
 
 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ตามแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี จ านวน 8 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
(พว31001) วิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช 31003) วิชา
ศิลปศึกษา(ทช31003) วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย(สค32034) วิชาลูกเสือ กศน (สค32035)วิชาการพัฒนาแผน
และโครงการอาชีพ(อช 32001)และวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต(ทช32005) ซึ่งมีรายระเอียด
ประกอบด้วย ตารางวิเคระห์เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงานและบันทึก
หลังสอน 

 ในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร ข้าราชการ 
ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน. ร่วมกันแสดงความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ท าให้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาครั้ง
นี้ประสบความส าเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพต่อไป 

        

       คณะผู้จัดท า 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓                                     3 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ วิชาวิทยาศาสตร ์:หัวเร่ือง ทักษะทางวทิยาศาสตร์และ 
                                                กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์                     6          
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ วิชาวิทยาศาสตร:์หัวเร่ือง อาชีพชา่งไฟฟ้า      102 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ วิชาศิลปศึกษา :หัวเร่ือง ทัศนศิลป์สากล     122 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ วิชาศิลปศึกษา :หัวเร่ือง ทัศนศิลป์สากล     136 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ วิชาช่องทางการขยายอาชีพ:หัวเร่ือง การงานอาชีพ     142 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ วิชาช่องทางการขยายอาชีพ:หัวเร่ืองช่องทางการขยายอาชีพ    155 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑ วิชาการพฒันาอาชีพมีความมั่นคงหัวเร่ือง ศักยภาพธุรกิจ                171 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยหัวเร่ือง ความภูมิใจในความเป็นชาตไิทย 
                                                  การ ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์                                 181 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยหัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
                                               การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์                               186 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยหัวเร่ือง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์, 
                                                  การเปลี่ยนแปลงของชาตไิทยสมัยรัตนโกสนิทร์                          219 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕ วิชาลูกเสือ กศน. หัวเร่ือง การลูกเสือโลก      272 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ วิชาลูกเสือ กศน. หัวเร่ือง ลูกเสือ กศน. กับ การพัฒนา   290 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๗ วิชาลูกเสือ กศน. หัวเร่ือง การเขียน โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ  
                                                  สังคม                                                                  300 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๘ วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวติหัวเรื่อง  
                                                    การดูแลสุขภาพตนเอง และผูอ่ืน                                           307 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๙ วิชาพฒันาแผนและโครงการอาชีพ 
                                                  หัวเร่ือง การพัฒนา  ระบบการผลิต                                          338 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๓                              354 
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คณะผู้จัดท ำ                                                                                                                 358 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยภำคเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กศน. ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ครั้งที่ ว/ด/ป กิจกรรม/โครงกำร สถำนที ่ วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
๑  โครงการปฐมนิเทศ นศ. ต าบล 

ภาคเรียน ๑/๖๓ 
กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  ท าข้อตกการพบกลุ่ม 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๒  กิจกรรมการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
หัวเรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๓  กิจกรรมการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
หัวเรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๔  กิจกรรมการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
หัวเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๕  กิจกรรมการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
หัวเรื่อง แรงและพลังงานชีวิต,
แรงและการเคลื่อนที่,ดารา
ศาสตร์เพื่อชีวิต,เทคโนโลยี
อวกาศ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๖  กิจกรรมการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
หัวเรื่อง  อาชีพช่างไฟฟ้า 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๗  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชาวิชา
ศิลปศึกษา หัวเรื่อง ทัศนศิลป์
สากล 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๘  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา
ศิลปศึกษา หัวเรื่อง ทัศนศิลป์
สากล 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๙  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชาวิชาช่อง
ทางการขยายอาชีพหัวเรื่อง การ
งานอาชีพ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๐  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ 
หัวเรื่องช่องทางการขยายอาชีพ   

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 
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ครั้งที่ 

 
ว/ด/ป 

 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
สถำนที ่

 
วิธีกำร 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

 
หมำยเหตุ 

๑๑  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
การพัฒนาอาชีพมีความม่ันคง 
หัวเรื่อง ศักยภาพธุรกิจ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

 
ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๒  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
หัวเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาการ
ผลิตหรือการบริการ                    

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๓  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
หัวเรื่อง  ความภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย , การประยุกต์ใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์                                       

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๔  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
หัวเรื่อง มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์, การเปลี่ยนแปลง
ของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์              

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๕  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
ลูกเสือ กศน.  
หัวเรื่อง การลูกเสือโลก   

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๖  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
ลูกเสือ กศน.  
หัวเรื่อง ลูกเสือ กศน. กับ การ
พัฒนา 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๗  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา 
ลูกเสือ กศน.  
หัวเรื่อง การเขียน โครงการเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและ สังคม                                           

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๘  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชาสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิตหัว
เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง 
และผูอ่ืน                                            

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๙  กิจกรรมเรียนรู้รายวิชาพัฒนา
แผนและโครงการอาชีพ 
หัวเรื่อง การพัฒนา  ระบบการ
ผลิต                                               

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๒๐  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สนาม
สอบที่
ก าหนด 

-ข้อสอบปลายภาค ผอ.กศน.
และ
คณะท างาน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย ภาคเรียนท่ี ๑/๖๓ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑  ๑.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.การใช้หลักสูตร
สถานศึกษานอกระบบ
ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(กพช.) 
๕.วิธีการจัดการเรียนการ
สอน 
๖.การเทียบโอนผลการ
เรียน 
๘.การจบหลักสูตร 
 

๑.แนะน าสถานศึกษา/คณะครู 
   - กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
   - กศน.ต าบลย่านยาว 
๒.ชี้แจงการจัดการเรียนหลักสูตรนอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
    - หลักการของหลักสูตร 
    - จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
    - ระดับการศึกษา 
    - สาระการเรียนรู้ 
๓.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.การเทียบโอนผลการเรียน 
๖.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 
 

๑. คู่มือนักศึกษา 
 

๑.การสังเกต 
๒.การมีส่วนร่วม 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..................………………………………………………………… 
………………………………………….................……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................…………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร ์พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
หัวเรื่อง  ๑. ทักษะทำงวิทยำศำสตร์และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
ตัวช้ีวัด 
        ๑. อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์  
        ๒. อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
        ๓. อธิบายและบอกวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๑.๑. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๒. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ได้ 
๓. น าความรู้ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
๔. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีต่อชีวิต 
และสังคมได้ 
๕. น าความรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
๖.มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมีได้ 
๗. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๘. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

๑. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ ความหมายและความส าคญัของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑.๒ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๒.๑ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ๕ ขั้น 
๑.๒.๒ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ 
๑.๒.๓ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ๖ 
ลักษณะ 
๑.๒.๔ จิตวิทยาศาสตร ์
๒. เทคโนโลย ี
๒.๑ ความหมาย และความส าคญั
ของเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๒.๒ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีต่อชีวติ และสังคม 
๒.๓ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั 
๒.๔ เทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ 
และการน าเทคโนโลยไีปใช้ในชวีิต 
๒.๕ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการประกอบอาชีพกับ
การด ารงชีวิต 
๒.๖ เทคโนโลยีพืน้บา้น 
๓. การใช้วัสดุ อุปกรณ์สารเคมี และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
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หัวเรื่อง  ๒. โครงงำนวิทยำศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายประเภทเลือกหัวข้อ วางแผน วิธีน าเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้ 
๒. วางแผนและท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
๓. อธิบายและบอกแนวทางในการน าผลจากโครงงานไปใช้ได้ 

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑. อธิบายประเภท เลือก
หัวข้อ วางแผน วิธีท าน าเสนอ
และประโยชน์ของโครงงานได้ 
๒. น าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไป
ใช้ได้ 
๓. วางแผนการท าโครงงานได้ 
๔. ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
๕. อธิบายและบอกแนวได้ใน
การน าผลจากโครงงานไปใช้ได้ 
๖. น าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไป
ใช้ได้ 

๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ ประเภทของ
โครงงาน 
๑.๒ การเลือกหัวข้อ
โครงงาน 
๑.๓ การวางแผนการ
กระท าโครงงาน 
๑.๔ การน าเสนอ
โครงงาน 
๑.๕ ประโยชน์ของ
โครงงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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หัวเรื่อง  ๓. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ตวัชี้วัด  
๑.อธิบายรูปร่างส่วนประกอบความแตกต่างระบบการทางานการรักษาดุลยภาพของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
๒. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว์ และมนุษย์ และการน าความรู้ไปใช้ 
๓. ศึกษา สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไบโทซิล และไปโอซิลได้  

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๑. อธิบายรูปร่าง 
ส่วนประกอบ ความ
แตกต่าง ระบบการท างาน 
การรักษาดุลยภาพของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
๒. อธิบายการรักษาดุลย
ภาพของพืชและสัตว์ และ
มนุษย์ และการน าความรู้ไป
ใช้ได้ 
 
  
 

 เซลล์ 
๑.๑ ระบบการท างานของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และ
การรักษาดุลยภาพ 
๑.๒ กลไกและการรักษา
ดุลยภาพของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ 
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หัวเรื่อง  ๔. พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า และการเกิด    
      ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได้ 
๓. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้ 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

พันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๑. อธิบายกระบวนการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
การแปรผันทาง
พันธุกรรม การผ่าเหล่า 
และการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๒. อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมของบุคคลได้ 
๓. อธิบายปัจจัยที่ท า
ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

๑. พันธุกรรม การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม และการผ่าเหล่า 
๒. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.๑ กระบวนการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 
๒.๒ การเกิดการผ่าเหล่า 
๒.๓ การเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๓. โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๔. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
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หัวเรื่อง   ๕. เทคโนโลยีชีวภำพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชน์ได้ 
๒. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
๓. อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้ 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
๑. อธิบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ประโยชน์ ได้ 
๒. อธิบายผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมได้ 
๓. อธิบายบทบาทของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพได้ 
 

๑. ความหมายและลักษณะของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ 
๓. เทคโนโลยีชวีภาพในชีวิตประจา
วัน 
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
๕. ประโยชน์และผลกระทบของ 
๕.๑ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๒ ชวีิตและสิ่งแวดล้อม 
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หัวเรื่อง   ๖ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
๒. อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ    
    ระดับโลกได้ 
๓. อธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผน และลงมือปฏิบัติได้ 
๔. อธิบายการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
๕. อธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๖. อธิบาย ปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำย
เหตุ 

เนื้อหา
ง่าย 

(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปาน
กลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยาก
มาก 
(สอน
เสริม) 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑. อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ได้ 
๒. อภิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นระดับ ระดับประเทศ 
และระดับโลกได้ 
๓. อธิบายสาเหตุของปัญหา 
วางแผน และลงมือปฏิบัติได้ 
๔. อธิบายป้องกัน แก้ไข เฝ้า
ระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
๕. อธิบายปรากฏการณ์ ของ
ธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมได้ 
๖. อธิบายปรากฏการณ์ สภาวะ
โลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ
ต่อชีวิตมนุษย์ 

๑. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๒. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น 
ประเทศและระดับโลก 
๓. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๔. ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และโลก 
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๖. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การปฏิบัติตน หรือการร่วมมือกับชุมชนในการ
ป้องกัน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
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หัวเรื่อง   ๗. ธำตุ สมบัติของธำตุและธำตุกัมมันตภำพรังสี 

ตัวช้ีวัด 

อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจาวันได้ 
 

 

ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 

เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วย
ตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

ธาตุ สมบัติของธาตุและ
ธาตุกัมมันตภาพรังสี 
๑.อธิบายทฤษฏี 
โครงสร้างและการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอมได้ 
๒.อธิบายสมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุได้ 
๓.บอกประโยชน์ของ
ตารางธาตุได้ 
๔.อธิบายสมบัติธาตุ
กัมมันตรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีได้ 
๕.บอกประโยชน์ และ
ผลกระทบจาก
กัมมันตภาพรังสีได้ 

๑. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏี
อะตอม  
๒. การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม  
๓. การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  
๔. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  
๕. ประโยชน์ของตารางธาตุ  
๖.ความหมายและการเกิด
กัมมันตภาพรังสี  
๗. ประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี  
๘. ผลกระทบของสารกัมมันตรังสี 
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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หัวเรื่อง   ๘ สมกำรเคมีและปฏิกิริยำเคมี  
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได้ 
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีได้ 
๓. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
 

 

ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 

เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วย
ตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

สมการเคมีและปฏิกิริยา
เคมี 
๑. อธิบายการเกิดสมการ
เคมีและปฏิกิริยาเคมี 
และดุลสมการเคมีได้ 
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อปฏิกิริยาเคมีได้ 
๓. อธิบายผลที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

๑. ความหมายของสมการเคมี 
ปฏิกิริยาเคมี และสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี 
๒. การเขียนและการอ่านสมการ
เคมี 
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี 
๔. ปฏิกิรยิาเคมีในชีวิตประจาวัน 
และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
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หัวเรื่อง   ๙ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมัน 
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของโปรตีนได้ 
๒. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได ้
๓. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของไขมันได้ 

 

ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 

เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วย
ตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน 
๑. อธิบายสมบัติ ชนิด 
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของโปรตีนได้ 
๒. อธิบายสมบัติ ชนิด 
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของ
คาร์โบไฮเดรตได้ 
๓. อธิบายสมบัติ ชนิด 
ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของไขมันได้ 

๑. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของโปรตีน 
๒. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
๓. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด 
และประโยชน์ของไขมัน 
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หัวเรื่อง   ๑๐ ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ 
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายหลักการกลั่น ล าดับส่วน ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยม ผลกระทบจาก 
     การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม 
๒. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์ 

 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ 
๑. อธิบายหลักการกลั่น
ล าดับส่วนได้ 
๒. บอกผลิตภัณฑ์และ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
๓. อธิบายผลกระทบที่
เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้ 
๔. อธิบายความหมาย
ประเภท ชนิด การเกิด
และสมบัติของ 
พอลิเมอร์ได้ 
๕. อธิบายสมบัติการเกิด
และผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้พลาสติก ยาง ยาง
สังเคราะห์ เส้นและเส้น
ใยสังเคราะห์ได้ 

๑. ปิโตรเลียม 
๑.๑ การกลั่นลาดับส่วน 
๑.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการ
กลั่นปิโตรเลียม 
๑.๓ ผลกระทบของการใช้
ปิโตรเลียม 
๒. พอลิเมอร์ 
๒.๑ ความหมาย ประเภท ชนิด 
การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ 
๒.๒ พอลิเมอร์ในชีวิต 
ประจ าวัน 
๑.๒.๑ พลาสติก 
๑.๒.๒ ยางและยางสังเคราะห์ 
๑.๒.๓ เส้นใยธรรมชาติและใย
สังเคราะห์ 
๒.๓ ผลกระทบของการใช้พอลิ
เมอร์ 
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หัวเรื่อง   ๑๑ สำรเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องใช้สารเคมีได้ 
๒. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถูกต้อง 
๓. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีได้ 

 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

สารเคมีกับชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
๑. อธิบายความสาคัญ
และความจ าเป็นที่ต้องใช้
สารเคมีได้ 
๒. อธิบายวิธีการใช้
สารเคมีบางชนิดได้
ถูกต้อง 
๓. อธิบายผลกระทบที่
เกิดจากการใช้สารเคมีได้ 

๑. ความส าคัญของสารกับชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
๒. ความจ าเป็นที่ต้องใช้สารเคมี 
๓. การใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง 
๔. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ 
สารเคมี 
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หัวเรื่อง   ๑๒ แรงและกำรเคลื่อนที่ 
ตัวช้ีวัด 

๑ . อธิบายความสัม พันธ์ ระหว่ างแรงกับการเคลื่ อนที่ ในสนามโน้ มถ่ วง สนามแม่ เหล็ ก                   
และสนามไฟฟ้าได ้

๒. ระบุและอธิบายการเคลื่อนที่ของแรงแบบต่างๆ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

แรงและการเคลื่อนที่ 
๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง 
สนามแม่เหล็ก                   
และสนามไฟฟ้าได้ 
๒. ระบุและอธิบายการ
เคลื่อนที่ของแรงแบบ
ต่างๆ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

๑. แรงและความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของ
อนุภาค 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างแรง
และการเคลื่อนที่ของ 
อนุภาคในสนามโน้มถ่วง 
สนามแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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หัวเรื่อง   ๑๓ เทคโนโลยีอวกำศ 
ตัวช้ีวัด 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศได้ 
๒. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได้ 
๓. อธิบายการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ได้ 
๔. บอกโครงการส ารวจอวกาศที่ส าคัญในปัจจุบันได้ 

 

ตัวชี้วัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

เทคโนโลยีอวกาศ 
๑. บอกความหมาย 
ความส าคัญ และความ
เป็นมาของเทคโนโลยี
อวกาศได้ 
๒. อธิบายและระบุ
ประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศได้ 
๓. อธิบายการน า
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ได้ 

๔.บอกโครงการส ารวจ
อวกาศที่ส าคัญในปัจจุบัน
ได้ 

๑. ความหมายความส าคัญและ
ความเป็นมาของเทคโนโลยี
อวกาศ 
๒. ประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศ 
๒.๑ ดาวเทียม 
๒.๒ ยานส ารวจอวกาศ 
๒.๓ ยานขนส่งอวกาศ 
๒.๔ สถานีทดลองอวกาศ 

๓. ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีอวกาศ  
๓.๑ ปรากฏการณ์บนโลก  
๓.๒ ปรากฏการณ์ในอวกาศ  
๔.โครงการส ารวจอวกาศท่ี
ส าคัญในปัจจุบัน 
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หัวเรื่อง   ๑๔ อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ 
ตัวช้ีวัด 

สามารถอธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการและ
การบริการ 

 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

อาชีพช่างไฟฟ้า 
๑.สามารถอธิบาย 
ออกแบบ วางแผน 
ทดลอง ทดสอบ 
ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ 
๒.สามารถเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย ของการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
แบบขนาน แบบผสม   
๓.สามมารถประยุกต์และ
เลือกใช้ความรู้ และ
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้
เหมาะสมกับด้านบริหาร
จัดการและการบริการ 

๑. ประเภทของไฟฟ้า  
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ไฟฟ้า  
๓. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย  
๔. กฎของโอห์ม  
๕. การเดินสายไฟฟ้าอย่างง่าย  
๖. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย  
๗. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้า  
๘. การบริหารจัดการและการ
บริการ  
๙. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ  
๑๐. ค าศัพท์ทางไฟฟ้า 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๒  ๑. กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
๑. กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
๒. อธิบาย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑.๒ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑.๒.๑ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ๕ ขั้น 
๑.๒.๒ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ 
ทักษะ 
๑.๒.๓ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ๖ ลักษณะ 
๑.๒.๔ จิตวิทยาศาสตร์ 
๒. เทคโนโลยี  
๒.๑ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
๑.๑ ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
๑.๒ ครูและผู้เรียนร่วมกันกาหนดความต้องการใน
การเรียนรู้เทคโนโลยี โดยการน าความรู้ทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและน าเสนอใน
การพบกลุ่ม 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
๒.๑ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
๒.๒ ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
ค าถามปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุย เพื่อหา
ข้อสรุปในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๒.๓ แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน ๕ 
คน ในการจัดท ารายงานเรื่องทักษะในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

- ใบความรู้เรื่อง
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้เรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้ประเภท
ของโครงงาน 
- ใบความรู้ขั้นตอน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
- ใบงาน
แบบฟอร์มการ
บันทึก 
- ผลจากการ
บันทึกประเภท
โครงงาน 
- พิจารณาจาก
โครงงานของ
ผู้เรียน 
- สังเกตผลจาก
การน าเสนอ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๓. น าความรู้ 
และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้แก้ปัญหา
ต่าง ๆ 
๔. เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
๕. มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
๖. น าความรู้ 
และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
๘.มีทักษะในการ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และ
สารเคมีได้ 

๒.๒ เทคโนโลยีกับการ
ประกอบอาชีพ และการ
น าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
๒.๓ การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การประกอบอาชีพกับการ
ด ารงชีวิต 
๒.๔ เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
๓. การใช้วัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี และ
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

และสารเคมี และน าเสนอในการพบกลุ่ม 
๒.๔ แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละไม่เกิน ๕ คน ในการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจ แล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน 
๒.๕ ผู้เรียนภายในกลุ่มที่ท าโครงงาน ร่วมกันวาง
แผนการท าโครงงาน 
๒.๖ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วเขียนรายงาน
การท าโครงงาน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
๓.๑ ผู้เรียนสรุป จัดท ารายงาน และรวบรวมไว้ใน
แฟ้มสะสมงาน 
๓.๒ ครูแก้ไขข้อบกพร่อง 

- ใบความรู้เรื่อง
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้เรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้ประเภท
ของโครงงาน 
- ใบความรู้ขั้นตอน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
- ใบงาน
แบบฟอร์มการ
บันทึก 
- ผลจากการ
บันทึกประเภท
โครงงาน 
- พิจารณาจาก
โครงงานของ
ผู้เรียน 
- สังเกตผลจาก
การน าเสนอ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
๑. อธิบาย
ประเภท เลือก
หัวข้อ วางแผน 
วิธีท า น าเสนอ
และประโยชน์
ของโครงงาน 
๒. น าความรู้
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ 

๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ ประเภทของโครงงาน 
๑.๒ การเลือกหัวข้อ
โครงงาน 
๑.๓ การวางแผนการ
กระท าโครงงาน 
๑.๔ การน าเสนอโครงงาน 
๑.๕ ประโยชน์ของ
โครงงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๑ ผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงานมาสรุปเป็นองค์
ความรู้ไว้เป็นสารสนเทศ 
๔.๒ ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการเรียน 
๔.๓ ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หมายเหตุ : ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(จ านวน 3 ชั่วโมง ) 

- ใบความรู้เรื่อง
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้เรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้ประเภท
ของโครงงาน 
- ใบความรู้ขั้นตอน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
- ใบงาน
แบบฟอร์มการ
บันทึก 
- ผลจากการ
บันทึกประเภท
โครงงาน 
- พิจารณาจาก
โครงงานของ
ผู้เรียน 
- สังเกตผลจาก
การน าเสนอ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๓. วางแผนการ
ท าโครงงาน 
๔. ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
๕. อธิบายและ
บอกแนวได้ใน
การน าผลจาก
โครงงานไปใช้ 
๖. น าความรู้
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ 

 ๑. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่อง
ความหมายและความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จานวน ๓ ชม.) 
2. ผู้เรียนน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่เพ่ือสรุปองค์ความรู้
ที่ได้จาก การศึกษาเรียนรู้และท าแบบฝึกหัด
เพ่ิมเติม 

- ใบความรู้เรื่อง
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้เรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้ประเภท
ของโครงงาน 
- ใบความรู้ขั้นตอน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
- ใบงาน
แบบฟอร์มการ
บันทึก 
- ผลจากการ
บันทึกประเภท
โครงงาน 
- พิจารณาจาก
โครงงานของ
ผู้เรียน 
- สังเกตผลจาก
การน าเสนอ 
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ใบควำมรู้ 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ  โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจ ตรวจสอบ 
ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน าผลมาจัดเป็นระบบหลักการ แนวคิดและทฤษฎี แนวคิด
และทฤษฎี ดังนั้น ทักษะวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบในข้อสงสัยหรือข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ของมนุษย์ตั้งไว้  
ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย  
1. การสังเกต เป็นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ข้อมูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
เกิดข้ึน  
2. ตั้งสมมติฐาน เป็นการระดมความคิด สรุปสิ่งที่คาดว่าจะเป็นค าตอบของปัญหาหรือข้อสงสัยนั้น ๆ  
3. ออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่
ต้องการศึกษา  
4. ด าเนินการทดลอง เป็นการจัดกระท ากับตัวแปรที่ก าหนด ซึ่งได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่
ต้องควบคุม  
5. รวบรวมข้อมูล เป็นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรือผลจากการกระท าของตัวแปรที่ก าหนด  
6. แปลและสรุปผลการทดลอง  
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ประกอบด้วย 13 ทักษะ ดังนี้  
1. ทักษะข้ันมูลฐำน 8 ทักษะ ได้แก่  
1.1 ทักษะการสังเกต ( Observing )  
1.2 ทักษะการวัด ( Measuring )  
1.3 ทักษะการจ าแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ ( Classifying )  
1.4 ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับเวลา( Using Space/Relationship )  
1.5 ทักษะการค านวณและการใช้จ านวน ( Using Numbers )  
1.6 ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล ( Comunication )  
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring )  
1.8 ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting )  
2. ทักษะข้ันสูงหรือทักษะข้ันผสม 5 ทักษะ ได้แก่  
2.1 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ( Formulating Hypthesis )  
2.2 ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables )  
2.3 ทักษะการตีความและลงข้อสรุป ( Interpreting data )  
2.4 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining Operationally )  
2.5 ทักษะการทดลอง ( Experimenting ) 
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รำยละเอียดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ทั้ง 13 ทักษะ มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้  

1.ทักษะการสังเกต ( Observing ) หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต ไก้แก่ ใช้ตาดู
รูปร่าง ใช้หูฟังเสียง ใช้ลิ้นชิมรส ใช้จมูกดมกลิ่น และใช้ผิวกายสัมผัสความรู้สึกร้อนเย็น หรือใช้มือจับต้องความ
อ่อนแข็ง เป็นต้น การใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะใช้ทีละอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลก็ได้
โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป  

2.ทักษะการวัด ( Measuring ) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมา
เป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่วยกากับเสมอในการวัดเพ่ือหาปริมาณของสิ่งที่วัด
ต้องฝึกใหผู้้เรียนหาคาตอบ 4 ค่า คือ จะวัดอะไร วัดท าไม ใช้เครื่องมืออะไรวัดและจะวัดได้อย่างไร  

3.ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือการ
เรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรือสร้างเกณฑ์ในการจาแนกประเภท ซ่ึงอาจใช้
เกณฑ์ความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ผู้เรียนจะ
เลือกใช้เกณฑ์ใด  

4.ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา ( Space/space Relationship and 
Space/Time Relationship) หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง 
ทิศทาง ระยะทาง พ้ืนที่ เวลา ฯลฯ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง มิติกับมิติ คือ การหารูปร่างของวัตถุ 
โดยสังเกตจากเงาของวัตถุ เมื่อให้แสงตกกระทบวัตถุในมุมต่างๆกัน ฯลฯ การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา
กับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร ฯลฯ  
การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับเวลา เช่น การหาต าแหน่งของวัตถุท่ีเคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ฯลฯ  

5.ทักษะการค านวณและการใช้จ านวน ( Using Numbers ) หมายถึง การน าเอาจ านวนที่ได้จากการ
วัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ย การหา
ค่าต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าค่าที่ได้จากการค านวณ ไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย และการลง
ข้อสรุป ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เราต้องใช้ตัวเลขอยู่ตลอดเวลา เช่น การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์ การตวงสารต่าง ๆ
เป็นต้น  

6.ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน าเอาข้อมูล ซึ่ง
ได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระท าเสียใหม่ เช่น น ามาจัดเรียงลาดับ หาค่าความถี่ แยก
ประเภท ค านวณหาค่าใหม่ น ามาจัดเสนอในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร 
ฯลฯ การนาข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่างเช่นนี้เรียกว่า การสื่อความหมายข้อมูล  

7.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล( Inferring ) หมายถึง การเพ่ิมเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่
อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลอาจจะได้จากการสังเกต การวัด การ
ทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง  

8.ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting ) หมายถึงการคาดคะเนหาคาตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้ศึกษามาแล้ว หรืออาศัย
ประสบการณ์ท่ีเกิดซ้า ๆ  

9.ทักษะการตั้งสมมุติฐาน( Formulating Hypothesis ) หมายถึง การคิดหาค่าคาตอบล่วงหน้าก่อน
จะท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบที่คิดล่วงหน้ายังไม่เป็น
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้านี้ มักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรือขยะเปียกแล้วจะทาให้เกิดตัวหนอน  
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10.ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables ) หมายถึงการควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ตัวแปรอิสระ ที่จะทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนๆกัน และเป็นการป้องกัเพ่ือ
มิให้มีข้อโต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรือตัดความไม่น่าเชื่อถือออกไป 
ตัวแปรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น  
2. ตัวแปรตาม  
3. ตัวแปรที่ต้องควบคุม  

11.ทักษะการตีความและลงข้อสรุป ( Interpreting data ) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปของลักษณะตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ การนาข้อมูลไปใช้จึงจาเป็นต้องตีความให้สะดวกที่จะสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกันการตีความหมายข้อมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ  
การลงข้อสรุป คือ การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ถ้า ความดันน้อย น้ าจะเดือด ที่อุณหภูมิต่ าหรือ
น้ าจะเดือดเร็ว ถ้าความดันมากน้ าจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรือน้ าจะเดือดช้าลง  

12.ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  (Defining Operationally )หมายถึง การก าหนด
ความหมาย และขอบเขตของคาต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐานที่จะทดลองให้มีความรัดกุม เป็นที่เข้าใจตรงกันและ
สามารถสังเกตและวัดได้ เช่น “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องก าหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น 
การเจริญเติบโดหมายถึง มีความสูงเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

13.ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การ
สังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพ่ือหาคาตอบ หรือทดลองสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน  
1. การออกแบบการทดลอง  
2. การปฏิบัติการทดลอง  
3. การบันทึกผลการทดลอง  
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่
แปลกใหม ่และมีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น  
คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยำศำสตร์ 6 ลักษณะ  
1.เป็นคนที่มีเหตุผล  
1) จะต้องเป็นคนที่ยอมรับ และเชื่อในความสาคัญของเหตุผล  
2) ไม่เชื่อโชคลาง ค าท านาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผลที่เกิดข้ึน  
4) ต้องเป็นบุคคลที่สนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจะต้องเป็นบุคคลที่พยายามค้นหาค าตอบว่า 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น  
2.เป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น  
1) มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม ่ๆ อยู่เสมอ  
2) ตระหนักถึงความส าคัญของการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเสมอ  
3) จะต้องเป็นบุคคลที่ชอบซักถาม ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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3.เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง  
1) เป็นบุคคลที่กล้ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน  
2) เป็นบุคคลที่จะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
3) เป็นบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้และความคิดให้แก่บุคคลอ่ืน  
4) ตระหนักและยอมรับข้อจ ากัดของความร ู้ทีค่้นพบในปัจจุบัน 
4.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจเป็นกลาง  
1) เป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ  
2) เป็นบุคคลที่มีความมั่นคง หนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์  
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง และมีอคติ  
5.มีความเพียรพยายาม  
1) ท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์  
2) ไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลว หรือมีอุปสรรค  
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้  
6. มีความละเอียดรอบคอบ  
1) รู้จักใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจใด ๆ  
2)ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้  
3) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ และการสรุปผลที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ แล้วเป็นอย่างดี 

 

เร่ือง กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

 
การด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องมีการก าหนดขั้นตอน อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นแนวทางการดาเนินการโดยใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ใช้
ในการจัดการ ซึ่งมีล าดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การก าหนดปัญหา  
2. การตั้งสมมติฐาน  
3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
5. การสรุปผล  
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาหรือปฏิบัติการแก้ปัญหาเป็น ปัญหาที่ได้มา
จากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น เช่น ท าไมต้นไม้ที่ปลูกไว้ใบเหี่ยวเฉา ปัญหามี
หนอนมาเจาะกิ่งมะม่วงแก้ไขได้อย่างไร ปลากัดขยายพันธุ์ได้อย่างไร  
ตัวอย่างการกาหนดปัญหา  
ป่าไม้หลายแห่งถูกท าลายอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุล หน้าดินเกิดการพังทลาย ไม่มีต้นไม้ หรือวัชพืชหญ้าปกคลุม
ดิน เมื่อฝนตกลงมาน้าฝนจะกัดเซาะหน้าดินไปกับกระแสน้าแต่บริเวณพ้ืนที่มีวัชพืชและหญ้าปกคลุมดินจะช่วย
ดูดซับน้ าฝนและลดอัตราการไหลของน้ า ดังนั้นผู้ด าเนินการจึงสนใจอยากทราบว่า อัตราการไหลของน้ าจะ
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ช่วยดูดซับน้าหรือไม่ โดยทดลองใช้แผ่นใยขัดเพ่ือทดสอบอัตราการไหลของน้ าจึงจัดท าโครงงาน 
การทดลอง การลดอัตราไหลของน้ าโดยใช้แผ่นใยขัด 
ขั้นตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐานและการก าหนดตัวแปรเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การพบผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ ฯลฯ และ
ก าหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม  
สมมติฐาน ตัวอย่าง แผ่นใยขดช่วยลดอัตราการไหลของน้า (ทาให้น้าไหลช้าลง)  
ตัวแปร  
ตัวแปรต้น คือ แผ่นใยขัด  
ตัวแปรตาม คือ ปริมาณน้ าที่ไหล  
ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณน้ าที่เทหรือรด  
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมข้อมูล เป็นการปฏิบัติการทดลองค้นหาความจริงให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2 ) และรวบรวมข้อมูลจากการทดลองหรือปฏิบัติการ
นั้นอย่างเป็นระบบ  
ตัวอย่าง  
การออกแบบการทดลอง  
วัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเตรียม กระบะ จ านวน 2 กระบะ  
- ทรายส าหรับใส่กระบะทั้ง 2 ให้มีปริมาณเท่า ๆ กัน  
- กิ่งไม้จ าลอง ส าหรับปักในกระบะทั้ง 2 จ านวนเท่า ๆ กัน  
- แผ่นใยขัด ส าหรับปูบนพื้นทรายกระบะใดกระบะหนึ่ง  
- น้ า ส าหรับเทลงในกระบะทั้ง 2 กระบะปริมาณเท่า ๆ กัน  
ขั้นตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานเป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้ันตอน  
การทดลองและรวบรวมข้อมูล (ขั้นตอนที่ 3 ) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือน ามา
อธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน  (ขั้นตอนที่ 2) ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน สรุปได้ว่าสมมติฐานนั้นไม่ถูกต้อง ถ้าผลวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐาน ตรวจสอบ
หลายครั้งได้ผลเหมือนเดิมก็สรุปได้ว่าสมมติฐานและการทดลองนั้นเป็นจริง  สามารถน าไปอ้างอิงหรือเป็น
ทฤษฎีต่อไปนี้  
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ตัวอย่าง  
-วิธีการทดลอง น าทรายใส่กระบะทั้ง 2 ให้มีปริมาณเท่า ๆ กัน ท าเป็นพื้นลาดเอียง  
กระบะที่ 1 วางแผ่นใยขัดในกระบะทรายแล้วปักก่ิงไม้จ าลอง  
กระบะที่ 2 ปักก่ิงไม้จ าลองโดยไม่มีแผ่นใยขัด  
ทดลองเทน้ าจากฝักบัวที่มีปริมาณน้ าเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กัน ทั้ง 2 กระบะ การทดลองควรทดลองมากกว่า 1 
ครั้ง เพ่ือให้ได้ผลการทดลองที่มีความน่าเชื่อถือ  
-ผลการทดลอง  
กระบะที่ 1 (มีแผ่นใยขัด) น้ า ที่ไหลลงมาในกระบะ จะไหลอย่างช้า ๆ เหลือปริมาณน้อย พ้ืนทรายไม่พัง กิ่งไม้
จ าลองไม่ล้ม  
กระบะที่ 2 (ไม่มีแผ่นใยขัด) น้ าที่ไหลลงสู่พ้ืนกระบะจะไหลอย่างรวดเร็ว พร้อมพัดพาเอากิ่งไม้จ าลองมาดว้ย 
พ้ืนทรายพังทลายจ านวนมาก  
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผล เป็นการสรุปผลการศึกษา การทดลอง หรือการปฏิบัติการนั้น ๆ โดยอาศัยข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (ขั้นตอนที ่4 ) เป็นหลัก 
สรุปผลกำรทดลอง  
จากการทดลองสรุปได้ว่าแผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของน้ า ทาให้น้ าไหลได้อย่างช้าลง รวมทั้งช่วยให้กิ่งไม้
จ าลองยึดติดกับทรายในกระบะได้ ซ่ึงต่างจากกระบะท่ีมีแผ่นใยขัดท่ีน้ าไหลอย่างรวดเร็ว และพัดเอากิ่งไม้และ
ทรายลงไปด้วย  
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 5 ขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ด าเนินการต้องจัดท าเป็นเอกสารรายงานการศึกษา การทดลองหรือ
การปฏิบัติการนั้นเพ่ือเผยแพร่ต่อไป  
เทคโนโลยี  
เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง ความรู้ วิชาการรวมกับความรู้วิธีการและความช านาญที่สามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการท างาน
หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ 
เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็น
สิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิต เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ใน
ระยะแรกเทคโนโลยีที่น ามาใช้ เป็น เทคโนโลยีพ้ืนฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร 
และข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุ
ส าคัญในการน าและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น  
เทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ  
เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน 
ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและ รักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม 
เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุ
ก่อสร้าง โลหะ  เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์พืชและ
สัตว์ เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้อง 
ศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอื่นๆอีกมาก  
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เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีมากมายเนื่องจากการได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
กันอย่างกว้างขวาง เช่น การส่งจดหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต การพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การอ่านหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้างอย่าง
รวดเร็ว เป็นการประหยัดเวลาในและสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

เรื่อง กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. ถ้านักศึกษาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง  
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............................................................................................................................ ..................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ ..................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................... .....................................  
............................................................................................ ..................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
2. ให้นักศึกษาบอกชื่ออุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมติดภาพประกอบ  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................................................... ...  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................................... ...................  
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................... ...................................  
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ใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษ ำตอนปลำย  

เรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
1. วำงแผนจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ที่น่ำสนใจ หรือ อยำกรู้มำ 1 โครงงำน โดยด ำเนินกำรดังนี ้ 
-ระบุประเด็นที่สนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( 1 ประเด็น )  
-ระบุเหตุผลที่สนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( ท าไม )  
-ระบุแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ( ท าได้ )  
-ระบุผลดีหรือประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการที่ระบุ(พิจารณาข้อมูลจากข้อ 1) มาเป็นชื่อ  
โครงงาน โดย  
-ระบุชื่อโครงงานที่ต้องการแก้ไขปัญหาหรือทดลอง  
-ระบุเหตุผลของการท าโครงงาน (มีวัตถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็นข้อ ๆ )  
-ระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา ( ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม )  
-ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ที่ต้องการพิสูจน์  
2. จำกข้อมูลตำมข้อ 1) ให้นักศึกษำเขียนเค้ำโครงโครงงำนตำมประเด็นดังนี้  
1) ชื่อโครงงาน ( จาก 2 )..........................................................................................  
2) ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (จาก 1)..............................................................  
3) วัตถุประสงค์ของโครงงาน ( จาก 3 )......................................................................  
4) ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ( จาก 4 )............................................................................  
5) สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 )..........................................................................  
6) วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีต้องใช้  
6.1 วัสดุอุปกรณ์...........................................................................................  
6.2 งบประมาณ...........................................................................................  
7) วิธีด าเนินงาน ( ท าอย่างไร )  
8) แผนการปฏิบัติงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ) 

 
กิจกรรม วันเดือนปี สถำนที่ปฏิบัติงำน หมำยเหตุ 

 
 
 

   

 
9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( ท าโครงงานนี้แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง).........................................  
10) เอกสารอ้างอิง(ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู้ในการทาโครงงานนี้)  
 
3. น ำเค้ำโครงที่จัดท ำแล้วเสร็จไปขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วขออนุมัติด ำเนินงำน  
4. ด ำเนินตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนดในเค้ำโครงโครงงำน พร้อมบันทึกผล  
  1) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม  
  2) ผลการทดลองทุกคน 
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เฉลยใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. ถ้ำนักศึกษำอยำกเป็นนักวิทยำศำสตร์จะต้องมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงไรบ้ำง  
1. ทักษะการสังเกต  
2. ทักษะการวัด  
3. ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ  
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลา  
5. ทักษะการคานวณ  
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล  
7. การสื่อความหมายข้อมูล  
8. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  
9. ทักษะการพยากรณ์  
10. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน  
11. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
12. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร  
13. ทักษะการทดลอง  
2. ให้นักศึกษำบอกเครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์มีอะไรบ้ำง พร้อมติดภำพประกอบ  
-บีกเกอร์    -หลอดทดลอง  
-ไพเพท     -บิวเรท  
-เครื่องชั่ง    -เวอร์เนีย  
-คีม     -ตะเกียงแอลกอฮอลล์  
-ขาตั้งหนีบหลอดทดลอง   -ฯลฯ  
(ที่นักศึกษาค้นคว้าได้) 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..................………………………………………………………… 
………………………………………….................……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................…………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิตหัวเรื่อง  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๓  ๒. สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.๑ เซลล ์
1. อธิบายรูปร่าง 
ส่วนประกอบ 
ความแตกต่าง 
ระบบการท างาน 
การรักษาดุลยภาพ
ของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์
2. อธิบายการรักษา
ดุลยภาพของพืช
และสัตว์ และ
มนุษย์ และการน า
ความรู้ไปใช้
กระบวนการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิล 
และไมโอซิล 

1. เซลล์ 
1.1ระบบการท างาน
ของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ และการรักษา
ดุลยภาพ 
1.2 กลไกและการ
รักษาดุลยภาพของพืช 
สัตว์และมนุษย์ 
1.3 การป้องกันดูแล
รักษาภูมิคุ้มกันร่างกาย
และการน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. กระบวนการแบ่ง
เซลล์ 
2.1 การแบ่งเซลล์ 
แบบไมโทซิส 

ขัน้ที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องเซลล์ 
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาความแตกต่าง
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้แผนผังความคิด 
(Mind map) และพร้อมน าเสนอในการพบกลุ่ม 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องของเซลล์ 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
1. ครูแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ระบบการท างานของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ 
กลุ่มท่ี 2 กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืช 
สัตว์และมนุษย์ 
กลุ่มท่ี 3 การป้องกันดูแลรักษาภูมิคุ้มกันร่างกาย
และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ใบความรู้แผนผัง
ความคิด (Mind 
map) 
2. ใบความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเซลล์ ใบความรู้
เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการท างาน
ของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์
2. กลไกลและการ
รักษาดุลยภาพของ
พืช สัตว์ และมนุษย์ 
3. การป้องกันดูแล
รักษาภูมิคุ้มกัน
ร่างกาย 
4. กระบวนการแบ่ง
เซลล์ 
5. ใบงานเรื่องเซลล์ 

- การสังเกต 
- การท างานเป็นทีม 
- การน าเสนอ 
ประเมินผลจากใบ
งานเรื่องเซลล์ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากแฟ้มสะสมงาน 
- จากแบบทดสอบ
เรื่องเซลล์ 
- เกณฑ์การประเมิน 
- แบบทดสอบเรื่อง
เซลล์ 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  3. ศึกษา สืบค้น
ข้อมูลและอธิบาย
กระบวนการแบ่ง
เซลล์แบบไมโท
ซิล และไมโอซิล 
๒.๒ พันธุกรรม
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
1. อธิบาย
กระบวนการ
ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การ
แปรผันทาง
พันธุกรรม การผ่า
เหล่า และการ
เกิดความ 

2.2 การแบ่งเซลล์ 
แบบไมโอซิส 
1. พันธุกรรม การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
การแปรผันทาง
พันธุกรรม และการผ่า
เหล่า 
2. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2.1 กระบวนการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

กลุ่มท่ี 4 กระบวนการแบ่งเซลล์ 
และพร้อมน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ใช้ค าถามปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุย
เพ่ือสรุปเนื้อหาต่าง ๆ 
-ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ที่ได้มาท าใบงาน
เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 
7 คน เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่อง ดังนี้ 
กลุ่ม 1 กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
กลุ่ม 2 ลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม 
กลุ่ม 3 ปัจจัยที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมนาเสนอในการพบ
กลุ่ม 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสรุปความรู้ โดยการใช้ค าถามเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความคิดซึ่งจะได้ความรู้ใหม่ ๆ 

1. ใบความรู้แผนผัง
ความคิด (Mind map) 
2. ใบความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเซลล์ ใบความรู้
เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการท างานของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
2. กลไกลและการรักษา
ดุลยภาพของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ 
3. การป้องกันดูแลรักษา
ภูมิคุ้มกันร่างกาย 
4. กระบวนการแบ่ง
เซลล์ 
5. ใบงานเรื่องเซลล์ 

- การสังเกต 
- การท างานเป็นทีม 
- การน าเสนอ 
ประเมินผลจากใบ
งานเรื่องเซลล์ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากแฟ้มสะสมงาน 
- จากแบบทดสอบ
เรื่องเซลล์ 
- เกณฑ์การประเมิน 
- แบบทดสอบเรื่อง
เซลล์ 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. อธิบาย
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
บุคคล 
3. อธิบายปัจจัยที่
ท าให้สิ่งแวดล้อม
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 การเกิดการผ่าเหล่า 
2.3 การเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
3. โรคที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม 

-ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้มาท าใบ
งาน เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
1.1 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จดบันทึกลงสมุด
บันทึกและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสม
งาน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 ครูและผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงานมาใช้
เป็นสารสนเทศในการประเมินคุณภาพการ
เรียนรู้  
4.2 ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสร้าง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการเรียนรู้ 
4.3 ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
หมำยเหตุ : ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
(จ านวน 16 ชม.) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการท างานของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ (จ านวน 4 ชม.) 
2. กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืช สัตว์
และมนุษย์ (จ านวน 4 ชม.) 

1. ใบความรู้แผนผัง
ความคิด (Mind map) 
2. ใบความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเซลล์ ใบความรู้
เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการท างานของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
2. กลไกลและการรักษา
ดุลยภาพของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ 
3. การป้องกันดูแลรักษา
ภูมิคุ้มกันร่างกาย 
4. กระบวนการแบ่ง
เซลล์ 
5. ใบงานเรื่องเซลล์ 

- การสังเกต 
- การท างานเป็นทีม 
- การน าเสนอ 
ประเมินผลจากใบ
งานเรื่องเซลล์ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากแฟ้มสะสมงาน 
- จากแบบทดสอบ
เรื่องเซลล์ 
- เกณฑ์การประเมิน 
- แบบทดสอบเรื่อง
เซลล์ 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
    3. การป้องกันดูแลรักษาภูมิคุ้มกันร่างกาย 

(จ านวน 4 ชม.) 
4. กระบวนการแบ่งเซลล์ 
(จ านวน 4 ชม.) 
5. ผู้เรียนท าแบบทดสอบความเข้าใจจาก
การที่ได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

1. ใบความรู้แผนผัง
ความคิด (Mind map) 
2. ใบความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเซลล์ ใบความรู้
เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการท างานของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
2. กลไกลและการรักษา
ดุลยภาพของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ 
3. การป้องกันดูแลรักษา
ภูมิคุ้มกันร่างกาย 
4. กระบวนการแบ่ง
เซลล์ 
5. ใบงานเรื่องเซลล์ 

- การสังเกต 
- การท างานเป็นทีม 
- การน าเสนอ 
ประเมินผลจากใบ
งานเรื่องเซลล์ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากแฟ้มสะสมงาน 
- จากแบบทดสอบ
เรื่องเซลล์ 
- เกณฑ์การประเมิน 
- แบบทดสอบเรื่อง
เซลล์ 
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ใบควำมรู้ 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
เรื่อง เซลล์ 
เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นโครงสร้างและหน้าที่ของการประสาน
และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 
 

