลก  
ท ำให้อุตสำหกรรมสิ่งทอมีควำมตื่นตัว  น ำมำซึ่งกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและสร้ำงนวัตกรรม 
สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 

2.2.3.1 นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-innovative textiles) คือ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  
และกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอสู่ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  กำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำร
ส ำคัญหลำยประกำร (อำนนท์ เศรษฐเกรียงไกร, ม.ป.ป.) เช่น  

(1) กำรน ำวัสดุที่ใช้แล้วมำใช้ใหม่ หลักกำรนี้เป็นที่สนใจจำกผู้บริโภคมำกข้ึน ในกำรวิจัยตลำด
พบว่ำผู้บริโภคส่วนมำกเห็นชอบที่จะซื้อสินค้ำที่มีวัสดุที่ใช้แล้ว  เช่น กำรน ำขวดพลำสติกที่ใช้แล้วมำ
หลอมและถักทอให้กลำยเป็นผืนผ้ำที่สำมำรถน ำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำได้ รูปที่ 2.4 เป็นตัวอย่ำง 
เสื้อฟุตบอลที่ท ำจำกขวดพลำสติก โดยเสื้อ 1 ตัวใช้ขวดพลำสติก 8 ขวด  

(2) กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกำรออกแบบสิ่งทอที่พิจำรณำถึง
ผลกระทบของสินค้ำต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงหลังกำรใช้งำน เช่น เส้นใยพอลิแล็คติกแอซิด 
(Polylactic acid; PLA) ซึ่งเป็นเส้นใยประดิษฐ์ที่ใช้วัตถุดิบจำกข้ำวโพด  จึงสำมำรถย่อยสลำยได้ตำม
ธรรมชำติ เป็นต้น 

(3) กำรใช้วัตถุดิบที่สำมำรถผลิตใหม่ได้  เป็นกำรใช้วัตถุดิบธรรมชำติที่ผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง 
มำทดแทนวัตถุดิบสังเครำะห์และสำรเคมี   นับเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเนื่องจำกสำมำรถผลิตได้
ต่อเนื่องในอัตรำที่เร็วกว่ำกำรใช้งำน เช่น เส้นใยป่ำน ปอ กัญชง เป็นต้น 
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รูปที ่2.4 เสื้อกีฬำที่ผลิตจำกขวดพลำสติกใช้แล้ว 
  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2553) 

 
 (4) กำรจัดกำรกับของเสีย  โดยมุ่งเน้นจัดกำรของเสียจำกกำรผลิตให้เปลี่ยนเป็นสินค้ำอ่ืน

และมีกำรบ ำบัดของเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท Lenzing จ ำกัด ประเทศออสเตรีย 
ที่ผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์  สำมำรถน ำสำรข้ำงเคียงจำกกำรผลิต เช่น ไซลิทอล (Xylitol) ออกมำ
ท ำเป็นสำรให้ควำมหวำน และยังมีกำรบ ำบัดของเสียได้อย่ำงดีเยี่ยม จนท ำให้ได้รับตรำสัญลักษณ์
แสดงกำรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดบนฉลำกสินค้ำ เป็นต้น 

(5) กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ในกำรผลิต เทคโนโลยีเหล่ำนี้สำมำรถท ำให้กำรผลิตใช้พลังงำน
น้อยลง และลดของเสีย เช่น เทคโนโลยีพลำสมำที่สำมำรถตกแต่งสิ่งทอโดยไม่ใช้น้ ำและสำรเคมี  
กำรใช้กำวไหมในกำรตกแต่งฝ้ำยโดยทดแทนสำรเคมี  เป็นต้น 

2.2.3.2 นวัตกรรมสิ่งทอนำโน (Nano textile) เป็นกำรประยุกต์ใช้นำโนเทคโนโลยีกับสิ่งทอ 
ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่  

(1) กำรผลิตเป็นเส้นใยนำโน (Nanofiber) เป็นกำรผลิตเส้นใยที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
อยู่ในช่วง 1 – 100 นำโนเมตร  สิ่งทอจำกเส้นใยนำโนจะบำงมำก มีสัมผัสนุ่ม สำมำรถดูดซับน้ ำและ
ควำมชื้นได้ดีข้ึน ท ำให้รู้สึกเบำสบำยเมื่อสวมใส่  

(2) กำรตกแต่งผ้ำให้ด้วยอนุภำคนำโน (Nano particles) เพ่ือให้มีคุณสมบัติต่ำงๆ เช่น  
เสื้อนำโนกันรังสียูวีทั้งรังสียูวีเอและยูวีบี  โดยใช้อนุภำคนำโนซิงค์ออกไซค์หรืออนุภำคนำโน 
ไทเทเนียมไดออกไซต์ตกแต่งผ้ำ เป็นต้น 
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2.3 วิทยำศำสตร์กับยำรักษำโรค เครื่องส ำอำง และเวชส ำอำง 

ด้วยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ก้ำวหน้ำและมีกำรพัฒนำอยู่อย่ำงต่อเนื่องท ำให้เรำ

ได้ค้นพบว่ำร่ำงกำยท ำงำนอย่ำงไร  เมื่อเกิดควำมผิดปกติขึ้นกับร่ำงกำย นอกจำกจะค้นหำลักษณะ

และรูปแบบของควำมผิดปกติเพ่ือท ำกำรรักษำแก้ไขแล้ว  ยังมีควำมพยำยำมที่จะหำสำเหตุที่ท ำให้เกิด 

ควำมผิดปกตินั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันกำรเกิดควำมผิดปกติซ้ ำใหม่หรือเพ่ือลดอุบัติกำรณ์ 

กำรเกิดควำมผิดปกตินั้นในอนำคต   อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยอีกหลำยประกำรที่

มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนจนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถอธิบำยได้ และยังคง

ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำจนกว่ำจะได้ค ำตอบ    

ยำ (Pharmaceuticals) เป็นวัตถุที่ใช้ส ำหรับกำรวินิจฉัย บ ำบัด บรรเทำ หรือป้องกันโรค 

หรือเรียกได้ว่ำยำเป็นวัตถุท่ีใช้เพื่อให้เกิดผลแก่สุขภำพ  ยำจึงเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงหนึ่งในวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์  ในขณะที่เครื่องส ำอำง (Cosmetics) ที่เป็นวัตถุที่ใช้เพ่ือควำมสะอำดและควำมสวยงำม

เป็นหลัก  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่อยู่ระหว่ำงยำและเครื่องส ำอำง  เป็นกำรรวมสมบัติ

ของยำและเครื่องส ำอำงไว้ด้วยกัน กล่ำวคือ เป็นเครื่องส ำอำงที่ออกฤทธิ์หรือท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงของเซลล์ผิวหนัง มีผลต่อกำรท ำงำนของผิวหนัง ช่วยในกำรแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น แต่ไม่

จัดเป็นยำ ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเรียกว่ำ “เวชส ำอำง (Cosmeceuticals)” 

2.3.1  ยำรักษำโรค 

พระรำชบัญญัติยำ ปี พ.ศ. 2510 ก ำหนดควำมหมำยของยำ ดังนี้  
(1) วัตถุท่ีรับรองไว้ในต ำรำยำที่รัฐมนตรีประกำศ 
(2) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรวินิจฉัย บ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือ 

ควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 
(3) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส ำเร็จ หรือ 
(4) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพโครงสร้ำงหรือกำรกระท ำหน้ำที่ใดๆ ของ

ร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์  
ทั้งนีว้ัตถุตำมข้อ (1) (2) หรือ (4) ไม่หมำยควำมรวมถึง  

(ก) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรเกษตรหรือกำรอุตสำหกรรมตำมที่รัฐมนตรีประกำศ  
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(ข) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นอำหำรส ำหรับมนุษย์ เครื่องกีฬำ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในกำรส่งเสริมสุขภำพ เครื่องส ำอำง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในกำรประกอบ
โรคศิลปะหรือวิชำชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในห้องวิทยำศำสตร์ส ำหรับกำรวิจัยกำรวิเครำะห์หรือ 
กำรชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระท ำโดยตรงต่อร่ำงกำยของมนุษย์ 

2.3.1.1 กำรจ ำแนกประเภทของยำ 

กำรจ ำแนกประเภทของยำใช้เกณฑ์พิจำณำที่หลำกหลำย เช่น จ ำแนกตำมรูปแบบของยำ  
แผนกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ที่มำของสำรส ำคัญในยำ กำรออกฤทธิ์ต่อระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำย หรือ
กลุ่มอำกำรท่ีใช้รักษำ เป็นต้น   เกณฑ์กำรจ ำแนกยำที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันมำก
ที่สุดคือกำรพิจำรณำจำกควำมเข้มงวดของกำรจ ำหน่ำยยำ ซึ่งจะแบ่งยำออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) ยำสำมัญประจ ำบ้ำน คือ ยำที่กระทรวงสำธำรณสุขคัดเลือกไว้ให้ประชำชนสำมำรถ
เลือกใช้และซื้อได้เองโดยไม่ต้องผ่ำนกำรควบคุมดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  ยำสำมัญประจ ำบ้ำน
จะต้องระบุค ำว่ำ “ยำสำมัญประจ ำบ้ำน” ไว้บนฉลำกให้ชัดเจนด้วย เช่น ยำเม็ดพำรำเซตำมอล 500 
มิลลิกรัม ขนำดบรรจุ 10 เม็ด ยำแก้ไอน้ ำด ำ ขนำดบรรจุ 60 ซีซี เป็นต้น 

(2) ยำอันตรำย เป็นยำแผนปัจจุบันที่มีอันตรำยสูงกว่ำยำสำมัญประจ ำบ้ำน กำรใช้ยำนี้จึงต้อง
ผ่ำนกำรดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เช่น แพทย์ หรือเภสัชกร   ยำในกลุ่มนี้จะมีค ำว่ำ  
“ยำอันตรำย” ระบุไว้บนฉลำกข้ำงภำชนะบรรจุ และจ ำหน่ำยได้เฉพำะในร้ำนขำยยำแผนปัจจุบันที่มี
เภสัชกรแผนปัจจุบันท ำหน้ำที่ควบคุมดูแล หรือจ ำหน่ำยได้ในโรงพยำบำล สถำนีอนำมัยหรือคลีนิคที่มี
แพทย์แผนปัจจุบันประจ ำกำรอยู่ เช่น ยำลดควำมดันโลหิต ยำขับปัสสำวะ ยำต้ำนจุลชีพต่ำงๆ เป็นต้น 

(3) ยำควบคุมพิเศษ คือ ยำแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรำยได้ง่ำย แม้จะใช้อย่ำงถูกต้อง ยำนี้
จึงต้องผ่ำนกำรควบคุมดูแลในกำรใช้จำกแพทย์แผนปัจจุบันโดยใกล้ชิด    แพทย์แผนปัจจุบันเท่ำนั้น 
ที่มีอ ำนำจสั่งจ่ำยยำควบคุมพิเศษ เช่น ยำเพรดนิโซโลน ยำเด๊กช่ำเมทำโซน เป็นต้น 

(4) วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทและยำเสพติด คือ ยำแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดกำรเสพติดได้
ง่ำย และมีผลเปลี่ยนแปลงสภำพทำงจิตประสำทของผู้ใช้ และมักจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมรอบ
ข้ำง เช่นเดียวกับยำควบคุมพิเศษที่แพทย์แผนปัจจุบันเท่ำนั้นที่มีอ ำนำจสั่งจ่ำยยำในกลุ่มนี้ เช่น  
ยำนอนหลับชนิดต่ำงๆ มอร์ฟีนระงับปวด เป็นต้น 

(5) ยำบรรจุเสร็จที่มิใช่ยำอันตรำย คือ ยำแผนปัจจุบันที่กระทรวงสำธำรณสุขมิได้จัดให้เป็น
ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ยำควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทหรือยำเสพติด เนื่องจำกเห็นว่ำ
เป็นยำที่ค่อนข้ำงมีควำมปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีควำมไม่เหมำะสมบำงประกำรที่จะจัดเข้ำ
เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน เช่น ยำแก้ไข้หวัดสูตรผสม และยำใช้ภำยนอกบำงชนิด เป็นต้น 
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2.3.1.2 กำรคิดค้นพัฒนำยำส ำหรับมนุษย์ 

ในกำรพัฒนำยำใหม่เพียงหนึ่งชนิดส ำหรับมนุษย์อำจต้องลงทุนด้วยค่ำใช้จ่ำยมหำศำล  
มีผู้ร่วมโครงกำรวิจัยมำกมำย และใช้เวลำกำรคิดค้นพัฒนำที่ยำวนำน มีหลำยกรณีที่พบว่ำไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลหรือมีควำมปลอดภัยไม่เพียงพอ   กำรคิดค้นพัฒนำยำ
แต่ละชนิดมีล ำดับขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 

(1) กำรค้นหำสำรที่มีฤทธิ์ในกำรรักษำโรค ซึ่งอำจมำจำกธรรมชำติ หรือสังเครำะห์ขึ้นมำด้วย 
วิธีทำงเคมี หรือออกแบบโมเลกุลด้วยแบบจ ำลองทำงคอมพิวเตอร์ 

(2) กำรทดสอบในสัตว์ทดลองเพ่ือตรวจสอบควำมปลอดภัยและประสิทธิผล  
(3) กระบวนกำรวิจัยในมนุษย์ มี 3 ระยะ ระยะแรกจะทดสอบในอำสำสมัครสุขภำพดี ระยะ

ที่สองในผู้ป่วยอำสำสมัครจ ำนวนหนึ่ง และระยะท่ีสำมทดสอบในผู้ป่วยอำสำสมัครจ ำนวนมำก เพ่ือให้
ได้ข้อมูลว่ำยำมีประสิทธิภำพจริง  

(4) กำรอนุมัติและได้รับกำรรับรองให้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำจำกองค์กำรอำหำรและยำ (Food 
and drug administration) 

(5) เมื่อยำถูกวำงขำยในตลำด ผู้ผลิตยำจะเก็บข้อมูลกำรเฝ้ำระวังและติดตำมควำมปลอดภัย 
เพ่ือให้ได้ควำมรู้ทึ่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของยำ 

(6) กำรให้ควำมรู้หรือข้อมูลยำใหม่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำใหม่นี้ทุกฝ่ำย ทั้งในรูปแบบ
กำรจัดสัมมนำวิชำกำร หรือผ่ำนผู้แทนเวชภัณฑ์ เป็นต้น  

 

2.3.2 เครื่องส ำอำง  

พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2535 ระบุว่ำเครื่องส ำอำง หมำยถึง  
(1) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ทำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท ำด้วยวิธีอ่ืนใดต่อ  

ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำยเพ่ือควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือส่งเสริมให้เกิดควำมสวยและรวม
ตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่ำงๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่ องแต่ตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์
ภำยนอกร่ำงกำย 

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงโดยเฉพำะหรือ 
(3) วัตถุอ่ืนที่ก ำหนดโดยกฏกระทรวงให้เป็นเครื่องส ำอำง  
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2.3.2.1 กำรจ ำแนกประเภทของเครื่องส ำอำง  

เครื่องส ำอำงจ ำแนกได้ 5 ประเภทตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้ ได้แก่ 
(1) เครื่องส ำอำงส ำหรับบ ำรุงรักษำผิวหนังและแก้ข้อบกพร่องของผิวหนัง เช่น เครื่องส ำอำง

ชะลอควำมแก่ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว ผลิตภัณฑ์ขจัดสีผิว ขจัดฝ้ำและท ำให้ผิวขำว ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อ
และขจัดกลิ่นตัว และครีมหล่อลื่นหรือประอรผิว 

(2) เครื่องส ำอำงส ำหรับเส้นผม เช่น ผลิตภัณฑ์แชมพู นวดเส้นผม และปรับสภำพผม 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม ดัดผม ย้อมสีผม เครื่องส ำอำงก ำจัดขน เครื่องส ำอำงส ำหรับโกนหนวด 

(3) เครื่องส ำอำงส ำหรับปกป้องผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ครีมทำผิว ครีมทำ
ป้องกันแมลงกัดต่อย 

(4) เครื่องส ำอำงส ำหรับท ำควำมสะอำด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในห้องน้ ำ และท ำควำมสะอำด
ร่ำงกำย ยำสีฟัน และน้ ำยำบ้วนปำก ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดใบหน้ำ 

(5) เครื่องส ำอำงให้สีส ำหรับเสริมแต่งควำมงำมของผิวหนัง เช่น เครื่องส ำอำงตกแต่งตำ แก้ม 
ปำก เล็บ  
 

2.3.2.2  ข้อเท็จจริงบำงประกำรเก่ียวกับเครื่องส ำอำง 

ในปัจจุบันยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนอยู่มำกเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงในท้องตลำด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้สำรเคมีออกฤทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ตำมหลักวิชำกำร ดังตัวอย่ำงเช่น 

(1) กลูต้ำไธโอน  โดยทั่วไปสำรกลูต้ำไธโอนใช้รักษำผู้ป่วยที่มีปัญหำตับอักเสบ กำรใช้ต้องอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของผู้เชี่ยวชำญ และใช้ยำเป็นช่วงๆ ไม่ใช้ติดต่อกัน   กรณีของกำรน ำกลูต้ำไธโอน
ไปฉีดเพ่ือให้ผิวขำวนั้น ถือว่ำเป็นกำรประยุกต์ใช้ขึ้นมำเอง เนื่องจำกคุณสมบัติรองของกลูต้ำไธโอน 
สำมำรถยับยั้งกำรสร้ำงเม็ดสีผิวหรือที่เรียกว่ำเมลำนิน (Melanin)   เมื่อมีกำรน ำสำรชนิดนี้ฉีดเข้ำสู่
ร่ำงกำยจะท ำให้เม็ดสีผิวลดลง จำกเดิมเม็ดสีผิวในผิวหนังมีประโยชน์เหมือนแผ่นกรองแสง ท ำหน้ำที่
จับอนุมูลอิสระ   หำกใช้กลูต้ำไธโอนปริมำณสูงและใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำน ภูมิต้ำนทำนของผิวจะ
ลดลง เกิดกำรระคำยเคืองแพ้แสงแดดได้ง่ำยขึ้น และเสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งผิวหนังได้   นอกจำกนี้ยัง
อำจเกิดผลกระทบต่อจอตำโดยท ำให้จอประสำทตำอักเสบจนถึงข้ันตำบอดได ้

(2) คอลลำเจน  คอลลำเจนเป็นโปรตีนที่มีกำรเรียงตัวของกรดอะมิโนหลำยชนิดต่อๆ กัน  
คอลลำเจนเป็นส่วนประกอบของผิวหนัง กระดูก ข้อต่อ ขน และเส้นผม รวมถึงเนื้อเยื่อทั้งหมด       
ในร่ำงกำย  คอลลำเจนเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้เซลล์ยึดเกำะกัน เมื่อร่ำงกำยมีปริมำณคอลำเจนลดลง  
เซลล์ของร่ำงกำยก็จะเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบ ท ำให้เกิดควำมผิดปกติ และท ำให้ผิวหนังขำดควำม
กระชับ เกิดริ้วรอยหย่อนคล้อย หมองคล้ ำ ตลอดจนอัตรำกำรเผำผลำญในร่ำงกำยลดลงด้วย โดยปกติ
ร่ำงกำยสำมำรถสังเครำะห์คอลลำเจนเองได้   แต่ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์คอลลำเจนจะลดลง
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เมื่ออำยุเพ่ิมขึ้น  นอกจำกนี้ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น กำรสัมผัสรังสีอัลตร้ำไวโอเลต พฤติกรรมกำรบริโภคที่ไม่
ถูกต้อง ก็เป็นสำเหตุที่ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์คอลลำเจนลดลงเช่นกัน  ปัจจุบันมีกำรน ำ
คอลลำเจนผสมลงในผลิตภัณฑ์ทำผิวหรือแม้แต่ในผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือลดเลือนริ้วรอย ท ำให้ผิว
เต่งตึง แต่ด้วยธรรมชำติของคอลลำเจนที่มีโมเลกุลขนำดใหญ่เกินไปจึงไม่สำมำรถซึมผ่ำนผิวหนัง หรือ
ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได ้  กำรกินผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนจึงไม่มีประโยชน์ตำมค ำโฆษณำ 

(3) โบท็อกซ์ เป็นท็อกซินที่ได้จำกเชื้อแบคทีเรีย ใช้ฉีดรักษำริ้วรอยที่เกิดจำกกำรหดเกร็งของ
กล้ำมเนื้อ เนื่องจำกออกฤทธิ์คลำยกล้ำมเนื้อในบริเวณที่ฉีดได้ผลดีและปลอดภัย  แต่ห้ำมฉีดในสตรี 
มีครรภ์ ผู้ให้นมบุตร เพรำะยังไม่มีรำยงำนควำมปลอดภัย และยังไม่ควรฉีด ในผู้ป่วยที่เป็นโรค
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง หรือแพ้โปรตีนอัลบูมิน  

(4) สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพืชและสัตว์ ควำมอัศจรรย์ของ 
สเต็มเซลล์คือควำมสำมำรถในกำรเติบโต แบ่งตัว และแปรเปลี่ยนสร้ำงเป็นเซลล์ชนิดอ่ืนๆ เป็น
เนื้อเยื่อของอวัยวะอ่ืนๆ ที่มีหน้ำที่เฉพำะเจำะจงได้หลำกหลำย  กำรใช้สเต็มเซลล์เป็นส่วนผสมของ
เครื่องส ำอำงเพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังใหม่ให้คล้ำยผิวทำรกนั้นยังเป็นไปไม่ได้  กำรเลี้ยง 
สเต็มเซลล์ต้องใช้อำหำรเพำะเลี้ยงชนิดพิเศษ ควบคุมอุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำงอย่ำงดี  ดังนั้น 
สเต็มเซลล์ที่อยู่ในเครื่องส ำอำงจึงไม่สำมำรถมีชีวิตและเติบโตแบ่งตัวได้   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
สเต็มเซลล์จำกรก แกะ วัว หรือทำรก จะยิ่งเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคทีป่นเปื้อน ก่อให้เกิดกำรแพ้ระคำย
เคืองและเป็นอันตรำยได้   อย่ำงไรก็ตำมกำรสกัดสำรส ำคัญที่มีประโยชน์จำกสเต็มเซลล์ที่เลี้ยงใน
ห้องทดลอง  แล้วน ำมำใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำงทดแทนกำรใส่สเต็มเซลล์โดยตรง นับว่ำจะให้
ผลดีและมีควำมปลอดภัยกว่ำ 

 

2.3.3 เวชส ำอำง  

เวชส ำอำงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่ประกอบด้วยสำรส ำคัญที่ให้ฤทธิ์ เชิงรักษำ  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้อย่ำงเฉพำะเจำะจง มีผลต่อร่ำงกำยเล็กน้อย แต่ไม่ใช้ใน 
กำรวินิจฉัย รักษำหรือป้องกันโรค   ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงสำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนค้ำทั่วไป  
ไม่จ ำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์หรือจ่ำยโดยเภสัชกร   ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศไทย  แต่ประเทศที่เป็นตลำดส ำคัญของ
ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสหภำพยุโรป  

รูปแบบผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงที่มีกำรพัฒนำมำก และมีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยมอย่ำง
ต่อเนื่องคือ ผลิตภัณฑ์รูปแบบกำรให้สำรผ่ำนทำงผิวหนัง  เนื่องจำกไม่เกิดปัญหำกำรดูดซึมที่ลดลง
จำกผลของอำหำรในทำงเดินอำหำร รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรถูกเปลี่ยนเป็นสำรที่ไม่มีฤทธิ์เชิงรักษำที่ตับ 
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ผลิตภัณฑ์รูปแบบกำรให้สำรผ่ำนทำงผิวหนังช่วยให้สำรออกฤทธิ์นำนขึ้น จึงไม่จ ำเป็นต้องให้บ่อย เป็น
กำรเพ่ิมกำรยอมรับของผู้ใช้ สำมำรถใช้แทนกำรฉีดหรือรับประทำนได้ 

ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงที่ได้รับควำมนิยมสูงในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรดูแลผิวหนัง 
ซ่ึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ได้แก่  

(1) ผลิตภัณฑ์ป้องกันกันแดด (Sunscreen products)  
(2) ผลิตภัณฑ์ชะลอควำมแก่ (Anti-aging products)  
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้ผิวขำว (Skin whitening products)  
(4) ผลิตภัณฑ์รักษำสิว (Anti-acne products)  
(5) ผลิตภัณฑ์รักษำแผลเป็น (Scar healing products)   

นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงท่ีมีแนวโน้มได้รับควำมนิยมเพ่ิมมำกขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงส ำหรับฟัน เช่น ยำสีฟันผสมฟลูออไรด์ และผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน     ผลิตภัณฑ์
เวชส ำอำงระงับกลิ่นกำย  ผลิตภัณฑ์ส ำหรับเส้นผมและหนังศีรษะ เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นกำรงอกของเส้นผม และผลิตภัณฑ์เพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงของ
เส้นผม (ดัดผม ยืดผม ฟอกสีผม และย้อมสีผม) เป็นต้น (อรัญญำ มโนสร้อย และคณะ, ม.ป.ป.) 

 

กิจกรรม 2.5            แบ่งกลุ่ม ก   มละ 4 - 5 ค  ศึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงที่ได้รับ  
แล้วสรุปว่ำผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยำ เครื่องส ำอำง หรือเวชส ำอำง พร้อมทั้งอภิปรำยเหตุผลประกอบ 

 

2.4  วิทยำศำสตร์กับที่อยู่อำศัย  

2.4.1 วิทยำกำรด้ำนที่อยู่อำศัย 
 

ที่อยู่อำศัยในที่นี้มิได้หมำยควำมถึงเพียงแค่อำคำร บ้ำนเรือน ตึก โรง และแพที่มนุษย์
จัดสร้ำงขึ้น เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัย แต่ยังนับรวมไปถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำย อุปกรณ์และสิ่งใช้
สอยที่จ ำเป็นตำมควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และควำมเป็นอยู่  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ ใช้ ในกำรสร้ ำง  ตกแต่ ง  บ ำรุ ง รักษำ และ ท ำควำมสะอำดที่อยู่ อำศัยด้วย  
ในชีวิตประจ ำวันวิทยำกำรด้ำนที่อยู่อำศัยเจริญรุดหน้ำไปมำก  มีกำรศึกษำพัฒนำวัสดุต่ำงๆ ขึ้นมำใช้
ทดแทนวัสดุเดิมเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพำะบำงประกำร เช่น กำรยืดอำยุกำรใช้งำน กำรเพ่ิม
ควำมปลอดภัย กำรเพ่ิมควำมแข็งแรงทนทำน กำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น  เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำ
ควำมเข้ำใจ  เรำอำจสำมำรถแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำกำรด้ำนที่
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อยู่อำศัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้ำง ส่วนที่เป็นงำนตกแต่งสถำปัตยกรรม และส่วน
อ่ืนๆ ดังนี้ 

(1) ส่วนที่เป็นโครงสร้ำงของที่อยู่อำศัย ได้แก่ โครงสร้ำงเสำ โครงสร้ำงคำน โครงสร้ำงพ้ืน 
และโครงสร้ำงหลังคำ  แต่เดิมโครงสร้ำงเหล่ำนี้มักใช้วัสดุหลัก 3 ประเภท คือ เหล็ก ไม้ และคอนกรีต   
แต่ในปัจจุบันได้มีกำรศึกษำและพัฒนำวัสดุชนิดอื่นๆ มำใช้ทดแทน เช่น 

- กำรใช้โครงหลังคำส ำเร็จรูป (Roof truss) แทนโครงหลังคำเหล็กรูปพรรณแบบเดิม   
โครงหลังคำส ำเร็จรูปท ำจำกเหล็กเคลือบกัลป์วำไนซ์ที่มีก ำลังดึงสูงตัดเป็นชิ้นๆ แล้วน ำมำต่อเข้ำเป็น
โครงถัก ยึดติดกันด้วยตะปูเกลียวเคลือบกัลวำไนซ์ ไม่ก่อให้เกิดสนิม น้ ำหนักโดยรวมจะเบำกว่ำ 
โครงหลังคำเหล็กแบบเดิมและทนต่อกำรเกิดสนิมมำกกว่ำ (รูปที่ 2.5) 

 

 
 

รูปที่ 2.5 โครงหลังคำส ำเร็จรูป 
(ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจเพ่ิมพูลค้ำวัสดุก่อสร้ำง, ม.ป.ป.) 

 
 
- กำรใช้วัสดุหลังคำเมทัลชีท (Metal sheet) ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กผ่ำนกรรมวิธีกำรชุบร้อน

เคลือบส่วนผสมของอลูมิเนียมและสังกะสี และเคลือบสีต่ำงๆ  มีคุณสมบัติป้องกันกำรเกิดสนิมและ
สะท้อนควำมร้อน เป็นต้น (รูปที่ 2.6) 
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รูปที่ 2.6 วัสดุหลังคำเมทัลชีท 
 (วี-สตีล เมทัล ดีไซน์ จ ำกัด, ม.ป.ป.) 

(2) ส่วนที่เป็นงำนตกแต่งสถำปัตยกรรม  ได้แก่ วัสดุตกแต่งผิวพ้ืนและวัสดุตกแต่งผิวผนัง เช่น 
สีทำ สีเคลือบเงำ   ในอดีตอำจใช้วัสดุตกแต่งเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ด้ำนควำมสวยงำม  แต่ปัจจุบันจะ
ค ำนึงถึงควำมทนทำนและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนด้วย เช่น 

- กำรใช้สีทำบ้ำนชนิดปลอดสำรตะกั่วทดแทนสีทำแบบเดิม  ซึ่งสำรตะกั่ว ถือเป็นสำรให้สี
ที่ส ำคัญมำตั้งแต่อดีต โดยให้สีในโทนสด เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง ไปจนถึงสีขำว จึงได้รับควำมนิยม 
ในกำรเติมลงในผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรมำนำน  แต่เมื่อสีเหล่ำนั้นเสื่อมสภำพลงก็จะปล่อยฝุ่นที่มีพิษภัย
เข้ำสู่ร่ำงกำย โดยที่เรำไม่รู้สึก เพรำะขนำดที่เล็กจนมองไม่เห็น 

- กำรใช้วัสดุไม้เทียมท ำจำกไฟเบอร์ซีเมนต์ปลอดใยหินทดแทนไม้  ในกำรตกแต่งพ้ืนและผนัง 
เป็นต้น 

(3) ส่วนอ่ืนๆ ส่วนที่มิใช่โครงสร้ำงหรืองำนตกแต่งสถำปัตยกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด  
ผลิตภัณฑ์ไล่มด แมลง หรือสัตว์กัดแทะ  น้ ำหอมปรับอำกำศ เป็นต้น 
 

กิจกรรม 2.6 จงยกตัวอย่ำงนวัตกรรมใหม่ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือท่ีอยู่อำศัยในปัจจุบัน 
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2.4.2 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสร้ำงบ้ำนเพื่อรับภัยพิบัตธิรรมชำติ 

ในปัจจุบันโลกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงภูมิศำสตร์ และสภำวะแวดล้อมก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว น้ ำท่วม และลมพำยุ ที่นับวันจะมีอุบัติกำรณ์สูงและทวีควำมรุนแรง
มำกกว่ำอดีต    ดังนั้นในกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยนอกจำกจะออกแบบเพ่ือให้มีควำมแข็งแรงทนทำนต่อ
สภำวะปกติของสภำพแวดล้อมแล้ว  เรำควรค ำนึงถึงกำรหลีกเลี่ยงหรือลดควำมรุนแรงของภัยพิบัติ
ธรรมชำติที่อำจเกิดขึ้นล่วงหน้ำด้วย  รูปที่ 2.7 เป็นตัวอย่ำงบ้ำนทรงกลมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
และสึนำม ิ   

หลักกำรออกแบบและเลือกใช้วัสดุในกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยเพ่ือรับภัยพิบัต ิมีดงันี้ 
(1) พ้ืนดิน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ ำป่ำไหลหลำก สภำพของชั้นดินที่แข็งแรงจะช่วยยึดบ้ำน

ของเรำให้ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงกำรปลูกบ้ำนบนพื้นที่ที่เป็นหินกรวด ทรำย หรือดินเหลว ควรเลือก
พ้ืนที่ที่เป็นชั้นหินแข็งแรง หรือชั้นดินที่มีควำมหนำแน่น ควรหลีกเลี่ยงกำรปลูกบ้ำนบนหรือภำยใต้เนิน
หินที่มีโอกำสถล่มลงมำได้ รวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่สำมำรถล้มทับบ้ำนเมื่อเกิดลมพำยุ  

(2) ส่วนยอดและส่วนต่ ำสุดเป็นที่อันตรำย ตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ลมพำยุจะมีก ำลัง
แรงที่สุดเมื่อพัดผ่ำนบริเวณยอดเขำ ยอดเนิน หรือที่รำบที่เป็นหุบเขำต่ ำลงไป ดังนั้นจึงไม่ควรปลูก
บ้ำนในบริเวณนี้ 

(3) หลังคำต้องเบำ บ้ำนที่มีหลังคำหรือส่วนบนของบ้ำนหนักเกินไป ไม่ว่ำจะด้วยวัสดุที่ใช้ท ำ 
หรือกำรมีสิ่งของบรรทุกอยู่มำก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลังคำมีโครงจะถล่มลงมำได้ง่ำยกว่ำอำคำรที่มี
หลังคำน้ ำหนักเบำ รวมไปถึงกำรใช้วัสดุที่มีควำมยืดหยุ่นได้ เช่น ไม้ หรือเหล็ก ก็จะช่วยเพ่ิม 
ควำมแข็งแรงมำกข้ึนด้วย 

(4) ผนังของบ้ำนหรืออำคำรไม่ควรประกอบด้วยวัสดุที่หลำกหลำยมำกเกินไป เพรำะจะท ำให้
มีรอยต่อมำกและกลำยเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของบ้ำน   มีโอกำสเสี่ยงที่จะเสียหำยได้ก่อนส่วนอ่ืนๆ    
ควรเลือกใช้วัสดุท ำผนังเพียงชนิดเดียวและต้องมีควำมยืดหยุ่นสูง 

(5) หำกทรำบว่ำหน้ำดินของพ้ืนที่ที่จะสร้ำงบ้ำนมีกำรสไลด์ควรออกแบบเสำเข็มให้มี 
ควำมยำวมำกกว่ำปกต ิเพ่ือป้องกันกำรเสียหำยของหน้ำดินที่จะส่งผลต่อควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง  

(6) กำรส ำรวจระดับน้ ำเมื่อทรำบถึงระดับน้ ำที่เคยท่วมถึงแล้ว ควรออกแบบหรือสร้ำงบ้ำนให้
ยกสูงขึ้นจำกระดับน้ ำนั้นพอสมควรโดยตัวบ้ำนต้องตั้ งอยู่บนเสำเข็มหรือก ำแพงกันดินที่มี 
ควำมแข็งแรง อำจเสริมโครงสร้ำงทแยงเพ่ือรัดโครงสร้ำงของบ้ำนให้แข็งแรงขึ้น 

(7) ควรแยกอำคำรเพ่ือลดอัตรำเสี่ยงรูปทรงอำคำรที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดลมพำยุคือ รูปทรง
สี่เหลี่ยมขนำดเล็กอำคำรที่มีขนำดใหญ่หรือทอดตัวยำวเป็นรูปตัวแอลโดยไม่ได้แยกอำคำรออกจำกกัน
มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำ  
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(8) เลือกใช้ทรงหลังคำที่ลู่ลม  หลังคำที่มีควำมลำดเอียงทั้งสี่ด้ำน หรือที่เรียกว่ำ  “ปั้นหยำ” 
เป็นทรงหลังคำที่ปลอดภัยจำกลมพำยุมำกกว่ำทรงจั่ว ทรงหมำแหงน และหลังคำแบนรำบ   ควรระวัง
ช่องเปิดเหนือผนัง ไม่ควรท ำช่องเปิดที่ลมสำมำรถพัดผ่ำนได้ที่บริเวณระหว่ำงเหนือผนังกับใต้หลังคำ 
เพรำะลมจะสำมำรถพัดผ่ำนและพัดเอำหลังคำหลุดลอยไปได้    หำกต้องกำรช่องเปิดควรพิจำรณำ
ต ำแหน่งที่ต่ ำลงมำประมำณ 1 เมตร 

(9) ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้กระจกเป็นประตูและหน้ำต่ำง   อำจเลือกใช้ไม้ อะลูมิเนียม เหล็ก 
หรือพลำสติกแทน แต่หำกต้องกำรใช้กระจกก็ควรเป็นกระจกนิรภัย  เพรำะเมื่อแตกแล้วจะแตก
ละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆ หรือเลือกกระจกลำมิเนตที่มีฟิล์มสอดอยู่ตรงกลำง  เพรำะแม้กระจกแตกก็จะ
ไม่หล่นลงมำ และหำกเป็นประตูบำนเปิดออกสู่ภำยนอกควรจะใช้วัสดุที่มีควำมแข็งแรงทนทำนต่อ
แรงลมมำกกว่ำบำนประตูที่เปิดเข้ำภำยในบ้ำน 

(10) แยกกันสำดจำกหลังคำ ไม่ควรให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกันสำดเชื่อมต่อกับหลังคำ   
เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำยกับกันสำดก็จะไม่ส่งผลไปถึงหลังคำ นอกจำกนี้ไม่ควรออกแบบชำยคำที่
ยื่นยำวเกินไป เพรำะจะเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรปะทะของลมให้มำกขึ้น และก็จะเกิดควำมเสียหำยมำกขึ้น 

 

  

รูปที่ 2.7 บ้ำนทรงกลมและผนังบ้ำนนำโนรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนำมิ 
(หยำดน้ ำค้ำง, 2556) 

  
2.4.3 ภัยใกล้ตัวในที่อยู่อำศัย 

กำรเอำใจใส่และให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่น ำมำใช้ในบ้ำน ที่ต้องค ำนึงถึงคุณภำพแล้ว 
ควรให้ควำมส ำคัญกับอันตรำยจำกวัสดุ สำรเคมี ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อำศัยและสิ่งแวดล้อมด้วย  
ในบ้ำนพักอำศัย อำจมีภัยเงียบจำกสำรเคมีนำนำชนิดตกค้ำงอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ต่ำงๆ ฝุ่นละออง ฯลฯ  องค์กำรอนำมัยโลกได้ออกมำประเมินว่ำ มลพิษจำกอำกำศภำยใน
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อำคำรและบ้ำนเรือนริมถนน เป็นต้นเหตุส ำคัญของโรคทำงเดินหำยใจ  โรคปอด และโรคมะเร็ง     
โดยตัวอย่ำงของควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคต่ำงๆ เช่น 

(1) น้ ำยำท ำควำมสะอำดและสำรก ำจัดแมลงต่ำงๆ น้ ำยำท ำควำมสะอำดเครื่องครัวบำงชนิด
มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ เป็นพิษต่อร่ำงกำย สำรเคมีที่ใช้ในกำรขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ ำทิ้งมักเป็น 
สำรอันตรำยที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง นอกจำกนี้ น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนบ้ำนหำกทำน สูดดม หรือ
สัมผัสในปริมำณควำมเข้มข้นสูง จะท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองเยื่อบุทำงเดินหำยใจ ทำงเดินอำหำร ตำ     
และผิวหนังอย่ำงรุนแรง 

(2) สำรฟอร์มำลดีไฮด์ เป็นสำรตกค้ำงที่แฝงตัวอยู่ในตัวอำคำร อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องใช้
ส ำนักงำน โดยเฉพำะเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำจำกไม้ โดยเฉพำะบ้ำนหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เพ่ิงทำสีใหม่ๆ  
ไอระเหยของฟอร์มำลดีไฮด์จะก่อให้เกิดอำกำรแสบจมูก ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือง่วงซึม  

(3) อันตรำยจำกเทคโนโลยี โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  นับเป็น
เทคโนโลยีที่มีสำรอันตรำยปะปนอยู่ด้วยเสมอ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ฯลฯ สำรพิษนำนำชนิด
เหล่ำนี้จะถูกปล่อยออกมำปะปนในอำกำศ โดยที่วัสดุสังเครำะห์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำจะปล่อยสำรเคมี
หรือไอระเหยที่เป็นพิษสู่อำกำศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ ตำมมำ เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด 
ระคำยเคือง ไซนัส อ่อนเพลียโดยไม่ทรำบสำเหตุ ปวดต้นคอ ปวดศีรษะ เป็นต้น  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้จ ำแนกสำรอันตรำยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อิล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ 
เอำไว้ เช่น ตะกั่ว เป็นส่วนประกอบในกำรบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภำพรังสีแคโทด (CRT) เป็นต้น 
ผลกระทบจะท ำลำยระบบประสำทส่วนกลำง ระบบโลหิต โดยเฉพำะเด็กจะมีผล กระทบต่อ
พัฒนำกำรสมองเนื่องจำกเด็กสำมำรถดูดซึมตะกั่วได้มำกกว่ำผู้ใหญ่ 5 เท่ำ แคดเมียม มักพบใน
แผ่นวงจรพิมพ์ ตัวต้ำนทำน แบตเตอรี่แบบชำร์จได้ ซึ่งสำรเหล่ำนี้จะสะสมในร่ำงกำย ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อไตและกระดูก ท ำลำยระบบประสำท ส่งผลต่อพัฒนำกำรและกำรมีบุตร ส่วน ปรอท มัก
พบในตัวตัดควำมร้อน สวิตช์ และอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงในจอภำพแบบแบน หำกปนเปื้อนสู่แหล่งน้ ำจะ
สะสมต่อไปในห่วงโซ่อำหำร ส่งผลต่อสมอง ไต และอวัยวะต่ำงๆ และเป็นพิษต่อระบบประสำทส่วนกลำง  

 นอกจำกนี้ ยังมีอันตรำยจำกสำรพิษอ่ืนๆ ที่แฝงอยู่ในบ้ำน จ ำเป็นที่เรำต้องระมัดระวัง  
โดยหันมำใช้ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติให้มำกขึ้น เพรำะภัยอันตรำยจำกสำรพิษเหล่ำนี้  ไม่ได้เกิด 
เพียงชั่วข้ำมคืน ที่ส ำคัญยังมองไม่เห็น กำรป้องกันจึงน่ำจะเป็นทำงออกท่ีดีที่สุด 
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ค ำถำมท้ำยบท 

1. เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่มีบทบำทเกี่ยวข้องกับกำรผลิตอำหำรในปัจจุบันและอนำคต 
อย่ำงไรบ้ำง จงอธิบำย 

2. จงเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสียของเทคโนโลยีชีวภำพทำงเกษตร 
3. “อำหำรปลอดภัย” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบ 
4. จงยกตัวอย่ำงนวัตกรรมสิ่งทอที่น่ำสนใจ 1 ชนิด พร้อมทั้งระบุข้อดีหรือคุณสมบัติพิเศษของ

นวัตกรรมนั้นๆ 
5. ยำ เครื่องส ำอำง และเวชส ำอำงมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร  จงอธิบำยโดยสังเขป 
6. ปัจจัยพื้นฐำนของมนุษย์ด้ำนที่อยู่อำศัยมีควำมสัมพันธ์กับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงไร 
7. จงยกตัวอย่ำงวัสดุทดแทนในปัจจุบันที่ใช้ในกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย พร้อมอธิบำย 
8. ปัจจัยส ำคัญอะไรบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรออกแบบและเลือกใช้วัสดุในกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยในอนำคต 
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บทท่ี 3  
พลังงำนกับชีวิตประจ ำวัน 