ภำพแสดงเยื่อหุ้มเซลล 
 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์  
เซลล์ทั่วไปถึงจะมีขนาด รูปร่าง และหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่ลักษณะพ้ืนฐานภายในเซลล์มักไม่
แตกต่างกัน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันดังนี้  
1. ส่วนห่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนของเซลล์ที่ท าหน้าที่ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้ ได้แก่  
1.1 เยื้อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) เยื่อหุ้มเซลล์มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง เช่น พลาสมา เมมเบรน 
(Plasma membrane) ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (Cytoplasmic membrane) เยื้อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย
โปรตีนประมาณ  60% ลิพิดประมาณ  40% โปรตีนส่วนใหญ่ เป็นโปรตีนที่อยู่ รวมกับคาร์โบไฮเดรต 
(Glycoprotein) และโปรตีนเมือก (Mucoprotein) ส่วนลิพิดส่วนใหญ่จะเป็นฟอสโฟลิพิด (Phospholipid) 
และคลอเลสเทอรอล (Cholesterol) การเรียงตัวของโปรตีนและลิพิดจัดเรียงตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อน โดย
มีลิพิดอยู่ตรงกลาง และโปรตีนหุ้มอยู่ทั้งสองด้าน ชั้นของลิพิดจัดเรียงตัวเป็น 2 ชั้น โดยหันด้านที่มีประจุออก
ด้านนอก และหันด้านที่ไม่มีประจุ (Nonpolar) เข้าด้านในการเรียงตัวในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า ยูนิต เมมเบรน 
(Unit membrane) 
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หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ คือ  
1. ห่อหุ้มส่วนของโพรโทพลาสซึมที่อยู่ข้างใน ท าให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังหุ้มออ
แกเนลล์ อีกหลายชนิดด้วย  
2. ช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆ ระหว่างภายในเซลล์และสิ่งแวดล้อม เรียกว่ามีคุณสมบัติเป็น เซมิ
เพอร์มีเอเบิล เมมเบรน (Semipermeable membrane) ซึ่งจะยินยอมให้สารบางชนิดเท่านั้น ที่ผ่านเข้าออก
ได ้ซึ่งการผ่านเข้าออกจะมีอัตราเร็วที่แตกต่างกัน  
1.2 ผนังเซลล์ (Cell wall) เป็นส่วนที่อยู่นอกเซลล์ พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น เซลล์พืช สาหร่าย 
แบคทีเรีย และรา ผนังเซลล์ทาหน้าที่ป้องกันและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ โดยที่ผนังเซลล์เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต
ของเซลล์ ผนังเซลล์พืชประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส เพกทิน ลิกนิน คิวทิน และซูเบอรินเป็นองค์ประกอบ
อยู่ การติดต่อระหว่างเซลล์พืชอาศัยพลาสโมเดสมาตา(Plasmodesmata) เป็นสายใยของไซโทพลาสซึมใน
เซลล์หนึ่งที่ทะลุผ่านผนังเซลล์เชื่อมต่อกับ ไซโทพลาสซึมของอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลาเลียงสาร
ระหว่างเซลล์ 
1.3 สำรเคลือบเซลล์ (Cell coat) เป็นสารที่เซลล์สร้างขึ้นมาเพ่ือห่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง เป็นสารที่มีความ
แข็งแรง ไม่ละลายน้ า ท าให้เซลล์คงรูปร่างได้ และช่วยลดการสูญเสียน้ า 
ในเซลล์สัตว์ สารเคลือบเซลล์เป็นสารพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) โดยเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วย 
Simple protein (โปรตีนที่เมื่อสลายตัวแล้วให้กรดอะมิโนอย่างเดียว) กับคาร์โบไฮเดรตสารเคลือบเซลล์นี้เป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้เซลล์ชนิดเดียวกันจดจ ากันได้ และเกาะกลุ่มกันเป็นเนื้อเยื่อ เป็นอวัยวะขึ้น ถ้าหากสาร
เคลือบเซลล์นี้ผิดปกติไปจากเดิมเป็นผลให้เซลล์จดจ ากันไม่ได้ และ ขาดการติดต่อประสานงานกัน เซลล์
เหล่านี้จะท าหน้าที่ผิดแปลกไป เช่น เซลล์มะเร็ง (Cencer cell) เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีความผิดปกติหลายๆ 
ประการ แต่ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ สารเคลือบเซลล์ ผิดไปจากเดิม ท าให้การติดต่อและประสานงานกับ
เซลล์อ่ืนๆ ผิดไปด้วย เป็นผลให้เกิดการแบ่งเซลล์ อย่างมากมาย และไม่สามารถควบคุมการแบ่งเซลล์ได้ จึง
เกิดเป็นเนื้อร้ายและเป็นอันตรายต่อชีวิต เนื่องจากเซลล์มะเร็งต้องใช้พลังงานและสารจ านวนมาก จึงรุกราน
เซลล์อ่ืนๆ ให้ได้รับอันตราย  
ในพวกเห็ด รา มีสารเคลือบเซลล์หรือผนังเซลล์เป็นสารพวกไคทิน (Chitin) ซึ่งเป็นสารพวกเดียวกันกับเปลือก
กุ้ ง และแมลง ไคทินจัด เป็นคาร์ โบไฮเดรตชนิดหนึ่ ง  ซึ่ งประกอบด้วยหน่อยย่อย  คือ  N – acetyl 
glucosamine มายึดเกาะกันด้วย B -1 , 4 glycosidic bond  
สารเคลือบเซลล์หรือผนังเซลล์ของพวกสาหร่ายไดอะตอม (Diatom) มีสารซิลิกา (Silica) ซึ่งเป็นสารพวกแก้ว
ประกอบอยู่ท าให้มองดูเป็นเงาแวววาว 
2. โพรโทพลำสซึม (Protoplasm)  
โพรโทพลาสซึม เป็นส่วนของเซลล์ที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญและการ
ด ารงชีวิตของเซลล์ โพรโทพลาสซึมของเซลล์ต่างๆ จะประกอบด้วยธาตุที่คล้ายคลึงกัน 4 ธาตุหลัก คือ 
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึ่งรวมกันถึง 90% ส่วนธาตุที่มีน้อยก็คือ ทองแดง สังกะสี 
อะลูมิเนียม โคบอลต์ แมงกานีส โมลิบดินัม และบอรอน ธาตุต่างๆ เหล่านี้ จะรวมตัวกันเป็นสารประกอบ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเซลล์ และสิ่งมีชีวิต  
3. กอลจิบอดี (Golgi body) มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันหลายอย่างคือ กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi complex) 
กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) ดิกไทโอโซม (Dictyosome) มีรูปร่างลักษณะเป็นถุงแบนๆ หรือเป็น
ท่อเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีจ านวนไม่แน่นอน โดยทั่วไปจะพบในเซลล์สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากกว่าในสัตว์ไม่ 
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มีกระดูกสันหลัง มีหน้าที่สาคัญ คือ เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งสารส่วน
ใหญ่เป็นสารโปรตีน มีการจัดเรียงตัวหรือจัดสภาพใหม่ ให้เหมาะกับสภาพของการใช้งาน กอลจิบอด ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างอะโครโซม (Acrosome) ซึ่งอยู่ที่ส่วนหัวของสเปิร์มโดยทาหน้าที่เจาะไข่เมื่อเกิดปฏิสนธิ 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการสร้างเนมาโทซีส (Nematocyst) ของไฮดราอีกด้วย  
4.ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเมมเบรนห่อหุ้มเพียงชั้นเดียว พบครั้งแรกโดยคริสเตียน เดอ 
ดูฟ (Christain de Duve) รูปร่างวงรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.15-0.8 ไมครอน พบเฉพาะในเซลล์สัตว์
เท่านั้น โดยพบมากในฟาโกไทซิกเซลล์ (Phagocytic cell) เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว และ เซลล์ในระบบเรติคูโล
แอนโดทีเลียล (Reticuloendothelial system) เช่น ตับ ม้าม นอกจากนี้ยังพบไลโซโซมจานวนมากในเซลล์ที่
ได้รับบาดเจ็บหรือมีการสลายตัวเอง เช่น เซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด เป็นต้น ไลโซโซมมีเอนไซม์หลายชนิด จึง
สามารถย่อยสสารต่างๆ ภายในเซลล์ได้ดี จึงมีหน้าที่ส าคัญคือ  
-ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์  
-ย่อยหรือท าลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างการหรือเซลล์ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวกิน และ
ย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย  
-ท าลายเซลล์ที่ตายแล้ว หรือ เซลล์ที่มีอายุมากโดยเยื่อของไลโซโซมจะฉีกขาดได้ง่าย แล้ว ปล่อยเอนไซม์
ออกมาย่อยสลายเซลล์ดังกล่าว  
-ย่อยสลายโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ในระยะที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงและ มีเมตามอร์โฟซสี  
(Metamorphosis) เช่น ในเซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด  
5.แวคิวโอล (Vacuole) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นถุง มีเมมเบรนซึ่งเรียกว่าโทโนพลาสต์ (Tonoplast) 
ห่อหุ้ม ภายในมีสารต่างๆ บรรจุอยู่  
แวคิวโอลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
5.1) แซปแวคิวโอล (Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น ภายในบรรจุของเหลว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ า 
และสารละลายอ่ืนๆ ในเซลล์พืชที่ยังอ่อนๆ อยู่ แซปแวคิวโอล จะมีขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้างกลม แต่เมื่อเซลล์
แก่ขึ้น แวคิวโอลชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ ท าให้ ส่วนของนิวเคลียสและไซโทพลาซึมส่วนอ่ืนๆ ถูก
ดันไปอยู่ทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์  
5.2) ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) พบในโพรโทซัวพวกอะมีบา และพวกที่มีขนซีเรียสนอกจากนี้ ยังพบใน
เซลล์เม็ดเลือดขาว และฟาโกไซทิก เซลล์ (Phagocytic cell) อ่ืนๆ ด้วย ฟูดแวคิวโอลเกิดจากการน าอาหาร
เข้าสู่เซลล์หรือการกินแบบฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) ซึ่งอาหารนี้จะท าการย่อยโดยน้ าย่อยจากไลโซโซม
ต่อไป  
5.3) คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโพรโทซัวน้ าจืด หลายชนิด เช่น อะมีบา 
พารามิเซียม ท าหน้าที่ขับถ่ายน้ าที่มากเกินความต้องการ และของเสียที่ละลายน้ าออกจากเซลล์ และควบคุม
สมดุลน้าภายในเซลล์ให้พอเหมาะด้วย  
6.พลำสติด (Plastid) เป็นออร์แกเนลล์ที่พบได้ในเซลล์พืชและสาหร่ายทั่วไป ยกเว้น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ า
เงิน ในโพรโทซัว พบเฉพาะพวกท่ีมีแส้ เช่น ยูกลีนา วอลวอกซ์ เป็นต้น  
พลาสติด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
6.1) ลิวโคพลำสต์ (Leucoplast) เป็นพลาสติดที่ไม่มีสี พบตามเซลล์ผิวของใบ และเนื้อเยื่อสะสมอาหาร
พวก แป้ง โปรตีน  
7. การจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุดเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นบริการประเภทใด บริการข่าวสารข้อมูล 
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 6.2) โครโมพลำสต์ (Chromoplast) เป็นพราสติดที่มีรงควัตถุสีอ่ืนๆ นอกจาก สีเขียว เช่น แคโรทีน 
(Carotene) ให้สีส้มและแดง แซนโทฟีลล์ (XanthophyII) ให้สีเหลืองน้าตาล โครโมพลาสต์พบมากในผลไม้สุก 
เช่น มะละกอ มะเขือเทศ กลีบของดอกไม ้ 
6.3) คลอโรพลำสต์ (Chloroplast) เป็นพลาสติดที่มีสีเขียว ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสารคลอโรฟีลล์ ภายใน
คลอโรฟีลล์ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่า สโตรมา (Stroma) มีเอนไซม์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสงแบบที่ไม่ต้องใช้แสง (Dark reaction) มี DNA RNA และไรโบโซม และเอนไซม์อีก 
หลายชนิดปะปนกันอยู่ อีกส่วนหนึ่งเป็นเยื่อที่เรียงซ้อนกัน เรียกว่า กรานา (Grana) ระหว่างกรานาจะมีเยื่อ
เมมเบรน เชื่อมให้กรานาติดต่อถึงกัน เรียกว่า อินเตอร์กรานา (Intergrana) ทั้งกรานาและอินเตอร์กรานาเป็น
ที่อยู่ของคลอโรฟิลล์ รงควัตถุอ่ืนๆ และพวกเอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบที่ต้องใช้แสง 
(Light reaction)บรรจุอยู่ หน้าที่ส าคัญของคลอโรพลาสต์ก็คือ การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) 
โดยแสงสีแดงและแสงสีน้ าเงิน เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากท่ีสุด  
โครงสร้ำงของนิวเคลียสประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Nulear membrane) เป็นเยื่อบางๆ 2 ชั้น เรียงซ้อนกัน ที่เยื่อนี้จะมีรู เรียกว่านิวเคลียร์
พอร์ (Nuclear pore) หรือ แอนนูลัส(Annulus) มากมาย รูเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของสารต่างๆ 
ระหว่างไซโทพลาสซึมและนิวเคลียส นอกจากนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสยังมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อ
หุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นนอกจะติดต่อกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและมีไรโบโซมมาเกาะ เพ่ือท าหน้าที่
ล าเลียงสารต่าง ๆ ระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมด้วย  
2. โครมำทิน (Chromatin) เป็นส่วนของนิวเคลียสที่ย้อมติดสี เป็นเส้นในเล็กๆ พันกันเป็นร่างแห เรียก
ร่างแหโครมาทิน (Chromatin network) โดยประกอบด้วย โปรตีนหลายชนิด และ DNA ในการย้อมสี โครมา
ทินจะติดสีแตกต่างกัน ส่วนที่ติดสีเข้มจะเป็นส่วนที่ไม่มีจีน (Gene) อยู่เลย หรือมีก็น้อยมาก เรียกว่า เฮเทอโร
โครมาทิน (Heterochromatin) ส่วนที่ย้อมติดสีจาง เรียกว่า ยูโครมาทิน (Euchromatin) ซึ่งเป็นที่อยู่ของจีน 
ในขณะที่ เซลล์ก าลังแบ่งตัว ส่วนของโครโมโซมจะหดสั้นเข้าและมีลักษณะเป็นแท่งเรียกว่าโครโมโซม 
(Chromosome) และโครโมโซมจะจ าลองตัวเองเป็นเส้นคู่ เรียกว่า โครมาทิด (Chromatid) โครโมโซมของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจ านวนแน่นอน เช่น ของคนมี 23 คู ่( 46 แท่ง ) แมลงหวี่ 4 คู ่(8 แท่ง) แมว 19 คู ่(38 
แท่ง) หมู 20 คู่ (40 แท่ง) มะละกอ 9 คู่ (18 แท่ง) กาแฟ 22 คู่ (44 แท่ง) โครโมโซมมีหน้าที่ควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเซลล์และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั่วไป  เช่น หมู่เลือด สีตา สีผิว 
ความสูง และการเกิดรูปร่างของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น  
3. นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นส่วนของนิวเคลียสที่มีลักษณะเป็นก้อนอนุภาคหนาทึบ ค้นพบโดยฟอนตา
นา (Fontana) เมี่อปี ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2224) นิวคลีโอลัสพบเฉพาะเซลล์ของพวกยูคาริโอตเท่านั้น เซลล์อสุจิ 
เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเติบโตเต็มที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและเซลล์ไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อ จะไม่มีนิวคลี
โอลัส นิวคลีโอลัสประกอบด้วย โปรตีน และ RNA โดยโปรตีนเป็นชนิดฟอสโฟโปรตีน (Phosphoprotein) จะ
ไม่พบโปรตีนฮิสโตนเลย ในเซลล์ที่มีกิจกกรรมสูงจะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ่ ส่วนเซลล์ที่มีกิจกรรม จะมีนิวคลี
โอลัสขนาดเล็ก นิวคลีโอลัสมีหน้าที่ในการสังเคราะห์  RNA ชนิดต่างๆ และถูกน าออกทางรูของเยื่อหุ้ม
นิวเคลียส เพ่ือสร้างเป็นไรโบโซมต่อไป ดังนั้น นิวคลีโอลัส จึงมีความสาคัญต่อการสร้างโปรตีนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากไรโบโซมท าหน้าที่สร้างโปรตีน 
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เรื่อง กระบวนกำรแบ่งเซลล์  
การแบ่งเซลล์มี 2 ขั้นตอน คือ  
1. กำรแบ่งนิวเคลียส (Karyokinesis) จะมี 2 แบบ คือ  
1.1 การแบ่งแบบ ไมโทซิส (mitosis)  
1.2 การแบ่งแบบ ไมโอซิส ( meiosis)  
2. กำรแบ่งไซโทพลำสซึม (Cytokinesis) มี 2 แบบ คือ  
2.1 แบบที่เยื่อหุ้มเซลล์คอดกิ่วจาก 2 ข้าง เข้าใจกลางเซลล์ เรียกว่า Furrow type ซึ่งพบในเซลล์สัตว์  
2.2 แบบที่มีการสร้างเซลล์เพลท (Cell plate) มาก่อตัว บริเวณก่ึงกลางเซลล์ขยายไป 2 ข้างของเซลล์ เรียกว่า 
Cell plate type ซึ่งพบในเซลล์พืช  
กำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ( Mitosis)  
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์ของร่างกายในการเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล์ หรือในการแบ่งเซลล์ เพ่ือการสืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และหลายเซลล์บางชนิด เช่น พืช  

ไม่มีการลดจานวนชุดโครโมโซม (2n ไป 2n หรือ n ไป n )  
เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่าๆ กัน และเท่ากับเซลล์ตั้งต้น  
พบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ปลายราก แคมเบียม ของพืชหรือเนื้อเยื่อบุผิว ไขกระดูกในสัตว์ การสร้าง

สเปิร์ม และไข่ของพืช  
มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์เฟส (interphase) โพรเฟส (prophase) เมทาเฟส (metaphase) แอนาเฟส 

(anaphase) และเทโลเฟส (telophase)  
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วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle)  
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซ่ึง
ประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และกระบวนการแบ่งเซลล์  
1. ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase)  
ระยะนี้เป็นระยะเตรียมตัว ที่จะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย คือ 
 
  

                                   
 
  

เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม  
ลักษณะทำงพันธุกรรม  
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว ท าให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน เช่น ลักษณะสีผิว ลักษณะเส้นผม ลักษณะสี
ตา สีและกลิ่นของดอกไม้ รสชาติของผลไม้ เสียงของนกชนิดต่าง ๆ ลักษณะเหล่านี้จะถูกส่งผ่านจากพ่อ แม ่
ไปยังลูกได้ หรือส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดนี้เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม     
( genetic character ) การที่จะพิจารณาว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั้นต้อง
พิจารณาหลาย ๆ รุ่น เพราะลักษณะบางอย่างไม่ปรากฏในรุ่นลูกแต่ปรากฏในรุ่นหลาน  
ลักษณะต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปโดยผ่าน
ทางเซลล์สืบพันธุ์ เป็นหน่วยกลางในการถ่ายทอดเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ของแม่และเซลล์อสุจิของ
พ่อ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ เราจึงอาศัยคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่ไม่เหมอืนกันในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต  

        
ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากพ่อแม่              ผลไม้ชนิดต่าง ๆ 
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แม้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น คนจะมีรูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง เสียงพูด ไม่
เหมือนกัน เราจึงบอกได้ว่าเป็นใคร แม้ว่าจะเป็นฝาแฝดร่วมไข่คล้ายกันมาก เมื่อพิจารณาจริงแล้วจะไม่
เหมือนกันลักษณะของสิ่งมีชีวิต เช่น รูปร่าง สีผิว สีและกลิ่นของดอกไม้ รสชาติของผลไม้ ลักษณะเหล่านี้
สามารถมองเห็นและสังเกตได้ง่าย แต่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางอย่างสังเกตได้ยาก ต้องใช้วิธีซับซ้อนในการ
สังเกต เช่น หมู่เลือด สติปัญญา เป็นต้น 
ควำมแปรผันของลักษณะทำงพันธุกรรม  
ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic variation) หมายถึง ลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พันธุกรรมที่ไม่เหมือนกัน และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้ โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมมาจากพ่อครึ่งหนึ่งและได้รับจากแม่อีกครึ่งหนึ่ง เช่น ลักษณะเส้นผม สีของตา หมู่เลือด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ 
1. ลักษณะที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง ( continuous variation) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถ
แยกความแตกต่างได้ชัดเจน ลักษณะพันธุกรรมเช่นนี้ มักเกี่ยวข้องกันทางด้านปริมาณ เช่น ความสูง น้ าหนัก 
โครงร่าง สีผิว ลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม  และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 
2. ลักษณะที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถ
แยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่แปรผันตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมเช่นนี้เป็น
ลักษณะที่เรียกว่า ลักษณะทางคุณภาพ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น ลักษณะหมู่
เลือด ลักษณะเส้นผม ความถนัดของมือ จ านวนชั้นตา เป็นต้น 
กำรศึกษำกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุศำสตร์  
เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย ด้วยความเป็นคนรักธรรมชาติ รู้จักวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช และสนใจด้านพันธุกรรม เมนเดลได้ผสมถั่วลันเตา เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมลักษณะภายนอกของถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่เมนเดลได้เลือกศึกษาเพียง 7 
ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ต้นสูงกับต้นเตี้ย ลักษณะเมล็ดกลมกับ
เมล็ดขรุขระถั่วที่เมนเดลน ามาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นั้นเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่ โดยการนาต้นถั่วลันเตาแต่ละ
สายพันธุ์มาปลูกและผสมภายในดอกเดียวกัน  เมื่อต้นถั่วลันเตาออกฝัก น าเมล็ดแก่ไปปลูก จากนั้นรอ
จนกระทั่งต้นถั่วลันเตาเจริญเติบโต จึงคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ น ามาผสมพันธุ์ต่อไปด้วย วิธีการ
เช่นเดียวกับครั้งแรกท าเช่นนี้ต่อไปอีกหลาย ๆ รุ่น จนได้เป็นต้นถั่วลันเตาพันธุ์แท้มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุก
ประการ  
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จากการผสมพันธุ์ระหว่างต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกัน 7 ลักษณะ 
 
ลักษณะของพ่อแม่ที่ใช้ผสม ลักษณะที่ปรากฏ  
   
   
   
X หมายถึง ผสมพันธุ์  
เมนเดลเรียกลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 1 เช่น เมล็ดกลม ล าต้นสูง เรียกว่า ลักษณะเด่น                
 ( dominance ) ส่วนลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกท่ี 1 แต่กลับปรากฏในรุ่นที่ 2 เช่น เมล็ดขรุขระ ลักษณะต้น
เตี้ย เรียกว่า ลักษณะด้อย ( recessive ) ซึ่งลักษณะแต่ละลักษณะในลูกรุ่นที่ 2 ให้อัตราส่วน ลักษณะเด่น : 
ลักษณะด้อย ประมาณ 3 : 1 จากสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ( TT แทนต้นสูง, tt แทนต้นเตี้ย )แทนยีนที่
ก าหนด เขียนแผนภาพแสดงยีนที่ควบคุมลักษณะ และผลของการถ่ายทอดลักษณะในการผสมพันธุ์ระหว่างถั่ว
ลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ย และการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่นที่ 1 ได้ดังแผนภาพ ผลของการผสมพันธุ์
ระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ย ในลูกรุ่นที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะต้นสูงซึ่งเป็นลักษณะเด่น 
เข้าคู่กับยีน t ที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยซึ่งเป็นลักษณะด้อย ลักษณะที่ ผลของการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่นที่ 1 
 
 

 
 

ผลของการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ย 
ต่อมานักชีววิทยารุ่นหลังได้ท าการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาและพืชชนิดอื่นอีกหลายชนิด แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติคล้ายกับที่เมนเดลศึกษา ท าให้มีการรื้อฟ้ืนผลงานของเมนเดล จนในที่สุดนักชีววิทยาจึงได้ให้
การยกย่องเมนเดลว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 
 
 



49 
 

หน่วยพันธุกรรม  
โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต  
หน่วยพ้ืนฐานที่สาคัญของสิ่งมีชีวิต คือ เซลล์มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม
และเยื่อหุ้มเซลล์ภายในนิวเคลียสมีโครงสร้างที่สามารถติดสีได้ เรียกว่า โครโมโซม และพบว่าโครโมโซมมีความ
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดหรือสปีชีส์ ( species ) จะมี
จ านวนโครโมโซมคงที่ดังแสดงในตาราง 
 
ชนิดของสิ่งมีชีวิต   
   
   
   
 
โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคน 46 แท่ง น ามาจัดคู่ได้ 23 คู่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
1. ออโตโซม ( Autosome ) คือ โครโมโซม 22 คู่ ( คู่ท่ี 1 – 22 ) ที่เหมือนกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
2. โครโมโซมเพศ ( Sex Chromosome ) คือ โครโมโซมอีก 1 คู่ ( คู่ที่ 23 ) ในเพศหญิงและเพศชายจะ 
 
 

         
 
ต่างกัน เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX ส่วนเพศชายมีโครโมโซมเพศแบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมีขนาด
เล็กกว่าโครโมโซม X 
ยีน และ DNA 
ยีน เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมหนึ่ง ๆ มียีนควบคุมลักษณะต่าง ๆ เป็นพัน ๆ ลักษณะ ยีน           
( gene ) คือ หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ไปยังลูกหลาน  
ยีนจะอยู่เป็นคู่บนโครโมโซม โดยยีนแต่ละคู่จะควบคุมลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพียงลักษณะหนึ่ง
เท่านั้น เช่น ยีนควบคุมลักษณะสีผิว ยีนควบคุมลักษณะลักยิ้ม ยีนควบคุมลักษณะจ านวนชั้นตา เป็นต้น 
ภายในยีนพบว่ามีสารเคมีที่สาคัญชนิดหนึ่ง คือ DNA ซึ่งย่อมาจาก Deoxyribonucleic acid ซึ่งเป็นสาร
พันธุกรรม พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เป็นต้น 
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DNA เกิดจากการต่อกันเป็นเส้นโมเลกุลย่อยเป็นสายคล้ายบันไดเวียน ปกติจะอยู่เป็นเกลียวคู่ 
 

         
 
ดีเอ็นเอเป็นสารพนัธุกรรมที่อยู่ภายในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต 
ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีปริมาณ DNA ไม่เท่ากัน แต่ในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแต่ละเซลล์มีปริมาณ DNA เท่ากัน 
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ เป็นต้น 
ควำมผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน อันเป็นผลจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แต่ในบางกรณีพบ
บุคคลที่มีลักษณะบางประการผิดไปจากปกติเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีนความผิดปกติทาง
พันธุกรรมที่เกิดในระดับโครโมโซม เช่น ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ มีจ านวนโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินกว่าปกติ คือมี 
3 แท่ง ส่งผลให้มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ดั้งจมูกแบน นิ้วมือสั้นป้อม และมีการ
พัฒนาทางสมองช้าความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดในระดับยีน เช่น โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติ
ของยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน ผู้ป่วยมีอาการซีด ตาเหลือง ผิวหนั งคล้ าแดง ร่างกายเจริญเติบโตช้า 
และติดเชื้อง่าย 

    
 
ก. ผู้ป่วยอาการดาวน์                                  ข. ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 
คนที่ตาบอดสีส่วนใหญ่มักได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ แต่คนปกติการเกิดตา
บอดสีได้ถ้าเซลล์เกี่ยวกับการรับสีภายในตาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงดังนั้นคนที่ตาบอดสีจึงไม่
เหมาะแก่การประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น ทหาร แพทย์ พนักงานขับรถ เป็นต้น 
กำรกลำยพันธุ์ (mutation) 
การกลายพันธุ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีนหรือโครโมโซม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ ซึ่งมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยที่โปรตีนบางชนิด
ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ บางชนิดเป็นเอนไซม์ควบคุมเมแทบอลิซึม การเปลี่ยนแปลงของ
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ดีเอ็นเออาจท าให้โปรตีนที่สังเคราะห์ได้ต่างไปจากเดิม ซึ่งส่ งผลต่อเมแทบอลิซึมของร่างกาย หรือท าให้
โครงสร้างและการท างานของอวัยวะต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ลักษณะที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ชนิดของการกลายพันธุ์ จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ 
1. การกลายพันธุ์ของเซลล์ร่างกาย (Somatic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นกับเซลล์ร่างกาย จะไม่
สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้  
2. การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (Genetic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นกับเซลล์สืบพันธุ์ ลักษณะ
ที่กลายพันธุ์สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ 
สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ อำจเกิดขึ้นได้จำก 2 สำเหตุใหญ่ๆ คือ 
1. การกลายที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ การกลายแบบนี้พบได้ทั้งคน สัตว์ พืช มักจะเกิดในอัตราที่ต่ า มาก 
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ท า
ให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ เกิดข้ึนตามวันเวลา 
2. การกลายพันธุ์ที่เกิดจากการกระตุ้นจากรังสี แสงแดดและสารเคมี รังสีจะท าให้เส้นสายโครโมโซมเกิดหัก
ขาด ท าให้ยีนเปลี่ยนสภาพ จากการศึกษาพบว่ารังสีเอกซ์ ทาให้แมลงหวี่เกิดกลายพันธุ์สูงกว่าที่เกิดตาม
ธรรมชาติถึง 150 เท่า โดยทั่วไปการกลายพันธุ์จะน ามาซึ่งลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มะเร็งหรือโรคพันธุกรรม
ต่างๆ แต่การกลายพันธุ์บางลักษณะ ก็เป็นความแปลกใหม่ที่มนุษย์ชื่นชอบ เช่น ช้างเผือกเก้งเผือก หรือผลไม้
ที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากเดิม เช่น แตงโมและกล้วยที่เมล็ดลีบ หรือแอปเปิ้ลที่มีผลใหญ่กว่าพันธุ์ดั้งเดิม 
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากรังสีเพ่ือเร่งอัตราการเกิดการกลายพันธุ์ โดยการน าส่วนต่างๆ ของพืช
มาฉายรังสี เช่นการฉายรังสีแกมมากับเนื้อเยื่อจากหน่อหรือเหง้าของพุทธรักษา ทาให้ได้พุทธรักษาสายพันธุ์
ใหม่หลายสายพันธุ์ พืชกลายพันธุ์อ่ืนๆ ที่เกิดจากการฉายรังสีแกมมา ได้แก่ เบญจมาศและปทุมมาที่มีของกลีบ
ดอกเปลี่ยนแปลงไป ขิงแดงมีใบลายและต้นเตี้ย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลาย
พันธุ์ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากลักษณะเดิมที่มีอยู่และลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่น
ต่อไปได้ ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกท่ีมีพันธุกรรมหลากหลายแตกต่างกัน 
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ใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง เซลล ์
ค ำชี้แจง : ให้ผู้เรียนวงกลมข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในแบบทดสอบ  
1. โครงสร้างใดที่ไม่พบในเซลล์สัตว ์ 

ก. เยื่อหุ้มเซลล์  
ข. ผนังเซลล์  
ค. เซนทริโอล  
ง. ไลโซโซม  

2. โครงสร้างใดที่ทาหน้าที่ทาลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม  
ก. เซนทริโอล  
ข. ไมโทคอนเดรีย  
ค. ไลโซโซม  
ง. แวคิวโอล  

3. สารแคโรทีนพบในข้อใด  
ก. ข้าวโพด  
ข. อ้อย  
ค. กล้วย  
ง. แครอท  

4. โครงสร้างใดที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเซลล์  
ก. เยื่อหุ้มเซลล์  
ข. เซนทริโอล  
ค. นิวเคลียส  
ง. ไลโซโซม  

5. การกระจ่ายของอนุภาคจากสารที่มีความเข้าข้นสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความเข้มข้นต่ าเรียกอะไร  
ก. การแพร่  
ข. ออสโมซิส  
ค. ฟาซิลิเทส  
ง. แอกทีฟทรานสปอร์ต  

6. การแบ่งเซลล์หมายถึงข้อใด  
ก. แบ่งนิวเคลียส  
ข. แบ่งผนังเซลล์  
ค. แบ่งไซโทพลาสซึม  
ง. แบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาสซึม  
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7. การแบ่งเซลล์แบบใดแบ่งเซลล์ร่างกาย 
           ก. แบบไมโอซีส 
           ข. แบบไมโทซิส 
           ค. แบบเยื่อหุ้มเซลล์ 
           ง. แบบไซโทพลาสซึม 
8. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสระยะใดใช้เวลานานที่สุด 
           ก. อินเตอร์เฟส 
           ข. โพรเฟส 
           ค. เมตาเฟส 
           ง. แอนาเฟส 
9. การแบ่งเซลล์แบบใดที่แบ่งเซลล์ครั้งเดียวให้เป็น 2 เซลล์ใหม่ 
           ก. แบบไมโอซิส 
           ข. แบบไมโทซิส 
           ค. แบบเยื่อหุ้มเซลล์ 
           ง. แบบไซโทพลาสซึม 
10. การแบง่เซลล์แบบไมโอซิสมีความสาคัญต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
           ก. เป็นการดารงลักษณะเดิมของสิ่งมีชีวิต 
           ข. เป็นการลดจานวนโครโมโซมลง 
           ค. เป็นการกระจายลักษณะสิ่งมีชีวิตให้หลากหลาย 
           ง. เป็นการทาให้สิ่งมีชีวิตแข็งแรงกว่าเดิม 
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ใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่องเซลล์ 
1. เซลล์พืชแตกต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร  
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ ..................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................  
.............................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................. ................................................................................................  
2. การแพร่ (diffusion) คือ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................. ............  
..................................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. การออสโมซิส คือ  
............................................................................................................................... ...............................................  
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................. ............................................................................................................  
4. จงบอกความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................... .......................  
.......................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................... .......................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................... ................................................................. ...................................  
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เฉลยใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง เซลล ์
 
เฉลยแบบทดสอบ  
1.ข   2.ค   3.ง   4.ค   5.ก   6.ง   7.ข   8.ก   9.ข   10.ค 
 

เฉลยใบงำนเรื่องเซลล์ 
1. เซลล์พืชแตกต่ำงจำกเซลล์สัตว์อย่ำงไร  
เซลล์พืช  เซลล์สัตว์  
1. เซลล์ที่รูปร่างเป็นเหลี่ยม  
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก  
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์  
4. ไม่มีเซนทริโอล  
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน  
6. ไม่มีไลโซโซม  
 

1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี  
2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก  
3. ไม่มีคลอโรพลาส  
4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์  
5. แวคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน  
6. มีไลโซโซม  
 

2. กำรแพร ่(diffusion) คือ การกระจายของอนุภาคจากสารบริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นต่ากว่าจนกระทั่งอยู่สภาพสมดุล  
3. กำรออสโมซิส คือ กระบวนการแพร่ของเหลวหรือตัวทาลายจากสารละลายที่เจือจางกว่าเข้าสู่สารละลายที่
เข้มข้นกว่า โดยผ่านเยื่อบางๆ ที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน  
4. จงบอกควำมแตกต่ำงของกำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
 
ไมโทซิส  ไมโอซิส  
1. โดยทั่วไป เป็นการแบ่งเซลล์ของร่างกาย เพ่ือเพ่ิมจาน
วนเซลล์ เพ่ือการเจริญเติบโต หรือการสืบพันธุ์ ใน
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  

1. โดยทั่วไป เกิดกับเซลล์ ที่จะทาหน้าที่ ให้กาเนิดเซลล์
สืบพันธุ์ จึงเป็นการแบ่งเซลล์ เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์  

2. เริ่มจาก 1 เซลล  ์แบ่งครั้งเดียวได้เป็น 2 เซลล์ใหม่  2. เริ่มจาก 1 เซลล์ แบ่ง 2 ครั้ง ได้เป็น 4 เซลล์ใหม่  
3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 2 เซลล์ สามารถแบ่งตัวแบบไมโท
ซิสได้อีก  

3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 4 เซลล์ ไม่สามารถแบ่งตัวแบบไมโอ
ซิสได้อีก แต่อาจแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้  

4. การแบ่งแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ ระยะไซโกต 
และสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต  

4. ส่วนใหญ่จะแบ่งไมโอซิส เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์เจริญเต็มที่
แล้ว หรือเกิดในไซโกตของสาหร่าย และราบางชนิด  

5. จานวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะ
ไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม  

5. จานวนโครโมโซม จะลดลงครึ่งหนึ่งในระยะไมโอซิส 
เนื่องจากการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม ทาให้เซลล์
ใหม่มีจานวนโครโมโซมครึ่งหนึ่ง ของเซลล์เดิม (n)  

6. ไม่มีไซแนปซิส ไม่มีไคแอสมา และไม่มีครอสซิงโอเวอร์  6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมักเกิดครอสซิงโอเวอร์  
7. ลักษณะของสารพันธุ์กรรม (DNA) และโครโมโซมใน
เซลล์ใหม ่ทั้งสองจะเหมือนกันทุกประการ  

7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซมในเซลล์ใหม่ 
อาจเปลี่ยนแปลง และแตกต่างกัน ถ้าเกิดครอสซิงโอเวอร์  
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ใบงำน 
วิชาวิทยาศสตร์ รหัสวิชา พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
แบบทดสอบ 

1. การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า 
  ก. ยีน 
  ข. ดีเอ็นเอ 
  ค. พันธุกรรม 
  ง. โครโมโซม 
2. ข้อใดไม่ใช้ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
  ก. สีผิว 
  ข. สติปัญญา 
  ค. ความรู้ 
  ง. ลักยิ้ม 
3. ใครคือบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
  ก. อริสโตเติล 
  ข. เกรเกอร์ เมนเดล 
  ค. โทมัส แอดิสัน 
  ง. รักเทอร์ ฟอร์ด 
4. สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม คือ 
  ก. ยีน 
  ข. ดี เอ็น เอ 
  ค. โครโมโซม 
  ง. อาร์ เอ็น เอ 
5. ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากการผิดปกติทางพันธุกรรม 
  ก. โรคธาลัสซีเมีย 
  ข. โรคตาบอดสี 
  ค. โรคดาวน์ซินโดม 
  ง. โรคไข้เลือดออก 
6. โครโมโซมเพศอยู่ที่คู่เท่าใด 
  ก. คู่ที่ 20 
  ข. คู่ท่ี 21 
  ค. คู่ท่ี 22 
  ง. คู่ท่ี 23 
7. การเปลี่ยนแปลงสภาพของยีนที่ผิดปกติไปจากเดิมเรียกว่าอะไร 
  ก. พันธุกรรม    ข. การตัดต่อยีน 
  ค. การผ่าเหล่า  ง. ถูกทุกข้อ 
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8. ข้อใดเป็นประโยชน์ของอนุกรมวิธาน 
  ก. เพื่อความสะดวกท่ีจะน ามาศึกษา 
  ข. เพ่ือสะดวกในการน ามาใช้ประโยชน์ 
  ค. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการจัดจ าแนกสิ่งต่างๆ 
  ง. ถูกทุกข้อ 
9. การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิตชั้นใดใหญ่ที่สุด 
  ก. จีนัส 
  ข. ไฟลัม 
  ค. อาณาจักร 
  ง. ออร์เดอร์ 
10. การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิตชั้นใดเล็กที่สุด 
  ก. จีนัส 
  ข. ไฟลัม 
  ค. อาณาจักร 
  ง. ออร์เดอร์ 
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ใบงำน 
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง เด็กดักแด้ 
 

 
 
ผู้เรียนจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กดักแด้ว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Map) 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................. .................................................................................................................  
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ใบงำน 
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
1. พันธุกรรม หมายถึง 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงยกตัวอย่างลักษณะที่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมา 5 อย่าง
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
3. เพราะเหตุใดต้นถั่วลันเตาที่มียีน TT กับ Tt จึงแสดงลักษณะดันสูงเหมือนกัน
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
4. ยีน คือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
5. DNA คือ
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
6. การกลายพันธุ์ (Mutation) คือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
7. จงบอกสาเหตุที่ทาให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) มีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. จงบอกประโยชน์ของอนุกรมวิธาน
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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9. ความหลากหลายทางชีวภาพคือ
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
10. จงบอกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
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เฉลยใบงำน 
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
1.ค   2.ค   3.ข   4.ก   5.ง   6.ง   7.ค   8.ง   9.ค   10.ง 
 

เฉลยใบงำนเรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
1. พันธุกรรม หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ เช่น รูปร่าง หน้าตา สีผล ความสูง ความเตี้ย ฯลฯ จากพ่อ
แม่ไปสู่ลูกหลาน 
2. จงยกตัวอย่างลักษณะที่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมา 5 อย่าง 
สีผิว ความสูง หมู่เลือด สติปัญญา เส้นผม ลักยิ้ม ความถนัดของมือ 
3. เพราะเหตุใดต้นถั่วลันเตาที่มียีน TT กับ Tt จงึแสดงลักษณะดันสูงเหมือนกัน 
เพราะในลูกรุ่นที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะต้นสูงซึ่งเป็นลักษณะเด่นเข้าคู่กับยีน t ที่ควบคุมลักษณะต้น
เตี้ยซึ่งเป็นลักษณะด้อย ลักษณะที่ปรากฏจะเป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนเด่น ดังจะเห็นว่าลูกในรุ่นที่ 1 มี
ลักษณะสูงหมดทุกต้น 
4. ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆ 
5. DNA คือ สารเคมีที่พบภาพในยีน 
6. การกลายพันธุ์ (Mutation) คือ 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีนหรือโครโมโซมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ 
7. จงบอกสาเหตุที่ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) มีอะไรบ้าง 
1. การกลายที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ 
2. การกลายพันธ์ที่เกิดจากกการกระตุ้นจากรังสี 
8. จงบอกประโยชน์ของอนุกรมวิธาน 
1. เพ่ือความสะดวกที่จะน ามาศึกษา 
2. เพ่ือสะดวกในการน ามาใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการจัดจ าแนกสิ่งต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ 
9. ความหลากหลายทางชีวภาพคือ 
การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
10. จงบอกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
1. จัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติ โดยฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้มากที่สุด 
2. จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกาเนิด เพ่ือเป็นที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยก่อนนากลับไปสู่
ธรรมชาติส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………......................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………..........……………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………………… 
…………………………………………………………...................……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………...................……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..................……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….................……………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…......................................................……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...................................................…………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..................................……………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..................................………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๔ 

 

 

 

 

 

 



64 
 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๔  ๒.๓เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. อธิบายผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2. อธิบายบทบาทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
๒.๔ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1. อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 
2.อภิบายการใช้
ทรัพยากรธรรม ชาติ 
สภาพปัญหา 
 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 
ในชีวิตประจ าวัน 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับทคโนโลยี
ชีวภาพ 
5. ประโยชน์และ
ผลกระทบของ 
5.1 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
5.2 ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันท าความเข้าใจ
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพโดยการและเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อนความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดความ
ต้องการในการเรียนรู้เรื่อง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ครูและผู้เรียนร่วมก าหนดความต้องการ
ในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพโดยให้
ผู้เรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันและพร้อมน าเสนอต่อกลุ่ม
ใหญ ่
4. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีชีวภาพโดยการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้สะท้อนความคิดและอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ 

-ใบความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตร 51) 
-ใบความรู้เรื่อง
ความหมายและลักษณะ
ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
- ใบความรู้เรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ใบความรู้เรื่อง
ประโยชน์และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
- ใบงานเรื่อง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ใบงานเรื่องการส ารวจ
ภูมิปัญญา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- การน าเสนอ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากรูปเล่มรายงาน 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- พิจารณาจาก
รายงาน 
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ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  สิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
และระดับโลก 
3. อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา วางแผน และ
ลงมือปฏิบัติ 
4. อธิบายป้องกัน 
แก้ไข เฝ้าระวัง 
อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5. อธิบาย
ปรากฏการณ์ ของ
ธรณีวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
6. อธิบาย
ปรากฏการณ์ 
สภาวะ โลกร้อน 
สาเหตุและผลกระทบ
ต่อชีวิตมนุษย์ 

๑.กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่
ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๒.การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ระดับ
ท้องถิ่น ประเทศและ
ระดับโลก 
๓.ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
๔.ปัญหาและ
ผลกระทบของระบบ
นิเวศและสภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศ และ
โลก 

ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 
คน เพื่อศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังต่อไปนี้ 
เรื่องท่ี 1 ความหมายและลักษณะของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เรื่องท่ี 3 ประโยชน์และผลกระทบของ
เทคโนโลยีชีวภาพและพร้อมน าเสนอต่อ
กลุ่มใหญ่ 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ โดยใช้
ค าถามปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุย 
-ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-7 คน เพ่ือ
ส ารวจชุมชนในเรื่องภูมิปัญญา
เทคโนโลยีชีวภาพและออกมาน าเสนอต่อ
กลุ่มใหญ่ เพื่อท ารายงาน 
๒. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังนี้ 
-เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 
-สาเหตุของปัญหา และการป้องกัน 
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ภาพข่าวน้ าท่วม 
- ภาพข่าวแผ่นดินไหว 
- ใบความรู้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ใบความรู้กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 
- ใบความรู้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- ใบความรู้เรื่องสาเหตุ
ของปัญหา และการ
ป้องกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การน าเสนอ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากรูปเล่มรายงาน 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- พิจารณาจาก
รายงาน 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

   ๕.แนวทางการแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
๖.การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๗.การปฏิบัติตน หรือ
การร่วมมือกับชุมชน
ในการป้องกัน พัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
-ปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
-ปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุ
และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และพร้อมนา
เสนอต่อกลุ่มใหญ่ 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาต่าง ๆ 
โดยใช้การซักถามซึ่งให้ได้ความรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ปฏิบัติและนาไปประยุกต์ใช้ 
-ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ 10 คน เพื่อ
สารวจชุมชนในด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนถึงปัญหา สาเหตุ 
และแนวทางแก้ไขเพ่ือทารายงาน 
-ครูให้ผู้เรียนออกมานาเสนอรายงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อ
สมาชิกกลุ่มใหญ่ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้จากการเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พร้อมจดบันทึกและท ารายงาน 

- ใบความรู้เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของ
ธรณีวิทยาที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- ใบความรู้เรื่อง
ปรากฏการณ์สภาวะโลก
ร้อน สาเหตุ และ
ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 

- การน าเสนอ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากรูปเล่มรายงาน 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- พิจารณาจาก
รายงาน 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
   ๘. สภาวะโลกร้อน สาเหตุ

และผลกระทบ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โลกร้อน 

2. ผู้เรียนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องจากการจด
บันทึก เพ่ือน าจัดท ารายงานและรวบรวมไว้ในแฟ้ม
สะสมงาน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลกรเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงานมาสรุปเป็นองค์
ความรู้ใช้เป็นสารสนเทศ 
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการเรียนรู้ 
3. ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หมายเหตุ : ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
(จ านวน 12 ชม.) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (จ านวน 3 ชม.) 
2. เรียนรู้เรื่องผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (จ านวน 2 ชม.) 
3. บทบาทภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ (จ านวน 5 ชม.) 
4. ประโยชน์และผลกระทบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (จ านวน 2 ชม.) 
5. ผู้เรียนท าแบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ 
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ใบควำมรู้ 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ 

เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)  
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ หรือ
การใช้เทคโนโลยีในการนาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงพืช  สัตว์ และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์เฉพาะตามท่ีเราต้องการ  
ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีชีวภำพ  
ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพ่ือหาทางแก้ปัญหาส าคัญที่โลกก าลังเผชิญ
อยู่ทั้งด้านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย ์และเภสัชกรรม ได้แก่  
1. การลดปริมาณการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม เพ่ือลดต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการคิดค้นพันธุ์
พืชใหม่ที่ต้านทานโรคและศัตรูพืช  
2. การเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกของโลก ด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ที่ทนทานต่อภาวะแห้งแล้งหรืออุณหภูมิที่สูง
หรือต่ าเกินไป  
3. การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของโลก ด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ ที่ทนทานต่อโรคภัย และ
ให้ผลผลิตสูงขึ้น  
4. การผลิตอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น เช่น อาหารไขมันต่ า อาหาร
ที่คงความสดได้นาน หรืออาหารที่มีอายุการบริโภคนานขึ้นโดยไม่ต้องใส่สารเคมี เป็นต้น  
5. การค้นคิดยาป้องกันและรักษาโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล เช่น การคิดตัวยา
หยุดยั้งการลุกลามของเนื้อเยื่อมะเร็งแทนการใช้สารเคมีท าลาย การคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสตับต่างๆ หรือ 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 2009  
 
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อเทคโนโลยีชีวภำพ  
การใช้ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ ตั้งแต่เทคโนโลยีค่อนข้างง่าย เช่น 
การท าน้ าปลา จนถึงเทคโนโลยีที่ยาก เช่น การออกแบบและสร้างโปรตีนใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษตาม
ต้องการที่ไม่อาจหาได้จากธรรมชาติ รวมถึงการค้นพบ ยาปฏิชีวนะ และผลิตเป็นอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดนี้อาศัยประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีมา หรือที่คัดเลือกเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์แล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ช่วย ในการผลิตอาหาร หรือสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ทั้งในด้านชนิดและปริมาณ เช่น การผลิตยีสต์ขนมปัง เอนไซม์หลาย
ชนิด เช่น อะไมเลส แลคเตส กลูโคอะไมเลส ฯลฯ และสารที่ให้รสหวาน เช่น แอสปาร์แตม เป็นต้น  
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ  
1. ต้องมีตัวเร่งทางชีวภาพ ( Biological Catalyst ) ที่ดีที่สุด ซึ่งมีความจาเพาะต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ พืช หรือ สัตว์ ซึ่งคัดเลือกขึ้นมา และ
ปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น ส าหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเพาะนั้น 
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2. ต้องมีการออกแบบถังหมัก (Reactor) และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสภาพ ทางกายภาพในระหว่างการ
ผลิต เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด – เบส การให้อากาศ เป็นต้น ให้เหมาะสมต่อการทางานของตัวเร่งทาง
ชีวภาพที่ใช้  
 
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพในชีวิตประจ ำวัน  
การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตให้
เป็นประโยชน์กับมนุษย์ ในการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น  
-การผลิตอาหาร เช่น น้าปลา ปลาร้า ปลาส้ม ผักดอง น้าบูดู น้าส้มสายชู นมเปรี้ยว  
-การผลิตผงซักฟอกชนิดใหม่ที่มีเอนไซม ์ 
-การท าปุ๋ยจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษผัก อาหาร ฟางข้าว มูลสัตว์  
-การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้จุลินทรีย์ในการก าจัดขยะ หรือบาบัดน้าเสีย  
- การแก้ไขปัญหาพลังงาน เช่น การผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด เอทานอลไร้น้า เพ่ือผสมกับน้ามันเบนซิน เป็น 
“แก๊สโซฮอล์” เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์  
-การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตของอาหาร เช่น การท าให้โคและสุกรเพ่ิมปริมาณเนื้อ การปรับปรุงคุณภาพน้ามันในพืช
คาโนลา  
- การท าผลิตภัณฑ์จากไขมัน เช่น นม เนย น้ามัน ยารักษาโรค ฯลฯ  
- การรักษาโรค และบารุงสุขภาพ เช่น สมุนไพร  
 
เทคโนโลยีชีวภำพที่น ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศไทย  
ประเทศไทยได้มีการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือท าประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร เช่น  
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ การขยายและปรับปรุงพันธุ์กล้วย กล้วยไม้ ไผ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าแฝก  
2. การปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่  
-การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ พริก ถั่วฝักยาว ให้ต้านทานต่อศัตรูพืช ด้วยเทคนิคการตัดต่อยีน  
-การพัฒนาพืชทนแล้ง ทนสภาพดินเค็ม และดินกรด เช่น ข้าว  
- การปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเกษตรที่สูง เช่น สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ  
-การผลิตไหลสตรอเบอร์รี่สาหรับปลูกในภาคเหนือ และอีสาน  
-การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานโรค เช่น มะเขือเทศ มะละกอ  
3. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้แก่  
-การขยายพันธุ์โคนมท่ีให้น้ านมสูงโดยวิธี ปฏิสนธิในหลอดแก้ว และการฝากถ่าย ตัวอ่อน  
-การลดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ โดยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว เช่น การตรวจพยาธิใบไม้ในตับใน
กระบือ การตรวจหาไวรัสสาเหตุโรคหัวเหลือง และจุดขาว จุดแดงในกุ้งกุลาดา  
4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน และปุ๋ยสาหร่าย  
5. การควบคุมโรคและแมลงโดยชีวินทรีย์ เช่น  
-การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคในแปลงปลูกมะเขือเทศ ขิง สตรอเบอร์รี่  
-การใช้เชื้อราบางชนิดควบคุมกาจัดโรครากเน่าของทุเรียนและผลไม้อ่ืนๆ ควบคุมโรคไส้เดือนฝอย รากปม  
-การใช้แบคทีเรียหรือสารสกัดจากแบคทีเรียในการควบคุมและกาจัดแมลง  เช่น การใช้แบคทีเรียกาจัดลูกน้า
และยุงท่ีเป็นพาหะนาโรคไข้สมองอักเสบ และโรคมาลาเรีย  
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นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ประเทศไทยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือการตรวจการปลอมปนข้าวหอมมะลิ และการตรวจพันธุ์ปลาทู  
2. การวิจัย และพัฒนาทางการแพทย ์ได้แก่  
-การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร  
-การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารต่อต้านมาลาเรีย วัณโรค จากพืชและจุลินทรีย์  
-การพัฒนาการเลี้ยงเซลล์มนุษย์ และสัตว์  
3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตการเกษตร เช่น  
-การปรับลดสารโคเลสเตอรอลในไข่ไก่  
-การพัฒนาผลไมใ้ห้สุกช้า  
4. การพัฒนาอาหารให้มีส่วนป้องกันและรักษาโรคได้ เช่น การศึกษาสารที่ช่วยเจริญเติบโตในน้ านม  
ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความหวังใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วย ทั้งนี้ 
ควรติดตามข่าวสารความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อตนเองและ
สิ่งแวดล้อมและอ่านฉลากสินค้า ก่อนการตัดสินใจ  
 
เรื่อง ภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพ  
เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ก็คือ เทคโนโลยีการหมัก 
(Fermentation Technology) โดยนาแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการถนอมอาหาร  และ
แปรรูปอาหาร เช่น การท า น้ าปลา ปลาร้า แหนม น้ าบูดู เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว เต้าหู้ยี้ ผักและผลไม้ดอง น้ าส้มสายชู 
เหล้า เบียร์ ขนมปัง นมเปรี้ยว เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักในลักษณะนี้ อาจจะมีคุณภาพไม่แน่นอน 
ยากต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการหมัก หรือขยายก าลังผลิตให้สูงขึ้น และยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของ
เชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ ที่สร้างสารพิษ  
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชาวชนบท จะพ่ึงพาแต่เฉพาะเทคโนโลยีระดับพ้ืนบ้านที่จัดเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมด้านเทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้ จึงเป็นผลให้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมข้ึน
ตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งการที่ภูมิปัญญาเหล่านั้นจะพัฒนาได้จะต้องอาศัยนักพัฒนามาเป็นส่วนร่วม
ในการน าเทคโนโลยีมาแนะนาให้ชาวบ้าน ได้มีความรู้ และเข้าใจถึงการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน ความจ าเป็นในการเลือกใช้และปรับปรุงเทคโนโลยีบางชนิดให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ และทักษะจากแหล่ง
ภายนอก ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีมาประกอบเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละท้องถิ่น จะพัฒนาภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
พฤติกรรมการดารงชีวิต วัตถุดิบ และการใช้ประโยชน์ โดยการศึกษา คิดค้น และทดลอง เป็นผลให้ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีความก้าวหน้ามาก ทั้งนี้การถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการผลิต และทักษะการปฏิบัติ เป็นสิ่ง
สาคัญและจ าเป็น ต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของคนรุ่นใหม่  ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การแตกยอด และพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต  
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เรื่อง ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภำพ  
ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภำพ  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่  
1. ด้านเกษตรกรรม  
1.1 การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยการนาสัตว์พันธุ์ดีจากต่างประเทศซึ่งอ่อนแอ ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศของไทย
มาผสมพันธุ์กับพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดีเหมือนกับพันธุ์ต่างประเทศที่แข็งแรง ทนทานต่อ
โรคและทนต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย และท่ีสาคัญคือ ราคาต่ า  
1.2 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ เช่น พืชไร่ ผัก ไม้ดอก  
1.3 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
2. ด้านอุตสาหกรรม  
2.1 การถ่ายฝากตัวอ่อน ทาให้เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของโคนมและโคเนื้อ เพ่ือนามาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อวัวและน้านมวัว  
2.2 การผสมเทียมสัตว์บกและสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพสัตว์บกและสัตว์น้ า ท าให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแช่เย็นเนื้อสัตว์และการผลิตอาหารกระป๋อง  
2.3 พันธุวิศวกรรม โดยน าผลิตผลของยีนมาใช้ประโยชน์และผลิตเป็นอุตสาหกรรม เช่น ผลิตยา ผลิตวัคซีน 
น้ ายาสาหรับตรวจวินิจฉัยโรค ยาต่อต้านเนื้องอก ฮอร์โมนอินซูลินรักษาโรคเบาหวาน  ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโตของคน เป็นต้น  
2.4 ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยการน ายีนสร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวและของ
คนมาฉีดเข้าไปในรังไข่ที่เพ่ิงผสมของหมู พบว่าหมูจะมีการเจริญเติบโตดีกว่าหมูปกติ  
2.5 ผลิตสัตว์แปลงพันธุ์ให้มีลักษณะโตเร็ว เพ่ิมผลผลิต หรือมีภูมิต้านทาน เช่น แกะที่ให้น้ านมเพ่ิมขึ้น ไก่ที่
ต้านทานไวรัส  
3. ด้านการแพทย ์ 
3.1 การใช้ยีนบาบัดโรค เช่น การรักษาโรคไขกระดูกท่ีสร้างโกลบินผิดปกติ การดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อง่าย การ
รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง เป็นต้น  
3.2 การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพ่ือตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง สภาวะปัญญาอ่อน 
ยีนที่อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น  
3.3 การใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ่งมีชีวิต เช่น การสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดีต่างๆ การ
ตรวจสอบความเป็นพ่อ-แม่-ลูกกัน การตรวจสอบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจต่างๆ  
4. ด้านอาหาร  
4.1 เพ่ิมปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า สัตว์บก ได้แก่ กระบือ สุกร ส่วนสัตว์น้ามีทั้งสัตว์น้ าจืดและสัตว์
น้ าเค็ม จาพวกปลา กุ้ง หอยต่างๆ ซึ่งเนื้อสัตว์เป็นแหล่งสารโปรตีนที่สาคัญมาก  
4.2 เพ่ิมผลผลิตจากสัตว์ เช่น น้ านมวัว ไข่เป็ด ไข่ไก ่เป็นต้น  
4.3 เพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์ เช่น เนย นมผง นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต เป็นต้น ท าให้เรามี
อาหารหลากหลายที่ให้ประโยชน์มากมาย  
5. ด้านสิ่งแวดล้อม  
5.1 การใช้จุลินทรีย์ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายสูงขึ้น แล้วน าไปใช้ขจัดของเสีย  
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5.2 การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และการสร้างทรัพยากรใหม่  
6. ด้านการผลิตพลังงาน  
6.1 แหล่งพลังงานที่ได้จากชีวมวล คือ แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ และอาซีโตน ซึ่งได้จากการแปรรูป แป้ง น้ าตาล 
หรือเซลลูโลส โดยใช้จุลินทรีย์  
6.2 แก๊สชีวภาพ คือ แก๊สที่เกิดจากการที่จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุ โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน ซึ่งจะเกิดแก๊ส
มีเทนมากท่ีสุด (ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและติดไฟได้) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจน แก๊สไฮโดรเจน  
 
ผลของเทคโนโลยีชีวภำพด้ำนกำรตัดต่อพันธุกรรม  
การน าเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมมาใช้ เพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์บางชนิด หรือ ผลิต
พืชที่ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช โรคพืช และยาปราบวัชพืช และปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตที่ ได้จากการตัดต่อพันธุกรรมนี้  เรียกว่า จีเอ็มโอ (GMO) เป็นชื่อย่อมาจากคาว่า Genetically 
Modified Organism พืช จีเอ็มโอ ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
 -ข้าวโพด และฝ้ายที่ต้านทานแมลง  
-ถั่วเหลืองต้านทานยาปราบศัตรูพืช  
-มะละกอ และ มันฝรั่งต้านทานโรค  
แม้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีประโยชน์ในการพัฒนา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้มีผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง 
และมีต้นทุนการผลิตต่ าก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนยืนยันได้ว่าพืชที่ตัดต่อยีน จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ทั้งนี ้มีการทดสอบการปลูกพืช จีเอ็มโอ ทั่วโลก ดังนี้  
1. พืชไร่ทนทานต่อสารเคมีก าจัดวัชพืช -เพ่ือลดการใช้ยาปราบวัชพืชในปริมาณมาก  
2. พืชไร่ทนทานต่อยาฆ่าแมลง ก าจัดวัชพืช  
3. พืชไร่ทนทานต่อไวรัส ได้แก่ มะละกอ และน้ าเต้า  
 
ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ  
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้เกิดความหวาดกลัวในเรื่องความปลอดภัยของมนุษย์ และจริยธรรมของ
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสาธารณะชน โดยกลัวว่ามนุษย์จะเข้าไปจัดระบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความ
วิบัติทางสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ หรืออาจน าไปสู่การขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ เช่น  
- การผลิตเชื้อโรคชนิดร้ายแรงเพื่อใช้ในสงครามเชื้อโรค  
- การใช้สารพันธุกรรมของพืชจากประเทศกาลังพัฒนาเพ่ือหวังผลก าไร  
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างถูกต้อง และเหมาะสม จึงจะก่อให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต แต่ถ้า
ใช้อย่างไม่มีความตระหนักถึงผลในด้านความปลอดภัยและไม่มีจริยธรรมต่อสาธารณะชน  แล้ว อาจเกิดผล
กระทบได ้ 
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ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ  
พบว่าสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ เคยส่งผลกระทบ ดังนี้  
1. ผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
พบว่า พืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมส่งผลกระทบต่อ แมลงที่ช่วยผสมเกสร และพบว่าแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพลี้ย
อ่อนที่เลี้ยงในมันฝรั่งตัดต่อยีน วางไข่น้อยลง 1 ใน 3 และมีอายุสั้นกว่าปกติครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับแมลง
เต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงด้วยมันฝรั่งทั่วๆ ไป  
2. ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ ต่อ ชีวิตของผู้บริโภค นั้น เคยเกิดขึ้นบ้างแล้ว โดยบริษัทผลิตอาหารเสริม
ประเภทวิตามิน บี 2 โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม และน ามาขายในสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น พบว่ามีผู้บริโภค
ป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อผิดปกติ เกือบ 5000 คน โดยมีอาการเจ็บปวด และมีอาการทางระบบประสาทร่วม
ด้วย ท าให้มีผู้เสียชีวิต 37 คน และพิการอย่างถาวรเกือบ 1,500 คน การศึกษาหาความรู้ เพ่ือที่จะเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้มากข้ึนนั้นควรติดตามข่าวสารความก้าวหน้า การใช้ประโยชน์ รวมถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดทางเลือกของตนเองได้อย่างปลอดภัย 
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง กำรส ำรวจภูมิปัญญำเทคโนโลยีชีวภำพ 

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 -7 คน ออกส ารวจภูมิปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพในชุมชนของท่าน 
1. ภูมิปัญญาเทคโนโลยี ชื่อ –สกุล..............................................................................................................  
ที่ตั้ง............................................................................................................................. ...............................  
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ...........................  
2. ประวัติภูมิปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพ  
............................................................................................................................. ...................................... 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................  
3. ผลงานของภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .....  
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .........................................  
4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพของชุมชน  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
1. เทคโนโลยีชีวภาพคือ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงบอกความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
3. จงบอกปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชวีภาพ  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
4. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน บอกมา 5 อย่าง  
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
5. จงบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมีอะไรบ้าง  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 



76 
 

เฉลยใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
1. เทคโนโลยีชีวภำพคือ  
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลผลิตของสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์  
2. จงบอกควำมส ำคัญของเทคโนโลยีชีวภำพ  
1. ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม  
2. เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกของโลก ด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่  
3. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  
4. ผลิตอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
5. มีการคิดค้นยาป้องกันและกันและรักษาโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงต่างๆ  
3. จงบอกปัจจัยท่ีมีผลต่อเทคโนโลยีชีวภำพ  
1. ตัวเร่งทางชีวภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ  
2. เครื่องมือที่ใช้การควบคุมสภาพทางกายภาพในระหว่างการผลิต เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด –เบส  
4. จงยกตัวอย่ำงเทคโนโลยีชีวภำพในชีวิตประจ ำวัน บอกมำ 5 อย่ำง  
การท าน้ าปลา การท าปลาร้า น้ าส้มสายชู นมเปรี้ยว การผลิตแอลกอฮอล์ ยารักษาโรค เต้าหู้ยี้ ซีอ้ิว  
5. จงบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภำพมีอะไรบ้ำง  
1. น ามาใช้กับการแพทย์โดยการผลิตเป็นยาปฏิชีวนะ และวัคซีนโรคต่างๆ  
2. น ามาใช้กับการผลิตอาหารเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร  
3. น ามาใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตพลังงานในรูปของแอลกอฮอล์  
4. น ามาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเสียจากโรงงาน 
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้าง อธิบาย  
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................. ............................................  
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
2. กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................... ...............................................  
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
3. จงบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไขการเกิดน้ าเสีย  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ภาวะโลกร้อน คือ  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
5. ปรากฏการณ์เรือนกระจกคือ  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
6. จงยกตัวอย่างก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................................. .............  
.................................................................................................................... ..........................................................  
7. จงบอกสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ..................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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8. จงบอกวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อน มีอะไรบ้าง  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................................... ...........  
...................................................................................................................... ........................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................... ...........................  
9. จงบอกแนวทางที่ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
10. จงบอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบอกมา 3 ข้อ  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................. .............................................................................................................  
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เฉลยใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. ทรัพยำกรธรรมชำติแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้ำง อธิบำย  
ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ดิน  
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์  
3. ทรัพยากรธรรมชาติสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น แร่อโลหะ  
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป เช่น น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  
2. กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  
1. กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ น้ าทิ้ง การพังทลายของดิน  
2. กิจกรรมทางการเกษตร เช่น มีการใช้ยาฆ่าแมลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  
3. กิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ เช่น ปริมาณขยะที่มีมากขึ้นจากการบริโภค  
3. จงบอกสำเหตุ และแนวทำงแก้ไขกำรเกิดน้ ำเสีย  
สาเหตุ  
1. เกิดจาการสลายตัวของวัชพืช สิ่งปฏิกูลของสัตว์เมื่อลงสู่แหล่งน้ า สลายตัวโดยสารจุลนิทรีย์ ท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้าต่ าลง  
2. จากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น น้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน น้ าทิ้งจากโรงงาน  
3. จากการเกษตรกรรม เป็นของเสียที่เกิดจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง  
แนวทางแก้ไข  
1. สร้างจิตสานึกในการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  
2. การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ าในชุมชน  
3. การดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าลาธารตามธรรมชาติ  
4. ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลตลอดจนของเหลือใช้จากการผลิตในอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ า ล าคลอง  
4. ภำวะโลกร้อน คือ  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น  
5. ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกคือ  
เกิดจากก๊าซจ าพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทน กักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่
บรรยากาศทั้งหมด จะท าให้ตอนกลางคืนหนาวจัด ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศ กรอง
พลังงานจากดวงอาทิตย์  
6. จงยกตัวอย่ำงก๊ำซท ำให้เกิดภำวะเรือนกระจก  
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
2. ก๊าซมีเทน (CH4)  
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  
4. ก๊าซที่มีส่วนประกอบคลอโรฟลูออไรคาร์บอน (CFC) 
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7. จงบอกสำเหตุที่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน  
1. เกิดจากการตัดไม้ทาลายป่า  
2. เกิดจากการเผ่าไหม้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม  
3. เกิดจากการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงในการเกษตร  
4. เกิดจากการเผาฟางข้าว  
5. เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น  
6. เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดจากรถยนต์  
7. เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกโฟม กระป๋องสเปร์ย  
8. จงบอกวิธีกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อน ว่ำมีอะไรบ้ำง  
1. ไม่ตัดไม้ท าลายป่า  
2. ใช้พลังไฟฟ้าอย่างประหยัด  
3. ขับรถให้น้อยลง หากเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดินหรือขี่จักรยาน  
4. ควรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเกษตร  
5. ไม่ควรเผาฟางข้าวจากการท านา  
6. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกโฟม กระป๋องสเปร์ย  
7. ควรปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน  
9. จงบอกแนวทำงที่ปฏิบัติกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคทรัพยำกรธรรมชำติ  
1. ลดการใช้พลังงาน  
2. รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
3. ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  
4. เปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภค -บริโภค  
10. จงบอกแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมำ 3 ข้อ  
1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. รู้จักน าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่  
3. รู้จักฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ฟ้ืนตัวและปรับปรุงให้ดีขึ้น  
4. รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….......................……………………………………………… 
………………………………………………………………………………...................………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..................………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….................………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………................…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….................……………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................................……………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...................................…………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….……...…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๕ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต หัวเรื่อง แรงและพลังงำนเพื่อชีวิต แรงและกำรเคลื่อนที่, ดำรำศำสตร์เพื่อชีวิต,เทคโนโลยีอวกำศ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๕  ๔. แรงและพลังงาน
เพ่ือชีวิต แรงและ
การเคลื่อนที่ 
1. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนที่ในสนาม
โน้มถ่วงสนาม  
แม่เหล็ก และ
สนามไฟฟ้า 
2. ระบุและอธิบาย
การเคลื่อนที่ของแรง
แบบต่างๆ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
๕. ดาราศาสตร์เพื่อ
ชีวิตเทคโนโลยี
อวกาศ 
1. อธิบายและระบุ
ประเภทของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

1. แรงและความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนาม
โน้มถ่วง สนามแม่เหล็กไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
2. ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 
2.1 ดาวเทียม 
2.2 ยานส ารวจอวกาศ 
2.3 ยานขนส่งอวกาศ 
2.4 สถานีทดลองอวกาศ 
3. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 
3.1 ปรากฏการณ์บนโลก 
3.2 ปรากฏการณ์ในอวกาศ 
4.โครงการส ารวจอวกาศที่ส าคัญ
ในปัจจุบัน 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
1. ผู้เรียนน าเสนอการเรียนเรื่องแรงและ
พลังงานเพ่ือชีวิตให้เข้าใจโดยไปศึกษา
นอกสาถานที่ที่ศึกษาจากศูนย์
วิทยาศาสตร์ของ กศน. ซึ่งจะได้ข้อมูลครบ 
ประหยัดเวลาไม่ต้องรอการสอนเสริม 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 
- ครูชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตนใน
การค้นคว้าและการจัดท าใบงานให้
นักศึกษาเข้าใจให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เบื้องต้น 
- ครูชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตนใน
การค้นคว้าและการจัดท าใบงานให้
นักศึกษาเข้าใจ 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
- ผู้เรียนได้ฝึกการบันทึกสรุปผลงานจัดท า
รายงานเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผลงานลง
ในแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 

 

- ใบความรู้เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่  
- .ใบงานเรื่องแรงและ
พลังงานเพ่ือชีวิตและการ
เคลื่อนที่  
- ใบงานเรื่อง เทคโนโลยี
อวกาศ  
-อินเตอร์เน็ต  
- สื่อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ส าหรับ
ค้นคว้าที่เหมาะสมตามแต่
ละสภาพพ้ืนที่ในการ
จัดการเรียนรู้ของ กศน.แต่
ละแห่ง  
1. วีซีดีทางไกล  
2. ETV  
3. ภาคีเครือข่าย  
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

- ใบงานสรุป
การศึกษานอก
สถานที่  
- รายงานการ
ค้นคว้า  
- แฟ้มสะสมงาน  
- ใบงานสรุปผลการ
ค้นคว้า  
- แฟ้มสะสมงาน  
- เกณฑ์การ
ประเมิน  
- การค้นคว้า  
- น าเสนอรายงาน  
- แบบทดสอบ  
- อภิปราย 
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คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล 

  2. อธิบายการน า
เทคโนโลยีอวกาศมา
ใช้ประโยชน์  
3. บอกโครงการ
ส ารวจอวกาศที่
ส าคัญในปัจจุบัน  

 ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้  
- ผู้เรียนน าเสนอผลงาน  
- ครูตัดสินผลรายงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5.หนังสือเรียน  
6. ห้องสมุด  
7. Tutor Chanel  
8. E-learning  
9. ศูนย์การเรียนทางไกล
วังไกลกังวล  
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ใบควำมรู้  
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่องแรงและพลังงานเพ่ือชีวิตแรงการเคลื่อนที่ , ดาราศาสตร์เพื่อชีวิตเทคโนโลยีอวกาศ 
 

เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ 
ควำมหมำยของแรง  
แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่มากระท าหรือพยายามกระท าต่อวัตถุแล้วท าให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
เช่น ถ้ามีแรงมากระท ากับวัตถุซึ่งก าลังเคลื่อนที่ อาจท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทาง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คือต้องบอกขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็น นิวตัน  
กำรเคลื่อนที่ในแนวตรง เป็นการเคลื่อนท่ีที่ไม่เปลี่ยนทิศทาง เช่น ผลไม้หล่นจากต้น  
การเคลื่อนที ่คือ การเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุที่ความเก่ียวข้องกับสิ่งต่อไปนี้  
- ระยะทาง (Distance) คือความเร็วของเส้นทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เป็นปริมาณ 
สเกลาร์  
- การกระจัด (Disflacenunt) คือระยะทางที่สิ้นสุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย มีความยาวเท่ากับความยาว
ของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เป็นปริมาณเวกเตอร์  
ควำมเร็ว และอัตรำเร็ว  
ขณะที่รถยนต์ก าลังวิ่ง เราจะเห็นเข็มบอกความเร็วบนหน้าปัดขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่ารถเคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็ว
เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงทิศทางที่รถว่างไปด้วย จะกล่าวได้ว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันตลอด เช่น จาก
ช้าแล้วเร็วขึ้นเรื่อย ๆ หรือความเร็วเพ่ิมบ้างลดบ้าง จึงนิยมบอกเป็นอัตราเร็วเฉลี่ย 
 

อัตราเร็ว                               = ระยะทางที่เคลื่อนที่ / เวลาที่ใช้  
หรือ V                                  = S/T 

 
กำรเคลื่อนที่ในแนวตรง ระยะทางและการกระจัดจะมีค่าเท่ากัน แต่การกระจัดจะต้องมีทิศทางการเคลื่อนที่
ก ากับด้วยและเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้น การกระจัดในหนึ่งหน่วยเวลา คือ ความเร็ว และมีหน่วยเป็น   
เมตร / วินาที ส าหรับความเร็วของรถยนต์ที่เคลื่อนที่ ความเร็วจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงนิยม
บอกความเร็วของรถยนต์เป็นความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  เรียก 
ความเร่งในการตกของวัตถุว่าความเร่งโน้มถ่วง ซึ่งมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที2 และถ้าความเร่งมีทิศทางตรงข้าม
กับความเร็วต้นจะมีค่าเป็นลบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหน่วง 
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เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงและกำรเคลื่อนที่ของอนุภำคในสนำมโน้มถ่วง 
 สนำมแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

สนำมแม่เหล็ก  
สนามของแรง หมายถึง บริเวณที่เมื่อน าวัตถุไปวางไว้แล้วเกิดแรงกระท ากับวัตถุนั้น ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับขนาดของสนาม ขนาดและต าแหน่งของวัตถุ ในที่นี้จะศึกษาสนามของแรง 3 แบบด้วยกัน คือ สนาม
โน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้า  
สนามแรงโน้มถ่วง หมายถึง บริเวณรอบ ๆ โลกที่ส่งแรงกระท าต่อวัตถุนั่น คือเมื่อปล่อยวัตถุจากที่สูงวัตถุจะ
เคลื่อนที่ตกลงสู่ผิวโลก ความเร็วของวัตถุจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยอัตราคงที่ นั่นคือมีความเร่งคงที่ เกิดจากแรง
โน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ เนื่องจากโลกมีลักษณะคล้ายผลส้ม และผิวโลกไม่สม่ าเสมอจึงท าให้ค่าสนามโน้มถ่วง
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ณ สถานที่ต่างกัน ค่าเฉลี่ยของสนามโน้มถ่วง g มีค่าประมาณ 9.6 นิวตัน /
กิโลกรัม (N/Kg)  
สนามโน้มถ่วงจะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ เมื่อระดับสูงขึ้นจากผิวโลกแต่การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของวัตถุท่ีบริเวณใกล้
ผิวโลก ค านึงถึงแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว ไม่คิดแรงอ่ืน วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วโน้มถ่วงทีมีคุณค่าคงค่า
เท่ากับ 9.8 เมตร / วินาที2 (m/s2) ค่าความโน้มถ่วงในทิศลงพิจารณาได้ 2 ลักษณะ  
1. เมื่อวัตถุตกลงมาอย่างอิสระ (free ball) ด้วยความเร็วโน้มถ่วง 9.8 เมตร / วินาที2 หมายความว่า ความเร็ว
ของวัตถุจะเพ่ิมข้ึนวินาทีละ 9.8 เมตร / วินาที2  

ก าหนดให้ u = ความเร็วต้น หน่วย เมตร / วินาที  
v = ความเร็วปลาย หน่วย เมตร / วินาที  
t = เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที ่หน่วย วินาที  
2.. เมื่อปาวัตถุดิ่งขึ้นโดยอิสระ จากจุดหนึ่งบนผิวโลก ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่จะตรงข้ามกับข้อ1 ความเร็วของ
วัตถุจะลดลงด้วยวินาทีละ 9.8 เมตร / วินาที จนมีค่าเป็น 0 ณ จุดสูงสุดวัตถุจะหยุดนิ่งสักครู่แล้วจึงเริ่มค้นตก
ลงสู้ผิวโลกตามแนวเดิม สูตรในการคานวณเหมือนเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นลบ  
v = u-gt  
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในสนำมโน้มถ่วง  
เมื่อปล่อยวัตถุให้ตกลงบริเวณใกล้ผิวโลก แรงดึงดูดของโลกจะท าให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น นั่นคือวัตถุมีแรงโน้ม
ถ่วง จะมีค่าประมาณ 9.8 m / s2 หรือ 10 m / s2  

มวลและน้ ำหนัก มวลของวัตถุเป็นสมบัติประจ าตัวของวัตถุทางความเฉื่อยต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มี
มวลมากจะต้านการเคลื่อนที่ได้มาก ส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยจะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้น้อย ใช้
สัญลักษณ ์m แทน  
สนำมไฟฟ้ำ (Electric field)  
เป็นบริเวณโดยรอบประจุ เมื่อนาประจุอีกประจุหนึ่งไปวาง ณ ตาแหน่งต่าง ๆ กัน จะเกิดแรงไฟฟ้ากระท าต่อ
ประจุที่น าไปวางไว้ ส าหรับเส้นสนามไฟฟ้า จะแผ่กระจายอยู่โดยทั่วบริเวณสนามไฟฟ้า และแรงที่กระท าต่อ
ประจุอยู่ในสนามไฟฟ้า E จะมีค่าเท่ากับ qE สนามไฟฟ้าจะบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อประจุทดสอบที่
เป็นบวก สนามไฟฟ้ามีทิศออกจากประจุบวก  และพุ่งเข้าหาประจุลบ  เส้นสัมผัสเส้นแรงบอกทิศของ
สนามไฟฟ้าที่จุดนั้น จ านวนเส้นแรงต่อพ้ืนที่บอกความเข้มของสนามไฟฟ้า 
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สมบัติของเส้นสนำมไฟฟ้ำ มีดังนี้  
1. เส้นสนามไฟฟ้าพุ่งออกจากประจุไฟฟ้าบวก และพุ่งเข้าสู่ประจุลบ  
2. เส้นสนามไฟฟ้าแต่ละเส้นไม่ตัดกัน  
3. เส้นสนามไฟฟ้าจากประจุชนิดเดียวกันจะเบนออกจากกัน  และจากประจุต่างชนิดกันจะเสริมเป็นแนว
เดียวกัน  
4. เส้นสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกหรือพุ่งเข้าสู่ผิวของวัตถุย่อมตั้งได้ฉากกับผิวของวัตถุเสมอ  
5. เส้นสนามไฟฟ้าจะสิ้นสุดที่ผิวตัวน าและจะไม่พุ่งผ่านตัวน า  
แรงระหว่ำงประจุไฟฟ้ำ 
คูลอมฟ์ สรุปได้ว่า “แรงระหว่างประจุสองชนิดมีค่าแปรผันตรงกับผลคูณ ระหว่างประจุทั้งสองและแปรผกผัน
กับก าลังสองของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง” และเขียนสูตรได้ดังนี้ว่า  

เมื่อ F = แรงระหว่างประจุ หน่วยนิวตัน (N)  
Q1 Q2 = ขนาดประจุสองชนิด หน่วยคูลอมบ์ (C)  
r = ระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง หน่วยเป็นเมตร (m)  
K = ค่าคงที ่= 9×102  

ข้อสรุป  
1. ประจุเดียวกันจะเกิดแรงผลักกัน  
2. ประจุต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดกัน  
3. แรงทั้งสองเป็นแรงต่างร่วมมือ มีขนาดเท่ากันแต่กระท าคนละประจุ  
แรงกระท ำต่อประจุในสนำมไฟฟ้ำสม่ ำเสมอ  
1. ทิศของแรงเนื่องจากประจุบวกในสนามไฟฟ้าจะมีทิศไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า  
2. ทิศของแรงเนื่องจากประจุลบในสนามไฟฟ้าจะมีทิศตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า  
ในการท าให้อิเล็กตรอนหรือโปรตรอนเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่สม่ าเสมอแนวทางการเคลื่อนที่
ของอนุภาคท้ังสองจะเบนไปจากแนวเดิม ในทิศทางตรงข้ามกัน  
ผลจาการเรียนรู้การเบนของค่าอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าและหลอดรังสีคาโทด  น าไปสร้างจอเรดาร์
ออสซิลโลสโคป และจอภาพของเครื่องอัลตร้าซาวด์  
สนำมแม่เหล็ก เป็นบริเวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กซึ่งสามารถจะเกิดแรงดึงดูดกับวัตถุที่ท าด้วยเหล็ก  
นิเกิล และโคบอลต์ สนามแม่เหล็กมีลักษณะประกอบด้วยเส้นแผ่กระจายเต็มสนามแม่เหล็ก เรียกเส้นต่าง ๆ 
เหล่านี้ว่า เส้นสนามแม่เหล็ก ทิศทางของเส้นสัมผัสเส้นสนามแม่เหล็ก ณ จุดใดก็คือ ทิศทางของสนามแม่เหล็ก 
ณ จุดนั้น โดยก าหนดว่าเส้นสนามแม่เหล็กมีลักษณะเป็นเส้นโค้งออกจากขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าสู่ขั้วใต้
ของแท่ง  
กำรแสดงเส้นสนำมแม่เหล็ก  
แรงที่แม่เหล็กส่งออกไปรอบ ๆ แท่งแม่เหล็กเป็นเส้นโค้งจากขั้วหนึ่งไปสู่ขั้วหนึ่ง เราเรียกเส้นเหล่านี้ว่าเส้น
สนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถให้เห็นด้วยการใช้ผงตะไปเหล็ก หรือใช้เข็มทิศ  
-โดยใช้ผงตะไบเหล็กท าได้โดยการวางแท่งแม่เหล็กลงบนโต๊ะ วางแผ่นกระดาษแข็งทับแท่งแม่เหล็ก โปรยผง
ตะไบเหล็กบนแผ่นกระดาษ เคาะแผ่นกระดาษเบา ๆ จะเห็นว่าผงตะไบเหล็กบนกระดาษเรียงตัวเป็นเส้นโค้ง  
แนวโค้งแต่ละแนวเรียกว่ำ เส้นแม่เหล็ก 
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ข้อสรุป  
1. แนวเส้นสนามแม่เหล็กเป็นแนวโค้งจากขั้วหนึ่งไปสู่อีกข้ัวหนึ่ง  
2. แนวเส้นสนามแม่เหล็กมีปริมาณหนาแน่นที่บริเวณข้ัวแม่เหล็กที่ปลายแท่ง  
3. เส้นสนามแม่เหล็กของขั้วต่างชนิดกันจะเสริมกัน  
4. เส้นสนามแม่เหล็กของขั้วชนิดเดียวกันจะเบนออกไปคนละทาง  
-โดยใช้เข็มทิศ ท าได้โดยการวางแท่งแม่เหล็กลงบนกระดาษ ใช้ดินสอด าขีดบนกระดาษรอบแท่งแม่เหล็ก เพ่ือ
แสดงต าแหน่งของแท่งแล้วลงอักษร N และ S เพ่ือแสดงให้เห็นขั้วของแม่เหล็ก วางเข็มทิศเล็ก ๆ ลงใกล้ขั้ว N 
ของแท่งแม่เหล็ก ใช้ดินสอด าลงจุดบนกระดาษ แสดงต าแหน่งของปลายขั้วเหนือของเข็มทิศ เลื่อนเข็มทิศ
ออกไปให้ปลายขั้วเหนือของเข็มทิศที่ชี้ตรงจุดที่ได้ท าไว้แล้วแสดงต าแหน่งของปลายขั้วเหนือของเข็มทิศที่
กระท าต่อไปเรื่อย ๆ จะได้จุดเรียงต่อกันเป็นเส้นโค้งจากปลายขั้วเหนือไปยังอักปลายขั้วหนึ่ง จะได้เส้น
สนามแม่เหล็กเส้นหนึ่ง และถ้าท าลักษณะเดียวกันหลาย ๆ ครั้งก็จะได้เส้นสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากขั้ว
เหนือไปยังขั้วใต้  
สมบัติของเส้นสนำมแม่เหล็ก  
1. เส้นสนามแม่เหล็กพุ่งออกจากขั้นเหนือแม่เหล็กเข้าสู่ขั้วใต ้ 
2. เส้นสนามแม่เหล็กแต่ละเส้นจะไม่ตัดกัน  
3. เส้นสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กต่างชนิดกันจะเสริมเป็นแนวเดียวกัน ส่วนเส้นสนามแม่เหล็กชิดขั้วเดียวกัน
จะไม่เสริมกันเป็นแนวเดียวกัน แต่จะเบนออกไปคนละทาง  
4. เส้นสนามแม่เหล็กสามารถพุ่งผ่านแท่งวัตถุที่ไม่ใช้สารแม่เหล็กได้โดยปกติ แต่ถ้าแท่งวัตถุนั้นเป็นแม่เหล็กจะ
เกิดแรงกระท าต่อตัวแท่งวัตถุนั้น  
กำรเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ำในสนำมแม่เหล็ก  
1. เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระท าต่อประจุไฟฟ้าท าให้เกิดการเบี่ยงเบนขึ้น แรงนี้
ต่างจากเนื่องจากสนามไฟฟ้าเพราะจะกระท าต่อประจุที่มีการเคลื่อนที่เท่านั้น ประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เป็นส่วน
ของวงกลม แสดงให้เห็นว่า ทิศของแรงมีทิศตั้งฉากกับความเร็วและประจุไฟฟ้า  
2. เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนทิศ ทิศการเบนของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากแรงแม่เหล็กเปลี่ยนทิศ  
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ก าหนดให้          X  แทนสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าตั้งฉากกับกระดาษ  
                      b แทนสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษ  
                      v แทนอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ  
                     q แทนโปรตรอนซึ่งมีประจุบวก 
 
ผลของสนำมแม่เหล็กต่อกำรเคลื่อนที่ของตัวที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำน  
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวน าวางไว้ในสนามแม่เหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ ถ้าผ่านตัวน าซึ่งวาง
ตัดกับสนามแม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็กกระท าต่อขดลวดตัวน า มีผลท าให้ขดลวดตัวน าเคลื่อนที่ โดยทิศทาง
ของแรงแม่เหล็กขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก ซึ่งหลักการนี้น าไปใช้ในการท า
มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องวัดไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น การน าไปสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล เช่น พัดลม ไดร์เป่าผม เป็นต้น  
กำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและกำรกระจัดควำมเร็วและควำมเร่ง  
การเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ หมายถึง การเคลื่อนที่โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง เช่นการเคลื่อนที่ของผลไม้ที่
หล่นจากต้น การเคลื่อนที่ของรถไฟบนราง หรือการวิ่งแข่งในลู่ของนักวิ่งเป็นต้น ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็น
การเคลื่อนที่ในแนวตรงมีหลายอย่างดังนี้  
กำรเคลื่อนที่ คือ การเลื่อนต าแหน่งของวัตถุจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง  
ระยะทำง (Distance) คือ ความยาวของเส้นทางทั้งหมดท่ีเคลื่อนที่จากจุดเริ้มต้นไปจนถึงจุดสุดท้าย  
กำรกระจัด (Displacement) คือระยะทางที่สิ้นสุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายจุดสุดท้ายที่ความยาวเท่ากับ
ความยาวของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย  
ควำมเร็ว (velocity) คือการขจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาเขียนแทนด้วย v  
ควำมเร็วเฉลี่ย (Average velocity) เขียนแทนด้วย หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการขจัดในช่วงเวลาที่วัด 
เขียนแทนด้วย  
ควำมเร่ง (Acceleration) คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลาเขียนแทนดังนี้ มี 3 แบบ  
1. การเปลี่ยนขนาดของความเร็วของวัตถุ  
2. การเปลี่ยนทิศทางของความเร็วของวัตถุ  
3. มีการเปลี่ยนทิศทางและขนาดของความเร็ว  
ควำมเร่งเฉลี่ย (average acceleration) คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วนั้น ๆ  
กำรเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก ซึ่งวัตถุจะตกลงมาด้วยความเร็วสม่ าเสมอ 
หรือมีความเร่งคงตัวและเรียกความเร่งในการตกของวัตถุว่าความเร่งโน้มถ่วง  ((grauitatoner acceleration) 
g ซึ่งค่า 9.8 เมตร/วินาที2 และมีทิศทางดิ่งสู่พ้ืนเสมอเป็นค่ามาตรฐานโลกค่าที่ใช้ในการค านวณอาจจะใช้ค่า    
g = 10 m / s2  

กำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ  
กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หรือกำรเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง  
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือ มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมกันและ
เป็นอิสระต่อกัน รูปร่างการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา อัตราเร็วในแนวราบมักจะคงท่ี เพราะไม่มีแรงกระท าใน
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แนวราบ อัตราเร็วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ที่เห็นในชีวิตแระจ าวันเช่น การโยนรับถังปูนของช่างก่อสร้าง การโยนผลแตงโมของคนขาย       
การเล่นบาสเก็ตบอล เทนนิส ทุ่มน้าหนัก ขว้างวัตถุ เป็นต้น จากรูป สรุปได้ว่าวัตถุท่ีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 
v ท ามุม กับแนวราบเราสามารถแตกความเร็ว v ออกไปในแนวดิ่งและแนวระดับได้ดังนี้ 
 
ความเร็วในแนวดิ่ง  
ความเร็วในแนวระดับ Vx   =   v cos 
ในการคิดความเร็วในแนวดิ่งของวิถีโค้ง คิดเหมือนกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งธรรมดา  
ดังนั้นถ้าเวลาเริ่มต้น  t =  0 Vy  = V sin  
ที ่t ใด ๆ  
ส าหรับความเร็วในแนวระดับจะคงตัวตลอดเพราะไม่มีความเร่ง  
Sx    =   vx  t 
 
กำรเคลื่อนที่ของรถยนต์ตมถนนโค้ง  
ขณะที่รถยนต์ก าลังเลี้ยวทางโค้ง แรงเข้าสู่ศูนย์กลางท าให้รถเลี้ยวโค้งได้ คือ แรงเสียดทานที่เกิดจากพ้ืนถนน
กับด้านล่างของยาง อัตราเร่งของรถยนต์จะมีทิศทางพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลาง และมีทิศตั้งฉากกับทิศของอัตราเร็ว
ของรถยนต์ ความเร่งนี้เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างล้อรถยนต์  
กำรยกขอบถนนเพื่อช่วยในกำรเคลื่อนที่  
เพ่ือเป็นการช่วยให้รถเคลื่อนที่เข้าสู่ทางโค้ง สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยอัตราเร็วสูงขึ้น จึงนิยมยกขอบถนนให้
สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมแรงในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้ง การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ จะมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นการ
เคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาซ้าทางเดิมเสมอ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกว่า คาบ 
(period) มีหน่วยเป็นวินาที  และจานวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ ได้ ในแนว  1 หน่วยเวลาเรียกว่า ความถี ่
(frequency) ซึ่งมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์  
กรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย  
คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ ารอบเดิม โดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน หัวใจส าคัญคือ ความเร่งมีทิศ
ตรงกันข้ามกับการขจัด ตัวอย่าง เช่น บอลติดปลายสปริง การแกว่งของลูกตุ้ม การแกว่งชิงช้า  
จ านวนครั้งที่เคลื่อนที่กลับไปมาต่อวินาที เรียกว่า ความถี่ มีหน่วยเป็นรอยต่อวินาที เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่
ครบ 1 รอบ เรียกคาบ ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที การแกว่งของลูกตุ้มขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกกับความเร่ง
เนื่องจาก แรงดึงดูดของโลกตามสมการ  
เทคโนโลยีอวกำศ  
เทคโนโลยีอวกาศเป็นการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการขยายขอบเขตการศึกษาค้นคว้าทางด้าน
ดาราศาสตร์และอวกาศ และประยุกต์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน - กล้องโทรทรรศน์เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตการเห็นของมนุษย์ ช่วยขยายให้เห็น
รายละเอียดของดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าบางอย่าง ซึ่งน าไปสู่การปรับแก้ทฤษฎีความเชื่อให้สอดคล้องกับ
สิ่งที่พบเห็นใน ธรรมชาติ 
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1. กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflect telescope)  
หลักกำรของกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง กล้องจะรับแสงที่เข้ามากระทบกับกระจกเว้าที่อยู่ท้ายกล้องที่
เราเรียกว่า Primary Mirror แล้วรวมแสง สะท้อนกับกระจกระนาบหรือ ปริซึม เราเรียกว่า Secondary 
Mirror ที่อยู่กลางลากล้อง เข้าสู่เลนซ์ตาขยายภาพอีกทีหนึ่ง อัตราขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสของ
กระจกเว้า / ความโฟกัสของเลนซ์ตา โครงสร้างภายในของกล้องแบบนิวโทเนียน หรือ กล้องแบบสะท้อนแสง  
ข้อดีของกล้องชนิดนี้  
1. ใช้กระจกเว้าเป็นตัวรวมแสง ทาให้สามารถสร้างขนาดใหญ่มากๆ ได้ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเลนซ์ที่มีขนาด
เท่ากัน 
2. โดยทั่วไปกล้องชนิดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 นิ้วขึ้นไป ท าให้มีการรวมแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกต
วัตถุระยะไกลๆ เช่น กาแลกซ ีเนบิวล่า เพราะมีความเข้มแสงน้อยมาก 
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบสะท้อนแสง จะไม่กลับภาพซ้ายขวาเหมือนกล้องแบบหักเหแสง แต่การมองภาพ
อาจจะ หัวกลับบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการมองจากกล้องเพราะเป็นการมองที่หัวกล้อง ไม่ใช่ที่ท้ายกล้อง 
เหมือนกล้องแบบหักเหแสง 
ข้อเสียของกล้องชนิดนี้  
1. การสร้างนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก  
2. มีกระจกบานที่สองสะท้อนภาพอยู่กลางล ากล้อง ท าให้กีดขวางทางเดินของแสง หากเส้นผ่านศูนย์กลาง 
กล้องเล็กมากๆ ดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้จะมักมีขนาดใหญ่ ตั้งแต ่4.5 นิ้วขึ้นไป  
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2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refract telescope)  
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยายวัตถุที่อยู่ในระยะไกล  กาลิเลโอ เป็นบุคคลแรกที่ประดิษฐ์กล้องชนิดนี้ขึ้น 
ประกอบด้วยเลนซ์นูนอย่างน้อยสองชิ้น คือ เลนซ์วัตถุ (Object Lens)เป็นเลนซ์ด้านรับแสงจากวัตถุ ซึ่งจะมี
ความยาวโฟกัสยาว (Fo) และเลนซ์ตา (Eyepieces) เป็นเลนซ์ที่ติดตาเราเวลามอง ซึ่งมีความยาวโฟกัสสั้น 
(Fe) กว่าเลนซ์วัตถุมากๆ  
อัตราการขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสเลนซ์วัตถุ Fo /ความยาวโฟกัสเลนซ์ตา Fe 
หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสง เลนซ์วัตถุจะรับแสงจากวัตถุที่ระยะไกลๆแล้วจะเกิดภาพที่ต าแหน่ง
โฟกัส(Fo) เสมอ แล้ว เลนซ์ตัวที่สอง หรือ เลนซ์ตา (Fe) จะขยายภาพจากเลนซ์วัตถุอีกครั้ง ซึ่งต้องปรับระยะ
ของเลนซ์ตา เพ่ือให้ภาพจากเลนซ์วัตถุที่ตาแหน่ง Fo อยู่ใกล้กับ โฟกัสของเลนซ์ตา Fe และทาให้เกิดภาพชัด
ที่สุดโครงสร้างภายในของกล้องแบบหักเหแสง ที่เลนซ์วัตถุมักจะให้เลนซ์สองแบบที่ทามาจากวัสดุคนละ
ประเภท เพ่ือลดอาการคลาดสี 
ข้อดีของกล้องแบบหักเหแสง  
1. เป็นกล้องพ้ืนฐานที่สร้างได้ไม่ยากนัก  
2. โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยๆจึงมีน้าหนักเบา  
ข้อเสียของกล้องแบบหักเหแสง  
1. เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ทาให้ปริมาณการรับแสงน้อยไม่เหมาะใช้ดูวัตถุไกลๆอย่าง กาแลกซี
และเนบิวล่า  
2. ใช้เลนซ์เป็นตัวหักเหแสง ทาให้เกิดการคลาดสีได้หากใช้เลนซ์คุณภาพไม่ดีพอ จึงต้องมีการใช้เลนซ์ หลายชิ้น
ประกอบกันท าให้มีราคาสูง  
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบหักเหแสงจะให้ภาพหัวกลับและกลับซ้ายขวา คืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น
กล้องแบบนี้จะต้องม ีdiagonal prism เพ่ือช่วยแก้ไขภาพ 
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ดำวเทียมและยำนอวกำศ 
การส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะต้องอาศัยเทคโนโลยีจรวดเพ่ือเอาชนะแรงดึงดูดของโลก ต่อมา
มีการพัฒนาระบบการขนส่งอวกาศซึ่งประกอบด้วย จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก และยานขนส่ง
อวกาศ ท าให้การส่งดาวเทียมและยานอวกาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน าชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการแก้ปัญหาเพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในยานอวกาศด้วยการออกก าลัง
กาย 
ประเภทของดำวเทียมบำงประเภท เช่น  
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
2. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์  
3. ดาวเทียมชีวภาพ  
4. ดาวเทียวทางการทหาร  
5. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก  
6. ดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม  
7. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์  
8. ดาวเทียมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องทดลอง LDEF ซึ่งยานขนส่งอวกาศน าไปปล่อยในอวกาศ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2527 และน ากลับลงมา เมื่อ 12 ม.ค. 2533 โครงการทดลองน าเมล็ดมะเขือเทศ 5 ถุง
ใหญ่ หลังกลับมาแล้วจ่ายเมล็ดมะเขือเทศ 2 แบบ ให้ศึกษาคือที่น ามาจากอวกาศเปรียบเทียบกับที่ผิวโลก
ศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดมะเขือเทศท้ังสองการส่งดาวเทียมและยานอวกาศจากพ้ืนโลกขึ้นสู่อวกาศ ต้อง
ต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลก ดาวเทียมและยานอวกาศต้องเอาชนะ แรงดึงดูดของโลก โดยอาศัยจรวดที่มีแรงขับ
ดันและความเร็วสูง ความเร็วของจรวดต้องมากกว่า 7.91 กิโลเมตรต่อวินาที ยานอวกาศจึงจะสามารถขึ้นไปสู่
อวกาศและโคจรรอบโลกในระดับต่าที่สุด  (0 กิโลเมตร) ได้ ถ้าความเร็วมากว่านี้ ยานจะขึ้นไป โคจรอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่า เช่น ถ้าหากความเร็วจรวดเป็น 8.66 กิโลเมตรต่อวินาที ยานจะขึ้นไปได้สูง 1,609 กิโลเมตร ถ้า



94 
 

หากจะให้ ยานหนีออกไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ จรวดที่พายานออกไปต้องมีความเร็วที่ผิวโลกมากกว่า 11.2 
กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งเรียกว่า ความเร็วหลุดพ้น  
(Escape Velocity) หรือความเร็วผละหนีความเร็วหลุดพ้นจากโลกจะลดต่ าลงเมื่อห่างจากโลกมากขึ้น ดัง
ตารางความสูงจากผิวโลก และความเร็วผละหนี เชื้อเพลิงที่ใช้ในการส่งยานอวกาศ ควรใช้เชื้อเพลิงเหลว ซึ่ง
แยกเชื้อเพลิงและสารที่ช่วยในการเผาไหม้ออกจากกัน การน าจรวด มาต่อเป็นชั้น ๆ จะช่วยลดมวลของจรวด
ลง และเมื่อจรวดชั้นแรกใช้เชื้อเพลิงหมด ก็ปลดทิ้งไป และให้จรวดชั้นต่อไป ท าหน้าที่ ต่อจนถึงจรวดชั้น
สุดท้ายที่ติดกับดาวเทียมหรือยานอวกาศ ปี พ.ศ. 2469 โรเบิร์ต กอดดาร์ ชาวอเมริกัน ประสบความส าเร็จใน
การสร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลว โดยใช้ออกซิเจนเหลว เป็นสารที่ช่วย ในการเผาไหม้อยู่ในถังหนึ่งและไฮโดรเจน
เหลวเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในอีกถังหนึ่ง 
ระบบก ำรขนส่งอวก ำศ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
1. จรวดเชื้อเพลิงแข็งขนาบ 2 ข้าง  
2. ถังเชื้อเพลิงภายนอก  
3. ยานขนส่งอวกาศ 
ควำมรู้วิทยำศำสตร์พื้นฐำนกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 
- การส่งและควบคุมติดตามดาวเทียมและยานอวกาศอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันจากเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งเป็นไป
ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาที่แก๊สร้อนถูกขับออกมาจากการเผาไหม้ เท่ากับแรงปฏิกิริยา
ที่กระท าต่อจรวด ส่งผลให้จรวดเคลื่อนที่ในทิศตรงข้าม ดังนั้นแรงดันของจรวดจะแปรตามความเร็วของแก๊สที่
ถูกขับออกมาจากจรวด 
- การพบอัตราส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงกับสารที่ให้ออกซิเจน ซึ่งรวมกันเป็นสารขับดัน เช่น อัตราส่วนของ
สารขับดันที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลว ( เชื้อเพลิง) กับออกซิเจนเหลว เป็น 1 : 1.5 โดยน้ าหนัก เป็นต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับความเร็วในวงโคจรของยานอวกาศที่ระดับความสูงต่าง ๆ โดยที่ยานอวกาศไม่ตกลงมาสู่พ้ืน
โลก เช่น ที่ความสูง 160 กิโลเมตร ยานอวกาศต้องโคจรด้วยความเร็วประมาณ 7.8 กิโลเมตรต่อวินาที 
- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ ซึ่งอาจผลิตได้จากแหล่งต่อไปนี้ 
- เซลล์สุริยะ (solar cells) 
- เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells) 
- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
    จากความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์
อากาศ โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การส ารวจทรัพยากรของโลกจากดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากร การสื่อสารโทรคมนาคมจากดาวเทียมสื่อสาร และการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์จากดาวเทียมที่มี
กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 
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ผลของควำมก้ำวหน้ำดำ้นอวกำศ 
   จากการส ารวจอวกาศท าให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งความรู้เกี่ยวกับโลก อวกาศ
ในห้วงลึก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อโครงการอวกาศ เป็นผลให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความรู้
ดังกล่าว ได้แก่ 
    - ความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคม 
    - การใช้ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
    - ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจจับ วัสดุศาสตร์ และ
เทคโนโลยีพลังงาน 
    - การเพ่ิมพูนความรู้ในเชิงลึกและกว้างทางดาราศาสตร์ 
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง แรงและพลังงำนเพื่อชีวิตและกำรเคลื่อนที 

 
1. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของคาดังต่อไปนี้ 
    1.1 แรง (force) หมายถึง 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 
    1.2 สนามโน้มถ่วง (gravitational field) หมายถึง 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
    1.3 สนามไฟฟ้า (Electric field) หมายถึง 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
    1.4 สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) หมายถึง 
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ 
    2.1 การกระจัด หมายถึง
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
    2.2 ความเร็ว หมายถึง
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
    2.3 ความเร่ง หมายถึง
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  
3. ให้ผู้เรียนติดรูปภาพการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน อย่างน้อย 3 ภาพ 
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
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เฉลยใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง แรงและพลังงำนเพื่อชีวิตและกำรเคลื่อนที 

 
1. ให้ผู้เรียนอธิบำยควำมหมำยของค ำดังต่อไปนี้  
   1.1 แรง (force) หมายถึง  
แรง หมายถึง สิ่งที่มากระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่  
   1.2 สนามโน้มถ่วง (gravitational field) หมายถึง  
สนามโน้มถ่วง หมายถึง บริเวณโดยรอบโลกที่สามารถส่งแรงดึงดูดกระท าต่อวัตถุที่วางอยู่ในบริเวณนั้นได้  
   1.3 สนามไฟฟ้า (Electric field) หมายถึง  
สนามไฟฟ้า หมายถึง บริเวณโดยรอบประจุไฟฟ้าที่สามารถส่งแรงกระท าต่อประจุทดสอบที่วางอยู่ในบริเวณ
นั้นได้  
   1.4 สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) หมายถึง  
สนามแม่เหล็ก หมายถึง บริเวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กที่สามารถส่งแรงกระท าต่อวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กซึ่งวาง
อยู่ในบริเวณนั่น  
2. ให้ผู้เรียนอธิบำยควำมหมำยของค ำต่อไปนี้  
    2.1 การกระจัด หมายถึง ระยะกระจัดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ขนาดของการ
กระจัด แทนด้วยเส้นตรง ที่ปลายมีหัวลูกศรซึ่งแทนทิศทางของการกระจัด  
    2.2 ความเร็ว หมายถึง การกระจัดที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา  
    2.3 ความเร่ง หมายถึง ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา  
3. ให้ผู้เรียนติดรูปภำพกำรเคลื่อนที่ของสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน อย่ำงน้อย 3 ภำพ  
ตัวอย่ำง  
ภาพรถยนต์วิ่งทางโค้ง  รถไฟก าลังวิ่ง   คนก าลังเตะฟุตบอล  
คนแกว่งชิงช้า                พัดลมก าลังหมุน 
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง เทคโนโลยีอวกำศ 

1. เทคโนโลยีอวกาศหมายถึง  
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................  
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างอธิบาย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ...........  
...................................................................................................................... ........................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................... ...........................  
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. โครงการส ารวจอวกาศที่ส าคัญได้แก่โครงการส ารวจอะไรบ้าง  
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ดาวเทียมไทยคมของประเทศไทยมีไว้เพ่ือประโยชน์อะไร  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. ............................................................................. 
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เฉลยค ำตอบใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   

เรื่อง เทคโนโลยีอวกำศ 
1.ควำมหมำยของเทคโนโลยีอวกำศ  

อวกาศ หมายถึง อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่อยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลกออกไป ไม่สามารถระบุถึง
ขอบเขตได้อย่างชัดเจน โดยปกติอวกาศเป็นที่ว่างเปล่า มีความหนาแน่นน้อย การศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวกาศ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ เครื่องมือ และกลวิธีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้น 
เทคโนโลยีอวกาศ จึงหมายถึง ระเบียบการน าความรู้ เครื่องและวิธีการต่าง ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ และอวกาศ ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วย เช่น การน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ส ารวจและตรวจสอบ
สภาพอากาศของโลก เป็นต้น  
2.ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศ  

ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมีมากมายหลายชิ้น โดยเฉพาะการสร้าง
ดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาช่วยอ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ที่ส าคัญ 
ได้แก่  

การสื่อสาร  
ดาวเทียมสื่อสาร เป็นดาวเทียมที่ท าหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุเพ่ือการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ทั้งที่เป็นการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับกิจการโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร 
รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณวิทยุ  

การพยากรณ์อากาศ  
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ท าหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบด้วยข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยา เช่น จ านวนและชนิดของเมฆ ความแปรปรวนของอากาศ ความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ ท าให้
สามารถเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ  ้โดยเฉพาะการเกิดลาพายุ  

การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นดาวเทียมที่ถูกใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่ส ารวจดูพ้ืนที่ผิวโลกและ

กำรเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา เป็นประโยชน์ด้าน
การเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
3.โครงกำรส ำรวจอวกำศที่ส ำคัญได้แก่โครงกำรส ำรวจอะไรบ้ำง  

ไพออเนียร์ 5 เมื่อปี 2501 ส ารวจ โลก ดาวศุกร์ เรื่อง แถบรังสีและลมสุริยะ  
เรนเจอร์ เมื่อปี 2504 ส ารวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ถ่ายรูปพื้นผิวดวงจันทร์  
เซอร์เวย์เออร์ เมื่อปี 2504 ส ารวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ลงดวงจันทร์โดยไม่มีมนุษย์เป็นล าแรก  
มาริเนอร ์2 เมื่อปี 2505 ส ารวจ ดาวศุกร์ เรื่องอุณหภูมิ สนามแม่เหล็ก บรรยากาศ  
มาริเนอร ์4 เมื่อปี 2508 ส ารวจ ดาวอังคารเรื่อง ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศ  
มาริเนอร ์5 เมื่อปี 2510 ส ารวจ ดาวศุกร์ เรื่อง ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศ  
วีนัส 4 เมื่อปี 2510 ส ารวจ ดาวศุกร์ ลงสู่พ้ืนดาวศุกร์โดยไม่มีมนุษย์  
อะพอลโล 11 เมื่อปี 2512 ส ารวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ยานอวกาศล าแรกลงดวงจันทร์  

   ไพออเนียร์ F เมื่อปี 2513 ส ารวจ ดาวพฤหัสบดี โดย ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศแรงโน้มถ่วง 
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ไพออเนียร์ G เมื่อปี 2517 ส ารวจ ดาวพฤหัสบดี โดย ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศแรงโน้มถ่วง 
ไวกิ้ง 1, 2 ปี 2519 ดาวอังคาร ส ารวจสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิ บรรยากาศ ความสั่นสะเทือน พ้ืนผิวและ
สนามแม่เหล็ก  

4. ดำวเทียมไทยคมของประเทศไทยมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร  
            -เพ่ือการสื่อสาร 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………......................................……………………………………………………………………………………………… 
…………………………...................……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………..................………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………..................………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………................………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………................………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….................………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................……………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................…………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง อาชีพช่างไฟฟ้า  
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนือ้หาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
๖  อาชีพช่างไฟฟ้า 

๑.สามารถอธิบาย 
ออกแบบ วางแผน 
ทดลอง ทดสอบ 
ปฏิบัติการเรื่อง
ไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด 
วิเคราะห์  
๒.สามารถ
เปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย ของการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรม แบบขนาน 
แบบผสม    
 

๑. ประเภทของไฟฟ้า  
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ไฟฟ้า  
๓. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย  
๔. กฎของโอห์ม  
๕. การเดินสายไฟฟ้าอย่าง
ง่าย  
๖. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย  
๗. ความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า  
๘. การบริหารจัดการและการ
บริการ  
๙. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่
อาชีพ  
๑๐. ค าศัพท์ทางไฟฟ้า 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
1. ผู้เรียนน าเสนอการเรียนเรื่อง
อาชีพช่างไฟฟ้า ให้เข้าใจโดยไป
ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่
มีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า ซึ่งจะได้ข้อมูล
ครบ ประหยัดเวลาไม่ต้องรอการ
สอนเสริม 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 
- ครูชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตน
ในการค้นคว้าและการจัดท าใบงาน
ให้นักศึกษาเข้าใจให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเบื้องต้น 
- ครูชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตน
ในการค้นคว้าและการจัดท าใบงาน
ให้นักศึกษาเข้าใจ 
 

 

- ใบความรู้เรื่องอาชีพช่าง
ไฟฟ้า  
- .ใบงานเรื่องอาชีพช่าง
ไฟฟ้า  
-อินเตอร์เน็ต  
- สื่อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ส าหรับ
ค้นคว้าที่เหมาะสมตามแต่
ละสภาพพ้ืนที่ในการ
จัดการเรียนรู้ของ กศน.แต่
ละแห่ง  
1. วีซีดีทางไกล  
2. ETV  
3. ภาคีเครือข่าย  
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

- ใบงานสรุป
การศึกษานอก
สถานที่  
- รายงานการ
ค้นคว้า  
- แฟ้มสะสมงาน  
- ใบงานสรุปผล
การค้นคว้า  
- แฟ้มสะสมงาน  
- เกณฑ์การ
ประเมิน  
- การค้นคว้า  
- น าเสนอรายงาน  
- แบบทดสอบ  
- อภิปราย 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๓.สามมารถ
ประยุกต์และ
เลือกใช้ความรู้ และ
ใช้ทักษะอาชีพทาง
ไฟฟ้า ให้เหมาะสม
กับด้านบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
- ผู้เรียนได้ฝึกการบันทึกสรุปผลงาน
จัดท ารายงานเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์
ผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงานของ
ผู้เรียน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้  
- ผู้เรียนน าเสนอผลงาน  
- ครูตัดสินผลรายงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5.หนังสือเรียน  
6. ห้องสมุด  
7. Tutor Chanel  
8. E-learning  
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 ใบควำมรู้  
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เร่ือง อำชีพช่ำงฟ้ำ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ำ  
1 สำยไฟ เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้าจะน าพลังงานไฟฟ้า
ผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟท าด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้า (ยอมให้กระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านได้ดี) ได้แก่  
1) สายไฟแรงสูง ท าด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และน้ าหนักเบากว่าทองแดง  
2) สายไฟทั่วไป (สายไฟในบ้าน) ท าด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะเงิน 
 

 
 
ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็นฉนวนที่ทนความร้อน เช่น สายเตารีด  
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรือน  
ค. สายคู่ มีลักษณะอ่อน ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์  
ง. สายเดี่ยว ใช้เดินในท่อร้อยสาย 
2 ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแสผ่านมามาก
ฟิวส์จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ฟิวส์ท าด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่ว กับดีบุก และบิสมัทผสมอยู่ ซึ่งเป็น
โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ า มีความต้านทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งาน 
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3 สวิตซ ์เป็นอุปกรณ์ที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ท าหน้าที่คล้ายสะพานไฟ โดยต่ออนุกรมเข้ากับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า สวิตซ์มี 2 ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง 

 
4 สะพำนไฟ เป็นอุปกรณ์ส าหรับตัด หรือต่อวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกที่มีลักษณะเป็นขา
โลหะ 2 ขา ซึ่งมีท่ีจับเป็นฉนวน เมื่อสับคันโยกลงไปในช่องที่ท าด้วยตัวน าไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้า
จะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้า และเม่ือยกคันโยกข้ึนกระแสไฟฟ้าจะหยุดไหล 
 

 
 
 
 
5 สตำร์ตเตอร ์(Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ท าหน้าท่ีต่อหรือตัดวงจรอุ่นไส้
ก่อนของหลอด สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจ ากัดระยะเวลาการท างาน 
ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มีขีดจากัดระยะเวลาการท างาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
  1) ชนิดไม่สามารถตั้งใหม่ได้ 
  2) ชนิดตั้งใหม่ได ้
  3) ชนิดตั้งใหม่ได้อัตโนมัติโดยการกระตุ้นด้วยสวิตช์หลัก หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่ออกแบบไว้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการจุดหลอด 
 
6 บัลลำสต์ (Ballast) ท าหน้าที่เพ่ิมความต่างศักย์ไฟฟ้า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับสูง บัลลาสต์ที่ใช้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
1) บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballast) เป็นบัลลาสต์ที่ใช้ขดลวดพันรอบแกนเหล็กเพ่ือทางาน
เป็น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด 

 
 
ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า 
 
2) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็นบัลลาสต์ที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางานจะมีราคา
ค่อนข้างแพง แต่มีข้อดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้าหลายข้อคือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของหลอด ไม่เกิดการ
กระพริบหรือเกิดแสงวาบ สามารถเปิดติดทันทีไม่ต้องใช้สตาร์ตเตอร์ เพ่ิมอายุการใช้งานของหลอด และไม่ต้อง
ปรับปรุงเรื่องตัวประกอบกาลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี้ยังไม่มีเสียงรบกวน และน้าหนักเบาอีกด้วย 
 

 
 
ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส ์
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7 มิเตอร์ไฟฟ้ำ 

  เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้ว
สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี้น าไปสู่การสร้างเครื่องวัด(มิเตอร์) การเบนของเข็ม
บนสเกลจะบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นเคร่ืองวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 
 

 
 
   แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผลทางแม่เหล็ก 
เครื่องมือที่ง่ายที่สุด คือเข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพ่ือตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดหรือไม่ แกล
แวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ใช้หลักการผลทางมอเตอร์ในการแสดงการเบนของเข็ม 
   แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นเครื่องมือใช้วัดกระแสไฟฟ้า ท าด้วยแกลแวนอมิเตอร์ชนิดขดลวด มีการ
ออกแบบท าให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวัดกระแสไฟฟ้าค่าสูงๆ ต้องเพ่ิมชันต์เข้าไปเพ่ือให้กระแสไฟฟ้าสูงท า
ให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่ 
   โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด ท าจากแกลแวนมิเตอร์
ที่ต่ออนุกรม กับความต้านทานสูงความต่างศักย์ขนาดหนึ่งให้กระแสไฟฟ้าที่ท าให้เข็มเบนไปเต็มสเกล ในการ
วัดความต่างศักย์สูงมากๆ ต้องใช้มัลติไพลเออร์ 
   มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นแกลแวนอมิเตอร์ที่ต่อกับชันต์(ดูแอมมิเตอร์)และมัลติไพลเออร์ (ดูโวลต์
มิเตอร์)ใช้วัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
    มิเตอร์ชนิดแท่งเหล็กเคลื่อนที่ (Moving iron meter) เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าซึ่งท าให้เกิดการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรือผลักกัน ทาให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนั้น 
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กำรต่อวงจรไฟฟ้ำ 
    วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแหล่งก า เนิดพลังงาน
ไฟฟ้าต่อเชื่อมเข้ากับเส้นลวดตัวน า และอุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่ง หรือสองชนิด เช่น สวิตซ์ความต้านทาน 
แอมมิเตอร์โวลด์มิเตอร์ หรือหลอดไฟฟ้า เป็นต้น กระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากแหล่งก าเนิดไปโดยรอบวงจรที่
ต่อเชื่อมกัน 
 

 
 
วงจรไฟฟ้ำที่มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ำ 
   นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้วาดง่าย และท า
ความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แสดงไว้   ดังตาราง 
 
 

 



110 
 

 

กำรต่อวงจรไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กำรต่อวงจรไฟฟ้ำแบบอนุกรม 
การต่อแบบอนุกรมเป็นวงจรที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกันกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์
อ่ืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็นวงจรเดียว ข้อเสียของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใด
อุปกรณ์หนึ่งเสียก็จะทาให้กระแสไฟฟ้าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้ 
 

 
 
สรุปลักษณะส ำคัญของกำรต่อควำมต้ำนทำนแบบอนุกรม 
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนั้นความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึ้น 
2. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้าในวงจร 
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างปลาย
ทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานแต่ละตัว 
 
2. กำรต่อวงจรไฟฟ้ำแบบขนำน 
  การต่อแบบขนานเป็นวงจรไฟฟ้าที่แยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเชื่อมต่อกันกับแผล่งก าเนิดไฟฟ้า มีลักษณะ
ของรูปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานก็คือ ถ้าอุปกรณ์
ใดอุปกรณ์หนึ่งเสีย หรือชารุด อุปกรณ์อ่ีนก็ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 
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ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยปริมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามี
ความต้านทานสูง ก็จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลอย่างน้อย แต่ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้านทานต่ า  จะมี
ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอันรวมกันแล้วจะเท่ากับ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแหล่งก าเนิด เราใช้หลักการและความสัมพันธ์จากกฎของโอห์ม มาค านวณหาความ
ต้านทาน และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได้ 
 
สรุปสำระสำคัญของกำรต่อควำมต้ำนทำนแบบขนำน 
1. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวที่น้อยที่สุดที่นา มาต่อขนานกัน 
2. ปริมาณกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้าของวงจรย่อย 
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน 
 
กฎของโอห์ม 
   กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้นั้น เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจร และปริมาณกระแสไฟฟ้า
ภายในวงจรจะถูกจ ากัดโดยความต้านทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั้น ๆ ดังนั้นปริมาณกระแสไฟฟ้ าภายใน
วงจรจะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า และค่าความต้านทานของวงจร ซึ่งวงจรนี้เรียกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่า
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้า และแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า โดยเขียน
ความสัมพันธ์ได้ดังนี ้
 
 กำรเดินสำยไฟฟ้ำ 
วิธีการเดินสายไฟฟ้า แบ่งออกได้ 2 แบบ คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง 
1. การเดินสายไฟบนผนัง 
   การเดินสายไฟแบบนี้จะมองเห็นสายไฟ อาจท า ให้ดูไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดินสายไฟ 
ไม่เรียบตรง ยิ่งจะเสริมให้ดูไม่เรียบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีข้อดีที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบฝังในผนัง 
สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย 
2. การเดินแบบฝังในผนัง  
   การเดินแบบฝังในผนังเป็นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซึ่งฝังในผนังอาคาร ท า ให้ดูเรียบร้อย
และตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้อยสายต้องท าควบคู่ไปพร้อมการ 
ก่อ-ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรือปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนังโดยไม่ร้อยใส่ท่อร้อยสายไฟ 
เพราะหากเกิดไฟรั่วอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้อาศัยเมื่อไปสัมผัสก าแพง การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบเดินสาย
บนผนัง การติดตั้งมีความยุ่งยากและซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมภายหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้วท า
ได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก 
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การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายลอยตามผนังอาคาร ขณะที่การเดินท่อน้ าจะเดินท่อลอยตามขอบพ้ืนและ
ขอบผนังเมื่อใช้งานไป หากเกิดการชารุดเสียหายขึ้นการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็สามารถท าได้ไม่ยาก แต่
ในปัจจุบันบ้านเรือนสมัยใหม่ มีความพิถีพิถัน ในด้านความสวยงามมากขึ้น การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสาย
ร้อยท่อ ซึ่งฝังอยู่ภายในผนัง หรือเหนือเพดานขณะที่การเดินท่อน้ า จะใช้วิธีเดินท่อฝังอยู่ภายในผนัง หรือใต้พ้ืน 
เพ่ือซ่อนความรกรุงรัง ของสายไฟ และท่อน้ าเอาไว้ การเดินสายไฟและท่อน้ าแบบฝังนี้แม้จะเพ่ิมความสวยงาม 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แก่ตัวบ้าน แต่ก็มีข้อเสียแฝงอยู่ เพราะถ้าเกิดปัญหาไฟช็อต ไฟรั่ว หรือท่อ
น้ ารั่ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ การติดตั้งอย่างผิดวิธี หรือการช ารุดเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานก็ตาม การตรวจสอบ หรือการซ่อมแซมย่อมท าได้ล าบาก อาจถึงขั้นต้องท าการรื้อฝ้า
เพดานรื้อกาแพงหรือพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือท าการตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิด ความเสียหาย
ต่อตัวบ้าน เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการวางระบบไฟฟ้า วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นอย่างง่ายๆวิธีหนึ่งก็
คือการเลือกเดินสายไฟแบบลอย ซึ่งอาจจะดูไม่เรียบร้อยนักและเหมาะสาหรับ อาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก
เท่านั้น แต่ส าหรับผู้ที่ต้องการความประณีตสวยงามหรือบ้านขนาดใหญ่ที่มีการเดินสายไฟ เป็นจ านวนมาก 
การเดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวอาจจะป้องกันหรือท าให้ 
ลดน้อยลงได้โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุที่ถูกต้อง และมีขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งอย่าง
ถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน 

ข้อแนะน ำในกำรออกแบบระบบวงจรไฟฟ้ำภำยใน 
    ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพ้ืนที่ต่างๆ เป็นส่วนๆ เช่น แยกตามชั้นหรือแยกตาม
ประเภทของการใช้ไฟฟ้า ท าให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง ห้องควรแยกไว้ต่ างหากเพราะหาก
ต้องดับไฟในบ้าน เพ่ือซ่อมแซมจะได้ไม่ต้องดับไฟห้องครัวที่มีตู้เย็นที่แช่อาหารไว้ อาหารจะได้ไม่เสีย 
 
กำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ติดตั้งจ านวนหลอดไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน 
- ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่ใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุกี่ใช้งานยาวนานกว่า เช่น หลอดฟูออเรสเซนต์      
หลอดคอมแพคท์ เป็นต้น 
- ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเป็นประจา 
- ตกแต่งภายในอาคารสถานที่โดยใช้สีอ่อนเพื่อเพ่ิมการสะท้อนของแสง 
- ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าทุกดวงเมื่อเลิกใช้งาน 
พัดลม 
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
- ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร 
- เปิดเฉพาะเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น 
- หมั่นบารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
เครื่องรับโทรทัศน์ 
- ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวและพ้ืนที่ในห้อง 
- ควรเลือกชมรายการเดี่ยว หรือเปิดเมื่อถึงเวลาที่มีรายการที่ต้องการชม 
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- ถอดปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้งเมื่อไม่มีคนชม 
 
เครื่องเป่าผม 
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื่องเป่าผม 
- ควรขยี้และสางผมไปด้วยขณะใช้เครื่องเป่าผม 
- เป่าผมด้วยลมร้อนเท่าที่จ าเป็น 
เตารีดไฟฟ้า 
- พรมน้ าเสื้อผ้าแต่พอสมควร 
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้า 
- เริ่มต้นรีดผ้าบาง ๆ ขณะที่เตารีดยังร้อนไม่มาก 
- เสื้อผ้าควรมีปริมาณมากพอสมควรในการรีดแต่ละครั้ง 
- ถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด 2-3 นาที เพราะยังคงมคีวามร้อนเหลือพอ 
หม้อชงกาแฟ 
- ใส่น้ าให้มีปริมาณพอสมควร 
- ปิดฝาให้สนิทก่อนต้ม 
- ปิดสวิตซ์ทันทีเม่ือน้ าเดือด 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ถอดปลั๊กออกเม่ือข้าวสุกหรือไม่มีความจ าเป็นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป 
ตู้เย็น 
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ตั้งวางตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน 
- ไม่ควรน าอาหารที่ร้อนเข้าตู้เย็นทันที 
- ไม่ควรใส่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไป 
- หมั่นละลายน้ าแข็งออกสัปดาห์ละครั้ง 
- หมั่นท าความสะอาดแผงระบายความร้อน 
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ๆ หรือปล่อยให้เปิดทิ้งไว้ 
- ดูแลยางขอบประตูตู้เย็นให้ปิดสนิทเสมอ 
เครื่องท าความร้อน 
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ไม่ควรปรับระดับความร้อนสูงจนเกินไป 
- ควรปิดวาล์วบ้างเพ่ือรักษาน้ าร้อนไว้ขณะอาบน้ า 
- ไม่ควรใช้เครื่องท าความร้อนในฤดูร้อน 
- ปิดวาล์วน้ าและสวิตซ์ทันทีเม่ือเลิกใช้งาน 
เครื่องปรับอากาศ 
- ห้องท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรใช้ฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อน 
- เลือกขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ห้อง 
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีได้รับการรับรองคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน 
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- ปรับระดับอุณหภูมิและปริมาณลมให้เกิดความรู้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล 
- หมั่นดูแลบารุงรักษาและท าความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิทเสมอ 
- ใช้พัดลมระบายอากาศเท่าที่จ าเป็น 
- ปิดเครื่องก่อนเลิกใช้พื้นที่ปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที 
เครื่องซักผ้า 
- ในการซักแต่ละครั้งควรให้ปริมาณเสื้อผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื่อง 
- ควรใช้วิธีผึ่งแดดแทนการใช้เครื่องอบผ้าแห้ง 
- ศึกษาและปฏิบัติตามวิธีการในคู่มือการใช้ 
 
 ควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุจำกอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ  
1) ก่อนลงมือปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ตรวจหรือวัดด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่าในสายไฟหรืออุปกรณ์นั้นมี
ไฟฟ้าหรือไม่  
2) การท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวิตช์ไฟหรือตัดไฟฟ้าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์นั้นลงดินก่อนท างาน
และตลอดเวลาที่ท างาน  
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน" ดิน " ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน  
5) การจับต้องอุปกรณ์ท่ีมีไฟฟ้า จะต้องทาโดยอาศัยเครื่องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น  
6) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นอย่างดี 
7) ขณะท างานต้องมั่นใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่สัมผัสกับส่วนอื่นของอุปกรณ์
ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ  
8) การใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลดกุญแจและป้ายต้อง
กระท าโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ  
9) การขึ้นที่สูงเพ่ือทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้เข็มขัดนิรภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาดใหญ่คล้องเอาไว้กับ
โครงสร้างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร  
10) การท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าหากเป็นไปได้ควรมีผู้ช่วยเหลืออยู่ด้วย  
 
 ข้อควรระวังในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำทั่ว ๆ ไป  
- เมื่อพบว่าฝาครอบ หรือกล่องสวิตช์ชารุด หรือตกเสียหาย และควรรีบเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที  
- รักษาความสะอาดของพ้ืนบริเวณท่ีซึ่งสวิตช์อยู่ใกล้ ๆ  
- หมั่นส ารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์ ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรือโลหะที่น าไฟฟ้าอยู่และ
อย่าน าชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม เช่น ฟิวส์ ออกจากตู้ควบคุม  
- การเปลี่ยนฟิวส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะงานนั้น ๆ และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิตช์ (ให้วงจรไฟฟ้าเปิดให้เรียบร้อย
ก่อน)  
- อย่าใช้ฝาครอบที่ท าด้วยสารที่สามารถลุกติดไฟได้ เปิดฝาครอบสวิตช์  
- สวิตช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี้  
  * ใช้กับกระแสไฟตรง หรือกระแสสลับ  
  * ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (หรือแรงดัน/แรงเคลื่อนไฟฟ้า)  
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  * กระแสไฟฟ้า * เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าที่ต่อกับสวิตช์นั้น  
  * ชื่อผู้รับ - ต้องสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด เมื่อต้องการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วให้ท า
สัญลักษณ์หรือป้ายที่สวิตช์ว่า "กาลังซ่อม" 
- ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าปิด ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับสัญญาณถูกต้อง และก่อนเปิดทดลอง
เดินเครื่องควรตรวจดูว่าเครื่องจักรนั้นไม่มีวัตถุอ่ืนใดติดหรือขัดอยู่  
- การส่งสัญญาณเกี่ยวกับเปิด--ปิดสวิตช์ ควรท าด้วยความระมัดระวัง  
- อย่าปิด—เปิดสวิตช์ขณะมือเปียกน้ า 
 - การสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าปิดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนั้นถูกต้อง  
- การขันสลักเกลียวเพ่ือยึดสายไฟฟ้า ต้องขันให้แน่น  
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดอย่าฝืนใช้งานจะเกิดอันตรายได้ 
 
 ข้อที่ไม่ควรกระทำในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 
- ไม่ควรถอดปลั๊กไฟด้วยการดึงสายไฟ  
- ไม่ควรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุด 
 - ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟท่ีช ารุด  
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินก าลัง  
- ไม่ควรต่อปลั๊กผิดประเภท  
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเองถ้าหากไม่มีความรู้อย่างแท้จริง  
 
 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงำน  
การแต่งกาย  
- เครื่องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร คือ เสื้อและกางเกงที่เป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งอยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย เสื้อผ้าที่ฉีกขาดไม่ควรน ามาใช้ เพราะจะท าให้เข้าไปติดกับเครื่องจักรที่ก าลังหมุนได้  
- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อย  
- ไม่ควรใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน 
 - ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบู๊ด เพื่อป้องกันเศษโลหะท่ิมตา 
 - ควรสวมแว่นตา เพ่ือป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา เช่น การเจียระไนงาน หรือแสงจากการเชื่อมโลหะ  
- ควรสวมหมวกในกรณีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเสี่ยง  
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรือมิฉะนั้นควรสวมหมวก 
 - สภาพการท างานที่มีเสียงดัง ควรสวมที่ครอบหู 
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 กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรที่ดี 
บริการที่ด ีหมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อผู้รับบริการ มีระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ระดับท่ี 1 สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยความเต็มใจ 
o ให้บริการที่เป็นมิตรภาพ 
o ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก้ผู้รับบริการ 
o แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 
o ประสานงานให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
o ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัด
ภาระ 
o ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและน าข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้บริการไปพัฒนาให้การบริการดียิ่งขึ้น 
ระดับท่ี 3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องให้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
o ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
o น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
ระดับท่ี 4 เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
o พยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
o ให้ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ระดับท่ี 5 ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
o คิดถึงประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว 
o เป็นที่ปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
o สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการหรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ า เป็น 
ปัญหา โอกาส เพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
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ใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ ๑ 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบาย  
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2. การต่อวงจรไฟฟ้ามีก่ีแบบมอะไรบ้างอธิบาย 
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............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .............................................................................  
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3. อธิบาย  กฎของโอห์ม 
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ใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ ๒ 

 
1. จงบอกการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย มาอย่างน้อย 2 ชนิด  
............................................................................................................................. .................................................  
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............................................................................................................................. .................................................  
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2. จงบอกถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า มาอย่างน้อย 5 ข้อ   
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..............................................................................................................................................................................  
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เฉลยใบงำน 

วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ ๑ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ำ ประกอบด้วยอะไรบ้ำง อธิบำย  
     1.สายไฟ เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้าจะน าพลังงาน
ไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟท าด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้า(ยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี)  
      2.ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแสผ่านมา
มากฟิวส์จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ฟิวส์ท าด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่ว กับดีบุก และบิสมัทผสมอยู่ ซึ่งเป็น
โลหะที่มีจุดหลอดเหลวต่ า มีความต้านทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งาน 
     3. สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ท าหน้าที่คล้ายสะพานไฟ โดยต่ออนุกรม
เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า สวิตซ์มี 2 ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง 
     4. สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์ส าหรับตัด หรือต่อวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกที่มีลักษณะเป็นขา
โลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเป็นฉนวน เมื่อสับคันโยกลงไปในช่องที่ท าด้วยตัวน าไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้า
จะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้า และเม่ือยกคันโยกข้ึนกระแสไฟฟ้าจะหยุดไหล 
     5. สตาร์ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ท าหน้าที่ต่อหรือตัดวงจรอุ่นไส้กรองของ
หลอด 
     6. บัลลาสต์ (Ballast) ทาหน้าที่เพ่ิมความต่างศักย์ไฟฟ้า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับสูง บัลลาสต์
ที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
    7. มิเตอร์ไฟฟ้า เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้ว
สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี้นeไปสู่การสร้างเครื่องวัด(มิเตอร์) การเบนของเข็มบนสเกลจะ
บอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 
2. กำรต่อวงจรไฟฟ้ำมีกีแ่บบอะไรบ้ำงอธิบำย 
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
การต่อแบบอนุกรมเป็นวงจรที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกันกับแหล่งกาเนิดไฟฟ้า จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์
อ่ืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็นวงจรเดียว ข้อเสียของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใด
อุปกรณ์หนึ่งเสียก็จะทาให้กระแสไฟฟ้าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อ่ืนได้ 
2. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
การต่อแบบขนานเป็นวงจรไฟฟ้าที่แยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเชื่อมต่อกันกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า มีลักษณะ
ของรูปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวม ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใด
อุปกรณ์หนึ่งเสีย หรือช ารุด อุปกรณ์อ่ีนก็ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 
3. อธิบำย  กฎของโอห์ม 
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้นั้น เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจร และปริมาณ กระแสไฟฟ้าภายใน
วงจรจะถูกจ ากัดโดยความต้านทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั้น ๆ ดังนั้นปริมาณ กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะ
ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า และคา่ความต้านทานของวงจร ซึ่งวงจรนี้เรียกว่า กฎ ของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้าที่
ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้า และแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า 



120 
 

เฉลยใบงำน 
วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ พว ๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง อำชีพช่ำงไฟฟ้ำ ๒ 

1. จงบอกกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย มำอย่ำงน้อย 2 ชนิด  
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ติดตั้งจ านวนหลอดไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน 
- ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่ใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เช่น หลอดฟูออเรส
เซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็นต้น 
- ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเป็นประจ า 
- ตกแต่งภายในอาคารสถานที่โดยใช้สีอ่อนเพื่อเพ่ิมการสะท้อนของแสง 
- ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าทุกดวงเมื่อเลิกใช้งาน 
พัดลม 
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
- ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร 
- เปิดเฉพาะเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น 
- หมั่นบารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
2. จงบอกถึงควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุจำกอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ มำอย่ำงน้อย 5 ข้อ   
1) ก่อนลงมือปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ตรวจหรือวัดด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่าในสายไฟหรืออุปกรณ์นั้นมี
ไฟฟ้าหรือไม ่ 
2) การท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวิตช์ไฟหรือตัดไฟฟ้าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์นั้นลงดินก่อนท างาน
และตลอดเวลาที่ท างาน  
3) การตอ่สายดินให้ต่อปลายทางด้าน" ดิน "ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน  
5) การจับต้องอุปกรณ์ท่ีมีไฟฟ้า จะต้องท าโดยอาศัยเครื่องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น  
6) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นอย่างดี  
7) ขณะทางานต้องมั่นใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่สัมผัสกับส่วนอื่นของอุปกรณ์
ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ  
8) การใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลดกุญแจและป้ายต้อง
กระท าโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ  
9) การขึ้นที่สูงเพ่ือท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้เข็มขัดนิรภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาดใหญ่คล้องเอาไว้กับ
โครงสร้างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร  
10) การท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าหากเป็นไปได้ควรมีผู้ช่วยเหลืออยู่ด้วย  
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....................................…………………………………………………………………… 
……………………………………………………....................…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………....................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….................………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................……………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
(………………..……………….…......…………) 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..................................…………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หัวเรื่อง 
1. การงานอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความส าคัญ และความจ าเป็นในการขยายอาชีพ 
2.   อธิบายลักษณะขอบข่ายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ขยายอาชีพ 
3.   อธิบายการจัดการในงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการขยาย

อาชีพ 
4.   อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการขยายอาชีพ 
5.   อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.ความส าคัญ และความจ าเป็นในการขยายอาชีพ 
2.การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก 
   - งานบ้าน 
   - งานเกษตร 
   - งานช่าง 
   - งานประดิษฐ์ 
   - งานธุรกิจ 
          ฯลฯ 
3.การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลก 
   3.1 การจัดการการผลิต 
      - การวางแผน 
      - การจัดท าโครงการ 
      - การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
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รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

      - การใช้แรงงาน 
 - การใช้สถานที่ 
 - การใช้ทุน 

        ฯลฯ 
3.2 การจัดการการตลาด 
     - การก าหนดทิศทางการตลาด 

- การหาความต้องการของตลาด 
   - การขนส่ง 
   - การขาย 
   - การก าหนดราคาขาย 
   - การท าบัญชีประเภทต่างๆ 

        ฯลฯ 
4.คุณธรรม จริยธรรม 
   - ความรับผิดชอบ 
   - การประหยัด 
   - การอดออม 
   - ความสะอาด 
   - ความประณีต 
   - ความขยัน 
   - ความซื่อสัตย์ 
           ฯลฯ 
5.การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 
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หัวเรื่อง 
1. ช่องทางการขยายอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความจ าเป็นในการมองเห็นช่องทางในการขยายอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ 
3. ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการขยายอาชีพ พร้อม

ทั้งให้เหตุผลในการขยายอาชีพท่ีเลือก 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.ความจ าเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 
2.ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ 
   - การลงทุน 
   - การตลาด 
   - กระบวนการผลิต 
   - การขนส่ง 

- การบรรจุหีบห่อ 
   - การแปรรูป 
   - ผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม 
   - ความรู้ความ สามารถ 
     ฯลฯ 
3.การก าหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้
เหตุผล 
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หัวเรื่อง 
1. การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1.ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ 
   - ความพร้อม 
   - ความต้องการของตลาด 
   - ความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆ 
   - ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  - สถานที่ 
  - แรงงาน 
  - เงินทุน 
      ฯลฯ  
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๒ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การงานอาชีพ 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
๗   อธิบายความส าคัญ และ

ความจ าเป็นในการขยาย
อาชีพ 
 

การขยายอาชีพในชุมชน 
ประเทศ และโลก 
   - งานบ้าน 
   - งานเกษตร 
   - งานช่าง 
   - งานประดิษฐ์ 
   - งานธุรกิจ 
          ฯลฯ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการขยาย
อาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก 
   - งานบ้าน 
   - งานเกษตร 
   - งานช่าง 
   - งานประดิษฐ์ 
   - งานธุรกิจ 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อธิบาย
ความหมาย ความส าคัญ ของการขยายอาชีพใน
ชุมชน ประเทศ และโลก 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้
พร้อมมอบหมายงานให้ไปศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

๑.แบบเรียน  
๒.ภูมิปัญญา 
๓.อินเตอร์เนต 
๔.แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
๕.ห้องสมุดประชาชน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด ๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงานและการ
น าเสนอกิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ  ๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม  ๒.ห้องสมุดประชาชน 
๓. กศน.ต าบล 
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.Internet  

๒. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ ๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 

 

 



128 
 

ใบความรู้ 

การขยายขอบขายอาชีพ 
หมายความถึง กิจกรรมอาชีพท่ีมีอยูสามารถขยายกิจกรรมที่เกี่ยวของและสัมพันธออกไปเปน 
ขอบขายอาชีพที่สรางรายได ใชทุน ทรัพยากรจากอาชีพหลักใหเกิดคุณคา สรางความเขมแข็งยั่งยืนในอาชีพได 
เชน 
1. การขยายขอบขยายอาชีพจากการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปผลผลิตภัณฑหรือผลพลอยไดไปสูกิจกรรมใหม เชน 
1.1 สรางธุรกิจแปรรูปหมูจากฟารมหมูของตนเอง 
1.2 สรางธุรกิจปุยหมักจากข้ีหมู 
1.3 สรางธุรกิจขนมหวานเยลลี่จากหนังหมู 
2. การขยายขอบขายอาชีพจากการสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพ เชน 
2.1 เฟรนชาย ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 
2.2 การสรางเครือขายนาขาวอินทรีย 
3. การขยายขอบขายอาชีพจากการตลาด เชน 
3.1 สวนมะพราวน้ําหอมแมตุม ศูนยกลางรับซื้อและขายสงมะพราวน้ําหอม 
ภายใตการควบคุมคุณภาพของตนเอง 
4. การขยายขอบขายอาชีพ จากการสงเสริมการทองเที่ยว เชน 
4.1 จัดบริการทองเที่ยวพักผอน กินอาหารเกษตรอินทรียที่ไรสุดปลายฟา 
4.2 ทองเที่ยวชิมผลไม ชมสวนชาวไรจันทบุรี 
5. การขยายขอบขายอาชีพกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัย เชน 
5.1 พักฟนรับประทานอาหารธรรมชาติไรสารพิษ ปฏิบัติธรรมกับ Home stay ครองรางจระเข 
6. การขยายขอบขายอาชีพกับการเรียนรู เชน 
6.1 เรียนรูระบบนิเวศ ความพอเพียงที่ไรนาสวนผสมคุณพิชิต 
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ใบงาน  

ความส าคัญและความจ าเปนในการขยายอาชีพ 
ค าชี้แจง : ใหครูและนักเรียนรวมกันน าผลการวิเคราะหของกลุมมาเทียบเคียงกับสาระความหมายความส าคัญ 
และความจ าเปนในการขยายอาชีพ แลวรวมกันคิดใหความหมายตอค าตาง ๆ ที่ก าหนดไวในแบบบันทึกนี้ 
เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันของชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ขอบขายของการขายอาชีพ หมายความถึง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
กิจกรรมอาชีพที่ท าอยู หมายความถึง 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
การสรางรายได หมายความถึง 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
การใชทุน ใชทรัพยากร หมายความถึง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................  
ความเขมแข็งและความยั่งยืน หมายความถึง.............................................................................................. .. 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .............................. 
การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป หมายความถึง 

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

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

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

การสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพหลัก หมายความถึง................................................................. 

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

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

................................................................................... ............................................................................. 
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การขยายอาชีพจากการตลาด หมายความถึง............................................................. ............................ 

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

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

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

การขยายอาชีพจากการสงเสริมการทองเที่ยว หมายความถึง............................................................... 

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

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

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

การขยายอาชีพจากการสงเสริมสุขภาพ อนามัย หมายความถึง........................................................... 

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

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

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

อ่ืน ๆ ยังมีอะไรบางที่ควรจะนิยามเอาไว  

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

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

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

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

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

................................................................................................... ............................................................. 
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ใบควำมรู้ 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก 

ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

กลมุอาชีพใหม 

 จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทั้งในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง 
รวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจ และประการส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม ดังนั้น อาชีพในปจจุบัน 
จะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก ซึ่งจะตองค านึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของ 
โลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึงทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตเลีย และทวีปแอฟริกา 
และจะตอง “รูศั กยภาพเรา” หมายถึ งรูศั กยภาพหลักของพ้ืนที่ ป ระเทศไทย คือศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพ้ืนที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพ้ืนที่ และ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของ
พ้ืนที่และสามารถแขงขันในเวทีโลก จึงไดก าหนดกลมุอาชีพใหม กลมุอาชีพ คือ  
กลมุอาชีพใหมดานการเกษตร  
กลมุอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม  
กลมุอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  
กลมุอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค  
และกลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ 
1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตรคือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเก่ียวกับการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว การประมง โดยน า องคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพหลัก 
ของพ้ืนที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพ้ืนที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ 
และท าเลที่ตั้งของแตละพ้ืนที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของแตละพ้ืนที่และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยในแตละพ้ืนที่ อาชีพใหมดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร เปนตน 
2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชยกรรม 
เชน ผูใหบริการจ าหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคท้ังมีหนารานเปนสถานที่จัดจ าหนายเชน 
หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซ้ือ และการขายที่ไมมีหนาราน เชนการขายผานสื่อ 
อิเลคทรอนิกส 
3. กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม คือการพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี/นวัตกรรม อาชีพ
เกี่ยวกับงานชาง ซึ่งไดแกชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน และชางเชื่อมใหสอดคลองกับความต
องการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพหลักของพ้ืนที่ เชน ผูผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB ผูประกอบรถยนต 
และยานยนตประเภทตาง ๆ ผูผลิต ตัวแทนจ าหนายหรือผูประกอบชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนตผูใหบริการซอม 
บ ารุงรถยนต ผูจัดจ าหนายและศูนยจ าหนายรถยนตทั้งมือหนึ่งมือสอง ผูผลิตและจ าหนายเครื่องจักรและ 
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เครื่องมือทุกชนิด เชนเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื้นฐานของ 
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชนสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอรเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเนี่ยม ผลิตและตัวแทน 
จ าหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจ าหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร หรือ
ที่อยูอาศัย 
4. กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค 
 ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกธุรกิจที่ไรพรมแดนและการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
ของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม การแลกเปลี่ยนสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ที่อยูหางไกลนั้น 
เปนเรื่องงายในปจจุบันเมื่อขอจ ากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงท าใหผูบริโภคหรือผู 
ซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรีทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการตาง 
ๆที่มีอยูในตลาดอยแูลวในยุคโลกไรพรมแดนกระท าไดงาย ประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตต่ํา เชนประเทศจีน 
อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา ดวยเหตุนี้ 
ประเทศผูน าทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือพัฒนา 
สินคาและบริการใหม ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสราง
สรรคคือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สราง/เพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใช 
ความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากข้ึนทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดก าหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพ
และยั่งยืน ใหความส าคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา 
ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับ
โครงสรางและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมให
กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
สรางสรรค เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโรจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและ
กฎระเบียบตาง ๆทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนฐาน
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 
 กลมุอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพท่ีอยูบนพื้นฐานของการใชองคความรู 
(Knowledge)การศึกษา(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา
(IntellectualProperty) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม(culture) การสั่งสมความรูของสังคม(Wisdom) 
และเทคโลโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,2553) ดังนั้นกลุ
มอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม 
และกลุมอาชีพศิลปกรรมกลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรคเชน แฟชั่นเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องส าอาง 
ทรงผมสปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร โทรทัศน เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบ
ประหยัดพลังงาน เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขากลอัตโนมัติเพ่ือผูพิการ  
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน 
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5.กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการเชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนต ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ บริการที่ปรึกษาดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ งานอาชีพใหมทั้ง 5 กลุม ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมี
ความตองการเจาหนาที่ บุคคล พนักงาน เพ่ือควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือ
เปนจ านวนมาก 
กำรขยำยขอบขำยอำชีพระดับประเทศ 

ธุรกิจที่มีการขยายขอบขายอาชีพในระดับประเทศ มักจะเปนธุรกิจที่สรางประสิทธิภาพในระบบการ 
จัดการใชทรัพยากรที่เก่ียวของกับการจัดการก าลังคนทั้งระดับบริหารจัดการ และแรงงาน การจัดการเงินทุน 
การจัดการวัสดุน าเขา การผลิต และกระบวนการผลิตใหไดผลผลิตสูงสุด และมีของเสียหายนอยที่สุดเปน 
เรื่องส าคัญในงานอาชีพดานเกษตรกรรม งานอาชีพดานอุตสาหกรรม งานอาชีพดานพาณิชยกรรม 
งานอาชีพดานความคิดสรางสรรค และงานอาชีพดานอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง ดังนั้นการจัดตั้งธุรกิจ 
รองลงมา ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับการลดปริมาณการเสียหายใหนอยที่สุดจนเหลือศูนยรองรับธุรกิจหลัก 
จึงเกิดการขยายขอบขายอาชีพขึ้น 
กำรขยำยอำชีพระดับโลก 

หากเราจะมองไปที่ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน ญี่ปุน ซึ่งเปนนักคิด นักพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส และอ่ืน ๆ ลวนแตท าลายสิ่งแวดลอมประเทศมหาอ านาจเหลานี้จึงขยายขอบขาย 
การผลิตออกไปยังประเทศที่คาจางแรงงานต่ํา และหันกลับมาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สรางความ 
สวยงามใหกับบานเมือง และชนบท สรางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว หันมาพัฒนาการผลิตอาหาร พืช ผัก 
ผลไม เนื้อสัตว ในระบบเกษตรอินทรียที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง เพ่ือสรางพ้ืนฐานสุขภาพชีวิต 
ประชาชนของเขาใหอยูดีมีสุขสูการมีปญญาอันล้ําเลิศ 
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ใบงำน 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย 

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

แบบบันทึกผลการวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตางและเหมือนกันระหวางการขยายอาชีพระดับชุมชน 

ระดับประเทศ และตางประเทศ 

  ผลการวิเคราะห์สิ่งแตกต่าง ผลการวิเคราะห์สิ่งแตกต่าง 
ข้อสรุป เหตุผล ข้อสรุป เหตุผล 

 
 
 
1.การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ระหว่างชุมชนกับ
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
2.การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
ระหว่างชุมชนกับ
ระดับโลก 

1.1ระดับชุมชน 
 
 
 
 

    

1.2ระดับประเทศ 
 
 
 
 

    

2.1ระดับชุมชน 
 
 
 
 

    

2.2ระดับโลก 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ หัสวิชา  อช ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๒ หน่วยกิตหัวเรื่อง ช่องทางการขยายอาชีพ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/
ปี 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๘  1. อธิบายความจ าเป็น
ในการมองเห็นช่องทาง
ในการขยายอาชีพได้
อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง 
2. ศึกษาอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ 
และโลก เพ่ือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการ
ขยายอาชีพ 
3. ก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการขยาย
อาชีพโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการ
ขยายอาชีพ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลในการขยาย
อาชีพที่เลือก 
 

1.ความจ าเป็นในการ
มองเห็นช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
2.ความเป็นไปได้ใน
การขยายอาชีพ 
   - การลงทุน 
   - การตลาด 
   - กระบวนการผลิต 
   - การขนส่ง 
- การบรรจุหีบห่อ 
   - การแปรรูป 
   - ผลกระทบต่อ
ชุมชน และ
สภาพแวดล้อม 
   - ความรู้ความ 
สามารถ ฯลฯ 
3.การก าหนดวิธีการ
และข้ันตอนการขยาย
อาชีพพร้อมให้เหตุผล 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาความ
เป็นไปได้ในการขยายอาชีพ 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของ- การลงทุน 
   - การตลาด 
   - กระบวนการผลิต 
   - การขนส่ง 
- การบรรจุหีบห่อ 
   - การแปรรูปขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงานให้
ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

-หนังสือแบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบงาน 
-อินเทอร์เนต 
-ห้องสมุดประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 
๑. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท ากิจกรรมในใบงาน
และการน าเสนอกิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 
๒.ห้องสมุดประชาชน 
๓. กศน.ต าบล 
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.Internet  

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผลคะแนน
ในการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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 ใบควำมรู้ 

ควำมเปนไปไดของกำรขยำยอำชีพ 
กำรประเมินควำมเปนไปไดในกำรน ำกรอบแนวคิดไปใชในกำรขยำยอำชีพไดจริง 

 

                                           รปูแบบกำรขยำยอำชีพ                                                                                                              

                                                                                                 
ควำมยำกง่ำย                                                                                     ควำมเหมำะสม 
ของกำรด ำเนิน             กำรรับได้ของลูกค้ำ             กำรรับได้ของชุมชน            ของเทคนิค 
กำรขยำยอำชีพ                                                                                  ที่ใช้ขยำยอำชีพ                                                                                                   
                                                                                                              
                                     ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำ 
                                กรอบแนวคิดกำรขยำยอำชีพ 
                                           ไปใช้ได้จริง 
                                 
จำกแผนภูมิดังกลำวแสดงใหเห็นกรอบแนวคิดในกำรประเมินควำมเปนไปได มีองคประกอบ 
รวมกัน 5 องคประกอบ ในแตละองคประกอบมีตัวแปรดังนี้ 
1. รูปแบบการขยายอาชีพ มีตัวแปรรวม ดังนี้ 
1.1 ผลผลิต 
1.2 กระบวนการผลิต 
1.3 ปจจัยน าเขาการผลิต 
2. ความยากงายของการด าเนินการจัดการ มีตัวแปรรวม ดังนี้ 
2.1 การบริหารจัดการ แรงงาน เงินทุน 
2.2 แผนธุรกิจ 
3. การรับไดของลูกคา มีตัวแปรรวมดังนี้ 
3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม 
3.2 เปนสิ่งจ าเปนตอชีวิต 
3.3 ราคา 
4. การรับไดของสังคมชุมชน มีตัวแปรรวม ดังนี้ 
4.1 สภาพแวดลอม 
4.2 วัฒนธรรมประเพณี 
5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ 
5.1 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดตนทุน 
5.2 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดของเสีย 
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วิธีกำรวิเครำะห 
การวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจมีความจ าเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมินตัดสินใจดวยตนเองส าหรับ 
กรณีท่ีธุรกิจมีหุนสวนหรือผูเกี่ยวของ ควรจะใชวิธีสนทนาเจาะลึกและวิธีความสัมพันธรวมกัน โดยมีวิธีการ 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดวยตนเอง ดวยรายละเอียดและความเปนไปได ความเปนพวก 
เดียวกัน โดยทบทวนหลาย ๆ ครั้งจนมั่นใจแลวจึงตัดสินใจ 
กำรก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรขยำยอำชีพและเหตุผลของกำรขยำยอำชีพ 
 เปนขั้นตอนการปฏิบัติการในอาชีพที่จะตองใชองคความรูที่ยกระดับคุณคา เพ่ือมาใชปฏิบัติการจึง 
เปนกระบวนการของการท างานที่เริ่มจากการน าองคความรูที่จัดท าในรูปของคูมือคุณภาพหรือเอกสารคูมือ
ด าเนินงานมาศึกษาวิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการจัดปจจัยน าเข้ด าเนินการ ท างานตามขั้นตอนและการควบคุม 
ผลผลิตใหมีคุณภาพเปนไปตามขอก าหนดด าเนินการตรวจสอบหาขอบกพรองในการท างานและปฏิบัติแกไข 
ขอบกพรองเปนวงจรอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนาเอกสารคูมือด าเนินงานไปเปนระยะ ๆ ก็จะท าให 
การปฏิบัติการในกิจกรรมอาชีพประสบความส าเร็จสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน 
 1. การปฏิบัติการใชความรู โดยใชวงจรเด็มมิ่ง เปนกรอบการท างาน 
- P-Plan ดวยการท าเอกสารคูมือด าเนินงาน (ซึ่งไดมาจากกิจกรรมยกระดับความรู มาศึกษา 
วิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการที่ประกอบดวยกิจกรรมข้ันตอน และผูรับผิดชอบก าหนดระยะเวลาการท างาน 
ก าหนดปจจัยน าเขาด าเนินงานใหสามารถท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- D-Do การปฏิบัติการท างานตามระบบงานที่จัดไวอยางเครงครัด ควบคุมการผลิตใหเสียหาย 
นอยที่สุด ไดผลผลิตออกมามีคุณภาพเปนไปตามขอก าหนด 
- C-Check การตรวจสอบหาขอบกพรองในการท างานโดยผูปฏิบัติการหาเหตุผลของการเกิด 
ขอบกพรองและจดบันทึก 
A-Action การน าขอบกพรองที่ตรวจพบของคณะผูปฏิบัติการมารวมกันเรียนรูหาแนวทางแกไข 
ขอบกพรอง จนสรุปไดผลแลวน าขอมูลไปปรับปรุงเอกสารคมูือด าเนินงานเปนระยะ ๆ ก็จะท าใหองคความรู 
สูงสงขึ้นโดยล าดับ แลวสงผลตอประสิทธิภาพของธุรกิจ ประสบผลส าเร็จน าไปสูความเขมแข็งยั่งยืน 

2. ทุนทางปญญา ผลจากการน าองคความรูไปใช มีการตรวจสอบหาขอบกพรอง และปฏิบัติการ 
แกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องที่ผลท าใหองคความรูสูงขึ้นเปน ล าดับ จนกลายเปนทุนทางปญญา 
ของตนเอง หรือของชุมชนที่จะเกิดผลตอธุรกิจ ดังนี้ 
- องคความรูสามารถใชสรางผลผลิตที่คนอื่นไมสามารถเทียบเคียงได และไมสามารถท าตามได 
จึงไดเปรียบทางการแขงขัน 
- การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง ท าใหลูกคาเชื่อมั่น ภักดีตอการท า 
ธุรกิจรวมกัน   - เปนการสรางทุนทางมนุษยผูรวมงานไดเรียนรูบริหารระบบธุรกิจดวยตนเอง สามารถเกิด 
ภูมิปญญาในตัวบุคคล ท าใหชุมชนพรอมรุกคืบขอบขายอาชีพออกสูความเปนสากล 

3. ธุรกิจสูความเขมแข็งยั่งยืน การจัดการความรูท าใหองคความรูสูงสงขึ้นโดยล าดับ การขยายของ 
อาชีพจึงเปนการท างานที่มีภูมิคุมกัน โอกาสของความเสี่ยงในดานตาง ๆ ต่ําลง ดังนั้นความนาจะเปนในการ 
ขยายอาชีพจึงประสบความส าเร็จคอนขางสูง เพราะมีการจัดการความรู ยกระดับความรูน าไปใชและปรับปรุง 
แกไขเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง จึงสงผลท าใหธุรกิจเขมแข็ง ยั่งยืนได เพราะรจูักและเขาใจตนเองตลอดเวลา 
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ใบงำน 
ค ำชี้แจง : ใหผูเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการอาชีพของตนเองโดยใชวงจรเด็มมิ่ง 
1. การจัดแผนปฏิบัติการ (P) 
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. การท างาน ตามแผนปฏิบัติการ (D) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง (C) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ันคง  อช ๓๑๐๐๓  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๒ หน่วยกิต  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
       มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อ
การด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
 
หัวเรื่อง  : ๑. ศักยภาพธุรกิจ 
ตัวช้ีวัด  :   

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และความจ าเป็นของการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้มีความม่ันคง 
๒. อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ  
๓. วิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ   
๔. วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม  และประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ตามเส้นทางของเวลา 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. ความหมาย ความส าคัญ และความจ าเป็นของการพัฒนา
อาชีพ 
๒. ความจ าเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 
๓. การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 
 - ระยะเริ่มต้น 
 - ระยะสร้างตัว 
 - ระยะทรงตัว 
 - ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น 

๔. วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของ
แต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม  และประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พ้ืนที่ตามเส้นทางของเวลา 
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หัวเรื่อง  :๒. การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด 
ตัวช้ีวัด  : ๑. ก าหนดทิศทางการตลาด  

๒. ก าหนดเป้าหมายการตลาด 
๓. ก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
๔. วิเคราะห์กลยุทธ์ 
๕. ก าหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. การก าหนดทิศทางเป้าหมายการตลาด 
๒. การก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
3. กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 
 

  
 
 
 

  

 
 
หัวเรื่อง  : ๓. การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 
ตัวช้ีวัด  : ๑. อธิบายการก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

๒. สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ 
๓. ก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 
๔. ก าหนดแผนกิจกรรมการผลิต 
๕. พัฒนาระบบการผลิตหรือกาบริการได้ 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. การก าหนดวิเคราะห์ทุนการผลิตหรือการบริการ 
๒. การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 
๓. การก าหนดแผนกิจกรรมและพัฒนาระบบการผลิตหรือการ
บริการ 
 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 



145 
 

หัวเรื่อง  :๔. การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 
ตัวช้ีวัด  : ๑.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 

๒.อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
๓.อธิบายการสร้างรูปลักษณ์ คุณภาพสินค้าใหม่ 
๔.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑.การแทรกความนิยมการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่
เข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค 
๒.การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอ
กิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) 
 

  
 
 
 

  

 
 
หัวเรื่อง  :๕. โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด  : ๑.  วิเคราะห์ความเป็นไปไของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ 

๒.  เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพได้ 
๓.  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพ 
๔.  ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการ
ผลิตหรือการบริการ 
๒.  การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพและตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของโครงการและการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้ 
พ้ืนฐาน รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต หัวเรื่อง ศักยภาพธุรกิจ 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 
 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

การวัดและ
ประเมินผล 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศักยภาพธุรกิจ   
 อธิบายความจ าเปนของการ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ อธิบายการ
วิเคราะห์ต าแหนงธุรกิจในระยะตาง 
ๆ อธิบายการวิเคราะหศักยภาพของ
ธุรกิจบนเสนทางของเวลาตาม
ศักยภาพของแตละพ้ืนที 
 
การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด    
๑. ก าหนดทิศทางการตลาด  
๒. ก าหนดเป้าหมายการตลาด 
๓. ก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
๔. วิเคราะห์กลยุทธ์ 
๕. ก าหนดกิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด 
 

๓. การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 
 - ระยะเริ่มต้น 
 - ระยะสร้างตัว 
 - ระยะทรงตัว 
 - ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น 
๔. วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ ๕ 
ด้าน ได้แก่ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ
และท าเลที่ตั้งของแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม  และ
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พ้ืนที่ตามเส้นทางของเวลา 
 

ขัน้ที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการ
เรียนรู้ 
๑. พูดคุยซักถามเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมใน
ปัจจุบัน 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
๑.ให้ผู้เรียนออกแบบการวางแผนกล
ยุทธ์ น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
๒.ให้ผู้เรียนบอกแนวคิดในการพัฒนา
ผลผลิตและบริการเพื่อให้ธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ 
๓.ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน
พร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะ 
 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
เรียนและประเมินการ
ท างานกระบวนการ
กลุ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
๑. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญและน าความรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
 ๒. รวบรวมใบงานที่ได้รับมอบหมายไว้ในแฟ้ม
สะสมงาน 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้  
๑. ครใูห้ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
๒. ประเมินผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
แบบทดสอบการเรียนรู้ 
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ใบงำน 
ศักยภำพธุรกิจ 

สรุปเนื้อหำ 
  อาชีพ คือ สิ่งที่บุคคลได้กระท าเพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนที่ได้ 
จากการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งอาจได ค่าตอบแทนหรือไม่ได ค่าตอบแทน เช่น อาชีพครู เกษตรกร เป็นต้น 
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ 
ตลอดเวลา 
ความส าคัญในการพัฒนาอาชีพ 

การพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งที่ส าคัญในวิถีชีวิตและการด ารงชีพในปัจจุบันเพราะอาชีพเป็นการสร้างรายได 
เพ่ือเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ที่สนองตอบต่อการต้องการของ
ผู้ บริโภค และที่ส าคัญคือ การพัฒนาอาชีพมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ความส าคัญจึงเป็น
ฟันเฟืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน 
 ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ 
  ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้ แก่ 
การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ความรู้ ความสามารถของตนเองต่อสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่มีความเป็นไปได เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์
ไว้ น าไปปรึกษาผู้รู้ 
การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยวิเคราะห์ความพร่องของตนเอง ความต้องการของ
ตลาดเทคนิคความรู้ ทักษะในอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง มีความส าคัญและความจ าเป็น ดังนี้ 
 1. ท าให้อาชีพมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
 2. ผู้ประกอบอาชีพได้ พัฒนาตนเองไม่ล้าสมัย 
 3. ช่วยให้ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ กับตนเองและกิจการ 
 4. ท าให้ผู้ประกอบการดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาท างานได้มากข้ึน 
 5. เป็นการรับประกันบุคคลที่มีความสามารถทางานอยู่กับองค์กรต่อไป 
 6. ผู้ประกอบอาชีพรู้ทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 7. รู้ทิศทางของตนเองวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอาชีพ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ คือ การแยกแยะส่วนย่อยของความสามารถที่ซ่อนเร้นในตัวตนน ามาใช้ 
ประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เพ่ือให้ได ้ผลงานที่ดีที่สุด 
 คุณค่าและความจ าเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ช่วยท าให้ผู้ประกอบการรู้จักตัวเองและ 
คู่แข่งขัน สามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และแยกแยะหน้าที่ได้ชัดเจน เหมาะสมกับความถนัด และสามารถ
มองหาลู่ทางการลงทุนได 
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ใบงำน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรตลำด 

สรุป 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแผนธุรกิจ ผู้ท าธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ และประสบการณ์

เฉพาะด้านเป็นอย่างดี หรืออาจส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละแผนย่อยๆ ในแผนธุรกิจ เป็นผู้วิเคราะห์ 
ให้ความเห็นในความเป็นไปไดข้องแผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด แผนการจัดการ แผนคน 
แผนผลิต แผนการเงิน แผนด าเนินการ รวมทั้งแผนฉุกเฉิน 
สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในแผนธุรกิจ มีดังนี้ 

– วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ และมีความเป็นไปได เพียงใดในทางปฏิบัติ 
– ความละเอียดของแผนที่เขียนขึ้น มีความชัดเจนเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ 
– ความสามารถขององค์การ ในด้านต่างๆ 
– ศักยภาพและองค์ประกอบสนับสนุนขององค์การว่ามีเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติตามแผนนั้นหรือไม่ 
– ระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดขึ้น เหมาะสม เป็นไปได้ หรือไม่เพียงใด 
– ความคุม้ค่าในสิ่งที่คิดจะท าท่ีก าหนดไว้ในแผน 
– ความก้าวหน้าของกิจการ พิจารณาว่าแผนที่ก าหนดขึ้นสามารถน าพาความก้าวหน้าให้ แก่องค์การ

ในอนาคตได้มากแค่ไหน 
– ผู้บริหารเห็นด้วยกับแนวทางที่ก าหนดขึ้นในแผนหรือไม่ 
– ผู้ปฏิบัติเห็นด้วยและให้ความร่วมมือเพียงใด 

ระยะเวลาในการท าประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้ดังนี้ 
  - ระยะเริ่มต้น เป็นระยะที่การท ากิจการหรือธุรกิจอยู่ในระยะฟักตัวเพื่อก้าวเขา้สู่อาชีพ 

- ระยะสร้างตัว และระยะทรงตัว คือระยะที่ธุรกิจอยู่ในช่วงพัฒนาขยายตัว หรือยังทรงตัวอยู่ 
ซึ่งจะมีคนติดตามและพร้อมท าตาม ซึ่งเริ่มมีคู่แข่งขันทางการค้า 

- ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น เมื่อธุรกิจก้าวหน้าจะมีผู้คนเข้ามาเรียนรู้ท าตาม ท าให้เกิดวิกฤติส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด หากไม่มีการพัฒนาธุรกิจจะท าให้ ธุรกิจเข้าสู่ระยะตกต่ า หรือเราเรียกว่า “ขาลง” แต่ถ้ามีการ
ขยายขอบข่ายมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีเข้าใช้ในการพัฒนางาน ธุรกิจจะมีการพัฒนาให้สูงขึ้น 
 ผู้ประกอบการจะต้องวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจในอาชีพหรือกิจการของตนให้ได้ว่าอยู่ในช่วงระยะใด ก าลัง 
อยู่ในระยะขยายตัว ทรงตัว ขาขึ้นหรือขาลง การวิเคราะห์มุมมองกิจการ ผลประกอบการมีก าไรหรือขาดทุน 
ในการด าเนินธุรกิจในช่วงนั้น ๆ 

สาเหตุของความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้ 
1. ขาดประสบการณ์ ผู้ประกอบการบางรายประสบความล้มเหลวเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการ

ท างาน ขาดความช านาญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคน เงิน เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนลูกค้า  
2. มีความรู้และประสบการณ์ไม่สมดุล ผู้ประกอบการบางรายมีความรู้ด้านการผลิตเป็นอย่างดี 

แต่ไม่เคยขายสินค้า มีความรู้ เกี่ยวกับวัตถุดิบแต่ผลิตไม่เป็น หรือมีความรู้ ด้านบัญชีแต่ไม่มีประสบการณ์ด้าน
การตลาดเป็นต้น 
  3. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการบางรายขาดการวางแผน บริหารจัดการ 
การด าเนินธุรกิจไม่เหมาะสม ละเลยหน้าที่ การใช้คนไม่ตรงกับงาน ฯลฯ การขาดสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ธุรกิจอย่างมาก 
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ใบงำน 

วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง อช (31003) เรื่อง ศักยภำพธุรกิจ  

ชื่อ…………………………………นามสกุล………………………รหัส………..........................…ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. การพัฒนาอาชีพ
หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งใดในการดูแนวโน้มของการตลาด ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. ผู้ประกอบอาชีพได้ แก่บุคคลประเภทใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  

4. ปัจจัยการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  

5. ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน 

วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง อช (31003) เรื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรตลำด 
ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. การท าธุรกิจในทุกระดับ ต้องมีสิ่งใดบ้างในการท าธุรกิจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. การเขียนพันธกิจคือ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. พันธกิจจะส าเร็จตามวิสัยทัศน์ต้องค านึงถึงภาระด้านใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. การเขียนพันธกิจมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. องค์ประกอบด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ได้แก่อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เฉลยใบงำน-วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง ม.ปลำย 

1. การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยมีส่วนครองตลาดได้ตามความต้องการของผู้ผลิต แสดงถึงความมั่นคงใน
อาชีพ 
          2. ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งใดในการดูแน้วโน้มของการตลาด ฯลฯ วิสัยทัศน์ (มีขยายความเพิ่มเติมหา
อ่านได้ในบทความ ก่อนหน้านี้) 
 

3. ผู้ประกอบอาชีพได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง  เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ ทีมงาน 
 

4. ปัจจัยการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง   เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ 
 

5. ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึงอะไร ธุรกิจที่ทุกบุคคลที่มีความสามารถพัฒนาสินค้านั้นๆ ให้อยู่ใน
ตลาดได้อย่างมั่นคง 
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เฉลยใบงำน  

 
1. การท าธุรกิจในทุกระดับ ต้องมีสิ่งใดบ้างในการท าธุรกิจ  ต้องมีทิศทางให้มองเห็นความส าเร็จ, 

ภาระงาน, กลยุทธ์ 
 
2. การเขียนพันธกิจคือ อะไร เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการเขียนวิสัยทัศน์ว่าเรามีภารกิจที่

ส าคัญ อะไรบ้าง 
 

3. พันธกิจจะส าเร็จตามวิสัยทัศน์ต้องค านึงถึงภาระด้านใดบ้าง ทุนด าเนินการ, ลูกค้า, ผลผลิต, การ
เรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 

4. การเขียนพันธกิจมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ท าอะไร, ท าไมต้องท า, ท าอย่างไร 
 

5. องค์ประกอบด้านการควบคุมเชิงกลนยุทธ์ได้แก่อะไรบ้าง เป้าหมายกลยุทธ์, ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ, 
ปัจจัยน าเข้าด าเนินงาน,  กิจกรรม/โครงการที่ต้องท า 
 

6. การตลาดมีความส าคัญ อย่างไร การตลาดมีความส าคัญมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการ
ด าเนินธุรกิจ 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................…………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………................………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..............………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..............……………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................…………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พื้นฐาน  
รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๑    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 
 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 
 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

 

การวัดและ
ประเมินผล 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 
 ๑. อธิบายการก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการ
บริการ 
๒. สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการ
บริการ 
๓. ก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 
๔. ก าหนดแผนกิจกรรมการผลิต 
๕. พัฒนาระบบการผลิตหรือกาบริการได้ 
กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก 
๑.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 
๒.อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
๓.อธิบายการสร้างรูปลักษณ์ คุณภาพสินค้าใหม่ 
๔.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 
 

๑. การก าหนดทิศทางเป้าหมาย
การตลาด 
๒. การก าหนดกลยุทธ์สู่
เป้าหมาย 
3. กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด 
๑. การก าหนดวิเคราะห์ทุนการ
ผลิตหรือการบริการ 
๒. การก าหนดเป้าหมายการ
ผลิตหรือการบริการ 
๓. การก าหนดแผนกิจกรรม
และพัฒนาระบบการผลิตหรือ
การบริการ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่องการการ
ก าหนดทิศทางเป้าหมายการตลาด 
2.ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งในชุมชน 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1.ครูและผู้เรียนยกตัวอย่างอาชีพใน
ชุมชน 1 อาชีพแล้วช่วยกันการจัดท า
แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการและ
การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกพร้อมทั้งเขียน
โครงการพัฒนาอาชีพนั้น  
2.เรียงล าดับความส าคัญของ ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
3.ครูแจกใบความรู้ 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- อินเตอร์เน็ต 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
เรียนและประเมินการ
ท างานกระบวนการ
กลุ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ท างาน 
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ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  โครงกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ันคง 
๑.  วิเคราะห์ความเป็นไปไของแผนการตลาดและการ
ผลิตหรือการบริการ 
๒.  เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพได้ 
๓.  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพ 
๔.  ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 
๑.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาด
และการผลิตหรือการบริการ 
๒.  การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพและ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการและการ
ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 
 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 
คน ให้เลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่มีในชุมชนแล้ว
ช่วยกันจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
และการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกพร้อมทั้งเขียนโครงการ
พัฒนาอาชีพนั้น และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้น
เรียน 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้  
๑. ครูให้ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
๒. ประเมินผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
แบบทดสอบการเรียนรู้ 
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ใบควำมรู้ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

สรุป 
คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การ

ผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. การเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า ลูกค้าต้องการอะไร แล้วจะสร้างสิ่งตอบสนองความ

ต้องการนั้นให้ เกิดกับสินคา้และบริการได ้อย่างไร ซึ่งเป็นความคาดหวังของลูกคา้ ได้แก่ ความสวยงาม 
ความคงทน เป็นต้น 

2. การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพในการบริหารการผลิตที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุ 
เป้าหมายของการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ได้แก่การมีส่วนร่วมของพนักงานและต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบในการผลิต เพ่ือยืนยันว่าสินค้าและบริการยังมีคุณภาพที่ดี ซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยใบรับรองเป็นที่
ยอมรับระดับสากล สินค้าและบริการที่มีชื่อเสียง เช่น เกณฑ์ ISO 9000 เป็นต้น 
 แนวทางท่ีดีต่อกระบวนการผลิต ดังนี้ 
  1. ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 
  2. รักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงท่ี และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  3. ไม่ปลอมปนผลผลิต 

4. ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
  5. ไม่กักตุนผลผลิต 
  6. มีความรู้ความช านาญในงานอาชีพที่ด าเนินการเป็นอย่างดี 
  7. มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพที่ด าเนินการ 
  8. มีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
  9. มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

คุณภาพของการบริการ จึงเกิดขึ้นเมื่อผู้รับบริการได้สัมผัสหรือรับการบริการ ด้วยความพึงพอใจ
ลักษณะคุณภาพการบริการที่ดีมี 7 ประการ คือ 
  1. การยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจต่อความล าบากยุ่งยากของลูกค้า 
  2. การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ 
  3. การแสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า 
  4. การบริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจท า 
  5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการ 
  6. การบริการเป็นไปด้วยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน 
  7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น 
การก าหนดคุณภาพสินค้าหรือบริการ 
การจ าแนกคุณภาพสามารถจ าแนกออกได้ เป็น 4 ชนิด 
  1. คุณภาพบอกกล่าว (stated quality) หมายถึง คุณภาพที่ก าหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อ (customer) 
และผู้ขาย (distributor) ผู้ซื้อ (ลูกค้า) จะเป็นผู้ก าหนดว่าอยากจะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้ 

2. คุณภาพแท้จริง (real quality) หมายถึง คุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ที่ เริ่มตั้งแต่ผลิต และน า
ผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจนกระทั่งผลิตภัณฑ์หมดอายุลง ระดับคุณภาพแท้จริง จะมีคุณภาพสูงเพียงใดจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของกระบวนการ 



159 
 

3. คุณภาพที่โฆษณา (advertised quality) หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ของสินค้า ที่ผู้ผลิตเป็นผู้ 
ก าหนดเอง และก็โฆษณาท่ัวไป 
  4. คุณภาพจากประสบการณ์ที่ใช้หมายถึง คุณภาพที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ใช้สินค้าเอง 
การบริการ จึงมีความแตกต่างจาก สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริโภค 

ทุน หมายถึง เงินลงทุนในการด าเนินงานธุรกิจ เพ่ือหวังผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจ ทุนถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการประกอบกิจการธุรกิจให้ด าเนินการงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามจ านวนที่ต้องการ ต้นทุน 
การผลิตสามารถจ าแนกออกได หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ได ้ดังนี้ คือ 

1. ทุนคงที่ หมายถึง เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดหามา 
  2. ทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดหามา เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดหาสินทรัพย์ 
หมุนเวียน 

ทุนหมุนเวียน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1) ทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสด ได้แก่ 

(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
(2) ค่าจา้งแรงงาน 
(3) ค่าเช่าที่ดิน/สถานที่ 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

2) ทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสด 
(1) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
(2) ค่าเสียโอกาสของที่ดิน 

เป้าหมายการผลิตหรือการบริการผู้ประกอบการธุรกิจมุ่งที่จะไปให้ถึงเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการด้วย
วิธีการต่างๆ เป้าหมาย จึงเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณท่ีจะต้องผลิตหรือบริการให้ได้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วยความ
พึงพอใจของลูกค้า  

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
  1. การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน 
  2. เสริมสร้างส่วนประสมทางตลาด 
  3. ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ 
  4. สามารถตอบค าถามในส่วนของลูกค้าต่อไปนี้ 

1) ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 
2) ลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวอยู่ ณ ที่ใด 
3) ในปัจจุบันลูกค้าเหล่านี้ซื้อผลผลิตหรือการบริการได้จากที่ใด 
4) ลูกค้าซื้อผลผลิตหรือการบริการบ่อยแค่ไหน 
5) อะไรคือสิ่งที่จูงใจที่ท าให้ลูกค้าเหล่านั้นตัดสินใจใช้บริการ 
6) ลูกค้าใช้ อะไร หรือท าไมลูกค้าถึงใช้ผลผลิตหรือบริการของเรา 
7) ลูกค้าเหล่านั้นชอบหรือไม่ชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยู่บ้าง 
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การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือบริการเริ่มจาก การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า ซึ่งประกอบด้วย 
- วัตถุดิบ (Material) 
- เครื่องจักร (Machine) 
- ก าลังคน (Man) 
- วิธีการท างาน (Method) 

  ขั้นตอนการก าหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ มีดังนี้ 
  1. ตรวจสอบตัวเองเพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพในปัจจุบันของงานอาชีพ เป็นการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และสถานที่ว่ามีสภาพความพร้อมว่า
มีปัญหาอย่างไร รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของผู้ประกอบการธุรกิจว่ามีอะไรบกพร่องหรือไม่ 

2. ส ารวจสภาพแวดล้อม เป็นการตรวจสอบข้อมูลภายนอก เกี่ยวกับ สภาพธุรกิจประเภทเดียวกันใน 
ชุมชน ความต้องการของลูกค้า การด าเนินงานตามข้ันตอนดังกล่าว เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อระบุถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนและควรแก้ไขชัดเจน เจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจเพ่ือพิจารณาหาทางเลือก เพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายทาง
สู่การปฏิบัติ  
  3. ก าหนดทางเลือก หลังจากสามารถก าหนดสาเหตุของปัญหาได้แล้ว เพื่อให้การวางแผนมีความ
ชัดเจน เจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือก เพื่อให้ไดท้างเลือกหลายทางสู่การปฏิบัติ  
  4. ประเมินทางเลือก เมื่อสามารถก าหนดทางเลือกได้ หลากหลายแล้ว เพื่อให้ไดท้างเลือกสู่การปฏิบัติ
ที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาประเมินทางเลือกในแต่ละวิธี
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ดีที่สุด  
  5. ตัดสินใจ เมื่อได ทางเลือกหลายทางเลือก การตัดสินใจสามารถใช้ หลัก 4 ประการในการตัดสินได้ 
แก่ 1) ประสบการณ์ 2) การทดลอง 3) การวิจัยหรือการวิเคราะห์ และ 4) ตัดสินใจเลือกจากประสบการณ์ของ
ตนเอง จาก รายงานผลการทดลอง ผลการวิจัยทางวิชาการ และการตัดสินใจด้วยตนเอง น ามาประกอบในการ
พิจารณาหรือใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ  
  6. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานว่าต้องให้เกิดอะไร  
  7. พยากรณ์สภาพการณ์ในอนาคต เป็นการคิดผลบรรลุล่วงหน้าว่า หากด าเนินการตามแผนกิจกรรม
การ ผลิตหรือการบริการแล้ว ธุรกิจที่ด าเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น  
  8. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เป็นการก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะท าอย่างไร เมื่อไร 
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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ใบควำมรู้ 
กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก 

สรุป 
กลยุทธ์ด้านการจัดการ การปรับปรุงระบบการจัดการภายในองค์กร จัดโครงสร้างการ

บริหารงานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามส่วนงาน โดยมีการรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้ 
บริหารระดับสูงจะเป็น ผู้ประสานงานหน้าที่ต่างๆ ตามส่วนงาน และพิจารณาตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย การ
พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในภาพรวม สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  
  1. ลักษณะการผลิตและการให้บริการ หมายถึง สภาพของแหล่งให้บริการที่ดี ที่ผู้ใช้บริการสามารถ
สัมผัส จับต้องได้  
  2. ความไว้วางใจ หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการตามค ามั่นสัญญาที่
ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง  
  3. ควรกระตือรือร้น หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ และพร้อมที่จะให้บริการผู้ใช้ 
บริการ อย่างทันท่วงที  
  4. ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
  5. อัธยาศัยที่นอบน้อม หมายถึง ความมีมิตรไมตรี ความสุภาพนอบน้อมเป็นกันเอง  
  6. ให้เกียรติผู้อ่ืน จริงใจ มีน้ าใจ และความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติงานผลผลิตและบริการ  
  7. ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่น ด้วยความซื่อสัตย์ของผู้ 
ประกอบการ  
  8. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปัญหาต่าง ๆ  
  9. การเข้าถึงบริการ หมายถึง การติดต่อเพ่ือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยความสะดวกไม่ยุ่งยาก   

10. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ และสื่อความหมายได้ชัดเจน 
ใช้ภาษาท่ีง่าย และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
  11. ความเข้าใจลูกค้า หมายถึง ความพยายามในการค้นหา และท าความเข้าใจกับความต้องการ ของ
ผู้ใช้บริการ   
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ใบควำมรู้ 

โครงกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 
สรุป  

 การวิเคราะห์โครงการ หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือประโยชน์ในการน ามาประกอบการตัดสินใจลงทุน ว่าโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ โดยจะมีการประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดอายุ
ของโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนอาจท าการวิเคราะห์ได้ ๒ แนวทางหลัก คือ 
  แนวทางแรก คือการวิเคราะห์โดยไม่ต้องปรับค่าเวลา เช่น ระยะคืนทุน และอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน แต่แนวทางนี้ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  
  แนวทางท่ี ๒ คือการวิเคราะห์โดยค านึงถึงค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ตามเวลา เช่น มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  
  โครงการพัฒนาอาชีพ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการให้ส าเร็จลุล่วงภายใน
เวลาที่ก าหนด ความส าคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถเลือกกิจกรรมพัฒนา
อาชีพได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการจัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้
การด าเนินงาน โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้อาจหมายถึง บุคลากร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรือสิ่งอ านายความ สะดวกต่าง ๆ ตลอดถึงข้อมูลระบบงานเทคนิคเงินทุน และเวลา แผน หมายถึง 
งานทุกด้านขององค์กรที่ถูกก าหนดขึ้นอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบวิธี หรือข้ันตอนที่เป็นระบบ ที่บุคลากรใช้ 
เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานขององค์กร การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเป็นไป
ไดแ้ล้วสังเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และเกิด กิจกรรมที่มีเป้าหมายทิศทางไปสู่ความส าเร็จ  
  ประเภทของแผน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
  1. แผนระยะยาว มีระยะเวลาตั้งแต่ 10-20 ปี  
  2. แผนระยะปานกลาง มีระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 ปี  
  3. แผนระยะสั้น ใช้ระยะเวลาอันสั้นอยู่ที่องค์กรก าหนด  
  โครงการ หมายถึง แผนงานที่ก าหนดไว้ในลักษณะที่มิใช่เป็นงานประจ าแต่เป็นงานพิเศษที่มี
ความส าคัญ ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่ก าหนดและภายในวงเงินที่จ ากัด 
โครงการมีความสัมพันธ์กับการวางแผนงานเพื่อท าให้กิจการนั้นส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  โครงการมีกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์การ
รวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคและโอกาส เพื่อเลือกหาแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสม ประโยชน์ของโครงการ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นถึงปัญหาและภูมิหลังของการท างาน ช่วยให้ 
เห็นถึง ปัญหาและภูมิหลังของการท างาน สามารถปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ชัดเจน บุคคลที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน มีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
สภาพปฏิบัติจริง มีผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการด าเนินงาน ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ าซ้อน
ในงาน สร้างทัศนคติท่ีดีต่อ บุคลากรในหน่วยงาน ลักษณะส าคัญของโครงการ  
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การเขียนโครงการ มีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอ่ืน ๆ โครงการที่ดีควรมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  1. ต้องมีระบบ โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการถ้า 
ส่วนใดเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย  

2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

3. ต้องเป็นการด าเนินงานอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง และควรแก้ไข 
ปรับปรุง โครงการจึงเป็นการด าเนินงานเพื่ออนาคต  

4. เป็นการท างานชั่วคราว โครงการเป็นการท างานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนา ไม่ใช่การท างานที่เป็นการท างานประจ า หรืองานปกติ  

5. มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โครงการต้องก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยก าหนดเวลาเริ่มต้น
และ เวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจน  

6. มีลักษณะเป็นงานที่เร่งด่วน โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการ
จะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่  

7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า การด าเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณซึ่ง 
โครงการจะมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อมีการลงทุนน้อยแต่ได้รับประโยชน์สูงสุด  

8. เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค 
และพัฒนางานให้เจริญกา้วหน้า ลักษณะของโครงการที่ดีต้องสามารถแกป้ัญหาของงานหรือธุรกิจนั้นได้ ต้องมี
รายละเอียดได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินการได้ มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่
แน่นอน สามารถติดตาม ประเมินผลได้ 
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ใบงำน 

วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง อช (31003) เรื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรผลิตหรือกำรบริกำร 
ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. คุณภาพถูกก าหนดขึ้นจากสิ่งใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ประเภทของคุณภาพ ได้แก่อะไรบ้าง (สรุปพอเข้าใจ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. การก าหนดคุณภาพมีขั้นตอนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. การบริการ หมายถึง อะไร (สรุปพอเข้าใจ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ตัวบ่งชี้คุณภาพของการบริการ ได้แก่ อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



165 
 

ใบงำน 

วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง อช (31003) เรื่อง กำรพัฒนำธุรกิจเชิงรุก  

ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความต้องการด้านร่างการคือ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ความต้องการด้านจิตใจคือ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. การวางต าแหน่งสินค้า คือ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. การลดต้นทุน คือ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน 

วิชำพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ังคง อช (31003) เรื่อง โครงกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมม่ันคง 
ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. การก ากับดูแลการขยายอาชีพเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กิจกรรม การควบคุมตรวจสอบได้แก่ กิจกรรมอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. การเขียนโครงการ การเขียนสภาวะแวดล้อมอาชีพ ได้แก่อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. การเขียนผลไดข้องโครงการ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



167 
 

เฉลยใบงำน 
 

1. คุณภาพ ถูกก าหนดขึ้นจากสิ่งใด ตามการใช้งานหรือตามความต้องการใช้งาน หรือตามความ
คาดหวังของผู้ก าหนด 
2. ประเภทของคุณภาพ ได้แก่อะไรบ้าง (สรุปพอเข้าใจ) คุณภาพตามหน้าที่, คุณภาพตามลักษณะภายนอก 
3. การก าหนดคุณภาพมีขั้นตอนอย่างไร 
     1. การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้า 
     2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
     3. จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
4. การบริการ หมายถึง อะไร (สรุปพอเข้าใจ) การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน 
5. ตัวบ่งชี้คุณภาพของการบริการ ได้แก่ อะไรบ้าง (หัวข้อ) สามารถจับต้องได้, น่าเชื่อถือ, มีความรู้, มีความ
รับผิดชอบ, มีจิตใจงาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

เฉลยใบงำน 
 

1. การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
    ขององค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
2. ความต้องการด้านร่างการคือ อะไร ความหิว, การนอน, การพักผ่อน, ความอบอุ่น 
 
3. ความต้องการด้านจิตใจคือ อะไร ความปลดอภัย, ความรัก, การยอมรับ, ความพอใจ 
 
4. การวางต าแหน่งสินค้า คือ อะไร การน าผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ออกขายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
5. การลดต้นทุน คือ อะไร การน าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ต้นทุนต่ าลง 
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เฉลยใบงำน 
 

1. การก ากับดูแลการขยายอาชีพเป็นอย่างไร 
    กิจกรรมของผู้ประกอบการที่จะต้องมีระบบสารสนเทศให้มองเห็น 
    ความเห็นความก้าวหน้าความส าเร็จของงานในแต่ละภารกิจว่าไปถึงไหน 
 
2. กิจกรรม การควบคุมตรวจสอบได้แก่ กิจกรรมอะไรบ้าง 
    การควบคุม, การตรวจสอบ, การประเมิน, การรายงานผล 
 
3. การเขียนโครงการ การเขียนสภาวะแวดล้อมอาชีพ ได้แก่อะไรบ้าง 
    1. สภาพที่ดิน สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ 
    2. ผลิตผลอะไรที่เหมาะสมในการผลิต 
    3. ลักษณะคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ 
    4. ลูกค้าเป็นใคร อย่างไร 
    5. ขายให้กับใคร ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร 
    6. จะสามารถเข้าไปยึดตลาด ส่วนแบ่งตลาดได้ร้อยละเท่าไร 
 
4. การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ คืออะไร 
    ข้อความที่ขยายเป้าหมายโครงการให้มองเห็นภาระงานที่ต้องท าให้ส าเร็จ 
 
5. การเขียนผลได้ของโครงการ คืออะไร 
    การเขียนสิ่งที่จะเกิดข้ึนอันเนื่องจากโครงการอย่างมีเหตุผล 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................……………………………………………………………………… 
………………………………………………….................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..................……………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..................................…………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................................……………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

 



171 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑ 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา   ทช31003 

  จ านวน 2 หน่วยกติ 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  สากล  และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม  
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ 
 
หัวเรื่อง 1. ทัศนศิลป์สากล 
ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและความเป็นมาของงานทัศนศิลป์สากลในด้านต่าง ๆได้ 
2.อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งในงานทัศนศิลป์สากล  
3. อธิบายกระบวนวิพากษ์ วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากลด้านต่าง ๆ 
4.สามารถจินตนาการ และอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ความงามจากธรรมชาติให้ออกมาเป็นความงามทาง
ทัศนศิลป์สากล 

 5.อธิบายวิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของงาน ทัศนศิลป์ สากล ในเรื่องของความงาม  ที่ เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยน าวัตถุ วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ เข้ามาประดับ เสริมแต่งร่างกายที่อยู่อาศัย ตกแต่ง
สถานที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6. การน าเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ วิพากษ์วิจารณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตกแต่งวัสดุของงานทัศนศิลป์
สากล 
7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึ้ง ความรักและความหวงแหนทางวัฒนธรรม ประเพณีของโบราณสถาน
โบราณวัตถุของสากลทั่วโลก  
8.น าเสนอถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ วิพากษ์ – วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของ
สากลได ้
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ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

  1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและความเป็นมาของ
งานทัศนศิลป์สากลในด้านต่าง ๆได้ 
2.อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งใน
งานทัศนศิลป์สากล  
3. อธิบายกระบวนวิพากษ์ วิจารณ์ 
งานทัศนศิลป์สากลด้านต่าง ๆ 
4.สามารถจินตนาการ และอธิบาย
วิธีการสร้างสรรค์ความงามจาก
ธรรมชาติให้ออกมาเป็นความงาม
ทางทัศนศิลป์สากล 
 5.อธิบายวิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ของงาน ทัศนศิลป์ สากล ในเรื่อง
ของความงาม  ที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยน าวัตถุ 
วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ เข้ามาประดับ 
เสริมแต่งร่างกายที่อยู่อาศัย ตกแต่ง
สถานที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
6. การน าเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ 
วิพากษ์วิจารณ์ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การตกแต่งวัสดุของงาน
ทัศนศิลป์สากล 
7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึ้ง 
ความรักและความหวงแหนทาง
วัฒนธรรม ประเพณีของ
โบราณสถานโบราณวัตถุของสากล
ทั่วโลก  
8.น าเสนอถ่ายทอดความรู้ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ – วิจารณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ของสากลได้ 

1. ความหมาย ความส าคัญและความ
เป็นมาของทัศนศิลป์สากลในด้าน 
        -  จิตรกรรม 
       -  ประติมากรรม 
       -  สถาปัตยกรรม 
       -  ภาพพิมพ์ 
  2.จุด เส้น สี แสง – เงา รูปร่างและ
รูปทรง เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและมี
ทัศนคติที่ดีกับงานทัศนศิลป์ 
 3. การวิพากษ์วิจารณ์ งานทัศนศิลป์
ของสากล 
4. ความงามทางทัศนศิลป์ของสากล ที่
เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น สี  
แสง – เงา  รูปร่าง และรูปทรงของ
วัตถุจากธรรมชาติ  
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม 
ความเหมาะสม ความพอดีของการน า
วัตถุ วัสดุสิ่งของต่างๆ มาประดับ
ตกแต่งร่างกายท่ีอยู่อาศัย หรือตกแต่ง
สถานที่สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป  
6.การศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความคิด
สร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งในงาน
ทัศนศิลป์สากล 
7.ความส าคัญ ความดี ความงาม ของ
วัฒนธรรม ประเพณี และความ
สวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ 
วิหารพระราชวัง ยุคสมัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
8.การน าเสนอ และการวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ของสากล 
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หัวเรื่อง  ๒. ดนตรีสากล 
ตัวช้ีวัด 
1.อธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้ 
2.อธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้ 

 3.อธิบายคุณค่าและความไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรีสากล  และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ได้ 
4. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะของเพลงสากล และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เพลงสากล 
5. อธิบายประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงสากลได้   

 6.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และความหวงแหน พร้อมยกตัวอย่างตลอดจนร่วมสืบสานกระบวนการ
ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรีสากลได้  
 

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.อธิบายประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการของเครื่อง
ดนตรีสากลประเภทต่างๆ ได้ 
2.อธิบาย รูปแบบและเทคนิค
วิธีการเล่นของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่างๆ ได้ 

3.อธิบายคุณค่าและความ
ไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรี
สากล  และสามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ได้ 
4. อธิบายถึงคุณค่าและความ
ไพเราะของเพลงสากล และ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ เพลงสากล 
5. อธิบายประวัติความเป็นมาของ
ภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล
ได้   

6.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก 
และความหวงแหน พร้อม
ยกตัวอย่างตลอดจนร่วมสืบสาน
กระบวนการถ่ายทอดของภูมิ
ปัญญาทางดนตรีสากลได้  
 

1.ประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ  
2.รูปแบบของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ และเทคนิควิธีการ
เล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละ
ประเภท  
3. คุณค่าและความไพเราะของการ
เล่นเครื่องดนตรีสากล และสามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 
4. คุณค่าของความไพเราะ ของ
เพลง สากล และสามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ 
 
5. ประวัติความเป็นมาของภูมิ
ปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล 
 
6. เห็นคุณค่าและเกิดความหวง
แหน  ภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 
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หัวเรื่อง 3. นาฏศิลป์สากล 
ตัวช้ีวัด 
1.อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาสในการแสดงนาฏศิลป์และการละครสากลทั่วโลกได้ 
2.อธิบายประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครสากลประเภทต่าง ๆได้ 
3.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครสากล กับการพัฒนาสังคมได้ 
4.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ การแสดงนาฏศิลป์และการละครสากลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   
  อย่างเหมาะสมได ้
5.อธิบายการน าความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการละครและเชื่อมโยงความหมายกับ 
  ชีวิตและสังคมได้  เลือกชมการแสดง เพ่ือสร้างความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
6.อธิบายคุณค่า ความส าคัญของนาฏศิลป์และการละครสากลมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสากล กับ 
   การพัฒนาสังคมได้ 
 7.อธิบายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการลีลาศมาตรฐานได้ 
 8.อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของลีลาศมาตรฐานที่  
  เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 
 9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่าลีลาศ มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบกับเพลงอ่ืน ๆ เพื่อให้สอดคล้อง 
   กับวัฒนธรรม ประเพณี และในชีวิตประจ าวันของแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก  

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปาน
กลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยาก
มาก 
(สอน
เสริม) 

 5.อธิบายการน าความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการละครและ
เชื่อมโยงความหมายกับชีวิตและสังคมได้  เลือก
ชมการแสดง เพ่ือสร้างความสุขและเกิดประโยชน์
ต่อตนเองได้ 
6.อธิบายคุณค่า ความส าคัญของนาฏศิลป์และ
การละครสากลมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาสากล กับการพัฒนาสังคมได้ 
7.อธิบายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการ
ของการลีลาศมาตรฐานได้ 
8.อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ
ของลีลาศมาตรฐานที่เกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรม 
9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่าลีลาศ 
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบกับเพลงอื่น ๆ
  

สากล เพ่ือสร้างความสุขและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
6.คุณค่าของนาฏศิลป์และการ
ละครสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา สากลและ
การพัฒนาสังคม 
7.ประวัติความเป็นมา ววิัฒนาการ
ของลีลาศสากลต่างๆทั่วโลก 
8.คุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐานที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม 
9.การน าท่าลีลาศมาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอื่น ๆ 
เพ่ือน าไปใช้  โดยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาค 
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หัวเรื่อง 4. การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
1.อธิบายประเภทและลักษณะของอาชีพด้านกาออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกายได้ 
2.สามารถประยุกต์และเลือกใช้ทักษะการออกแบบงานศิลปะและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตาม
แนวทางอาชีพ3.อธิบายลักษณะอาชีพการออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร์ได้ 
3.อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพด้านการออกแบบตกแต่งท่ีอยู่อาศัย และการแต่งกาย 
 

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

 1.อธิบายประเภทและลักษณะ
ของอาชีพด้านกาออกแบบตกแต่ง
ที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกายได ้
 
2.สามารถประยุกต์และเลือกใช้
ทักษะการออกแบบงานศิลปะและ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ตรงตามแนวทางอาชีพ 
 
3.อธิบายถึงคุณสมบัติของผูท้ี่จะ
ประกอบอาชีพดา้นการออกแบบ
ตกแต่งที่อยู่อาศัย และการแต่งกาย 
 

1.ประเภทและลักษณะเฉพาะของ
อาชีพการออกแบบด้าน 
  - การออกแบบตกแต่ง 
  - การออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ 
  - การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 
2.สภาพการจ้าง การท างานแต่ละ
สาขาอาชีพด้านการออกแบบ 
 
3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการออกแบบตกแต่งเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าแฟชั่น 
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สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต รำยวิชำ ศิลปศึกษำ รหัสวิชำ   ทช31003   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

หวัเรื่อง ทัศนศิลป์สากล 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑๑  ๑ น าเสนอ
ถ่ายทอดความรู้ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ 
– วิจารณ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ของ
สากลได้ 

1.การน าเสนอ และการ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี โบราณสถาน
และโบราณวัตถุของสากล 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน าถึงรูปแบบ
การวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับ
วัฒนธรรม 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงความคิดสรางสรรค การ
ตกแตงรางกายท่ีอยูอาศัยและ 
ผลิตภัณฑ 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องการ
ออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยทั้ง
ภายนอกและภายใน 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุดประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ
วารสารต่างๆ 

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผลคะแนน
ในการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ใบความรู้เร่ือง การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป ์ 
การวิเคราะหงานศิลปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองคประกอบของผลงานศิลปะออก 
เปนสวน ๆ ทีละประเด็น ทั้งในดานทัศนธาตุ องคประกอบศิลป และความสัมพันธตางๆในดานเทคนิคกรรมวิธี 
การสรางสรรคผลงาน เพื่อน าขอมูลที่ไดมาประเมินผลงานศิลปะ แตละชิ้นวามีคุณคาทางดานความงาม  
ทางดานสาระและทางดานอารมณ และความรูสึกอยางไร 
การวิจารณงานศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิดเห็นตอผลงานทางศิลปะที่ศิลปน 
สรางสรรคขึ้น โดยผูวิจารณใหความคิดเห็นตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะ ทั้งในดานสุนทรียศาสตร 
และสาระอ่ืนๆ ดวยการติชม เพ่ือใหไดขอคิดน าไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใชเปนขอมูลในการ 
ประเมินตัดสินผลงาน เปรียบเทียบใหเห็นคุณคาในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ 
คุณสมบัติของนักวิจารณ 
1. ควรมีความรูเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจ าชาติและศิลปะสากล 
2. ควรมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ 
3. ควรมีความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ชวยใหรแูงมุมของความงาม 
4. ตองมีวิสัยทัศนกวางขวาง และไมคลอยตามคนอ่ืน 
5. กลาที่จะแสดงออกท้ังที่เปนไปตามหลักวิชาการและตามความรูสึกและประสบการณ 
ทฤษฎีการสรางงานศิลปะ จัดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. นิยมการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) เปนการเห็นความงามในธรรมชาติแลวเลียนแบบไวให 
เหมือนทั้งรูปราง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 
2. นิยมสรางรูปทรงท่ีสวยงาม (Formalism Theory) เปนการสรางสรรครูปทรงใหมใหสวยงามดวย 
ทัศนธาตุ (เสน รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก พื้นผิว บริเวณวาง) และเทคนิควิธีการตางๆ 
3. นิยมแสดงอารมณ Emotional Theory) เปนการสรางงานใหดูมีความรูสึกตางๆ ทั้งท่ีเปนอารมณอัน 
เนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณของศิลปนที่ถายทอดลงไปในชิ้นงาน 
4. นิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เปนงานที่แสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝนที่ 
แตกตางไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยูเปนประจ า 
แนวทางการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ 
การวิเคราะหและการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก 3 ดาน ไดแก 
1. ดานความงามเปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนธาตุทางศิลปะ และการ
จัดองคประกอบศิลปวาผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผู 
ดูใหเกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลาย 
แตกตางกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหและประเมินคุณคาจึงตองศึกษาใหมีความรู ความ 
เขาใจทางดานศิลปะใหมากท่ีสุด 
2. ดานสาระการวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซึ่งอาจเปนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ 
สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน  
3. ดานอารมณความรูสึกเปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สามารถกระตุนอารมณ
ความรูสึกและสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งของผลงาน ซึ่งเปนผลจากการใชเทคนิคท่ีแสดงออกถึงความคิด 
พลัง ความรูสึกในการสรางสรรคของศิลปนที่เปนผูสราง 
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ใบงาน 
 

1.การวิเคราะห์งานศิลปะ  หมายถึง
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................... 
2.  การวิจารณ์งานศิลปะ  หมายถึง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ....... 
3.แนวทางการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะพิจารณาจากอะไรบ้าง  พร้อมอธิบาย 
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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................................................................................................................................. .............................................
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............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................ ..................................................................................................
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................……………………………………………………………………… 
………………………………………………….................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..................……………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..................................…………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................................……………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สำระทักษะกำรด ำเนินชีวิต รำยวิชำ ศิลปศึกษำ รหัสวิชำ   ทช31003   

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนือ้หาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑๒  ๑ อธิบายวิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่าของ
งาน ทัศนศิลป์ 
สากล ในเรื่องของ
ความงาม  ที่เกิด
จากความคิด
สร้างสรรค์ของ
มนุษย์ โดยน าวัตถุ 
วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ 
เข้ามาประดับ 
เสริมแต่งร่างกายที่
อยู่อาศัย ตกแต่ง
สถานที่
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสวยงาม ความ
เหมาะสม ความพอดีของ
การน าวัตถุ วัสดุสิ่งของ
ต่างๆ มาประดับตกแต่ง
ร่างกายที่อยู่อาศัย หรือ
ตกแต่งสถานที่สิ่งแวดล้อม
ทั่วๆ ไป  
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน าถึงรูปแบบ
การเรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงความคิดสรางสรรค การ
ตกแตงรางกายท่ีอยูอาศัยและ 
ผลิตภัณฑ 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องการ
ออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยทั้ง
ภายนอกและภายใน 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุดประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ
วารสารต่างๆ 

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผลคะแนน
ในการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ใบควำมรู้เรื่อง ความคิดสรางสรรคการตกแตงรางกายท่ีอยูอาศัยและผลิตภัณฑ 

ความคิดสรางสรรคการตกแตงรางกายที่อยูอาศัยและผลิตภัณฑ 
        มนุษยมีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา ตามแตประสบการณมากนอยของแตละบุคคล การออกแบบ 
เปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย 
1. ออกแบบตกแตงท่ีอยูอาศัย เปนการออกแบบทุกอยางภายในและบริเวณรอบบานใหสวยงาม 
สะดวกแกการใชสอย โดยใชวัสดุที่มีอยูหรือจัดหามาโดยใชหลักองคประกอบศิลป 
2. ออกแบบใหกับรางกาย เปนการออกแบบรางกายและสิ่งตกแตงรางกายใหสวยงาม เหมาะสม และ 
ถูกใจ เชนการออกแบบทรงผม เสื้อผา เครื่องประดับ การใชเครื่องส าอาง โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ 
และความคิดสรางสรรค 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหเกิดรูปแบบที่แปลกใหมและเปนจุดสนใจในธุรกิจดานอุตสาหกรรม 
4. ออกแบบส านักงาน การจัดหองท างาน โตะ ส านักงาน เกาอ้ี ในและนอกสถานที่ท างานที่ไดรับการ 
ออกแบบและสรางสรรคใหนาท างาน ตลอดจนสะดวกในการใชสอย ซึ่งแบงการออกแบบไดเปน 2 ประเภทคือ 
4.1 ออกแบบตกแตงภายใน ไดแกการออกแบบตกแตงภายในอาคารทุกประเภททั้งหมด เชน 
การออกแบบตกแตงภายในบาน ภายในส านักงาน ภายในอาคารสาธารณะ แมนกระทั่งการออกแบบตกแตง 
ภายในยานพาหนะ เปนตน  
4.2 การออกแบบตกแตงภายนอก ไดแก การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณภายนอกอาคาร 
รวมทั้งการออกแบบภูมิทัศนในสวนพื้นที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ถนน สะพาน ฯลฯ 
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ใบงาน 
 

1. ใหนักศึกษาจัดออกแบบภายใน หรือภายนอก ในมุมใดมุมหนึ่งในบานตนเอง 
แลวถายรูปมาเพ่ือรวมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน โดยมีอาจารยและเพ่ือนนักศึกษารวม
อภิปราย 

2. เก็บภาพถายที่จัดออกแบบไวในแฟมสะสมงานของตนเอง 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................……………………………………………………………………… 
………………………………………………….................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..................……………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..................................…………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................................……………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 

รำยวิชำ ประวัติศำสตรช์ำติไทย สค ๓๒๐๓๔ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ 
ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย 
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ 
4. อธิบายความส าคัญของสถาบันศาสนา 
5. อธิบายความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
8. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
9. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
10. ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สนใจ 
11. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
12. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลส าคัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย 
13. วิเคราะห์คุณประโยชน์ของบุคคลส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
14. เขียนบรรยายคุณค่าท่ีได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
15. อธิบายความหมายและความส าคัญของมรดกไทย 
16. ยกตัวอย่างมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง 
17. วิเคราะห์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
18. อธิบายความหมาย ความส าคัญของการอนุรักษ์มรดกไทย 
19. ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทย 
20. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
21. อภิปรายและน าเสนอเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
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หัวเรื่อง  1. ควำมภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 
ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย 
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ 
4. อธิบายความส าคัญของสถาบันศาสนา 
5. อธิบายความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ 
รัตนโกสินทร์ 

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
2. อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย 
3. บอกพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ 
4. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
ศาสนา 
5. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
6. อธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และ 
รัตนโกสินทร์ 

เร่ืองที่1.สถาบนัหลักของชาต ิ
1. ชาต ิ
1.1 ความหมาย ความส าคัญของชาต ิ
1.2 ความเป็นมาของชนชาติไทย 
1.3 การรวมไทยเปน็ปึกแผน่ 
 2. ศาสนา 
2.1 ศาสนาพุทธ 
2.2 ศาสนาคริสต ์
2.3 ศาสนาอิสลาม 
2.4 ศาสนาซิกข์ 
2.5 ศาสนาฮนิด ู
3. พระมหากษัตริย ์
3.1 องค์อุปถัมภ์ของศาสนา 
3.2 การปกครอง 
3.3 การเสียสละ 
3.4 พระปรีชาสามารถ.4  
เร่ืองที่2.บทสรุปสถาบนั
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคน
ในชาติพระมหากษัตริย์กับการรวมชาติ 
เร่ืองที่3.บุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแตส่มัยสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสนิทร ์
3.1 สมัยสุโขทัย 
3.2 สมัยอยุธยา 
3.3 สมัยธนบุร ี
3.4 สมัยรัตนโกสินทร ์
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หัวเรื่อง  ๒. กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ที่สนใจ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และประโยชน์
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2. อธิบายวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ที่สนใจ 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย 
ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
เรื่องท่ี 2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.1 การก าหนดหัวเรื่อง
ที่จะศึกษา/การตั้ง
ประเด็นที่จะศึกษา 
2.2 การรวบรวม
หลักฐาน/สืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล 
2.3 การประเมินค่าของ
หลักฐาน/การวิเคราะห์
และตีความข้อมูลทาง 
ประวัติศาสตร์ 
2.4 การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล 
2.5 การเรียบเรียงและ
น าเสนอข้อมูล 
เรื่องท่ี 3 ตัวอย่างการน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย 
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หัวเรื่อง  ๓. บุญคุณของแผ่นดิน  

ตัวช้ีวัด  
1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลส าคัญท่ีมีต่อการพัฒนาชาติไทย 
3. วิเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
4. เขียนบรรยายคุณค่าท่ีได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำย
เหตุ 

เนื้อหา
ง่าย 

(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปาน
กลาง
น ามา 
พบ
กลุ่ม 

ยาก
มาก 
(สอน
เสริม) 

บุญคุณของแผ่นดิน 
1 . อ ธิ บ า ย พ ระ ร าช ก รณี ย กิ จ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. อธิบายคุณประโยชน์ของบุคคลส าคัญที่
มีต่อการพัฒนาชาติไทย 
3. วิ เคราะห์พระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย 
4 . เขี ยนบรรยายคุณ ค่ าที่ ได้ รับ จาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  
 

เรื่องท่ี 1 พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องท่ี 2 คุณประโยชน์ของบุคคลส าคัญ 
2.1 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
2.2 ท้าวสุรนารี 
2.3 สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) 
2.4 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
2.6 พระยาอนุมานราชธน  
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หัวเรื่อง  ๔. มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของมรดกไทย 
2. ยกตัวอย่างมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง 
3. วิเคราะห์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
4. อธิบายความหมายความส าคัญของการอนุรักษ์มรดกไทย 
5. ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทย 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
1. อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
มรดกไทย 
2. ยกตัวอย่างมรดก
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง 
3. วิเคราะห์มรดกไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย 
4. อธิบายความหมาย
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์มรดกไทย 
5. ยกตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มรดกไทย 

เรื่องท่ี 1 ความหมายและ
ความส าคัญของมรดกไทย 
เรื่องท่ี 2 มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
2.1 ด้านสถาปัตยกรรม 
2.2 ด้านประติมากรรม 
2.3 ด้านจิตรกรรม 
2.4 ด้านวรรณกรรม 
2.5 ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.6 ด้านประเพณี 
2.7 ด้านการแต่งกายและอาหาร 
2.8 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
เรื่องท่ี 3 มรดกไทยที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
เรื่องท่ี 4 การอนุรักษ์มรดกไทย 
เรื่องท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกไทย 
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หัวเรื่อง   ๕. กำรเปลี่ยนแปลงของชำติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
2. อภิปรายและน าเสนอเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

การเปลี่ยนแปลงของ
ชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
1. วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่
มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
2. อภิปรายและน าเสนอ
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 

เรื่องท่ี1. เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย 
1.1 การสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ 
1.2 สนธิสัญญาเบาว์ริง 
1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5 
1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 
1.5 ความเป็นชาติไทยสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม 
เรื่องท่ี2. ตัวอย่างการวิเคราะห์และ
อภิปรายเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ 
การพัฒนาชาติไทย 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย , การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑๓  ๑. ควำมภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติ
ไทย 
๑. อธิบาย
ความหมาย และ
ความส าคัญของ
สถาบันหลักของ
ชาติ 
๒. อธิบายความ
เป็นมาของชน
ชาติไทย 
๓. บอกพระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์
ไทยกับการรวม
ชาติ 
 

ความภูมิใจในความเป็นชาติ
ไทย 

เร่ืองที่๒.บทสรุปสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมใจของคนในชาติ
พระมหากษัตริย์กับการรวม
ชาต ิ
เร่ืองที่๓.บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยตัง้แต่
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสนิทร ์
๓.๑ สมัยสุโขทัย 
๓.๒ สมัยอยุธยา 
๓.๓ สมัยธนบุร ี
๓.๔ สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
๑.๑ ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจความ
ภูมิใจในความเป็นชาติไทย การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  
๑.๒ ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดความต้องการใน
การเรียนรู้เรื่องความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และน าเสนอในการพบกลุ่ม 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
๒.๑ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับใจความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
๒.๒ ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
ค าถามปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุย เพื่อหา
ข้อสรุปเริ่องใจความภูมิใจในความเป็นชาติไทยได้
อย่างเหมาะสม 
๒.๓ แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน ๕ 
คน ในการจัดท ารายงานเรื่องความภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 

- ใบความรู้เรื่อง
บทสรุปสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมใจของคนใน
ชาติพระมหากษัตริย์
กับการรวมชาติ 
- บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
- ใบความรู้เรื่องวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
- ใบความรู้ตัวอย่าง
การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาประวัติศาสตร์
ไทย 

- ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
- ใบงาน
แบบฟอร์มการ
บันทึก 
- ผลจากการ
บันทึกการท า
รายงาน 
- พิจารณาจาก
รายงานของ
ผู้เรียน 
- สังเกตผลจาก
การน าเสนอ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย , การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๔. อธิบาย
ความส าคัญของ
สถาบันศาสนา 
๕. อธิบาย
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๖. อธิบายและ
ยกตัวอย่างที่แสดง
ถึงความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
๗. บอกบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และ 
รัตนโกสินทร์ 

การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
เรื่องท่ี ๒ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
๒.๑ การก าหนดหัวเรื่อง
ที่จะศึกษา/การตั้ง
ประเด็นที่จะศึกษา 
๒.๒ การรวบรวม
หลักฐาน/สืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล 
๒.๓ การประเมินค่าของ
หลักฐาน/การวิเคราะห์
และตีความข้อมูลทาง 
ประวัติศาสตร์ 
๒.๔ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล 
 

 และน าเสนอในการพบกลุ่ม 
๒.๔ แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละไม่เกิน ๕ คน ในการ
จัดท ารายงานเรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์จ แล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน 
๒.๕ ผู้เรียนภายในกลุ่มที่ท ารายงาน ร่วมกันวาง
แผนการท ารายงาน 
๒.๖ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ารายงานโดยใช้การ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วเขียน
รายงานขั้นตอนการท ารายงาน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
๓.๑ ผู้เรียนสรุป จัดท ารายงาน และรวบรวมไว้ใน
แฟ้มสะสมงาน 
๓.๒ ครูแก้ไขข้อบกพร่อง 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย , การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๒. กำรประยุกต์ใช้
วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์  
๑. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
๒. อธิบายวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
๓. ประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 
ที่สนใจ 

๒.๕ การเรียบเรียงและ
น าเสนอข้อมูล 
เรื่องท่ี ๓ ตัวอย่างการน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
ไทย 

ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๑ ผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงานมาสรุปเป็นองค์
ความรู้ไว้เป็นสารสนเทศ 
๔.๒ ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการเรียน 
๔.๓ ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หมายเหตุ : ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(จ านวน 3 ชั่วโมง ) 
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ใบควำมรู้ 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญและผูกพันกับสังคมไทย และคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศ 
ในฐานะที่เป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่ทรงน าพาประเทศชาติให้อยู่ รอดปลอดภัยตลอดมา เป็นศูนย์รวมความ
รัก ความสามัคคีของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของ
การด ารงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคม ที่เข้มแข็งยืนยง ท าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย
ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่ส าคัญของสังคมไทย ในทุก 
ๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ า ค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป
พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ป้องเมือง ท านุบ ารุงบ้านเมือง ท านุบ ารุงสุข ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุก
วันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่
เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ในด้านการศึกษาโดยเน้นให้การศึกษา ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้อง(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานท า รวมถึงการท าให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ไทยได้อย่างถูกต้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยที่สืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ เป็นวัฒนธรรมการ
ปกครองที่มีความส าคัญ บ่งบอกถึงแนวคิด ความเชื่อและความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่หลอมรวมจิตใจ
ชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกของสังคมโดยรวมได้  วัฒนธรรมการ
ปกครองระบบกษัตริย์ของประเทศไทยจึงมีความผูกพันอย่างแนบแน่นต่อสังคมไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน  
แนวคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองที่มีคุณลักษณะพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งพัฒนาและผสมผสานมาจากแนวคิดหลักต่าง ๆ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นแนวคิดพราหมณ์ 
ฮินดูซึ่งถือว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งกษัตริย์คือองค์อวตารของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีหน้าที่หลัก
ในการธ ารงไว้ซึ่งความผาสุกของโลกมนุษย์ เป็นแนวคิดเบื้องต้นเมื่อชาวไทยรับคติความเชื่อพราหมณ์ฮินดูเข้า
มา ประการที่สอง เป็นแนวคิดของพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่องบุญกรรมที่ส่งให้เป็นผู้มีบารมี
แล้ว ยังมีความเชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นเทพ แนวคิดเรื่องเทพทาง
พระพุทธศาสนานี้แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูในคัมภีร์จักรวาฬทีปนีซึ่ง เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2063 อธิบาย
ว่า “พระราชา พระเทวี พระกุมาร ชื่อว่าสมมติเทพ, เทพที่อยู่ ณ ภาคพ้ืนดินและที่สูงกว่านั้น ชื่อว่าอุปบัติเทพ, 
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพชื่อว่า “พระวิสุทธิเทพ” พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยทรงมี
ลักษณะของเทพ 3 ประเภทนี้ คือ สมมติเทพ อุปบัติเทพ และวิสุทธิเทพอยู่ในองค์เดียว ทั้งนี้ได้รวมเอาเทพ 
ชั้นสูงในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้าไว้ด้วย ดังที่สะท้อนให้เห็นจากแนวคิดเรื่องสมมติเทพหรือสมมติเทวดา และ
ในบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ นอกจากนั้น พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงเป็นมหาสมมติราช ขัตติยะ และราชา ดัง
ปรากฏค าอธิบายในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของพระเจ้าลิไทซึ่งแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยว่า  “อันเรียกชื่อมหา 
สมมติราชนั้นไซร้ เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมตั้งท่านเป็นใหญ่แลอันเรียกชื่อขัตติยะนั้นไซร้ เพราะว่าคนทั้งหลาย
ให้แบ่งปันไร่นาเข้าน้ าแก่คนทั้งหลายแลอันเรียกชื่อว่าราชานั้น เพราะท่านนั้นถูกเนื้อ พึงใจคนท้ังหลายแล”  
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ส่วนในโลกทีปสารแต่งโดยพระสังฆราชเมธังกร  ซึ่งเป็นครูของพระเจ้าลิไทยกล่าวว่า “นามราชา เพราะ
ปกครองบุคคลอ่ืน ๆโดยธรรม โดยเที่ยงธรรม” ประการที่สาม แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - บุตร อัน
เป็นแนวคิดพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่เน้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ซึ่งต่างไปจากสังคมที่มี
วรรณะ นับได้ว่าเป็นความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์ของไทยที่สามารถด ารงสืบต่อมา
ได้จนปัจจุบัน แนวคิดทั้ง 3 ประการนี้แสดงคติความเชื่อเรื่องสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ที่ผสมผสานกัน  
พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตมิได้ทรงด ารงพระองค์เป็นเฉพาะองค์อวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้าของศาสนา
พราหมณ์ฮินดูหรือเป็นผู้บ าเพ็ญบุญบารมีเฉพาะพระองค์แต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เช่นเดียวกับบิดา
ผู้ดูแลบุตรด้วย พระราชภาระหลักของพระมหากษัตริย์อันเป็นพ้ืนฐานตามคติพราหมณ์ฮินดูมี 4 ประการ คือ 
1) พระราชทานควายุติธรรมอันเป็นระเบียบสากลของผู้ปกครองหรือผู้น าที่จะต้องสร้างหรือออกกฎหมาย
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  
2) ทรงรักษาความยุติธรรมนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด  
3) ทรงรักษาพระศาสนาและประชาชน  
4) ทรงสร้างความผาสุกแก่ประชาชน  นอกจากนั้นพระมหากษัตริย์ยังทรงด ารงหลักราชธรรมใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ สังคหวัตถุ 4 ประการ และจักรวรรดิวัตร 12 ประการ 
เมื่อประสานกับลักษณะวัฒนธรรมการปกครองแบบบิดา - บุตรแล้วจึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์ในประเทศ
ไทยมีพระราชสถานะอันสูงส่งควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่ง  ในสมัยกรุงสุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากพระมหากษัตริย์ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนดังบิดาดูแล
บุตร ดังปรากฏบันทึกในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ที่ส าคัญมากก็คือวัฒนธรรมการ
ปกครองในระบบกษัตริย์นั้นเป็นการปกครองโดยมีมนุษยธรรม จารึกสุโขทัยหลักที่ 38 วัดพระมหาธาตุ - วัด
สระศรีพุทธศักราช1940 ว่า พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย “จักใคร่ขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม (อย่าง) 
พระยารามราช” คือ กษัตริย์ในกรุงสุโขทัยได้ปกครองประชาชนอย่างมีมนุษยธรรมเช่นเดียวกับพ่อขุน 
รามค าแหง กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยเอาพระราชหฤทัยใส่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ดังปรากฏ 
หลักมนุษยธรรมในไตรภูม ิพระร่วงว่า “รู้จักผิดแลชอบ แลรู้จักท่ีอันเป็นบาปแลบุญ แลรู้จัก 
ประโยชน์ในชั่วนี้ชั่วหน้า แลรู้จักกลัว แก่บาปแลละอายแก่บาป รู้จักว่ายากว่าง่าย แลรู้รักพ่ีรักน้อง 
แลรู้เอ็นดูกรุณาต่อผู้เข็ญใจ แลรู้ย าเกรง พ่อแม ่ผู้เถ้าผู้แก ่สมณพราหมณาจารย์อันอยู่ในสิกขาบท 
ของพระพุทธเจ้าทุกเมื่อ และรู้จักคุณแก้ว 3 ประการ” อันแสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างกษัตริย์ 
ในฐานะของบิดา - บุตร ในการสอนให้ท าความดี ให้รู้จักบาปบุญและหลักธรรมต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา 
พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อมีคติความคิดเก่ียวกับสมมติเทวราช 
มาผสมผสาน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือนเทพเจ้า ดังปรากฏพระนามของ พระมหากษัตริย์ 
สมัยอยุธยา เช่น สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระรามราชา สมเด็จพระอินทรราชา สมเด็จพระเอกาทศรถ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นทั้งพระนามของเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูและเทพเจ้าใน
ความเชื่อพ้ืนถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนั้นพระราชกรณียกิจทั้งปวงของพระเจ้าแผ่นดินดังที่ปรากฏในพระราชพิธี 12 
เดือน หรือที่ตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลก็ดีล้วนเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม
การปกครองในระบบกษัตริย์ของอยุธยานั้นยังคงสืบทอดมาจากแบบฉบับของกรุงสุโขทัยที่เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา - บุตร แม้บันทึกของชาวต่างชาติ เช่น ลาลูแบร์หรือแชร์แวสก็ยังระบุว่า การลงโทษขุนนางในราช
ส านักนั้น “เสมอด้วยบิดากระท าแก่บุตร และมิได้ทรงลงอาญาอย่างตระลาการที่ใจเหี้ยมหรือเจ้าขุนมูลนายที่
เอาแต่โทสจริตได้กระท าแก่ทาส” ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมการปกครองใน 
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ระบบเดิมยังสืบทอด และธ ารงไว้ได้เป็นอย่างดีในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองและการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ดังแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า 
“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกวรพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนแลมนตรี” หรือคติ “พระ
มหาสมมุติราช” ซึ่งรวมความเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้ปรากฏชัดเจนในประกาศพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใน พ.ศ. 2328 ว่า “พรรณพฤกษาชลธี แลสิ่งของ
ในแผ่นดินทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎร์ ปรารถนาเถิด” 
แนวคิดดังกล่าวยังได้สืบต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
สากลก็คือพระมหากษัตริย์ทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทรงเรียนรู้ ศิลปวิทยาต่างๆ และ 
ทรงเข้าถึงประชาชนมากขึ้น อนึ่ง ตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4 เริ่มมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับฐานะแห่ง 
“มหาชนนิกรสโมสรสมมติ”มากขึ้น และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งจ าเป็น ดังเช่น ความตอนหนึ่งในประกาศเรื่องดาวหางปีระกาตรี
ศกว่า “พระเจ้าแผ่นดินคนทั้งปวงยกย่องไว้เป็นที่พ่ึง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใดก็ย่อมมาร้องให้ช่วย 
ดังหนึ่งทารกเมื่อมีเหตุแล้ว ก็มาร้องหาบิดามารดาเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าคนทั้งปวงยกย่องให้เป็น
บิดามารดาของตัว แล้วก็มีความกรุณาแก่คนทั้งปวง ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแก่บุตรจริง ๆ โดยสุจริต”
นอกจากนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช ได้เสด็จธุดงค์ตามหัวเมืองต่าง ๆ ก็ยิ่ง
เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วยเพราะได้ทรงรู้จักวิถีชีวิตของราษฎร
อย่างแท้จริง ในรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงได้รับการยอมรับจากขุนนางทั้ง
ปวงอย่าง “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ที่ทั้งพระสงฆ์พระราชวงศ์ และขุนนางเห็นพ้องกันให้พระองค์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ ตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่สมัยสุโขทัยแม้จะมีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือมีการเปลี่ยนราชวงศ์แต่
แนวคิดระบบการปกครองแบบกษัตริย์ที่ เคยมีมานั้นหาได้เปลี่ยนไปด้วยไม่  ในระบอบประชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจผ่านกระบวนการ 3 องค์กร คือ อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
เสมือนผู้แบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงมีพระมหากรุณา พระราชทานพระ
บรมราโชวาทสั่งสอน ชี้น าแนวทางการด าเนินชีวิตที่ถูกที่ควร มีศีลธรรมก ากับ ทั้งทรงปฏิบัติพระองค์เป็น
แบบอย่าง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้คนไทยจึงยังคงมีความผูกพันกับองค์พระมหากษัตริย์มากเช่นเดิม คนไทย
มีค าเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์อยู่หลายค าที่บ่งบอกความรู้สึก ยกย่องเทิดทูนและผูกพันต่อพระองค์เช่นค า
ว่าพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิต ทั้ง 3 ค านี้มีนัยส าคัญดังนี้พระเจ้าแผ่นดิน ตามรูปศัพท์ หมายถึง 
ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน คือ ผู้น าที่มีสิทธิขขาดในกิจการของแผ่นดิน และสามารถพระราชทานที่ดิน
ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้แต่ในสังคมไทย พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินผู้ทรงบ ารุงรักษาแผ่นดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ที่ดินในพระราชอาณาเขตของพระองค์ให้เกิดประโยชน์  เช่น ท าการ
เพาะปลูกให้ได้ผลตลอดจนเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบ ารุงแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นนิจ  ดังที่
ปรากฏเป็นโครงการพระราชด าริต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ และเป็นที่ประจักษ์ในสากลว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยทรง 
งานหนักท่ีสุดในโลก และทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง พระเจ้าอยู่หัวเป็นค าเรียกพระเจ้าแผ่นดิน
ที่แสดงความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดและเป็นยอดของมงคลทั้งปวง  พระเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าอยู่หัว 
หมายถึง การยอมรับพระราชสถานะของพระเจ้าแผ่นดินว่าทรงเป็นองค์พระพุทธเจ้า ดังนั้น จึงทรงเป็นที่รวม
ของความเป็นมงคล สิ่งของต่าง ๆ ที่พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยพระบรม
ราชโองการ และการได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือได้เห็นพระเจ้าอยู่หัว จึงล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น เจ้า
ชีวิต เป็นค าเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงพระราชอ านาจเหนือชีวิตคนทั้งปวงที่อยู่ในพระราชอาณาเขต ค าค านี้
อาจหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงสิทธิขในการปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชนให้พ้นภัย วิบัติทั้งปวงหรือลงทัณฑ์
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ผู้กระท าผิดต่อพระราชก าหนดกฎหมาย ตลอดจนทรงชุบชีวิตข้าแผ่นดิน ให้มีความสุขล่วงความทุกข์ ทั้งนี้
สุดแต่พระเมตตาพระกรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของพระองค์  แต่ในสังคมไทยปัจจุบันนั้น ค าว่า เจ้าชีวิต 
หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้พระราชทานก าเนิดแนวคิดโครงการต่าง ๆแก่ประชาชน โดยมิได้ทรงใช้พระราช
อ านาจล่วงไปเกินขอบเขตแห่งราชนีติธรรม แต่ทรงด ารงธรรมะ เป็นองค์ประกอบในการตัดสินวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งหลายทั้งปวงด้วย นอกจากนั้นยังปรากฏในค าที่ประชาชนเรียกแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้า  ซึ่งมี
ความหมายลึกซึ้งว่าพระมหากษัตริย์ หรือพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าชีวิตนั้น เป็นเสมือนหนึ่ง
พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ประชาชนทุกคนต่างได้พ่ึงพระบารมีอยู่เป็นนิจเหมือนอยู่ใต้พระบรม
โพธิสมภารกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยต่าง ๆก็ยังคง
รักษาแนวคิดเดิมคือความสัมพันธ์อันใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน  และ
ศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด “พระราชาก็ยังเป็นก าลังของคนทุกข์ยาก” ซึ่งได้
ทรงสงเคราะห์โดยทั่วทุกชนชั้นวรรณะให้เกิดความผาสุกอยู่เป็นนิจ ตรงตามหลักมนุษยธรรมในไตรภูมิพระร่วง
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างไม่เสื่อมคลาย และทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีของคนไทยตลอดไป (มูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร,ี 2554 : พระราชนิพนธ์ค าน า) 
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
3.1 สมัยสุโขทัย 
อาณาจักรสุโขทัย เป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอ านาจของอาณาจักร
สุโขทัยในช่วงรัชสมัยของพระองค์มั่นคงมาก ได้ทรงแผ่อาณาเขตออกไปโดยรอบ วัฒนธรรมไทยได้เจริญขึ้นทุก
สาขา ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งเจริญทั้งด้านประวัติศาสตร์ การสงคราม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย 
ประเพณ ีการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญาพระพุทธศาสนา การประดิษฐ์อักษรไทย และอ่ืน ๆ 
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ด้านการเมืองการปกครอง 
พระองค์ทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก คือ พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ในทุกข์สุขของราษฎร
เหมือนพระองค์เป็นพ่อ ส่วนราษฎรหรือไพร่ฟ้า คือ ลูก เมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนก็ทรงให้สั่นกระดิ่งที่หน้า
ประตูวัง แล้วพระองค์ก็จะเสด็จออกมารับฟังเรื่องราวและทรงตัดสินปัญหาด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ 
พระองค์ทรงท าสงครามขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสมัย
สุโขทัย 
ด้านเศรษฐกิจ 
พระองค์ทรงโปรดให้สร้างท านบกักเก็บน้ าที่เรียกว่า ท านบพระร่วง หรือ สรีดภงส์เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง และพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการค้าขายได้อย่างมีอิสระเสรี ไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านจาก
ราษฎร ที่เรียกว่า จังกอบ ท าให้การค้าขายขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และทรงโปรดให้สร้างเตาเผาเครื่อง
สังคโลกเป็นจ านวนมาก เพ่ือผลิตสินค้าออกไปขายยังดินแดนใกล้เคียง 
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ดา้นศิลปวัฒนธรรม 
พระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่า ลายสือไทย และได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับจนถึงอักษรไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้คนไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยโปรดให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย
ลงบนศิลา เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกว่า ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) 
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงรวบรวมราชอาณาจักรสุโขทัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ขยายพระราชอ านาจออกไประหว่างแควจ าปาสักกับแม่น้ าปิงจนจรดแม่น้ าน่านทางทิศเหนือมาไว้ใน
ราชอาณาจักรสุโขทัย 
ด้านศาสนา 
ทรงมีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คือ ได้ส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนายังที่ต่าง ๆ เช่น เมืองเชียงใหม่ พิษณุโลก อยุธยา และหลวงพระบางทรงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อม
พระเจดีย์เมืองนครชุม (ก าแพงเพชร) ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกุฏ ซึ่งอยู่นอกเมืองสุโขทัย 
โปรดให้สร้างวัดป่ามะม่วง (สุโขทัย) ทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดเท่ากับองค์พระพุทธเจ้า 
ถวายพระนามว่า พระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย 
ด้านภาษาและวรรณคดี 
ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ ดังมีหลักฐานปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วง ว่า 
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งยังด ารงพระยศพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัช
นาลัย หนังสือไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
3.2 สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา ณ 
ชัยภูมิที่เอ้ืออ านวยทั้งในด้านความปลอดภัยจากข้าศึกและความอยู่ดีกินดีของชาวอยุธยา  พ้ืนที่เหมาะแก่การ
ท าเกษตรกรรมบุญคุณของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาที่มีต่อประเทศในสมัยอยุธยา ดังนี้ 
1. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลาง คือ ราชธานีและแยกฝ่ายทหารกับ
ฝ่ายพลเรือนออกจากกัน การแต่งตั้งต าแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิขตามล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุด  คือ 
ทนาย พัน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา และเจ้าพระยา มีก าหนดศักดินาเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรับราชการ 
ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้นเป็นกฎหมายส าหรับการปกครอง 
2. ทรงประกาศใช้กฎหมายลักษณะส าคัญ คือ กฎหมายศักดินา เป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่มูลนายและไพร่ 
3. โปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติค าหลวง นับว่าเป็นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเป็นวรรณคดีที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดี
ของไทย พร้อมทั้งสร้างวัดจุฬามณี 
4. ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาโดยสมบูรณ์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า และได้ท าสงครามกับอริราชศัตรูทั้งพม่าและเขมร 
จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายดินแดนได้อย่างกว้างขวางบุญคุณของพระองค์ท่ีมีต่ประเทศชาติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการเมืองการปกครอง 
พระองค์โปรดให้ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหญ่เป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
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ยกเลิกระบบเมืองพระยามหานคร ยกเลิกให้เจ้านายไปปกครองเมืองเหล่านี้ แล้วให้ขุนนางไป 
ปกครองแทน จัดหัวเมืองตามความส าคัญและขนาดเป็น เอก โท ตรี จัตวา 
ด้านการค้าขาย 
ทรงส่งทูตไปประเทศจีน เพ่ือรับรองฐานะกษัตริย์ของพระองค์และติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ขยายการค้าไป
ประเทศสเปน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ท าให้กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ มี
ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ
วรรณคดีที่ส าคัญหลายเรื่องเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรี
อยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย เผยแผ่ศาสนาตลอดจนเข้ารับ
ราชการ ท าให้ชาวตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากในด้านการค้าขาย  ได้มีการติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศมากยิ่งกว่าในรัชสมัยอ่ืน ๆทั้งฮอลันดา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ต่อเรือก าปั่น
หลวง เพ่ือท าการค้าขายกับต่างประเทศ จึงท าให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับต่างประเทศ  มีเศรษฐกิจ
รุ่งเรือง มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นจ านวนมาก 
3.3 สมัยธนบุรี 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ การรวบรวมก าลังไว้ต่อสู้กับพม่า สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของพระราชอาณาจักรบุญคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองอยู่ในภาวะตกต่ า ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยสละพระราชทรัพย์
ซื้อข้าวสารจากพ่อคา้ต่างเมือง 
ด้านวรรณกรรม 
ทรงสนพระทัยด้านวรรณกรรม ทรงนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติข ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองดังแต่
ก่อนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักรบและนักปกครองชั้นดีเยี่ยม มีคุณลักษณะผู้น าอยู่เต็มตัว ทั้งในยามคับ
ขันและยามปกต ิ
3.4 สมัยรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังที่แห่ง
ใหม่ซึ่งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. 2325 ต่อมาได้พระราชทานนามว่า กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ
กรุงเทพฯ ในปัจจุบันการสร้างพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระองค์โปรดให้สร้างวัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว 
แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในสมัยรัชกาลที่  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ มาเป็นการค้ากับชาวตะวันตก เพ่ือความอยู่รอดของชาติ เนื่องจากทรงตระหนัก
ถึงภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งก าลังคุกคามประเทศต่าง ๆ อยู่ในขณะนั้นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ต่างประเทศ คือ การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง กับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 โดยพระนางเจ้าวิกตอเรียได้แต่งตั้งให้ 
เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นราชทูตเข้ามาเจรจา 
สาระส าคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริง มีดังนี้ 
1. อังกฤษขอตั้งสถานกงสุลในประเทศไทย 
2. คนอังกฤษมีสิทธิเช่าที่ดินในประเทศไทยได้ 
3. คนอังกฤษสามารถสร้างโบสถ์ และสามารถเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้ 
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4. เก็บภาษีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 3 
5. พ่อค้าอังกฤษและพ่อค้าไทยมีสิทธิค้าขายกันได้โดยเสรี 
6. สินค้าต้องห้าม ได้แก่ ข้าว ปลา เกลือ 
7. ถ้าไทยท าสนธิสัญญากับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีผลประโยชน์เหนือประเทศอังกฤษ 
จะต้องท าให้อังกฤษด้วย 
8. สนธิสัญญานี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะใช้แล้ว 10 ปี และในการแก้ไข 
ต้องยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายและต้องบอกล่วงหน้า 1 ปีผลจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 
4 ท าให้สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
1. ด้านการปกครอง 
รัชกาลที่ 4 ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณี คือ เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้โดยสะดวกให้ราษฎรเข้าเฝ้า
ถวายฎีการ้องทุกข์ได้ในขณะที่ทรงเสด็จพระราชด าเนินรัชกาลที่ 5ทรงเปลี่ยนแปลงสถานะของไพร่ให้เป็น
พลเมืองปลดปล่อยทาสซึ่งน าไปสู่การเลิกทาส และปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดส าหรับ
ราษฎรรัชกาลที่ 6ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติ โปรดให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชทางราชการแทน
รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เปลี่ยนแปลงการนับเวลาทางราชการให้สอดคล้องกับสากลนิยมโปรดให้ก าหนดค า
น าหน้าชื่อเด็กหญิง เด็กชาย นางสาว และ นาง เปลี่ยนแปลงธงประจ าชาติจากธงรูปช้างเผือก มาเป็นธง
ไตรรงค์ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ ตามแบบประเทศยุโรป 
2. การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
รัชกาลที่ 4 ทรงตรากฎหมายขึ้นหลายฉบับ เพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับมรดก สินสมรส ฯลฯรัชกาลที่ 5 การปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งส าคัญ โดยมีกรมหลวงราชบุรี 
ดิเรกฤทธิข (พระบิดาแห่งกฎหมาย) เป็นก าลังส าคัญ ผลการปฏิรูปกฎหมายและการศาล มีดังนี ้
1. โรงเรียนสอนวิชากฎหมาย 
2. ตรากฎหมายฉบับใหม่และทันสมัยที่สุด คือ กฎหมายลักษณะอาญา 
3. จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น 
รัชกาลที ่6 โปรดให้ปฏิรูป กรมร่างกฎหมายเพิ่มเติม เป็นต้น 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
ภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงแล้ว การค้าของไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นมากท าให้มีการปรับปรุงด้านเศรษฐกิจ 
ดังนี้รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนการใช้เงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญ และขุดคลอง ตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสายรัชกาล
ที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใช้ระบบทศนิยมก าหนดให้1 บาท มี 100 สตางค์ สร้างเหรียญ
สตางค์ท าด้วยทองขาว และเหรียญทองแดง และได้โปรดเกล้าฯได้พิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ โดยตราพระราชบัญญัติ
ธนบัตร ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และตั้งกรมธนบัตรขึ้นสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  นอกจากนี้ยัง
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตราทองค า ร.ศ. 127(พ.ศ. 2451) โดยใช้ทองค าเป็นมาตรฐานเงินตราแทนเงิน 
และได้ประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเหรียญ เฟ้ือง เบี้ยทองแดงต่าง ๆ เบี้ยสตางค์ทองขาว โดยให้ใช้เหรียญ
บาท สลึง และเหรียญสตางค์อย่างใหม่แทน และขุดคลอง ตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสายรัชกาลที่ 6 โปรดตั้งคลัง
ออมสินขึ้น (ปัจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน) 
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4. ด้านการศึกษา 
รัชกาลที่ 4 ตั้งโรงเรียนชายขึ้นที่ต าบลส าเหร่ และโรงเรียนกุลสตรีวังหลังรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการศึกษา
ขึ้น คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  (แห่ง
แรก) ได้โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นเพ่ือรับผิดชอบในด้านการศึกษา และยังได้พระราชทานทุนเล่า
เรียนหลวงอีกด้วย 
รัชกาลที ่6 มีดังนี ้
1. ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นใช้ในปี พ.ศ. 2464 
2. ให้เรียกเก็บเงิน “ศึกษาพลี” จากราษฎรเพื่อบ ารุงการศึกษาท้องถิ่น 
3. ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 5. ด้านศาสนา 
รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองสงฆ์เป็นฉบับแรกโดยมีสมเด็จพระสังฆราช 
เป็นผู้ปกครองสูงสุด มีมหาเถรสมาคมให้ค าปรึกษา และโปรดให้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง เช่น วัดโสมนัสวิหาร วัด
ราชประดิษฐ์ วัดปทุมวนารามรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ โปรดให้จัดตั้งสถานศึกษา
ส าหรับพระสงฆ์ขึ้น 2 แห่ง ซึ่งต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามีการศึกษา
ถึงระดับปริญญาเอก คือ 
1. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ที่วัดมหาธาตุฯ เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย (ปัจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การให้บริการด้านการศึกษาเช่นเดียวมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราช
วิทยาลัย) 
2. มหามงกุฎราชวิทยาลัย อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย (ปัจจุบัน 
คือ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย การให้บริการด้านการศึกษาเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย) 
6. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้า ทรงให้เสรีภาพประชาชน ในการนับถือศาสนา การ
ประกอบอาชีพ โปรดให้สตรีได้ยกฐานะให้สูงขึ้นรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสวมเสื้อราชปะแตน 
และสวมหมวกอย่างยุโรป ให้ข้าราชการทหารแต่งเครื่องแบบตามแบบตะวันตก โปรดให้ผู้ชายในราชส านัก ไว้
ผมทรงมหาดไทย เปลี่ยนมาไว้ผมตัดยาวทั้งศีรษะแบบฝรั่ง โปรดให้ผู้หญิงเลิกไว้ผมปีก ให้ไว้ผมตัดยาวที่
เรียกว่า “ทรงดอกกระทุ่ม” 
7. ด้านศิลปกรรม 
รัชกาลที่ 4 เริ่มมีการก่อสร้างแบบตะวันตก เช่น พระราชวังสราญรมย์ พระนครคีรีที่เพชรบุรี ด้านจิตรกรรม 
ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ และวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร จิตรกรเอกในสมัยนี้ ได้แก่ ขรัวอินโข่ง ซึ่ง
เริ่มเขียนภาพแบบสามมิติ ตามแบบตะวันตก เป็นบุคคลแรกรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแบบ
ตะวันตกมากขึ้น ประติมากรรม ได้แก่พระพุทธชินราชจ าลอง พระบรมรูปหล่อพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล พระ
ราชนิพนธ์ที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้แก่ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราช
นิพนธ์ไกลบ้านรัชกาลที่ 6 มีการก่อสร้างตามแบบไทย ได้แก่ หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยการก่อสร้าง
แบบตะวันตก เช่น พระราชวังสนามจันทร์ 
ด้านจิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนที่ฝาผนังวิหารทิศ ที่จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างพระพุทธรูป เช่น พระแก้ว
มรกตน้อย 
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ด้านดนตรี และการแสดงละคร มีความรุ่งเรืองมาก มีการแสดงละครเพ่ิมขึ้นหลายประเภท เช่น ละครร้อง 
ละครพูด 
ด้านวรรณคดี ได้มีพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น เวนิสวาณิช ฯลฯ ได้มีการก่อตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งส าคัญที่สุดของไทย  คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในปี พ.ศ. 
2475 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงที่
พระมหากษัตริย์ได้ท าเพ่ือประชาชนของพระองค์ 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระองค์มีพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ทรงตระหนักว่าปัญหาเกษตรกรมาจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ถูกท าลายจ านวนมาก ทรงคิดค้น ดัดแปลงปรับปรุง และแก้ไขด้วยการพัฒนาที่
ด าเนินการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของความเป็นอยู่ และระบบนิเวศในแต่
ละภูมิภาค พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดรัชสมัยเป็นที่ยอมรับ ทรงสร้างรูปแบบที่เป็นตัวอย่างของ
การพัฒนาแบบยั่งยืน ผสมผสานความต้องการของราษฎรให้เข้ากับการประกอบอาชีพ โดยทรงน าพระราชด าริ
มาปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาให้เป็นทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ดินและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่
ยั่ งยืนท าให้ เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยทรงเน้นคนเป็นศูนย์กลางตลอดมา พระองค์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกพระราช
ภารกิจ ในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทรงเกื้อหนุนการบริหารราชการทุกรัฐบาล  แนว
พระราชด าริจ านวนมากที่พระราชทานให้รัฐบาลน าไปปฏิบัติล้วนมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข 
ได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง เข้าถึงทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียมกันแนวพระราชด าริด้านการเกษตรที่
ส าคัญ คือ “ทฤษฎีใหม่” เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดพ.ศ. 2540 ประเทศ
ไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทรงชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ราษฎร  เป็นผลให้เกิด
การพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคลอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสงบสุข ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
รัชสมัยของพระองค์มีทั้งสิ้นมากกว่า 4,000 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชา
สามารถในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในด้านการประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ 
“กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้านวรรณศิลป์ พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในภาษา
หลายภาษา ทรงพระราชนิพนธ์บทความ แปลหนังสือ เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก 
และพระมหาชนกฉบับการ์ตูน เป็นต้น งานทางด้านดนตรี พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมากและ
รอบรู้ในเรื่องการดนตรีเป็นอย่างดี พระองค์ทรงดนตรีได้หลายชนิด เช่น แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร ์
และเปียโน พระองค์ยังได้ประพันธ์เพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงด้วยกัน เช่น เพลงพระราชนิพนธ์
แสงเทียน เป็นเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกล้รุ่ง ลมหนาว ยิ้มสู้สายลม ค่ าแล้ว ไกลกังวล 
ความฝันอันสูงสุด เราสู้ และเพลงพรปีใหม่ เป็นต้น 
 
 
 



205 
 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ส าคัญ เช่น พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
ไทย โดยทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องจากทรงตระหนักว่า การศึกษาจะสามารถพัฒนา
เยาวชน ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทรงมีพระราชด าริด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ได้แก่ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นส าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและแนวพระราชด าริต่าง ๆ ในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆ เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ าท่วม
และปัญหาการจราจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดโครงการจิตอาสา“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 28กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น
ดังนั้น โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ปลุก
จิตส านึกในการท าความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัย ได้ตื่นตัวในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุรูปฌานได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง ในขณะที่พระองค์ 
มีพระชนม์กี่พรรษา 
ก. 35 พรรษา 
ข. 36 พรรษา 
ค. 37 พรรษา 
ง. 38 พรรษา 
2. ประเทศใดทีไ่ม่ได้อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูม”ิ 
ก. ศรีลังกา 
ข. กัมพูชา 
ค. จีน 
ง. มาเลเซีย 
3. พระเมสสิยาห์ (Messiah) ค าว่า “เมสสิยาห์” เป็นค าที่มาจากภาษาอะไร 
ก. บาลี 
ข. เขมร 
ค. กรีก 
ง. ฮีบรู 
4. พระเจ้าได้ประทานบัญญัติให้แก่โมเสส เพ่ือให้ชาวยิวน าไปยึดถือปฏิบัติจ านวนกี่ประการ 
ก. 6 ประการ 
ข. 8 ประการ 
ค. 10 ประการ 
ง. 12 ประการ 
5. ข้อใดคือหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วย 
วิธีท ากรรมฐาน 
ก. ลักษณะบุญ 
ข. ตะวันส่องหล้า 
ค. พุทธธรรม 
ง. ศีล 5 
6. ค าว่า “พระคริสต์” เป็นค าท่ีมาจากภาษาใด 
ก. ศรีลังกา 
ข. กรีก 
ค. ฮีบรู 
ง. บาลี 
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7. ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
ก. 3 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน 
ข. 4 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ค. 5 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ง. 6 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
8. ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คือข้อใด 
ก. การตีความหลักฐาน 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
ง. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอขั้นตอน 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. หลักฐานที่เป็นวัตถุ คือ หลักฐานที่มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สร้างขึ้น 
ข. หลักฐานชั้นต้น คือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง ๆ โดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง 
ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือโดยมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยขีดเขียน 
เป็นตัวหนังสือประเภทต่าง ๆ 
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลักฐานที่มีการบันทึกของผู้ที่เก่ียวกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นหลักฐาน 
ที่ส าคัญ และน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
10. ต านานไทยแบ่งได้กี่ลักษณะ 
ก. 3 ลักษณะ 
ข. 4 ลักษณะ 
ค. 5 ลักษณะ 
ง. 6 ลักษณะ 
11. ป้อมพระจุลจอมเกล้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชใด 
ก. 2424 
ข. 2442 
ค. 2427 
ง. 2472 
12. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ 
เรียกว่าอะไร 
ก. จารึก 
ข. พงศาวดาร 
ค. เอกสารทางราชการ 
ง. บันทึกของชาวต่างชาติ 
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13. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงเชี่ยวชาญงานด้านวรรณกรรม และบทละคร ที่ท าให้ยุคสมัยนั้น 
ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
14. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
15. โรงพยาบาลแห่งแรก โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลที ่2 
ข. รัชกาลที ่3 
ค. รัชกาลที่ 4 
ง. รัชกาลที ่5 
16. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
พระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย เป็นของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
17. รัชสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปช้างเดิมให้เป็น “ธงไตรรงค์” 
ก. รัชกาลที ่4 
ข. รัชกาลที ่5 
ค. รัชกาลที ่6 
ง. รัชกาลที ่7 
18. บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องเป็น บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย 
ก. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ข. ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต 
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ง. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
19. รัชกาลใดมิได้จัดเป็นยุคทองของการกวีและวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
ง. พระนารายณ์มหาราช 
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20. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความนิยมมากคือประเภทใด 
ก. บทละครร า 
ข. บทละครเต้น 
ค. บทละครความเศร้าโศก 
ง. บทละครพูดและบทละครร้อง 
21. สถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์คือข้อใด 
ก. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
ข. วัดพุทไธสวรรย์ 
ค. พระราชวังดุสิต 
ง. วัดราชบูรณะ 
22. ข้อใดคือการอนุรักษ์มรดกไทยที่ดีที่สุด 
ก. เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่า 
ข. ส่งเสริมการซื้อสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
ค. ยกย่องผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
ง. ใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหาร 
23. การแผ่ขยายอิทธิพลของชาวต่างชาติในยุครัตนโกสินทร์ ประเพณี และความเชื่อใด มีที่มาจาก 
ประเทศอินเดีย 
ก. ประเพณีปอยส่างลอง 
ข. ประเพณีสงกรานต์ 
ค. การนับถือเจ้า 
ง. ระบ ารองเง็ง 
24. งานด้านจิตรกรรมที่สร้างภาพให้เหมือนจริงได้น าวิทยากรมาจากชาติใด 
ก. โปรตุเกส 
ข. ตะวันตก 
ค. สเปน 
ง. ยุโรป 
25. การก าหนดลักษณะส าคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีปัจจัยในข้อใด 
ก. ความเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์และประชาชน 
ข. ความเจริญก้าวหน้าทางประเพณีและวัฒนธรรม 
ค. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
26. ในช่วงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏิรูปบ้านเมืองของไทยให้เป็นอารยแบบชาติตะวันตก 
เกิดจากสาเหตุใด 
ก. สาเหตุจากลงนามในการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
ข. สาเหตุจากชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและต้องการแผ่ขยายอ านาจ 
ค. สาเหตุจากประเทศไทยด้อยการพัฒนา ด้อยความเจริญ ไม่ทันสมัย 
ง. สาเหตุจากพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ไม่ม่ันคง 
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27. ความแตกต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง 
แผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
ข้อใดที่ถูกต้องที่สุด 
ก. ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ข. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละประเภท 
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง 
ง. หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร 
28. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจัดการปกครองคล้ายกับ 
ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในข้อใด 
ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 
ค. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน 
ง. กลุ่มผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองส าเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ 
29. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 ทรงใช้นโยบายข้อใด 
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 
ก. การส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย 
ข. การปลดข้าราชการออก 
ค. การขอกู้เงินต่างประเทศ 
ง. การลดค่าเงินของไทย 
30. ประเทศไทยขอให้แก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในข้อใด 
ก. เขตแดน 
ข. คนในบังคับต่างชาติ 
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
ง. สินค้าต้องห้ามบางชนิด เช่น เกลือ และข้าว 
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนสรุปความหมาย และความส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาพอสังเขป 
 1. ชาติคืออะไร
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................ ..............................................  
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................................ ..............  
................................................................................................................... ...........................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
2. ชาติส าคัญอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................................ ..  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................ ..................  
............................................................................................................... ...............................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................ ..................................  
............................................................................................... ...............................................................................  
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
 
3. ให้ผู้เรียนอธิบายความเป็นมาของชนชาติไทยอย่างน้อย 1 เรื่อง
..................................................................................................................................... .........................................  
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ......................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................................... .........................  
4. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติมา 2 ตัวอย่าง พร้อมเขียน
เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกพระปรีชาสามารถนั้น 
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................................... .......  
.......................................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................... .......................  
.......................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................... .......................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
5. ให้ผู้เรียนเขียนอธิบายความส าคัญของสถาบันศาสนา อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................................... ....  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
6. ผู้เรียนจะสอนลูกหลาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ “พระมหากษัตริย์” ได้อย่างไร 
จงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................... ..........  
....................................................................................................................... .......................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................... ..........................  
....................................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................... ..........................................  
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................... .......................................................................................................  
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
7. พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ 
ของคนไทยทุกคนอย่างไร จงอธิบาย 
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................... ...................................  
.............................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................................................... ...  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
8. ให้ผู้เรียนเขียนเรียงความ “พระมหากษัตริย์ในดวงใจของข้าพเจ้า” มาจ านวน 20 บรรทัด
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................................... .... 
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
 

1. จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ......................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................................... .........................  
........................................................................................................ ......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................... .........................................  
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
2. จงอธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
....................................................................................................................................... .......................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................................... .......  
.......................................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................................................................................................... .......................  
.......................................................................................................... .................................................................... 
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
 

3. จงอธิบายประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
.................................................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................. ............................................  
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................. ............  
4. จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้ง 5 ขั้นตอน มาพอสังเขป
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................................................ ......  
........................................................................................................................... ...................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................................ ......................  
........................................................................................................... ...................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................ ......................................  
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
5. จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ..................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ ..................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
6. ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือพ้ืนบ้าน/ท้องถิ่น หรือสถานที่ส าคัญ/บุคคลส าคัญ 
หรือเหตุการณ์/เรื่องราวที่ส าคัญ ตามความสนใจ จ านวน 1 เรื่อง โดยใช้ขั้นตอนและวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ แล้วบันทึกลงในแบบด้านล่าง
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................................... ....  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..................………………………………………………………… 
………………………………………….................……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................………………………………………………………………………… 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                                        (………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................…………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๓๔ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๓ หนว่ยกิต 

หัวเรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์, การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด 

เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑๔  มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๑. อธิบาย
ความหมายและ
ความส าคัญของ
มรดกไทย 
๒. ยกตัวอย่าง
มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ได้
อย่างน้อย 3 
เรื่อง 
๓. วิเคราะห์
มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มี
ผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
 

เรื่องท่ี ๒ มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
2.1 ด้านสถาปัตยกรรม 
2.2 ด้านประติมากรรม 
2.3 ด้านจิตรกรรม 
2.4 ด้านวรรณกรรม 
2.5 ด้านดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
2.6 ด้านประเพณี 
2.7 ด้านการแต่งกายและ
อาหาร 
2.8 ตัวอย่างการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์มรดกไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
เรื่องท่ี 3 มรดกไทยที่มีผล
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
เรื่องท่ี 4 การอนุรักษ์
มรดกไทย 

ขั้นที่ ๑ ก าหนดสภาพปัญหา 
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องมรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และการเปลี่ยนแปลงของชาติไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเรื่องมรดกไทย
สมัยรัตนโกสินทร์และการเปลี่ยนแปลงของชาติ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 และพร้อมน าเสนอในการพบกลุ่ม 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องเรื่องมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์และการ
เปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ 
1. ครูแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี 1 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
กลุ่มท่ี 2 มรดกไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
กลุ่มท่ี 3 การอนุรักษ์มรดกไทย 
และพร้อมน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ 

1. ใบความรู้มรดก
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
2. ใบความรู้
เกี่ยวกับเรื่องมรดก
ไทยที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
3. ใบความรู้การ
อนุรักษ์มรดกไทย 
4.ใบความรู้
เหตุการณ์ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่
มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย 
 

- การสังเกต 
- การท างานเป็นทีม 
- การน าเสนอ 
ประเมินผลจากใบ
งานเรื่องมรดกไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
- จากสมุดบันทึก 
- จากแฟ้มสะสมงาน 
- จากแบบทดสอบ 
- เกณฑ์การประเมิน 
- แบบทดสอบเรื่อง
มรดกไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ๔. อธิบาย
ความหมาย
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์มรดก
ไทย 
๕. ยกตัวอย่างการ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกไทย 
การเปลี่ยนแปลง
ของชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๑. วิเคราะห์
เหตุการณ์ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่
มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย 
๒. อภิปรายและ
น าเสนอเหตุการณ์
ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนา
ชาติไทย 

เรื่องท่ี๑. เหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย 
๑.๑ การสถาปนา
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
๑.๒ สนธสิัญญาเบาว์ริง 
๑.๓ การปฏิรูปการ
ปกครองในสมัยรัชกาลที่ 
๕ 
๑.๕ การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๕๔๗ 
๑.๕ความเป็นชาติไทย
สมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม 
เรื่องท่ี๒. ตัวอย่างการ
วิเคราะห์และอภิปราย
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ 
การพัฒนาชาติไทย 

-ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุยเพ่ือสรุปเนื้อหาต่าง ๆ 
-ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ที่ได้มาท าใบงานเพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒กลุ่ม กลุ่มละ ๗-๑๐ คน 
เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่อง ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
กลุ่ม ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
-ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้มาท าใบงาน เพื่อเป็น
การทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
๑.๑ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จดบันทึกลงสมุดบันทึกและน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและรวบรวมไว้ใน
แฟ้มสะสมงาน 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๑ ครูและผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงานมาใช้เป็น
สารสนเทศในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้  
๔.๒ ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ 
๔.๓ ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๕.ใบความรู้
ตัวอย่างการ
วิเคราะห์และ
อภิปราย
เหตุการณ์ส าคัญ
ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มี
ผลต่อ 
การพัฒนาชาติ
ไทย 
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ใบควำมรู้ 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยย 
เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นการสืบทอดและสร้างเลียนแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม หัตถศิลป์ การฟื้นฟูงานศิลปะประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาล
ที ่3 มีการน าศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานในงานศิลปกรรม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา วัฒนธรรมตะวันตก
ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อลักษณะของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของไทยด้วย ส่งผลให้งานศิลปะแบบดั้งเดิม
เสื่อมความนิยมลงแต่ในปัจจุบันได้รับการรื้อฟ้ืนใหม่ในรูปของงานศิลปาชีพ ศิลปะประจ าชาติ ตลอดจนงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 
1. ด้านสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมทางศาสนา ได้แก่ 
1.1 วัด 
ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นมีรูปแบบการด าเนินรอยตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา  เช่น การสร้าง
โบสถ์วิหารให้มีฐานโค้ง การสร้างหอไตรหรือหอพระไตรปิฎกกลางน้ าเป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการท ามาค้าขายกับ
ต่างชาติมากขึ้น จึงได้รับอิทธิพล ที่เห็นได้ชัด คือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ได้รับอิทธิพลจากจีนการเปลี่ยนแปลงวัด
ที่เห็นได้ชัด เช่น การน าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ออกจากหลังคาโบสถ์ วิหาร แล้วเปลี่ยนมาเป็นก่ออิฐถือปูน
โดยการใช้ลวดลายดินเผาเคลือบประดับหน้าแทนการใช้ไม้สลักแบบเดิม  นิยมใช้เสาเป็นสี่เหลี่ยมทึบ ไม่มีเสา
บัววัดที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตก  เช่น  วัดนิ เวศธรรมประวัติราชวรวิหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นศิลปะแบบกอธิค 
1.2 วัง 

 
 
ภาพ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  เป็นสถาปัตยกรรมในรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังตามแบบกรุงศรีอยุธยา 3 
แห่ง คือ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวังบวรสถานพิมุข โดยทั้งต าแหน่งที่ตั้งนั้นยึด
หลักยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ตามต าราพิชัยสงคราม คือ“มีแม่น้ าโอบล้อมภูเขาหรือหากไม่มีภูเขา มีแม่น้ าเพียง
อย่างเดียวก็ได้ เรียกว่า นาคนาม”ที่อยู่อาศัยของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางไทยผู้สูง
ศักดิขในสมัยนั้น เรียกขานตามแต่บรรดาศักดิข ให้เห็นถึงบรรดาศักดิขที่ชัดเจน อาท ิพระต าหนัก พระท่ีนั่ง 
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พระวิมานหรือพระมหาปราสาท โดยเฉพาะพระวิมานและพระมหาปราสาท ใช้เฉพาะเรือนที่มีเจ้าของเป็น
พระมหากษัตริย์เท่านั้น ส่วนที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือแม้จะเป็นพระมหาอุปราชเรียกว่าพระราชวัง 
เว้นแต่พระราชวังประทับถาวรของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่เรียกว่าพระบรมมหาราชวัง และวังหลายแห่งเป็น
จุดเริ่มต้นของศิลปะไทยแขนงต่าง ๆ เช่น ช่างสิบหมู่ลักษณะของปราสาท พระราชวัง พระบรมมหาราชวัง 
ของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง แบ่งได้เป็น 3 สมัย คือ สมัยต้น (รัชกาลที่ 1 - 3) เป็นยุค
สืบทอดสถาปัตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยกลาง (รัชกาลที ่4 - 6) ซึ่งประเทศไทยได้รับ 
อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก และสมัยหลัง (รัชกาลที ่7 - ปัจจุบัน) เป็นยุคแห่งสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
 
1.3 ที่พักอาศัย 

 
 
ภาพ : ตึกแถว ย่านบางรัก 
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมสมัย 
รัตนโกสินทร์#/media/File:Thanon_Chaoren_Krung_3.JPG/ 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะท าให้กรุง
รัตนโกสินทร์เป็นเหมือนกรุงศรีอยุธยาแห่งที่สอง มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่ส าคัญเลียนแบบกรุงศรีอยุธยา 
ส่วนบ้านพักอาศัย เรือนไทยที่คงเหลือจากสงครามก็ถูกถอดและน ามาประกอบใหม่สมัยรัชกาลที่  4 เริ่มมีการ
ติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้น มีการสร้างอาคารรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมทางธุรกิจนอกเหนือจากที่
อยู่อาศัย และวัดวาอารามในอดีต ได้แก่โรงงาน โรงสี โรงเลื่อย ห้างร้านและที่พักอาศัยของชาวตะวันตก 
นอกจากนี้การสร้างอาคารของทางราชการ กระทรวงต่าง ๆ และพระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับ
สถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบนีโอคลาสสิค เช่น พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เป็นต้น 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมสมัย
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ภาพ : พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีการสร้างในรูปทรงแบบยุโรป 
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000026961 
ส าหรับที่พักอาศัย ในการประยุกต์ยุคแรก ๆ เรือนไม้จะน าศิลปะตะวันตกมาประยุกต์เช่น เรือนปั้นหยา ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากเรือนไม้ของยุโรป สร้างขึ้นในพระราชวังก่อนแพร่หลายสู่บ้านเรือนประชาชน  หลังคาเรือน
ปั้นหยาที่มุงด้วยกระเบื้องทุกด้านของหลังคาจะชนกันแบบปิรามิด  ไม่มีหน้าจั่วแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม 
จากนั้นได้วิวัฒนาการเป็นเรือนมะนิลา ในบางส่วนอาจเป็นหลังคาปั้นหยา แต่เปิดบางส่วนให้มีหน้าจั่ว 
หลังจากนั้นก็มีเรือนขนมปังขิง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเรือนขนมปังขิงสมัยโบราณของตะวันตก ซึ่งมีการตกแต่ง
อย่างหรูหรา มีครีบระบายอย่างแพรวพราวโดยทั้งเรือนขนมปังขิงและเรือนมะนิลา เป็นศิลปะฉลุลายที่เฟ่ืองฟู
มากในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการให้กรรมสิทธิขที่ดิน อีกทั้งเกิดย่านตลาดเป็น
ศูนย์กลางชุมชน ท าให้เกิดที่พักอาศัยและร้านค้าตามย่านหัวเมือง เรียกสถาปัตยกรรมเช่นนี้ว่า เรือนโรงมี
ลักษณะเป็นเรือนพื้นติดดิน ไม่ตั้งอยู่บนเสาสูง เช่น เรือนไทยในอดีต ตั้งอยู่ย่านชุมชนการค้าชาวจีนที่เข้ามาท า
การค้าขาย โดยเปิดหน้าร้านส าหรับขายของ ส่วนด้านหลังไว้พักอาศัย สร้างเรียงรายกันเป็นแถว จึงกลายเป็น
ห้องแถวในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าเรือนไทยจะได้รับอิทธิพลตะวันตก แต่คนไทยก็ยังถือเรื่องคติการสร้างบ้านแบบ
ไทย ๆ อยู่ เช่น การยกเสาเอกและการถือเรื่องทิศ ต่อมาสถาปนิกและนักตกแต่งซึ่งส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศได้กลับน ามาใช้ในการท างาน ท าให้มีแนวโน้มน าเอารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอ่ืนมาด้วยใน
ปัจจุบันสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือตามเมืองใหญ่  ๆ แทบไม่หลงเหลือรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยในอดีต  
สถาปัตยกรรมในยุคหลังอุตสาหกรรม ได้เน้นการสร้างความงามจากโครงสร้าง วัสดุ การออกแบบโครงสร้าง
ให้มีความสวยงามในตัว เช่น ใช้เหล็กใช้กระจกมากขึ้น ผนังใช้อิฐและปูนน้อยลง ใช้โครงสร้างเหล็กมากขึ้น 
ออกแบบรูปทรงให้เป็นกล่อง 
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มีผนังเป็นกระจกโล่ง เป็นต้น 

 
 
ภาพ : วัดราชโอรสาราม 
ที่มา : http://www.painaidii.com/business/147899/photo/9/lang/th/#photo 

 
 
ภาพ : พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยได้รับแนวความคิดมาจากสถาปัตยกรรมตะวันตก 
ที่มา : https://mareenatravel.files.wordpress.com/2014/11/175517-90-2393.jpg 
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2. ด้านประติมากรรม 
ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
เริ่มตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันมากกว่ายุคสมัยในอดีตท่ีผ่านมาเนื่องจากอิทธิพลของความเจริญ
ทางเทคโนโลยี อารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศอย่างรวดเร็วและมากมาย การติดต่อกับนานา
ประเทศทั่วโลก เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารที่ฉับพลัน มีส่วนอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และการสร้างงานประติมากรรมกล่าวโดยสรุป ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกได้เป็น 
3 ระยะ คือ ประติมากรรมแบบดั้งเดิม ประติมากรรมระยะปรับตัว และประติมากรรมร่วมสมัย 
ประติมากรรมแบบดั้งเดิม 
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 การสร้างงานประติมากรรม ด าเนินรอยตามแบบประเพณีนิยมที่ท ากันมาแต่
อดีตของไทย สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นยุคที่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านเมืองใหม่ 
จึงมีการสร้างพระพุทธรูปน้อยมาก พระประธานที่สร้างในสมัยนี้ที่ส าคัญ คือ พระประธานที่พระอุโบสถ และ
พระวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิขราชวรมหาวิหาร ฝีมือพระยาเทวารังสรรค์เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ 
จนดูเกือบคับอาคาร มีฐานชุกชีเตี้ย เป็นผลในการแสดงอ านาจราชศักดิขพระพุทธรูปส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจาก
สุโขทัย และจังหวัดทางภาคกลางที่องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานที่ปรักหักพัง ต้องกร า
แดด กร าฝน น ามาบูรณะใหม่กว่า 1,200 องค์และส่งไปเป็นพระประธานตามวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่เหลือ
น ามาประดิษฐานไว้ ณ ระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พันกว่าองค์ ทั้งชั้นนอก และ
ชั้นใน ประติมากรรมอ่ืน ๆที่ส าคัญ คือ หัวนาค และเศียรนาคจ าแลง และยักษ์ทวารส าริดปิดทอง ประจ าประตู
ทางเข้าพระมณฑป หอพระไตรปิฎก หลังปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามฝีมือครูด าช่างปั้น
เอกสมัยรัชกาลที่ 1 

 
 
ภาพ : ยักษ์บนฐานปลายพลสิงห์ เหนือบันไดทางข้ึนพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-110-2.jpg 
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สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะศิลปสถานและงานศิลปะอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะด้านประติมากรรมเป็นพิเศษ เช่น ทรงปั้นหุ่นพระยารักใหญ่ รักน้อย และรูปพระลักษณ์ พระราม 
ซึ่งเป็นหุ่นหลวงที่สวยงามมาก ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ พระพุทธประธาน 
2 องค ์คือ พระพุทธจุฬารักษ์ พระประธานพระอุโบสถวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และพระพุทธธรรมิศรราช
โลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร งานชิ้นที่ส าคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ ทรง
ร่วมสลักบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รูปพรรณพฤกษาซ้อน 3 ชั้น มีภาพ
สัตว์ ประเภทนก และกระต่ายประกอบ 
 

 ภาพ : พระยารักใหญ่ พระยารักน้อย 
ที่มา : https://farm2.staticflickr.com/1532/23947628289_dcac7513a1_o.jpg 
สมัยรัชกาลที่ 3 ในรัชกาลนี้มีการสร้างหล่อพระประธานขนาดใหญ่  ตามวัดที่สร้างใหม่เช่น “พระพุทธตรี
โลกเชษฐ์” พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ“พระพุทธเสฏฐมุนี” พระ
ประธานในศาลาการเปรียญวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร“พระเสฏฐตมมุนี” พระประธานพระ
อุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร และ “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหาร นอกจากนี้ยังทรงสร้างพระพุทธไสยาสน์ ยาว 90 ศอก ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร และพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราชเจ้า 2 องค์ เพ่ือเป็นราชอนุสรณ์แด่พระอัยกา และ
พระราชบิดาของพระองค์ ซึ่งเป็นพระหล่อสัมฤทธิขหุ้มทองค า ประดับด้วยอัญมณีมีค่า ถวายพระนามว่า “พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”และ “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
การสร้างพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางห้ามญาติขนาดใหญ่นี้ นิยมสร้างไว้เป็นจ านวนมาก ถือเป็นพระราชนิยม 
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 



228 
 

 
 
ภาพ : พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
ที่มา : http://mapio.net/pic/p-94874421/ 
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ประติมากรรมระยะปรับตัว 
สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เป็นยุคสมัยของการปรับตัว เปิดประเทศ ยอมรับอิทธิพลตะวันตก ยอมรับ
ความคิดใหม่มาเปลี่ยนแปลงสังคม ระเบียบประเพณี เพ่ือประคองให้ประเทศรอดพ้นจากภัยสงคราม หรือจาก
ลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตก ซึ่งหลายประเทศในซีกโลกเอเชียยุคนั้นประสบอยู่ การสร้างงานศิลปกรรมทุกสาขา 
รวมทั้งประติมากรรมก็ถูกกระแสการเมืองนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระราชด าริปั้นรูป
เหมือนแบบตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงโปรดเกล้าฯ ให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ซึ่งต่อมาเป็น
พระยาจินดารังสรรค์ปั้นถวาย โดยปั้นจากพระองค์จริง และเลียนแบบรูปปั้นของพระองค์ ที่ฝรั่งปั้นจากรูปพระ
ฉายที่ส่งมาถวายแต่ไม่เหมือน เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระรูปที่หลวงเทพรจนาปั้นขึ้นใหม่ก็ทรงโปรด ต่อมาน า
พระรูปองค์นี้ประดิษฐานไว้ ณ พระท่ีนั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทในพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมี 
การหล่อไว้หลายองค์ ประดิษฐานที่พระต าหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และหอพระจอมวัดราช
ประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จากพระรูปองค์นี้ นับเป็นการเปลี่ยนศักราชประติมากรรม
ไทย ที่เดิมปั้นรูปราชานุสรณ์ โดยใช้การสร้างพระพุทธรูป หรือเทวรูปแทน มาสู่การปั้นรูปราชานุสรณ์เหมือน
รูปคนจริงขึ้น และจากจุดนี้เองส่งผลให้มีการปรับตัวทางประติมากรรมระยะปรับตัวไปสู่ประติมากรรมสมัยใหม่ 
การปั้นหล่อพระพุทธรูปในยุคนี้ ไม่ใหญ่โตเท่าสมัยรัชกาลที่ 3มีพุทธลักษณะที่เป็นแบบฉบับของตนเอง มี
ลักษณะโดยส่วนรวมใกล้ความเป็นมนุษย์ มีการปั้นจีวรเป็นริ้ว บนพระเศียร ไม่มีต่อมพระเมาลี พระพุทธรูปที่
ส าคัญเหล่านี้ คือ พระสัมพุทธพรรณีพระนิรันตราย และพระพุทธสิหังคปฏิมา พระประธาน ในพระอุโบสถวัด
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในรัชสมัยนี้ มีการสร้างพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติเช่นกัน แต่จีวร
พระสมัยนี้เป็นริ้วใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น ประติมากรรมท่ีส าคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ “พระสยามเทวาธิราช” 
เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองค าทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุต ลักษณะงดงามมาก เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้า
ประดิษฐวรการ 