 
ปิยพร ศรีสม และ บรรทด จอมสวรรค์ 

 

พลังงำน (Energy) เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนอย่ำงหนึ่งที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิ ต 
โดยเฉพำะในสังคมยุคใหม่ซึ่งกำรบริโภคพลังงำนเป็นไปอย่ำงเข้มข้น และควำมต้องกำรพลังงำนก็มี
แนวโน้มเ พ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันล้ วนแล้วแต่มี 
ควำมเกี่ยวข้องกับพลังงำนทั้งสิ้น 
 
 

3.1 พลังงำนคืออะไร     
 

พลังงำน คือ ควำมสำมำรถของสิ่งใดๆ ที่จะท ำงำนได้ และเรำสำมำรถวัดพลังงำน          
ของสิ่งนั้นๆ ด้วยปริมำณงำน (Work) ทั้งสิ้นที่สิ่งนั้นสำมำรถท ำได้โดยปริมำณงำนสำมำรถค ำนวณได้
จำกผลของแรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตำมแนวแรง ดังสมกำร    

 
 

 W = F  S  
 
 

เมื่อ W คือ งำน มีหน่วยเป็นจูล (J) หรือนิวตันเมตร (N-m) 
 F คือ แรงที่กระท ำ  มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) 
 S คือ ระยะทำงที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตำมแนวแรง  มีหน่วยเป็นเมตร (m) 
  
 
 

ในระบบหน่วยระหว่ำงชำติ (International system of unit หรือ SI Unit) งำนหรือปริมำณ
พลังงำนใช้หน่วยเป็น จูล (J)    เนื่องจำกพลังงำนไม่สำมำรถท ำให้เกิดขึ้นหรือสูญหำยแต่จะสำมำรถ
เปลี่ยนจำกรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้   หน่วยวัดปริมำณพลังงำนจึงมีอยู่หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน และสำมำรถเทียบเคียงกันได้ ดังตัวอย่ำง (Plant engineering Co., 
Ltd, 2009)  

 
 

4.186 J = 1 แคลอรี (cal)  

4,186 J = 1 กิโลแคลอรี (kcal) 

1 บีทียู (BTU) = 0.252 กิโลแคลอรี (kcal) 
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นอกจำกนี้เมื่อกล่ำวถึงพลังงำนไฟฟ้ำยังสำมำรถใช้หน่วยพลังงำนในรูปของก ำลัง (Power) ซึ่ง
หมำยถึงกำรท ำงำนในหนึ่งหน่วยเวลำ ก ำหนดหน่วยของก ำลังเป็นวัตต์ (W) และก ำลัง 1 วัตต์ เท่ำกับ
งำนที่ท ำได้ 1 จูลในเวลำ 1 วินำที หรือ เท่ำกับ 1 นิวตัน.เมตรในเวลำ 1 วินำที   หน่วยก ำลังเป็นวัตต์
มีควำมสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ ดังตัวอย่ำง (Plant engineering Co., Ltd, 2009)  

 
 

1 W = 1 J/s 

1 W = 1 N.m/s 

1000 W = 1 กิโลวัตต์ (kW) 

1 ก ำลังม้ำ (hp) = 755 W 

1 hp = 0.707 บีทียูต่อวินำที (BTU/s) 
 
 

ตัวอย่ำงที่ 3.1 นำย A ใช้แรง  30  นิวตัน  ลำกวัถตุไปด้วยระยะทำง 10 เมตร ในขณะที่นำย B  
ใช้แรง  35 นิวตัน  ลำกวัถตุไปด้วยระยะทำง 6 เมตร  จงเปรียบเทียบปริมำณงำนของนำย A และ 
นำย B  

วิธีท ำ     จำกสมกำร       W =  F  S 
 นำย A ท ำงำน =  30 N   10 m = 300 N.m หรือ 300 J 
  นำย B ท ำงำน =  35 N   8 m = 280 N.m หรือ 280 J 
 ดังนั้น นำย A จึงท ำงำนมำกกว่ำนำย B เท่ำกับ 20 N.m หรอื 20 J 
   

3.2 ประเภทของพลังงำน 
 

โดยทั่วไปนักวิทยำศำสตร์นิยมแบ่งพลังงำนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1) พลังงำนศักย์ (Potential energy) หมำยถึง พลังงำนที่แฝงอยู่ในสสำรและพร้อมที่จะ

ท ำงำนได ้  
(2) พลังงำนจลน์ (Kinetic energy) หมำยถึง พลังงำนที่ท ำให้เกิดงำนโดยมีกำรเคลื่อนที่ข้ึน    

 
 

นอกจำกนี้ยังจ ำแนกพลังงำนได้อีกหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำ ดังนี้ 
 
 

3.2.1 กำรจ ำแนกพลังงำนตำมแหล่งที่มำ แบ่งพลังงำนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 

(1) พลังงำนปฐมภูมิ (Primary energy) หมำยถึง พลังงำนที่ได้โดยตรงจำกแหลงก ำเนิดตำม
ธรรมชำติและไม่ผ่ำนกำรแปรรูป เช่น แสงแดด ลม น้ ำ ถ่ำนหิน แก๊สธรรมชำติ น้ ำมันดิบ เป็นต้น 
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(2) พลังงำนทุติยภูมิ (Secondary energy) หมำยถึง พลังงำนที่ได้จำกกำรแปรรูปพลังงำน
ปฐมภูมิให้อยู่ ในรูปที่ ใช้ประโยชน์ในลักษณะต่ำงๆ ได้ เช่น พลังงำนไฟฟ ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง   
แก๊สหุงต้ม  แก๊สธรรมชำติ เป็นต้น 

 
3.2.2 กำรจ ำแนกพลังงำนตำมลักษณะกำรเกิด แบ่งพลังงำนออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
   

(1) พลังงำนเคมี (Chemical energy) เป็นพลังงำนที่สะสมอยู่ในสสำรต่ำงๆ โดยอยู่ในพันธะ
ระหว่ำงอะตอมในโมเลกุลเมื่อมีกำรสลำยพันธะเหล่ำนี้พลังงำนสะสมจะถูกปล่อยออกมำในรูปของ
ควำมร้อนและแสงสว่ำง เช่น พลังงำนที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ พลังงำนในกองฟืน พลังงำนในน้ ำมัน
เชื้อเพลิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลังงำนเคมีในอำหำรซึ่งเรำจะเห็นได้จำกข้อมูลโภชนำกำรบนฉลำกของ
ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 3.1) เป็นต้น 

 
 

 
 
 

รูปที ่3.1 ปริมำณพลังงำนเคมีในอำหำร  
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยำ รัตนำปนนท์, ม.ป.ป.) 
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(2) พลังงำนควำมร้อน (Heat energy หรือ Thermal energy) เป็นพลังงำนที่ท ำให้สสำรมี
อุณหภูมิสูงขึ้นจนอำจมีกำรเปลี่ยนสถำนะ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีได้ เช่น พลังงำนควำมร้อนจำก
กำรเผำไหมเ้ชื้อเพลิง พลังงำนควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ เป็นต้น 

(3) พลังงำนจำกกำรแผ่รังสี (Radiant energy) เป็นพลังงำนที่อยู่ในรูปคลื่น เช่น คลื่นแสง  
คลื่นเสียง คลื่นควำมร้อน คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น เรำอำจกล่ำวได้ว่ำพลังงำนจำกกำรแผ่รังสี
เป็นพลังงำนจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ   

(4) พลังงำนกล (Mechanical energy) เป็นพลังงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนที่โดยตรง พลังงำนกลอยู่ได้ทั้งในสภำพที่เป็นพลังงำนศักย์กล (Potential mechanical 
energy) และพลังงำนจลน์กล (Kinetic mechanical energy) เช่น วัตถุที่อยู่นิ่งบนที่สูงจะมีพลังงำน
ศักย์กลจ ำนวนหนึ่งแฝงอยู่ หำกวัตถุนี้ถูกท ำให้ตกลงมำ พลังงำนศักย์กลจะลดลงและเปลี่ยนเป็น
พลั งงำนจลน์กลของกำรเคลื่ อนที่ แทนสิ่ งมีชี วิ ตอำศัยพลั งงำนกลในกำรท ำงำนที่ ต้องมี 
กำรเคลื่อนไหวเป็นประจ ำ เช่น กำรเดิน กำรขยับแขนขำ กำรหยิบวัตถุ เป็นต้น  

(5) พลังงำนไฟฟ้ำ (Electrical energy) เป็นพลังงำนจลน์ที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของกระแส
อิเล็กตรอนไปตำมวัตถุที่เป็นตัวน ำไฟฟ้ำ มีผลให้เกิดกระแสไฟฟ้ำขึ้น พลังงำนไฟฟ้ำนับว่ำเปนพลังงำน
ที่ใชมำกที่สุดในชีวิตประจ ำวัน เนื่องจำกเปนพลังงำนที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นพลังงำนรูปอ่ืนไดงำย เชน 
เปลี่ยนเปนพลังงำนกลจำกพัดลม หรือเปนพลังงำนควำมรอนจำกหมอหุงขำว เปนตน 

(6) พลังงำนนิวเคลียร์ (Nuclearenergy) เป็นพลังงำนที่ถูกปล่อยออกจำกสำรกัมมันตรังสีที่มี
อยู่ในธรรมชำติ เช่น เรเดียม-226  ยูเรเนียม-238 หรือสำรกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น โคบอลต์-
60  ซีเซียม-137 และอิริเดียม-192 เป็นต้น นอกจำกนี้พลังงำนนิวเคลียร์ยังรวมไปถึงพลังงำนที่เกิด
จำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear fusion) เป็นกำรที่
นิวเคลียสของธำตุขนำดเล็กรวมตัวเป็นนิวเคลียสของธำตุที่มีขนำดใหญ่ขึ้นกำรรวมตัวกันของธำตุเบำ
ตั้งแต่ 2 ธำตุขึ้นไป และปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear fission) เป็นกำรที่นิวเคลียสของธำตุ 
ขนำดใหญ่แตกตัวเป็นนิวเคลียสของธำตุที่มีขนำดเล็กลง (รูปที่ 3.2) 
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รูปที ่3.2 ลักษณะของปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิชชันและปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิวชัน 
(Ulmer-Scholle, n.d.) 
 

กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมหรือกำรท ำงำนต่อไปนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนที่จ ำแนกตำมลักษณะ 
กำรเกิดอย่ำงไร จงอภิปรำย  
1) กำรออกก ำลังกำย              2) กังหันวิดน้ ำ                3) กำรท ำงำนของเตำอบลมร้อนไฟฟ้ำ 

ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิชชัน 

ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิวชัน 
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3.2.3 กำรจ ำแนกพลังงำนตำมลักษณะกำรใช้ แบ่งพลังงำนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   

(1) พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป หรือพลังงำนสิ้นเปลือง (Non-renewable energy) เป็น
พลังงำนที่ไมสำมำรถน ำกลับมำใชไดอีก และไม่สำมำรถสร้ำงทดแทนขึ้นใหม่ได้ทันเวลำที่ต้องกำร 
เชน พลังงำนฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงำนที่ได้จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ได้แก่ น้ ำมัน หินน้ ำมัน 
ทรำยน้ ำมัน ถ่ำนหิน และแก๊สธรรมชำติ   ในกรณีที่ยังไม่มีกำรขุดเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมำใช้เรำอำจ
เรียกเชื้อเพลิงเหล่ำนี้ว่ำเป็นแหล่งพลังงำนส ำรอง  

(2) พลังงำนหมุนเวียน (Renewable energy) เป็นพลังงำนที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้
โดยไม่มีวันหมดไป หรือสำมำรถสร้ำงทดแทนขึ้นใหม่ได้ทันเวลำที่ต้องกำร  ตลอดจนสำมำรถน ำมำ 
แปรสภำพเพ่ือหมุนเวียนกลับมำใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น แสงอำทิตย์ ไม้ แกลบ ชำนอ้อย ชีวมวล น้ ำ 
และคลื่นทะเล เป็นต้น 
  
3.3 พลังงำนฟอสซิล 

 

พลังงำนฟอสซิลเกิดจำกกำรทับถมกันของซำกพืชซำกสัตว์ขนำดเล็กในทะเลเมื่อประมำณ
500 ล้ำนปีก่อน กำรทับถมและตกตะกอนเป็นชั้นหนำนับพันเมตรจนกลำยเป็นชั้นหินใต้ผิวโลก   
ท ำให้ได้รับควำมร้อนจำกใต้พิภพและเกิดกำรสลำยตัวของอินทรีย์สำรกลำยเป็นวัตถุที่สำมำรถเป็น
เชื้อเพลิงและให้พลังงำนได้  (ฝ่ำยชุมชนและผู้ด้อยโอกำส ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ, 2556) เชื้อเพลิงฟอสซิลมีอยู่หลำยรูปแบบดังนี้ 
 

(1) ถ่ำนหิน (Coal)  ถ่ำนหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลแข็ง  มีอยู่ 5 ประเภท จ ำแนกตำมล ำดับ
ระยะเวลำของกระบวนกำรเกิด ได้แก่ พีต (Peat) ลิกไนต์ (Lignite) ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)  
บิทูมินัส (Bituminous) และแอนทรำไซต์ (Anthracite) ตำมล ำดับ คุณภำพและควำมร้อนจำก 
กำรใช้ถ่ำนหินชนิดต่ำงๆ เป็นเชื้อเพลิงจะมีควำมแตกต่ำงกันดังตำรำงที่ 3.1 ในปัจจุบันมีกำรใช 
ถ่ำนหินเปนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟำ อุตสำหกรรมปูนซีเมนต และอุตสำหกรรมที่ใชหมอไอน้ ำ             
เชน โรงงำนกระดำษ เปนตน 

(2) ปิโตรเลียม (Petroleum)     ปิโตรเลียมเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ประกอบด้วยน้ ำมันดิบ 
(Crude oil) และแก๊สธรรมชำติ (Natural gas) ที่เกิดจำกกำรกลั่นตัวตำมธรรมชำติโดยทั้งน้ ำมันดิบ
และแก๊สธรรมชำติจะมีกำรสะสมและซึมผ่ำนชั้นหินที่เป็นรูพรุน เช่น ชั้นหินทรำยและชั้นหินปูนไปสู่
แอ่งหินที่ต่ ำกว่ำ จำกนั้นจะค่อยๆ สะสมตัวอยู่ระหว่ำงชั้นหินที่มีควำมหนำแน่นซึ่งไม่สำมำรถซึมผ่ำน
ไปได้อีก และจะถูกกักไว้ในแอ่งชั้นหินเหล่ำนั้นภำยใต้พ้ืนโลกแต่ในบำงต ำแหน่งเนื่องจำกถูกแรงอัด
จำกชั้นหิน ท ำให้ปิโตรเลียมพยำยำมเคลื่อนตัวแทรกไปตำมรอยแตกของชั้นหินไปอยู่ตำมแหล่งต่ำงๆ 
ที่เหมำะสมต่อไป 
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เนื่องจำกน้ ำมันดิบประกอบดวยสำรประกอบไฮโดรคำรบอนหลำยพันชนิด ก่อนน ำไปใช้ต้อง
ท ำกำรแยกองคประกอบต่ำงๆ น้ ำมันดิบ โดยกำรกลั่นล ำดับส วนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล เป็นต้น (รูปที่ 3.3)  

(3) หินน้ ำมัน (Oil shale)  หินน้ ำมันเกิดจำกซำกพืชและสัตวที่สะสมในบริเวณที่เคยเปน 
แหลงน้ ำขนำดใหญ่มำกอน เมื่ออินทรียวัตถุเหลำนั้นแปรสภำพเปนสำรคลำยยำงมีลักษณะเหนียว 
เรียกวำ คีโรเจน (Kerogen) สวนเศษหินดินทรำยที่มีสำรคีโรเจนอยูดวยจะแปรสภำพเปนหินตะกอน 
สีเขม เรียกวำ หินน้ ำมันเมื่อถูกท ำใหรอนประมำณ 500 องศำเซลเซียสจะใหน้ ำมันและแก๊สไฮโดร-
คำรบอน 

(4) ทรำยน้ ำมัน (Tar sand) ทรำยน้ ำมัน คือ ทรำยที่ประกอบดวยสำรประกอบไฮโดรคำรบอน
และสำรอินทรีย์ อ่ืนๆ รวมตัวกันอยู ในลักษณะของน้ ำมันหนักแทรกอยู ตำมช องว ำงของ 
ชั้นหิน และท ำหนำที่คลำยสำรเชื่อมเม็ดทรำยเขำดวยกัน ทรำยน้ ำมันจะอยู่ในลักษณะครึ่งแข็ง 
ครึ่งเหลว มีควำมเหนียว มีสีด ำ และไม่สำมำรถที่จะเคลื่อนที่ไปมำได้เช่นเดียวกับน้ ำมันดิบทั่วๆ ไป    
แต่เมื่อสกัดน้ ำมันออกมำปรับสภำพดัดแปลงด้วยกรรมวิธีทำงเคมีจะได้น้ ำมันดิบคุณภำพดี  
ที่เรียกว่ำน้ ำมันดิบสังเครำะห์ (Synthetic Crude Oil) ใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือกำรผลิตเชื้อเพลิงที่ดีได้
เช่นเดียวกับน้ ำมันปิโตรเลียม 

 
ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่ำนหินชนิดต่ำงๆ  

 

ประเภทของถำนหิน ค่ำควำมร้อน ค่ำควำมชื้น ปริมำณขี้เถ้ำ ปริมำณก ำมะถัน 
แอนทรำไซต์ สูง ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ 
บิทูมินัส  สูง ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ 
ซับบิทูมินัส  ปำนกลำง - สูง ปำนกลำง  ปำนกลำง  ปำนกลำง  
ลิกไนต์ ต่ ำ - ปำนกลำง สูง สูง ต่ ำ - สูง 
พีต ต่ ำ สูง สูง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแหล่ง

ที่พบ 
(ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน, 2556) 
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รูปที่ 3.3 ขบวนกำรกลั่นน้ ำมันดิบ 
(บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน), 2555) 

 
 

 

กิจกรรมที่ 3.2 จงสืบค้นข้อมูลกำรใช้พลังงำนฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงำนปฐมภูมิในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำในประเทศไทย 1 แห่ง  
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3.4 สถำนกำรณ์พลังงำนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต 
 

พลังงำนเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนอย่ำงหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจ ำวัน และควำมต้องกำรพลังงำนทั่วโลกก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องพลังงำนส่วนใหญ่ 
ที่หล่อเลี้ ยงกิจกรรมของมนุษย์ ในปัจจุบันได้มำจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพำะถ่ำนหิน  
แก๊สธรรมชำติ และน้ ำมันดิบเนื่องจำกเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงำนที่มีอยูอยำงจ ำกัด ดังนั้นเมื่อ
มีกำรขุดเจำะเชื้ อเพลิงฟอสซิลขึ้นมำใช เป นจ ำนวนมำกจะท ำให พลังงำนชนิดนี้หมดไป 
จำกโลกในที่สุดเป็นที่คำดกำรณ์ว่ำหำกอัตรำกำรบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงอยู่ในระดับสูง 
เช่นในปัจจุบัน  น้ ำมันดิบ แก๊สธรรมชำติ และถ่ำนหินจะหมดไปจำกโลกในปี พ.ศ. 2582, พ.ศ. 2604 
และ พ.ศ. 2760 ตำมล ำดับ (สืบพงษ พงษสวัสดิ์, 2554) 

เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้พลังงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ทั่วโลกพบว่ำควำมต้องกำร
พลังงำนเพื่อน ำไปผลิตกระแสไฟฟ้ำยังคงเป็นอันดับหนึ่ง โดยในป ีค.ศ. 2040 กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจะ
เพ่ิมขึ้นกว่ำ 40% เพ่ือสนองควำมต้องกำรบริโภคไฟฟ้ำของโลกแต่จำกปญหำกำรลดลงของปริมำณ
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่นับวันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงขึ้นประกอบกับกำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพำะกำรท ำลำยโอโซนบนชั้นบรรยำกำศที่ส่งผลให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกและภำวะโลกร้อนท ำให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักและหันมำแสวงหำ
แหล่งพลังงำนอ่ืนๆเพ่ือลดกำรพ่ึงพำเชื้อเพลิงฟอสซิโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสวงหำแหล่งพลังงำน
ทำงเลือกใหม่ที่สะอำดกว่ำ (Cleaner energy) และสำมำรถผลิตหมุนเวียนได้อย่ำงเพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 
ส ำหรับในประเทศไทยนั้น  กระทรวงพลังงำนได เสนอ “แผนสงเสริมกำรพัฒนำพลังงำน

ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 2012 - 2021” โดยมีเปำหมำยเพ่ิมกำรใชพลังงำนทำงเลือกและ
พลังงำนทดแทนในสัดสวนรอยละ 25 ของพลังงำนทั้งหมดที่ใชภำยในประเทศในป พ.ศ. 2564  ทั้งนี้
เพ่ือลดกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซธรรมชำติที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและพลังงำนทดแทน
รูปแบบหนึ่ งที่ ได้ รับกำรพิจำรณำให้ควำมส ำคัญในกำรผลิตไฟฟ้ำคือพลั งงำนนิว เคลียร์    
แต่จำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและสึนำมิที่ เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นระหว่ำงเดือนมีนำคมถึง 
เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 ส่งผลให้มีกำรรั่วไหลของกัมมันตรังสีจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ 
(Fukushima Daiichi) สู่สภำวะแวดล้อมภำยนอก  ก่อให้เกิดควำมตระหนกต่อควำมปลอดภัยของ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในสังคมโลกเป็นอย่ำงมำก   กระทรวงพลังงำนจึงได้ชะลอแผนกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ออกไป และบ่งชี้ว่ำประเทศไทยต้องพ่ึงพำพลังงำนด้วยวิธีกำรอ่ืน   อันประกอบด้วย 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงเต็มที่และกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนรูปแบบอ่ืนๆ  (บัณฑิต 
เอ้ืออำภรณ์, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ และ รักษนัย นิธิฤทธิไกร, 2554) 
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3.5 พลังงำนทดแทน 
 

พลังงำนทดแทน (Alternative energy) หมำยถึง พลังงำนที่น ำมำใช้แทนพลังงำน 
ฟอสซิล โดยอำจเป็นพลังงำนทดแทนชนิดพลังงำนสิ้นเปลือง เช่น พลังงำนนิวเคลียร์ หรืออำจเป็น
พลังงำนทดแทนชนิดพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม เป็นต้น 

    
พลังงำนทดแทนมีอยู่หลำยรูปแบบ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยสรุปดังนี้ 
 

3.5.1 พลังงำนแสงอำทิตย์  
 

แสงจำกดวงอำทิตย์เกิดจำกปฏิกิริยำเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear reaction) หรือ 
ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิวชันในดวงอำทิตย์เมื่อแสงอำทิตย์เดินทำงมำถึงนอกชั้นบรรยำกำศของโลกจะมี
ควำมเข้มแสงโดยเฉลี่ยประมำณ 1,350 วัตต์ต่อตำรำงเมตร แต่จะสูญเสียพลังงำนบำงส่วนไปเมื่อผ่ำน
ชั้นบรรยำกำศต่ำงๆ ที่ห่อหุ้มโลกท ำให้ควำมเข้มแสงลดลงเหลือประมำณ 1,000 วัตต์ต่อตำรำงเมตร 
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนทดแทนชนิดพลังงำนหมุนเวียน และมีลักษณะกระจำยไปถึงผู้ใช้
โดยตรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งพลังงำนที่สะอำดปรำศจำกมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยปรกติมนุษย์ใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ตำมธรรมชำติในชีวิตประจ ำวันอยู่แล้ว เช่น กำรตำกผ ำ กำรตำกผลผลิตทำง 
กำรเกษตร และอุตสำหกรรมท ำนำเกลือ เมื่อเริ่มมีกำรวิจัยและพัฒนำทำงเทคโนโลยี จึงมีกำรออกแบบ
เครื่องมือในกำรน ำพลังงำนแสงอำทิตยมำใชประโยชนให้ได้มำกขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีกำรผลิต 
ควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์เพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิตน้ ำร้อน กำรท ำน้ ำกลั่น กำรอบแห้ง (รูปที่ 3.4) และ
เทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนไฟฟำจำกแสงอำทิตย์ (รปูที่ 3.5)   

 

 

รูปที่ 3.4 เครื่องท ำน้ ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(บริษัท รำโวเทค จ ำกัด, 2554) 
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รูปที่ 3.5 โรงอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(SMEs Creative By iTAP, 2554) 

 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ 

ได้แก่ 
(1) เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ (Photovoltalic technology) เป็น

เทคโนโลยีที่ใช้เซลลแสงอำทิตย (Solar cell หรือ Photovoltalic cell) ซึ่งท ำจำกสำรกึ่งตัวน ำ 
เป็นตัวกลำงในกำรเปลี่ยนพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ปัจจุบันประเทศไทยมี 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์จ ำนวนมำก  รูปที่ 3.6 แสดงตัวอย่ำงกำรสร้ำงฟำร์มผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ รวมก ำลังกำรผลิต 12.4 เมกกะวัตต์ (Thailand industry.com, 2010)  
 

(2) เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ (Solar thermal 
electric system หรือ Concentrating solar power) เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ใช้กระบวนกำรควำมร้อน (Thermal Process) ซึ่งมีลักษณะกำรท ำงำนคล้ำยแว่นขยำย 
โดยใช้อุปกรณ์รับแสง เช่น กระจกหรือวัสดุสะท้อนแสง  ซึ่งจะรวบรวมควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์มำไว้ 
ที่จุดเดียวกัน หรือที่เรียกว่ำ ระบบควำมร้อนรวมศูนย์ ท ำให้เกิดควำมร้อนสูง ส่งผ่ำนไปยังตัวกลำง 
เช่น น้ ำหรือน้ ำมัน แล้วน ำน้ ำหรือน้ ำมันที่ร้อนไปหมุนกังหันเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ต่อไป 

 
 



61 
 

 
 
 

รูปที ่3.6 กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ 
(Thailand industry.com, 2010) 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.7 กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ 
(Maria Trimarchi, 2014) 
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3.5.2  พลังงำนลม (Wind power)  

ลมเกิดจำกกำรที่พ้ืนที่ต่ำงๆ บนโลกมีควำมสำมำรถกำรดูดกลืนควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ได้
ไม่เท่ำกัน  บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่ำ อำกำศจะขยำยตัว  ท ำให้มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ และลอยขึ้น
สูง  อำกำศในบริเวณที่เย็นกว่ำซึ่งมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำจะเข้ำมำแทนที่  กำรเคลื่อนที่ของอำกำศ
จึงก่อให้เกิดลม เช่น ลมบก-ลมทะเล เกิดจำกในตอนกลำงวันน้ ำทะเลรับควำมร้อนได้มำกกว่ำพ้ืนดิน  
อำกำศเหนือน้ ำทะเลมีอุณหภูมิต่ ำกว่ำบนบก ท ำให้เกิดลมพัดจำกทะเลเข้ำหำฝั่ง ส่วนในกลำงคืนน้ ำ
ทะเลจะคำยควำมร้อนออกมำอำกำศเหนือนน้ ำทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่ำบนบก  ท ำให้เกิดลมที่พัด
จำกบกลงทะเล เป็นต้น  

พลังงำนลมเป็นพลังงำนทดแทนชนิดพลังงำนหมุนเวียนที่สะอำดปจจุบันมีกำรน ำเอำพลังงำน
ลมมำใชประโยชนมำกขึ้น  โดยใชกังหันลม (Wind turbine) รับพลังงำนจลน์จำกกำรเคลื่อนที่ของลม
เปลี่ยนเป็นพลังงำนกลเพื่อน ำมำใชประโยชนโดยตรง เชน กำรบดสีเมล็ดพืช กำรสูบน้ ำ หรือหรือใชใน
กำรผลิตพลังงำนไฟฟำ  

 

 
 
 

รูปที่ 3.8 ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกกังหันลม 
(กำรไฟฟำฝ่ำยผลิตแหงประเทศไทย, 2555) 
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แม้ว่ำพลังงำนทดแทนตำมธรรมชำติที่สะอำดแต่กำรใช้พลังงำนลมผลิตไฟฟ้ำยังมีข้อจ ำกัดหลำย
ประกำร เช่น ควำมเร็วของลมต้องสูงเพียงพอในกำรหมุนกังหันควำมต้องกำรพ้ืนที่สูงส ำหรับติดตั้งกังหัน
ลมให้อยู่ห่ำงกันเพ่ือลดควำมปั่นป่วนหลังจำกที่ลมผ่ำนกังหันลมตัวอ่ืน และกำรเกิดเสียงดังจำกกำรหมุน
ของกังหันลมและตัวเครื่องจักรกลภำยในกังหันโดยเฉพำะในประเทศไทยที่ยังประสบปัญหำด้ำนเงินลงทุน
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีกังหันลมรำคำสูงน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศปัจจุบันกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยมี
กำรติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ 2 แห่ง คือ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต และล ำตะคอง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

   
3.5.3 พลังงำนชีวมวล (Biomass energy)  

ชีวมวล (Biomass) หมำยถึง สิ่งที่ได้จำกสิ่งมีชีวิตหรือสำรอินทรีย์ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็น
พลังงำนได้ โดยรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร เช่น ฟำงข้ำว แกลบ กำกอ้อย ทะลำยปำล์ม เศษไม ้
มูลสัตว์ ของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร และของเสียจำกชุมชน  
เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน  และผลิตต่อไปเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำได้ในที่สุด 

ในปัจจุบันพลังงำนประเภทชีวมวลก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ชีวมวลจัดเป็นกำรลงทุนที่มีต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับพลังงำนประเภทอ่ืนกระบวนกำร
แปรรูปพลังงำนชีวมวลไปเป็นพลังงำนรูปแบบต่ำงๆ เกิดข้ึนได้หลำยลักษณะ ดังนี้ 

(1) กำรเผำไหม้โดยตรงหรือกำรสันดำปเมื่อน ำชีวมวลมำเผำจะได้ควำมร้อนออกมำตำม 
ค่ำควำมร้อนของชนิดชีวมวลนั้นๆควำมร้อนที่ได้จำกกำรเผำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรผลิตไอน้ ำที่มี
อุณหภูมิสูง และน ำไอน้ ำควำมดันสูงไปขับกังหันไอน้ ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำต่อไป 

(2) กำรผลิตแก๊ส เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เรียกว่ำ แก๊ส
ชีวภำพ (Biogas) ภำยใต้สภำวะที่มีอุณหภูมิสูงและมีปริมำณออกซิเจนต่ ำแก๊สชีวภำพที่ได้จะมี
องค์ประกอบของแก๊สมีเทน แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สคำร์บอนมอนอกไซด์ 

(3) กำรหมัก เป็นกำรน ำชีวมวลมำหมักด้วยแบคทีเรียในสภำวะไร้อำกำศ  ชีวมวลจะถูกย่อย
สลำยและแปรรูปเกิดแกซชีวภำพที่มีองค์ประกอบเป็นแก๊สมีเทน และแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นหลัก 

(4) กำรผลิตเชื้อเพลิงเหลว เปนกำรเปลี่ยนสภำพชีวมวลใหเปนเชื้อเพลิงเหลว โดยใช
กระบวนกำรไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งเปนกำรใหควำมรอนกับชีวมวลโดยปรำศจำกออกซิเจน 
ท ำใหชีวมวลเปลี่ยนไปเปนน้ ำมันเหลว เรียกวำ น้ ำมันไพโรไลซิส ซึ่งจะสำมำรถน ำไปผลิตไฟฟำได  
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รูปที่ 3.9 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจำกวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร 

(ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2556) 
 
 
 

3.5.4  พลังงำนน้ ำ (Hydropower)  

พลังงำนน้ ำหรือพลังน้ ำเป็นพลังงำนทดแทนชนิดหมุนเวียนที่สะอำดโดยมนุษย์ได้น ำ 
พลังงำนจลน์อันเกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของน้ ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรใช้พลังน้ ำหมุนกังหัน
วิดน้ ำเข้ำพ้ืนที่กำรเกษตร กำรใช้พลังน้ ำหมุนเครื่องโม่แป้งหรือเครื่องสีข้ำว เป็นต้น    นอกจำกนี้
เทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำยังได้รับกำรพัฒนำก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำก อำศัยหลักกำร
เช่นเดียวกันคือกำรเคลื่อนที่ของน้ ำท ำให้กังหันน้ ำ (Turbine) หมุนและผลิตไฟฟ้ำได้กำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังน้ ำแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) พลังงำนน้ ำตก กำรผลิตไฟฟ้ำท ำได้โดยอำศัยพลังงำนของน้ ำที่ตกออกจำกแหล่งน้ ำตำม
ธรรมชำติ หรือน้ ำตกที่เกิดจำกกำรดัดแปลงสภำพธรรมชำติ เช่น น้ ำตกที่เกิดจำกกำรสร้ำงเขื่อนกั้นน้ ำ  
น้ ำ ตกจำกทะ เลสำบบนเทื อก เขำสู่ หุ บ เ ข ำ กระแสน้ ำ ในแม่ น้ ำ ไหลตกหน้ ำ ผำ เป็ นต้ น  
กำรสร้ำงเขื่อนกั้นน้ ำและให้น้ ำตกไหลผ่ำนกังหันน้ ำซึ่งขับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำก ำลังงำนน้ ำที่ได้จะขึ้นอยู่
กับควำมสูงของน้ ำและอัตรำกำรไหลของน้ ำที่ปล่อยลงมำ  ดังนั้นกำรผลิตพลังงำนจำกพลังงำนนี้
จ ำเป็นต้องมีบริเวณที่เหมำะสมและกำรสร้ำงเขื่อนนั้นจะต้องลงทุนอย่ำงมำก   อย่ำงไรก็ตำมจำก 
กำรส ำรวจคำดว่ำทั่วโลกสำมำรถผลิตก ำลังไฟฟ้ำจำกก ำลังน้ ำมำกกว่ำพลั งงำนทดแทนประเภทอ่ืน 
(รูปที่ 3.10) 
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(2) พลังงำนน้ ำขึ้นน้ ำลง อำศัยหลักกำรที่น้ ำไหลเข้ ำอ่ำงเก็บน้ ำเมื่ อเวลำน้ ำขึ้น และ 
ไหลออกจำกอ่ำงเก็บน้ ำเวลำน้ ำลง เมื่อควบคุมกำรไหลเข้ำออกของน้ ำโดยให้ไหลผ่ำนกังหันน้ ำ        
ที่ต่อเชื่อมกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อกังหันน้ ำหมุนกจ็ะได้ไฟฟ้ำออกมำใช้งำน (รูปที่ 3.11) 

  
รูปที่ 3.10 โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนภูมิพล  

(ฝ่ำยสื่อสำรองค์กำร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, มปป) 

 
 
 

  
รูปที่ 3.11 หลักกำรท ำงำนของระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำขึ้นน้ ำลง   

(Encyclopaedia Britannica, 2008) 
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รูปที่ 3.12 หลักกำรท ำงำนของระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนคลื่น   

(Bionomicfuel.com, n.d.) 

 
 
 

(3) พลังงำนคลื่น เป็นกำรเก็บเกี่ยวเอำพลังงำนที่ลมถ่ำยทอดให้กับผิวน้ ำในมหำสมุทร 
เกิดเป็นคลื่นวิ่งเข้ำสู่ชำยฝั่งและเกำะแก่งต่ำงๆ เครื่องผลิตไฟฟ้ำพลังงำนคลื่นจะถูกออกแบบให้ลอยตัว
อยู่บนผิวน้ ำบริเวณหน้ำอ่ำวด้ำนหน้ำที่หันเข้ำหำคลื่น (รูปที่ 3.12) กำรใช้คลื่นเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ จะให้
ผลดีได้ควรมียอดคลื่นเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เมตร แต่จำกกำรวัดควำมสูงของยอดคลื่นสูงสุดในประเทศไทยที่
จังหวัดระนองพบว่ำ ยอดคลื่นสูงสุดเฉลี่ยเพียง 4 เมตร ดังนั้นกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนคลื่นจึงถือว่ำ
ไม่เหมำะสมกับประเทศไทย (กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน, 2556) 

 
 
 

3.5.5  พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 

พลังงำนควำมรอนใตพิภพ คือ พลังงำนธรรมชำติที่เกิดจำกควำมรอนที่ถูกกักเก็บอยูภำยใตผิว
โลก  โดยปกติอุณหภูมิภำยใตผิวโลกจะเพ่ิมขึ้นตำมควำมลึกในบริเวณสวนลำงของชั้นเปลือกโลก 
(Crust) หรือที่ควำมลึกประมำณ 25-30 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 250 - 1,000  
องศำเซลเซียส ในขณะที่จุดศูนยกลำงของโลกอำจุมีอุณหภูมิสูง 3,500 - 4,500 องศำเซลเซียส 
เมื่อเปลือกโลกมีกำรเคลื่อนตัวจะท ำใหเกิดรอยแตกของชั้นหิน น้ ำและน้ ำฝนที่ไหลซึมลงไป 
ตำมรอยแยกสู ชั้นหินใตผิวดิน มีกำรสะสมตัวและรับควำมร อนจำกชั้นหินแมกมำ (Magma) 
จนกระทั่ งน้ ำ กลำย เป นน้ ำ ร อนและไอน้ ำ แทรกตั วกลั บขึ้ นมำบนผิ วดิ น เป นผลท ำ ให                     
เกิดปรำกฏกำรณธรรมชำติตำงๆ บนผิวโลก เชน น้ ำพุรอน (Hot spring) น้ ำพุรอนไกเซอร (Geyser)  
พุโคลนหรือบอโคลนเดือด (Mudpot) บอไอเดือดหรือพุแก๊ส (Fumarole) เปนตน (รูปที่ 3.13)   
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เรำสำมำรถน ำพลังงำนควำมรอนใตพิภพมำใชประโยชนในกำรผลิตกระแสไฟฟำได้โดยกำร
เจำะหลุมที่มีน้ ำร้อนอุณหภูมิสูงเพ่ือผลิตน้ ำร้อน น้ ำร้อนจะถูกปั๊มเข้ำถังต้มไอแล้วส่งเข้ำไป  
ขับดันเครื่องกังหันไอน้ ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหันไอน้ ำก็จะหมุนไปพร้อมกับผลิต
พลั ง งำนไฟฟ้ำออกมำใช้ งำน ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำรใช้ แหล่ งพลั งงำนควำมร้อน  
ใต้พิภพ เพ่ือผลิตไฟฟ้ำเพียงแห่งเดียวคือ โรงไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพฝำง  
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีอ ำเภอฝำง จงัหวดัเชยีงใหม่  มีขนำดก ำลังผลิต 300 กิโลวัตต์  

 

     
 

                       น้ ำพุรอน            น้ ำพุรอนไกเซอร์ 
 

        
 

             พุโคลนหรือบอโคลนเดือด      บอไอเดือดหรือพุแก๊ส 
 

รูปที ่3.13 พลังงำนควำมรอนใตพิภพรูปแบบต่ำงๆ 

 

กิจกรรมที่ 3.3 น้ ำพุรอน น้ ำพุรอนไกเซอร พุโคลนหรือบอโคลนเดือด และบอไอเดือดหรือพุแก๊ส  
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร จงอภิปรำย 
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3.5.6 เชื้อเพลิงไฮโดรเจน    

ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทดแทนอย่ำงหนึ่งที่ก ำลังได้รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำง และยังถูก
ยกให้เป็นสุดยอดพลังงำนสะอำดที่ควรจะน ำมำใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลมำกที่สุด เนื่องจำกไฮโดรเจน
เป็นสสำรที่ให้พลังงำนสูง ผลจำกกำรเผำผลำญไฮโดรเจนไม่ว่ำจะด้วยกำรเผำไหม้โดยตรง หรือโดย
ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมีในเซลล์เชื้อเพลิง  ต่ำงก็ให้ผลิตผลเป็นไอน้ ำและก๊ำซออกซิเจนเท่ำนั้น ซึ่งแทบจะไม่
ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย จึงถือว่ำเป็นกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงที่สะอำดมำกโดยเฉพำะเมื่อเทียบ
กับกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพ่ือกำรบริโภคก็ยังมีอุปสรรคทำงเทคนิคอยู่
หลำยประกำร โดยเฉพำะกำรผลิตให้มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร ถึงแม้ว่ำเทคโนโลยีปัจจุบัน
จะสำมำรถผลิตก๊ำซไฮโดรเจนเหลวได้จ ำนวนหนึ่งแต่ต้นทุนกำรผลิตยังคงสูงมำกและเป็นกระบวนกำร
ที่ต้องใช้พลังงำนสูงด้วยท ำให้ก๊ำซไฮโดรเจนที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังคงมีรำคำสูง  ไม่คุ้มที่จะน ำมำใช้เป็น
เชื้อเพลิงส ำหรับกำรบริโภค (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศำล, 2552)    

 
 

3.5.7 แก๊สโซฮอล์  

แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จำกกำรผสมระหว่ำงเอทิลแอลกอฮอล์ 
(Ethyl alcohol) หรือเอทำนอล (Ethanol) ชนิดควำมบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งสำมำรถผลิตได้จำกพืช  
และน้ ำมันเบนซินตำมสัดส่วนที่ก ำหนด 

  
ปัจจุบันได้มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย 3 ชนิด ได้แก่ 
(1) น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10   มีส่วนผสมของเอทำนอลไม่เกิน 10% และไม่ต่ ำกว่ำ 9% กับ

น้ ำมันเบนซินพื้นฐำน 90% โดยปริมำตร 
(2) น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20  มีส่วนผสมของเอทำนอลไม่เกิน 20% และไม่ต่ ำกว่ำ 19% กับ

น้ ำมันเบนซินพื้นฐำน 80% โดยปริมำตร 
(3) น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85  มีส่วนผสมของเอทำนอล 85% และน้ ำมันเบนซินพ้ืนฐำน 15% 

โดยปริมำตร 
 

แก๊สโซฮอล์นับเป็นหนึ่งในพลังงำนทดแทนที่ช่วยลดปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศกำรผสมเอทำนอลซึ่งเป็นผลิตผลจำกกำรหมักพืช เช่น อ้อย  มันส ำปะหลัง กำกน้ ำตำล 
รวมทั้งธัญพืช เช่น ข้ำวฟ่ำง ข้ำว และข้ำวโพด (รูปที่ 3.14) จึงเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำง
กำรเกษตรในประเทศที่ส ำคัญอีกทำงหนึ่งและเนื่องจำกเอทำนอลบริสุทธิ์มีค่ำออกเทน (Octane 
number) สูงมำก  เมื่อน ำมำผสมรวมกับน้ ำมันเบนซิน จะได้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่ำออกเทนสูงโดย 
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ไม่จ ำเป็นต้องเติมสำรปรับค่ำออกเทน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สำรเมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (Methyl 
Tertiary Butyl Ether, MTBE) ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพดังนั้นกำรใช้แก๊สโซฮอล์จึงช่วยลดปริมำณ
มลพิษจำกท่อไอเสีย โดยไม่จ ำเป็นต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.14 กระบวนกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำล 
(กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน, ม.ป.ป.) 
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3.5.8  ไบโอดีเซล (Biodiesel) 

ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงที่ไดจำกน้ ำมันของสิ่งมีชีวิต เช่น เมล็ดละหุ่ง  ร ำข้ำว มะพร้ำว สบู่ด ำ  
เมล็ดงำ ถั่วเหลือง  หรือน้ ำมันจำกสัตว์ โดยอำจน ำมำผำนกระบวนกำรทำงเคมีให้เกิดเป็นสำรที่ 
เรียกวำ เมทิลเอสเทอร หรือ เอทิลเอสเทอร ซึ่งมีสมบัติใกลเคียงกับน้ ำมันดีเซลที่กลั่นจำกเชื้อเพลิง   
ปโตรเลียม สำมำรถใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลไดดีโดยไมตองท ำกำรดัดแปลงเครื่องยนต์ 

ไบโอดีเซลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (สถำบันสงเสริมกำรสอนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี, 
ม.ป.ป.) ได้แก่ 

(1) น้ ำมันพืชหรือน้ ำมันจำกไขมันสัตว ไบโอดี เซลประเภทนี้คือน้ ำมันพืชหรือน้ ำมัน 
จำกสัตว์ เช่น น้ ำมันมะพร ำว น้ ำมันปำลม น้ ำมันหมู ซึ่งน ำมำใชกับเครื่องยนตดีเซลโดยไม มี 
กำรผสมหรือเติมสำรเคมีอ่ืนๆ  แตเนื่องจำกไบโอดีเซลชนิดนี้มีควำมหนืดสูงกวำน้ ำมันดีเซลประมำณ 
11 - 17 เทำ และเกิดเปนไขที่อุณหภูมิต่ ำ  ยำกตอกำรปอนเขำสูหองเผำไหม กำรฉีดน้ ำมันให้เป็นฝอย 
และกำรสันดำปท ำให้กำรจุดระเบิดเกิดยำกเครื่องยนตจึงติดยำก และหลงเหลือครำบเขมำเกำะที่
หัวฉีด ผนังลูกสูบ แหวนและวำลวได้ ดังนั้นไบโอดีเซลชนิดนี้จึงไม เหมำะสมที่จะใชโดยตรงกับ
เครื่องยนต์ดีเซล 

(2) ไบโอดีเซลแบบลูกผสม ไบโอดีเซลประเภทนี้เปนกำรผสมระหวำงน้ ำมันพืชหรือน้ ำมันจำก
ไขมันสัตว์ กับน้ ำมันกำด น้ ำมันดีเซล หรือสำรอ่ืนๆ เพ่ือปรับสมบัติของไบโอดีเซลให้ใกล เคียงกับ
น้ ำมันดีเซล 

(3) ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ไบโอดีเซลประเภทนี้เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันพืชหรือน้ ำมันจำก
ไขมันสัตว์ไปผำนกระบวนกำรทำงเคมีที่เรียกวำทรำนเอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) โดยท ำ
ปฏิกิริยำกับแอลกอฮอล์ และมีกรดหรือดำงเป็นตัวเรงปฏิกิริยำ ดังรูปที่ 3.15 ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร
จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับน้ ำมันดีเซลมำกที่สุด แตใหกำรเผำไหมที่สมบูรณ์กวำน้ ำมันดีเซล จึงท ำให
เกิดไอเสียที่มีคำรบอนมอนอกไซดนอย และในไบโอดีเซลแบบเอสเทอรไมมีก ำมะถัน จึงไมมีปญหำ
เรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์ฝนกรด    นอกจำกนี้ยังมีเขมำคำรบอนนอย จึงไม
ท ำใหเกิดกำรอุดตันของระบบไอเสีย และยังชวยยืดอำยุกำรท ำงำนของเครื่องยนตได 

 
 

กิจกรรมที่ 3.4 น้ ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ ำมันไบโอดีเซลจัดเป็นพลังงำนสะอำดหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
จงอภิปรำย 

 
  



71 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.15 กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ 
 

3.5.9 กำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนของมหำสมุทร (Ocean Thermal Energy Conversion)  

มหำสมุทรมีพ้ืนที่ 70% ของพ้ืนผิวโลกและน้ ำเป็นตัวกักเก็บพลังงำนแสงอำทิตย์ 
อย่ำงหนึ่งในธรรมชำติ   กำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนของมหำสมุทรเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกควำม
แตกต่ำงของอุณหภูมิระหว่ำงผิวน้ ำด้ำนบนที่ อุ่นของมหำสมุทรเพรำะได้รั บควำมร้อนจำก 
ดวงอำทิตย์กับน้ ำเย็นจัดที่ควำมลึกด้ำนล่ำงของมหำสมุทรมำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ  

โดยทั่วไปโรงไฟฟ้ำที่ใช้ เชื้อเพลิงจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนของมหำสมุทร   
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (สมชัย สิธิบดีกุล และอ ำนวย อ๋องสุทธิ์, ม.ป.ป.) ได้แก่ 

(1) ระบบแบบวงจรปิด (Close-cycle system) มีหลักกำรท ำงำนจำกกำรเปลี่ยนควำมร้อน
จำกผิวน้ ำทะเลที่อุ่นเปลี่ยนให้ของเหลวท ำงำน (Working fluid) ซึ่งเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ ำ เช่น 
แอมโมเนีย มีอุณหภูมิสูงจนเดือดกลำยเป็นไอ ไอของแอมโมเนียที่ขยำยตัวนี้จะไปหมุนกังหันที่ 

เอทานอล/เมทานอล 

วัตถุดิบ 
น ้ามันพืช ไขมันสัตว์ (ใหม่หรือใช้แล้ว) 

สารเร่งปฏิกิริยา 

Pretreatment (optional) 

ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน 

ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ์ 

กลีเซอรีน (Glycerine) 
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ต่อเข้ำกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และไอของแอมโมเนียที่ผ่ำนกังหันแล้วจะควบแน่นกลับเป็นของเหลวโดย
กำรหล่อเย็นด้วยน้ ำที่เย็นจัดที่ควำมลึกด้ำนล่ำงของมหำสมุทร และวนกำรท ำงำนทั้งหมดเป็นวงจรปิด 

(2) ระบบแบบวงจรเปิด (Open cycle system) มีหลักกำรท ำงำนจำกกำรที่ใช้น้ ำผิวทะเล 
ที่อุ่นเป็นของเหลวท ำงำน น้ ำจะถูกท ำให้กลำยเป็นไอในสภำพเกือบเป็นสูญญำกำศที่อุณหภูมิของผิว
น้ ำ และไอน้ ำที่ขยำยตัวจะหมุนกังหันชนิดควำมดันต่ ำที่ต่อเข้ำกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  ส่วนไอน้ ำที่ไม่มี
เกลือและเกือบจะเป็นน้ ำบริสุทธิ์จะกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้งจำกกำรน ำไปหล่อเย็นกับน้ ำทะเลลึก 
ถ้ำกำรกลั่นตัวไม่ได้เกิดจำกกำรสัมผัสกันโดยตรงของไอน้ ำกับน้ ำทะเล น้ ำที่เกิดจำกกำรกลั่นตัวนี้  
ยังสำมำรถน ำไปใช้ดื่มกิน หรือใช้ในกำรชลประทำนได้       อย่ำงไรก็ตำมระบบกำรกลั่นตัวที่มีจำก
กำรสัมผัสกันระหว่ำงไอน้ ำกับน้ ำทะเลจะสร้ำงไฟฟ้ำได้มำกกว่ำ    ดังนั้นไอน้ ำที่ผสมกับน้ ำทะเลลึกจะ
กลำยเป็นน้ ำที่เค็มข้ึนและถูกปล่อยกลับลงสู่ทะเล กระบวนกำรทั้งหมดจะเกิดขึ้นซ้ ำเป็นวงจรโดยต้อง
จ่ำยน้ ำจำกผิวทะเลเข้ำไปอย่ำงต่อเนื่อง 

(3) ระบบผสม (Hybrid cycle) เป็นระบบที่ผสมระหว่ำงระบบแบบวงจรปิดและระบบวงจรเปิด 
เพ่ือสร้ำงไฟฟ้ำและน้ ำบริสุทธิ์ในปริมำณท่ีเหมำะสม 
 

 
 

รูปที่ 3.16 ระบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนของมหำสมุทรแบบวงจรปิด 
(Mercator Media Ltd, 2014) 
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3.6  กำรด ำรงชีวิตให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ของพลังงำนในโลกปัจจุบัน 
 

พลังงำนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือว่ำเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ 
ควำมเป็นอยู่ของคนในประเทศ กำรด ำรงชีวิตให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ของพลังงำนในโลกปัจจุบันมีแนว
ปฏิบัติที่ส ำคัญ ได้แก่ 

(1) แนวทำงกำรพัฒนำแบบยั่งยืน (Sustainable development) ขององค์กำรสหประชำชำติ  
แนวทำงกำรพัฒนำแบบยั่งยืนเป็นแนวควำมคิดที่สืบเนื่องจำกสภำพแวดล้อมที่ถูกท ำลำยมำกขึ้น 
เกิดอุบัติภัยทำงธรรมชำติที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง องค์กำรสหประชำชำติ 
ได้เสนอแนวทำงเพื่อขอควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอุตสำหกรรมในกำรป้องกันดูแลรักษำและลด
กำรท ำลำยสภำพแวดล้อมเพื ่อร ักษำวัฏจักรของวงจรชีว ิตให้สำมำรถ ด ำรงต่อไปในอนำคต   
โดยแนวทำงกำรพัฒนำแบบยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติมีสำระครอบคลุมกำรลดปริมำณกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือให้เกิดกำรหมุนเวียน กำรควบคุมประชำกร กำรน ำวัสดุ
กลับมำใช้ใหม่ (Reuse) และกำรน ำทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

(2) แนวทำงกำรใช้พลังงำนสะอำดและเทคโนโลยีสะอำด  พลังงำนสะอำด (Clean energy) 
คือ พลังงำนที่ได้มำโดยไม่ส่งผลกระทบและท ำให้ เกิดควำมสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหำ
ทำงด้ำนมลพิษต่ำงๆ ส่วนเทคโนโลยีสะอำด (Clean technology) คือ กำรพัฒนำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีของเสียหรือมลภำวะจำกกระบวนกำรผลิต  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด ตลอดจนค ำนึงถึงกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พลังงำน   และทรัพยำกรในกระบวนกำรผลิตน้อย 
ไม่ท ำลำยสภำพแวดล้อม  

(3) แนวทำงกำรใช้พลังงำนทดแทน  ปัญหำวิกฤตกำรณ์ด้ำนรำคำน้ ำมันของตลำดโลกที่สูงขึ้น
ท ำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในส่วนของภำคเกษตรกรรม  ภำคอุตสำหกรรม   
ภำคธุรกิจ  กำรคมนำคม กำรสื่อสำร  กำรก่อสร้ำง ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เมื่อพิจำรณำ
ถึงปริมำณทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอย่ำงสมบูรณ์ในประเทศไทย  เช่น  แสงแดด  ลม  พืชพรรณทำง
กำรเกษตรและชีวมวล ฯลฯ นั้น  หำกมีแนวทำงน ำมำประยุกต์ให้เป็นพลังงำนอย่ำงเหมำะสม    
พลังงำนทดแทนเหล่ำนี้จะสำมำรถลดปริมำณกำรน ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงมำก เช่น 
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจำกวัตถุดิบภำยในประเทศเพ่ือใช้ส ำหรับเป็นส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงในน้ ำมันดีเซลและเบนซิน จะช่วยลดรำคำของน้ ำมันทั้ง 2 ชนิดลงได้ในขณะที่ประสิทธิภำพ
ยังเทียบเท่ำกับแบบเดิม 

 
 

กิจกรรมที ่3.5 จงอภิปรำยและยกตัวอย่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันที่ถือเป็นกำรปรับตัวให้เข้ำ
กับสถำนกำรณ์ของพลังงำนในโลกปัจจุบัน 
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

1. พลังงำนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันของท่ำนเป็นพลังงำนชนิดใด  จงยกตัวอย่ำงให้ชัดเจน 
2. เชื้อเพลิงชีวมวลจัดเป็นพลังงำนสะอำดหรือไม่ จงอธิบำย 
3. จงบอกข้อดีของกำรใช้พลังงำนทดแทนแต่ละชนิด 
4. จงยกตัวอย่ำงวิธีกำรประหยัดพลังงำนในชีวิตประจ ำวันอย่ำงน้อย 10 ประกำร  
5. พลังงำนใดก ำลังจะหมดสิ้นไปจำกโลก  เพรำะเหตุใด 
6. พลังงำนหมุนเวียนท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร 
7. พลังงำนชุมชนคืออะไรและมีควำมสัมพันธ์กับพลังงำนทำงเลือกอย่ำงไร 
8. เหตุใดน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จึงจัดว่ำเป็นพลังงำนทำงเลือก 
9. จงอธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงน้ ำพุรอน น้ ำพุรอนไกเซอร พุโคลนหรือบอโคลนเดือด และบอไอเดือด

หรือพุแก๊ส มำโดยสังเขป 
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บทท่ี 4 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม 

 
สุรินทร์ ทองค า และ ธนพล แสงสุวรรณ 

 

สิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งอยู่ควบคู่กัน
มำตลอด  สิ่งมีชีวิตมีควำมต้องกำรสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องมนุษย์เรำ
มีควำมสัมพันธ์กับต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้ งแง่ ในกำรใช้ประโยชน์  กำรบริโภค อุปโภค ตลอดจน 
กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม    ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม คือกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ ำนวนประชำกร ส่งผลโดยตรงกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และผลจำกกำร 
กำรบริโภคทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม อำจจะก่อให้เกิดกำรลดลงกำรเสื่อมโทรมหรือ 
เกิดมลพิษจำกกำรใช้สิ่งแวดล้อม     หำกมนุษย์เรำมีควำมเข้ำใจในระบบสิ่งแวดล้อมและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะช่วย     ลดหรือชะลอกำรเกิดมลพิษได้บ้ำงอันสู่กำรใช้ประโยชน์สูงสุดอย่ำง
ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
  
 4.1 สิ่งแวดล้อมหมำยถึงอะไร 

สิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม, 2537, หน้ำ 1) ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 กล่ำวไว้ในมำตรำ 4 สิ่งแวดล้อม หมำยควำมว่ำ    
สิ่งต่ำงๆ ที่มีลักษณะทำงกำยภำพ และชีวภำพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น      
โดยธรรมชำติ และสิ่งที่มนุษย์ได้กระท ำขึ้น   นอกจำกนั้นนักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมยังมีควำมเห็น
สอดคล้องกันว่ำสิ่งแวดล้อม หมำยถึง สิ่งต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัวเรำ ทั้งที่เกิดเองโดยธรรมชำติและสิ่งที่
มนุษย์เรำได้จัดท ำขึ้น หรือสร้ำงขึ้นมำ รวมทั้งสิ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ที่เป็นรูปธรรม        
และเป็นนำมธรรม 

กำรศึกษำสิ่งแวดล้อม เป็นกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำข้อมูลอย่ำงมีเหตุ
และผลของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีควำมสัมพันธ์กัน หรือที่เกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันในระบบใดระบบหนึ่ง
กับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง   กำรศึกษำสิ่งแวดล้อมเป็นกำรที่มนุษย์ให้
ควำมส ำคัญกำรดูแล รักษำ สงวน ป้องกัน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำต่อ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนำคต     
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4.2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

แต่เดิมได้เริ่มเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลก มนุษย์จะอยู่ตำมธรรมชำติ ออกป่ำล่ำสัตว์มำกิน 
เป็นอำหำร เป็นกำรด ำรงชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชำติ  มีอะไรก็เก็บเกี่ยวมำใช้ในครัวเรือน    
โดยยังไม่มีกำรสะสมทรัพยำกรต่ำงๆ เพรำะทรัพยำกรมีปริมำณมำก และประชำกรมีน้อย จึงไม่ต้อง
แย่งชิงหรือสะสมทรัพยำกรธรรมชำติเอำไว้ใช้   ต่อมำมนุษย์เริ่มพัฒนำควำมคิดท ำให้มีเทคโนโลยี
อย่ำงง่ำยๆ เกิดข้ึน เช่น มีด หอก ดำบ ฯลฯ ซึ่งใช้เป็นอำวุธในกำรล่ำสัตว์เกิดข้ึน ก็เท่ำกับมีกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น แต่อัตรำกำรเกิดใหม่ของธรรมชำติหรือกำรทดแทนในระบบนิเวศยังสมดุลอยู่  
เช่น จับสัตว์ป่ำมำหนึ่งตัว ปริมำณกำรเกิดสัตว์ป่ำก็มีมำกกว่ำนั้น ซึ่งแม้จะมีกำรท ำลำยสภำพแวดล้อม
ของธรรมชำติเกิดขึ้นก็ตำม แต่ระบบกำรทดแทนโดยธรรมชำติก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือเรียกว่ำ
สมรรถนะในกำรรักษำสภำพสมดุลยังอยู่ได้  จึงไม่มีปัญหำกระทบต่อระบบนิเวศในอดีต 

 ในอดีตไม่มีกำรซื้อขำย แต่เมื่อเกิดระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรกรรม จึงมีของเหลือกิน
เหลือใช้ในครัวเรือน เกิดกำรแลกเปลี่ยนขึ้น ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนในระยะแรกเป็นกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงวัตถุกับวัตถุต่อมำกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำวไม่สะดวกจึงเกิดระบบซื้อขำยระบบเศรษฐกิจ       
จึงได้รับกำรพัฒนำไปจนควำมสำมำรถในกำรผลิตถึงขีดจ ำกัดในยุคที่มีกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น      
มีกำรแย่งชิงและท ำลำยทรัพยำกรมำกขึ้น โดยที่ทุกคนพยำยำมเร่งผลผลิต มีกำรใช้ปุ๋ย ใช้ยำฆ่ำแมลง 
กำรเสำะแสวงหำที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มำใช้ในกำรเกษตรเป็นไปอย่ำงแพร่หลำย ท ำให้เกิดกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ต่อมำเข้ำสู่ยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงจำกเกษตรกรรมเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม ตั้งแต่เจมส์ วัตต์ 
เริ่มผลิตเครื่องจักรไอน้ ำได้เกิดระบบกำรขนส่งและอุตสำหกรรม กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น
อย่ำงกว้ำงขวำง เกิดวิกฤติกำรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก    สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นยุคที่มี
กำรวิวัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ร วดเร็ว เกิดกำรสื่อสำรที่ไร้ 
พรหมแดน     กำรใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีที่มีจ ำนวนมำกขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกมำกเท่ำไร 
ปัญหำที่เกิดจำกกระบวนกำรใช้นั้นก็ท ำให้เกิดมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมตำมมำ   ทรัพยำกรธรรมชำติลด
น้อยลง   ขยะมลพิษก็มำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว   พลังงำนที่ใช้ก็ถูกน ำมำใช้มำกขึ้นตำมล ำดับ 
เพรำะฉะนั้นควำมเข้ำใจในพ้ืนฐำนทำงสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวช่วยน ำสู่กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 4.1 
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รูปที่ 4.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    

ปัญหำที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ของมนุษย์นั้น แต่เดิมก็ถือว่ำ
เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะแห่ง เฉพำะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่ำนั้น    ต่อมำเมื่อปัญหำได้ทับถม
พอกพูนมำกยิ่งขึ้น จึงเกิดภำพรวมของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับโลก และมนุษย์ทั้งมวลที่อยู่ในโลก   
จนไม่อำจหลีกเลี่ยงควำมหำยนะที่เกิดขึ้นได้ เช่น กำรเพ่ิมอุณหภูมิของโลก  กำรลดของโอโซน          
ในบรรยำกำศ กำรไหลและละลำยของน้ ำแข็ง    ตลอดจนกำรแพร่กระจำยของน้ ำมันและสำรพิษ 
ในน้ ำ เป็นต้น 
 

แนวควำมคิดใหม่ในเรื่องของปัญหำสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่กำรสงวนทรัพยำกรธรรมชำติ
เท่ำนัน้ แต่ได้มีควำมสนใจไปถึงเรื่องคุณภำพของทรัพยำกร เช่น คุณภำพของน้ ำและอำกำศ และเมื่อ
กล่ำวถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อมก็หมำยรวมไปถึงคุณภำพชีวิตของประชำกรด้วยเพรำะประชำกรต้อง
อำศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในกำรด ำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจและสังคม     
ในกำรปกครองทุกระบบ   
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4.3 กำรจ ำแนกสิ่งแวดล้อม 

4.3.1 สิ่งแวดล้อมแบ่งโดยยึดวิธีกำรเกิดเป็นเกณฑ์ ได้ 2 ประเภท คือ   

(1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ (Natural environment) ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อม 
ที่มีชีวิต เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ ำ อำกำศ แร่ธำตุต่ำงๆ เป็นต้น  

(2)  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  (Man -  made environment)  ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็น
รูปธรรม (Physical  feature environment) เช่น อำคำรบ้ำนเรือน ถนน เขื่อน รถยนต์ และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นนำมธรรม เช่น วัฒนธรรมประเพณี กฎหมำย กำรเมือง กำรปกครอง ศำสนำ   
เป็นต้น 

4.3.2 สิ่งแวดล้อมแบ่งโดยลักษณะของกำรด ำรงชีวิต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

(1) สิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ (Biotic environment) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต มีกำรเจริญเติบโต  
มีกำรสืบพันธุ์หรือขยำยพันธุ์ได้ เช่น มนุษย์ พืช และสัตว์ เป็นต้น  

(2)  สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ (Physical environment) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน   
น้ ำ แร่ธำตุ อำกำศ เป็นต้น 

4.3.3 สิ่งแวดล้อมแบ่งโดยใช้ลักษณะนำม ที่มีรูปร่ำง หรือลักษณะของรูปทรง ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ 

(1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม (Physical feature environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีรูปร่ำง 
รูปทรงลักษณะทำงกำยภำพ ที่มองเห็นได้เด่นชัด ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดเองตำมธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ อำคำรบ้ำนเรือน ถนน รถยนต์  สะพำน เขื่อน  
เป็นต้น 

(2) สิ่งแวดล้อมที่เป็นนำมธรรม (Abstract environment) หมำยถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เรำ
สร้ำงขึ้น บ่งบอกในลักษณะกำรแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ หรือเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มี
กำรจินตนำกำร ได้แก่ ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ กำรเมอืง กำรปกครอง วิถีชีวิต เป็นต้น 
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4.3.4 สิ่งแวดล้อมแบ่งโดยลักษณะกำรด ำรงชีพและสภำพควำมเป็นอยู่   จำกกำรศึกษำ
สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่ำสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมได้อย่ำงชัดเจน เพ่ือควำมเข้ำใจแนวทำง
ในกำรจัดแบ่งสิ่งแวดล้อม  กำรจัดกำรบูรณำกำรผสมผสำนในกำรจัดประเภทของสิ่งแวดล้อม ได้จัด
กลุ่มหรือแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ ออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

(1) สิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ (Biotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทที่มีชีวิตซึ่งเกิด 
ขึ้นเองตำมธรรมชำติ ได้แก่ พืช สัตว์ มนุษย์ เป็นต้น 

(2) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ (Abiotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เกิดเองโดย
ธรรมชำติ ได้แก่ ดิน น้ ำ อำกำศ แร่ธำตุ เป็นต้น 

(3) สิ่งแวดล้อมทำงสังคม (Social  environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้จัดท ำหรือสร้ำง
ขึ้นเพ่ือให้มกีำรด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงสันติสุข มีควำมสะดวกสบำย เช่น อำคำรบ้ำนเรือน  ถนน โรงเรียน 
สิ่งก่อสร้ำง ประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบข้อบังคับ กฎหมำย ศำสนำ เป็นต้น       

ในภำพรวมแล้ว จำกกำรแบ่งหมวดหมู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือควำมสะดวกในกำรศึกษำแล้วจะเห็น
ว่ำมีนิยำมที่ใกล้เคียงกันมำก มีมุมมองที่ให้เห็นชัดเจนอีกมุมมองหนึ่งของนักวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  
(เกษม จันทร์แก้ว, 2540 : 3) ให้มุมมองไว้ดังรูป 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.2 มุมมองสิ่งแวดล้อมของ ศ. ดร. เกษม จันทร์แก้ว 
 (เกษม จันทร์แก้ว, 2544) 

 
 

 

 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นชีวภำพ สิ่งต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัวเรำ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นกำยภำพ 
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ 

และมนุษย์สร้ำงขึ้น  
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม  สิ่งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ 
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4.4 คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อม 

สมบัติเฉพำะตัวของสิ่งแวดล้อมแบ่งออก 7 ประกำร (เกษม  จันทร์แก้ว, 2544) 
 

(1) ควำมเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวในด้ำนโครงสร้ำงหรือองค์ประกอบ รูปร่ำง  

ขนำดสี หรือกระบวนกำรที่สร้ำงปรำกฏของสิ่งแวดล้อมนั้น  โดยมีตัวกลไกควบคุมเฉพำะตัว กล่ำวคือ  
มีเอกลักษณ์ในกำรแสดงให้เห็นว่ำสิ่งที่กล่ำวถึงหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ดิน น้ ำ มนุษย์ 
สัตว์ วัฒนธรรม ศำสนำ วิถีชีวิต เป็นต้น   เหล่ำนี้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ควำมเป็นตัวบ่งบอก
ถึงสิ่งนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี     ควำมเป็นเอกลักษณ์ ของสิ่งแวดล้อม เช่น ช้ำงมีควำมเป็นเอกลักษณ์ 
หรือควำมเป็นลักษณะของช้ำง มีงำ มีงวง ตัวโต เท้ำหรือขำมีขนำดใหญ่ แม้กระทั่งเสียงร้องที่เปล่ง
ออกมำจะมีลักษณะเด่น หรือจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของช้ำงนั่นเอง    

(2) สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยว 
สิ่งแวดล้อมนั้นจะไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชำติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอ่ืนอยู่ด้วยเสมอ เช่น ต้นไม้ 

กับดิน ต้นไม้อำศัยพ้ืนดินหรือดินเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นแหล่งอำหำร เมืองกับแหล่งน้ ำ กล่ำวคือ
เมืองมีควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรหล่อเลี้ยงประชำกรในเมืองนั้นๆ  

(3) สิ่งแวดล้อมมีควำมต้องกำรสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ 
สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีควำมต้องกำรสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ เช่น ปลำต้องกำรน้ ำ อำกำศ 

กล่ำวคือปลำมีควำมต้องกำรน้ ำเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย ต้องกำรอำกำศเพ่ือหำยใจ ในกำรด ำรงชีวิตอยู่ได้ 
หรือมนุษย์ต้องกำรปัจจัยสี่เพ่ือควำมอยู่รอด เป็นต้น  

  
(4) สิ่งแวดล้อมอยู่เป็นกลุ่ม หรือระบบนิเวศ 
 สิ่งแวดล้อมไม่โดดเดี่ยวและต้องกำรสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมออำจจะอยู่ เป็นกลุ่ม เรียกว่ำ  

กลุ่มสรรพสิ่ง (แวดล้อม) หรือระบบนิเวศที่มีโครงสร้ำงและหน้ำที่  แม้ว่ำสิ่งแวดล้อมหนึ่งต้องกำร
หรือไม่ต้องกำรสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็ได้  หรืออำจมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และเป็นที่  
น่ำสังเกตว่ำสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่รวมกันมีหลำกหลำยชนิด มีปริมำณแตกต่ำงกัน     กำรอยู่ร่วมกันของ
สรรพสิ่งจะมีสัดส่วนระหว่ำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  และมีกำรกระจำยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
กำรเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมำณ สัดส่วนและกำรกระจำยของสิ่งแวดล้อมในระบบย่อมท ำให้ระบบ
สิ่งแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์ของระบบได้  
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(5) สิ่งแวดล้อมมีควำมเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ 
เนื่องจำกสิ่งแวดล้อมหนึ่งมีควำมต้องกำรสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ ควำมเกี่ยวพันกั นของ

สิ่งแวดล้อมอำจเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงหรือองค์ประกอบและบทบำทหรือหน้ำที่ของสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนั้นๆ และสิ่งแวดล้อมทั้งหลำยมักมีควำมเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่    ดังนั้นเมื่อ
ท ำลำยสิ่งแวดล้อมหนึ่งแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ
ส่งผลกระทบต่อกำรพังทลำยของหน้ำดิน   ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์   กำรเกิดตะกอนในแหล่งน้ ำ 
แหล่งน้ ำตื้นเขิน ทรัพยำกรสัตว์น้ ำไม่มีที่อยู่อำศัย เกิดควำมแห้งแล้ง ฝนตกไม่ถูกต้องตำมฤดูกำล 

 
(6) สิ่งแวดล้อมมีควำมคงทนและเปรำะบำง 
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป มีควำมคงทน และมีควำมเปรำะบำงต่อกำรถูกกระท ำ   เมื่อมีกำรกระท ำ

ใดๆที่ท ำให้โครงสร้ำงและหน้ำที่ของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป  สิ่งแวดล้อมใดที่มีควำมคงทนก็มีโครงสร้ำง 
และหน้ำที่ได้เหมือนเดิม   แต่ถ้ำสิ่งแวดล้อมใดเปรำะบำงแล้วจะท ำให้โครงสร้ำงและหน้ำที่ ของ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป เช่น ดิน มักจะถูกชะล้ำงพังทลำยหำกไม่มีพืชคลุมดินไว้บ้ำง  โดยเฉพำะดินที่มี
ลักษณะเป็นดินทรำย กล่ำวคือดินมีควำมเปรำะบำงต่อกำรถูกกระท ำ   ในขณะที่แผ่นเหล็กมี 
ควำมคงทนกว่ำแผ่นกระดำษ   ผู้หญิงหรือเด็กอำจจะมีควำมเปรำะบำงมำกกว่ำผู้ชำย เหล่ำนี้เป็นต้น 
 

(7) สิ่งแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
สิ่งแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง ขนำด รูปร่ำง สี รูปทรง ตลอดเวลำ    อำจจะ

เปลี่ยนแปลงโดยเร็วหรือเปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำๆ หรือค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรท ำลำยป่ำไม้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ   กำรเปลี่ยนแปลง 
ทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สัตว์ป่ำ ดิน แหล่งน้ ำ พืช เหล่ำนี้เป็นต้น หรือกำรฟ้ืนฟูป่ำเกิดขึ้นเรื่อยๆ 
มำทดแทน  หรือบำงสิ่งแวดล้อมอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลฤดูก็ได้    แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่มี
กำรเกิดมีกำรเจริญเติบโต มีกำรแก่ มีกำรเจ็บป่วย จนในที่สุดก็มีกำรตำยเกิดขึ้นตำมล ำดับ  

คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ประกำร มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทุกประกำร   ตั้งแต่
สิ่งแวดล้อมมีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว  ไม่อยู่ตำมล ำพังมีควำมต้องกำรสิ่งแวดล้อม อ่ืน          
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือระบบ  มีควำมเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่  มีลักษณะควำมคงทนเปรำะบำงที่
แตกต่ำงกัน และมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ  นับว่ำเป็นคุณลักษณะที่ต้องเข้ำใจในสิ่งแวดล้อม
ไม่มีควำมยั่ งยืนโดยตัวมันเองแต่มีควำมยั่งยืนในระบบและควำมหลำกหลำยในชีวิตมนุษย์      
เรำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องพ่ึงสิ่งแวดล้อมไม่ว่ำในเรื่องของปัจจัยสี่  ควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนและอ่ืนๆ 
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อันส่งผลต่อควำมเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยิ่ง      ถ้ำหำกมนุษย์เรำมีควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม อันก่อให้กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
ในกำรด ำรงชีวิตควำมเป็นอยู่แล้ว  โอกำสที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและมีปริมำณลดลงก็จะ 
มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก   จะมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนได้ 

 

กิจกรรมที่ 4.1 ให้นักศึกษำร่วมกันยกตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ และร่วมกันอภิปรำยคุณสมบัติของ
สิ่งแวดล้อมท้ัง 7 ประกำร 

 

4.5 มิติสิ่งแวดล้อม 

สภำพปัญหำสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเสมือนจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของมนุษย์   กำรจัดแบ่ง 
มิติหรือกลุ่มของสิ่งแวดล้อม ค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้ำงเป็นส ำคัญ 
ทั้งนี้เนื่องจำกมนุษย์เป็นเหตุปัจจัยส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อม    ดังนั้นจำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงได้แบ่งมิติทำงสิ่งแวดล้อมได้ 4 มิต ิซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันดังรูปที่ 4.3 ดังนี้ 

(1) มิติทรัพยำกร (Resources dimensions)  

มิติทรัพยำกรเป็นมิติที่ส ำคัญยิ่ง เพรำะมีบทบำทต่อมนุษย์ในกำรเอ้ือประโยชน์ด้ำนอำหำร  
ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม ให้ควำมปลอดภัย  และทรัพย์สิน ให้พลังงำนและให้ 
ควำมสะดวกสบำย   สิ่งฟุ่มเฟือยเหล่ำนี้เป็นสิ่งทีม่นุษย์บริโภคโดยตรงและโดยอ้อม  นักอนุรักษ์ได้แบ่ง
ทรัพยำกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 (1.1) กลุ่มทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นกลุ่มทรัพยำกรที่เกิดเองตำมธรรมชำติ พิจำรณำกำรน ำมำใช้
ประโยชน์และกำรเกิดแบ่งได้ 3 ประเภท คือ  

 (1.1.1) ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่หมด (Non-exhausting natural resources) 
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมจ ำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์   ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่หมด 
บำงชนิดที่มนุษย์ไม่ได้รับเพียงระยะเวลำสั้น อำจท ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เช่น อำกำศ น้ ำในวัฏจักร 
แสงอำทิตย ์เป็นต้น  

(1.1.2) ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable natural resources)
หมำยถึงทรัพยำกรธรรมชำติที่มนุษย์น ำมำใช้แล้วสำมำรถจะเกิดทดแทนได้ เช่น พืช สัตว์ ป่ำไม้  
เป็นต้น  
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(1.1.3) ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วหมด (Exhausting natural resources)         
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่อำจให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรด ำรงชีวิต    แต่มีควำมจ ำเป็นในแง่ 
ควำมสะดวกสบำยต่อมนุษย์     ถ้ำไม่มีทรัพยำกรเหล่ำนี้มนุษย์ก็ยังสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ แต่อำจไม่ได้
รับควำมสะดวกสบำย ได้แก่ น้ ำมัน ปิโตรเลียม ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินลิกไนต์ และแร่ธำตุต่ำงๆ  
เป็นต้น 

 (1.2) กลุ่มทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เป็นทรัพยำกรที่บำงส่วนเกิดขึ้นจำกธรรมชำติ หรือ
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มนุษย์ได้มีกำรดัดแปลง หรือสร้ำงกลไก (Mechanism) หรือท ำกำรเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง ควบคุมให้แปรเปลี่ยนทั้งรูปร่ำงและพฤติกรรมได้    บำงกรณีมนุษย์ใช้ธรรมชำติเป็นกลไก 
ในกำรสร้ำงทรัพยำกรกลุ่มนี้ขึ้นมำเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรน ำมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค  
ได้แก่ 

(1.2.1) กลุ่มทรัพยำกรชีวกำยภำพ เป็นกลุ่มทรัพยำกรที่มนุษย์ได้อำศัยทรัพยำกร
กำยภำพและชีวภำพมำด ำเนินกำรเป็นวัตถุดิบ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีจนได้ 
ผลิตผลส ำเร็จรูปใหม่ที่ใช้ได้และมีคุณค่ำต่อกำรใช้ประโยชน์ เช่น ทรัพยำกรเกษตร เป็นกำรน ำ
ทรัพยำกรด้ำนพืช ทรัพยำกรด้ำนสัตว์ ผ่ำนกระบวนกำรเพำะปลูก ตกแต่งเปลี่ยนแปลงหรือกำรเลี้ยง 
เพำะพันธุ์ ปรับปรุง เป็นผลผลิตจำกกำรเกษตรหรือจำกกำรเลี้ยงสัตว์ ตำมล ำดับ   อำจจะน ำผลผลิต
มำผ่ำนกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมก็ได้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือมนุษย์เรำน ำมำใช้ประโยชน์ต่อไป  
นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มทรัพยำกรที่ให้พลังงำน   กลุ่มทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับคมนำคมขนส่ง กำรสื่อสำร 
สื่อมวลชน น้ ำประปำ เมืองและชุมชน กำรชลประทำน เขื่อนหรือฝำย กำรป้องกันอุทกภัย หรือ  
ควำมแห้งแล้ง เป็นต้น  

(1.2.2) กลุ่มทรัพยำกรเศรษฐสังคม เป็นกลุ่มทรัพยำกรที่มนุษย์ต้องใช้ทรัพยำกรพ้ืนฐำน 
คือ ทรัพยำกรกำยภำพและทรัพยำกรชีวภำพเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต   แต่ทรัพยำกร 
เศรษฐสังคมเป็นทรัพยำกรที่ไม่สำมำรถเห็นได้  เช่น ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมำย กำรศึกษำ 
ข้อบังคับ สุขภำพอนำมัย เศรษฐกิจ กำรปกครอง กำรเมือง วิถีชีวิต ฯลฯ เหล่ำนี้ล้วนต้องใช้
สิ่งแวดล้อมทำงชีวกำยภำพเป็นตัวก ำหนดทั้งสิ้น ทรัพยำกรในส่วนนี้มนุษย์สร้ำงขึ้นมำเพ่ือคุณค่ำทำง
คุณภำพชีวิต (Life quality values ) 
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(2) มิติเทคโนโลยี  

เทคโนโลยี คือกระบวนกำรหรือวิธีกำรและเครื่องมือที่น ำเอำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
ศำสตร์อ่ืนๆ มำผสมผสำนประยุกต์หรือใช้งำนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์    มิติเทคโนโลยี 
จึงมีประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้นจำกกำรสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติแล้ว        
ด้วยกระบวนกำรทดลองอย่ำงเป็นขั้นตอน กำรทดสอบได้สร้ำงควำมกระจ่ำงในปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ 
จนมนุษย์สำมำรถเลียนแบบธรรมชำติได้ด้วยเทคโนโลยีที่สร้ำงขึ้น 

เทคโนโลยีเป็นกระบวนกำรใช้ควำมรู้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
หรือวิธีกำรที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ตำมที่มนุษย์เรำต้องกำร ควำมพยำยำมของมนุษย์ที่จะ
เลียนแบบและควบคุมธรรมชำติเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์แง่ของปัจจัยสี่ และควำมปลอดภัย 
มนุษย์จึงได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีจำกเดิมท่ีเป็นเทคโนโลยีระดับต่ ำที่มีกำรดัดแปลงไม่แตกต่ำงไปจำก
ธรรมชำติ จนถึงเทคโนโลยีระดับสูงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกควำมเป็นธรรมชำติเดิม    เทคโนโลยี
ต้องพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติเป็นวัตถุดิบในกำรดัดแปลง เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของมนุษย์  
กำรเพำะปลูกพืชเกษตรได้มำกกว่ำ 1 ครั้ง โดยใช้เทคโนโลยีหลำยด้ำน เช่น ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง เป็นต้น 
หำกต้องกำรให้พ้ืนที่เกษตรนั้นสำมำรถเพ่ิมผลผลิตให้มำกขึ้นอีกหลำยเท่ำ ก็ต้องใช้เครื่องจักรทุนแรง 
เช่น รถไถเตรียมพ้ืนที่ รถเก็บเก่ียวเมล็ด รถหว่ำนเมล็ด เป็นต้น  

เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ำงขึ้นจะเป็นมิติที่ส ำคัญยิ่ง เพรำะเป็นมิติที่ให้ทั้งคุณและโทษต่อมนุษย์
เทคโนโลยีช่วยท ำให้มนุษย์มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ใช้แรงงำนน้อย เสียเวลำน้อย แต่ในขณะเดียวกัน
มนุษย์ได้รับควำมสะดวกสบำยจำกเทคโนโลยีมำกขึ้นเท่ำไร   มนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบมำกยิ่งขึ้นด้วย  
กล่ำวคือมลพิษตำมมำจำกกระบวนกำรผลิตดังกล่ำว 
 

(3) มิติของเสียหรือมลพิษสิ่งแวดล้อม  

เป็นที่ทรำบดีโดยทั่วไปแล้วว่ำเมื่อมีกำรใช้ทรัพยำกรด้วยเทคโนโลยีใดๆ ย่อมมีของเสียและ
มลภำวะเกดิขึ้น   แม้ว่ำจะน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภำพมำกเพียงใดมำใช้ก็ตำม   ของเสียและ
มลภำวะอำจยังไม่เกิดในขณะที่ใช้ทรัพยำกร  แต่ในเวลำต่อมำอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
ภำยหลังก็ได้  ดังนั้นกำรใช้ทรัพยำกรด้วยเทคโนโลยีใดๆ จะต้องแน่ใจว่ำมีของเสียหรือมลพิษเกิดขึ้น
น้อยหรือแทบไม่มีเลย หรือมีกำรแก้ไขควบคุมได้   มิฉะนั้นแล้วอำจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงได้ 
ทั้งในขณะที่ใช้หรือภำยหลังกำรใช้ทรัพยำกรก็ได้ 
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(4)  มิติมนุษย์  
มิติมนุษย์เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรคิดค้นและสร้ำงสรรค์หรือ 

จำกกำรกระท ำของมนุษย์ เพ่ือควำมต้องกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในกำรมีชีวิต  
ที่ผำสุข  มนุษย์จึงได้สร้ำงสรรค์องค์ประกอบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม เช่น     
กำรสร้ำงที่อำศัยเพ่ือกำรพักพิงและกำรหลบภัย    มนุษย์ได้ศึกษำปรำกฏกำรณ์ของธรรมชำติ
จนกระทั่งสำมำรถท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้นท ำให้ชีวิตมีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้มนุษย์ที่อยู่
รวมกันเป็นสังคมยังได้บัญญัติกฎระเบียบ ก ำหนดวินัยของกำรอยู่ร่วมกัน มีกำรเมืองกำรปกครอง 
ที่ควบคุมดูแลให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่ำงสันติสุข  

 

   
รูปที่ 4.3 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมิติสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
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4.6 นิเวศวิทยำเบื้องต้น 
นิเวศวิทยำ หมำยถึง กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม 

 
4.6.1 โครงสร้ำงของระบบนิเวศ    

ในระบบนิเวศจะมีโครงสร้ำงที่ประกอบไปด้วยส่วนส ำคัญ 2 ส่วนคือ 
(1)  ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

(1.1) อนินทรียสำร เป็นกลุ่มของสำรอนินทรีย์ต่ำงๆ ที่มำจำกธรรมชำติ เช่น คำร์บอน
ไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ น้ ำและออกซิเจน    อนินทรียสำรส่วนใหญ่แล้วเป็นธำตุและสำรประกอบ
ต่ำงๆ ในธรรมชำติ  

(1.2) อินทรียสำร เป็นกลุ่มของสำรอินทรีย์ที่มำจำกสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน คำร์โบไฮเดรต 
และฮิวมัส หรือซำกพืช ซำกสัตว์ต่ำงๆ ที่ยังไม่สลำยตัว เป็นต้น  

(1.3) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น พลังงำนควำมร้อนหรือพลังงำนแสงจำกดวงอำทิตย์ 
อุณหภูมิ ควำมดันบรรยำกำศ ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ควำมเค็ม ควำมชื้นของอำกำศ เป็นต้น  

(2)  ส่วนประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) แบ่งออกได้เป็น  
(2.1) ผู้ผลิต (Producer) คือ สิ่งมีชีวิตพวกที่สำมำรถน ำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์มำ