 
 
ภาพ : พระสยามเทวาธิราช 
ที่มา : 
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/220/15220/images/2_Travel/001_Bang
kok/2011/Mueseam/SakThong/038.JPG 
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สมัยรัชกาลที่ 5 ระยะต้นรัชกาล อายุกรุงรัตนโกสินทร์จะครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงท านุบ ารุงศิลปะแบบดั้งเดิมอย่างมาก มีการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ปราสาทราชมณเฑียร 
โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เกิดงานประติมากรรมตกแต่งที่สวยงาม ในศาสนสถานแห่งนี้มากที่สุด 
งานประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นฝีพระหัตถ์พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทั้งสิ้น เช่น รูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่ บน
ชานชาลาไพที รอบปราสาทพระเทพบิดรรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ประจ ารัชกาลที่ 1, 2 และ 3 เป็นรูปบุษบก
ประดิษฐานพระราชลัญจกรบนพานแว่นฟ้า พร้อมช้างเผือกและฉัตร ตรงมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
ปราสาทพระเทพบิดรปั้นหล่อพระบรมรูป 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 รวมทั้งปั้น
แก้ไขรัชกาลที่ 4ที่พระยาจินดารังสรรค์ปั้นไว้ พระบรมรูปทั้ง 4 รัชกาล ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในปราสาท
พระเทพบิดรเป็นรูปเหมือนที่แปลกไปจากภาพเหมือนโดยทั่วไป เพราะเป็นศิลปะระยะปรับตัว เป็นการผสม
ระหว่างความต้องการที่จะให้รูปปั้นเหมือนรัชกาลนั้น ๆ กับการสร้างรูปให้มีความงามแบบพระหรือเทวรูป ที่
ต้องการความเกลี้ยงเกลากลมกลึงของรูปทรง เป็นคุณค่าความงาม รูปเหมือนจึงแสดงความเหมือนบุคคล
ออกมา พร้อมกับให้อารมณ์ความรู้สึกแบบไทยด้วยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่เหมือนกัน 
ที่ ส าคัญ  คือ  พระพุทธนฤมลธรรโมภาส  พระประธานวัดนิ เวศธรรมประวัติ  บางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาฝีพระหัตถ์พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ นอกจากนี้ ยังมีการปั้นหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีอยู่ครั้งเดียวในรัชกาลนี้ สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2442 - 2444 ในคราวนั้นโกลาหลมาก เนื่องจากไม่มีการ
ปั้นพระขนาดใหญ่มานาน แต่ก็ส าเร็จลงด้วยดี พระพุทธรูปองค์นี้ คือ พระพุทธชินราชจ าลองปั้นหล่อขึ้น เพ่ือ
น ามาประดิษฐานเป็นพระประธานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารต้องลงไปปั้นหล่อที่พิษณุโลก ผู้ปั้น
หล่อจ าลอง คือ หลวงประสิทธิปฏิมา 

 
 
ภาพ : พระพุทธนฤมลธรรโมภาส 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-113-1.jpg 
 
ประติมากรรมร่วมสมัย 
อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เป็นศิลปะที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเจริญแบบตะวันตก  ที่
หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
นอกเหนือจากการสร้างเพ่ือศาสนาอย่างเดียว 
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ภาพ : “มนุษย์กับความปรารถนา” ประติมากรรมร่วมสมัยหรือสมัยใหม่ ปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์เข็มรัตน์ กอง
สุข เป็นผู้ปั้น 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-113-2.jpg 
สมัยรัชกาลที่ 6 ศิลปะตะวันตกเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และก าลังฝังรากลึกลงไปในสังคม และ
วัฒนธรรมไทย การตกแต่งวังเจ้านาย อาคารราชการ อาคารพาณิชย์สวนสาธารณะ และอาคารบ้านเรือนของ
คนสามัญ เริ่มตกแต่งงานจิตรกรรม และงานประติมากรรมภาพเหมือนมากขึ้น งานประติมากรรมไทยที่ท าขึ้น
เพ่ือศาสนา เช่น การสร้างศาสนสถาน ปั้นพระพุทธรูปที่เคยกระท ากันมาก็ถึงจุดเสื่อมโทรมลง แม้จะมีการท า
กันอยู่ก็เป็นระดับพ้ืนบ้าน ที่พยายามลอกเลียนสิ่งดีงามในยุคเก่า ๆ ที่ตนนิยม ขาดอารมณ์ความรู้สึกทางการ
สร้างสรรค์ และไม่มีรูปลักษณะที่เป็นแบบแผนเฉพาะยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหัน
มาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 จัดสอน ศิลปะการช่างทั้งแบบ
ตะวันตก และแบบไทยการสร้างงานศิลปะระดับชาติ ได้จ้างฝรั่งมาออกแบบ ตกแต่งพระบรมมหาราชวัง หรือ
พระที่นั่งทรงเห็นความจ าเป็นที่ต้องใช้ช่างท ารูปปั้นต่าง ๆ เช่น เหรียญตรา และอนุสาวรีย์ ซึ่งช่างไทยยังไม่
ช านาญงานภาพเหมือนขนาดใหญ่ จึงสั่งช่างปั้นมาจากประเทศอิตาลี ผู้ได้รับเลือก คือศาสตราจารย์ คอราโด 
เฟโรจี เข้ารับราชการเป็นประติมากร กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่14 มกราคม พ.ศ. 2466 ต่อมาโปรด
เกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์คอราโด เฟโรจี เข้าไปปั้นพระบรมรูปของพระองค์โดยใกล้ชิด เป็นพระบรมรูปเท่า
พระองค์จริง ปัจจุบันประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรนับเป็นงานภาพเหมือนที่ส าคัญในรัชกาลนี้  ต่อมา
ศาสตราจารย์คอราโด เฟโรจี ได้โอนสัญชาติ และเปลี่ยนชื่อเป็นไทยว่า ศิลป พีระศรี ท่านผู้นี้ ต่อมามี
ความส าคัญต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขาอย่างที่สุดรัชกาลที่  7 - รัชกาลปัจจุบัน ระยะแรก
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นช่างปั้นที่ส าคัญแต่ผู้เดียวในยุคนั้น ได้ด าเนินการปั้นรูปอนุสาวรีย์พระปฐมบรม
ราชานุสรณ์เป็นภาพเหมือนขนาดใหญ่3 เท่าคนจริงเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ส่งไปหล่อทองแดงที่ประเทศอิตาลี 
เสร็จทันมาติดตั้งที่เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า เพ่ือเปิดสะพาน และฉลองกรุงครบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 
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หลังจากการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทยโดยคณะทหารและพลเรือน 
อ านาจการปกครองและการบริหารประเทศ จึงไม่ตกอยู่กับพระมหากษัตริย์อีกต่อไป การสร้างงานศิลปกรรม 
ซึ่งแต่เดิมอยู่ในความดูแลของราชส านัก ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมก็สิ้นสุดลง วิถีการด าเนินชีวิต 
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศทางด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนา
ด้านจิตใจโดยเฉพาะทางศิลปะ การสร้างงานศิลปกรรมยุคต่อมา ล้วนต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในวงแคบ ๆ 
แต่กระนั้นการต่อสู้ดิ้นรน เพ่ือให้สังคมเห็นคุณค่าในงานศิลปะ ยังด าเนินต่อไป โดยมีศาสตราจารย์ศิลป พีรศรี 
เป็นผู้น า เพ่ือท าให้ผู้น าประเทศและคนทั่วไปเห็นคุณค่า ท่านต้องท างานอย่างหนักกล่าวคือ นอกจากงานปั้น
อนุสาวรีย์ที่ส าคัญแล้ว ท่านยังได้วางแนวทางการศึกษาศิลปะ โดยหาทางจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น 
เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึ่งต่อมาขยายตัวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2486 จัดให้มีการเรียนการสอนทั้ง
ด้านจิตรกรรม และประติมากรรมซึ่งการศึกษาและการสร้างงานประติมากรรม ต่อมาเปลี่ยนไปตามการพัฒนา
วัฒนธรรมของสังคม ที่ต้องการพึ่งพาพลังงานใหม่ ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และ
อ่ืน ๆซึ่งเป็นการก้าวหน้าแห่งยุค โดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบัน การสื่อสาร และการคมนาคมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงเกือบทุกมุมโลก มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา และได้
แพร่หลายเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยด้วย ประติมากรรมจึงเข้าสู่รูปแบบของศิลปะร่วมสมัยเป็นการ
แสดงออกทางด้านการสร้างสรรค์ที่มีอิสระ ทั้งความคิด เนื้อหาสาระ และเทคนิคการสร้างงานสุดแต่ศิลปินจะ
ใฝ่หา งานศิลปะที่แสดงออกมานั้น จึงเป็นสัญลักษณ์ส าคัญที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยอีก
รูปแบบหนึ่ง 
3. ด้านจิตรกรรม 
งานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งศิลปะไทยประเพณี ศิลปะไทยประยุกต์และศิลปะแบบตะวันตก 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สกุลช่างสมัยนี้พัฒนามาจากสกุลช่างธนบุรีและอยุธยาใช้สีหนักเป็นพ้ืนหลัง  ส่วน
ใหญ่จะใช้สีโทนเย็น นิยมการปิดทองบนภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่และบุคคลส าคัญ ตัวละครใช้สีแสดง
ฐานะทางสังคมลักษณะจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 มีแบบแผนการวางภาพที่นิยมกัน คือลวดลายเพดาน 
นิยมท าด้วยไม้จ าหลัก ลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจก เป็นลายดาวจงกล หรือลายดาวดอกใหญ่อยู่ตรงกลาง 
ฝาผนังด้านหน้าพระประธานนิยมเขียนภาพมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นภาพไตรภูมิ ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 
ตอนบนเป็นภาพวิทยาธร เทพชุมนุม ตอนล่างระหว่างช่องประตูหน้าต่าง เขียนภาพพุทธประวัติ หรือทศชาติ
ชาดก บานประตูหน้าต่างเขียนภาพทวารบาล ผนังวงกบประตูหน้าต่างเป็นภาพทวารบาลหรือเชี่ยวกลาง หรือ
ลายดอกไม้ร่วง บานประตูหน้าต่างด้านในมักเป็นรูปดอกไม้ร่วง ดอกไม้ประดิษฐ์หรือเครื่องแขวน 
 

   
 
ภาพ : จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 
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สมัยรัชกาลที่ 3 งานจิตรกรรมฝาผนังมีความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในด้านสถาปัตยกรรม คือ อิทธิพลจากศิลปะจีน ลักษณะการใช้สีมืดเป็นสีพื้นมีการใช้คู่สีระหว่างสี
เขียวกับสีแดงให้โดดเด่นและเป็นคู่สีหลักกับการระบายพ้ืนด้วยสีมืดเป็นเอกลักษณ์ เช่น จิตรกรรมเครื่องมงคล
อย่างจีนหรือเครื่องตั้งในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดนาคปรกกับลักษณะงานที่ยังสืบทอดแบบ
ประเพณี เช่น วัดสุวรรณารามราชวรวิหารช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังต้องเขียนภาพอิงความสมจริงตามไปด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ และอาชีพที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ขณะนั้นหรืออาคารบ้านเรือนทั้งแบบจีนและฝรั่งที่เริ่มมีการก าหนดแสงเงาและใช้ลักษณะการถ่ายทอดที่แสดง
ความสมจริงของส่วนประกอบในฉาก เช่น ต้นไม้ น้ าทะเล ผสมลงไป 
 

 
 
ภาพ : จิตรกรรมประดับเพดานอิทธิพลศิลปะจีนวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ที่มา : https://www.chillpainai.com/scoop/620/ 
รัชกาลที่ 4 เริ่มมีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาผ่านผลงานจิตรกรรม  คือ ภาพเขียน เป็นภาพ 3 มิติ มีการใช้สี 
แสง - เงา และแสดงทัศนียภาพในระยะใกล้ - ไกล จิตรกรคนส าคัญ คือขรัวอินโข่ง ซึ่งเป็นผู้วาดภาพปริศนา
ธรรมที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5 มีการวาดภาพพระราช
ประวัติเขียนแบบจิตรกรรมประเพณีผสมกับทางตะวันตกและภาพเหมือนบุคคลไว้ที่ผนังพระที่นั่งทรงผนวช อยู่
ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารรัชกาลที่  5 โปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรชาวยุโรปวาดพระบรม
สาทิศลักษณ์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์  และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส าคัญในรัชสมัยของ
พระองค์ ประดิษฐานที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระท่ีนั่งในพระราชวังต่าง ๆ ซึ่งการวาดภาพเหมือนและ
ภาพทิวทัศน์เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประกอบกับในรัชกาลต่อมา คือ รัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้ง
โรงเรียนสอนศิลปะแบบใหม่ เช่น โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนช่างศิลป์ ท าให้มีจิตรกรชาวไทยที่มีความสามารถ
ทั้งการวาดภาพจิตรกรรมแบบไทยและสากลรัชกาลที่ 6 ยังนิยมการถ่ายภาพ ท าให้เกิดการบันทึกภาพบุคคล
บ้านเมืองและเหตุการณ์ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังปรากฏจากพระบรมฉายาลักษณ์พระ
ฉายาลักษณ์และภาพถ่ายต่าง ๆ จ านวนมาก เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ส าคัญรัชกาลที่ 9 - รัชกาลปัจจุบัน 
ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมมิได้จ ากัดจะมีอยู่แค่ในเฉพาะวัดกับวังเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ได้มีการน าไป
ประดับตกแต่งอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่าง  ๆ ภาพ
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จิตรกรรมที่น าเสนอออกมา นอกจากจะเป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาและเอกลักษณ์ไทยแล้ว  ยังเสนอภาพที่มี
แนวคิดสะท้อนสังคม หรือมีเรื่องราวที่ศิลปินมีความประทับใจ เช่น ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บุคคล สถานที่ 
จินตนาการภาพนามธรรม (Abstract) ตลอดจนเทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมก็มีความหลากหลาย
กว่าเดิมและน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการน าเสนอผลงานด้วย 
4. ด้านวรรณกรรม 
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นี้เป็นการฟ้ืนฟูวรรณคดีไทยและจารีตการเขียนบันทึกแบบเก่า  คือ เป็นงานกวี
นิพนธ์แบบร้อยกรองที่มีความสมบูรณ์ ต่อมาเริ่มเขียนแบบร้อยแก้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองและอิทธิพลจากภายนอก เป็นผลให้เกิดงานด้านวรรณกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นเป็นจ านวนมากในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1) มีการฟ้ืนฟูบทประพันธ์ชนิดร้อยแก้วซึ่งเป็นบทประพันธ์ไทยแท้และมัก
เขียนเรื่องราวของประเทศใกล้เคียงกับไทย พระราชนิพนธ์ที่ทรงประพันธ์ขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการปลุกขวัญ
ประชาชนมีความกล้าหาญ เช่น รามเกียรติข อุณรุท แม้แต่เรื่อง สามก๊ก ราชาธิราช ของเจ้าพระยาพระคลัง 
(หน) ก็มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันวรรณคดีที่มีชื่อเสียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  
ได้แก่ 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้แก่ เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดงบทละครเรื่องอุณรุท บทละคร
เรื่องรามเกยีรติข กฎหมายตราสามดวง บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา 
2. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้แก่ สามก๊ก ราชาธิราช บทมโหรี เรื่องกากี ลิลิต-ศรีวิชัยชาดก ลิลิตพยุหยาตรา
เพชรทอง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี 
3. พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ได้แก่ ไตรภูมิโลกวินิจฉัย พระไตรปิฎก 
4. พระเทพโมลี (กลิ่น) ได้แก่ ร่ายยาวมหาเวสสันดรกัณฑ์มหาพน นิราศตลาดเกรียบโคลงกระทู้เบ็ดเตล็ด 
5. กรมพระราชวังหลัง ได้แก่ ไซ่ฮ่ันสมัยรัชกาลที่ 2 นับเป็นยุควรรณกรรมที่รุ่งเรืองที่สุด ราชส านักได้ฟ้ืนฟู
วรรณคดีทั้งเก่าและใหม่ไว้เป็นมรดกส าคัญ ทรงนิพนธ์บทละครไว้หลายเรื่อง แต่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด 
คือ บทละครเรื่องอิเหนา กวีเอกสมัยนี้ คือ สุนทรภู่ ซึ่งมีผลงานหลายประเภทด้วยกัน มีทั้งบทละคร เสภา 
นิราศ บทเห่ และกลอน เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน นิราศภูเขาทอง กลอนสุภาษิตสอนหญิง ฯลฯนอกจากนี้ 
สุนทรภู่ยังได้น ากลอนเพลงยาวมาแต่งนิยาย คือ พระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกนับเป็นเรื่องแรกของ
วรรณคดีไทยที่เป็นการผูกเรื่องเอง แทนที่จะแต่งเป็นส านวนใหม่จากต้นเรื่องที่เป็นนิทาน นิยายหรือพงศาวดาร
สมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 5 งานวรรณกรรมเริ่มกระจายไปสู่ประชาชน วรรณกรรมสมัยนี้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย จึงเริ่มมีงานประพันธ์ด้านร้อยแก้ว อนึ่ง ได้มีการจัดตั้งหอสมุดแบบ
พระนคร “หอสมุดวชิรญาณ” รวบรวมรักษาเอกสารส าคัญของชาติ ผลงานส าคัญมีทั้งของรัชกาลที่ 4 รัชกาล
ที่ 5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ฯลฯครั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 นับเป็นยุคทอง
ของงานวรรณกรรมแบบใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น จากการเขียนแนวร้อยกรองมา
เป็นร้อยแก้ว ซึ่งมีรูปแบบเนื้อหา แนวคิด มีการจัดวางมาตรฐานของผลงาน โดยจัดตั้งวรรณคดีสโมสร 
วรรณกรรมในยุคนี้เป็นวรรณกรรมแปลและแปลงเป็นส่วนใหญ่ จนสามารถกล่าวได้ว่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
ปัจจุบันเริ่มต้นจากสมัยนี้ และยังเป็นยุคเริ่มของแนวการเขียนนวนิยาย และเรื่องสั้นอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมี
ผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นายชิต บุรทัตพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ (น.ม.ส.) เจ้าพระยาธรรมศักดิขมนตรี เสถียรโกเศศและนาคะประทีปสมัยรัชกาลที่ 7 วรรณกรรมในยุค
นี้จึงเริ่มเป็นของคนไทยมากขึ้น วรรณกรรมแปลและแปลงน้อยลง หนุ่มสาวหันมาสนใจงานเขียนมากขึ้น กล้า
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น งานเขียนมีทั้งวรรณกรรมสร้างสรรค์และผลงานทั่วไปเป็นร้อยแก้ว เนื้อหามี
หลากหลาย ทั้งด้านการเมืองอุดมการณ์  บทวิเคราะห์สถานการณ์  ต าราวิชาการ นิยายสะท้อนการ
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เปลี่ยนแปลงในสังคม เรื่องแปลนิทานนานาชาติ วรรณกรรมส าหรับเด็ก ฯลฯ โดยเฉพาะสิบปีแรกหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจะเน้นในเรื่องชาตินิยม วงการวรรณกรรมพยายามยกระดับคุณภาพงานเขียน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรม เรื่อง “พระ
มหาชนก” ด้วยความประณีต และทรงตั้งพระทัยเผยแพร่อย่างกว้างขวางให้เป็นเครื่องเตือนใจประชาชน 
เข้าถึงจิตใจผู้คนเพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนผู้มีจิตศรัทธาให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ถึงความเพียร 
เพ่ือที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคให้ผ่านพ้นและก่อให้เกิดสัมมาทัศนะในการด าเนินชีวิต  ในทิศทางการพัฒนา
ประเทศในพระราชปรารภหรือค าน าของพระราชนิพนธ์ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์
ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของ
สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 
1. ในยามวิกฤต ต้องคิดพ่ึงตนเอง เทวดาจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองเท่านั้น 
2. ความเพียรอันบริสุทธิข หมายถึง ต้องพยายามอย่างถึงท่ีสุด เพ่ือที่จะก้าวผ่านวิกฤต 
    สร้างเศรษฐกิจจริงด้วยงานหรือความเพียรอันบริสุทธิข 
3. สร้างเศรษฐกิจด้วยการอนุรักษ์และเพ่ิมพูนทรัพยากร 
4. โมหภูมิและมหาวิชชาลัย หมายถึง มนุษย์จะสามารถปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์ 
    ต้องหลุดพ้นจากอวิชชา เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 
5. ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงรับแบบอย่างจากสมัยอยุธยา โดยรัชกาลที่ 1โปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกหัดโขน
ขึ้นทั้งในวังหลวงและวังหน้า และให้ประชุมครูละคร เพ่ือจัดท าต าราท่าร าขึ้นใหม่แทนต าราที่สูญหายไปเมื่อ
ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 งานฟ้ืนฟูนาฏศิลป์มีความรุ่งเรืองมาก พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้
ปรับปรุงแก้ไขบทละครและวิธีร าใหม่ให้ไพเราะและงดงาม นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่าง
ยิ่งในการดนตรี โดยเฉพาะซอสามสายครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกงานนาฏศิลป์และดุริยางค
ศิลป์ในพระบรมมหาราชวังเป็นผลให้ศิลปินต้องย้ายไปสังกัดกับขุนนางผู้มีฐานะที่รับอุปถัมภ์งานศิลปะแขนง
ดังกล่าว 
1) ดนตรีไทย 
การแสดงดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ถือเป็นยุคสมัยของการก่อสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น อีกทั้ง
ยังมีการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนงให้เจริญรุ่งเรือง  โดยเฉพาะดนตรีไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับช่วงเวลาในรัชกาลต่าง  ๆ ดังนี้ สมัยรัชกาลที่ 1 ดนตรีไทยใน
สมัยนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปี่
พาทย์และวงมโหรี โดยมีการเพ่ิมกลองทัดอีก 1 ลูก เข้าไปในวงปี่พาทย์ ส่วนวงมโหรีก็ได้เพ่ิมระนาดเข้าไปอีก 
1 รางสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นยุคสมัยที่การดนตรีไทยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรีไทย อีกทั้งพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง
ในด้านดนตรีไทย นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 2 วงปี่พาทย์ได้น าไปใช้บรรเลงประกอบการขับเสภาเป็นครั้งแรก 
รวมทั้งได้มีการน าเอา “เปิงมาง”เข้ามาไว้ในวงปี่พาทย์ เพ่ือตีประกอบจังหวะในการบรรเลงดนตรีขับเสภาวง
มโหรีก็ได้เพ่ิม “ฆ้องวง”เข้าเป็นเครื่องดนตรีภายในวงอีกชนิดหนึ่งด้วยสมัยรัชกาลที่ 3 วงปี่พาทย์ได้เปลี่ยนไป
เป็น “วงปี่พาทย์เครื่องคู่” เพราะมีผู้คิดประดิษฐ์ระนาดเพ่ิมเข้ามาในวงอีก 1 ราง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าระนาด
แบบเดิมและตีด้วยไม้นวมให้เสียงที่ต่ ากว่านั่น คือ “ระนาดทุ้ม” นอกจากนี้ยังสร้างฆ้องวงที่มีขนาดเล็กและให้
เสียงสูงเรียกว่า“ฆ้องวงเล็ก” รวมทั้งการน าเอาปี่นอกเข้ามาผสมในวงปี่พาทย์ด้วยดังนั้น เครื่องดนตรีในวงปี่
พาทย์เครื่องห้า ที่ประกอบไปด้วย ปี่ใน ฆ้องวง ตะโพน กลองทัด ระนาด และฉิ่ง จึงเปลี่ยนไปเป็นวงปี่พาทย์
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เครื่องคู่ ซึ่งมีเครื่องดนตรีในวง ดังต่อไปนี้ ระนาดเอกระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ปี่นอก ตะโพน 
กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง กลองสองหน้าสมัยรัชกาลที่ 4 “วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่” ซึ่งเป็นแบบ
แผนของวงปี่พาทย์ที่ใช้มาจนปัจจุบัน สืบเนื่องจากรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้าง “ระนาดทุ้มเหล็ก” และ “ระนาด
เอกเหล็ก” เพ่ิมเข้าไปในวงปี่พาทย์เครื่องคู่ จึงท าให้วงปี่พาทย์เครื่องคู่มีวิวัฒนาการไปเป็นวงปี่พาทย์เครื่อง
ใหญ่ประกอบไปด้วย เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ดังนี้ คือ ปี่ใน ปี่นอก ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่งสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงคิดประดิษฐ์วงปี่พาทย์ขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพ่ือใช้บรรเลงประกอบการเล่นละครเรียกว่า “วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์” พระองค์ทรงน าเอาฆ้องชัย หรือ “ฆ้อง
หุ่ย” จ านวน 7 ลูก เพ่ิมเข้ามา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงที่ดัง
มาก ๆ ออกไป ส่วนระนาดก็ให้ตีด้วยไม้นวม ดังนั้นวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์จึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่บรรเลงแล้ว
มีเสียงเบา ไพเราะนุ่มนวลแตกต่างไปจากวงปี่พาทย์อ่ืน  ๆ โดยเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 
ประกอบด้วยระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ซออู้ ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง ฆ้องชัย หรือ
ฆ้องหุ่ยตะโพน กลองตะโพนสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยดนตรี
ไทยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทรงท านุบ ารุงและรักษาการดนตรีไทยอย่างมุ่งมั่นจริงจัง โดยพระองค์ทรงให้ตั้งกรม
มหรสพขึ้นมา ประกอบไปด้วยกรมบัญชาการ กรมโขนหลวง กรมพิณพาทย์หลวงกองเครื่องสายฝรั่งหลวงและ
กรมช่างมหาดเล็ก เพ่ือสร้าง ซ่อมแซม และรักษาสิ่งที่เป็นศิลปะทั้งหมดนับว่ายุคสมัยนี้ดนตรีไทยมีความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยอีกยุคหนึ่งเช่นกันสมัยรัชกาลที่  7 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยดนตรีไทยเป็นอันมาก และพระองค์ทรงตั้งวงเครื่องสาย
ส่วนพระองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดวงหนึ่งขึ้นมา โดยพระองค์ทรงสีซอด้วง ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระ
บรมราชินี ทรงสีซออู้ นอกจากนี้ยังมีเจ้านายอีกหลายพระองค์ที่เป็นสมาชิกในวงเครื่องสายนี้ด้วยต่อมาในปี 
พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดนตรีไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ดนตรีไทยค่อย  ๆ เสื่อมถอยลงเป็น
ล าดับจนแทบสูญสิ้นไป แต่ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลง การฟ้ืนฟูดนตรีไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่
อีกครั้ง และมีการพัฒนาดนตรีไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
2) โขน 
การแสดงโขน เป็นการแสดงท่าร า เต้น มีดนตรีประกอบการแสดง มีบทพากย์และเจรจาตัวละครประกอบด้วย
ยักษ์ ลิง มนุษย์ เทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนจะไม่ร้อง และเจรจาเองแต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์เทวดาจะไม่
สวมหัวโขน การแต่งกายแต่งแบบยืนเครื่องเหมือนละครในตามลักษณะตัวละคร ได้แก่ ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ 
ลิง และตัวประกอบ ศีรษะโขน ได้แก่ ศีรษะเทพเจ้าศีรษะมนุษย์ ศีรษะยักษ์ ศีรษะลิง และศีรษะสัตว์ต่าง ๆโขน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 เป็นโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคที่ 2 เป็นโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว ยุคที ่3 เป็นโขน ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
โขนยุคที่ 1 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและเสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ส าหรับด้านการแสดงโขนทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้เจ้านาย และขุนนางผู้ใหญ่ หัดโขนได้ โดยไม่ทรงห้ามปรามเพราะฉะนั้นเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จึง
ได้ฝึกหัดโขน เพ่ือประดับเกียรติของตนการแสดงโขนจึงแพร่หลาย กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ ยังโปรดให้ 
นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติข ส าหรับใช้เป็นบทแสดงโขนละคร โดยพระองค์ทรง
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ตรวจตราแก้ไข ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติขขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมี
เรื่องราวและค ากลอนกระชับขึ้นเหมาะในการใช้บทส าหรับแสดงโขนละครโขนในยุคต้นรัตนโกสินทร์
เจริญรุ่งเรือง เพราะเจ้านายหลายองค์ และขุนนางหลายท่านให้การสนับสนุน โดยให้มีการหัดโขนอยู่ในส านัก
ของตน  เช่น  โขนของกรมพระพิทักษ์ เท เวศร์ (ต้นสกุลกุญชร ) โขนของ กรมหมื่ น เจษฎาบดินทร์ 
(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) โขนของเจ้าพระยาบดินทรเดชา และโขนของเจ้าพระนคร (น้อย) เป็น
ต้น เมื่อเกิดมีโขนขึ้นหลายโรง หลายคณะแต่ละโรง แต่ละคณะ ก็คงจะประกวดประชันกัน  เป็นเหตุให้
ศิลปะการแสดงโขนในสมัยนั้นเจริญแพร่หลาย เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป โขนของเจ้านายและขุนนาง
ดังกล่าวนี้ เรียกว่า“โขนบรรดาศักดิข”ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารง
พระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเอาพระทัยใส่ และทรงสนับสนุน
การแสดงโขน โดยโปรดให้ฝึกหัดพวกมหาดเล็กแสดงโขนเรียกว่า “โขนสมัครเล่น” ผู้ที่ฝึกหัดโขนคณะนี้ล้วน
เป็น โอรสเจ้านาย และลูกขุนนางมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  ทั้งสิ้นต่างเข้ามาฝึกหัดโขนด้วย
ความสมัครใจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงบทโขน และทรงควบคุมฝึกซ้อมบางครั้งก็
ทรงแสดงด้วยพระองค์เอง โขนสมัครเล่นโรงนี้ มีชื่อเสียงว่าแสดงได้ดีและเคยแสดงในงานส าคัญ ๆ สมัยปลาย
รัชกาลที ่5 หลายครั้ง 
โขนยุคที่ 2 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วจึงโปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น และ
ปรับปรุงกรม กอง ตลอดจนการบริหารงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการมหรสพให้ดีขึ้น ทรงท านุบ ารุงส่งเสริม ศิลปะ 
และฐานะของศิลปินให้เจริญก้าวหน้าถึงขีดสุดทรงพระราชทานบรรดาศักดิขแก่ศิลปินโขนผู้มี ฝีมือ แม้แต่
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเครื่องโขนก็โปรดให้มีบรรดาศักดิขด้วย นอกจากนี้โปรดให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดศิลปะการแสดง
โขนละคร ดนตรีปี่พาทย์ขึ้นในกรมมหรสพเรียกว่า โรงเรียนพรานหลวง โขนยุคที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ 
นับเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งศิลปะและฐานะของศิลปิน 
โขนยุคที่ 3 
โขนยุคที่ 3 เป็นยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่ระบอบประชาธิปไตย เริ่ม
ตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต โขนก็ตกต่ าลงทันที รัชกาลที่ 7 โปรดให้ยุบ
กรมมหรสพ เพราะทรงเห็นว่า เป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์จ านวนมาก มีการดุลยภาพข้าราชการออกจาก
ราชการ รวมทั้งข้าราชการกรมมหรสพด้วย แต่ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็โปรดให้
ข้าราชการกรมมหรสพที่มีความสามารถรวมกันแล้วตั้งเป็นกอง เรียกว่า กองมหรสพ สังกัดกระทรวงวัง มีการ
ฝึกหัดโขนขึ้นอีกครั้งหนึ่งโขนหลวง กระทรวงวัง สามารถออกโรงแสดงต้อนรับแขกเมืองในงานส าคัญ ๆ หลาย
งาน 
3) ละคร 
ตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีไทย เมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2542) เป็นเวลา 217 
ปี กวีไทยได้สร้างสรรค์วรรณคดีที่สมควรรักษาเป็นมรดกไทยไว้จ านวนมากซึ่ งเป็นวรรณกรรมทั้งด้านร้อยแก้ว 
ได้แก่ สามก๊ก โคลนติดล้อ และ ด้านร้อยกรอง ได้แก่ บทละครเรื่องรามเกียรติข พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 
บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น 
4) ร าและระบ า 
สมัยรัตนโกสินทร์ ระบ า และร า มีความส าคัญต่อราชพิธีต่าง ๆ ในรูปแบบของพิธีกรรมโดยถือปฏิบัติเป็นกฎ
มณเฑียรบาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที ่4) 
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดรวบรวมต าราฟ้อนร า และเขียนภาพท่าร าแม่บท
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีการพัฒนาโขนเป็นรูปแบบละครใน มีการปรับปรุงระบ าสี่บท ซึ่งเป็นระบ ามาตรฐาน
ตั้งแต่สุโขทัย ในสมัยนี้ได้เกิดนาฏศิลป์ขึ้นมาหลายชุด เช่น ระบ า เมขลา – รามสูร ในราชนิพนธ์รามเกียรติข 
รัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นยุคของนาฏศิลป์ไทย เนื่องจาก 
พระมหากษัตริย์ทรงโปรดละครร า ท่าร างดงามตามประณีตแบบราชส านัก มีการฝึกหัดทั้งโขนละครใน ละคร
นอก โดยได้ฝึกผู้หญิงให้แสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายยืนเครื่องแบบละครใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยกเลิกละครหลวง ท าให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยม
แพร่หลายในหมู่ประชาชน และเกิดการแสดงของเอกชนขึ้นหลายคณะศิลปินที่มีความสามารถได้สืบทอดการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผนกันต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีละครร า 
ผู้หญิงในราชส านักตามเดิมและในเอกชนมีการแสดงละครผู้หญิงและผู้ชาย ในสมัยนี้มีบรมครูทางนาฏศิลป์ ได้
ช าระพิธีโขนละคร ทูลเกล้าถวายตราไว้เป็นฉบับหลวง และมีการดัดแปลงการร าเบิกโรงชุดประเริง มาเป็น ร า
ดอกไม้เงินทอง 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนี้มีทั้งการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์ไทยเพ่ือให้มี
ความทันสมัย เช่น มีการพัฒนาละครในละครดึกด าบรรพ์ พัฒนาละครร าที่มีอยู่เดิมมาเป็นละครพันทางและ
ละครเสภา และได้ก าหนดนาฏศิลป์เป็นที่บทระบ าแทรกอยู่ในละครเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบ าเทวดา - นางฟ้า ใน
เรื่องกรุงพาณชมทวีป ระบ าตอนนางบุษบากับนางก านันชมสารในเรื่องอิเหนา ระบ าไก ่เป็นต้น  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นศิลปะด้านนาฎศิลป์เจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์โปรดให้
ตั้งกรมมหรสพขึ้น มีการท านุบ ารุงศิลปะทางโขน ละคร และดนตรีปี่พาทย์ ท าให้ศิลปะมีการฝึกหัดอย่างมี
ระเบียบแบบแผน และโปรดตั้งโรงเรียนฝึกหัดนาฏศิลป์ในกรมมหรสพ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงวิธีการ
แสดงโขนเป็นละครดึกด าบรรพ์ เรื่อง รามเกียรติข และได้เกิดโขนบรรดาศักดิขที่มหาดเล็กแสดงคู่กับโขนเชลย
ศักดิขที่เอกชนแสดง 
รัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการจัดตั้งศิลปากรขึ้นแทนกรมมหรสพที่ถูกยุบไป ท าให้ศิลปะ
โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน ยังคงปรากฏอยู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อไป 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร 
หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีของกรมศิลปากร ได้ก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้นมา เพ่ือป้องกันไม่ให้ศิลปะ
ทางด้านนาฏศิลป์สูญหายไป ในสมัยนี้ได้เกิดละครวิจิตร ซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติ และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจนาฏศิลป์ไทย และได้มีการตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์แทนโรงเรียนนาฏดุริยางค
ศาสตร์ ซึ่งถูกท าลายตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นสถานศึกษานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของทางราชการ 
และเป็นการท านุบ ารุง เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้เป็นที่ยกย่องนานาอารยประเทศ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
นาฏศิลป์ ละคร ฟ้อน ร า ได้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาล ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยคิด
ประดิษฐ์ท่าร า ระบ าชุดใหม่ ได้แก่ ระบ าพม่าไทยอธิษฐาน ปัจจุบันได้มีการน านาฏศิลป์นานาชาติมา
ประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า รูปแบบของการแสดง มีการน าเทคนิคแสงสี เสียง เข้ามาเป็นองค์ประกอบใน
การแสดงชุดต่าง ๆ ปรับปรุงลีลาท่าร าให้เหมาะสมกับฉาก บนเวทีการแสดงมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้ง
ระบบม่าน ฉาก แสง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีระบบเสียงที่สมบูรณ์  มีเครื่องฉายภาพยนตร์
ประกอบการแสดงและเผยแพร่ศิลปกรรมทุกสาขานาฏศิลป์ และสร้างนักวิชาการและนักวิจัยในระบบสูง โดยมี
การเปิดสอนนาฏศิลป์ไทยในระดับปริญญาเอกอีกหลายแห่ง 
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5) การแสดงพื้นเมือง 
การแสดงพ้ืนเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปะการร่ายร า หรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค สามารถแบ่งได้ตามภูมิภาคได้ ดังนี้ 
5.1 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ 
การแสดงพ้ืนเมืองทางภาคเหนือ เป็นศิลปะการร าและการละเล่น นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “ฟ้อน” การฟ้อนเป็น
วัฒนธรรมของชาวล้านนา และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวไต ชาวลื้อชาวยอง ชาวเขิน เป็นต้น ลักษณะของ
การฟ้อน มีลีลา ท่าร าที่งดงามอ่อนช้อย มีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น โอกาสที่แสดงมักเล่นในงาน
ประเพณี ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหม และฟ้อนเจิง การ
ฟ้อนแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิมในกลุ่มนี้ในเวลาต่อมาเมื่อราชส านักสยามเข้าปกครองราชอาณาจักรล้านนาไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ชาวล้านนาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากราชส านัก โดยเอาแบบแผนการร าของภาคกลาง
มาปรับปรุงการฟ้อนแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ลีลาการร า กระบวนการจัดแถวร า การเดินสลับแถวและกา 
5.2 การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง 
การแสดงพ้ืนเมืองภาคกลาง เป็นศิลปะการร่ายร าและการละเล่นของชาวภาคกลางส่วนใหญ่จะมีความ
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางด้านเกษตรกรรม และยังส่งผลต่อความบันเทิง สนุกสนาน เป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจจากการท างาน หรือเมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว เช่นการแสดงเพลงเกี่ยวข้าว เต้นก าร าเคียว ร า
โทน หรือ ร าวง ร าเถิดเทิง ร ากลองยาว มีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น 
กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่งศิลปะการเล่นกลองยาว เริ่มปรากฏในเมืองไทยอย่างมีแบบแผน
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ในการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี โดยร่วมแสดงผสมผสานกับวัฒนธรรมหลวงเป็นครั้ง
แรก 
 

 
 
ภาพ : ร ากลองยาว ภาคกลาง 
ที่มา : https://sites.google.com/site/sinlapakarnsadangnattasin/kar/phakh-klang 
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5.3 การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน 
การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน  เป็นศิลปะการร าและการละเล่นของชาวพ้ืนบ้านภาคอีสานหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพ่ือตอบสนองผลทางจิตใจที่มีต่อการนับถือลัทธิความเชื่อต่าง ๆ และการนับถือ
พุทธศาสนา ดังนั้น การแสดงศิลปะในภูมิภาคนี้จึงเน้นที่การระบ า ร าฟ้อนเพ่ือการบวงสรวงสิ่งศักดิขสิทธิข และ
การเฉลิมฉลองเทศกาลอันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งแบบแผนดั้งเดิมของการร าฟ้อน ได้แก่ ฟ้อนผู้ไทย หรือ
ร าซ่วยมือ เซิ้งบั้งไฟ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการร า ได้แก ่แคน และกลองหาง เป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
มี พิณ กลองตุ้ม (ตะโพน) หมากกลิ้งกล่อม (โปงลาง) สิ่ง (ฉิ่ง) แสง (ฉาบ) หมากกั๊บแก็บ (กรับ) ฆ้องโหม่งและ
พังฮาด (ฆ้องโบราณไม่มีปุ่ม) ผู้บรรเลงดนตรีเป็นชายนอกจากนี้ศิลปะการแสดงที่จัดเป็นการละเล่นดั้งเดิมของ
ชาวอีสานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ หมอล า และหนังตะลุงอีสาน 
ซึ่งใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบ ได้แก่ ระนาดเอก ซออู้ แคน กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ 
 

 
 
ภาพ : การแสดงร าฟ้อนทางภาคอีสาน หมอล า 
ที่มา : https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000159535 
 
5.4 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต ้มีความแตกต่างไปจากภาคอื่น ๆ เนื่องจากสภาพ 
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการแสดงอารมณ์อย่างเรียบง่าย ประสมประสานไปกับภาพสะท้อน
ของการท างานและการต่อสู้ในชีวิต การละเล่นจึงมีความเด่นในด้านการสื่อความคิดการใช้ภาษาที่ขับร้องด้วย
บทกลอน เน้นที่ล าน าและจังหวะ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการละเล่นไม่เน้นเครื่องดีด สี เหมือนภาคอ่ืน ๆ 
ลีลาการร่ายร ามีจังหวะฉับไวการร าและการละเล่นของชาวพ้ืนบ้านภาคใต้  เป็นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ได้แก่ การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนาและ
วัฒนธรรมไทยมุสลิม ได้แก่ รองเง็ง ซ าแปง มะโย่ง (การแสดงละคร) ลิเกฮูลู (คล้ายลิเกภาคกลาง)และสิละ มี
เครื่องดนตรีประกอบที่ส าคัญ เช่น กลองโนรา กลองโพน กลองปืด โทน ทับ กรับพวงโหม่งปี่กาหลอ ปี่ไหน 
ร ามะนา ไวโอลิน อัคคอร์เดียน 
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6. ด้านประเพณี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติพระมหากษัตริย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงทรงฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติมาช้านานตั้งแต่สมัยอยุธยา อาจกล่าว
โดยสังเขป ดังนี้ 
1) ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิธีขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์) 
พระราชพิธีโสกันต์ (พิธีโกนจุกของพระราชวงศ์) พระราชพิธีพระเมรุมาศ (พิธีเผาศพ)พระราชพิธีฉัตรมงคล 
(พิธีฉลองพระเศวตฉัตรในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก) พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก ฯลฯ 
2) ประเพณีเกี่ยวกับบ้านเมือง มีพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีอาพาธพินาศ (พิธีปัดเป่า
โรคภัยมิให้เบียดเบียน) พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีปลูกพืชเอาฤกษ์ชัย) ฯลฯ 
3) ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พิธีวิสาขบูชา พิธีอาสาฬหบูชา พิธีมาฆบูชาพิธีเข้าพรรษา - ออกพรรษา 
พิธีบวชนาค เทศน์มหาชาติ สวดภาณยักษ์ ฯลฯ 
4) ประเพณีพราหมณ ์พิธีโล้ชิงช้า พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีโกนจุก ฯลฯ 
5) ประเพณีชาวบ้าน พิธีในโอกาสส าคัญ ๆ เช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ท าขวัญนาคเผาศพ พิธีตรุษสงกรานต์ 
พิธีสารท การละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นเพลงสักวา เพลงเรือ เพลงฉ่อย ลิเกล าตัด ฟ้อนเล็บ หนังตะลุง  
หมอล า 
พระราชประเพณีสิบสองเดือนพระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2431 ตีพิมพ์ในนิตยสารวชิรญาณรายสัปดาห์ จากนั้นน ามารวบรวมเป็นเล่ม 
พระราชนิพนธ์เล่มนี้นับเป็นวรรณคดีชิ้นเอกเล่มหนึ่งของไทยพระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นความเรียง เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ที่กระท าในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี ทรงอธิบายต าราเดิมของพระราชพิธีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือเลิกพิธีเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี  
ยกเว้นพิธีเดือน 11ที่มิได้รวมไว้ เนื่องจากติดพระราชธุระจนไม่ได้แต่งต่อจวบสิ้นรัชสมัย ทรงศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทั้งจากต าราและจากค าบอกเล่าของบุคคล เช่น พระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ท าพิธี และจากการสังเกต 
เหตุการณ์ที่ทรงคุ้นเคย นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทางด้านสังคมศาสตร์ ทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเขียน
อธิบายตามล าดับจากง่ายไปสู่ยาก จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเหมาะสมกับการเป็นค าอธิบายให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และมีผู้นิยมน าพระราชพิธีสิบสองเดือนมาวาดเป็นรูปภาพลงบนฝาผนังตามวัดต่าง  ๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นหนังสือที่อ่านได้ไม่ยาก มีรายละเอียดของพระราชพิธีในส่วนต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน นอกจากทรงเล่าถึงพระราชพิธีตามต ารับโบราณแล้ว ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่างแยบยล พระราชนิพนธ์เล่มนี้เป็นแบบอย่างของการเขียนความเรียงและต าราอ้างอิงที่ส าคัญเกี่ยวกับพระ
ราชพิธีของไทย เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง
วรรณคดีสโมสรขึ้น พระราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือนก็ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ยอดของความเรียง
อธิบาย” 
7. ด้านการแต่งกายและอาหาร 
การแต่งกาย การใช้ผ้าเป็นเครื่องแต่งกายนั้น เดิมครั้งกรุงศรีอยุธยาคงมีอยู่ระยะหนึ่งที่มีระเบียบเคร่งครัดว่า 
คนชั้นไหนใช้ผ้าชนิดใดได้บ้าง หรือชนิดไหนใช้ไม่ได้ ต่อมาระเบียบนี้ละเว้นไปไม่เคร่งครัด  จึงปรากฏว่า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดให้ออกพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการแต่งกายการใช้
ผ้า บังคับและห้ามไว้ใหม่ อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้ผ้า เครื่องประดับ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็น
การใช้ตามฐานะรวมถึงบรรดาศักดิข ต าแหน่งหน้าที่การงาน และตามสกุล ผ้าในสมัยนี้คงใช้สืบต่อแบบเดียวกับ 
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ที่ใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ส่วนหนึ่งเป็นผ้าทอในประเทศ อีกส่วนหนึ่งเป็นผ้าสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ผ้า
ไทย ได้แก่ ผ้ายก ผ้าไหม ผ้าสมปัก ผ้ายกทองระก าไหม สมัยรัชกาลที่ 2 มีผ้าลายซึ่งเจ้านาย และคนสามัญ
นิยมใช้จะต่างกันตรงที่ลวดลายว่า เป็นลายอย่าง หรือผ้าลายนอกอย่าง(ผ้า ซึ่งคนไทยเขียนลวดลายเป็น
แบบอย่าง ส่งไปพิมพ์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย) ถ้าเป็นของเจ้านายชั้นสูง ผ้าลายจะเขียนลายด้วยสี
ทอง เรียกว่า ผ้าลายเขียนทอง ใช้ได้เฉพาะระดับพระเจ้าแผ่นดินถึงพระองค์เจ้าเท่านั้น  ผ้าชนิดนี้นิยมใช้
เช่นเดียวกับผ้ายก ผ้าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของพวกเจ้านาย คือ ผ้าใยบัว ผ้ากรองทอง และผ้าโขมพัสตร์ 
พวกชาวบ้านทั่วไป มักจะใช้ผ้าตาบัวปอกผ้าดอก ส้มดอกเทียน ผ้าเล็ดงา ผ้าตามะกล่ า ผ้าตาสมุก ผ้าไหมมี
หลายชนิด เช่น ผ้าไหมตาตารางผ้าไหมตะเภา การเพ่ิมความงามให้แก่เสื้อผ้าที่ใช้ นอกจากปักไหมเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ แล้ว ก็มีการปักด้วยทองเทศ ปักด้วยปีกแมลงทับ ซึ่งใช้ปักท้ังบนผ้าทรงสะพัก ผ้าสมรด หรือผ้าคาดเอว 
และเชิงสนับเพลาของเจ้านายผู้ชายการแต่งกายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น  แบ่งได้ตามสมัยในช่วงรัชกาล
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 
การแต่งกายของผู้หญิง : ผู้หญิงจะนุ่งผ้าจีบ ห่มสไบเฉียง ตัดผมไว้ปีกประบ่า กันไรผมวงหน้าโค้งหากเป็น
ชาวบ้านอาจนุ่งผ้าถุงหรือโจงกระเบน สวมเสื้อรัดรูปแขนกระบอก ห่มตะเบงมานหรือผ้าแถบคาดรัดอก 
 แล้วห่มสไบเฉียง 
การแต่งกายของผู้ชาย : ผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วง โจงกระเบน สวมเสื้อนอกคอเปิด ผ่าอกกระดุม 5 เม็ด แขนยาว
หากเป็นชาวบ้านจะไม่สวมเสื้อการแต่งกายของชาววังและชาวบ้านจะไม่แตกต่างกันมากจะมีแตกต่างกันก็ตรง
ส่วนของเนื้อผ้าที่สวมใส่ซึ่งหากเป็นชาววังแล้วจะห่มผ้าไหมอย่างดี ทอเนื้อละเอียด เล่นลวดลายสอดดิ้นเงิน - 
ดิ้นทอง ส่วนชาวบ้านทั่วไปจะนุ่งผ้าพ้ืนเมือง หรือผ้าลายเนื้อเรียบ ๆ หากเป็นราษฎรทั่วไปที่มีอาชีพเกษตรกร 
ท าไร่ ท านาแล้วจะนุ่งผ้าในลักษณะถกเขมร คือ จะนุ่งเป็นโจงกระเบนแต่จะถกสั้นขึ้นมาเหนือเข่า เพ่ือความ
สะดวก ไม่สวมเสื้อหากอยู่บ้านจะนุ่งลอยชาย หรือโสร่งแล้วมีผ้าคาดพุง แต่ถ้าแต่งกายไปงานเทศกาลต่าง ๆ 
มักนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าแพรสีต่าง ๆ และห่มผ้าคล้องคอปล่อยชายทั้งสองยาวไว้ด้านหน้าการตัดผมของสตรี
สาวจะตัดผมทรงดอกกระทุ่ม ปล่อยท้ายทอยยาวถึงบ่า หากเป็นผู้ใหญ่แล้วจะตัดผมปีกแบบโกนท้ายทอยสั้น 

 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 1 -รัชกาล 3 
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สมัยรัชกาลที่ 4 
เนื่องจากสมัยโบราณคนไทยไม่นิยมสวมเสื้อแม้แต่เวลาเข้าเฝ้า ในสมัยรัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้า และทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาภาษาอังกฤษ จึงท าให้มี
การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา การแต่งกายของสตรีจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป 
การแต่งกายของผู้หญิง : ผู้หญิงจะนุ่งผ้าลายโจงกระเบน หรือนุ่งผ้าจีบ ใส่เสื้อแขนยาวผ่าอก ปกคอตั้งเตี้ย ๆ 
(เสื้อกระบอก) แล้วห่มผ้าแพรสไบจีบเฉียงทับบนเสื้อ ตัดผมไว้ปีกเช่นเดิมแต่ไม่ยาวประบ่า 
การแต่งกายของผู้ชาย : ผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วงแพรโจงกระเบน สวมเสื้อเปิดอกคอเปิดหรือเป็นเสื้อกระบอกแขน
ยาว เรื่องของทรงผมผู้ชายยังไว้ทรงมหาดไทยอยู่ ส่วนรัชกาลที ่4 จะไม่ทรงไว้ทรงมหาดไทย 

 
 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 4 
สมัยรัชกาลที ่5 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของคนไทยเนื่องจากรัชกาลที่  5 ทรงเสด็จ
ประพาสยุโรปและมีการน าแบบอย่างการแต่งกายของชาวยุโรปกลับมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอีก  ทั้งใน
สมัยนี้ยังมีก าเนิดชุดชั้นในรุ่นแรกที่ดัดแปลงจากเสื้อพริ้นเซส ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็นเสื้อชุดชั้นในที่เรียกว่า 
เสื้อคอกระเช้าที่ยังคงเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ 
การแต่งกายของหญิง : ผู้หญิงจะนุ่งผ้าลายโจงกระเบน เสื้อกระบอก แขนยาว ผ่าอกห่มผ้าแพร จีบตามขวาง
สไบเฉียงทับบนเสื้ออีกชั้นหนึ่ง ถ้าอยู่บ้านจะห่มแต่สไบ ไม่สวมเสื้อ เมื่อมีงานพิธีจะนุ่งห่ม ผ้าตาด เลิกไว้ผมปี 
และหันมาไว้ผมยาวประบ่า 
การแต่งกายของชาย : ผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวกหางนกยูง ถือไม้เท้าและ
ไว้ผมรองทรง หากไปงานพิธีจะสวมถุงเท้าและรองเท้าด้วยการสวมเสื้อแพรสีจะสวมตามกระทรวงและหมวด
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ชั้นเจ้านาย สวมเสื้อสีไพล 
2) ชั้นขุนนางกระทรวงมหาดไทยสวมเสื้อแพรสีเขียวแก่ 
3) ชั้นขุนนางกระทรวงกลาโหมสวมเสื้อแพรสีลูกหว้า 
4) ชั้นขุนนางกรมท่า (กระทรวงต่างประเทศ) เสื้อแพรสีน้ าเงิน (สีกรมท่า) 
5) ชั้นมหาดเล็กสวมเสื้อแพรสีเหล็ก 
6) พลเรือน สวมเสื้อปีก เป็นเสื้อคอปิดมีชายไม่ยาวมาก คาดเข็มขัดไว้นอกเสื้อ 
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ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนต้น 

 
 
 

 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนกลาง 
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ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนปลาย 

 
สมัยรัชกาลที ่6 
การแต่งกายของหญิง : ผู้หญิงเริ่มมีการนุ่งผ้าซิ่นตามพระราชนิยม สวมเสื้อแพรโปร่งบาง หรือผ้าพิมพ์ดอกคอ
กว้างขึ้น หรือแขนเสื้อสั้นประมาณต้นแขน ไม่มีการสะพายแพรส่วนทรงผมจะไว้ยาวเสมอต้นคอ ตัดเป็นลอน 
หรือเรียกว่า ผมบ๊อบมีการดัดผมด้านหลังให้โค้งเข้าหาต้นคอเล็กน้อยนิยมคาดผมด้วยผ้าหรือไข่มุก 
การแต่งกายของชาย : ผู้ชายยังคงนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน แต่เริ่มมีการนุ่งกางเกงแบบ
ชาวตะวันตกในภายหลัง แต่ประชาชนธรรมดาจะนุ่งกางเกงผ้าแพรของจีน สวมเสื้อคอกลมสีขาว (ผ้าบาง) 
 