สังเครำะห์อำหำรขึ้นได้เองจำกแร่ธำตุและสำรที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น พืชสีเขียวสร้ำงอำหำรโดย
กระบวนกำรสังเครำะห์แสง ดังสมกำร 

 
6CO2  + 12H2O                     C6H12O6  + 6O2  + 6 H2O 

   

 

ผลผลิตที่ได้จำกกระบวนกำรสังเครำะห์แสง คือ คำร์โบไฮเดรตในรูปของน้ ำตำลกลูโคส (C6H12O6) ซึ่ง
เป็นสำรอำหำรที่ให้พลังงำนแก่สิ่งมีชีวิตอ่ืน 

 (2.2) ผู้บริโภค (Consumer) คือ พวกที่ได้รับอำหำรจำกกำรกินสิ่งที่มีชีวิตอ่ืนๆ อีกทอดหนึ่ง
ได้แก่พวกสัตว์ต่ำงๆ แบ่งได้เป็น  

 (2.2.1) ผู้บริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอำหำร เช่น 
กระต่ำย วัว ควำย และปลำที่กินพืชเล็กๆ เช่น สำหร่ำย หรือเรียกผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่ำ พวกกินพืช 
(Herbivore) ซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอำหำรเพียงอย่ำงเดียว นั่นเอง  

แสง 

คลอโรฟิลล์ 
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(2.2.2)  ผู้บริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) เป็นสัตว์ที่กินเนื้อของสัตว์ที่กินพืช
เป็นอำหำร หรือเรียกว่ำ พวกกินเนื้อสัตว์ (Carnivore) เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มผู้บริโภคที่กินพวกสัตว์เป็น
อำหำรเพียงอย่ำงเดียว เช่น เสือ เหยี่ยว กบ เป็นต้น 

(2.2.3) ผู้บริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer) เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับขั้น 
กำรกินสูงสุด ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกลุ่มผู้บริโภคที่กินพวกสัตว์เป็นอำหำรเพียงอย่ำงเดียวและกลุ่มที่กินทั้ง
พืชและสัตว์เป็นอำหำร (Omnivore) เช่น ไก่ นก คน เป็นต้น 

(2.3) ผู้ย่อยสลำย (Decomposer) เป็นพวกไม่สำมำรถปรุงอำหำรได้ แต่จะกินอำหำรโดย 
กำรผลิตเอนไซน์ออกมำย่อยสลำยแร่ธำตุต่ำงๆ ในส่วนประกอบของสิ่งที่มีชีวิตให้เป็นสำรโมเลกุลเล็ก
แล้วจึงดูดซึมไปใช้เป็นสำรอำหำรบำงส่วน  ส่วนที่เหลือปลดปล่อยออกไปสู่ระบบนิเวศ ซึ่งผู้ผลิต       
จะสำมำรถเอำไปใช้ต่อไป จึงนับว่ำผู้ย่อยสลำยเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้สำรอำหำรสำมำรถหมุนเวียน
เป็นวัฏจักรได้ หรือบำงทีกลุ่มนี้อำจจะเรียกได้ว่ำเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดกำรสนับสนุน เช่น พวกสิ่งมีชีวิต
ในกลุ่มจุลินทรีย์ ได้แก่ เห็ด รำ แบคทีเรีย  

จะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบของระบบนิเวศ มี  2 อย่ำงคือ องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบ 
ที่ไม่มีชีวิตแต่ละกลุ่มจะมีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกันดังรูปที่ 4.4  โดยควำมสัมพันธ์นี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตด้วยกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 โครงสร้ำงระบบควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค 

ผู้ย่อยสลำย 

พลังงำนแสง 

สำรอินทรีย์ 
สำรอนินทรีย์ 
(ผู้สนับสนุน) 
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กำรถ่ำยทอดพลังงำนในระบบนิเวศ พืชหรือผู้ผลิตใช้พลังงำนจำกดวงอำทิตย์ผ่ำน
กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง สะสมอำหำรในรูปต่ำงๆ ตำมส่วนต่ำงๆ ของพืช   ส่วนสัตว์ผู้บริโภค
ได้รับสำรอำหำรจำกกำรกินพืช และสัตว์อำจกินสัตว์อีกทอดหนึ่งก็จะได้รับสำรอำหำรเช่นกัน   
ลักษณะของกำรกินเป็นทอดๆ นี้เรียกว่ำ ห่วงโซ่อำหำร (Food chain)   ส่วนสำยใยอำหำร (Food web) 
เป็นลักษณะควำมสัมพันธ์ของห่วงโซ่อำหำรหลำยห่วงโซ่อำหำร   จะพบว่ำมีกำรถ่ำยทอดพลังงำนไป
ตำมล ำดับของผู้บริโภค เรียกว่ำ ล ำดับขั้นกำรบริโภค (Tropic level) ซึ่งเป็นธรรมชำติของกำร
ควบคุมระบบนิเวศ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4.5 

 
 

                                                         
รูปที่ 4.5 สำยใยอำหำร (Food Web) 

 
 

กิจกรรมที่ 4.2 ให้นักเลือกสิ่งมีชีวิตที่สนใจ ร่วมกันอภิปรำยและวำดภำพสำยใยอำหำรของ 
สิ่งมีชีวิตนั้น 
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4.6.2 ควำมสัมพันธ์ภำยในระบบนิเวศ 

4.6.2.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่ำจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและ 
ไม่มีชีวิต   สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตในธรรมชำติที่มีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 

(1) อำกำศ ประกอบด้วยแก๊สต่ำงๆ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 
ฝุ่นละออง และแก๊สอื่นๆ 

(2) น้ ำ เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงอำหำรของพืช และกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
(3) ดิน ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในดิน และแร่ธำตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นปัจจัยส ำคัญต่อ

กำรเจริญเติบโตของพืชโดยตรง 
(4) อุณหภูมิ เป็นระดับควำมร้อนของน้ ำ อำกำศ ดิน ซำกพืช ซำกสัตว์ มีผลต่อกำรด ำรงชีวิต 

ของพืชและสัตว์ ถ้ำสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงหรือต่ ำเกินไป สิ่งมีชีวิตก็ด ำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ 
(5) ควำมชื้น แสดงถึงปริมำณไอน้ ำที่มีอยู่ในดิน อำกำศ ซำกสิ่งไม่มีชีวิต ถ้ำมีไอน้ ำปนอยู่มำก 

ควำมชื้นจะสูง ถ้ำมีไอน้ ำปนอยู่น้อย ควำมชื้นจะต่ ำ ควำมชุ่มชื้นที่พอเหมำะมีผลต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช และกำรอยู่อำศัยของสัตว์หลำยชนิด 

(6) แสงสว่ำง ได้แก่ แสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต  เช่น ช่วยในกระบวนกำร
สังเครำะห์ด้วยแสง หรือกำรสร้ำงอำหำรของพืช และเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดเวลำในกำรออกหำกิน
ของสัตว์บำงชนิด เช่น ค้ำงคำวออกหำกินในเวลำในเวลำกลำงคืน 

(7) แก๊สต่ำงๆ ได้แก่ แก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่คน สัตว์ พืช ใช้ในกำรหำยใจ และคำยแก๊ส คำร์บอน- 
ไดออกไซด์ออกมำ 

สิ่งแวดล้อมเหล่ำนี้ถ้ำอยู่ในสภำวะที่เหมำะสมก็จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติ  
แต่ถ้ำไม่อยู่ในสภำวะที่เหมำะสมก็จะท ำให้เกิดอันตรำย จนไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้   
         

4.6.2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

ในธรรมชำติ เรำมักพบว่ำสิ่งมีชีวิตหลำยชนิดจะอำศัยอยู่ร่วมกันที่เรำเรียกว่ำ กลุ่มสิ่งมีชีวิต  
กลุ่มสิ่งมีชีวิตจะอำศัยอยู่แบบกระจัดกระจำยในบริเวณแหล่งที่อยู่แตกต่ำงกัน ได้แก่ ในสระน้ ำจืด        
ในทะเล ในป่ำ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตใต้ขอนไม้ผุ เป็นต้น  

สิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลำย 
มีควำมสัมพันธ์กันหลำยด้ำน เช่น ควำมสัมพันธ์ในแง่ของกำรเป็นอำหำร กำรถ่ำยทอดพลังงำนกัน 
เป็นทอดๆ ในห่วงโซ่อำหำร และควำมสัมพันธ์ในแง่ของกำรอยู่ร่วมกัน 
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กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในแหล่งเดียวกัน มีควำมสัมพันธ์ในแง่ของกำรอยู่ร่วมกัน ดังนี้ 
(1) ได้ประโยชน์ร่วมกัน (+,+) เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต ที่ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์

ร่วมกัน  เมื่อแยกกันอยู่สิ่งมีชีวิตทั้งสองสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติ เช่น แมลงกับดอกไม้ แมลงได้
ประโยชน์จำกดอกไม้ คือ แมลงได้กินน้ ำหวำนจำกดอกไม้   ส่วนดอกไม้ได้แมลงในกำรถ่ำยเรณู (รูปที่ 4.6 ก) 
เป็นต้น 

 

 

ก. ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

ข. กำรอำศัยพ่ึงพำกัน 

 

ค. ฝำ่ยหนึ่งได้ประโยชน ์ฝ่ำยหนึ่งไม่เสียประโยชน ์ 
 

 
 

ง. ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ำยหนึ่งเสียประโยชน ์
 

รูปที่ 4.6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตในแง่ของกำรอยู่ร่วมกัน 
 

(2) กำรอำศัยพ่ึงพำกัน (+,+) เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันต่ำงได้รับ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน และจ ำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป แยกจำกกันไม่ได้    ถ้ำแยกจำกกันจะ
ไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ เช่น ไลเคน (Lichens) เป็นกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงสำหร่ำยกับรำ โดยสำหร่ำย
ได้รับควำมชื้น และแร่ธำตุบำงชนิดจำกรำ  ส่วนรำได้รับอำหำรจำกสำหร่ำย (รูปที่ 4.6 ข) เป็นต้น 

(3) ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ ฝ่ำยหนึ่งไม่เสียประโยชน์ (+,0) เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต 
ที่อยู่ร่วมกันโดยฝ่ำยหนึ่งได้รับประโยชน์และอีกฝ่ำยหนึ่งไม่เสียประโยชน์ เช่น เหำฉลำมกับปลำฉลำม 
เหำฉลำมได้ประโยชน์จำกเศษอำหำรที่ฉลำมกิน ส่วนฉลำมไม่ได้เสียประโยชน์ (รูปที่ 4.6 ค) เป็นต้น  
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(4) ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ำยหนึ่งเสียประโยชน์ (+,-)  เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต 
ที่อยู่ร่วมกันโดยฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ในขณะที่อีกฝ่ำยหนึ่งเสียประโยชน์ ได้แก่ ภำวะปรสิต เช่น  
เห็บกินสุนัข เห็บได้ประโยชน์จำกกำรดูดเลือดสุนัข แตสุ่นัขเสียประโยชน์ (รูปที่ 4.6 ง)  และภำวะผู้ล่ำ 
เช่น เสือกินกวำง  เสือได้ประโยชน์จำกกำรล่ำกวำงเป็นอำหำร แตก่วำงเสียประโยชน์เพรำะเป็นเหยื่อ 
 

กิจกรรมที ่4.3 ยกตัวอย่ำงสิ่งมีชีวิตที่มีควำมสัมพันธ์ในแง่ของกำรอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่ำงๆ  

 

4.7 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Conservation of resources) หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม อย่ำงระมัดระวัง  ไม่ให้เกิดกำรสูญเปล่ำ ให้เกิดคุณภำพสูงสุด  ในกำรใช้เกิด
มลภำวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้ได้เวลำที่ยำวนำนที่สุด เพ่ือสนองควำมเป็นอยู่
ของมนุษย์สืบไป หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถึง
กำรใช้ที่มีควำมประหยัด ใช้ปริมำณน้อยให้เกิดคุณภำพสูงสุด และใช้ยำวนำนที่สุด 

หลักกำรในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว, 2540: 126) 
เป็นหลักกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรกำรและแผนกำรอนุรักษ์ 3 ประกำร ดังนี้ 

หลักกำรที่ 1 กำรใช้แบบยั่งยืน ทรัพยำกรทุกประเภท ทุกกลุ่ม ต้องมีแผนกำรใช้แบบยั่งยืน    
ซึ่งต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้ตำมสมบัติเฉพำะตัวของทรัพยำกร พร้อมทั้งมีกำรเลือกเทคโนโลยีที่
เหมำะสมมำใช้ให้สอดคล้องกับชนิดของทรัพยำกร ปริมำณกำรเก็บเกี่ยวเพ่ือกำรใช้ ช่วงเวลำที่จะ
น ำมำใช้และก ำจัดหรือบ ำบัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเหลือน้อยลงจนถึงไม่มีพิษภัย  

หลักกำรที่ 2 กำรฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรมทรัพยำกรทำงธรรมชำติและทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำงขึ้น   
เมื่อมีกำรใช้แล้วจะเกิดควำมเสื่อมโทรมเพรำะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสมเก็บเกี่ยวมำกเกิน
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของระบบ  มีสำรพิษเกิดขึ้น  เก็บเกี่ยวบ่อยเกินไป และไม่ถูกต้อง           
ตำมกำลเวลำ   จ ำเป็นต้องท ำกำรฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อนจนกระทั่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 
ตั้งตัวได้จึงจะสำมำรถใช้ได้ในโอกำสต่อไป  อำจใช้เวลำฟ้ืนฟู ก ำจัด บ ำบัด หรือกำรทดแทนนำนนับป ี

หลักกำรที่ 3 กำรสงวนของหำยำกทรัพยำกรบำงชนิดบำงประเภทมีกำรใช้มำกเกินไป หรือมี
กำรแปรสภำพเป็นสิ่งอ่ืน   ส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบำงชนิดหำยำก  ถ้ำปล่อยให้มี
กำรใช้เกิดขึ้น อำจท ำให้เกิดกำรสูญพันธุ์ ได้   จ ำเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้เ พ่ือเป็นแม่พันธุ์   
หรือตัวแม่บทในกำรผลิตให้มำกขึ้น  จนแน่ใจว่ำได้ผลผลิตปริมำณมำกพอแล้ว ก็สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได ้
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หลักกำรอนุรักษ์ทั้งสำมประกำรนี้มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ ต้องใช้ร่วมกันตั้งแต่
กำรใช้ทรัพยำกรจะต้องพินิจพิเครำะห์ให้ดีว่ำจะมีทรัพยำกรใช้ตลอดไปหรือไม่ ถ้ำใช้แล้วจะมีสิ่งใด    
ที่เกิดขึ้น หรือถ้ำสิ่งใดใช้มำกเกินไป  จ ำเป็นที่จะต้องกำรสงวนหรือเก็บรักษำเอำไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
ขั้นตอนของทั้งสำมหลักกำรจะผสมผสำนกันเสมอ 
 

4.8 วิธีกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนั้น ประกอบด้วย 8 วิธีกำร (เกษม จันทร์
แก้ว, 2544: 86) ดังนี้  

(1) กำรใช้ หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้ได้นำน
ที่สุด เมื่อใช้แล้วเกิดมลพิษน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย น ำของเสียมำใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล  ถ้ำใน
สังคมไม่ระมัดระวังกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้พอดี ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรใช้อย่ำงยั่งยืน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 

 
 

รูปที่ 4.7 กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยกำรเติมอำกำศ 
 
(2) กำรกักเก็บ หมำยถึง กำรรวบรวมและกักเก็บทรัพยำกรที่มีแนวโน้มจะขำดแคลนเพ่ือ

เอำไว้ใช้ในอนำคต เช่น กำรถนอมอำหำร กำรท ำยุ้งฉำง กำรกักเก็บน้ ำ กำรกักเก็บเพ่ือควำมมั่นคง 
เช่น กำรกักเก็บรักษำป่ำไม้ แร่ น้ ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชำติ ถ่ำนหิน น้ ำ (รูปที่ 4.8)  
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รูปที่ 4.8 กำรกักเก็บน้ ำด้วยเขื่อนเอนกประสงค์ 
  

(3) กำรรักษำซ่อมแซม หมำยถึง เมื่อทรัพยำกรถูกท ำลำยโดยมนุษย์ หรือโดยธรรมชำติก็ตำม 
มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องรักษำ หรือซ่อมแซมให้กลับมำเป็นปกติ เช่น กำรเติมอำกำศในบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
กำรปลูกป่ำทดแทน กำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำเพ่ือน ำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชำติ 

(4) กำรฟ้ืนฟู หมำยถึง เมื่อทรัพยำกรธรรมชำติเกิดควำมเสื่อมโทรมไม่ว่ำจะมำกหรือน้อยก็
ตำม จ ำเป็นต้องมีกำรฟื้นฟูเพ่ือให้อยู่ในสภำพปกติ เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อีก และใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรเสริมสร้ำงที่อยู่อำศัยให้สิ่งมีชีวิตในทะเลด้วยกำรสร้ำงแนวปะกำรังเทียม 
จำกแท่งคอนกรีตหรือยำงรถยนต์ (รูปที่ 4.9) หรือกำรปลูกป่ำ เป็นต้น 

 

(5) กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพหนึ่งไปสู่อีกสภำพหนึ่ง 
ที่ดีกว่ำเดิมอย่ำงเป็นระบบ หรือกำรท ำให้ดีขึ้นกว่ำสภำพเดิม เช่น กำรเปรียบเทียบทำงด้ำนคุณภำพ
ระหว่ำงสภำพกำรณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน   ถ้ำในปัจจุบันสภำพกำรณ์ของสิ่งนั้นดีกว่ำ 
สมบูรณ์กว่ำก็แสดงว่ำเป็นกำรพัฒนำ 

(6) กำรป้องกัน หมำยถึง เป็นกำรหำวิธีป้องกันและคุ้มครองเพ่ือปกป้องคุ้มครองทรัพยำกรที่
ก ำลังถูกท ำลำยหรือมีแนวโน้มว่ำจะถูกท ำลำยให้สำมำรถอยู่ในสภำพปกติ เช่น กำรป้องกันไฟป่ำโดย
กำรท ำแนวกันไฟ   กำรออกกฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติคุ้มครอง  กำรรณรงค์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น  
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รูปที่ 4.9 กำรสร้ำงแนวปะกำรังเทียมจำกแท่งคอนกรีต 
(กลุ่มสื่อสำรองค์กร กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, ม.ป.ป.) 

 
(7) กำรสงวน หมำยถึง กำรสงวนและรักษำไว้ซึ่งทรัพยำกร เพ่ือประโยชน์ในด้ำนกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน เช่น ป่ำสงวนเพ่ือใช้ประโยชน์จำกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ และน ำผลประโยชน์จำก
ป่ำไม้มำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้มีกำรใช้ประโยชน์นำนที่สุดจนถึงลูกหลำน และ
สัตว์ป่ำสงวนซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 15 ชนิด ดังรูปที่ 4.10 

(8) กำรแบ่งเขต หมำยถึง พ้ืนที่ที่จัดให้เป็นเขตควบคุมต่ำงๆ เช่น อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ พ้ืนที่สงวนไว้ใช้ประโยชน์ เพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจ หรือคุ้มครอง 
ในรูปแบบอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะมีกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรบังคับใช้เพื่อรักษำระบบนิเวศดั้งเดิม  
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รูปที่ 4.10 สัตว์ป่ำสงวน 15 ชนิด 
(ณัฐพงค์ โกสิทธิ์, ม.ป.ป.) 
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

1.  จงอธิบำยแผนภำพภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
2.  จงหำประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมวิจำรณ์ 
3.  จงหำเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิเครำะห์ 
4.  จงอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแง่ของผลกระทบ กำรอนุรักษ์ และกำรปรับตัว 
5.  จงยกตัวอย่ำงปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักศึกษำมำพร้อมอภิปรำย สำเหตุ ผลกระทบ     

และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำนั้น  
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บทท่ี 5 
ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำต ิ

 
กฤษณา อายุรพงค์, ฟ้ารุ่ง สุรินา และ ศิรินภา อาจโยธา 

  
 ปัจจุบันภัยพิบัติทำงธรรมชำติได้เกิดขึ้นอย่ำงรุนแรงและมีจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ จึงมี 

ควำมจ ำเป็นอย่ำงที่ที่ประชำชนทั่วไปควรมีควำมเข้ำใจ ตระหนัก และรู้เท่ำทันถึงควำมเป็นไปของ
ธรรมชำติรอบตัวในยุคปัจจุบัน   บทนี้จึงได้น ำเสนอควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ปรำกฏกำรณ์และ 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำก 
พ้ืนพิภพหรือทำงธรณี ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำกชั้นบรรยำกำศ และปรำกฏกำรณ์
และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำกนอกโลก 
 
 

5.1  ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำกพื้นพิภพหรือทำงธรณี 

ธรณีวิทยำ (Geology) คือ วิทยำศำสตร์ที่ศึกษำเกี่ยวกับโลกซึ่งรวมถึงกำรศึกษำลักษณะ 
ภูมิประเทศของโลก ลักษณะและกำรกระจำยตัวของหินและแร่ กระบวนกำรทำงธรณีวิทยำ  และ
วิวัฒนำกำรของโลกท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ตั้งแต่โลกเกิดจนถึงปัจจุบัน 

 

5.1.1 สำเหตุที่จ ำเป็นต้องศึกษำธรณีวิทยำ 

 เรำจ ำเป็นจะต้องมีควำมเข้ำใจในธรณีวิทยำเบื้องต้น เพ่ือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิต
ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือหำทำงป้องกันและบรรเทำพิบัติภัยทำงธรณีวิทยำ เพรำะพิบัติภัยที่เกิดได้ท ำลำยชีวิต
และทรัพย์สินมหำศำล ดังตัวอย่ำงเช่น 

- แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศำสตร์ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรำย (รูปที่ 5.1) มี 
จุดศูนย์กลำงบริเวณต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ขนำดเป็น 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับ 
ควำมลึก 7 กิโลเมตรจำกผิวโลกเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 มีรำยงำนควำมเสียหำยรุนแรงใน
หลำยพ้ืนที่ด้วยกัน โดยเฉพำะในรัศมีประมำณ 30 กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงแผ่นดินไหว  
(กรมทรัพยำกรธรณี, 2557)  
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รูปที ่5.1 เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรำย วันที่ 5 พฤษภำคม 2557 
(ผู้จัดกำรออนไลน์, 2557) 

 
- แผ่นดินไหวขนำด 7.6 ริกเตอร์สำมำรถรู้สึกได้เกือบทั่วทั้งปำกีสถำนและตอนเหนือของ

อินเดีย วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2548 (รูปที่ 5.2) ท ำให้มีผู้เสียชีวิต 80,000 รำย และบำดเจ็บเกือบ 
70,000 คน อำคำรบ้ำนเรือนถูกท ำลำยกว่ำพันหลัง ดินถล่ม หินถล่ม และอำคำรที่พังเสียหำยเป็น
สำเหตุให้ผู้คนไร้ที่อยู่อำศัย และพ้ืนที่บำงแห่งถูกตัดขำดจำกกำรช่วยเหลือหลำยวัน (วิชำกำรธรณีไทย, 
อ้ำงถึงใน Kapook.com, 2555)    

- วันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนำด 9.0 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลำง
แผ่นดินไหวอยู่นอกชำยฝั่งตะวันออกของคำบสมุทรโอชิกะ โทโฮะกุ ลึกลงไปใต้พ้ืนดิน 32 กิโลเมตร  
จำกแรงสั่นสะเทือนที่วัดได้ นับได้ว่ำเป็นเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ญี่ปุ่น และ
เป็นเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเป็นอันดับสี่ของโลกเท่ำที่มีกำรบันทึกได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2443 (รูปที่ 5.3)  
จำกเหตุกำรณ์นี้ ธนำคำรโลกประมำณกำรควำมเสียหำยระหว่ำง 122,000 ถึง 235,000 ล้ำนดอลล่ำร์
สหรัฐ (วิชำกำรธรณีไทย, อ้ำงถึงใน Kapook.com, 2555)   
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รูปที ่5.2 เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในประเทศปำกีสถำน วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2548 
(EERI Special Earthquake Report, 2006) 

 

 
 

รูปที ่5.3 เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและซึนำมิในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2554 
(Becky Oskin, 2011) 
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- วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2547 ได้เกิดคลื่นสึนำมิครั้งที่รุนแรงมำกที่สุดในประวัติศำสตร์  
(รูปที่ 5.4)   มีผู้เสียชีวิตถึงประมำณ 220,000 คน นับเป็นภัยทำงธรรมชำติที่มีผู้เสียชีวิตมำกเป็น
อันดับ 3 ของโลกเท่ำที่มีกำรบันทึกไว้  คลื่นสึนำมิดังกล่ำวเริ่มต้นขึ้นที่จุดก ำเนิดของแผ่นดินไหวนอก
ชำยฝั่งด้ำนตะวันตกของหัวเกำะสุมำตรำในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเคลื่อนตัวแผ่ขยำยไปทั่วทะเล  
อันดำมัน จนถึงชำยฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและเกำะศรีลังกำ บำงส่วนของคลื่นยัง
เคลื่อนตัวไปถึงชำยฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกำด้วย รวมประเทศที่ประสบภัยจำกคลื่นสึนำมิ และมี
ผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ไทย พม่ำ อินเดีย บังกลำเทศ ศรีลังกำ  
มัลดีฟส์ โซมำเลีย แทนซำเนีย และเคนยำ (โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ, ม.ป.ป.)  

 
 

 
 
 

รูปที ่5.4 เหตุกำรณ์คลื่นสึนำมิในมหำสมุทรอินเดีย วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2547 
(Vijay Verghese, 2006) 

 
 

(2) เพ่ือเรียนรู้แหล่งทรัพยำกรธรณี (กรมทรัพยำกรธรณี, ม.ป.ป.) เช่น  
 

- พ้ืนที่ศักยภำพทำงแร่ดีบุกและทังสเตนในประเทศไทย เนื้อที่รวม 17,583 ตำรำง
กิโลเมตร   แร่ดีบุกและทังสเตนเป็นแร่ที่มักจะพบเกิดร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริเวณแนว
เทือกเขำแกรนิตด้ำนตะวันตกของประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ 

- พ้ืนที่ศักยภำพทำงแร่ทองแดงและเหล็ก เนื้อที่รวม 432 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ส ำคัญ 
เช่น อ ำเภอเมือง ท่ำลี่ และเชียงคำน จังหวัดเลย   อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย  อ ำเภอน้ ำปำดและ
ฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ ์เป็นต้น 
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- พ้ืนที่ศักยภำพทำงแร่ทองค ำ (รูปที่ 5.5) เนื้อที่รวม 3,115 ตำรำงกิโลเมตร กระจำยอยู่
ในประเทศไทย เช่น บริเวณพ้ืนที่อ ำเภอแจ้ห่ม อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง ขึ้นไปทำงเหนือผ่ำน
อ ำเภอเมือง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 

 
 

(3) เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิม 
อย่ำงรวดเร็ว ประชำชนต้องกำรควำมสะดวกสบำย ต้องกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น      
กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน อำท ิทำงรถไฟ ถนน     กำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น  
จำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ในพ้ืนที่ภำคกลำงตอนล่ำงของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในช่วงเดือน
ตุลำคม-พฤศจิกำยน ปี พ.ศ. 2554 น่ำจะมีสำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งเกิดกำรใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม 
เช่น กำรตั้งนิคมอุตสำหกรรมในบริเวณที่รำบลุ่มซึ่งอยู่ในเขตชลประทำน  นับว่ำเป็นควำมผิดพลำด
ของกำรใช้พ้ืนที่ เพรำะพ้ืนที่ท ำนำเป็นพ้ืนที่เฉพำะซึ่งหำเพ่ิมไม่ได้อีกแล้ว ในขณะที่พ้ืนที่อุตสำหกรรม
ควรจะอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นที่ดอนน้ ำท่วมไม่ถึง เป็นต้น 

 

  
 

รูปที ่5.5 แร่ทองค ำ 
(คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2543) 
    

5.1.2  กำรศึกษำทำงธรณีวิทยำ 

กำรศึกษำทำงธรณีวิทยำจ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่  
(1) วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโลก (Earth Materials) นักธรณีวิทยำศึกษำวัสดุที่เป็น

ส่วนประกอบของโลกโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ กำรน ำมำใช้ประโยชน์ เช่น แร่เหล็ก ทองแดง 
ปิโตรเลียม หินอ่อน หินปูน เป็นต้น   แหล่งแร่ต่ำงๆ เหล่ำนี้จะปรำกฏเฉพำะบริเวณและมีควำมสัมพันธ์ 
กับหินต่ำงชนิดกัน พ้ืนผิวโลกปกคลุมด้วยหิน 3 ชนิด ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร (รูปที่ 5.6)   
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ดังนั้นจึงมีกำรศึกษำวิชำที่ว่ำด้วยหิน (Petrology) ของหินทั้งสำมประเภทและตะกอนควอเทอร์นำรี 
โดยกำรศึกษำมีทั้งทำงกำยภำพและเคมี  

(2) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลก จำกกำรที่โลกเป็นดำวเครำะห์ดวงหนึ่งใน 
ระบบสุริยะที่มีดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำง   โลกโคจรรอบดวงอำทิตย์พร้อมกับหมุนรอบตัวเอง 
พลังงำนจำกดวงอำทิตย์ แรงดึงดูด และควำมร้อนภำยในโลก ท ำให้เกิดกระบวนกำรที่มีผลต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก 2 กระบวนกำร ได้แก่  

(2.1) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก (Internal processes)  กระบวนกำรนี้ 
สำมำรถอธิบำยได้อย่ำงชัดเจนโดยอำศัยทฤษฎีกำรแปรสัณฐำน (Plate tectonics) ในควำมส ำคัญ 
คือ โลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกหลำยแผ่น มีแผ่นใหญ่ๆ 7 แผ่น ได้แก่ แผ่นแปซิฟิก แผ่นอเมริกำใต้ 
แผ่นอเมริกำเหนือ แผ่นยูเรเซีย แผ่นอินโด-ออสเตรเลีย แผ่นแอนตำร์กติก และแผ่นแอฟริกำ (รูปที่ 
5.7)    แผ่นเปลือกโลกเหล่ำนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง มีกำรเคลื่อนที่ตลอดเวลำ กำรเคลื่อนที่มี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ แผ่นธรณีภำคเคลื่อนที่แยกจำกกัน (Divergent boundary)  แผ่นธรณีภำคเคลื่อนที่ชนกัน  
(Convergent boundary) และแผ่นธรณีภำคเคลื่อนที่เฉียดข้ำงกัน (Transform fault boundary) 
ดังรูปที่ 5.8    กำรเคลื่อนที่ในลักษณะต่ำงๆ เหล่ำนี้ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขำไฟระเบิด สึนำม ิ 

กำรศึกษำกระบวนกำรต่ำงๆเหล่ำนี้  คือ กำรศึกษำวิจัยและติดตำมเฝ้ำระวังทำงธรณีฟิสิกส์
ซึ่งมีหลำยด้ำน เช่น ด้ำนวิทยำแผ่นดินไหว (Seismology) ด้ำนจีพีเอส (GPS; Global Positioning 
System) ด้ำนแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity) ด้ำนสนำมแม่เหล็ก (Magnetic)  และด้ำนกำรเกิดหินชนิดต่ำงๆ 
อันได้แก่ หินอัคนี หินแปร และกำรเกิดแร่ชนิดต่ำงๆ ดังรูปที่ 5.9  

(2.2) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนผิวโลก (External หรือ Surficial processes) เป็น
กระบวนกำรที่มนุษย์ทุกคนรู้จัก ได้แก่ กำรผุพังทลำย กำรกร่อน และกำรเคลื่อนย้ำยตะกอนโดย
ตัวกลำงต่ำงๆ อำทิ แม่น้ ำ ธำรน้ ำแข็ง คลื่นลม และกำรสะสมตัวของตะกอน   ภัยพิบัติต่ำงๆ อำทิ  
น้ ำท่วม ดินถล่ม ล้วนเกิดจำกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกทั้งสิ้น (รูปที่ 5.10)  และ 
กุมภลักษณ์ (Pot hole) เกดิจำกอิทธิพลของน้ ำในแม่น้ ำเคลื่อนย้ำยของตะกอนจ ำพวกหินขัดสีภำยใน
หินจนเกิดเป็นโพรงตำมก้อนหินดังรูป 5.11 
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รูปที่ 5.6 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
(สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ, ม.ป.ป.) 

 

 

รูปที่ 5.7 แผ่นเปลือกโลก 
(Harold L. Levin, n.d.) 
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รูปที่ 5.8 กำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกท้ัง 3 ลักษณะ  
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(3) ประวัติโลก (Geologic history) หรือมิติของกำลเวลำ (Time - dimension)  โลกมี 
กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำนับตั้งแต่เกิดพร้อมกับระบบสุริยะ เมื่อเวลำ 4,600 ล้ำนปีล่วงมำแล้ว  
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เหล่ำนี้จะถูกบันทึกในชั้นหิน    มิติของเวลำจึงเป็นกำรศึกษำที่ส ำคัญของ
วิทยำศำสตร์โลก (ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ และดำรำศำสตร์) ซึ่งต่ำงไปจำกวิทยำศำสตร์แขนงอ่ืนๆ 
เวลำหรืออำยุในทำงธรณีวิทยำมีกำรศึกษำใน 2 ลักษณะ คือ กำรหำอำยุสัมบูรณ์  (Isotopic dating) 
และกำรหำอำยุเปรียบเทียบ (Relation dating)  

 

   
รูปที่ 5.9 กำรเกิดหินอัคนี หินแปร และกำรเกิดแร่ต่ำงๆ 

(ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำขอนแก่น, ม.ป.ป.) 

 

 

 
 
 

รูปที่ 5.10 อิทธิพลของน้ ำในแม่น้ ำท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยของตะกอน 
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รูปที่ 5.11 กุมภลักษณ์ 
 
 

(4) ประวัติโลก (Geologic history) หรือมิติของกำลเวลำ (Time - dimension)  โลกมี 
กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำนับตั้งแต่เกิดพร้อมกับระบบสุริยะ เมื่อเวลำ 4,600 ล้ำนปีล่วงมำแล้ว  
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เหล่ำนี้จะถูกบันทึกในชั้นหิน    มิติของเวลำจึงเป็นกำรศึกษำที่ส ำคัญของ
วิทยำศำสตร์โลก (ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ และดำรำศำสตร์) ซึ่งต่ำงไปจำกวิทยำศำสตร์แขนงอ่ืนๆ 
เวลำหรืออำยุในทำงธรณีวิทยำมีกำรศึกษำใน 2 ลักษณะ คือ กำรหำอำยุสัมบูรณ์  (Isotopic dating) 
และกำรหำอำยุเปรียบเทียบ (Relation dating)  
 
 

5.1.3  แผนที่ธรณีวิทยำ 

วิลเลียม สมิธ (William Smith) วิศวกรชำวอังกฤษได้ศึกษำล ำดับชั้นหินและลักษณะของ
ซำกดึกด ำบรรพ์ที่ปรำกฏบริเวณคลองที่ขุดเพ่ือกำรขนส่งบนเกำะอังกฤษ  สมิธได้เปรียบเทียบและ
ประมวลผลเป็นแผนที่ธรณีวิทยำของเกำะอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนที่ธรณีวิทยำแผ่นแรกของโลก (รูปที่ 
5.12)  สมิธจึงได้รับกำรยกย่องให้เป็น “บิดำแห่งกำรล ำดับชั้นหินในปัจจุบัน”   

ส ำนักธรณีวิทยำ กรมทรัพยำกรธรณี  เป็นผู้จัดท ำแผนที่ธรณีวิทยำประเทศไทย มำตรำส่วน
ต่ำงๆ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482    รูปที่ 5.13 เป็นตัวอย่ำงแผนที่ธรณีวิทยำประเทศไทยมำตรำส่วน 
1:2,500,000 พ.ศ. 2530   ในแผนที่ธรณีวิทยำจะก ำหนดขอบเขต ของหิน หมวดหิน กลุ่มหิน อำยุ
ตั้งแต่มหำยุคพรีแคมเบรียนจนถึงปัจจุบัน แผนที่ธรณีวิทยำจะช่วยก ำหนดขอบเขตของกำรส ำรวจ
แหล่งแร่และปิโตรเลียมให้อยู่ในพ้ืนที่ที่แคบลง เช่น กำรส ำรวจถ่ำนหินและปิโตรเลียม  มุ่งส ำรวจ
บริเวณพ้ืนที่ของหินยุคเทอร์เชียรี หรือกำรหำแร่ดีบุกก็จะมุ่งส ำรวจบริเวณพ้ืนที่หินแกรนิต เป็นต้น 
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รูปที่ 5.12 วิลเลียม สมิธ วิศวกรชำวอังกฤษ และแผ่นธรณีวิทยำเกำะอังกฤษ 

  
 

   
รูปที่ 5.13 แผนที่ธรณีวิทยำประเทศไทยมำตรำส่วน 1:2,500,000 พ.ศ.2530 

           



108 

5.1.4 ธรณีวิทยำโครงสร้ำง (Structure geology) 

โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำเกิด จำกขบวนกำรแปรสัณฐำนของเปลือกโลกตั้งแต่บรรพกำลจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ กำรบีบอัด กำรขยำย กำรแยก และกำรเลื่อนออกจำกกันของเปลือกโลก โครงสร้ำง
ธรณีที่เกิดขึ้น เช่น ชั้นหินคดโค้ง (Fold) รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก (joints) แนวแตกเรียบ 
(Cleavage) และริ้วขนำน (Foliation) เป็นต้น  

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยพบโครงสร้ำงใหญ่ของชั้นหินทำงด้ำนตะวันตกวำงตัวในแนวประมำณ
เหนือ-ใต ้ส่วนทำงด้ำนตะวันออกวำงตัวในแนวประมำณ ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมี
ชั้นหินคดโค้งรูปประทุนหงำยแบบตลบทับในหินทรำยและหินกรวดมน  บริเวณด้ำนเหนือและด้ำน
ตะวันออกของอ ำเภอพำน ท ำให้ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขำสูงในบริเวณที่รำบลุ่มน้ ำแม่กก  ซึ่งอยู่ 
ทำงตอนใต้ของพ้ืนที่ แกนของชั้นหินคดโค้งอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ และ 
แนวประมำณเหนือ-ใต้ โดยมีระนำบแกนเอียงไปทำงทิศตะวันตก   

กำรแทรกดันตัวของหินแกรนิตทำงด้ำนตะวันตกของพ้ืนที่ และหินภูเขำไฟทำงด้ำนตะวันออก
ของพ้ืนที่ส่งผลให้หินในบริเวณดังกล่ำวมีกำรคดโค้งแบบซับซ้อนและมีภูมิประเทศเป็นเขำสูง  ท ำให้
เกิดลักษณะภูมิประเทศที่สวยงำม คือ ภูชี้ฟ้ำและผำตั้ง ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดเชียงรำย   

รอยเลื่อนมีพลังที่พำดผ่ำนในพ้ืนที่คือรอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนนี้ผ่ำนประเทศไทยมี 
ควำมยำวประมำณ 150 กิโลเมตร ในทิศทำงตะวันออก-ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต้ รอยเลื่อนนี้ เริ่มจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ผ่ำนอ ำเภอ
เชียงแสน แหล่งน้ ำพุร้อนแม่จัน ตำมควำมยำวของแม่น้ ำกก จนถึงแอ่งอ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่ตัดผ่ำนหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่  ผลจำกรอยเลื่อนดังกล่ำวท ำให้จังหวัดเชียงรำยมี 
แหล่งน้ ำพุร้อนหลำยแห่ง ปัจจุบันกลุ่มรอยเลื่อนนี้ยังคงมีกำรเคลื่อนตัวอยู่ เนื่องจำกพบหลักฐำน 
กำรตัดผ่ำนในชั้นตะกอนปัจจุบันเป็นกลุ่มรอยเลื่อนตำมแนวระดับที่มีทิศทำงกำรเลื่อนตัวไปทำงซ้ำย  
รอยแตกพบมำกในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้  และตะวันตกเฉียงเหนือ - 
ตะวันออกเฉียงใต้ 

รอยเลื่อนมีพลัง (Active fault) ซึ่งตำมนิยำมของ U.S. Geological Survey ของสหรัฐอเมริกำ 
ก ำหนดไว้ว่ำเป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เคยมีประวัติกำรเคลื่อนตัวตั้งแต่ยุคปัจจุบันย้อนหลังไป 
11,000 ปี ซึ่งรอยเลื่อนนี้มีโอกำสสูงที่จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ได้อีกในอนำคตอันใกล้ 
(ในช่วงชีวิตของคน) 
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รูปที่ 5.14 แผนที่แนวกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพำดผ่ำนจังหวัดเชียงรำย 
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5.1.5  ธรณีพิบัติภัย 

ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) เป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำ อำทิ 
แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนำมิ เป็นต้น     ในหลำยเหตุกำรณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนกำร
ต่อเนื่องแบบลูกโซ่  จำกภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็น  
อันมำก   หำกเข้ำใจ และตระหนักถึงภัยดังกล่ำวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรลด
ผลกระทบและควำมรุนแรงจำกเหตุกำรณ์ธรณีพิบัติภัยที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต      

ธรณีพิบัติภัยมีหลำยรูปแบบดังต่อไปนี้  

5.1.5.1 แผ่นดินไหว  

แผ่นดินไหวเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของพ้ืนดินอันเนื่องจำกกำรปลดปล่อยพลังงำนเพ่ือระบำย
ควำมเครียดที่สะสมไว้ภำยในโลกออกมำอย่ำงเฉียบพลัน  เพ่ือปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่  
สำเหตุกำรเกิดแผ่นดินไหวสำมำรถเกิดได้จำกปัจจัยหลักๆ 2 ประกำร คือ เกิดจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ เช่น กำรทดลองระเบิดปรมำณู กำรกักเก็บน้ ำในเขื่อน และแรงระเบิดจำกกำรท ำเหมืองแร่ 
ส่วนใหญ่จะท ำให้เกิดแผ่นดินไหวขนำดเล็ก ส่วนอีกสำเหตุหนึ่งเกิดจำกธรรมชำติ เช่น กำรไหลของ
ลำวำภูเขำไฟ กำรขยำยตัวและกำรคืนตัวของแผ่นเปลือกโลกท ำให้เกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนำดเล็กไป
จนถึงขนำดใหญ่  กำรเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดจำกธรรมชำติมักจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรเคลื่อนตัวของ
แนวรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงรำย (รูปที่ 5.14) มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง 4 กลุ่ม ที่พำดผ่ำน ได้แก่  
รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนพะเยำ รอยเลื่อนแม่อิง และรอนเลื่อนแม่ทำ พำดผ่ำนใน 11 อ ำเภอ 25 
ต ำบล 134 หมู่บ้ำน 

5.1.5.2 ดินถล่ม 

ดินถล่ม (Landslide) คือ กำรเลื่อนไถลของมวลดินและหินลงมำตำมลำดเขำด้วยอิทธิพลของ
แรงโน้มถ่วงโลก มักเกิดเป็นบริเวณกว้ำง เกิดร่องรอยดินไหลหลำยๆ แห่ง  ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน   ดินถล่มมักเกิดขึ้นตำมมำหลังจำกน้ ำป่ำไหลหลำก เมื่อฝนตกหนัก
รุนแรงและต่อเนื่องนำนหลำยวัน  ส่วนดินไหลเกิดจำกกำรไถลของมวลดินเหมือนกัน แต่ดินไหลเกิด
ในบริเวณแคบๆ สร้ำงควำมเสียหำยในพื้นที่จ ำกัดเฉพำะบริเวณที่ตะกอนดิน หิน ไหลลงมำทับถมหรือ
ปิดเส้นทำง   ส่วนหินร่วงจะมีลักษณะคล้ำยดินไหล เกิดบริเวณที่เป็นเชิงเขำหรือหน้ำผำสูงชันที่เป็น
หินหรือหินปนดิน (รูปที ่5.15) 
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ปัจจัยที่ท ำให้เกิดดินถล่มมีจำกหลำยสำเหตุ ได้แก่  
(1) ลักษณะทำงธรณีวิทยำ  จำกชนิดหินและโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำจะพบว่ำหินแต่ละชนิด

มีอัตรำกำรผุพังที่แตกต่ำงกันท ำให้ดินต่ำงชนิดกันและมีควำมหนำไม่เท่ำกัน  เช่น หินแกรนิตและ 
หินภูเขำไฟมีอัตรำกำรผุพังสูง   เมื่อผุพังให้ชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวหรือหินดินดำน 
และหินโคลนเมื่อผุพังให้ชั้นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย   แต่ชั้นดินมีควำมหนำน้อยกว่ำ
หินแกรนิต   ส่วนโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำพบว่ำถ้ำหินมีรอยแตกมำกก็จะมีอัตรำกำรผุพังมำกด้วย  

(2) สภำพภูมิประเทศ   ในพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันสูง มีล ำน้ ำหรือร่องน้ ำไหลผ่ำนมักมีโอกำส
เสี่ยงดินถล่มสูงกว่ำพื้นที่อ่ืน  

(3) สภำพสิ่งแวดล้อม พบว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือนบน 
ที่สูงและกีดขวำงล ำน้ ำ กำรตัดถนนผ่ำนเชิงเขำ เป็นต้น ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงภัยต่อกำรเกิดดินถล่ม
เพ่ิมข้ึน  

(4) ปริมำณฝน   เมื่อมีปริมำณฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลำหลำยวันจนชั้นดินอุ้ม
น้ ำเต็มที่ท ำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่ม 

 
 

 
 
 

รูปที่ 5.15 เหตุกำรณ์ดินถล่มที่ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย  
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5.1.5.3 หลุมยุบ 

โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดิน ซึ่งมีลักษณะรูปร่ำง 
คล้ำยกรวย หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ำยปล่อง ปำกหลุมเกือบกลม    สำเหตุของหลุมยุบเกิดจำก
มีโพรงใต้ดินอยู่ด้ำนล่ำง ต่อมำเพดำนโพรงมีกำรพังทลำยยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น (รูปที่ 5.16)  
ซึ่งโดยทั่วไป ต ำแหน่งหลุมยุบมักพัฒนำในบริเวณที่มีรอยแตก และเกิดขึ้นง่ำยในบริเวณที่มีรอยแตก
ตัดกัน   หลุมยุบเป็นปรำกฏกำรณ์ที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ทั้งตำมธรรมชำติและโดยกำรกระท ำของมนุษย์ 
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติอำจใช้เวลำหลำยล้ำนปี หรือในเวลำอันรวดเร็ว เช่ น กรณีที่เกิด
แผ่นดินไหวขนำด 9.1 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดหลุมยุบในหลำยพ้ืนที่ทำง
ภำคใต้ของประเทศไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลำอันรวดเร็ว 
สำเหตุดังกล่ำว ได้แก่ กำรสูบน้ ำใต้ดิน และกำรสูบน้ ำเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธำว์ เป็นต้น 
 

5.1.5.4 ดินคืบ (Soil creep) 

รอยดินคืบเป็นกำรเคลื่อนที่ของมวลดินอย่ำงช้ำ เนื่องจำกกระบวนกำรสูญเสียแรงต้ำนทำน  
กำรไหลของชั้นดิน ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้ชั้นดินมีกำรเคลื่อนตัวอย่ำงช้ำๆ แต่ไม่มำกพอที่จะท ำให้
เกิดกำรพังทลำยของมวลดิน ซึ่งหลักฐำนที่ใช้ในกำรสังเกต คือแนวรั้วหรือก ำแพง และหรือต้นไม้ที่ขึ้น
ในบริเวณนั้นมีกำรเอียงตัวหรือบิดเบี้ยวไปจำกเดิม    ลักษณะของรอยดินแยกอำจจะสังเกตได้จำก
ช่วงแรกต้นไม้มีกำรเอียงตัว  แต่หลังจำกนั้นยอดของต้นไม้มีกำรกลับไปตั้งตรงอีกครั้งแสดงว่ำ 
ดินบริเวณนี้หยุดกำรคืบตัวแล้ว ดังรูปที่ 5.17  

5.1.5.5 ตลิ่งทรุดตัว (Bank erosion) เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน้ ำในแม่น้ ำ ท ำให้
เกิดควำมแตกต่ำงของระดับน้ ำใต้ดินกับน้ ำในแม่น้ ำ เช่น ระดับน้ ำในแม่น้ ำลดลงเนื่องจำกเป็นฤดูแล้ง  
หรือเกิดจำกควำมรุนแรงของกระแสน้ ำในช่วงที่เกิดน้ ำหลำกตำมธรรมชำติ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5.1 ให้นักศึกษำยกตัวอย่ำงประสบกำรณ์เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย 1 ตัวอย่ำง อภิปรำยและสรุปว่ำ
เป็นธรณีพิบัติภัยประเภทใด 
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รูปที่ 5.16 กำรเกิดหลุมยุบขนำด 30 เมตร ลึก 20 เมตร ที่บ้ำนพะละใหม่ อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก 
(ส ำนักธรณีวิทยำสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย, ม.ป.ป.) 

 
 

 

รูปที่ 5.17 ลักษณะพ้ืนที่เกิดเคยเกิดดินคืบ 
(Sarah Iorio, n.d.) 
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5.2 ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำกชั้นบรรยำกำศ 

 อุตินิยมวิทยำ (Meteorology) คือ วิชำที่กล่ำวถึงเรื่องรำวของบรรยำกำศ รวมทั้ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศกับพ้ืนโลก มหำสมุทร และสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป วิชำนี้เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทำงกำยภำพ ทำงเคมี และกำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศ จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้อยู่ที่
กำรศึกษำให้เข้ำใจในเรื่องรำวของบรรยำกำศ กำรพยำกรณ์อำกำศ ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้องและ
แม่นย ำ 
 

5.2.1 กลจักรส ำคัญของบรรยำกำศ 

ดวงอำทิตย์ โลก บรรยำกำศ และไอน้ ำ ทั้ง 4 สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบใหญ่ของ กลจักร
บรรยำกำศ (Atmospheric engine) อันมหึมำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรหมุนเวียน (Circulation) และเกิด
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของบรรยำกำศหรือกำลอำกำศ (Weather phenomena) ขึ้นในโลกของเรำ  
ดวงอำทิตย์ท ำหน้ำที่คล้ำยเป็นเตำเชื้อเพลิงส่งควำมร้อนมำยังพ้ืนโลก      บริเวณพ้ืนโลกที่ได้รับควำมร้อน
มำกกว่ำ เช่น ที่บริเวณศูนย์สูตร  ก็จะท ำให้บรรยำกำศของบริเวณนั้นร้อนขึ้น เกิดกำรขยำยตัว และ
ลอยสูงขึ้นไปอำกำศในบริเวณพ้ืนโลกที่ได้รับควำมร้อนน้อยกว่ำและเย็นกว่ำก็จะเคลื่อนตัว  
เข้ำมำแทนที่ กรรมวิธีนี้ท ำให้เกิดกำรหมุนเวียนของอำกำศขึ้น   นอกจำกนี้แล้ว กำรหมุนรอบตัวของ
โลกประมำณทุกๆ 24 ชั่วโมง กำรเอียงของแกนหมุนของโลก   กำรโคจรของโลกรอบดวงอำทิตย์
ประมำณ 365 วัน รวมทั้งคุณสมบัติและควำมแตกต่ำงของพ้ืนดินและพ้ืนน้ ำของโลก ทั้งหมดที่กล่ำว
มำนี้ จะท ำให้ปรำกฏกำรณ์ของบรรยำกำศเกิดควำมยุ่งยำกขึ้นนำนำประกำร และแตกแยกออกไปเป็น
หลำยต่อ หลำยชนิด เช่น ลม ฝน พำยุฟ้ำคะนอง พำยุไต้ฝุ่น เป็นต้น 

กำรที่จะเกิดฝนตก พำยุ หรือเมฆเต็มท้องฟ้ำนั้น จ ำต้องมีหลำยสิ่งหลำยอย่ำง  รวมกันเป็น
ต้นเหตุ สิ่งท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ของอำกำศมี 4 อย่ำงด้วยกัน คือ 

(1) ดวงอำทิตย์ ซึ่งเป็นลูกไฟดวงใหญ่  ดวงอำทิตย์เป็นสิ่งที่ให้ควำมร้อนแก่โลก  ซึ่งมีทั้ง
พ้ืนดินและพ้ืนน้ ำ ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ เป็นต้น เหตุที่ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของอำกำศ 

(2) โลกของเรำหมุนรอบตัวเองท ำให้เกิดกลำงวันซึ่งร้อน และเกิดกลำงคืนซึ่งเย็นกว่ำ 
นอกจำกนี้แล้ว โลกยังโคจรรอบดวงอำทิตย์ ด้วยระยะเวลำประมำณ 365 วัน (1 ปี) ต่อรอบกำรโคจร
ของโลกท ำให้เกิดฤดูต่ำง ๆ เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 

(3) น้ ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ ำ พื้นโลกของเรำมีน้ ำอยู่มำก ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ จะท ำให้
น้ ำระเหยเป็นไอน้ ำ และลอยขึ้นไปในอำกำศ เพรำะฉะนั้นในอำกำศจึงมีไอน้ ำอยู่เสมอไม่มำกก็น้อย 

(4) อำกำศหรือบรรยำกำศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอำไอน้ ำไปด้วย ท ำให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ของอำกำศ ตำมธรรมดำเรำมองไม่เห็นอำกำศ แต่เรำรู้สึกว่ำมีอำกำศ  เมื่อลมพัดถูก
ร่ำงกำยของเรำ หรือลมที่พัดแรงจต้นไม้หรือเสำไฟฟ้ำล้ม 
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สรุปได้ว่ำ ดวงอำทิตย์ โลก น้ ำ (และไอน้ ำ) และอำกำศทั้ง 4 อย่ำงนี้ เป็นปัจจัยร่วมกัน ท ำให้
เกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของบรรยำกำศหรือกำลอำกำศที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน   ถ้ำขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ปรำกฏกำรณ์ของอำกำศจะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ เช่น บนดวงจันทร์ ซึ่งนักบินอวกำศของสหรัฐอเมริกำ
ลงไปส ำรวจนั้น ไม่มีอำกำศอยู่ด้วย จึงไม่มีลม ไม่มีพำยุ จึงไม่มีปรำกฏกำรณ์ของอำกำศเลย 

  
5.2.2 อำกำศที่ห่อหุ้มโลกมีลักษณะอย่ำงไร 

 
 

ในต ำแหน่งระดับผิวโลกอำกำศมีควำมหนำแน่นมำกที่สุด และจะเบำบำงตำมล ำดับเมื่อสูง
จำกผิวโลก ในขณะเดียวกันควำมหนำแน่นของอำกำศ จะมีค่ำมำกที่สุดบริเวณขั้วโลก และลด 
ควำมหนำแน่นลงตำมล ำดับ โดยมีค่ำน้อยที่สุดในบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

เนื่องจำกโลกได้รับพลังงำนควำมร้อนมำกที่สุดในบริเวณศูนย์สูตร ดังนั้นอวกำศบริเวณ 
ศูนย์สูตร จะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่ำบริเวณอ่ืนๆ และอำกำศจะมีอุณหภูมิต่ ำสุดบริเวณขั้วโลก  โดย
บริเวณศูนย์สูตรอุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยประมำณ 30 ºC และบริเวณขั้วโลกประมำณ -1 ºC ส่วน 
ในฤดูหนำวอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณศูนย์สูตรประมำณ 22 ºC และบริเวณขั้วโลกประมำณ -23 ºC 
ส ำหรับประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนประมำณ 26 ºC ฤดูหนำวประมำณ 20 ºC  
ในขณะเดียวกันอุณหภูมิของอำกำศบริเวณผิวโลก จะสูงกว่ำอุณหภูมิของอำกำศที่อยู่สูงขึ้นไปจำก
พ้ืนผิวโลก ส ำหรับอำกำศบริเวณบ้ำนเรำนั้น อุณหภูมิของอำกำศจะลดลงประมำณ 6 – 7 ºC/1 กม. 

พลังงำนควำมร้อนสุทธิที่ผิวโลกได้รับจำกดวงอำทิตย์เฉลี่ยทั้งปี มีค่ำแตกต่ำงกันตำมต ำแหน่ง
ของละติจูด โดยในเขตละติจูดต่ำงๆ ระหว่ำง 30 ºN – 30 ºS ผิวโลกได้รับพลังงำนควำมร้อนเฉลี่ย
ประมำณ 140 W/m2 และลดลงเหลือประมำณต่ ำกว่ำ 50 W/m² ในบริเวณขั้วโลก ดังนั้นบริเวณใน
เขตละติจูดระหว่ำง 30 ºN – 30 ºS จึงมีอำกำศร้อนกว่ำอำกำศในบริเวณอ่ืนๆ ตลอดทั้งปี 
  

5.2.3 กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  
 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (Climate change) คือ กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะอำกำศเฉลี่ย 
ในพ้ืนที่หนึ่ง    ลักษณะอำกำศเฉลี่ยหมำยควำมรวมถึงลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอำกำศ เช่น 
อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น   ในควำมหมำยตำมกรอบของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
FCCC (Framework Convention on Climate Change) กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ คือ  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อันเป็นผลทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกิจกรรมของมนุษย์ที่ท ำให้
องค์ประกอบของบรรยำกำศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจำกควำมผันแปรตำมธรรมชำติ  
แต่ควำมหมำยที่ใช้ในคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ IPCC 
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(Intergovernmental Panel on Climate Change) กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ คือ  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ไม่ว่ำจะเนื่องมำจำก ควำมผันแปรตำมธรรมชำติ หรือกิจกรรมของ
มนุษย ์ 

 

5.2.4 ก๊ำซเรือนกระจก ภำวะเรือนกระจก และภำวะโลกร้อน 
 

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลท ำให้ภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ท ำให้ปริมำณก๊ำซเรือน
กระจก (Greenhouse gases) ในบรรยำกำศเพ่ิมมำกขึ้น เป็นเหตุให้ภำวะเรือนกระจก (Greenhouse 
effect) รุนแรงกว่ำที่ควรจะเป็นตำมธรรมชำติ และส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่ำ ภำวะ
โลกร้อน (Global warming) 

ก๊ำซเรือนกระจก คือ ก๊ำซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยำกำศ และมีคุณสมบัติยอมให้รังสี 
คลื่นสั้นจำกดวงอำทิตย์ผ่ำนทะลุมำยังพ้ืนผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยำวช่วงอินฟรำหรือ 
คลื่นควำมร้อนที่แผ่ออกจำกพ้ืนผิวโลกเอำไว้ไม่ให้ออกจำกชั้นบรรยำกำศโลก  ท ำให้อุณหภูมิของ
บรรยำกำศโลกสูงขึ้น (รูปที่ 5.18) ก๊ำซเรือนกระจกที่ส ำคัญ และเป็นผลมำจำกกิจกรรมของมนุษย์ 
ได้แก่ คำร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น   

ภำวะเรือนกระจก คือ ภำวะที่ชั้นบรรยำกำศของโลกกระท ำตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสี
คลื่นสั้นจำกดวงอำทิตย์ผ่ำนลงมำยังพ้ืนผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยำวช่วงอินฟรำเรดที่แผ่ออก
จำกพ้ืนผิวโลกเอำไว้ จำกนั้นก็จะคำยพลังงำนควำมร้อนให้กระจำยอยู่ภำยในบรรยำกำศจึง
เปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภำวะสมดุลทำงอุณหภูมิ และเหมำะสมต่อสิ่งมีชีวิต  
บนผิวโลก  

ภำวะโลกร้อน หมำยถึง ภำวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้
ภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง ภำวะโลกร้อนอำจจะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณฝน ระดับน้ ำทะเล 
และมีผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ 

 

กิจกรรมที่ 5.2 ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษำและร่วมกันอภิปรำย “กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลท ำให้
ภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง”  
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รูปที่ 5.18 แสดงกระบวนกำรที่ก๊ำซเรือนกระจกทีท่ ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 
(SunflowerCosmos.org, ม.ป.ป.) 

 
 

5.2.5 พำยุฝนฟ้ำคะนอง (Thunderstorm) 

 พำยุฝนฟ้ำคะนอง หรือพำยุฟ้ำคะนอง บำงครั้งเรียกว่ำ พำยุไฟฟ้ำ (Electrical storm) 
หมำยถึง อำกำศที่มีฝนตกหนัก มีฟ้ำแลบ (Lightning) กับฟ้ำร้อง (Thunder) รวมอยู่ด้วย    
นอกจำกนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บำงครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมำด้วย  พำยุฝนฟ้ำ
คะนองเกิดจำกกำรที่อำกำศได้รับควำมร้อนและลอยตัวสูงขึ้นและมี ไอน้ ำในปริมำณมำกพอ ประกอบ
กับกำรลดลงของอุณหภูมิ จึงเกิดกำรกลั่นตัวควบแน่นของไอน้ ำ และเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนอง   พำยุฝน
ฟ้ำคะนองประกอบด้วยเซลล์อำกำศจ ำนวนมำก ในแต่ละเซลล์จะมีอำกำศไหลขึ้นและลงหมุนเวียนกัน 
พำยุฝนฟ้ำคะนองเกิดมำกในเขตร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร เนื่องจำกอำกำศชื้นมำกและมีอุณหภูมิสูง  
ท ำให้มีสภำวะอำกำศไม่ทรงตัว พำยุฝนฟ้ำคะนองมักเกิดจำกเมฆคิวมูลัส (Cumulus) ซึ่งเป็นเมฆที ่
ก่อตัวแนวดิ่ง ดังรูปที่ 5.19 

พำยุฝนฟ้ำคะนองมีล ำดับขั้นตอนกำรเกิด 3 ระยะ ดังนี้  
(1) ระยะกำรเกิดเมฆคิวมูลัส หรือขั้นก่อตัว เมื่ออุณหภูมิพ้ืนผิวเพ่ิมสูงขึ้น จะท ำให้มวลอำกำศ

อุ่นลอยตัวขึ้นข้ำงบน เกิดกำรกลั่นตัวของไอน้ ำเป็นเมฆคิวมูลัส มวลอำกำศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ท ำให้มวลอำกำศยกตัวสูงขึ้นสู่เบื้องบนตลอด และเร็วขึ้น  
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(2) ระยะกำรเกิดพำยุ  ระยะนี้พำยุจะเริ่มพัด เนื่องจำกฝนตกลงมำจะดึงเอำมวลอำกำศให้ 
จมตัวลงมำด้วย และมวลอำกำศอุ่นก็ยังคงลอยตัวขึ้นเบื้องบนต่อไป  มีกำรคลุกเคล้ำของอำกำศใน
ระดับล่ำงขึ้นบนและบนลงล่ำง    ท ำให้เกิดสภำพอำกำศแปรปรวน และลมกระโชกแรง   เนื่องจำก
มวลอำกำศในก้อนเมฆมีควำมแปรผันมำก มีกำรหมุนเวียนของกระแสอำกำศขึ้นลง เกิดฟ้ำแลบ ฟ้ำ
ร้อง รวมทั้งอำจมีลูกเห็บตกด้วยเช่นกัน 

(3) ระยะสลำยตัว เป็นระยะสุดท้ำยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ไม่มีกำรไหลขึ้นของกระแสอำกำศ  
แต่กระแสอำกำศที่ไหลลงยังคงด ำเนินต่อไปและยังมีฝนอยู่ จนกระทั่งอุณหภูมิอำกำศลดลง และไม่มี
กำรกลั่นตัวเกิดข้ึนต่อไปอีก  ต่อมำกระแสอำกำศท่ีไหลลงจะอ่อนไปจนกระทั่งสลำยตัวไปในที่สุด  

 
 

รูปที ่5.19 เมฆคิวมูลัส 
(Web Weather for Kids, 2000) 

 
 ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของสถำพอำกำศอย่ำงรวดเร็ว ในช่วงที่พำยุฝนฟ้ำคะนองอำจ

ก่อให้เกิดสภำวะดังต่อไปนี้  
(1) อำกำศปั่นป่วน กระแสอำกำศที่ปั่นป่วนและลมกระโชกที่รุนแรง ก่อให้เกิดควำมเสียหำย

ต่อสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ บนพื้นดิน ซึ่งบำงครั้งพบห่ำงออกไปกว่ำ 30 กม. จำกกลุ่มเมฆพำยุฝนฟ้ำคะนอง  
(2) พำยุลูกเห็บ  ลูกเห็บที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับอำกำศที่ปั่นป่วนรุนแรง มักจะเกิดขึ้นจำกพำยุ

ฝนฟ้ำคะนองที่มีเมฆสูงมำก กระแสอำกำศที่เคลื่อนที่ขึ้นไปในระดับสูงมำก ท ำให้หยดน้ ำเริ่มแข็งตัว
เป็นหยดน้ ำแข็ง มีหยดน้ ำอ่ืนๆ รวมเข้ำด้วยกันสะสมจนมีขนำดโตขึ้น และในที่สุดเมื่อกระแสอำกำศ
พยุงรับทั้งน้ ำหนักท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ได้ก็จะตกลงมำเป็นลูกเห็บได้ 
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(3) ฟ้ำแลบ ฟ้ำผ่ำ เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่เกิดควบคู่กัน  นับเป็นภัยธรรมชำติที่มี
อันตรำยต่อชีวิตมนุษย์มำกกว่ำปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอ่ืน   ฟ้ำแลบและฟ้ำผ่ำเกิดขึ้นจำกกำรปล่อย
ประจุอิเล็กตรอนระหว่ำงก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรือภำยในกลุ่มเมฆเดียวกัน หรือเกิดขึ้นระหว่ำงก้อน
เมฆกับพ้ืนดิน เมื่อเกิดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงต ำแหน่งทั้งสองที่มีค่ำระดับหนึ่ง  ซึ่งเกิดจำก
ปฏิกริยำที่ก่อให้เกิดสนำมไฟฟ้ำขนำดใหญ่ โดยประจุไฟฟ้ำบวกจะอยู่ทำงด้ำนบนของเมฆ  และประจุ
ไฟฟ้ำลบจะอยู่ทำงตอนล่ำงของเมฆ   ประจุไฟฟ้ำลบนี้จะชักน ำให้ประจุไฟฟ้ำพวกที่อยู่ด้ำนบนก้อนเมฆ
และประจุไฟฟ้ำบวกที่อยู่ใต้พ้ืนผิวโลกเคลื่อนที่เข้ำหำ โดยมีอำกำศท ำหน้ำที่เป็นฉนวนป้องกัน   
หำกกำรถ่ำยเทของประจุไฟฟ้ำทั้งสองมีก ำลังแรงพอ ก็จะท ำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนอำกำศ
ท ำให้เกิดฟ้ำแลบในก้อนเมฆ หรือระหว่ำงก้อนเมฆ   และหำกมีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนอำกำศอย่ำง
เฉียบพลันจำกเมฆถึงท ำให้เกิดฟ้ำผ่ำ  

(4) ฝนตกหนัก พำยุฝนฟ้ำคะนองสำมำรถก่อให้เกิดฝนตกหนัก และน้ ำท่วมฉับพลันได้ใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นที่รำบลุ่ม หรือที่ต่ ำและพ้ืนที่ตำมบริเวณเชิงเขำ 

(5) พำยุทอร์นำโด หรือพำยุลมงวง (รูปที่ 5.20) เป็นอำกำศร้ำยรุนแรงที่สุด ซึ่งเกิดจำกพำยุ
ฝนฟ้ำคะนอง มีลักษณะเป็นล ำเหมือนงวงช้ำงยื่นออกมำจำกฐำนเมฆ มีลักษณะกำรหมุนวนบิด  
เป็นเกลียว มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1,000 ฟุต มักจะเกิดในที่รำบกว้ำงใหญ่ เช่น พ้ืนที่รำบในทวีป
ออสเตรเลีย ที่งำนทำงตะวันออก ของเทือกเขำรอกที่ในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับในประเทศไทยจะมี
ลักษณะเป็นพำยุลมงวงขนำดเล็ก ซึ่งเกิดจำกเมฆพำยุฝนฟ้ำคะนองรุนแรงที่มีฐำนเมฆต่ ำ และมีกระแส
อำกำศไหลลงรุนแรง จนเกิดเมฆเป็นล ำพวย พุ่งลงมำจนใกล้พ้ืนดินดูดเอำอำกำศ และเศษวัสดุหมุนวน
เป็นล ำพุ่งขึ้นไปในอำกำศ    ควำมรุนแรงของล ำพวยอำกำศนี้สำมำรถบิดให้ต้นไม้ขนำดใหญ่หักขำดได้ 
ในขณะที่บ้ำนและสิ่งก่อสร้ำงจะได้รับควำมเสียหำยตำมแนวที่พำยุลมงวงเคลื่อนที่ผ่ำน 

 

 

รูปที ่5.20 พำยุทอร์นำโด หรือพำยุลมงวง  
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เนื่องจำกพำยุฝนฟ้ำคะนองสำมำรถท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและอันตรำยต่อชีวิต
ของมนุษย์ได้ จึงควรหลบเหลี่ยงจำกสำเหตุดังกล่ำว คือ 

- ในขณะปรำกฏพำยุฝนฟ้ำคะนอง หำกอยู่ใกล้อำคำรหรือบ้ำนเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัย
จำกน้ ำท่วม ควรอยู่แต่ภำยในอำคำรจนกว่ำพำยุฝนฟ้ำคะนองจะยุติลง ซึ่งใช้เวลำไม่นำนนัก 

- กำรอยู่ในรถยนต์จะเป็นวิธีกำรที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แต่ควรจอดรถให้อยู่ห่ำงไกลจำกบริเวณ
ที่น้ ำอำจท่วมได้ 

- อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่เป็นน้ ำ  ขึ้นจำกเรือ  ออกห่ำงจำกชำยหำดเมื่อปรำกฏพำยุฝนฟ้ำ
คะนองเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรำยจำกน้ ำท่วมและฟ้ำผ่ำ 

- ในกรณีที่อยู่ในป่ำ ในทุ่งรำบ หรือในที่โล่ง ควรคุกเข่ำและโน้มตัวไปข้ำงหน้ำแต่ไม่ควร
นอนรำบกับพ้ืน เนื่องจำกพ้ืนเปียกเป็นสื่อไฟฟ้ำ และไม่ควรอยู่ในที่ต่ ำ ซึ่งอำจเกิดน้ ำท่วมฉับพลันได้  
 ไม่ควรอยู่ในท่ีโดดเดี่ยวหรืออยู่สูงกว่ำสภำพสิ่งแวดล้อม 

- ออกห่ำงจำกวัตถุท่ีเป็นสื่อไฟฟ้ำทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ ำ แนวรั้วบ้ำน รถแทรกเตอร์ 
จักรยำนยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ท ำสวนทุกชนิด รำงรถไฟ ต้นไม้สูง ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง 

- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น โทรทัศน์ ฯลฯ และควรงดใช้โทรศัพท์ชั่วครำว นอกจำกกรณี
ฉุกเฉิน 

- ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจ้งหรือถือวัตถุโลหะ
ในขณะปรำกฏพำยุฝนฟ้ำคะนอง    

- ควรดูแลสิ่งของต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอโดยเฉพำะสิ่งของที่
อำจจะหักโค่นได้ เช่น หลังคำบ้ำน ต้นไม้ ป้ำยโฆษณำ เสำไฟฟ้ำ ฯลฯ 

 

5.2.6 บริเวณควำมกดอำกำศสูง 

บริเวณควำมกดอำกำศสูง (High pressure area, H) หรือแอนติไซโคลน (Anticyclone) คือ 
บริเวณที่มีควำมกดอำกำศสูงกว่ำบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆ    ในแผนที่อำกำศผิวพ้ืนแสดงด้วย 
เส้นควำมกดอำกำศทีเ่ป็นวงกลมหรือเป็นวงรีรูปไข่ล้อมรอบสัญลักษณ์ H (รูปที่ 5.21) จ ะเป็นบริเวณ
ที่มีควำมกดอำกำศสูงขึ้นจำกขอบนอกเข้ำสู่ศูนย์กลำง  บริเวณควำมกดอำกำศสูงนี้จะมีกระแสลมพัด
ออกจำกศูนย์กลำงในทิศทำงตำมเข็มนำฬิกำในซีกโลกเหนือ และในทิศทำงทวนเข็มนำฬิกำในซีกโลกใต้  
โดยทั่วไปในบริเวณควำมกดอำกำศสู งจะมีลมอ่อน และลมมักสงบในบริเวณใกล้ศูนย์กลำง 
มีเมฆเพียงเล็กน้อย แต่อำจมีเมฆมำกกับมีฝนได้ตำมขอบของบริเวณควำมกดอำกำศสูงที่อยู่ใกล้กับ
แนวปะทะอำกำศ 
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ในซีกโลกเหนือ ทำงตะวันออกของบริเวณควำมกดอำกำศสูง   อำกำศจะเย็นที่ผิวพ้ืนและ
เป็นลมฝ่ำยเหนือพัดผ่ำน เรียกบริเวณนี้ว่ำ บริเวณควำมกดอำกำศสูงชนิดเย็น (Cold high)  
ส่วนทำงด้ำนตะวันตก อำกำศจะค่อนข้ำงร้อนและเป็นลมฝ่ำยใต้พัดผ่ำน เรียกบริเวณนี้ว่ำ บริเวณ
ควำมกดอำกำศสูงชนิดอุ่น (Warm high)   บริเวณควำมกดอำกำศสูงชนิดเย็นแผ่ลงมำเมื่อไร อำกำศ
จะหนำวเย็น   ส่วนกำรแผ่ของบริเวณควำมกดอำกำศสูงชนิดอุ่นจะท ำให้อำกำศร้อน แม้ว่ำจะมี
ควำมชื้นสูงแต่ไม่มีฝนตก จะท ำให้อำกำศร้อนอบอ้ำว บำงครั้งเรียกว่ำ คลื่นควำมร้อน (Heat wave) 

 

รูปที่ 5.21 แผนที่อำกำศแสดงบริเวณควำมกดอำกำศสูง (H) บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำ (L) และร่อง
ควำมกดอำกำศต่ ำหรือร่องมรสุมที่พำดผ่ำนประเทศไทยในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้  
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5.2.7 บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำ  
 

บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำ (Low Pressure Area, L) คือ บริเวณที่มีควำมกดอำกำศต่ ำกว่ำ
บริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆ   ในแผนที่อำกำศผิวพ้ืนแสดงด้วยเส้นควำมกดอำกำศเท่ำเป็นวงกลม
ล้อมรอบสัญลักษณ์ L (รูปที่ 5.21) จะเป็นบริเวณที่มีควำมกดอำกำศต่ ำลงจำกขอบนอกเข้ำสู่
ศูนย์กลำง  บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำนี้จะมีกระแสลมพัดเข้ำหำศูนย์กลำงในทิศทำงทวนเข็มนำฬิกำ
ในซีกโลกเหนือ และในทิศทำงตำมเข็มนำฬิกำในซีกโลกใต้    ตำมปกติในบริเวณควำมกดอำกำศต่ ำจะ
มีเมฆมำกและมีฝนตกด้วย  

 

5.2.8 กลไกกำรเกิดฤดูกำล 

 ฤดูร้อนโลกจะเคลื่อนที่เข้ำใกล้ดวงอำทิตย์มำกที่สุดจริงหรือ  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ำใจผิดกัน
มำกที่สุด  โดยมักเข้ำใจว่ำฤดูร้อนเกิดจำกกำรที่โลกเคลื่อนที่เข้ำใกล้ดวงอำทิตย์  และฤดูหนำวมี 
อำกำศหนำวเกิดจำกกำรที่โลกอยู่ห่ำงจำกดวงอำทิตย์   ถึงแม้ว่ำโลกเรำนั้นโคจรรอบดวงอำทิตย์ 
เป็นวงรี  แต่เป็นวงรีที่กล่ำวได้ว่ำเกือบจะเป็นวงกลม  ดังนั้นระยะห่ำงจำกโลกถึงดวงอำทิตย์ของ 
สองช่วงนี้จึงแตกต่ำงกันน้อยมำกซึ่งแทบจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิเลย 

ส ำหรับกลไกส ำคัญที่ท ำให้เกิดฤดูกำลที่แท้จริงคือ ควำมเอียงของโลก โลกมีแกนเอียง  
23.5 องศำกับแนวตั้งฉำกกับระนำบของระบบสุริยะ   ดังนั้นจึงมีบำงช่วงที่โลกหันซีกโลกเหนือเอียง
เข้ำหำดวงอำทิตย์ ส่วนซีกโลกใต้ก็หันเอียงออกจำกดวงอำทิตย์  ช่วงเดือนมีนำคมนี้เองที่เป็นฤดูร้อน
ของซีกโลกเหนือ เนื่องจำกแสงจำกดวงอำทิตย์ส่องพ้ืนผิวโลกในส่วนที่เป็นซีกโลกเหนือในปริมำณ
มำกกว่ำ (รูปที่ 5.22 และ 5.23)  มุมที่แสงแดดตกกระทบพ้ืนดินก็เป็นมุมมำกกว่ำ และกลำงวันก็ยำว
กว่ำกลำงคืน  ยกตัวอย่ำงเช่นกรณีของประเทศไทย  โลกจะหันประเทศไทยเข้ำหำดวงอำทิตย์โดยตรง
ในช่วงเดือนมีนำคมจนถึงพฤษภำคม ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียเป็นช่วงฤดูหนำว เนื่องจำก
แสงแดดตกกระทบพ้ืนดินเป็นปริมำณน้อยกว่ำ และมีช่วงเวลำกลำงวันสั้นกว่ำเวลำกลำงคืน   
เมื่อย่ำงเข้ำช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนธันวำคม โลกจะหันด้ำนใต้เข้ำหำดวงอำทิตย์แทน ฤดูกำลก็
จะสลับกัน  ช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนของทำงซีกโลกใต้และเป็นฤดูหนำวของทำงซีกโลกเหนือ เป็นต้น 
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รูปที่ 5.22 กำรชี้ของแกนโลกที่จุดเดียวขณะที่โคจรรอบโลก (วิมุติ วสะหลำย, 2547) 

  

 

รูปที่ 5.23 แสดงกำรเอียงของแกนโลกที่ท ำให้พ้ืนที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับปริมำณ 
             แสงแดดไม่เท่ำกัน (วิมุติ วสะหลำย, 2547) 
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5.2.9 ควำมผิดพลำดในกำรพยำกรณ์อำกำศ 

 แม้ว่ำในปัจจุบันกำรพยำกรณ์อำกำศจะก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว  แต่กำรพยำกรณ์อำกำศให้
ถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีควำมผิดพลำดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อำจกระท ำได้ สำเหตุส ำคัญสำมประกำรของ
ควำมผิดพลำดในกำรพยำกรณ์อำกำศได้แก่  

(1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ทำงอุตุนิยมวิทยำยังไม่สมบูรณ์  
(2) บรรยำกำศเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ แต่สถำนีตรวจอำกำศมี

จ ำนวนน้อยและอยู่ห่ำงกันมำก  รวมทั้งท ำกำรตรวจเพียงบำงเวลำเท่ำนั้น เช่น ทุก 3 ชั่วโมง ท ำให้ไม่
อำจทรำบสภำวะที่แท้จริงของบรรยำกำศได้ เมื่อไม่ทรำบสภำวะอำกำศที่ก ำลังเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ 
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพยำกรณ์อำกำศให้มีรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้อง  

(3) ธรรมชำติของกระบวนกำรที่เกิดขึ้นในบรรยำกำศมีควำมละเอียดอ่อนซับซ้อนอย่ำงยิ่ง 
ปรำกฏกำรณ์ซึ่งมีขนำดเล็กหรือเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ และไม่อำจตรวจพบได้     จำกกำรตรวจอำกำศ  
อำจท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพลมฟ้ำอำกำศเป็นอย่ำงมำกในระยะเวลำต่อมำ ซึ่งจะท ำให้ผล
กำรพยำกรณ์อำกำศผิดพลำดไปได้อย่ำงมำก  

สำเหตุประกำรสุดท้ำยนี้เป็นข้อจ ำกัดอย่ำงยิ่งในกำรพยำกรณ์อำกำศ เพรำะเป็นเหตุให้ 
กำรพยำกรณ์อำกำศจะมีควำมถูกต้องลดลงตำมระยะเวลำ  นั่นคือกำรพยำกรณ์ส ำหรับช่วงเวลำที่สั้น
จะมีควำมถูกต้องมำกกว่ำกำรพยำกรณ์ส ำหรับช่วงเวลำที่นำนกว่ำ 

 

กิจกรรมที่ 5.3  ให้นักศึกษำชมข่ำวพยำกรณ์อำกำศที่ก ำหนด โดยเฉพำะบริเวณควำมกดอำกำศสูง
และต่ ำ  แล้วอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟังตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของแต่ละคน 

 

5.3 ปรำกฏกำรณ์และภัยพิบัติทำงธรรมชำติจำกนอกโลก 
 

ปัจจุบันมีข่ำวลือมำกมำยเก่ียวกับวันสิ้นโลกหรือภัยพิบัติที่มำจำกนอกโลก  ข่ำวสำรลักษณะนี้
มักท ำให้ประชำชนตื่นตระหนกและสับสนทุกครั้งที่ได้รับทรำบ   ควำมเข้ำใจในวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับ
ปรำกฏกำรณ์จำกนอกโลกจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถรับฟังข่ำวสำรได้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ  และไม่ตกเป็นเหยื่อของข่ำวสำรเป็นเท็จในยุคแห่งข่ำวสำรในปัจจุบัน 
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5.3.1 ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติจำกดวงอำทิตย์ 
 

5.3.1.1 ลมสุริยะ 
 

ลมสุริยะ (Solar wind) เป็นปรำกฏกำรณ์หนึ่งที่เกิดจำกกำรที่ผิวดวงอำทิตย์ระเบิดปะทุขึ้น
ท ำให้อนุภำคประจุไฟฟ้ำพุ่งออกมำทุกทิศทำง  เมื่อปะทะกับสนำมแม่เหล็กโลก ประจุไฟฟ้ำจะถูก
เบี่ยงทิศทำงไปตำมเส้นสนำมแม่เหล็กโลกให้เข้ำสู่ชั้นบรรยำกำศโลกทำงขั้วโลก (รูปที่ 5.24) ประจุจะ
อ่อนก ำลังลงจนกลำยเป็นคลื่นแสง เรียกว่ำ “แสงเหนือ-แสงใต้ (Aurora)” เป็นแสงสีสวยงำมปรำกฏ
เหนือขั้วโลกเหนือและใต้ เหนือประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นละติจูดที่สูงๆ (รูปที่ 5.25)  โดยจะเห็นแสงที่มี
ควำมเข้มหรี่ลดหลั่นกันลงมำตำมต ำแหน่งเส้นละติจูด  

เมื่อลมสุริยะเพ่ิมควำมรุนแรงขึ้น บำงครั้งจึงถูกเรียกว่ำพำยุสุริยะ (Solar storm)   ประจุ
ไฟฟ้ำจ ำนวนมหำศำลที่พุ่งออกมำนี้จะรบกวนระบบกำรสื่อสำร  มีผลท ำให้กำรสื่อสำรระยะไกล 
เป็นอัมพำต ท ำให้เครื่องบินไม่สำมำรถติดต่อกับหอบังคับกำรได้   โทรศัพท์มือถือใช้งำนไม่ได้ 
รวมไปถึงดำวเทียมเสียหำย  กำรท ำนำยควำมรุนแรงของพำยุสุริยะสำมำรถท ำได้โดยตรวจสอบจุดมืด
ดวงอำทิตย์   เนื่องจำกจุดด ำเกิดจำกควำมแปรปรวนของสนำมแม่เหล็ก   เมื่อมีจุดมืดมำกขึ้นก็จะ
ส่งผลให้อนุภำคกระแสไฟฟ้ำเพ่ิมมำกขึ้นส่งผลให้เกิดควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น   อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มี
รำยงำนว่ำพำยุสุริยะสำมำรถท ำอันตรำยแก่สิ่งมีชีวิตได้  เพียงแต่รบกวนระบบกำรสื่อสำรคมนำคม
เท่ำนัน้ 

 

   
รูปที่ 5.24 ภำพจ ำลองลมสุริยะที่เกิดจำกกำรประทุของประจุไฟฟ้ำจำกผิวดวงอำทิตย์พุ่งเข้ำปะทะ  
             กับสนำมแม่เหล็กโลก (Ben Burress, 2008)  

http://science.kqed.org/quest/author/ben-burress/
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รูปที่ 5.25 ภำพถ่ำยแสงเหนือ ณ ประเทศไอซ์แลนด์ วันที่ 25 มีนำคม 2557 
   

5.3.1.2 จุดมืดบนดวงอำทิตย์ 
 

จุดมืดบนดวงอำทิตย์ (Sunspot) คือ บริเวณส่วนหนึ่งบนชั้นบรรยำกำศที่ตำมมองเห็นได้ของ
ดวงอำทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ำกว่ำบริเวณโดยรอบ สนำมแม่เหล็กบริเวณนั้นปั่นป่วนสูงมำก ซึ่งได้ท ำให้
เกิดกำรขัดขวำงกระบวนกำรพำควำมร้อนบนพ้ืนผิวดวงอำทิตย์ เกิดเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเข้มของแสง  
ต่ ำกว่ำบริเวณโดยรอบ (รูปที่ 5.24) อย่ำงไรก็ตำม มันยังคงมีอุณหภูมิสูงถึง 3,700 °C – 4,200 °C 
เทียบกับบริเวณปกติโดยรอบที่มีอุณหภูมิประมำณ 5,500 °C  ดังนั้น แม้จะได้ชื่อว่ำเป็นจุดมืด แต่ถ้ำ
เรำน ำจุดมืดออกมำจำกดวงอำทิตย์ให้มันส่องแสงออกมำ พลังงำนนั้นก็ยังสำมำรถเชื่อมเหล็กได้อย่ำง
สบำย ในต ำรำโบรำณจุดนี้จะถูกระบุชื่อว่ำ “จุดดับดวงอำทิตย์” แต่ก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจำกมัน
มิได้เป็นจุดที่จะท ำให้ดวงอำทิตย์ดับสูญไปแต่อย่ำงใด  

กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณจุดมืดบนดวงอำทิตย์จะขึ้นกับรอบกำรเกิดปฏิกิริยำบนดวงอำทิตย์
ซึ่งสอดคล้องกับกำรเกิดลมสุริยะ  โดยช่วงที่ลมสุริยะมีก ำลังแรงสูงสุด (Solar Maximum) จะมี
ปริมำณจุดมืดที่มำกที่สุด   และในรอบกำรเกิดปฏิกิริยำบนดวงอำทิตย์ที่มีทุกๆ 11 ปีนั้น (รูปที่ 5.26) 
ครั้งที่ปฏิกิริยำรุนแรงที่สุดในรอบที่ผ่ำนมำ คือ ช่วงปลำยปี ค.ศ. 2013  และไม่แสดงถึงกำรดับสิ้นของ
โลกแต่อย่ำงใด  ดังนั้นจุดมืดบนดวงอำทิตย์ก็คงไม่ส่งผลอันตรำยต่อโลกเช่นกัน แต่อำจจะส่งผล
กระทบต่อดำวเทียมและระบบสื่อสำรต่ำงๆ 

ทั้งนี้จุดจบของดวงอำทิตย์ที่แน่นอน คือ ในปีประมำณ 5 พันล้ำนปีข้ำงหน้ำ เมื่อดวงอำทิตย์
แก่ตัวลงเพรำะก๊ำซไฮโดรเจนเชื้อเพลิงนั้นหมดไป จะขยำยตัวใหญ่ขึ้นจนกลืนกินโลกเข้ำไป และ
สุดท้ำยจะระเบิดเปลือกนอกออก เหลือแต่แกนกลำงที่เป็นดำวแคระขำวที่หรี่มำกๆ จนกระทั่ง  
ไม่สำมำรถส่องแสงสว่ำงได้อีกต่อไป 
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รูปที่ 5.26 ภำพถ่ำยดวงอำทิตย์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยำนิวเคลียร์บนผิวดวงอำทิตย์ อันท ำให้  
             เกิดจุดมืดบนดวงอำทิตย์ ซึ่งมีลักษณะสีด ำๆ ในแสงขำวหรือแสงที่ตำมองเห็นได้ (ภำพบน)   
             และจุดมืดนั้นกลับเปล่งพลังงำนในช่วงคลื่นอัลตรำไวโอเลตหรือแสงยูวีจ ำนวนมำก (ภำพล่ำง) 
   

5.3.1.3 กำรกลับขั้วสนำมแม่เหล็กของดวงอำทิตย์ 
 

โดยธรรมชำติแล้ว ปรำกฏกำรณ์กำรกลับขั้วสนำมแม่เหล็กของดวงอำทิตย์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็น
ปกติทุกๆ 11 ปีโดยประมำณอยู่แล้ว ซึ่งเป็นรอบกำรเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยำของกำรระเบิดบนดวง
อำทิตย์ (รูปที่ 5.27)  ควำมรู้นี้เป็นที่เข้ำใจกันมำนำนนับร้อยปี นับตั้งแต่นักดำรำศำสตร์ที่ได้เริ่ม
ศึกษำเกี่ยวกับดวงอำทิตย์อย่ำงจริงจังในช่วงกลำงของศตวรรษที่ 19  และนับตั้งแต่มีกำรศึกษำ
เกี่ยวกับดวงอำทิตย์มำ นักดำรำศำสตร์ยังไม่พบว่ำปรำกฏกำรณ์นี้มีผลกระทบใดท่ีรุนแรงต่อมนุษย ์
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รูปที่ 5.27 รอบกำรเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยำของกำรระเบิดบนดวงอำทิตย์ ทุกๆ 11 ปี 

 
 
 

5.3.2 ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติเรื่องสนำมแม่เหล็กโลก 
 

สนำมแม่เหล็กโลกมีกำรกลับทิศทุกๆ ประมำณสำมแสนปี ขณะที่มนุษยชำติเริ่มปรำกฏขึ้น  
เมื่อประมำณสองล้ำนห้ำแสนปีมำแล้ว   ดังนั้นจึงมีกำรกลับทิศนี้ เกิดขึ้นมำแล้วหลำยครั้ ง               
ในประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติ และยังไม่พบว่ำมีผลกระทบกับมนุษยชำติหรือโลกนี้แตอ่ย่ำงใด 

กำรกลับทิศของสนำมแม่เหล็กโลกจะใช้เวลำถึงประมำณ 5 พันปีจึงจะแล้วเสร็จ โดยเริ่มจำก
กำรลดลงอย่ำงช้ำๆ ของสนำมแม่เหล็กโลก   ในปัจจุบัน สนำมแม่เหล็กโลกก ำลังอ่อนลง นั่นอำจจะ
หมำยควำมว่ำ เรำก ำลังจะเริ่มเข้ำสู่ช่วงของกำรกลับทิศสนำมแม่เหล็กครั้งใหม่ แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรเปลี่ยนทิศทำงกำรหมุนรอบตัวเองของโลก 

5.3.3  ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติเรื่องดำวหำง อุกกำบำต หรือดำวเครำะห์น้อย 
 

ดำวหำง (Comets) คือ วัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะมีส่วนที่ระเหิดเป็นไอ เมื่อเข้ำใกล้ 
ดวงอำทิตย์ ท ำให้เกิดชั้นฝุ่นและก๊ำซที่ฝ้ำมัวล้อมรอบ และทอดเหยียดออกไปภำยนอกจนดูเหมือนหำง 
โดยหำงของดำวหำงจะมีทิศตรงกันข้ำมกับดวงอำทิตย์เสมอ ดำวหำงที่สังเกตเห็นได้ในประเทศไทย
ล่ำสุดคือ ดำวหำงไอซอน (ISON) ระหว่ำงวันที่ 21-28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 (รูปที่ 5.28) 
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 ดำวตก (Shooting star หรือ Falling star) คือ เศษฝุ่นหรือหินบริเวณใกล้เคยงวงโคจร   
ของโลกที่ถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเข้ำมำแล้วผ่ำนชั้นบรรยำกำศและเสียดสีกับอำกำศจนเกิด 
กำรลุกไหม้ ส่วนใหญ่แล้วดำวตกมักเกิดจำกกำรฝุ่นของดำวหำงที่โคจรรผ่ำนไปแล้วทิ้งเศษซำกไว้หำก
เศษซำกนั้นลุกไหม้หมดก่อนถึงผิวโลกจะถูกเรียกว่ำดำวตก  แต่หำกลุกไหม้ไม่หมดและหลงเหลือ
ปะทะผิวโลกจะถูกเรียกว่ำ “อุกกำบำต (Meteor)”   และหำกปริมำณฝุ่นจ ำนวนมำกท ำให้เกิดตำวตก
จ ำนวนมำกๆ จะถูกเรียกว่ำ “ฝนดำวตก (Meteor shower)” (รูปที่ 5.29) ตัวอย่ำงฝนดำวตกที่มัก
เห็นได้ชัดเจน เช่น ฝนดำวตกลีโอนิดส์ในกลุ่มดำวรำศีสิงห์ (สิงโต) ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน และฝน
ดำวตกเจมินิดส์ในกลุ่มดำวรำศีเมถุน (คนคู)่ ระหว่ำงเดือนธันวำคมของทุกปี  

ดำวเครำะห์น้อย (Asteriods) คือ ก้อนหินขนำดต่ำง ๆ ขนำดตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึง
หลำยร้อยกิโลเมตรโคจรอยู่รอบดวงอำทิตย์จ ำนวนมำก   กำรพุ่งชนโลกของดำวเครำะห์น้อยขนำด 
100 กิโลเมตร ถือเป็นควำมเสียหำยที่รุนแรง ครั้งสุดท้ำยที่เกิดกำรชนเช่นนี้ขึ้น คือเมื่อ 65 ล้ำนปี 
ที่แล้ว ที่ท ำให้เกิดหลุมอุกำบำตชิกซูลูป (Chicxulub) ประเทศเม็กซิโก กำรชนในครั้งนั้นอำจเป็น
สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรสูญพันธุ์ของไดโนเสำร์ กำรพุ่งชนขนำดใหญ่นี้เกิดขึ้นทุกๆ 50-100 ล้ำนปี และ
ท ำให้เกิดฝุ่นครอบคลุมชั้นบรรยำกำศโลกจนพืชไม่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้   ท ำให้ส่งผลรุนแรงต่อ
ระบบห่วงโซ่อำหำร  

ในปัจจุบัน มนุษย์ได้มีโครงกำรเฝ้ำระวังทำงอวกำศต่ำงๆ โดยสังเกตท้องฟ้ำ เพ่ือเฝ้ำระวัง   
ดำวหำง หรือดำวเครำะห์น้อยต่ำงๆ ที่เคลื่อนที่เข้ำมำ    ถ้ำเจอวัตถุที่จะเข้ำมำพุ่งชนโลก เรำจะรับรู้
ก่อนเป็นเวลำหลำยปีก่อนที่วัตถุนั้นจะเข้ำมำชน โดยที่วัตถุขนำดใหญ่จะสำมำรถตรวจจับได้ง่ำยกว่ำ
วัตถุขนำดเล็ก และมนุษย์สำมำรถกระท ำกำรต่ำงๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น หำกมี
วัตถุใดที่นักดำรำศำสตร์ไม่สำมำรถตรวจจับได้ นั่นแสดงว่ำวัตถุนั้นมีขนำดเล็กมำกเกินที่จะตรวจจับได้
และจะถูกเผำไหม้หมดในชั้นบรรยำกำศโลก จึงไม่เป็นอันตรำย    ดังนั้น ถ้ำจะมีดำวเครำะห์น้อย หรือ
ดำวหำงขนำดใหญ่มำพุ่งชนโลกนักดำรำศำสตร์ก็ต้องมองเห็น   และปัจจุบันยังไม่ค้นพบวัตถุที่จะ
สำมำรถเข้ำมำชนโลกให้เกิดควำมเสียหำยได้ 
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รูปที่ 5.28 ภำพถ่ำยดำวหำงไอซอนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 

                                   โดยสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
 
 

 
 

รูปที่ 5.29 ภำพถ่ำยฝนดำวตกเปอร์เซอิดส์ ณ รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกำ 
                                วันที่ 12 สิงหำคม 2555 (David Kingham, n.d.) 
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รูปที่ 5.30 แผนภำพแสดงขนำดของดำวเครำะห์น้อยในหน่วยกิโลเมตร 

                               (ภำพดัดแปลงจำกภำพถ่ำยโดย NASA) 
   

5.3.4  หลุมด ำที่ใจกลำงกำแล็กซี่ทำงช้ำงเผือก 
 

นักดำรำศำสตร์ค้นพบว่ำที่ใจกลำงกำแลกซีทำงช้ำงเผือกของเรำมีหลุมด ำอยู่   ท ำให้มี 
ควำมหวำดวิตกขึ้นว่ำหลุมด ำที่ใจกลำงกำแลกซีจะดูดกลืนโลกเข้ำไป  ในควำมเป็นจริงแล้วหลุมด ำ 
ที่ใจกลำงทำงช้ำงเผือกอยู่ห่ำงจำกระบบสุริยะออกไปเกือบ 30,000 ปีแสง   ดังนั้น หำกระบบสุริยะ
หรือโลกของเรำก ำลังถูกดูดให้เคลื่อนที่เข้ำหำหลุมด ำนี้   โลกของเรำจ ำเป็นต้องใช้เวลำมำกถึง 
30,000 ปี และยังต้องเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วเท่ำอีกด้วย  ซึ่งในควำมเป็นจริงนั้น ระบบสุริยะไม่ได้
เคลื่อนที่เร็วขนำดนั้น และไม่ได้เคลื่อนที่พุ่งเข้ำไปยังใจกลำงกำแลกซีทำงช้ำงเผือก 

 

(19 km)        (34 km)           (58 km)     
                                                     
                                                    (529 km)                

(960 km)        
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รูปที่ 5.31 ภำพวำดแสดงต ำแหน่งของดวงอำทิตย์เทียบกับกำแลกซีทำงช้ำงเผือก  

                    (ภำพอนุเครำะห์โดย LESA) 
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

1. วิชำธรณีวิทยำมีควำมเก่ียวข้องกับกำรด ำรงชีวิตในปัจจุบันอย่ำงไรบ้ำง 

2. กำรศึกษำทำงธรณีวิทยำ จ ำแนกออกเป็นก่ีกลุ่ม อะไรบ้ำง 

3. ผู้ใดได้รับกำรยกย่องให้เป็น “บิดำแห่งกำรล ำดับชั้นหินในปัจจุบัน” 

4. ภูชี้ฟ้ำและผำตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรำย ลักษณะภูมิประเทศของ

สถำนที่ทั้งสองมีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำเป็นอย่ำงไร 

5. ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศบนโลกคืออะไร 

6. เรำควรปฏิบัติตัวอย่ำงไรเมื่อเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนอง 

7. ลมสุริยะ และ/หรือ พำยุสุริยะ ส่งผลกระทบต่อโลกอย่ำงไร 

8. กำรพุ่งชนโลกโดยวัตถุขนำดใหญ่ สำมำรถตรวจวัดได้ง่ำยกว่ำหรือยำกกว่ำวัตถุขนำดเล็ก เพรำะ

เหตุใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

บทท่ี 6 
ผลกระทบและบทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 

 
ประนอม แก้วระคน และ ธนูศักดิ์ ธนะสาร 

 

ควำมเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้อย่ำงหนีไม่พ้น   มนุษย์เรำทุกคนต้องมีควำมผูกพันและเชื่อมโยงอยู่กับ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่ำงมำก เรำคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ปัจจัยสี่ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐำน 
ในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อำหำร ที่อยู่อำศัย เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค ล้วนแล้วแต่เป็น
ผลผลิตที่มำจำกกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น    นอกจำกนี้เรำยังก ำหนดว่ำ
ชีวิตประจ ำวันของเรำต้องอำศัยปัจจัยเสริมอันนอกเหนือไปจำกปัจจัยสี่   ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
ยำนพำหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกล เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่มำจำกกำรพัฒนำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น วิทยำศำสตร์ในปัจจุบันจึงมีแนวคิดในกำรเอำชนะธรรมชำติและ
เสริมสร้ำงควำมสุขทำงด้ำนวัตถุ ท ำให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่เน้นเทคโนโลยี โดยเฉพำะในด้ำนกำรบริโภค 
หำควำมสะดวกสบำย จนกลำยเป็นโลกของเทคโนโลยีแทนกำรเป็นโลกของวิทยำศำสตร์ที่มุ่งแสวงหำ
ควำมจริงด้วยกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์   
  
6.1  ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์และคุณภำพชีวิตของมนุษย์  
 

โลกที่เรำอำศัยอยู่นี้ มีสิ่งที่ตรงกันข้ำมกันอยู่เสมอ มีดีย่อมมีชั่ว มีสูงก็มีต่ ำ มีด ำก็มีขำว 
เช่นเดียวกันกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี ย่อมเปรียบเสมือนดำบสองคม ดังนั้นมนุษย์เรำย่อมได้รับ
ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในทำงบวกและทำงลบ เพรำะกำรที่มนุษย์
แสวงหำแนวทำงเพ่ือเอำชนะธรรมชำติ ท ำให้เกิดวัฒนธรรมเทคโนโลยีแต่ขำดวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์  
เป็นกำรปล่อยให้ชีวิตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแต่ไม่พัฒนำควำมใฝ่รู้หรือนิสัยกำรศึกษำค้นคว้ำ  กลำยเป็น
ผู้บริโภคเทคโนโลยีเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมวิทยำศำสตร์ที่ควรจะเป็น คือมนุษย์เรำควรมีวิถี
ชีวิตแห่งกำรแสวงหำควำมรู้ คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล มองหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ดังนั้นผลกระทบ
ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์และคุณภำพชีวิตของมนุษย์  จึงเหมือนเหรียญ 2 ด้ำน  
ที่มีท้ังคุณและโทษควบคู่กันไป  
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ถ้ำหำกแบ่งประเภทของผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมกำรก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือโทษ จะแบ่งออกได้เป็น 2 ด้ำน คือ  

(1) ผลกระทบในทำงด้ำนบวกของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีควำมส ำคัญและก่อเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ 
อย่ำงมหำศำล ท ำให้มนุษย์สำมำรถเอำชนะธรรมชำติได้หลำยกรณี พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ท ำให้มนุษย์มีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ 
ทั้งด้ำนกำรแพทย์ กำรป้องกันและรักษำโรคแนวใหม่ กำรสื่อสำร กำรผลิตสินค้ำ และบริกำร  
เพ่ิมคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมได้อย่ำงมำก  
สำมำรถผลิตได้ปริมำณมำกเพียงพอต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ 

 
(2) ผลกระทบในทำงด้ำนลบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำทำงกำรแพทย์ กำรเกษตร 
เศรษฐกิจ  และ อุตสำหกรรม  แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ส่ งผลกระทบในด้ ำนที่ เ ป็นผล เสี ย  
สร้ำงควำมเสียหำยท ำลำยธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท ำลำยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งำมของมนุษย์  จนก่อให้เกิดปัญหำตำมมำมำกมำยอย่ำงรวดเร็ว และทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น  
ซึ่งมนุษย์เองต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 

 
ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์และคุณภำพชีวิตของมนุษย์ อำจแบ่ง

ตำมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนประชำกร 

ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ส่งผลบวกต่อประชำกร 
ในด้ำนของช่วงอำยุขัย มนุษย์มีอำยุยืนมำกขึ้น   เนื่องจำกโรคภัยไข้เจ็บหลำยๆ โรคสำมำรถรักษำให้ 
หำยได้ ท ำให้โครงสร้ำงประชำกรโลกรวมทั้งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตอย่ำงมำก  
ประชำกรวัยเด็กที่จะเจริญเติบโตไปเป็นวัยแรงงำนลดลงเนื่องจำกทัศนคติด้ำนครอบครัวที่เปลี่ยนไป
จำกอดีต รวมทั้งกำรมีเทคโนโลยีคุมก ำเนิดที่มีประสิทธิภำพ คนรุ่นใหม่สำมำรถก ำหนดจ ำนวนบุตรที่
ต้องกำรได้   ในขณะที่ประชำกรกลุ่มผู้สูงอำยุกลับเพ่ิมขึ้นเพรำะพัฒนำกำรของเทคโนโลยี 
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ท ำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยำวขึ้น  
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ปัญหำที่เกิดข้ึนจำกผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนประชำกรมีดังนี้ 

(1.1)  ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรด้ำนปริมำณ 

แนวโน้มของจ ำนวนประชำกรของประเทศไทยทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นและลดลงอย่ำงช้ำๆ 
จ ำนวนประชำกรในวัยเด็กมีแนวโน้มจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ประชำกรวัยผู้สูงอำยุมีแนวโน้ม
จะเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน   ถ้ำหำกจะเขียนพีระมิดโครงสร้ำงประชำกรตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ
อนำคตเพ่ือดูแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงนั้น จะเป็นดังรูปที่ 6.1 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้คำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในประเทศไทย  กลำงปี พ.ศ. 2557 ว่ำในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ประชำกรไทยจะมีจ ำนวนรวมทั้งหมด 64,871,000 คน เป็นชำย 31,542,000 
คน หญิง 33,329,000 คน (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล. 2552) 

ส ำหรับในประเทศไทยจ ำนวนประชำกรจะยังคงเพ่ิมขึ้นอีกระยะหนึ่ง จำกกำรคำด
ประมำณพบว่ำจะเพ่ิมขึ้นไม่เกินห้ำล้ำนคน  และเป็นไปได้ที่อำจจะเพ่ิมขึ้นเพียงรำวหนึ่งล้ำนคนจำก
จ ำนวนประชำกรทั้งหมดที่มีในปัจจุบัน        เมื่อกลำงปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีฐำนของกำรฉำยภำพ 
ประชำกรไทย   ประเทศไทยมีประชำกร 62.2 ล้ำนคน หนึ่งปีถัดไปประมำณได้ว่ำประชำกรไทย  
ณ กลำงปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 62.5 ล้ำนคน เท่ำกับว่ำหนึ่งปีมีคนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคนเศษ คิดเป็น
อัตรำเพ่ิมประชำกร ร้อยละ 0.6 ต่อปี จึงมีควำมเป็นไปได้ที่ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่ยุคที่อัตรำ 
กำรเจริญเติบโตของประชำกรชะลอตัว กำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรไทยช้ำลงแต่ผู้สูงอำยุกลับเพ่ิมเร็วขึ้น 
กำรลดลงของจ ำนวนประชำกรของประเทศไทยน่ำจะเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2563    ในปี พ.ศ. 2565  
ดูเหมือนว่ำจะเป็นปีที่ประชำกรไทยถึงจุดอ่ิมตัว ที่จ ำนวนประมำณ 65 ล้ำนคน อัตรำเกิดจะอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับอัตรำตำย   ท ำให้อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรใกล้เคียงกับศูนย์ สำเหตุมำจำก
ภำวะกำรเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำอัตรำทดแทนตลอดช่วงเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีแนวโน้มว่ำ
อำจจะลดต่ ำลงไปอีก 
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รูปที่ 6.1 พิรำมิดประชำกรประเทศไทย จำกปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมำและประมำณกำรณ์ถึง 
 พ.ศ. 2583 (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล. 2552) 

Pyramid 2573 
 

Pyramid 2583 
 

Pyramid 2553 
 

Pyramid 2543 
 

Pyramid 2533 
 

Pyramid 2523 
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เรำอำจใช้ “ดัชนีผู้สูงอำยุ” (Ageing index) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่ำงจ ำนวนเด็กกับ
ผู้สูงอำยุ  ดัชนีผู้สูงอำยุเป็นอัตรำส่วนของจ ำนวนประชำกรสูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจ ำนวนประชำกร
วัยเด็ก (อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี) 100 คน กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 
อนำคตนั้นจะก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์ส ำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่ำงมำกนั่นคือ กำรมีผู้สูงอำยุ 
มำกกว่ำเด็ก หรือเรียกว่ำ สังคมผู้สูงอำยุ (Aging society) ปรำกฏกำรณ์นี้เกิดขึ้นจำกจ ำนวนเด็กที่
ลดลงในขณะที่ผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกประมำณ 15 ปีข้ำงหน้ำ จ ำนวนเด็กจะพอๆ กับ
ผู้สูงอำยุ และหลังจำกนั้นจะเกิดปรำกฏกำรณ์มีผู้สูงอำยุมำกกว่ำเด็ก   จำกข้อมูลโดยสหประชำชำติ 
ประเทศไทยเป็นประเทศล ำดับที่สำมในทวีปเอเชียที่โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
(รองจำกประเทศญี่ปุ่นและเกำหลีใต้) โดยคำดหมำยว่ำสัดส่วนประชำกรวัยท ำงำนของประเทศไทยจะ
ถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คืออยู่ที่ร้อยละ 72 ของประชำกรทั้งหมด และจะลดต่ ำลง
ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของประชำกรก่อนปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) (วิกิพีเดีย. ม.ป.ป.) 

สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะกำรพ่ึงพิงทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
ประชำกรวัยต่ำงๆ เปลี่ยนไป   เดิมมีประชำกรวัยเด็กที่ต้องพ่ึงพิงประชำกรวัยแรงงำนมำกกว่ำ
ผู้สูงอำยุ แต่ในอนำคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอำยุที่ต้องพ่ึงพิงประชำกรวัยแรงงำนมำกกว่ำเด็ก  อัตรำส่วน
ระหว่ำงประชำกรวัยแรงงำนต่อผู้สูงอำยุจะลดลงจนเหลือเพียง 2 คน ต่อผู้สูงอำยุ 1 คน ในอีก 30 ปี
ข้ำงหน้ำ โดยที่ผู้สูงอำยุเป็นกลุ่มคนที่จะมีปัญหำสุขภำพจำกโรคไร้เชื้อ ซึ่งเกิดจำกกำรถดถอยของ
สมรรถภำพกำรท ำงำนของอวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำยและผลสะสมของพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่เหมำะสม 
ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดของหัวใจ โรคหลอดเลือดของสมองที่เป็น
สำเหตุของอัมพฤกษ์อัมพำต จึงย่อมมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตทั้งผู้ที่อยู่ในวัยท ำงำนและผู้สูงอำยุ 
เนื่องจำกจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพระดับปัจเจกบุคคล  ระดับ
ครัวเรือน และระดับประเทศเพ่ิมขึ้น เมื่อสังคมไทยก ำลังกลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุ มำตรกำรและ
โครงกำรที่จะเป็นสวัสดิกำรให้ประชำกรสูงอำยุ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องชีวิตควำมเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่อง
สุขภำพอนำมัยเป็นสิ่งที่ภำครัฐต้องค ำนึงถึงตั้งแต่บัดนี้ และจะต้องพัฒนำไปให้ทันกับกำรเพ่ิม 
อย่ำงรวดเร็วของประชำกรสูงอำยุในอนำคต 

(1.2) ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงประชำกรด้ำนคุณภำพ 

กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรเป็นปัญหำที่รัฐต้องหำทำงดูแล รัฐต้องสร้ำงคุณภำพให้กับ
ประชำชนที่เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้ได้ประชำกรที่มีคุณภำพทั้งด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ และอำชีพของ
ประชำกร ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท ำให้ประเทศต่ำงๆ  ในโลก เน้นกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งประเทศไทยเองที่เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจำก
กำรเกษตรมำเป็นกำรอุตสำหกรรม ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกรหลำยประกำร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำกรทั้งสิ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรย้ำยถิ่นของประชำกรวัย
ท ำงำนเพ่ือเข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมในเมือง หรือคนหนุ่ม-สำวย้ำยถิ่นเข้ำมำศึกษำและท ำงำนในเมือง 
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว เช่น ให้ผู้สูงอำยุเลี้ยงดูบุตรอยู่ในชนบท หรือทิ้งให้
ผู้สูงอำยุอยู่ตำมล ำพัง 

ในส่วนของผู้ที่ย้ำยถิ่นจำกชนบทเขำสู่เมือง ก็ท ำให้เกิดกำรขยำยตัวของเขตเมืองและเกิด
ควำมแออัดในเขตเมือง จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและสภำพควำมเป็นอยู่ของคนใน
เขตเมือง ทั้งปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจำกกำรจรำจร ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด ที่อยู่
อำศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหำกำรระบำดของโรคติดเชื้อ ปัญหำสุขภำพจิต รวมทั้งผลกระทบที่เกิด
จำกพฤติกรรมในวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น กำรบริโภคอำหำรส ำเร็จรูป อำหำรพร้อมปรุง และอำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูป พักผ่อนไม่เพียงพอขำดกำรออกก ำลังกำย จำกกำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำ 
คุณภำพชีวิตของแรงงำนไทยถูกบั่นทอนด้วยชั่วโมงกำรท ำงำนที่สูงกว่ำปกติ  โดยแรงงำนไทยมีชั่วโมง
กำรท ำงำนเฉลี่ย 46-47 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งๆ ที่ชั่วโมงกำรท ำงำนปกติอยู่ที่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
แสดงให้เห็นถึงควำมไม่สมดุลของชั่วโมงกำรท ำงำนและกำรพักผ่อน  และส่งผลกระทบต่อ
ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนจนเป็นเหตุให้คนไทยเป็นโสดกันมำกขึ้น ในขณะเดียวกันพ่อแม่ที่อยู่ในวัย
แรงงำนแม้จะเป็นครอบครัวที่มีบุตรอยู่ด้วยกัน ก็ท ำให้มีเวลำส ำหรับกำรดูแลเอำใจใส่อบรมบ่มเพำะ
นิสัยน้อยลง จนขำดควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครอบครัวมีควำมเปรำะบำง ท ำให้เด็กที่อยู่กับครอบครัว
พ่อหรือแม่ที่แยกทำงกัน มักจะขำดควำมอบอุ่นจำกครอบครัว และมีผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก 
น ำไปสู่ปัญหำสังคมในอนำคต เช่น กำรมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม กำรกระท ำผิดของเด็กและเยำวชน
เพ่ิมข้ึนและรุนแรงขึ้น เป็นต้น 
 

(2) ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

ค ำว่ำ “สังคม (Society)” พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ให้ควำมหมำย 
ไว้ว่ำ “คือ คนจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงกำรหรือสมำคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชำวบ้ำน ดังนั้น
องค์ประกอบของกำรเป็นสังคมจึงประกอบด้วย กลุ่มคน ควำมสัมพันธ์ กำรมีปฏิสัมพันธ์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมของคนในกลุ่มคนนั้น และระบบและสถำบันทำงสังคม ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนอำจเป็น
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมี-ภรรยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อ-แม่  
กับบุตร ควำมสัมพันธ์ในเครือญำติ และควำมสัมพันธ์ทำงกำรเป็นสมำชิกของสังคม 
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ค ำว่ำ “วัฒนธรรม (Culture)” พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ให้
ควำมหมำยไว้ว่ำ คือ สิ่งที่ท ำควำมเจริญงอกงำมให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในกำร
แต่งกำย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน วัฒนธรรมชำวเขำ นักมำนุษวิทยำส่วนใหญ่ให้
ควำมหมำยว่ำ วัฒนธรรมคือ กระสวนหรือรูปแบบควำมประพฤติทั้งหมดที่ได้มำ ได้แก่ แนวควำมคิด 
ค่ำนิยม หรือคุณธรรม และสิ่งทั้งหลำยที่เป็นมรดกทำงสังคมที่บรรพบุรุษได้สะสมไว้และตกทอดมำถึง
คนรุ่นต่อๆ มำได้โดยกำรเรียนรู้จำกสัญลักษณ์นั้นๆ 

วัฒนธรรม จึงเป็นวิถีชีวิตที่เกิดจำกระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคม และมนุษย์กับธรรมชำติ วัฒนธรรมจ ำแนกออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ จิตใจ สังคม และวัตถุ 
วัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่รวมเอำควำมรู้ ควำมเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมำย ประเพณี 
ควำมสำมำรถและนิสัยอ่ืน ๆ ที่มนุษย์ได้มำในฐำนะ เป็นสมำชิกของสังคม หรือกล่ำวสั้นๆ ว่ำ 
วัฒนธรรม หมำยถึง วิถีชีวิตของคน ในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเป็นแบบแผน 

สังคมเน้นกลุ่มคน จ ำนวนคน และควำมสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมที่มีต่อกัน วัฒนธรรม เน้น
แบบแผน กฎเกณฑ์ วิธีกำร หรือแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิต สังคมจะขำดวัฒนธรรมไม่ได้ และ
วัฒนธรรมจะอยู่ตำมล ำพังโดยปรำศจำกสังคมไม่ได้เช่นเดียวกัน สังคมที่ขำดวัฒนธรรมจะมีสภำพขำด
ระเบียบ ขำดกฎเกณฑ์ ขำดวิถีทำงกำรด ำเนินชีวิต ไม่ต่ำงจำกสังคมสัตว์ เพรำะสิ่งที่แสดงว่ำสังคม
มนุษย์แตกต่ำงไปจำกสังคมสัตว์ก็คือ มนุษย์มีวัฒนธรรมนั่นเอง ส่วนวัฒนธรรมจะด ำรงอยู่ได้ก็ต้อง
อำศัยสังคม เพรำะสังคมเป็นผู้สร้ำงวัฒนธรรมขึ้นมำ 

เทคโนโลยีเป็นผลลัพธ์ของกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  เพ่ือแก้ปัญหำที่มนุษย์
ประสบหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตหรือกำรท ำงำนของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ ทั้งด้ำนควำมเป็นอยู่ กำรท ำงำน  
กำรปกครอง และเศรษฐกิจ เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์  

ปัจจุบันสังคมโลกก ำลังอยู่ในยุคที่เรียกกันว่ำ  “โลกำภิวัตน์” (Globalization)  
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง กำรสื่อสำร  โทรคมนำคม และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยปัจจุบันท ำให้โลกแคบลง ประชำชนชำติต่ำงๆจะเสมือนเคลื่อนเข้ำมำใกล้
กันมำกยิ่งขึ้น อันเนื่องจำกเครือข่ำยข้อมูลสำมำรถเชื่อมโยงถึงกัน สำมำรถสื่อสำรกันได้ง่ำยและ
สะดวกรวดเร็ว จึงท ำให้ควำมแตกต่ำงเรื่องเวลำและสถำนที่หมดไป ชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้จึง
สำมำรถเชื่อมโยงและมีกิจกรรมต่อกัน โดยอำศัยเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อถึงกันที่
เรียกว่ำ อินเทอร์เน็ต สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูล ท ำธุรกรรมได้พร้อมกันอย่ำงรวดเร็ว สะดวกและง่ำย  
ด้วยโทรศัพท์พกพำ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรโทรศัพท์ถึงกันแล้ว ยังมีกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ ที่ท ำให้
เห็นกันทั้งภำพและเสียง โดยเฉพำะเครือข่ำยสังคม เช่น Facebook, SkypeTM, Line, Twitter, 
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Tango, Instagram, Electronic mail หรือ Email (รูปที่ 6.2) สำมำรถติดต่อสื่อสำรข้อควำมถึงกัน
และกันได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้วัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเชื่อ ควำมคิดของสังคม สำมำรถเผยแพร่
กระจำยและถ่ำยโอนข้อมูลกันได้โดยง่ำยและรวดเร็ว เกิดลัทธิเอำอย่ำงตำมกระแสชำวโลก และ
เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว จึงเป็นกำรยำกที่จะควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดต่อสังคมได้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 6.2 สัญลักษณ์ของรูปแบบกำรสื่อสำรแบบต่ำงๆโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยปัจจุบัน  
               (ก) ไลน์ (ข)  แทงโก (ค) เฟสบุ๊ค (ง) อินสตำแกรม (จ) อิเล็กทรอนิกเมล (ฉ) สไกป์  
               (ช) ทวิตเตอร์ 
 

 
ในทศวรรษที่ 21 จะเป็นปีที่ประชำชนเคลื่อนย้ำยไปอำศัย หรือไปท ำงำนในสถำนที่ต่ำงๆ 

ทั่วโลก   สำมำรถรับรู้ข้อมูลได้ถึงกันอย่ำงเป็นปัจจุบัน    ผลก็คือจะมีกำรปะทะสังสรรค์คละเคล้ำ 
ทำงวัฒนธรรมขนำนใหญ่ในทุกๆ สังคม   พรหมแดนทำงวัฒนธรรมจะถูกลบล้ำง จนกล่ำวได้ว่ำไม่มี
สังคมใดที่ไม่มีลักษณะหลำกหลำยของวัฒนธรรมหลำยชำติพันธุ์ต่ำงๆ หรือที่มีศัพท์ที่เรียกเฉพำะว่ำ  
“สังคมวิวิธวัฒนธรรม” (Multicultural society) (สมชำย รัตนทองค ำ, ม.ป.ป.)  

 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 

(จ) (ฉ) 
(ช) 

(ง) 
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ถึงแม้เทคโนโลยีด้ำนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับมนุษย์หลำยด้ำน แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง กลับท ำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกัน เกิดควำมห่ำงเหิน ไม่ได้
สื่อสำรโดยกำรพูดคุยซึ่งหน้ำ จึงมักพบเสมอว่ำ บุคคลที่นั่งอยู่ด้วยกัน กลับไม่ได้พูดคุยกัน แต่ต่ำงคน
ต่ำงพูดกับโทรศัพท์ หรือสื่อสำรผ่ำนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์กับผู้อ่ืนๆ แต่ละคนต่ำงนั่งก้มหน้ำอยู่
กับหน้ำจออุปกรณ์สื่อสำรของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึงท ำให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ 
“สังคมก้มหน้ำ” หรือ “Social ignore” 

นอกจำกนี้ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เป็นองค์ประกอบส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระบบควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่รวมเป็นสังคมเดียวกัน  
กำรเกิดโลกของสัญญำณข่ำวสำรหรือ โลกไซเบอร์ (Cyberspace) ท ำให้กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ถ้ำหำกข้อมูลนั้นเป็นเท็จ หรือสร้ำงขึ้นมำเพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง มีกำร
เปลี่ยนแปลงในกรอบก ำหนดขอบเขตสิทธิและหน้ำที่ กำรแพร่กระจำยของข้อมูลอย่ำงรวดเร็วภำยใน
เวลำไม่กี่วินำที อำจท ำให้เกิดกำรรับรู้ข้อมูลในทำงที่ผิด เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำอย่ำงมำกมำย 
ตลอดจนกำรโฆษณำชวนเชื่อที่เกิดขึ้นผ่ำนสังคมออนไลน์ หำกผู้ที่บริโภคข้อมูลไม่มีวิจำรณญำณในกำร
รับรู้ข้อมูล ก็อำจท ำให้เกิดโทษต่อผู้บริโภค และเป็นปัญหำสังคมเช่นเดียวกัน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ
วัฒนธรรมยังเกิดข้ึนในด้ำนอื่นๆ เช่น  

- ค่ำนิยมของบุคคล (Individual Value)  
ค่ำนิยมของคนไทยปัจจุบันชอบชีวิตที่สะดวกสบำย (Sedentary life) เป็นแบบบริโภคนิยม 

(Consumerism) และกำรนิยมวัตถุ (Materialism) ในขณะที่ประเทศที่ไม่สำมำรถผลิตเทคโนโลยี
ใช้ได้เอง จ ำเป็นต้องซื้อเทคโนโลยีรำคำแพง เป็นสำเหตุให้คนในสังคมต้องท ำงำนหนักเพ่ือให้ได้มำซึ่ง
สิ่งที่ต้องกำร ควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมลดลง  ส่งผลกระทบต่อสถำบันต่ำงๆ  
ในสังคม ไม่ว่ำจะเป็นสถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำ สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันอ่ืนๆ ท ำให้เกิด
ควำมอ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม ท ำให้สังคมไทยที่เคยเป็นสังคม
ที่มีควำมเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออำทรต่อกันและกัน เปลี่ยนเป็นสังคมที่เอำรัดเอำเปรียบ เห็นแก่ตัว  
ขำดควำมละอำยต่อบำป  

- ปัญหำกำรว่ำงงำนและกำรขำดแรงงำนภำคกำรเกษตร  
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรที่ส ำคัญของภูมิภำค  

ก ำลังเผชิญปัญหำด้ำนแรงงำนทำงกำรเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตรในอนำคต
อันใกล้นี้ สำเหตุหลักมำจำกกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย ประชำกรที่ประกอบอำชีพ
เกษตรมีอำยุโดยเฉลี่ยประมำณ 58 ปี ซึ่งประสิทธิภำพกำรใช้แรงงำนกับกำรเกษตรนั้นลดลง กำรขำด 
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ตัวเลขส ำรวจจ ำนวนแรงงำนที่ท ำงำนเต็มเวลำในภำคเกษตร และเกณฑ์อำยุเฉลี่ย เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่
ท ำให้ไม่สำมำรถวำดแผนกำรรับมือกำรขำดแรงงำนและกำรใช้ประโยชน์คนกลุ่มปัจจุบันในฐำนะ  
facilitator ในกำรส่งต่อควำมรู้สู่เกษตรกรรุ่นต่อไป 

นอกจำกนี้ควำมไม่มั่นคงในรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร (Income & Stability) ขำด
แรงจูงใจ ขำดนโยบำยแก้ปัญหำที่เป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้คนหนุ่มสำวในสังคมเกษตรที่อยู่ใน
วัยแรงงำนไหลออกจำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมหรือบริกำรเพ่ือมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น  
ได้กำรยอมรับในสังคม หรือต้องกำรเปลี่ยนสถำนะเป็นคนเมือง ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวโยงกับปัญหำ
สังคมผู้สูงอำยุที่อนำคตแรงงำนในภำคเกษตรไทยจะมีแค่ผู้สูงอำยุ ส่งผลให้ผลิตกำรผลิตของภำค
เกษตรลดน้อยถอยลงไปด้วย (Khunpisuth. 2010) 

สังคมไทยยังมีปัญหำค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปท ำให้คนในสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเพ่ือ
ยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ ดังมีค ำกล่ำวจำกผู้ปกครองที่สอนลูกหลำนว่ำ “เรียนไปเพ่ือให้เป็นเจ้ำคน
นำยคนจะได้ไม่ล ำบำก ไม่ต้องท ำงำนหนัก” ก่อให้เกิดปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงจำกแรงงำนเกษตรกรรม
มำเป็นแรงงำนอุตสำหกรรม ในในขณะเดียวกัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีท ำให้กำรใช้แรงงำนมนุษย์ใน
กำรผลิตลดลง จึงท ำให้เกิดปัญหำกำรไม่มีงำนท ำตำมมำและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับ
ค่ำนิยมของสังคมไทยหลีกเลี่ยงงำนหนัก เป็นสำเหตุของกำรขำดแคลนแรงงำนระดับกลำงและระดับ
ระดับต่ ำ เช่น ด้ำนกำรเกษตร กำรก่อสร้ำง กำรประมง พนักงำนเสิร์ฟ ผลกระทบที่ตำมมำก็คือ  
กำรย้ำยถิ่นของแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะชำวพม่ำ และกัมพูชำ 
สถำนกำรณ์แรงงำนต่ำงด้ำว ณ เดือนตุลำคม 2556 มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท ำงำนโดยเข้ำ
เมืองอย่ำงถูกกฎหมำย จ ำนวน 1,211,104 คน และเข้ำเมืองผิดกฎหมำย จ ำนวน 23,391 คน 
(กระทรวงแรงงำน. ม.ป.ป.)  จึงเกิดปัญหำแรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำย และส่งผลกระทบต่อกันไป
เป็นลูกโซ่ นับตั้งแต่ปัญหำชุมชนแออัด ปัญหำโสเภณี ปัญหำยำเสพติด ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำ
สำธำรณสุข โดยเฉพำะท ำให้เกิดโรคติดเชื้ออุบัติซ้ ำ (Re-emerging infectious diseases) เช่น โรค
มำลำเรีย โรคเท้ำช้ำง เป็นต้น ที่มำพร้อมกับแรงงำนต่ำงชำติ ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของคนในสังคม  
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รูปที่ 6.3 แรงงำนกัมพูชำที่เดินทำงกลับประเทศกัมพูชำทำงด้ำนชำยแดนจังหวัดสระแก้ว เนื่องจำก 
           ไม่แน่ ใจกับสถำนภำพกำรท ำงำนเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของไทย  
           เดือนมิถุนำยน 2557 (เดลินิวส์. 2557) 
 

-  กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย 
 วัฒนธรรมมีควำมหมำยครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่ำง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้ำงระเบียบกฎเกณฑ์ใช้ในกำรปฏิบัติ กำรจัด
ระเบียบตลอดจนระบบควำมเชื่อ ค่ำนิยม ควำมรู้ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ในกำรควบคุมและใช้
ประโยชน์จำกธรรมชำติ ทุกสังคม มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำ ถือว่ำเป็นสิ่งดีงำม เป็น
มรดกตกทอด ตัวอย่ำงเช่น วัฒนธรรมกำรแต่งกำย กำรใช้ภำษำ และพฤติกรรมต่ำงๆ กำรด ำรงรักษำ
ไว้ซึ่งสิ่งดีงำมทั้งหลำยเหล่ำนี้ มีคุณค่ำยิ่งทำงด้ำนจิตใจ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนอำภรณ์
ห่อหุ้มร่ำงกำยตกแต่งคนให้น่ำดูชม วัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะพฤติกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตของมนุษย์ ทั้งบุคคลและสังคมที่ได้วิวัฒนำกำรต่อเนื่องมำอย่ำงมีแบบแผน อย่ำงไรก็ดีมนุษย์นั้น
ไม่ได้เกำะกลุ่มอยู่เฉพำะในสังคมของตนเอง เนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่อมวลชน ท ำให้มนุษย์ได้เห็นตัวอย่ำง มีกำรติดต่อและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสังคมต่ำงๆ ซึ่งอำจอยู่
กันคนละมุมโลก มนุษย์เป็นผู้รู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่ำง ๆ จึงน ำเอำวัฒนธรรมที่เห็นจำกได้  
สัมพันธ์ติดต่อมำใช้โดยอำจรับมำเพ่ิมเติมเป็นวัฒนธรรมของตนเองโดยตรงหรือน ำเอำมำดัดแปลง
แก้ไขให้สอดคล้องเหมำะสมหรืออำจจะไม่เหมำะสมกับสภำพวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ตัวอย่ำงที่เห็นกัน
อยู่เป็นประจ ำในขณะนี้คือกำรแต่งกำยที่ล่อแหลม หรือกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสมกับสถำนที่บำงแห่ง 
เป็นต้น 
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สิ่งที่น่ำเป็นห่วงจำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยี คือกำรที่คนเรำในปัจจุบัน โดยเฉพำะเด็กและ
วัยรุ่นเข้ำถึงสื่อยั่วยุได้ง่ำย สื่อต่ำงๆมีกำรเผยแพร่ภำพและเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม เช่น เว็บไซต์ลำมก 
ฉำกเลิฟซีนในละคร ซีดีลำมก เป็นต้น ท ำให้วัฒนธรรมในด้ำนพฤติกรรมทำงเพศของสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตที่มีค่ำนิยมกำรรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง วัยรุ่นนิยมเลียนแบบจำกสื่อ ท ำให้
วัฒนธรรมไทยถูกกลืนโดยวัฒนธรรมต่ำงชำติ เช่น ญี่ปุ่น เกำหลี และในแบบของตะวันตก ผนวกกับ
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมเรื่องเพศ จึงท ำให้เกิดปัญหำพฤติกรรมทำงเพศของเด็กและวัยรุ่น รำยงำน
สถิติสุขภำพโลก พ.ศ. 2556 (World Population Statistics 2013 ออนไลน์. อ้ำงอิงจำก 
http://www.worldpopulationstatistics.com/world-population-2013/) องค์กำรอนำมัยโลก
พบว่ำประเทศไทย มี “อัตรำกำรคลอดบุตรของวัยรุ่น” อยู่ที่ 47 คน ต่อสตรีอำยุ 15-19 ปี พันคน ซึ่ง
อยู่ล ำดับที่ 5 ในกลุ่มประเทศประชำคมอำเซียน รำยงำนข้อมูลมิเตอร์ประเทศไทย ของสถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 23 สิงหำคม 2556 พบว่ำมี
เด็กเกิดทั้งหมด จ ำนวน 481,279 คน เป็นเด็กที่เกิดจำกมำรดำอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 85,306 คน 
คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 17.73 ของกำรเกิดทั้งหมด และจ ำนวนนี้เป็นเด็กท่ีเกิดจำกมำรดำอำยุต ่ำกว่ำ 
15 ปี จ ำนวน 2,188 คน  

ข้อมูลสภำวะกำรมีบุตรของวัยรุ่นไทยที่รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2555 มีวัยรุ่นคลอดบุตรอำยุต่ ำ
กว่ำ 20 ปี กระจำยในภูมิภำคต่ำงๆ ดังรูปที่ 6.4 ภำพรวมของประเทศไทย ในปี 2555 พบว่ำ อัตรำ
กำรคลอดบุตรของวัยรุ่น อยู่ที่ 46.92 คน เมื่อจ ำแนกรำยภำค พบว่ำภำคกลำงมีอัตรำกำรคลอดบุตร
ของวัยรุ่นสูงสุด อยู่ที่ 55.20 คน รองลงมำเป็นภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหำนคร ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 
 
รูปที่ 6.4 สถำนกำรณ์กำรคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2555  

(ก) จ ำนวนมำรดำอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี พ.ศ. 2555  
(ข) จ ำนวนบิดำของทำรกที่เกิดจำกมำรดำอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี พ.ศ. 2555 

         (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์. ม.ป.ป.)  
        

(ข) (ก) 

1 - 499 คน  
500 - 999 คน 
1000 - 1,999 คน  
2000 - 4,499 คน 
มำกกว่ำ 4,500 คน  
 

132 - 249 คน  
250 - 499 คน  
500 - 749 คน
750 - 1,499 
คน  
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        (3) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง 

เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมมั่นคงของมนุษย์ (Human security) และเป็นควำม
มั่นคงทำงด้ำนจิตใจ ซึ่งเป็นควำมต้องกำรระดับหนึ่งของล ำดับขั้นควำมต้องกำรของมำสโลว์ 
(Maslow's hierarchy of needs) เป็นทฤษฎีทำงจิตวิทยำ ที่เสนอโดย อับรำฮัม มำสโลว์ (Abraham 
Maslow) ในรำยงำนเรื่อง “A Theory of Human Motivation” ปี ค.ศ. 1943 ซึ่งควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจไม่ได้หมำยถึงควำมมั่งมีร่ ำรวย แต่หมำยถึงกำรไม่มีควำมเสี่ยง กำรรู้สึกปลอดภัย 
มีควำมเชื่อม่ัน ปรำศจำกควำมวิตกกังวล 

ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและ
กำรเมือง เพรำะเศรษฐกิจและกำรเมืองมีควำมสัมพันธ์กัน เนื่องจำกภำคกำรเมืองมีบทบำทส ำคัญใน
กำรก ำหนดนโยบำยในกำรขับเคลื่อนหรือรูปแบบระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยเริ่มมี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504 ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญของ
ธนำคำรโลกซึ่งเป็นแผนที่มีวำระ 5 ปี โดยมุ่งเพ่ิมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วยกำรเพ่ิม 
อัตรำเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product, GDP)   GDP หมำยถึง
มูลค่ำเบื้องต้นของสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ที่ผลิตในประเทศไทยในรอบเวลำหนึ่งปี จะผลิตขึ้นมำด้วย
ทรัพยำกรของชำติใดก็ได้ ซึ่งคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศำสตร์ชำวรัสเซีย ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสำมำรถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมำตรฐำนกำรครองชีพของประชำกรในประเทศนั้นๆ  และใช้
เป็นเครื่องมือวัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ จึงเป็นแนวคิดและวิธีกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
หรือ ทุนนิยม ที่มุ่งพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมม่ังคั่งและรำยได้มำสู่ประเทศเป็นหลัก โดยมีควำมคำดหวังว่ำ
กำรเพ่ิมปริมำณสินค้ำและบริกำร กำรเพ่ิมกำรจ้ำงงำน รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจนั้น จะสำมำรถกระจำยไปสู่ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศและท ำให้ปัญหำควำมยำกจน
หมดไปในที่สุด จึงมีกำรลงทุนด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคมขนส่ง เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจที่รัฐส่งเสริมบทบำทของเอกชน และกิจกำรอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
สินค้ำ 

นับตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมำ
จนถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) รัฐได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำ “คน” โดยให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังคงให้ควำมส ำคัญกับ
อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยใช้ GDP เป็นเครื่องชี้วัดอยู่ และในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 นี้เอง ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ที่แสดงให้
เห็นถึงกำรพัฒนำที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภำพ เพรำะเป็นกำรพัฒนำที่พ่ึงพำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
เงินลงทุนหรือตลำดจำกภำยนอกประเทศมำกจนเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรผลิตที่พ่ึงพำเทคโนโลยี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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ที่ต้องซื้อจำกต่ำงประเทศในรำคำแพง จึงท ำให้ประเทศไทยขำดดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เนื่องจำก
ต้องน ำเข้ำสินค้ำประเภทเครื่องจักรอุตสำหกรรมจำนวนมำก นอกจำกนั้นกำรพ่ึงพำเงินลงทุนจำก
ต่ำงประเทศยังน ำไปสู่กำรผลิตสินค้ำของต่ำงประเทศในประเทศไทย ใช้ทรัพยำกรในประเทศไทย แล้ว
ยังต้องพ่ึงพำตลำดต่ำงประเทศในกำรส่งออกสินค้ำ จึงท ำให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงต่ำงประเทศอย่ำง
กว้ำงขวำง 

เทคโนโลยีในยุคโลกำภิวัตน์ ของโลกปัจจุบัน ท ำให้มีกำรปฏิวัติด้ำนคมนำคมสื่อสำร พัฒนำ
ระบบกำรเก็บข้อมูลด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้ระบบดำวเทียมสื่อสำร โลกเรำสื่อสำรกันได้รวดเร็วจน
เรียกกันว่ำ “โลกไร้พรมแดน” กำรปฏิวัติด้ำนคมนำคมสื่อสำรดังกล่ำวท ำให้มีกำรพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจของโลกให้กลำยเป็นระบบเดียวกัน ท ำธุรกรรมทำงบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
เรียกว่ำ E-banking มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำข้ำมชำติ ตลำดผู้ซื้อกลำยเป็นตลำดโลกมิใช่ตลำด
ภำยในประเทศ ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้  
เพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและยกระดับกำรพัฒนำ เนื่องจำกมีควำมพร้อมที่จะขยำยขีด
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่
ระบบสำกล กำรด ำเนินธุรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีจึงมีมำกขึ้น โดยท ำกันเป็นแบบธุรกิจออนไลน์   
มีกำรสร้ำงเว็บไซต์ของตนเองเพ่ือขำยสินค้ำ หรือกำรขำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์อ่ืน เช่น ทำงเว็บไซต์ 
www.ebay.com อำจถือได้ว่ำเป็นเว็บไซต์ที่ขำยสินค้ำหลำกหลำยที่สุดในโลก นอกจำกนี้ยังมีธุรกิจ
ช่วยขำยสินค้ำผ่ำน Affiliate Marketing  ตัวอย่ำงเช่น เว็บไซต์อเมซอน (www.amazon.com)  
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขำยหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลักกำรของอเมซอนก็คือ ท ำให้คนทั้งโลกเข้ำมำเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของเขำให้มำกที่สุด โดยกำรให้บรรดำเจ้ำของเว็บไซต์ต่ำงๆ ทั่วโลก น ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ของอเมซอนไปโปรโมตบนหน้ำเว็บไซต์ของพวกเขำ 

ข้อดีของกำรค้ำออนไลน์คือมีควำมอิสระ ไร้พรมแดน มำกกว่ำธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ลูกค้ำ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสินค้ำได้ทุกที่ มีต้นทุนในกำรเปิดเว็บไซต์เพ่ือขำยสินค้ำต่ ำ ไม่จ ำเป็นต้องมีหน้ำ
ร้ำน หรือเช่ำพื้นที่ขำย ก็สำมำรถขำยของได้ ไม่จ ำเป็นที่จะต้องมีพนักงำนก็สำมำรถขำยได้ เข้ำถึงกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน ลูกค้ำสำมำรถรอรับสินค้ำที่หน้ำบ้ำนได้เลย สำมำรถวัดผล เก็บสถิติ 
และวิเครำะห์กำรขำยได้ สำมำรถติดต่อสื่อสำร พูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้ำได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
กำรช ำระเงินมีควำมสะดวก สบำย และทันสมัยโดยผ่ำนระบบออนไลน์ หรือบัตรเครดิต สำมำรถท ำ
คนเดียวได้ ลดควำมเสี่ยง ต่อกำรถูกโจรกรรม และจำกภัยธรรมชำติ ไม่จ ำเป็นต้องมีสต๊อกสินค้ำ 
สำมำรถขำยสินค้ำได้ทุกแบบ ทุกอย่ำง ทุกชนิด คนทุกกลุ่มวัยสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้  
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ข้อเสียของกำรท ำธุรกิจออนไลน์ คือมีกำรแข่งขันสูง ใครๆ ก็สำมำรถท ำได้ ไม่มีมำตรฐำน 
กำรก ำหนดรำคำ จึงมีกำรตัดรำคำกันเกิดขึ้น บำงเว็บไซต์ไม่มีสินค้ำจริงๆ แต่สร้ำงข้ึนมำเพ่ือหลอกลวง 
ลูกค้ำบำงคนยังขำดควำมเชื่อมั่นไม่กล้ำที่จะตัดสินใจซื้อ สินค้ำไม่สำมำรถจับต้องได้ จนกว่ำจะถูกส่ง
ถึงมือลูกค้ำ ไม่มีควำมชัดเจนของมำตรฐำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ยังไม่มีมำตรฐำน
ในกำรท ำธุรกรรมที่ดี และยังขำดระบบกำรช ำระเงินที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนเทคโนโลยี
ถ้ำไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูเว็บไซต์ที่ดีพออำจเสี่ยงต่อกำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแฮ็กเกอร์เจำะ
ระบบ นอกจำกเครื่องแม่ข่ำยจะได้รับควำมเสียหำยแล้ว ยังอำจจะส่งผลกระทบกับเครื่องของลูกค้ำ
ด้วย นอกจำกนีใ้นอินเทอร์เน็ตมีร้ำนค้ำออนไลน์หลำยร้ำน ยำกท่ีลูกค้ำจะเข้ำไปเลือกเว็บไซต์ได้หมด 

 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจจึงสรุปได้ ดังนี้ 
1) กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เน้นอัตรำกำรเติบโตของ GDP 

โดยที่ประเทศไทยไม่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้เอง ท ำให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จำกกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจคือผู้ที่มีทุนสูง กำรกระจำยรำยได้จึงมีควำมเหลื่อมล้ ำ ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจน
ขยำยกว้ำงมำกขึ้นเรื่อย ๆ  

2) กำรพัฒนำประเทศโดยเน้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ท ำให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยสัดส่วนของเศรษฐกิจในภำคอุตสำหกรรมและกำรบริกำร
เติบโตเร็วกว่ำภำคเกษตรกรรม ท ำให้ประชำกรเข้ำเป็นแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น แต่เป็น
แรงงำนในระดับไร้ฝีมือ จึงได้ค่ำแรงในจ ำนวนที่ไม่เพียงพอต่อมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตที่ดี และ
ประชำกรไทยถึงร้อยละ 50 อยู่ในภำคกำรเกษตรและพ่ึงพำภำคกำรเกษตร แต่เป็นองค์ประกอบของ
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่มีสัดส่วน GDP ในระดับต่ ำ จึงมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำกร
ครึ่งหนึ่งของประเทศ  

3) กำรพัฒนำประเทศโดยเน้นควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรใช้ GDP เป็นเครื่องมือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ ในขณะที่เทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำแบบก้ำวกระโดด ท ำให้ประเทศ
ไทยปรับตัวตำมไม่ทัน จึงต้องพ่ึงพำทั้งเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และเงินทุนจำกต่ำงประเทศ ประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ท ำให้เกิดกระแสโลกำภิวัตน์ ซึ่งในด้ำนเศรษฐกิจจะหมำยถึงกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำร
ผลิตข้ำมประเทศ อันได้แก ่ทุน คน สินค้ำและบริกำร และข้อมูลข่ำวสำร กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนจึงท ำ
ได้โดยง่ำย ท ำให้มีควำมเสี่ยงต่อควำมผันผวนทำงกำรเงินจำกปัจจัยภำยนอกประเทศมำกขึ้น ดังที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ที่ท ำให้มีกิจกำรล้มละลำยเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งกำรปลดพนักงำน
เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำย ท ำให้อัตรำกำรว่ำงงำนเพ่ิมขึ้นกระทบต่อคุณภำพชีวิตของพนักงำนและลูกจ้ำง
เป็นจ ำนวนมำก ในด้ำนสุขภำพพบว่ำในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจคนไทยมีปัญหำสุขภำพจิตเพ่ิมขึ้น และแม้
จะผ่ำนช่วงวิกฤตไปแล้วก็ปัญหำสุขภำพจิตก็ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
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4) กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในธุรกิจกำรเงิน เช่น E-banking และบัตรเครดิต ท ำให้กำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมรวดเร็ว สะดวกสบำยต่อผู้ใช้บริกำร และประหยัดแรงงำน ท ำให้มีกำรลด
พนักงำนลงไปเป็นจ ำนวนมำก จึงมีผลต่อพนักงำนที่ถูกปลดออกจำกงำน ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริกำรที่
ขำดควำมเข้มแข็งก็มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นจำกกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ  หรือกำรใช้เงินล่วงหน้ำไปกับ 
บัตรเครดิต เพรำะขำดวินัยในกำรใช้เงิน ท ำให้กระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  

5) ประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ก ำหนดรำคำสินค้ำ
จนกลำยเป็นกำรค้ำผูกขำดด้วยกฎหมำยคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ  (Intellectual property) 
หมำยถึง สิทธิทำงกฎหมำยที่ให้เจ้ำของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจำกควำมคิด
สร้ำงสรรค์ทำงปัญญำของมนุษย์ ได้รับกำรคุ้มครองจำกกฎหมำย ท ำให้ประชำกรของประเทศอ่ืนๆ  
ที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงได้ต้องใช้เทคโนโลยีสินค้ำและ
บริกำรในรำคำแพง รวมทั้งขำดโอกำสในกำรเพ่ิมพูนมูลค่ำของทรัพยำกรในประเทศของตน  เช่น  
ต้องซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรำคำที่ผู้ผลิตเทคโนโลยีก ำหนดรำคำ กำรจดทะเบียนลิขสิทธิ์
กำรผลิตยำรักษำโรคกระเพำะอำหำรที่สกัดจำกสมุนไพรเปล้ำน้อย ซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศไทย
และพบมำกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปรำจีนบุรี กำรจดทะเบียนลิขสิทธิ์ข้ำวหอมมะลิในชื่อ 
Jazzman ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ท ำให้ข้ำวหอมมะลิของประเทศไทยต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธิ์ยำต่ำง ๆ ที่ท ำให้ประเทศไทยต้องสั่งซื้อในรำคำแพง เพรำะ
ประเทศไทยต้องสั่งซื้อยำจำกต่ำงประเทศ ร้อยละ 90 ของยำที่ใช้ในประเทศ ผลิตได้เองเพียงร้อยละ 
10 และในจ ำนวนนี้ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรผลิตถึงร้อยละ 80 เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันมีผู้
กล่ำวว่ำ ประเทศในโลกแบ่งออกเป็นประเทศที่ฉลำด ฉลำดกว่ำ และฉลำดที่สุด ไม่ใช่รวย รวยกว่ำ 
และรวยที่สุดอีกต่อไป  

จำกกำรที่ประเทศไทยประสบภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้น ำเอำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเคยมีพระรำชด ำรัสมำตั้งแต่ พ.ศ. 2517 
และมีพระรำชด ำรัสที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกำภิวัตน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
ปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศ ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9  
พ.ศ. 2545-2549 และถูกน ำมำใช้ถึงปัจจุบัน 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้แนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนทุกระดับ
ให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง ควำมพอเพียงมีควำมหมำยว่ำ “ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิต กำรบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมำณ  
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ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอเพียง โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ กำรมีภูมิคุ้มกัน
ในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ  ที่จะเกิดขึ้น  
โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล ใน
ด้ำนกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลนั้นมีเงื่อนไข 2 ประกำร คือ เงื่อนไขควำมรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
ควำมรู้ประกอบด้วยเกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน มีควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
คุณธรรมประกอบด้วยควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์และมีควำมอดทน มีควำมเพียร และ
ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต  

ในส่วนของผลกระทบของเทคโนโลยีต่อกำรเมืองนั้น เนื่องจำกเศรษฐกิจกับกำรเมืองมี
ควำมสัมพันธ์กัน เพรำะกำรเมืองหรือรัฐบำลเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำประเทศและบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำย เพรำะถึงแม้จะมีแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่จัดท ำร่ำงโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) แต่ถ้ำไม่สอดคล้องกับนโยบำย
เศรษฐกิจของพรรคกำรเมืองที่เป็นรัฐบำล ก็อำจท ำให้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่ร่ำงขึ้น
ปรำศจำกควำมหมำยได้ ปัจจุบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้มีผลท ำให้กำรเมืองเปลี่ยนรูปโฉมไป
จำกอดีตเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมืองจำกเทคโนโลยี
ด้ำนกำรสื่อสำรมำกข้ึน ทั้งจำกวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และสื่ออินเทอร์เน็ต พรรคกำรเมืองที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่ำรวมทั้งเทคโนโลยีกำรตลำด  ก็สำมำรถสร้ำงควำม
ได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ทำงกำรเมือง รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกลุ่มก้อนทำงกำรเมือง ดังนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 48 จึงห้ำมผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเจ้ำของ
กิจกำรหรือมีหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนำคม  
ไม่ว่ำในนำมของตนเองหรือให้ผู้อ่ืนเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือถือหุ้นแทน หรือจะด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืน 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมที่สำมำรถบริหำรกิจกำรดังกล่ำวได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ตที่ท ำให้เกิดกลุ่มกำรเมือง 
และชุมนุมทำงกำรเมืองผ่ำนเว็บไซต์ต่ำงๆ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ ที่บำงครั้งก็อำจเป็นเทคโนโลยีที่
สร้ำงควำมแตกแยกของคนในสังคมได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมได้ยำก ทั้งในแง่ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีและในแง่ของกำรควบคุมตำมกฎหมำย ที่ต้องอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เฉพำะเพ่ือรักษำควำมมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
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(4) ผลกระทบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

มนุษย์ในฐำนะที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ มนุษย์จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อ
องค์ประกอบต่ำงๆ ในระบบนิเวศมีอยู่อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งองค์ประกอบต่ำงๆมีหน้ำที่เฉพำะของตน 
 มีกำรไหลผ่ำนพลังงำนอยู่ตลอดเวลำ มนุษย์จะใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรต่ำงๆ ทั้งในด้ำนคุณภำพ 
หรือปริมำณ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำมำใช้โดยตรงหรือใช้ทำงอ้อมโดยกำรน ำมำแปรรูปต่ำงๆ เพ่ือเป็น
ปัจจัยสี่ แต่พฤติกรรมต่ำงๆ ที่มนุษย์ก ำลังท ำอยู่ในขณะนี้ กลับเป็นสิ่งที่ท ำลำยทรัพยำกรต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตำม อำจจะเกิดจำกควำมรู้ เท่ำไม่ถึงกำรณ์ หรืออำจจะเพ่ือให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ของตน โดยไม่ได้ค ำนึงถึงผลเสียที่จะตำมมำ เช่น กำรท ำลำยดิน น้ ำ อำกำศ ป่ำไม้  
จับสัตว์ป่ำ ท ำให้สัตว์ป่ำสูญพันธุ์ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ลุกลำมไปทั่ว มิได้เพียงแค่ในประเทศไทย
เท่ำนั้นแต่เป็นปัญหำที่ระบำดไปทั่วโลก ซึ่งก็อำจมีสำเหตุมำจำก กำรเพ่ิมจ ำนวนประชำกรของมนุษย์ 
และ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ที่มีผลในกำรท ำลำยสภำพแวดล้อมเป็น
อย่ ำงมำก รวมทั้ งผู้ ที่น ำสิ่ งต่ ำงๆ มำใช้นี้  ก็ ใช้อย่ ำงรู้ เท่ำ ไม่ถึ งกำรณ์  น ำไปใช้อย่ำงผิดๆ  
อย่ำงขำดควำมระมัดระวัง ขำดควำมรอบคอบ ท ำให้ปริมำณทรัพยำกรธรรมชำติลดลงโดยที่มนุษย์
ไม่ได้ตั้งใจ หรืออำจจะคิดว่ำสิ่งเหล่ำนั้นจะไม่ส่งผลมำถึงตัวเอง ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่ำนั้นมีผลต่อตัวเรำ
โดยตรง หรืออำจจะมีผลต่อคนในรุ่นลูกหลำนของเรำ 

กำรพัฒนำประเทศในอดีตของประเทศไทยและประเทศต่ำงๆทั่วโลกที่เน้นกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจได้มีกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ประเทศไทยเริ่มมีกำรตื่นตัวเรื่องอุตสำหกรรมใน 
ปี พ.ศ. 2503 โดยมีจุดมุ่งหมำยพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนเกษตรเป็นหลัก ส่งผลต่อกำรพัฒนำในชนบท
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรจึงเกิดกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 
เป็นอย่ำงมำก เช่นกำรถำงพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเป็นพ้ืนที่กำรเกษตร ท ำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
อย่ำงสิ้นเปลือง รวมทั้งค่ำนิยมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมของมนุษย์  จึงท ำให้เกิดปัญหำ 
ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งในด้ำนปริมำณที่ลดน้อยลงจนใกล้ภำวะขำดแคลน เช่น 
ทรัพยำกรป่ำไม้ น้ ำมัน และแก๊สธรรมชำติ เป็นต้น และปัญหำด้ำนคุณภำพ เช่น ดินเสื่อมสภำพ  
น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติเสีย เป็นต้น   สิ่งแวดล้อมจึงเป็นแหล่งรองรับของเสียและของเหลือจำก
กระบวนกำรผลิตและบริโภคของมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์  ได้แก่ กำรสูญเสียและควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก   โดยเฉพำะ
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศจำกภำวะเรือนกระจกได้ส่งผลกกระทบทั่วโลก  ในประเทศไทยนั้น 
มีสัญญำณที่บ่งบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนเป็นล ำดับ คือ ควำมรุนแรงของภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติที่เพ่ิมมำกข้ึน และอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงขึ้น 
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ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะที่ผ่ำนมำมีอัตรำสูงมำก  ท ำให้มีกำรระดม
ทรัพยำกรธรรมชำติโดยเฉพำะ ป่ำไม้ ที่ดิน แหล่งน้ ำ แร่ธำตุ และทรัพยำกรประมง มำใช้อย่ำง
สิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภำพหรือไม่ประหยัด ส่งผลให้เกิดควำมร่อยหรอและเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
ที่ผ่ำนมำก็เป็นสำเหตุส ำคัญที่ซ้ ำเติมให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท ำลำยลงอย่ำงรวดเร็ว  นอกจำก 
ควำมร่อยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยำกรแล้ว กำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว  ตลอดจนถึงกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง  
ได้ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษในด้ำนต่ำงๆ เช่น น้ ำเน่ำ อำกำศเสีย เสียงรบกวน  กำกของเสีย และ 
สำรอันตรำยตกค้ำงเพ่ิมปริมำณมำกขึ้น  โดยเฉพำะคุณภำพน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก เช่น แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และแม่น้ ำท่ำจีน รวมถึงคุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่งในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งเสื่อมโทรม
และมีคุณภำพต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  โดยมีสำเหตุส ำคัญมำจำกน้ ำทิ้งจำกชุมชนและน้ ำเสียจำก
อุตสำหกรรม นับเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของประชำชนอย่ำงมำก 

จำกที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนใน  
กำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติจนธรรมชำติไม่สำมำรถซ่อมแซมตัวเองได้ทัน  ท ำให้เสียสมดุลทำง
ธรรมชำติไป ในที่สุดก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์ องค์กำรสหประชำชำติ (UN)  
ได้แสดงควำมกังวลด้วยกำรกล่ำวเตือน เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ว่ำ กำรสูญเสีย
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต มีโอกำสที่จะถึงจุดที่ไม่อำจเยียวยำได้ 
หลังจำกที่เป้ำหมำยของทั่วโลกที่จะลดกำรท ำลำยธรรมชำติในปีนี้ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมที่
ก ำหนดได้ โดยรำยงำนขององค์กำรสหประชำชำติระบุว่ำ โลกก ำลังเข้ำใกล้ “จุดพลิกผัน” หลำยจุด 
ซึ่งถ้ำเลยจุดเหล่ำนี้ไป ระบบนิเวศบำงระบบที่มีควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรทำงธรรมชำติ  เช่น 
ภูมิอำกำศ หรือห่วงโซ่อำหำร อำจถูกท ำลำยอย่ำงถำวร 
 

(5) ผลกระทบด้ำนชีวิตมนุษย์ในอนำคต 

ชีวิตมนุษย์ในอนำคตจะเปลี่ยนแปลงอีกมำกมำย อันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยเฉพำะกำรค้นพบทำงพันธุกรรม กำรรู้ล ำดับยีนบนดีเอ็นเอ กำรตัดต่อยีนได้  
กำรสร้ำงสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้ ผู้จัดกำรออนไลน์ 29 พฤศจิกำยน 2547 ได้เสนอบทควำมว่ำยุคนี้คือ   
“ยุคแห่ ง พันธุ ศำสตร์” ใน เว็ บ ไซต์  http://engineer.spu.ac.th/counsel/story/phy_story/ 
newstory.php?story=198) เพรำะในช่วง 50 ปีที่ผ่ำนมำนี้ กำรค้นคว้ำและควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพได้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด สำเหตุมำจำกควำมต้องกำรแก้ปัญหำด้ำนสุขภำพ และ
ต้องกำรไขปริศนำธรรมชำติในกระบวนกำรสร้ำงสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ท ำให้มวลมนุษย์เดินหน้ำหำ  

http://engineer.spu.ac.th/counsel/story/phy_story/%0bnewstory.php?story=198
http://engineer.spu.ac.th/counsel/story/phy_story/%0bnewstory.php?story=198
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วิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ร่ำงกำยสำมำรถพิชิตโรคภัย และด ำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่ำงสบำยใจไร้ทุกข์ 
ด้วยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่พัฒนำมำกขึ้น โดยได้ยกตัวอย่ำงสุดยอดกำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ที่
น ำเสนอโดยรำยกำร “ไซน์แชนแนล” (Science Channel) ทำงช่อง “ดิสคัฟเวอรี” (Discovery 
Channel) ในประเด็น “กำรค้นพบทำงพันธุกรรม” โดยสรุป 13 ข้อค้นพบเด่น ที่ขับเคลื่อนให้วงกำร
เทคโนโลยีชีวภำพ ก้ำวไกลมำได้ถึงขนำดนี้ ได้แก่  

1. กฎของเมนเดล (Rules of Heredity) กำรทดลองของบิดำแห่งวิชำพันธุศำสตร์ เกรเกอร์ 
โยฮำนน์ เมนเดล (Gregor Johann Mendel; ค.ศ. 1822-1884) นักพฤกษศำสตร์ และบำทหลวง
ชำวออสเตรีย (รูปที่ 6.5) เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่ำ ยีนควบคุมกำรแสดงออกของ
ลักษณะต่ำงๆอย่ำงมีแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอน ในช่วงปี ค.ศ. 1850 จึงเกิดกฎของเมนเดล หรือกฎ
ของกำรสืบสำยเลือด ท ำให้มนุษย์ได้เข้ำใจถึงลักษณะกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม โดยมียีนเป็นตัวน ำ
ลักษณะทำงพันธุกรรม 

 

 
 
                          รูปที่ 6.5 เกรเกอร์ โยฮำนน์ เมนเดล บิดำแห่งวิชำพันธุศำสตร์ 

(วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
 

2. ยีนอยู่บนโครโมโซม (Genes are located on chromosomes) ช่วงปี ค.ศ. 1910 – 
1920 ทอมัส ฮันต์ มอร์แกน (Thomas Hunt Morgan) ค้นพบว่ำยีนนั้นมีต ำแหน่งอยู่บนโครโมโซม 
โดยเขำได้ศึกษำเกี่ยวกับโครโมโซมเพศของแมลงหวี่ และสรุปว่ำลักษณะตำสีขำวของแมลงหวี่  
ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยที่มีต ำแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ ในปี ค.ศ.1911 เขำยังแสดงให้เห็นอีกว่ำบน
โครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด้วยยีนหลำยๆต ำแหน่งรวมกันอยู่ (Linkage) และตั้งทฤษฎีโครโมโซม
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เกี่ยวกับพันธุกรรม พร้อมทั้งเขียนหนังสือที่ได้จำกกำรสัมมนำของเขำและนักศึกษำ ต่อสมมติฐำนชิ้นนี้
ออกมำใช้ชื่อว่ำ “กลไกพันธุกรรมของเมนเดล” (The Mechanism of Mendelian Heredity)  

ภำยหลังจำกที่เจมส์ วัตสัน (James Watson) และฟรำนซิส คริก (Francis Crick) ค้นพบ
โครงสร้ำงของยีนหรือหน่วยพันธุกรรม เมื่อปี ค .ศ. 1953 ท ำให้ทรำบข้อมูลทำงพันธุกรรมที่
นอกเหนือไปจำกหลักกำรของเมนเดลมำกมำย กำรค้นพบว่ำ “DNA” ก่อตัวขึ้นมำจำกนิวคลีโอไทด์ 2 
สำยในลักษณะเกลียวหรือบันไดเวียน ข้อค้นพบนี้ท ำให้วงกำรพันธุศำสตร์ก้ำวกระโดด (รูปที่ 6.6) 

 

        รูปที ่6.6 โครโมโซมยูแคริโอตในนิวเคลียสมีรูปร่ำงเป็นแท่งประกอบด้วยดีเอ็นเอ  
                   ลักษณะเป็นเกลียวคู่บันไดเวียน อยู่รวมกับโปรตีน 
                    (ภิญโญ พำนิชพันธ์ และคณะ, ม.ป.ป.)  
 

3. “1 ยีน 1 เอนไซม์”  (One gene one enzyme) ในปี ค.ศ. 1930 จอร์จ เวลส์ บีเดิล 
(George Wells Beadle) ร่วมกับ เอ็ดเวิร์ด ทำทัม (Edward Tatum) ได้เสนอสมมติฐำน “1 ยีน 1 
เอนไซม์” จำกกำรทดลองในเชื้อรำนิวโรสปอรำ (Neurospora) ซึ่งหมำยถึง ยีน 1 ตัวควบคุมท ำให้
เกิดกำรท ำงำนของเอนไซม์ 1 ชนิด หรือยีนควบคุมกลไกทำงชีวเคมี (Genes Control Biochemical 
Events) แต่ต่อมำได้มีนักวิทยำศำสตร์พบว่ำสิ่งมีชีวิตทั่วไปอำจมียีนบำงยีนเกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์
โปรตีนที่ไม่ใช่เอนไซม์ เช่น พวกคอลลำเจน และยังพบว่ำโปรตีนบำงชนิดอำจมีสำยโพลีเปปไทด์เพียง
สำยเดียว (โพลีเปปไทด์ปกติจะมีสำยโซ่ของกรดอะมิโนตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป) เช่น โปรอินซูลิน 
(Proinsulin) แต่โปรตีนบำงชนิดประกอบด้วยสำยโพลีเปปไทด์มำกกว่ำหนึ่งสำย เช่น โมเลกุล
ฮีโมโกลบินประกอบด้วยอัลฟำ 2 สำย และสำยบีตำ 2 สำย จึงน ำข้อมูลใหม่ที่ได้ปรับปรุงสมมติฐำน
ของบีเดิลกับเทตัม คือ สมมติฐำนยีนหนึ่งที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับสังเครำะห์โพลีเปปไทด์สำยหนึ่ง (One 
gene - one polypeptide) 
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4. ยีนบำงตัวกระโดดได้ (Some genes can jump) ในปี ค.ศ. 1940 บำร์บำรำ แมกคลิน- 
ท็อก (Barbara McClintock) ได้ค้นพบกำรเคลื่อนที่ของสำรพันธุกรรม หรือที่รู้จักกันดีว่ำ  
“กำรกระโดดของยีน” (Jumping genes) ไปมำบนโครโมโซมได้ โดยได้อธิบำยผ่ำนข้ำวโพดที่ใบมีสี
ต่ำงๆ เป็นหย่อมๆ ว่ำเกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของยีนหรือชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ที่สำมำรถย้ำยเปลี่ยนไปสู่
ต ำแหน่งต่ำงๆ ได้ภำยในสำยดีเอ็นเอของโครโมโซมหรือเซลล์เดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เกิดกำรกลำย
พันธุ์ (Mutations) และเพ่ิม (หรือลด) จ ำนวน   นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ในดีเอ็นเอได้  

5. “ดีเอ็นเอ” สำรส ำคัญทำงพันธุกรรม (DNA is the genetic material) ในช่วงปี ค.ศ. 1900 
อัลเบร็ชท์ คอสเซล (Albrecht Kossel) ได้วิเครำะห์โครงสร้ำงโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก จนสำมำรถ
แยกสำรประกอบไนโตรเจนออกมำได้ 4 ชนิดด้วยกัน คือ เอ ที จี ซี (A T G C) ซึ่งทรำบภำยหลังว่ำ
เป็นไนโตรเจนัส เบส (nitrogenous base) หรือเรียกย่อๆว่ำ “เบส” ได้แก่ อะดีนีน (Adenine)  
ไธมีน (Thymine) กัวนีน (Guanine) และไซโทซีน (Cytosine)  

นักวิทยำศำสตร์หลำยคนพิสูจน์ว่ำ ดีเอ็นเอเป็นสำรเคมีที่เก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของยีนเอำไว้     
โดย ออสวอลด์ เอเวรี (Oswald Avery) ได้พิสูจน์ได้ว่ำ ดีเอ็นเอบรรจุข้อมูลของยีนเอำไว้ ขณะที่      
ไลนัส พอลลิง (Linus Pauling) พบว่ำยีนประกอบด้วยโปรตีนจ ำนวนมำกเกำะกันอยู่เป็นเกลียว
เหมือนขดลวด และในที่สุดเออร์วิน ชำร์กำฟฟ์ (Erwin Chargaff) นักชีวเคมีก็ค้นพบว่ำ เบสในดีเอ็น
เอของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันไป และกระจำยตัวอย่ำงไม่สม่ ำเสมอ แต่ค่ำสัดส่วน   
ของจ ำนวนไนโตรเจนัสเบสในดีเอ็นเอจะมีค่ำใกล้เคียงกับ 1 เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นเบสอะดีนีน (A)       
จะใกล้เคียงกับเบสไธมีน (T) และเบสกัวนีน (G) จะใกล้เคียงกับเบสไซโทซีน (C) 
 6. “ดีเอ็นเอ” เป็นเกลียวคู่ (DNA is a double helix) ในปี ค.ศ. 1953 กำรค้นพบที่ฮือฮำ
ที่สุดแห่งศตวรรษนี้คงจะหนีไม่พ้น เจมส์ วัตสัน และฟรำนซิส คริก ได้อธิบำยโมเลกุลของดีเอ็นเอว่ำ
ก่อตัวขึ้นมำจำก  นิวคลีโอไทด์ 2 สำยในลักษณะเกลียว หรือ “เฮลิกซ์” (Helix) เหมือนบันไดเวียน 
โดยสำยหนึ่งเวียนขึ้นและอีกสำยหนึ่งเวียนลง โดยเกลียวคู่ของดีเอ็นเอเป็นสำยของน้ ำตำลและ 
หมู่ฟอสเฟตต่อเนื่องกันไปเป็นสำยยำว และมีเบสของสำยดีเอ็นเอแต่ละสำยยื่นเข้ำไปด้ำนในระหว่ำง
สำยของดีเอ็นเอท้ังคู่ ท ำหน้ำที่เป็นตัวยึดหรือตัวเชื่อมดีเอ็นเอท้ัง 2 สำยเข้ำด้วยกัน  นอกจำกนี้ทั้งคู่ยัง
ได้เสนอแนวคิดว่ำ ดีเอ็นเอแต่ละสำยจะเป็นต้นแบบ (Template) สร้ำงดีเอ็นเอสำยใหม่ให้มำจับกับ
ตัวมันเองต่อไป โดยไม่มีกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงไปจำกเดิม ยกเว้นกรณีเกิดควำมผิดพลำดหรือ 
กำรกลำยพันธุ์ ซึ่งทฤษฎีของพวกเขำได้รับกำรพิสูจน์ผ่ำนกำรทดลองในเวลำต่อมำว่ำถูกต้อง  
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 7. ถอดพิมพ์เขียวแห่งชีวิต (Cracking the Genetic Code) ในช่วงปี ค.ศ. 1960 มำร์แชล  
ไนเรนเบิร์ก (Marshall Nirenberg) ได้น ำทีมค้นหำรหัสพันธุกรรม จนสำมำรถแกะได้ส ำเร็จและพบ 
“โคดอน” (Codon) เป็นกำรเรียงตัวของเบสทีละ 3 ตัว ซึ่งเบส 3 ตัวนั้น จะกลำย  เป็นรหัสลับทำง
พันธุกรรมส ำหรับกรดอะมิโน 1 ชนิด และจะมำร่วมเรียงตัวกันกว่ำ 20 ชนิดจนได้ล ำดับต่ำงๆ ซึ่งนั่นก็
จะกลำยเป็นโปรตีนที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรของเซลล์ 
  8. “อำร์เอ็นเอ” ผู้น ำสำรแห่งพันธุกรรม (RNA conveys genetic information) ในช่วง 
ปี ค.ศ.1960 นักวิทยำศำสตร์จ ำนวนมำกได้ค้นพบ “กรดไรโบนิวคลีอีก” (Ribonucleic acid) หรือ 
อำร์เอ็นเอ (RNA) สำรเคมีที่พบอยู่ในนิวเคลียสและไซโทพลำซึม ซึ่งมีโครงสร้ำงคล้ำยกับดีเอ็นเอ ใน
ยุคสมัยนี้พวกเขำพบว่ำอำร์เอ็นเอท ำหน้ำที่ส ำคัญในกำรสังเครำะห์โปรตีนและปฏิกิริยำทำงเคมีอ่ืนๆใน
เซลล์ โดยฟรองซัว จำค็อบ (Francois Jacob) และจำค โมนอด (Jacques Monod) สันนิษฐำนว่ำ 
น่ำจะเป็นอำร์เอ็นเอนี่เองที่เป็นตัวน ำค ำสั่งจำกดีเอ็นเอในนิวเคลียส ไปส่งให้โรงงงำนสร้ำงโปรตีนที่อยู่
ในไซโทพลำซึม  

9. เอ็นไซม์ตัดจ ำเพำะ (Restriction Enzymes) ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 ยุคนี้
นักวิทยำศำสตร์หลำยคนได้ค้นพบ “เอ็นไซม์ตัดจ ำเพำะ” (Restriction enzymes) ซึ่งเป็นกรรไกร
ธรรมชำติที่ท ำหน้ำที่จดจ ำล ำดับเบสบนดีเอ็นเออย่ำงจ ำเพำะเจำะจง และเมื่อเจอดีเอ็นเอเป้ำหมำย  
ก็สำมำรถตัดออกจำกต ำแหน่งที่ต้องกำรให้ขำดออกเป็น 2 ท่อนได้ โดยเซลล์สร้ำงขึ้นเพ่ือก ำจัด
แบคทีเรีย และมนุษย์ก็น ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนชีวโมเลกุล โดยใช้ตัด เคลื่อนย้ำย และต่อยีนเข้ำ
ด้วยกัน 

10. กำรต่อของอำร์เอ็นเอ (RNA Splicing) ในปี ค.ศ. 1976 นักวิทยำศำสตร์หลำยกลุ่ม
ค้นพบกำรต่อของสำยอำร์เอ็นเอ โดยพวกเขำเรียนรู้ว่ำรอยต่อดังกล่ำวมีไว้ให้เซลล์ได้สร้ำงโปรตีน ซึ่ง
ตัวกำรส ำคัญก็คือ “เอ็มอำร์เอ็นเอ (mRNA)” หรือ “แมสเซนเจอร์ อำร์เอ็นเอ (Messenger RNA)”  
เมื่อเซลล์ต้องกำรสร้ำงโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งจำกค ำสั่งบนดีเอ็นเอ สำยดีเอ็นเอบริเวณที่เป็นค ำสั่ง
ของโปรตีนนั้นจะคลำยเกลียวออก แล้วสำยดีเอ็นเอสำยหนึ่งจำกสองสำยจะถูกใช้เป็นต้นแบบในกำร
สร้ำงอำร์เอ็นเอ โดยใช้หลักกำรเข้ำคู่กันของเบสคล้ำยกับดีเอ็นเอ (G จับกับ C, A จับกับ U) โดย
กระบวนกำรคัดลอกค ำสั่งนี้เรียกว่ำกำร “ถอดรหัส” (Transciption) ในที่สุดจะได้อำร์เอ็นเอ ที่มีรหัส
เหมือนกับดีเอ็นเอต้นแบบ และอำร์เอ็นเอนี้ก็จะเป็นรหัสค ำสั่งส ำหรับกำรสร้ำงโปรตีนถ่ำยทอดจำก   
ดีเอ็นเอ ไปยังโรงงำนสร้ำงโปรตีน  
 ในหลำยๆ โรคทำงพันธุกรรมรวมถึงกำรผ่ำเหล่ำหรือกำรกลำยพันธุ์ นั่นก็เพรำะกระบวนกำร
ต่อของอำร์เอ็นเอผิดพลำด กำรเชื่อมต่อที่ผิดแบบจะท ำให้ mRNA สร้ำงโปรตีนที่ผิดแปลกออกไป    
จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคในร่ำงกำย 
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 11. ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Polymorphism หรือ DNA fingerprint) ในปี ค.ศ. 1985 
อเล็ก เจฟฟรีย์ (Alec Jeffreys) เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ เป็นคนแรกของโลก 
ภำยหลังจำกกำรเปิดเผยผลงำนของเขำ ก็มีนักวิทยำศำสตร์ทั่วโลกน ำเทคโนโลยีลำยพิมพ์ดีเอ็นเอมำ
ประยุกต์ใช้ในหลำยด้ำน และก่อให้เกิดประโยชน์มำกมำย ทั้งนี้ อเล็กได้พบกว่ำ ล ำดับดีเอ็นเอต่ำงมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึ่งได้ลองน ำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ มำใช้เพ่ือกำรสืบสวนเป็นครั้งแรกในกำรตำมหำ
เด็กท่ีฆำตกรรมท ำร้ำยเด็กหญิง 2 คนด้วยตัวอย่ำงดีเอ็นเอ 
 12. มนุษย์มียีน 20,000 - 25,000 ยีน (Humans have 20,000 to 25,000 genes) ในปี 
ค.ศ. 2003 นักวิทยำศำสตร์ค้นพบว่ำในร่ำงกำยมนุษย์มียีนอยู่เพียง 20,000 – 25,000 ยีน น้อยกว่ำที่
คำดกำรณ์กันไว้ โดยหวังว่ำกำรค้นพบจ ำนวนยีนจะเป็นน ำไปสู่ควำมเข้ำใจถึงระบบพันธุกรรมทั้งหมด
ของร่ำงกำย เพ่ือน ำไปพัฒนำยำและเทคโนโลยีทำงชีวภำพ และช่วยให้เกิดกำรรักษำโรคบำงอย่ำง 
เช่นมะเร็ง และอัลไซเมอร์  
 13. กำรแทรกแซงอำร์เอ็นเอ (RNA Interference) ในปี ค.ศ. 1998 แอนดรู ไฟร์ (Andrew 
Fire) และเคร็ก เมลโล (Craig Mello) ได้ค้นพบวิธีกำรแทรกแซงอำร์เอ็นเอ (RNA Interference: 
RNAi) ด้วยวิธีกำรตัดอำร์เอ็นเอสำยคู่ (dsRNA : Double-stranded RNA) ให้เป็นชิ้นเล็กๆ และด้วย
กระบวนกำรนี้จะน ำไปสู่นี้กำรท ำลำยอำร์เอ็นเอที่จ ำเพำะภำยในเซลล์ นั่นหมำยถึงว่ำยีนเป้ำหมำยจะ
ถูกยั้บยั้งหรือไม่แสดงออก ซึ่งนักวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำกระบวนกำรนี้อำจน ำไปใช้เป็นยำได้  
 

 ทั้งหมดนี้ คือ 13 ข้อค้นพบเด่นๆ ในวงกำรพันธุศำสตร์ ที่เดินทำงได้ไกลด้วยเวลำอันสั้น ใน
ปัจจุบันคงไม่อำจมีใครปฏิเสธได้ว่ำวงกำรเทคโนโลยีทำงชีวภำพ (Biological Technology) มีอัตรำ
กำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว และได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่ว่ำทำง  
กำรแพทย์ สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ สังคมไทยได้รับทรำบถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภำพมำกขึ้นตำมล ำดับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมีกำรน ำเทคนิคด้ำน
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มำใช้ในกำรตัดแต่งยีนของสัตว์และพืช ซึ่งน ำมำสู่กำรใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ของพืชแปลงพันธุ์ (Genetically Modified Organisms หรือ GMOs)  
หลำยชนิด แต่ในขณะที่เทคโนโลยีชีวภำพได้สร้ำงคุณประโยชน์มำกมำยมหำศำล น ำผลดีให้แก่           
มวลมนุษยชำติแล้ว  กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีนี้ได้ก่อปัญหำทั้งด้ำนกฎหมำยและจริยธรรม
ตำมมำด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวกับสิทธิในทำงกฎหมำยที่มีอยู่เหนือพันธุกรรมของมนุษย์  
ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สิน (Property rights) สิทธิทำงปัญญำ (Intellectual property rights) และ
สิทธิอ่ืนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหำเหล่ำนี้จึงไม่เป็นเพียงแต่ปัญหำที่ ผู้คนในระดับนักวิชำกำรหรือ 
เทคโนแครต (Technocrat) ต้องท ำกำรศึกษำเท่ำนั้น แต่ยังได้กลำยเป็นหัวข้อสนทนำของผู้คนใน
ระดับรำกหญ้ำอีกด้วย 
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 ตัวอย่ำงหนึ่งที่น่ำสนใจ ได้แก่ โครงกำรจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project หรือ 
HGP) เป็นโครงกำรนำนำชำติ อภิมหำโครงกำรนี้เริ่มต้นเมื่อ เดือนตุลำคม พ.ศ. 2533 โดยกำร
สนับสนุนของกรมพลังงำน และส ำนักงำนสุขภำพแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ ด้วยทุนวิจัย 3 พันล้ำน
เหรียญ ซึ่งเคยคำดว่ำจะใช้เวลำทั้งหมด 15 ปี แต่เนื่องจำกควำมร่วมมือจำกนำนำประเทศที่ร่วม
โครงกำรได้แก่ จีน ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ ตลอดจนบริษัทเอกชน 
รวมทั้งควำมก้ำวทำงเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ล ำดับเบสและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ท ำให้ร่ำงของแผน
ที่จีโนมเสร็จก่อนเวลำในปี พ.ศ. 2543 โดยกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรของนำยบิล คลินตัน 
(ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำในขณะนั้น) และ นำยโทนี่ แบลร์ (นำยกรัฐมนตรีสหรำชอำณำจักร)    
เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2543 

วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของโครงกำรจีโนมมนุษย์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประกำรคือ ประกำรแรก     
เพ่ือจัดท ำแผนที่ทำงพันธุกรรม (Genetic map) อันจะท ำให้ทรำบถึงระยะห่ำงระหว่ำงยีนแต่ละ
ต ำแหน่งและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต ำแหน่งของยีน ประกำรที่สอง เพ่ือจัดท ำแผนที่ทำงกำยภำพ 
(Physical map) ซึ่งจะท ำให้ทรำบต ำแหน่งของยีนที่ตั้งอยู่บนโครโมโซมทั้ง 23 คู่ และประกำรที่สำม 
เพ่ือหำล ำดับเบสของดีเอ็นเอ กำรศึกษำนี้จะท ำให้ทรำบว่ำยีนทั้งหมดของมนุษย์มีต ำแหน่งที่ตั้งอยู่
ตรงไหน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยีนมีอย่ำงไร อันจะท ำให้ทรำบว่ำยีนแต่ละยีนท ำหน้ำที่อะไร และยีน
เหล่ำนั้นมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่ำงใดบ้ำง ข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐำนที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ในอนำคต กำรศึกษำล ำดับเบสจะท ำให้ทรำบถึงสำเหตุที่แท้จริงของ
กำรเกิดโรคมะเร็ง  

บริษัทเซเลร่ำ (Celera Genomics) ซึ่งถอดล ำดับจีโนมมนุษย์ส ำเร็จเป็นรำยแรกนั้น          
มีแผนกำรที่จะถอดล ำดับจีโนมมนุษย์อีก 6 ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมมนุษย์ทุกๆ เชื้อชำติ     
และเพศ ส่วนภำรกิจของนักวิทยำศำสตร์ทั่วโลกคือ กำรค้นหำยีนและกำรท ำงำนของยีนภำยในจีโนม
ของมนุษย์ ซึ่งยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น รวมทั้งจะมีควำมพยำยำมในกำรหำโครงสร้ำงและหน้ำที่ของโปรตีน 
รวมทั้งศึกษำกำรควบคุมกำรท ำงำนของโปรตีน ภำรกิจส ำคัญเหล่ำนี้จะต้องด ำเนินต่อไปอีกหลำยสิบปี 
เป็นที่คำดหมำยกันว่ำ นักวิทยำศำสตร์จะสำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
นำนับประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งนักวิทยำศำสตร์จะไม่ เพียงแต่ทรำบสำเหตุของกำรเกิด 
โรคทำงพันธุกรรม (Genetic disease) เท่ำนั้น แต่จะสำมำรถหำวิธีป้องกันและบ ำบัดรักษำโรคทำง
พันธุกรรมเหล่ำนี้ได้ด้วย 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ถึงแม้ว่ำประโยชน์ของโครงกำรจีโนมมนุษย์จะมีประโยชน์มหำศำล แต่ในขณะเดียวกัน  
ก็ได้น ำไปสู่ปัญหำทำงด้ำนจริยธรรม สังคม และกฎหมำยในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มีควำม
กังวลกันว่ำข้อมูลพันธุกรรมอำจถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ผิดหรือไม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
สำธำรณชนอย่ำงแท้จริง เช่น ข้อมูลทำงพันธุกรรมของบุคคลอำจถูกน ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือ
ถูกใช้เพ่ือเป็นปัจจัยในกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้ที่มีควำมโน้มเอียงต่อกำรเกิดโรคทำงพันธุกรรมใน
กำรท ำงำน กำรประกันภัย หรือกำรศึกษำ เป็นต้น 
 

6.2 ควำมส ำคัญของกำรพฒันำทำงวิทยำศำสตร์ต่อมนุษย์ 

ในระยะ 100 ปีที่ผ่ำนมำเป็นช่วงเวลำที่กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว 
มีกำรค้นคว้ำ วิจัย และทดลอง ที่ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์มำกมำย   ขณะเดียวกัน 
มีกำรน ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้และพัฒนำเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ 
ในหลำยด้ำน ทั้งที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อำหำร ที่อยู่อำศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยำรักษำโรค  รวมถึงปัจจัยอ่ืนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำกิจกรรมประจ ำวันของมนุษย์ในปัจจุบัน  เช่น  
กำรติดต่อสื่อสำรกำรเดินทำงกำรขนส่ง เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ในชีวิตประจ ำวันของคนทุกคนมีควำมผูกพันอยู่กับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  เมื่อประชำกรของโลกเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้มีควำมต้องกำรด้ำน
อุปโภคและบริโภคสูงขึ้น จึงมีกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้และพัฒนำสร้ำงเทคโนโลยี
ใหม่ เพ่ือผลิตสินค้ำสิ่งจ ำเป็นต่ำงๆให้ทันต่อควำมต้องกำรของมนุษย์   มีผลท ำให้เกิดกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนกำรผลิตในหลำยด้ำน มีกำรแลกเปลี่ยน จ ำหน่ำยสินค้ำ ก่อมีกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ
ของโลกอย่ำงรวดเร็ว  ซึ่งควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้เกิดกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ 
ปัจจัยที่จ ำเป็นสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตและตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี  
แต่ภำยใต้กำรน ำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์   
ในบำงครั้งก็ก่อให้เกิดผลเสียได้หำกไม่มีกำรควบคุม เช่น กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ขำดสมดุลและ
กำรควบคุม  หรือท ำให้ระบบสังคมหรือวัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง  
ดังนั้นกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์  
ต้องพิจำรณำและให้ควำมส ำคัญกับสิ่งที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลเสียต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป  
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6.3 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development)                                          

แนวคิด“กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ได้ถูกน ำมำใช้เป็นหลักกำรและ แนวทำงในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีกำรบูรณำกำรและพิจำรณำองค์ประกอบต่ำงๆ อย่ำงเป็นองค์
รวม (Holistic) โดยเป็นแนวคิดท่ีค ำนึงถึงกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำรงชีวิตเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ กับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่ำ งจ ำกัด
อย่ำงมีสติ เพ่ือไม่ให้กำรตอบสนองควำมต้องกำรในปัจจุบันท ำลำยโอกำสของลูกหลำนหรือคนใน
อนำคต ที่จะได้มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงสิ่งแวดล้อมที่ดี 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน หมำยถึง ““กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่สนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของคน ในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท ำให้คนรุ่นต่อไปในอนำคตต้องประนีประนอมยอม
ลดทอนควำมสำมำรถในกำรที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง” (Sustainable Development 
is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs) ซึ่งแนวควำมคิดเรื่องกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (The Concept of Sustainable Development) มีที่มำจำกแผนปฏิบัติกำร 21 (Agenda 21) 
ที่เขียนขึ้นส ำหรับกำรให้สัตยำบันในกำรประชุมสุดยอดระดับโลก (The Earth Summit) ในกำรจัด
ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ  (UN Conference on Environment and Development: 
UNCED )ของสหประชำชำติ ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ในปี พ .ศ. 2535 
(ค.ศ. 1992)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
รูปที่ 6.7 มิติของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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  โดยสำระของมิติของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ครอบคลุมกำรพัฒนำที่สมดุลทั้ง 3 ด้ำน คือมิติ
ทำงเศรษฐกิจ มิติทำงสังคม และมิติทำงสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งเน้นพัฒนำหรือละเลยมิติใดมิติหนึ่ง              

(1) มิติทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 
และเป็นกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีคุณภำพ กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่ำงสมดุล
และเอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจนั้นจะต้องมำจำกกระบวนกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอำด  ลดปริมำณของ
เสีย ไม่ท ำลำยสภำพแวดล้อมและไม่สร้ำงมลพิษที่จะกลำยมำเป็นต้นทุนทำงกำรผลิตระยะต่อไป  
รวมทั้งเป็นข้อจ ำกัดของกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน 

(2) มิติกำรทำงสังคม หมำยถึง กำรพัฒนำคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุล โดยพัฒนำคนให้มีผลิตภำพสูงขึ้น ปรับตัวรู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลง มีจิตส ำนึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชำติ มีสิทธิและโอกำสที่จะได้รับกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ และคุ้มครองอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม พ่ึงพำตนเองได้
อย่ำงมั่นคง มีระบบกำรจัดกำรทำงสังคมที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย รวมทั้งมีกำรน ำทุนทำง
สังคมท่ีมีอยู่หลำกหลำยมำใช้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภำพ มีกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีควำมสมำนฉันท์เอ้ืออำทร  

(3) มิติทำงสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในขอบเขตที่
คงไว้ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และสำมำรถพลิกฟ้ืนให้กลับคืนสู่สภำพใกล้เคียงกับสภำพเดิมให้
มำกที่สุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกำสและมีปัจจัยในกำรด ำรงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในกำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มุ่งจัดกำรให้เกิดสมดุลระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงเกื้อกูล  
รวมถึงกำรชะลอกำรใช้ และกำรน ำเทคโนโลยีสะอำดมำใช้ให้มำกที่สุด 
         

กิจกรรมที ่6.1 ให้นักศึกษำอภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง”ควำมยั่งยืน”กับ“สมดุล” 

 

6.4 บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในประเทศไทย 
 

บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ถูก
น ำมำพิจำรณำต่อกำรพัฒนำในกิจกรรมกำรพัฒนำหลำยด้ำนทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบำย 
รวมทั้งกำรผลักดันนโยบำยและแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรอำศัยองค์ควำมรู้สะสมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  
มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม    เนื่องจำกองค์ควำมรู้ 
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ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรน ำไปแก้ปัญหำที่วิกฤติต่ำงๆ  
ที่เรำเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหำควำมยำกจน ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติต่ำงๆ รวมไปถึงควำมท้ำทำยในเรื่องกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ำกำรประยุกต์ใช้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถท ำให้เกิดกำรพัฒนำในสำมเสำหลักอย่ำงยั่งยืนได้ 
          

6.4.1 บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนของประเทศไทย 

          บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนของประเทศไทย   
ได้ระบุในยุทธศำสตร์ของประเทศ ซึ่งน ำมำก ำหนดไว้ในนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (ปี 2555-2564) ซึ่งได้ก ำหนดมำตรกำรกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์       
และเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตเพ่ือกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ และนวัตกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม  

(1) บทบำทวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมของประเทศไทย  

 

   วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีบทบำทต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำของผู้ผลิตใน
ภำคอุตสำหกรรม รวมทั้งกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยีต่อยอดจำก
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม นั่นคือ กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดทั้งสำยของ
กระบวนกำรผลิต หรือแม้กระทั่งกำรเพ่ิมผลผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Productive Capacity)    
ซึ่งเป็นกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Supply Chain and Cluster Management) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
วัตถุดิบ กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่มีอยู่ กำรสร้ำงเทคโนโลยีกำรผลิตหรืออุปกรณ์กำร
ผลิตแบบใหม่ กำรใช้เครื่องจักรกลหรือระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) กำรพัฒนำ
ซอฟท์แวร์ในกำรช่วยบริหำรกำรจัดกำรตลอดสำยกำรผลิตและบริกำร รวมถึงเทคโนโลยีกำรขนส่งให้ 
 
ไปถึงลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรำคำที่แข่งขันได้ ซึ่งกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร
ของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดสำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืน  
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเพ่ิมรำยได้ประชำกรได้จำกค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงขึ้นจำกกำรผลิตสินค้ำที่มี
มูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น   

ตัวอย่ำงกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมของประเทศไทย 
          -  อุตสำหกรรมกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย(พ.ศ.๒๕๕๖) มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อทั้ง
เศรษฐกิจไทยและกำรส่งออกฮำร์ดดิสก์ ไดรฟ์ของโลก มีมูลค่ำกำรส่งออกรวมสูงถึงเกือบ 
600,000 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของกำรส่งออกโดยรวมของทั้งประเทศ ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่ง
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ของผู้ส่งออกฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ ร้อยละ 41 ของตลำดโลก  ซึ่งในกระบวนกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์      
ในประเทศมีกำรน ำระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติรวมถึงกำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

 
 
 

                                         รูปที ่6.8  ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยคนไทย 
  

- อุตสำหกรรมยำงพำรำ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยำงพำรำรำยใหญ่ของโลก โดย
กระบวนกำรท ำให้เกิดเป็นยำงที่สำมำรถส่งออกได้นั้น มีควำมซับซ้อนมำก โดยสถำบันพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  ได้น ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำคิดค้น 
สำรรักษำน้ ำยำงแบบใหม่เรียกว่ำ TAP ทดแทนสำรเดิมคือแอมโมเนีย ที่รักษำน้ ำยำงได้นำนยิ่งขึ้น 
และเม่ือเข้ำสู่โรงงำน พบว่ำสำมำรถสกัดน้ ำยำงออกมำได้มำกกว่ำกำรใช้สำรเดิม นอกจำกนี้ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ได้คิดค้นสำร GRASS 0 เพ่ือทดแทนกรดซัลฟุริก  
ในกำรดักน้ ำยำงจำกน้ ำทิ้งได้มำกกว่ำเดิม ท ำให้มูลค่ำกำรผลิตน้ ำยำงสูงขึ้น 
 

 
 
 

                                     รูปที่ 6.9 สำรจับตัวน้ ำล้ำงประสิทธิภำพสูง 
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-  เอนไซม์ทนด่ำงจำกปลวกส ำหรับฟอกเยื่อกระดำษ ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเยื่อกระดำษ 
โดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตเอนไซม์ลูกผสมจำกจุลินทรีย์ปรับแต่งพันธุกรรม   
มีสมบัติคล้ำยเอนไซม์ จำกแบคทีเรียในล ำไส้ปลวกที่ท ำงำนภำยใต้สภำวะที่เป็นด่ำงสูงได้ดี สำมำรถ
น ำไปฟอกเยื่อกระดำษ โดยลดปริมำณคลอรีนลงจำกเดิม  ให้ควำมขำวสว่ำงของกระดำษในระดับเดิม
หรือมำกกว่ำ ช่วยในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลังงำน ลดเวลำ และลดต้นทุนในกำรผลิตเยื่อ
กระดำษ 

 

 
 
 

รูปที่ 6.10  เอนไซม์ทนด่ำงจำกปลวกส ำหรับฟอกเยื่อกระดำษในอุตสำหกรรมกระดำษ 
 

 
(2) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมของประเทศ 

เกษตรกรรมเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ประชำกร 
ส่วนใหญ่มีรำยได้หลักจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร และยังคงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่จะช่วยเพ่ิมรำยได้
ให้กับประชำชน และส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรปฏิวัติเขียว  (Green Revolution) ซึ่งเป็นกำรน ำ
วิทยำศำสตร์มำประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรรม ก่อให้เกิดกำรเพ่ิมคุณภำพและกำรเพ่ิม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร รวมทั้งแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตพืชผลทำง 
กำรเกษตร เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือป้องกัน
โรคและแมลงต่ำงๆ กำรลดกำรพ่ึงสำรเคมีและหันมำพ่ึงวิธีกำรทำงธรรมชำติในขั้นตอนต่ำงๆ กำรเก็บ
เกี่ยวที่อำจจะต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง เพ่ือช่วยลดควำมเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บเกี่ยว  
จนไปถึงกำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ช่วยยืดระยะ เวลำกำรเก็บรักษำให้นำนขึ้น และท ำให้
สำมำรถควบคุมผลผลิตและคุณภำพของพืชได้  นอกจำกนี้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พ้ืนที่เพำะปลูกได้อย่ำงคุ้มค่ำ   เนื่องจำกปัจจุบันเรำเผชิญกับ
ภำวะกำรเสื่อมโทรมของดินที่ใช้ในกำรเพำะปลูก  รวมถึงภำวกำรณ์มุ่งสู่ควำมเป็นเมือง 
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(Urbanization) ท ำให้ที่ดินที่ต้องใช้ในกำรเพำะปลูกผลผลิตทำงกำรเกษตรเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ  
กำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปรับปรุงดิน น้ ำใต้ดิน และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รวมไปถึง
กำรมีผลิตภำพ (Productivity)สำมำรถในกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรหรือปริมำณกำรผลิตและ
จัดหำอำหำร (Food Production) ที่สูงขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบนพ้ืนที่เพำะปลูกที่เริ่มจะขำด
แคลนมำกขึ้นๆ ในปัจจุบัน                       
            ตัวอย่ำงกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมของประเทศไทย 
หน่วยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
สร้ำงเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงมหำศำล เช่น 

-  กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว  ข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ กำรปรับปรุงพันธุ์ให้มี
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และทนต่อสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง จะช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต และช่วยเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของข้ำวไทยในตลำดโลก โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กรมกำรข้ำว และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ร่วมกันพัฒนำ
พันธุ์ข้ำวที่สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ โดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลช่วย 
ในกำรคัดเลือกซึ่งช่วยร่นระยะเวลำในกำรคัดเลือก ซึ่งพันธุ์ข้ำวได้พัฒนำและได้รับกำรรับรองพันธุ์แล้ว 
เช่น พันธุ์ กข.51 (รูปที่ 6.11) พัฒนำมำจำกพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ105 ให้มีลักษณะทนน้ ำท่วม
ฉับพลัน ในระยะเจริญเติบโตทำงล ำต้นได้ 12 วัน ผลผลิตในสภำวะน้ ำท่วมฉับพลับสูงกว่ำ 
พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 736 กก./ไร่ เป็นข้ำวไวต่อช่วงแสง เป็นข้ำวพันธุ์
แรกท่ีได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุล ช่วยในกำรคัดเลือก ที่ได้รับกำรรับรองพันธุ์  
เหมำะส ำหรับปลูกในภำคเหนือและภำคอีสำน   ข้ำวเหนียว กข.6 (รูปที่ 6.12) ต้ำนทำนโรคไหม้  
เป็นกำรผสมพันธุ์ข้ำวเหนียว กข.6 กับข้ำวหอมนิล มีคุณสมบัติ ต้ำนทำนโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง  
แตกกอดี ทนทำนต่อกำรหักล้ม คุณภำพกำรขัดสีดีกว่ำพันธุ์ กข.6 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500-600 กก./ไร่ 
โดยได้รับพระรำชทำนชื่อพันธุ์ข้ำวจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีว่ำ  
“ธัญสิริน” เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2553 

 

 
 

รูปที ่6.11  ข้ำวพันธุ์ กข.51 ข้ำวจ้ำวทนน้ ำท่วม 
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รูปที ่6.12 ข้ำวเหนียว กข. 6 

-  ฟิล์มพลำสติกเพ่ือชะลอกำรสุกและกำรเสื่อมสภำพของผลิตผลสดที่ พัฒนำโดย 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ  เป็นฟิล์มก ำจัดก๊ำซเอทิลีน เพ่ือชะลอกำรสุกและ 
กำรเสื่อมสภำพของผลิตผลสด ส ำหรับผลิตผลที่ไวต่อก๊ำซเอทิลีน สำมำรถยืดอำยุกำรสุกออกไปได้ 2-
3 เท่ำ ท ำให้กำรเก็บรักษำผักและผลไม้ให้คงควำมสดไว้ได้นำน  โดยฟิลม์พลำสติกสำมำรถลด 
กำรสะสมของก๊ำซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ โดยอำศัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลือกซึมผ่ำน (Selective 
permeation) ของก๊ำซเอทิลีน เป็นกำรช่วยชะลอกำรสุกและกำรเน่ำเสียก่อนเวลำ   สำมำรถใช้งำน
กับผลิตผลสดได้หลำยชนิด  เช่น กล้วย มะม่วง และพืช 

 
 

รูปที ่6.13 ฟิล์มพลำสติกเพ่ือชะลอกำรสุกและกำรเสื่อมสภำพของผลิตผลสด 
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6.4.2 บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำสังคมอย่ำงย่ังยืนของประเทศไทย 

         บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนของประเทศไทย 
เป็นกำรมุ่งเน้นสร้ำงภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภำพ 
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงและปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรกินดีอยู่ดี  สนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำน  
เพ่ิมคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันและควำมเสมอภำคของ
ประชำชน เพ่ือให้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกันและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน  ซึ่งวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน ทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิต เป็นกำรพัฒนำให้คนในสังคมไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน มีสภำพแวดล้อมในกำรด ำรงชีวิต
ที่ดี มีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภำพอนำมัยแข็งแรง และสำมำรถเข้ำถึงระบบ
กำรคุ้มครองทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
   

(1) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถสร้ำงสังคมคุณภำพที่มีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ด้ำน สุขภำพของประชำชนคนไทย ซึ่งก ำหนดให้มีกำรป้องกัน รักษำกำรเจ็บป่วยโรคที่ป้องกันได้และ
โรคอุบัติใหม่ มีกำรพ่ึงพำตนเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสุขภำพเพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน รักษำ เฝ้ำระวัง เสริมสร้ำงสุขภำพที่แข็งแรง ลดควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรค
อุบัติใหม ่ท ำให้คนในสังคมมีคุณภำพเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 
 
           ตัวอย่ำงกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประเทศไทย 

- กำรขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำมมิติเพ่ือกำรแพทย์   ผู้ป่วยในบำงโรค เช่น  
เนื้องอกในสมองหำกผ่ำตัด และกะโหลกบำงส่วนจะหำยไป ท ำให้เหลือแต่เนื้อสมองกับผิวหนัง ผู้ป่วย
ต้องใส่กะโหลกเทียมโดยกำรปั้นกระโหลกเทียมจำกแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ  แต่ ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ได้คิดค้นเครื่องพิมพ์สำมมิติที่ใช้เลเซอร์เพ่ือร่ำงแบบจำกร่ำงกำย
จริงของผู้ป่วยและข้ึนรูปอย่ำงรวดเร็ว ให้มีควำมพอดีกับสรีระมำกกว่ำฝีมือกำรปั้น และมีรำคำถูกกว่ำ
กำรน ำเข้ำเครื่องจำกต่ำงประเทศ ที่ส ำคัญคือวัสดุที่ใช้สำมำรถกระตุ้นให้เส้นเลือดเข้ำไปเลี้ยงได้ ท ำให้
ชิ้นส่วนเทียมยึดแน่นไม่มีอำกำรเคลื่อนหลุดจำกเบ้ำ ท ำให้ผู้ป่วยไม่จ ำเป็นต้องกลับมำแก้ไข หรือเสีย
เนื้อเยื่อในร่ำงกำยเพ่ิมซึ่งอำจท ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้  
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รูปที ่6.14 กำรใส่กะโหลกเทียมจำกกำรขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำมมิติ 

    

-  ลูกตำเทียมฝีมือคนไทย ผู้ที่สูญเสียดวงตำ ตำยุบ  สำมำรถใช้ลูกตำเทียมแบบพอลิเอทิลีน 
มีรูพรุน กลับมำมีชีวิตที่สดใสด้วย  หลอดเลือดงอกเข้ำไปยังลูกตำเทียมได้  จึงไม่เลื่อนหลุดจำกเบ้ำตำ
ได้ง่ำย  ผู้ป่วยไม่ต้องใส่แว่น มีอำกำรแพ้น้อยกว่ำ  ต้นทุนกำรผลิตลูกละ 7,500 บำท ขณะที่น ำเข้ำ 
35,000 บำท  

 

 
 

รูปที ่6.15 ดวงตำเทียม 

-  แผ่นแปะรักษำสิว สนับสนุนกำรพัฒนำโดย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะรักษำสิว Q ACNES พัฒนำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีกำรปั่นเส้นใยไฟฟ้ำ
สถิต (Electrospinning) ในกำรผลิตเส้นใย 3 ชั้น คือเส้นใยสีเนื้อช่วยให้แผ่นแปะกลมกลืนกับสีผิว 
เส้นใยกักเก็บสำรสกัดจำกเปลือกมังคุด ที่ช่วยในกำรกำรรักษำสิวและลดอำกำรอักเสบของสิว และชั้น
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เส้นใยกำวท ำให้แผ่นแปะมีเส้นใยที่มีควำมบำงแนบติดกับผิวหนังได้สนิทด้วยเส้นใยที่มีขนำดเล็กใน
รัดบนำโนเมตรท ำให้แผ่นแปะมีพ้ืนที่ผิวในกำรปลดปล่อยสำรส ำคัญสูง ที่ท ำให้สำรส ำคัญถูก
ปลดปล่อยในทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภำพยำวนำนกว่ำ 8 ชั่วโมง รวมทั้งยังสำมำรถระบำย
อำกำศได้ดี เหล่ำนี้ถือว่ำเป็นจุดเด่นที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์ Q ACNES เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มี
จ ำหน่ำยทั่วไป 

 
 

รูปที่ 6.16 แผ่นแปะรักษำสิว Q ACNES 

 

 (2) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับควำมปลอดภัยและม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต 

          ประเทศไทยเรำได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนในภำระงำนหลำยด้ำน เช่น  ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์  
ด้ำนกำรเฝ้ำระวังกำรก่ออำชญำกรรม กำรก่อกำรร้ำย ตลอดจนกำรป้องกัน และกำรเยียวยำรักษำผู้ที่
ได้รับผลกระทบจำกภัยคุกคำมทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ  รวมไปถึงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรป้องกันอุบัติภัยต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน ซึ่งกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัย
ในกำรด ำรงชีวิต ช่วยเพิ่มคุณภำพชีวิตให้กับประชำชนและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำสังคม
อย่ำงยั่งยืนในระยะยำวได ้



171 
 

ตัวอย่ำง  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับควำมปลอดภัยและมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต 
-  มุ้งนำโนฆ่ำยุง เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมของศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)    

โดยมีกำร พัฒนำมุ้งผสมสำรสกัดเลียนแบบ “เก๊กฮวย-ดำวเรือง” ฆ่ำยุงตำยจำกเส้นใยภำยใน 6 นำที 
โดยไม่เป็นอันตรำยต่อคน  ซึ่งสำรที่ผสมคือ สำรเดลตำเมธริน (Deltamethrin) สำรสังเครำะห์
เลียนแบบสำรในกลุ่ม “ไพเรธรอยด์” (Pyretroid) สำรสกัดธรรมชำติจำกดอกดำวเรืองและเก๊กฮวย 
จะท ำให้ยุงบินช้ำลงและตำยในที่สุด โดยยุงร ำคำญและยุงก้นปล่องจะไวต่อสำรชนิดนี้มำกที่สุด       
จะตำยภำยใน 6 นำทีหลังจำกได้รับสำร เหมำะส ำหรับประเทศไทยที่มีกำรระบำดของยุงอย่ำง
กว้ำงขวำง 
 

 
 

                                                รูปที ่6.17  มุ้งนำโนฆ่ำยุง 
               

-  เครื่องรบกวนสัญญำณอุปกรณ์สื่อสำร (T-Box) เป็นกำรน ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มำพัฒนำสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพำะพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ที่มีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในตั้งแต่ปี 2549  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ(เนคเทค) จึงได้พัฒนำเครื่องรบกวนสัญญำณอุปกรณ์สื่อสำร (T-Box) เพ่ือใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำรจุดระเบิดแสวงเครื่องด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องควบคุมระยะไกลหรือวิทยุสื่อสำร
ขึ้น พบว่ำมีประสิทธิภำพและคุณสมบัติเทียบเคียงหรือดีกว่ำเครื่องที่ผลิตจำกต่ำงประเทศ แต่มีรำคำ
ถูกกว่ำ ท ำให้รัฐสำมำรถจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่ำวเพ่ือน ำไปใช้งำนได้อย่ำงทั่วถึง ตลอดจนท ำกำร
บ ำรุงรักษำได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์  
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รูปที่ 6.18  เครือ่งรบกวนสัญญำณอุปกรณ์สื่อสำร (T-Box) 
 
-   แบบบ้ำนป้องกันแผ่นดินไหว  หลังจำกเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรำย 

ควำมแรง 6.3 ริกเตอร์ จนเป็นเหตุให้มีควำมเสียหำยแก่สิ่งก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนเป็นจ ำนวนมำก 
ท ำให้มีหลำยหน่วยงำนได้ร่วมออกแบบโครงสร้ำงของอำคำรสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพ่ือป้องกันอันตรำยที่ 
เกิดขึ้นได้ในอนำคต ซึ่งประชำชนหรือผู้สนใจสำมำรถรับแบบบ้ำนหรือขอค ำปรึกษำได้จำกส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดในทุกจังหวัด 
 
 

 
 

รูปที ่6.19 แบบบ้ำนป้องกันแผ่นดินไหว                  
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6.4.3 บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของ
ประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำก
ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับนโยบำยและกำรปฏิบัติ ดังที่ได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 
โดยแผนทั้ง 2 นี้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่พร้อมรับมือกับควำมเสี่ยงและควำมแปรปรวน  โดยมี 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่รุนแรงมำกยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยส ำคัญ  และให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม     โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ในประเทศ ทั้งยังมีกำรก ำหนดให้ “กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)”  
เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในสำมยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของประเทศ (Country Strategy) ด้วยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในขอบเขตที่คงไว้ซึ่ง
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และสำมำรถพลิกฟ้ืนให้กลับคืนสู่สภำพใกล้เคียงกับสภำพเดิมให้ 
มำกทีสุ่ด เพ่ือ ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกำสและมีปัจจัยในกำรด ำรงชีพ   
             บทบำทของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ถูกระบุไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ปี 2555-
2559 ยุทธศำสตร์ที่ 3ที่กล่ำวถึง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
         ตัวอย่ำง กำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของ
ประเทศไทย 
            - สบู่ด ำและปำล์มน้ ำมันพลังงำนทำงเลือกส ำหรับประเทศไทย ไทยมีกำรน ำเข้ำพลังงำน
มำกกว่ำ 50% เมื่อเรำใช้มำกกว่ำผลิต เรำพ่ึงพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศสูงเกินไป ประเทศไทยจึง  
เข้ำสู่สภำวะ “วิกฤตพลังงำน”อย่ำงเต็มตัว  ดังนั้นกำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือกจึงเป็นทำงเลือกหลัก
ของประเทศเพ่ือทดแทนส่วนต่ำงที่น ำเข้ำ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติจึง 
ได้วิจัยและพัฒนำกำรใช้พืชพลังงำนคือ ปำล์มน้ ำมันและสบู่ด ำ เพ่ือใช้เป็นพลังงำนทำงเลือกให้กับ
ประเทศ พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชที่ ปลูกง่ำย ให้ผลผลิตสูง สำมำรถน ำผลมำสกัดและผลิตเป็นน้ ำมัน  
}ไบโอดีเซล โดยส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติได้พัฒนำเครื่องหีบน้ ำมันและ
เครื่องอัดกำกสบู่ด ำ ให้มีขนำดเหมำะสมกับวิสำหกิจชุมชนขนำดเล็ก และได้พัฒนำเครื่องสกัดน้ ำมัน
ปำล์มขนำดเล็กที่มีขนำดเหมำะกับชุมชนสวนปำล์มขนำดเล็ก ไบโอดีเซลที่ได้ น ำไปใช้ในเครื่องจักรกล
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กำรเกษตร   ลดต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร และลดกำรขำดดุลกำรค้ำ
ด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ 
 

  
 

รูปที่ 6.20 สบู่ด ำ และเครื่องหีบน้ ำมันจำกสบู่ด ำ 
 
 

-  ก๊ำซชีวภำพพลังงำนทดแทนที่ส ำคัญ เป็นกำรน ำวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร เช่น แกลบ 
ฟำงข้ำว เศษไม้ มูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ ตลอดจนน้ ำเสียต่ำงๆ  มำผลิตก๊ำซชีวภำพ ซึ่งเป็นก๊ำซที่เกิดจำก
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ สำมำรถน ำไปใช้เป็นพลังงำนทดแทนได้เป็นอย่ำงดี  โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียในโรงงำนอุตสำหกรรมแป้งมันส ำปะหลัง อำหำร และโรงงำนผลิตน้ ำมันปำล์ม เพ่ือ
น ำน้ ำเสียมำผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ โรงงำนสำมำรถน ำก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้ไปใช้ทดแทนน้ ำมันเตำได้
โดยตรง และสำมำรถน ำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ำเพ่ือใช้ภำยในโรงงำนหรือจ ำหน่ำยสู่ภำยนอก  ส่งผล
ให้ต้นทุนกำรผลิตของโรงงำนลดลงเป็นมูลค่ำมหำศำล ได้แก่ ลดต้นทุนด้ำนพลังงำน และลดต้นทุน
กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
 

รูปที่ 6.21 บ่อหมักก๊ำซชีวภำพในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

-  พลำสติกย่อยสลำยได้ เนื่องจำกขยะบรรจุภัณฑ์พลำสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลำยได้ยำก 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ยำวนำน ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชำติ ได้คิดค้น
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พัฒนำพลำสติกยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติคล้ำยพลำสติก เเต่จะย่อยสลำยได้ทำงธรรมชำติโดยจุลินทรีย์ 
(Biodegradable polymer) ภำยใต้สภำวะเเวดล้อมที่เหมำะสมภำยหลังกำรทิ้ง โดยพลำสติกย่อย
สลำยได้ผลิตจำกวัตถุดิบที่สำมำรถผลิตหรือปลูกทดเเทนขึ้นใหม่ได้ (Renewable) วัตถุดิบที่นิยมใช้ได้
เเก่โพลิเมอร์จำกสิ่งมีชีวิต (Biopolymer ทั้งจำกพืช เช่น เเป้ง เซลลูโลส เเละจำกสัตว์ เช่น โปรตีน 
เครำติน หรือโพลิเมอร์ที่ได้จำกเเบคทีเรียเช่น Polyhydroxyalkanoates (PHAs)  
  
 

 
 

รูปที่ 6.22 พลำสติกย่อยสลำยได้ 
 
 

6.5 บทสรุป 

ในยุคโลกำภิวัฒน์ซึ่งมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง ในด้ำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  
และเทคโนโลยี มนุษย์ในปัจจุบันจึงมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวัน อันเป็นผลมำจำกกำร
พัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงมำกมำย ในชีวิตประจ ำวันของคนทุกวันนี้ มีควำมผูกพัน
อยู่กับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทุกลมหำยใจเข้ำออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคน
ที่อยู่ในสังคมเมืองยิ่งต้องผูกพันตนเองติดอยู่กับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้   
         เมื่อมนุษย์เพ่ิมมำกข้ึนควำมต้องกำรปัจจัยต่ำงๆ ในกำรด ำรงชีวิตก็เพ่ิมมำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว 
มนุษย์จึงมีกำรแข่งขันในกำรสร้ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่ำงๆ ขึ้น เพ่ือควำมเป็นผู้น ำทำง
เศรษฐกิจและสังคม แต่เทคโนโลยีก็มีผลในทำงลบด้วย คือ  ท ำให้คุณภำพสิ่งแวดล้อมเลวลง  
เมื่ออำณำจักรของมนุษย์ได้แผ่ขยำยรุกรำนธรรมชำติของโลกมำกขึ้น สิ่งที่ก ำลังถูกท ำลำยมำกที่สุดใน
ปัจจุบัน คือ พ้ืนที่ที่เป็นป่ำไม้ อันเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้ธรรมชำติหลำยอย่ำงบนโลกผิดแปลกไป 
ตลอดจนกำรน ำทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มำใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย  ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด  
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ผลสืบเนื่องที่ตำมมำนอกจำกควำมร่อยหรอเสื่อมโทรมของทรัพยำกรแล้ว  ยังได้สร้ำงปัญหำมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ดังนั้นกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกคนควร
ตระหนักถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นอย่ำงรอบด้ำน โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลของมิติต่ำงๆ ทั้งสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ก่อให้เกิดควำมสุขและสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของคนท้ังรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

 
ค ำถำมท้ำยบท 

 
1. ให้นักศึกษำแสดงตัวอย่ำงของกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในด้ำนกำรศึกษำและหำก 

ไม่มีกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแล้ว สถำนกำรณ์จะเปลี่ยนไปจำกเดิมหรือไม่ อย่ำงไร 
2. ให้นักศึกษำยกตัวอย่ำงผลกระทบที่เกิดจำกกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ ที่ส่งผลเชิง

บวกและเชิงลบ ที่เกิดข้ึนในชุมชนของนักศึกษำ  
3. ปัจจุบันประชำกรที่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  นักศึกษำคิดว่ำจะส่งผลต่อ

กำรพัฒนำด้ำนสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนำคตของประเทศได้หรือไม่ 
4. ประเทศไทยในปัจจุบันฐำนประชำกรในวัยเด็กมีอัตรำส่วนน้อยกว่ำประชำกรวัยอ่ืน นักศึกษำจง

คำดคะเนว่ำอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในด้ำนใดบ้ำง 
5. โครงกำรจีโนมของมนุษย์ มีควำมจ ำเป็นต่อประเทศไทยหรือไม่ ในปัจจุบันหรืออนำคต 
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