 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 6 
 
สมัยรัชกาลที ่7 
การแต่งกายของหญิง : ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน แต่จะนุ่งเป็นผ้าซิ่นแค่เข่า สวมเสื้อทรงกระบอก ไม่มีแขนไว้
ผมสั้นดัดลอน ซึ่งจะดัดลอนมากขึ้น 
การแต่งกายของชาย : ผู้ชายจะนุ่งกางเกงเป็นสีต่าง ๆ แต่ข้าราชการจะนุ่งผ้าม่วงหรือสีน้ าเงินสวมเสื้อราชปะ
แตน สวมถุงเท้าและรองเท้า แต่ในปี พ .ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้อารยธรรมตะวันตกมีอิทธพลต่อการแต่งกายของคนไทยมากขึ้น  ผู้ชายจึงจะมีการนุ่ง
กางเกงขายาวแทนการนุ่งผ้าม่วง แต่ถึงอย่างไรสามัญชนทั่วไปยังคงแต่งกายแบบเดิม คือ ผู้ชายสวมกางเกง
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แพรหรือกางเกงไทยสวมเสื้อธรรมดา ไม่สวมรองเท้าส่วนผู้หญิงสวมเสื้อคอกระเช้าเก็บชายไว้ในผ้าซิ่นหรือโจง
กระเบนเวลาออกนอกบ้านจึงแต่งกายสุภาพ 
 

 
 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 7 
 
สมัยรัชกาลที ่8 
โดยสรุปแล้วในสมัยนี้จะมีการแต่งกายที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นยุครัฐนิยมซึ่งจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได้ก าหนดเครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ประเภท 
1) ใช้ในที่ชุมชน 
2) ใช้ท างาน 
3) ใช้ตามโอกาส 
ผู้หญิงจะสวมเสื้อแบบไหนก็ได้ แต่ต้องคลุมไหล่มีการนุ่งผ้าถุง แต่ต่อมาจะเริ่มนุ่งกระโปรง หรือผ้าถุงส าเร็จสวม
รองเท้า สวมหมวกและเลิกกินหมาก ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อมีแขน คอปิดหรือจะเปิดก็ได้ 
 

 
 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 8 
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สมัยรัชกาลที ่9 รัชกาลที่ 10 จนถึงปัจจุบัน 
ผ้าไทยแม้จะเสื่อมความนิยมไปบ้างในบางเวลา แต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันกล่าวได้ว่า ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติข พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9)ที่ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุน
การทอผ้าพ้ืนเมือง โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหมี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จักอย่างมาก 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นผลให้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาการทอผ้าพ้ืนเมืองในภูมิภาค
อ่ืน ๆ ของไทยเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นที่นิยมของคนไทย ซื้อหาน ามาใช้โดยทั่วไปอีกด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติขพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนการทอผ้าพื้นเมือง โดยเฉพาะ 
ผ้ามัดหมี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายข้อความแต่โบราณที่ว่า “ผู้หญิงทอ
ผ้า” นั้นเหมาะอย่างยิ่งส าหรับคนไทย เพราะแสดงถึงวัฒนธรรมอันสูงส่งที่ไทยเรามีบรรพบุรุษ ซึ่งปราดเปรื่อง 
คิดประดิษฐกรรมวิธีการทอผ้า ทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหมได้อย่างดีเลิศ และคิดวิธีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทอผ้าพ้ืน 
หรือทอให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ด้วยวิธีที่เรียกว่า ยก จก ขิด มัดหมี ่และล้วง เป็นต้น และวัฒนธรรมนี้ ได้รับการ 
สืบทอดต่อมา นานนับร้อยพันปีจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชุดไทยแบบดั้งเดิมนั้นแทบจะสูญหายไป  ชุดไทย
พระราชนิยมเกิดจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติขพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เพ่ือหา
แบบชุดไทยที่ร่วมสมัยเพ่ือทรงในระหว่างเสด็จประพาสยุโรป โดยศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายเก่าและออกแบบ 
ปรับปรุงให้เข้ากับสมัยนิยมมีท้ังสิ้น 8 แบบ ดังนี้ 
1) ไทยเรือนต้น ใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธี และต้องการความสบาย เช่น ไปเที่ยว 
2) ไทยจิตรลดา เป็นชุดไทยพิธีกลางวัน ใช้รับประมุขต่างประเทศเป็นทางการหรืองานสวนสนาม 
3) ไทยอมรินทร์ ส าหรับงานเลี้ยงรับรองตอนหัวค่ า อนุโลมไม่คาดเข็มขัดได้ 
4) ไทยบรมพิมาน ชุดไทยพิธีตอนค่ า คาดเข็มขัด 
5) ไทยจักร ีคือ ชุดไทยสไบ 
6) ไทยดุสิต ส าหรับงานพิธีตอนค ่า จัดให้สะดวกส าหรับสวมสายสะพาย 
7) ไทยจักรพรรดิ เป็นแบบไทยแท้ 
8) ไทยศิวาลัย เหมาะส าหรับเมื่ออากาศเย็น 
 

 
 
ภาพ : การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 9 - รัชกาลที ่10 
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อาหารในสมัยรัตนโกสินทร์ 
อาหารไทยมีจุดก าเนิดพร้อมกับการตั้งชนชาติไทย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมัยรัตนโกสินทร์มีการ
จ าแนกความเป็นมาของอาหารไทยเป็น 2 ยุค คือ ยุคสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 3 และยุคสมัยรัชกาลที่ 4 
จนถึงปัจจุบัน 
สมัยรัตนโกสินทร์ ยุคที ่1 (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394) 
อาหารไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเดียวกับยุคสมัยธนบุรี คือ นอกจากมีอาหารคาว และอาหารหวาน
แล้ว ยังมีอาหารว่าง เป็นอาหารที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศจีน  ต่อมามีการ
ปรับเปลี่ยนดัดแปลงจนกลายเป็นอาหารไทย นอกจากนี้จดหมายความทรงจ าของกรมหลวงรินทรเทวี ได้
กล่าวถึงเครื่องตั้งส ารับคาวหวานของพระสงฆ์ในงานสมโภชพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) 
แสดงให้เห็นว่ารายการอาหารในยุคนี้นอกจากจะมีอาหารไทย เช่น ผัก น้ าพริก ปลาแห้ง และหน่อไม้ผัด แล้ว
ยังมีอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องเทศแบบอิสลาม มีอาหารจีนซึ่งใช้เนื้อหมูในการประกอบอาหาร ส าหรับอาหาร
ประเภทผัดผักท่ีใช้ไฟแรงทุกชนิด คนไทยรับวัฒนธรรมการปรุงอาหารมาจากชาวจีน ที่อพยพเข้ามาอาศัยหรือ 
เดินทางมาค้าขายในประเทศไทย ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยคนไทยสามารถหาซื้อกระทะเหล็กได้จากคนจีน
ที่น าสินค้ามาขายในประเทศไทยทางเรือ (ส าเภาจีน) นอกจากนี้ การเผยแพร่วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
จากชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ก็ท าให้คนไทยเริ่มรับประทานอาหารตะวันตก เช่น ขนมปัง ไข่ เนื้อ 
เนย และนม เป็นต้นบทพระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน” ของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงกล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด ซึ่งสะท้อนภาพของอาหารไทย
ในราชส านักได้อย่างชัดเจนที่สุด และสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะของอาหารไทยในราชส านัก ที่มีการปรุง
กลิ่นและรสอย่างประณีต โดยให้ความส าคัญกับรสชาติอาหารมากเป็นพิเศษและถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีศิลปะ
การประกอบอาหารที่ค่อนข้างโดดเด่นที่สุด ทั้งในด้านรูป รส กลิ่น สีและการตกแต่งให้เกิดความสวยงาม 
รวมทั้งมีการพัฒนาอาหารนานาชาติ ให้เป็นอาหารไทยตัวอย่างอาหารคาว เช่น แกงชนิดต่าง ๆ เครื่องจิ้ม และ
ย าทุกประเภท ตัวอย่างอาหารว่างคาว เช่น หมูแนมล่าเตียง หรุ่ม รังนก และอาหารว่างหวาน เช่น ขนมดอก
ล าเจียก และขนมผิง รวมทั้งขนมท่ีรับประทานกับน้ าหวานและกะทิเจืออยู่ด้วย เช่น ซ่าหริ่มและบัวลอยเป็นต้น 
 

 
 
ภาพ : อาหารคาว 
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นอกจากนี้ วรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน จัดว่าเป็นวรรณคดีที่สะท้อนวิถีชีวิตของคน รวมทั้งสะท้อนถึง
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารชาวบ้าน ที่พบว่ามีความนิยมรับประทานขนมจีนน้ ายา และมีการรับประทาน
ข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับกับข้าวประเภทต่าง ๆได้แก่ แกง ต้ม ย า และคั่ว โดยอาหารมีความหลากหลายมาก
ขึ้นทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน 
สมัยรัตนโกสินทร์ ยุคที ่2 (พ.ศ. 2394 - ปัจจุบัน) 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
เป็นอย่างมาก และมีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยดังนั้น ต ารับอาหารการกินของไทยจึงเริ่มมี
การบันทึกมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้บอกเรื่องราว และลักษณะของอาหารไทยที่มีความหลากหลายใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวิธีการปรุงของราชส านักและวิธีการปรุงแบบชาวบ้านที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้สมัยรัชกาลที่ 4 มีการตั้งโรงสีข้าวขึ้นท าให้เมล็ดข้าวมีสีขาวสวย และแตกหักน้อยลงคนไทยจึงค่อย ๆ 
เลิกต าข้าวกินเอง และหันมาซื้อข้าวจากโรงสีแทน ต่อมามีการเลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาชีพ มีโรงฆ่าสัตว์ ท าให้การ
ซื้อหาเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้เนื้อสัตว์ใหญ่เข้ามามีบทบาทในส ารับอาหารไทย 
ในเวลาต่อมา การใช้เครื่องเทศหลายชนิด เพ่ือดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ที่น ามาปรุงอาหารก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แม้
คนไทยจะใช้เครื่องเทศบางอย่าง เช่น ขิง และกระชาย เพ่ือดับกลิ่นคาวปลามานานแล้วก็ตามแต่เมื่อมีการน า
เนื้อสัตว์ประเภทวัว และควายมาปรุงอาหาร คนไทยจึงได้คิดและดัดแปลงการใช้เครื่องเทศหลายชนิดกับ
เนื้อสัตว์เหล่านั้น และสร้างสูตรอาหารใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย 
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ใบควำมรู้ 

วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยย 

เรื่อง มรดกไทยที่มีผลต่อกำรพัฒนำชำติไทย 
มรดกไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ประโยชน์ และความส าคัญของภูมิปัญญา ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ และ
สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงร่วม
ใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุสถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ าใจ ศักยภาพใน
การประสานผลประโยชน์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่า และความส าคัญ ดังนี้ 
1. สร้างความภาคภูมิใจ และศักดิขศรี เกียรติภูมิแก่คนไทยคนไทยในอดีตที่มีความสามารถ ปรากฏในบันทึก
ประวัติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่นมรดกทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทย
เป็นของตนเองตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทย ถือว่าเป็นวรรณกรรม
ที่มีความไพเราะได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรมหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา 
ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย อาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น 
ตะไคร ้ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพราะเป็นต้น 
2. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา มาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอมรักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงวิถีชีวิต
อย่างเรียบง่าย ปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพากันได้  ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เป็นการน าเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และด าเนินกุศโลบาย
ด้านต่างประเทศจนท าให้ชาวพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทางพุทธศาสนา 
3. สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมรดกไทยมีความเด่นชัดในเรื่องของการ
ยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่คนสังคมและธรรมชาติอย่างยิ่ง มีสิ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย 
เช่น ตลอดทั้งปีมีประเพณีไทย 
12 เดือน ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้นวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งใน
ด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อเช่น “บ้าน” หรือ “เรือน” การสร้างบ้านในอดีตมีการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยค านึงถึงสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันการด าเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป  ชีวิตในบ้านของคนไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
มากนัก ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงด าเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้ว่า ลักษณะของบ้านเรือนชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและช่างออกแบบ ที่
ปลูกบ้านเพ่ือประโยชน์และความต้องการใช้สอย ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท า
สวน ท านา ท าไร่ ท าประมง แม่น้ าล าคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่ง
พักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซี่งจะสรุปได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยมีความสมดุลกัน
ทั้งอาชีพ ที่อยู่อาศัย และธรรมชาติได้อย่างลงตัว 
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ใบควำมรู้ 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยย 
เรื่อง มรดกไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 

มรดกไทยที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ประโยชน์ และความส าคัญของภูมิปัญญา ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ และ
สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงร่วม
ใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุสถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ าใจ ศักยภาพใน
การประสานผลประโยชน์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่า และความส าคัญ ดังนี้ 
1. สร้างความภาคภูมิใจ และศักดิขศรี เกียรติภูมิแก่คนไทยคนไทยในอดีตที่มีความสามารถ ปรากฏในบันทึก
ประวัติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่นมรดกทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทย
เป็นของตนเองตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทย ถือว่าเป็นวรรณกรรม
ที่มีความไพเราะได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรมหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา 
ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย อาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น 
ตะไคร ้ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพราะเป็นต้น 
2. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา มาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอมรักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงวิถีชีวิต
อย่างเรียบง่าย ปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพากันได้  ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เป็นการน าเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และด าเนินกุศโลบาย
ด้านต่างประเทศจนท าให้ชาวพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทางพุทธศาสนา 
3. สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมรดกไทยมีความเด่นชัดในเรื่องของการ
ยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่คนสังคมและธรรมชาติอย่างยิ่ง มีสิ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย 
เช่น ตลอดทั้งปีมีประเพณีไทย12 เดือน ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง เป็นต้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อเช่น “บ้าน” หรือ “เรือน” 
การสร้างบ้านในอดีตมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยค านึงถึงสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสม
ของท าเลที่ตั้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันการด าเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป ชีวิตในบ้านของคนไทย
ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงด าเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
อย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้ว่า ลักษณะของบ้านเรือนชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและ
ช่างออกแบบ ที่ปลูกบ้านเพ่ือประโยชน์และความต้องการใช้สอย  ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวน ท านา ท าไร่ ท าประมง แม่น้ าล าคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต 
เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซี่งจะสรุปได้ว่าวิถีชีวิต
ของคนไทยมีความสมดุลกันทั้งอาชีพ ที่อยู่อาศัย และธรรมชาติได้อย่างลงตัว 
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ใบงำนครั้งที่ ๑๔ 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

1. จงให้ความหมายของค าว่า “มรดกไทย” 
................................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................... ..........................................  
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. มรดกไทยมีความส าคัญอย่างไร 
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................ ..................................  
............................................................................................... ............................................................................... 
3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร์ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................... ....................  
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
4. วิเคราะห์อทิธิพลของมรดกไทยต่อการพัฒนาประเทศ
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................................. .  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................. .................  
................................................................................................................ ..............................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................. .................................  
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ใบงำนครั้งที่  
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของชำติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
1. จงอธิบายถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาเป็นสิ่งแรกในการสถาปนาแต่ละอาณาจักร
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ..................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ .................................................................. 
2. จงอธิบายความหมายของแต่ละปัจจัยต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของท่านที่ได้เรียนรู้มา
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................................. ................................  
................................................................................................. .............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. แม่น้ าหลักที่ส าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแม่น้ าสายใดบ้าง
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................. .............................  
.................................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................. ............................................. 
4. จงบอกจุดเด่นของปัจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
........................................................................................................................................................ ......................  
........................................................................................................... ...................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................ ......................................  
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................... ...................................................................................................  
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ใบงำน 
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของชำติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และท าเครื่องหมาย หน้าข้อความ 
ที่ไม่ถูกต้อง 
...........1. สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่4 
...........2. สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศสยามกับเซอร์จอห์นเบาว์ริ่ง 
...........3. เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง เป็นชาวอังกฤษ 
...........4. สนธิสัญญาเบาว์ริ่งอนุญาตให้ชาวต่างประเทศสามารถถือครองที่ดินได้ทุกท่ี 
ภายในประเทศสยามหากมีความต้องการ 
...........5. ฝิ่นเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าและต้องขายให้กับเจ้าภาษีเท่านั้น 
...........6. กงสุลทีเ่กิดตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ 
และร่วมพิจารณาในคดีความที่ชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย 
...........7. ข้าว เกลือ และปลา เป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามส่งออกนอกประเทศ 
...........8. ผลของการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งให้สิทธิเสรีภาพในการถือครองที่ดินแก่ราษฎรไทย 
และชาวต่างประเทศ 
...........9. การขายสินค้าท่ีมีค่า เช่น ไม้ฝาง ไม้กฤษณา งาช้าง เป็นต้น รัฐบาลให้สิทธิขราษฎร 
ซื้อขายได้อย่างอิสระ เป็นผลมาจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
...........10. จังกอบ ภาษีป่า ภาษีปากเรือ เป็นภาษีส่งออก 
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ใบงำนครั้งที่  
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย รหัสวิชำ สค ๓๒๐๓๔  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองแบบใด
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ...................................................... 
2..หัวหน้าคณะราษฎรที่ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................  
3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................  
4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ตรงกับรัชกาลใด
................................................................................................................... ...........................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
5. คณะราษฎรมีจ านวนกี่คนประกอบด้วยใครบ้าง
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................... ...................................................................................................................  
6.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ 
ปวงชนชาวไทยเมื่อใด
.................................................................................................................................................................. ........  
......................................................................................................................... .....................................................  
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ เริ่มใช้เมื่อใด และ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
8. ประเทศใดที่ไทยใช้เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
............................................................................................................................. .......................................  
........................................................... ...................................................................................................................  
9. หลัก 6 ประการของคณะราษฎร มีอะไรบ้าง
..................................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................. ............................................  
10. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวที่เตรียมข้ึนทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มีก่ีฉบับ อะไรบ้าง
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................... ...........................................  
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. พระเจ้าได้ประทานบัญญัติให้แก่โมเสส เพ่ือให้ชาวยิวน าไปยึดถือปฏิบัติจ านวนกี่ประการ 
ก. 6 ประการ 
ข. 8 ประการ 
ค. 10 ประการ 
ง. 12 ประการ 
2. ประเทศใดทีไ่ม่ได้อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูม”ิ 
ก. ศรีลังกา 
ข. กัมพูชา 
ค. จีน 
ง. มาเลเซีย 
3. พระเมสสิยาห์ (Messiah) ค าว่า “เมสสิยาห์” เป็นค าที่มาจากภาษาอะไร 
ก. บาลี 
ข. เขมร 
ค. กรีก 
ง. ฮีบรู 
4. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุรูปฌานได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองในขณะที่พระองค์ 
มีพระชนม์กี่พรรษา 
ก. 35 พรรษา 
ข. 36 พรรษา 
ค. 37 พรรษา 
ง. 38 พรรษา 
5. ข้อใดคือหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วย 
วิธีท ากรรมฐาน 
ก. ลักษณะบุญ 
ข. ตะวันส่องหล้า 
ค. พุทธธรรม 
ง. ศีล 5 
36 
6. ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คือข้อใด 
ก. การตีความหลักฐาน 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
ง. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอขั้นตอน 
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7. ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
ก. 3 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน 
ข. 4 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ค. 5 ขัน้ตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ง. 6 ขั้นตอน การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
8. ค าว่า “พระคริสต์” เป็นค าที่มาจากภาษาใด 
ก. ศรีลังกา 
ข. กรีก 
ค. ฮีบรู 
ง. บาลี 
9. ป้อมพระจุลจอมเกล้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชใด 
ก. 2424 
ข. 2442 
ค. 2427 
ง. 2472 
10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ 
เรียกว่าอะไร 
ก. จารึก 
ข. พงศาวดาร 
ค. เอกสารทางราชการ 
ง. บันทึกของชาวต่างชาติ 
11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. หลักฐานที่เป็นวัตถุ คือ หลักฐานที่มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สร้างขึ้น 
ข. หลักฐานชั้นต้น คือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง ๆ โดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง 
ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือโดยมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยขีดเขียน 
เป็นตัวหนังสือประเภทต่าง ๆ 
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลักฐานที่มีการบันทึกของผู้ที่เก่ียวกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นหลักฐานที่ 
ส าคัญ และน่าเชื่อถือมากที่สุด 
12. ต านานไทยแบ่งได้กี่ลักษณะ 
ก. 3 ลักษณะ 
ข. 4 ลักษณะ 
ค. 5 ลักษณะ 
ง. 6 ลักษณะ 
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13. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงเชี่ยวชาญงานด้านวรรณกรรม และบทละคร ที่ท าให้ยุคสมัยนั้น 
ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
14. โรงพยาบาลแห่งแรก โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลที ่2 
ข. รัชกาลที ่3 
ค. รัชกาลที ่4 
ง. รัชกาลที ่5 
15. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
16. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ 
แก่ประชาชนชาวไทย เป็นของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
17. สถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ คือข้อใด 
ก. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
ข. วัดพุทไธสวรรย์ 
ค. พระราชวังดุสิต 
ง. วัดราชบูรณะ 
18. บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องเป็น บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย 
ก. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ข. ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนราชบัณฑิต 
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ง. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
19. รัชกาลใดมิได้จัดเป็นยุคทองของการกวีและวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
ง. พระนารายณ์มหาราช 
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20. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความนิยมมากคือประเภทใด 
ก. บทละครร า 
ข. บทละครเต้น 
ค. บทละครความเศร้าโศก 
ง. บทละครพูดและบทละครร้อง 
21. รัชสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปช้างเดิมให้เป็น “ธงไตรรงค์” 
ก. รัชกาลที ่4 
ข. รัชกาลที่ 5 
ค. รัชกาลที ่6 
ง. รัชกาลที ่7 
22. ข้อใดคือการอนุรักษ์มรดกไทยที่ดีที่สุด 
ก. เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่า 
ข. ส่งเสริมการซื้อสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
ค. ยกย่องผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
ง. ใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหาร 
23. การก าหนดลักษณะส าคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีปัจจัยในข้อใด 
ก. ความเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์และประชาชน 
ข. ความเจริญก้าวหน้าทางประเพณีและวัฒนธรรม 
ค. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
24. งานด้านจิตรกรรมที่สร้างภาพให้เหมือนจริงได้น าวิทยากรมาจากชาติใด 
ก. โปรตุเกส 
ข. ตะวันตก 
ค. สเปน 
ง. ยุโรป 
25. การแผ่ขยายอิทธิพลของชาวต่างชาติในยุครัตนโกสินทร์ประเพณี และความเชื่อใด มีที่มาจาก 
ประเทศอินเดีย 
ก. ประเพณีปอยส่างลอง 
ข. ประเพณีสงกรานต์ 
ค. การนับถือเจ้า 
ง. ระบ ารองเง็ง 
26. ในช่วงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏิรูปบ้านเมืองของไทยให้เป็นอารยแบบชาติตะวันตก 
เกิดจากสาเหตุใด 
ก. สาเหตุจากลงนามในการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
ข. สาเหตุจากชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและต้องการแผ่ขยายอ านาจ 
ค. สาเหตุจากประเทศไทยด้อยการพัฒนา ด้อยความเจริญ ไม่ทันสมัย 
ง. สาเหตุจากพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ไม่ม่ันคง 
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27. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจัดการปกครองคล้ายกับ 
ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในข้อใด 
ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 
ค. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน 
ง. กลุ่มผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองส าเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ 
28. ความแตกต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง 
แผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
ข้อใดที่ถูกต้องที่สุด 
ก. ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ข. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละประเภท 
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง 
ง. หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร 
29. ประเทศไทยขอให้แก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในข้อใด 
ก. เขตแดน 
ข. คนในบังคับต่างชาติ 
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
ง. สินค้าต้องห้ามบางชนิด เช่น เกลือ และข้าว 
30. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 ทรงใช้นโยบายข้อใด 
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 
ก. การส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย 
ข. การปลดข้าราชการออก 
ค. การขอกู้เงินต่างประเทศ 
ง. การลดคา่เงินของไทย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ก  16. ค 
2. ค  17. ค 
3. ง  18. ก 
4. ค  19. ค 
5. ก  20. ง 
6. ข  21. ค 
7. ค  22. ค 
8. ง  23. ข 
9. ง  24. ข 
10. ก  25. ค 
11. ค  26. ข 
12. ข  27. ก 
13. ข  28. ง 
14. ข  29. ข 
15. ง    30. ค 
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ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนสรุปความหมาย และความส าคัญของชาติ มาพอสังเขป 
เรื่องท่ี 1.1 ชาติ 
กิจกรรมที ่1) ชาติคืออะไร 
แนวค าตอบ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขต มีการปกครองที่เป็นระบบเป็นสัดส่วน
ชัดเจน มีผู้น าหรือรัฐบาลที่ใช้อ านาจหรือมีอ านาจอธิปไตยที่น ามาใช้ในการปกครองประชาชน 
กิจกรรมที ่2) ชาติส าคัญอย่างไร 
แนวค าตอบ ความส าคัญของชาติ คือ เป็นสิ่งที่สร้างแรงยึดเหนี่ยวที่น าสมาชิกในสังคมมารวมตัวกันผ่าน 
โครงสร้างทางสังคม ซึ่งท าให้ผู้คนตระหนักถึงความรู้สึกร่วม เช่น ธงชาติ ภาษาไทย หรือเพลงชาติไทย 
ล้วนเป็นสิ่งที่มีผลจากการมีสถาบันชาติทั้งสิ้น 
กิจกรรมที ่3) อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทย 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอธิบายความเป็นมาของชนชาติไทยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
แนวค าตอบ ข้อมูลของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ถิ่นเดิมของคนไทยน่าจะอยู่บริเวณมณฑลกวางสี 
ทางใต้ของจีน เนื่องจากในเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่กลุ่มชนที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและประเพณี 
กิจกรรมที ่4) อธิบายพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติ 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการรวมชาติมา2 ตัวอย่าง พร้อม
เขียนเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกพระปรีชาสามารถนั้น 
แนวค าตอบ 1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ของรัชกาลที่ 1 
เพราะ เป็นการสร้างความมั่นคงให้บ้านเมือง และสร้างความรู้สึกร่วมของผู้คนด้วยการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและ
พระศาสนาในสมัยอยุธยา การตั้งราชธานีคือกรุงเทพมหานครท าให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและมีที่พ่ึง และคลาย
ความหวาดกลัวภัยจากสงครามที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ใน ปี พ.ศ. 2310 
2. วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 
เพราะ เป็นการท าให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกอย่างแท้จริง ตามแนวความคิดเสีย
ส่วนน้อย เพ่ือรักษาส่วนใหญ่ หรือ การเสียส่วนที่มีความส าคัญน้อยกว่าเพ่ือเก็บส่วนที่มีความส าคัญมากกว่าไว้ 
แม้ว่าดินแดนจะมีน้อยลง แต่ความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินและความรู้สึกว่าถูกรังแกในฐานะประชาชนชาวสยาม
ก็ได้เกิดข้ึนในช่วงนี้ 
เรื่องท่ี 1.2 ศาสนา 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนเขียนอธิบายความส าคัญของสถาบันศาสนาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 
แนวค าตอบ 1. สถาบันศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถท าให้ผู้นับถือศาสนานั้น ๆตระหนักถึงคุณ
งามความดีละเว้นการท าความชั่ว 
2. สถาบันศาสนา ท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เพราะ ถ้ารัฐบาลคือสิ่งที่ท าให้ประเทศมั่นคงทางวัตถุหรือ
ทางโลก สถาบันศาสนาก็ท าให้ประเทศมีความมั่นคงทางธรรม คือ การท าให้ผู้คนหวงแหนความเป็นชาติ และ
การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม ตั้งมั่นในความดี 
เรื่องท่ี 1.3 พระมหากษัตริย ์
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียนจะสอนลูกหลาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ “พระมหากษัตริย์” ได้อย่างไรจงอธิบาย 
แนวค าตอบ พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครอง
ประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น ให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม
ของชาตินั้น ๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดิน
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โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามหลักทศพิธราชธรรม ผู้ที่รักพระมหากษัตริย์ จะเป็นผู้มี
ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลม
เกลียว รวมน้ าใจไทยทั้งชาติให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวาย
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
2. พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทุกคน
อย่างไร จงอธิบาย 
แนวค าตอบ การที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทุกคนนั้น ตามประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยพระมหากษัตริย์ ท าหน้าที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรม ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรจากการ
รุกรานของอนารยชน ท าให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีเสรีภาพในการท ามาหากิน ใช้ชีวิตตาม
วิถีเครือญาติ ผูกพันกับการท าเกษตร และมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประชาชนจึงมีความผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้ง มั่นคงมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเกิดความเป็นปึกแผ่นและ เป็นพลัง
ส าคัญยิ่ง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมท้ายเรื่องท่ี 1 ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมที ่1.1 จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
แนวค าตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการ หรือ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัเกี่ยว
กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ  ประกอบกับ
หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถฟ้ืน
อดีตหรือจ าลองอดีตขึ้นมาใหม่ ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น และทราบเรื่องราวได้อย่างใกล้เคียงกับความจริง
ที่สุด 
กิจกรรมที ่1.2 จงอธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
แนวค าตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญ  คือ ท าให้เรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะได้มี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความระมัดระวังรอบคอบโดยผู้ได้รับการฝึกฝนในระเบียบวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาแล้วส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ อดีตที่มีการฟ้ืน
หรือจ าลองขึ้นมาใหมน่ั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้เพียงใด รวมทั้งหลักฐานที่เป็นลาย 
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่น ามาใช้เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน 
เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจ าได้หมด แต่หลักฐานที่ 
ใช้เป็นข้อมูล อาจมีเพียงบางส่วน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้
ศึกษาประวัติศาสตร์หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์จะได้น าไปใช้ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง ไม่ล าเอียง 
และเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
กิจกรรมที ่1.3 จงอธิบายประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
แนวค าตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ จะท าให้ได้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝน การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะท า
ให้เป็นคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ศึกษารวมทั้งน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
โดยจะท าให้เป็นผู้รู้จักประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หรือก่อนที่จะเชื่อถือ
ข้อมูลของใคร ก็น าวิธีทางประวัติศาสตร์ไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน 
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กิจกรรมท้ายเรื่องท่ี 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2.1 จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้ง 5 ขั้นตอน มาพอสังเขป 
แนวค าตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 
1. การก าหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 
การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เริ่มจากความสงสัย อยากรู้ ในค าอธิบายเรื่องราวที่มีมาแต่เดิม ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงเริ่มจากการก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรก  อาจก าหนดประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาไว้กว้าง ๆ ก่อน แล้วจึงค่อยจ ากัดประเด็นลงให้แคบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่อง
ขอบเขตของการศึกษาอาจกว้างมากทั้งเหตุการณ์ บุคคล และเวลาการก าหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักรและตัวบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีความยาวหรือสั้นตามความ
เหมาะสม ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญ และยังมีหลักฐานข้อมูลที่ผู้ต้องการศึกษาหลงเหลืออยู่ หัวข้อ
ของเรื่องอาจปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากหลักฐานที่ใช้ในการศึกษามีน้อยหรือไม่
น่าเชื่อถือ 
2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน/การวิเคราะห์และตีความ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้ามาได้นั้น  ก่อนที่จะท าการศึกษาจะต้องมีการประเมินคุณค่าว่าเป็น
หลักฐานที่แท้จริงเพียงใด การประเมินคุณค่าของหลักฐานนี้เรียกว่า “วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห ์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
เมื่อทราบว่าหลักฐานนั้นเป็นของแท้  มีข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงในประวัติศาสตร์ผู้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง ข้อมูล
นั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ ข้อมูลมี
ความยุติธรรมหรือไม่ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่ เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่ท า
ให้เกิดเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์ เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลเป็นเรื่อง เป็นประเด็นแล้ว 
ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนั้นก็จะต้องหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ และตีความข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริงส่วน
ใดที่ซ่อนเร้น อ าพรางไม่กล่าวถึงในทางตรงกันข้ามอาจมีข้อมูลกล่าวเกินความเป็นจริง 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียดรอบคอบ  วางตัวเป็นกลาง มี
จินตนาการ มีความรอบรู้ โดยศึกษาข้อมูลทั้งหลายอย่างกว้างขวางและน าผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแต่เดิมมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ 
5. การเรียบเรียงและการน าเสนอข้อมูล/การเรียบเรียง รายงาน ข้อเท็จจริงทาง 
ประวัติศาสตร์ 
การเรียบเรียงหรือการน า เสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญมาก โดย
ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรียงหรือน าเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัว
เรื่องที่ตนเองสงสัย ต้องการอยากรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ รวมไปถึงความคิดใหม่ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟ้ืนหรือจ าลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ อย่างถูกต้องและ
เป็นกลางในขั้นตอนการน าเสนอ ผู้ศึกษาควรอธิบายเหตุการณ์อย่างมีระบบและมีความสอดคล้องต่อเนื่อง เป็น
เหตุเป็นผล มีการโต้แย้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์แต่เดิม โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้ าหนัก เป็น
กลาง และสรุปการศึกษาว่าสามารถให้ค าตอบที่ผู้ศึกษามีความสงสัย อยากรู้ได้เพียงใด หรือมีข้อเสนอแนะให้
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ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
อย่างมีระบบมีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเป็นกลาง ซื่อสัตย์ต่อข้อมูลตามหลักฐานที่ค้นคว้ามา 
อาจกล่าวได้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะแตกต่างกันก็เพียง 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถทดลองได้หลายครั้ง จนเกิดความแน่ใจในผลการทดลอง แต่เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีจึงเป็นผู้ฟ้ืนอดีตหรือจ าลองอดีตให้มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือที่จะได้เกิดความเข้าใจอดีต  อันจะน ามาสู่
ความเข้าใจในปัจจุบัน 
กิจกรรมที ่2.2 ตัวอย่างการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
ค าชี้แจง จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
แนวค าตอบ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมพระจุล  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  มีดังนี้ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2427 ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สร้างขึ้นไว้บริเวณปากแม่น้ า
เจ้าพระยาฝั่งขวาต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดกั้น
การรุกรานของกองเรือต่างชาติที่จะรุกล้ าเข้ามาบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาป้อมพระจุลจอมเกล้ามีลักษณะ
การสร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก ประกอบด้วยหลุมปืนใหญ่จ านวน 7 หลุม ติดตั้งปืนอาร์มสตรองขนาด 
155 มิลลิเมตร เรียกว่า “ปืนเสือหมอบ”ซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายในประกอบด้วยคูหาและห้อง
ส าหรับเก็บกระสุนปืนใหญ่ มีการออกแบบป้อมเพ่ือลดการสูญเสีย เมื่อถูกโจมตีด้วยการยิงจากปืนใหญ่จากฝ่าย
ตรงข้ามครั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อ พ.ศ. 2436 ในช่วงที่มหาอ านาจตะวันตกพยายาม
คุกคามประเทศไทย ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีบทบาทส าคัญในการสกัดกั้นการรุกรานของกองเรือฝรั่งเศส 
จ านวน 3 ล า ที่เข้ามาบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา เกิดการต่อสู้กันและทหารที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสามารถ
ยิงเรือรบฝรั่งเศสจนเกยตื้นได้ 1 ล า เรือรบที่เหลือของฝรั่งเศสได้รับความเสียหายแต่สามารถฝ่าเข้าไปจนถึง
กรุงเทพมหานครได้ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ซ่ึงได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมและศึกษาเรื่องราวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดจนชม
ทัศนียภาพของระบบนิเวศท่ีอยู่โดยรอบป้อมพระจุลจอมเกล้า 
กิจกรรมที ่2.3 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สนใจ 
ค าชี้แจง ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือพ้ืนบ้าน/ท้องถิ่น หรือสถานที่ส าคัญ/บุคคลส าคัญหรือ
เหตุการณ์/เรื่องราวที่ส าคัญ ตามความสนใจ จ านวน 1 เรื่อง โดยใช้ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ แล้ว
บันทึกลงในแบบด้านล่าง 
แนวค าตอบ การก าหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา สามารถก าหนดได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลอย่างอิสระ โดย
อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติหรือต านานของในชุมชน/พ้ืนบ้าน ของแต่ละท้องถิ่นหรือเป็นสถานที่ส าคัญ บุคคล
ส าคัญ เหตุการณ์หรือเรื่องราวส าคัญที่เกิดขึ้น  ฉะนั้น จึงมีความแตกต่างกันไป แต่ขอให้ยึดวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้ง 5 ขั้นตอน ในการด าเนินกิจกรรม ทั้งผลสรุปสุดท้าย ที่จะได้เป็นค าตอบของประเด็นหรือ
การก าหนดปัญหาในขั้นตอนที่ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
กิจกรรมท้ายเรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายและความส าคัญของมรดกไทย 
1.1 จงให้ความหมายของค าว่า “มรดกไทย” 
แนวค าตอบ มรดกไทย หมายถึง  
1. เอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นชาติไทยหรือ 
2. มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 
1.2 มรดกไทยมีความส าคัญอย่างไร 
แนวค าตอบ เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มรดกไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติ 
ของเผ่าพันธุ์ท้องถิ่น รู้ถึงเกียรติความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชาติ 
กิจกรรมที ่2 วิเคราะห์อิทธิพลของมรดกไทยต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ด้านสถาปัตยกรรม 
แนวค าตอบ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก บ้านเรือนเปลี่ยนรูปตึกก่ออิฐปูนชั้นเดียวหลังคาหน้าจั่ว มีการ
วางผังแบบสากล มีการกั้นห้องข้างหน้า ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยน
อาคารไทยต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมให้กับตะวันตก เพ่ือความเป็นเอกราชของไทย 
2.2 ด้านประติมากรรม 
แนวค าตอบ ความเจริญด้านเทคโนโลยี อารยธรรมของชาติตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการสร้างงานประติมากรรม การสร้างงานศิลปกรรมที่อยู่ในความดูแลของ
ราชส านักเปลี่ยนมาอยู่ในความดูแลของคณะรัฐบาล มีการก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลป์กรรม (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) มีการเรียนการสอนทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ท าให้ผลงานด้านประติมากรรมพัฒนาเข้า
สู่รูปแบบของศิลปะร่วมสมัย เป็นการแสดงออกทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกจึงเป็นสัญลักษณ์
ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทย 
2.3 ด้านจิตรกรรม 
แนวค าตอบ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวทางศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ ไม่ได้จ ากัดอยู่ในวัดกับวังเหมือน
ในอดีต แต่ได้มีการน าไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
แพร่หลายผ่านสื่อต่าง ๆ ภาพจิตรกรรม เป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาและเอกลักษณ์ของไทย เป็นภาพที่มีแนวคิด
สะท้อนสังคม ตลอดจนเทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม มีความหลากหลายและมีการน าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการน าเสนอ 
2.4 ด้านวรรณกรรม 
แนวค าตอบ วรรณกรรมท าให้รู้เรื่องราวของประเทศที่ใกล้เคียงกับไทย ท าให้ประชาชนมีความกล้าหาญ เช่น
เรื่องรามเกียรติข สามก๊ก เป็นต้น วรรณกรรมจะเป็นบทเรียนกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยม และใช้เป็นเครื่องมือ 
สร้างจิตส านึกความเป็นชาติ และความเป็นเอกภาพของคนไทย 
2.5 ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
แนวค าตอบ สะท้อนภาพชีวิตและสังคมไทยในอดีต มองเห็นภาพสังคมและค่านิยมของผู้คนสมัยต่าง ๆ พัฒนา
ทางด้านศิลปะการใช้ภาษา 
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2.6 ด้านประเพณีและความเชื่อ 
แนวค าตอบ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติในแต่ละยุคสมัย 
กิจกรรมที ่3 ยกตัวอย่างมรดกไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร์ 
แนวค าตอบ 1. พระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย 
พระวิหารที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นต้น 
2. โลหะปราสาทวัดราชนัดดา พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภูเขาทองที่วัดสระเกศ 
3. ลิลิตตะเลงพ่าย ไตรภูมิโลกวินิจฉัย สุภาษิตสอนหญิง โคลงสยามานุสสติ ฯลฯ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
กิจกรรมท้ายเรื่องท่ี 1 เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
กิจกรรมที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาเป็นสิ่งแรกในการสถาปนาแต่ละอาณาจักร 
แนวค าตอบ ปัจจัยในการพิจารณาเป็นสิ่งแรกในการสถาปนาอาณาจักร ได้แก่ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
ปัจจัยทางด้านการเมือง 
2. จงอธิบายความหมายของแต่ละปัจจัยต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของท่านมาพอสังเขป 
แนวค าตอบ 2.1 ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากพ้ืนที่และบริเวณ
โดยรอบว่าเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือไม่เช่น ภูมิอากาศ การท ามาหากินฯลฯ 
2.2 ปัจจัยทางด้านการเมืองในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากความได้เปรียบเสียเปรียบของ
ที่ตั้งท่ีส่งผลต่อการถูกรุกรานของข้าศึก/ศัตร ูหรือเป็นสมรภูมิการรบ 
3. แม่น้ าหลักที่ส าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแม่น้ าสายใดบ้าง 
แนวค าตอบ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าลพบุร ีและแม่น้ าป่าสัก 
4. จงบอกจุดเด่นของปัจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
แนวค าตอบ 1. ตั้งบนริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เหมาะแก่การใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 
2. มีพ้ืนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก 
3. ใกล้ปากอ่าวไทย เหมาะสมในการติดต่อการค้ากับชาวต่างประเทศ 
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กิจกรรมที่ 2 สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และท าเครื่องหมาย หน้าข้อความ 
ที่ไม่ถูกต้อง 
แนวค าตอบ 

 1. สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 
2. สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศสยามกับเซอร์จอห์นเบาว์ริ่ง 

 3. เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง เป็นชาวอังกฤษ 
4. สนธิสัญญาเบาว์ริ่งอนุญาตให้ชาวต่างประเทศสามารถถือครองที่ดินได้ทุกท่ี 
ภายในประเทศสยามหากมีความต้องการ 
5. ฝิ่นเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าและต้องขายให้กับเจ้าภาษีเท่านั้น 

 6. กงสุลที่เกิดตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ 
และร่วมพิจารณาในคดีความที่ชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย 
7. ข้าว เกลือ และปลา เป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามส่งออกนอกประเทศ 

 8. ผลของการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งให้สิทธิเสรีภาพในการถือครองที่ดินแก่ราษฎรไทย 
และชาวต่างประเทศ 

 9. การขายสินค้าที่มีค่า เช่น ไม้ฝาง ไม้กฤษณา งาช้าง เป็นต้น รัฐบาลให้สิทธิขราษฎร 
ซื้อขายได้อย่างอิสระ เป็นผลมาจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
10. จังกอบ ภาษีป่า ภาษีปากเรือ เป็นภาษีส่งออก 
กิจกรรมที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองแบบใด 
แนวค าตอบ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
2. หัวหน้าคณะราษฎรที่ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร 
แนวค าตอบ พันเอกพหลพลพยุหเสนา 
3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร 
แนวค าตอบ นายมโนปกรณ์นิติธาดา 
4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ตรงกับรัชกาลใด 
แนวค าตอบ รัชกาลที่ 7 
5. คณะราษฎรมีจ านวนกี่คนประกอบด้วยใครบ้าง 
แนวค าตอบ จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
1. หลวงสิริราชไมตร ี(จรูญ สิงหเสนี) ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส 
2. ร้อยโทประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส 
3. ร้อยโทแปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส 
4. ร้อยตรีทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศฝรั่งเศส 
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5. นายปรีดี พนมยงค์ นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศฝรั่งเศส 
6. นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศอังกฤษ 
7. นายตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
6. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาว
ไทยเมื่อใด 
แนวค าตอบ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ เริ่มใช้เมื่อใด และแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
แนวค าตอบ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2479 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา 
8. ประเทศใดที่ไทยใช้เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
แนวค าตอบ ประเทศอังกฤษ 
9. หลัก 6 ประการของคณะราษฎร มีอะไรบ้าง 
แนวค าตอบ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย 
2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ 
3. จะต้องบ ารุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย 
4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 
5. จะตอ้งให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ 
6. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
10. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวที่เตรียมข้ึนทูลเกล้าถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มี กี่ฉบับ อะไรบ้าง 
แนวค าตอบ มี 2 ฉบับ 
ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องท่ี 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
ค าชี้แจง ให้วิเคราะห์พร้อมอธิบายเหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการศึกษา 
แนวค าตอบ ผลการปฏิรูปการศึกษา ท าให้คนไทยบางกลุ่มที่ได้รับการศึกษาตามแบบชาติตะวันตกเริ่มมี
กระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม่ ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และ
มีความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในประเทศไทย 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ค 16. ค 
2. ค 17. ค 
3. ง 18. ก 
4. ก 19. ค 
5. ก 20. ง 
6. ง 21. ค 
7. ค 22. ค 
8. ข 23. ค 
9. ค 24. ข 
10. ข 25. ข 
11. ง 26. ข 
12. ก 27. ง 
13. ข 28. ก 
14. ง 29. ค 
15. ข 30. ข 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………...................…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….................…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………................……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………................…………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....................................................…………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................................………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….....................................…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
รายวิชา ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หัวเรื่อง 
1. ลูกเสือกับการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายสาระส าคัญของการลูกเสือ 

2.  อธิบายความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
3.  อภิปรายความเป็นพลเมืองดีในทัศนะคติของลูกเสือ 
4.  น าเสนอผลการส ารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนา 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.สาระส าคัญของการลูกเสือ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ 
 ๑.๒ หลักการส าคัญของการลูกเสือ 
๒.ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
 ๒.๑ การพัฒนาตนเอง 
 ๒.๒ การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 ๒.๓ การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม  
๓.ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
 ๓.๑ ความหมายของพลเมืองดี 
 ๓.๒ ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ 
๔. การส ารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเพ่ือ
พัฒนา 
 ๔.๑  การส ารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ 
       สังคม 
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หัวเรื่อง 

2. การลูกเสือไทย 
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายประวัติการลูกเสือไทย 
2.  อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.ประวัติการลูกเสือ 
 ๑.๑ พระราชประวัติของสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 ๑.๒ ก าเนิดลูกเสือไทย 
 ๑.๓ กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค 
๒.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒.๑ คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒.๒ การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒.๓ การลูกเสือในสถานศึกษา    

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
หัวเรื่อง 

3. การลูกเสือโลก 
ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายประวัติผู้ให้ก าเนิดการลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคัญองค์การลูกเสือโลก 
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก  
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. ประวัติการลูกเสือไทย 
2. องค์การลูกเสือโลก 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก  
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หัวเรื่อง 
4. คุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ 

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายค าปฏิญานและกฏของลูกเสือ 
2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญานและกฎของลูกเสือ 
3. ยกตัวอย่างการน าค าปฏิญานและกฎของลูกเสือที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมในค าปฏิญานและกฎของลูกเสือกับหลักของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. ค าปฏิญานและกฏของลูกเสือ 
๒. คุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญานและกฎของลูกเสือ  
๓. การน าค าปฏิญานและกฎของลูกเสือที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมในค า
ปฏิญานและกฎของลูกเสือกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวเรื่อง 
1. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
           ๒. อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
           ๓. ยกตวัอย่างแนวทางการ เสริมสร้างวินัย และความ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๔. อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ 
  ๕. อธิบายและยกตวัอย่าง การพัฒนาภาวะผู้น า -ผู้ตาม 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑.วนิัยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
  ๑.๑ ความหมายของวินัยและความ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  ๑.๒ ความส าคัญของวินัยและ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
๒. ผลกระทบจากการขาดวินัย และ ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
๓. แนวทางการเสริมสร้างวินัย และ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
๔. ระบบหมู่ลูกเสือ 
๕. การพัฒนาภาวะผู้น า –ผู้ตาม 
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หัวเรื่อง 
๖.ลูกเสือ กศน. กับ การพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความเป็นมา และ ความส าคัญของลูกเสือ กศน.            
           ๒. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา            
           ๓. ระบุบทบาทหน้าที่ของ ลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  ๔. ระบุบทบาทหน้าที่ของ ลูกเสือ กศน. ที่มีต่อ สถาบันหลักของชาติ 
   

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. ลูกเสือ กศน. 
  ๑.๑ ความเป็นมาของลูกเสือ กศน 
  ๑.๒ ความส าคัญของลูกเสือ กศน. 
๒. ลูกเสือ กศน.กบัการพัฒนา 
๓. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
๔. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อสถาบัน หลัก
ของชาติ 
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หัวเรื่อง 
๗. ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสาและ การบริการ 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมาย และ ความส าคัญของจิตอาสา และการบริการ 
           ๒. อธิบายหลักการของ จิตอาสา และการบริการ 
           ๓. ยกตวัอย่างกิจกรรม จิตอาสา และการให้บริการ ของลูกเสือ กศน. 
  ๔. น าเสนอผลการปฏิบัติตน ในฐานะลูกเสือ กศน. เพ่ือเป็นจิตอาสาและ การใหบ้ริการอย่างน้อย 4
กิจกรรม 
   

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. จติอาสา และการบริการ 
  ๑.๑ ความหมายของจิตอาสา 
  ๑.๒ ความส าคัญของจิตอาสา 
  ๑.๓ ความหมายของการบริการ 
  ๑.๔ ความส าคัญของการบริการ 
๒. หลักการของจิตอาสา และ การบริการ 
  ๒.๑ หลักการของจิตอาสา 
  ๒.๒ ประเภทของจิตอาสา 
  ๒.๓ หลักการของการบริการ 
  ๒.๔ ประเภทของการบริการ 
๓. กิจกรรมจิตอาสาและการ ให้บริการของลูกเสือ กศน
๔. การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพ่ือเป็นจิตอาสา
และการให้บริการ 
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หัวเรื่อง 
๘. การเขียน โครงการเพื่อ พัฒนาชุมชนและ สังคม 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของโครงการ 
           ๒. จ าแนกลักษณะของ โครงการ 
           ๓. ระบุองค์ประกอบของ โครงการ 
  ๔. อธิบายขั้นตอนการเขียน โครงการ 
           ๕. บอกขั้นตอนการ ด าเนินงานตามโครงการ 
           ๖. อภิปรายผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการ และการเสนอผลการ ด าเนินงานต่อที่ประชุม   

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ สังคม 
  ๑.๑ ความหมายของโครงการ 
  ๑.๒ ความส าคัญของโครงการ 
๒. ลักษณะของโครงการ 
๓. องค์ประกอบของโครงการ 
๔. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
๕. การด าเนินการตามโครงการ 
๖. การสรุปรายงานผลการ ด าเนินงานโครงการเพ่ือเสนอ 
ต่อที่ประชุม 

 
 
 

 

   

  

 

 

 

 
 
 



280 
 

หัวเรื่อง 
๙. ทักษะลูกเสือ 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมายและ ความส าคัญของแผนที่ - เข็มทิศ 
           ๒. อธิบายส่วนประกอบ ของเข็มทิศ 
           ๓. อธิบายวิธีการใช้ Google Map และ Google Earth 
  ๔. อธิบายความหมายและ ความส าคัญของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น 
           ๕. ผูกเง่ือนเชือกได้และ บอกชื่อเงื่อนอย่างน้อย 7 เงื่อน 
           ๖. สาธิตวิธีการผูกแน่น อย่างน้อย 2 วิธ ี   

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. แผนที่ - เข็มทิศ 
  ๑.๑ ความหมาย และความส าคัญ ของแผนที่ 
  ๑.๒ ความหมาย และความส าคัญ ของเข็มทิศ 
๒. วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ 
  ๒.๑ วิธีการใช้แผนที 
  ๒.๒ วิธีการใช้เข็มทิศ 
๓. การใช้ Google Map และ Google Earth 
๔. เงื่อนเชือกและการผูกแน่น 
  ๔.๑ ความหมายของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น 
  ๔.๒ ความส าคัญของเงื่อนเชือก และการผูกแน่น 
  ๔.๓ การผูกเงื่อนเชือกและ การผูกแน่น 
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หัวเรื่อง 
๑๐. ความปลอดภัยใน การเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ 
ตัวช้ีวัด 
           1. บอกความหมาย ความส าคัญของความ ปลอดภัยในการเขา้ร่วม กิจกรรมลูกเสือ 
           ๒. บอกหลักการ วิธีการเฝ้า ระวังเบื้องต้น ในการเข้า ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
           ๓. อธิบายสถานการณ์หรือ โอกาสที่จะเกิดความ ไม่ปลอดภัยในการเขา้ร่วม กิจกรรมลูกเสือ 
    

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. ความปลอดภัยในการเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ 
  ๑.๑ ความหมายของความปลอดภัย ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
  ๑.๒ ความส าคัญของความ ปลอดภัยในการเขา้ร่วม
กิจกรรม ลูกเสือ 
๒. หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวัง เบื้องต้น ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ 
๓. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความ ไม่ปลอดภัยในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ 
๔. การปฏิบัติตนตามหลักความ ปลอดภัย 
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หัวเรื่อง 
๑๑. การปฐมพยาบาล 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมาย และ ความส าคัญของการปฐม พยาบาล 
           ๒. อธิบายและสาธิตวิธีการ ปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ อย่างน้อย 3 วิธ ี
           ๓. อธิบายวิธีการวัด สัญญาณชีพ และการ ประเมินเบื้องตน้ 
           ๔. สาธิตวิธีการช่วยชีวิตขั้น พ้ืนฐาน 
    

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. การปฐมพยาบาล 
  ๑.๑ ความหมายของการ ปฐมพยาบาล 
  ๑.๒ ความส าคัญของการ ปฐมพยาบาล 
  ๑.๓ หลักการของการ ปฐมพยาบาล 
๒. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่างๆ 
๓. การวัดสัญญาณชีพและการ ประเมินเบื้องต้น 
๔. วิธีการชว่ยชีวิตขั้น พื้นฐาน 
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หัวเรื่อง 
๑๒. การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 
ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมายของ การเดินทางไกล 
           ๒. อธิบายความหมายของ การอยู่ค่ายพักแรม 
           ๓. อธิบายการใช้เครื่องมือ ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
           ๔. อธิบายวิธีการจัดการ ค่ายพักแรม 
    

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑. การเดินทางไกล 
  ๑.๑ ความหมายของการเดิน ทางไกล 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการเดิน ทางไกล 
  ๑.๓ หลักการของการเดินทางไกล 
  ๑.๔ การบรรจุเครื่องหลังส าหรับ การเดินทางไกล 
๒. การอยู่ค่ายพักแรม 
  ๒.๑ ความหมายของการอยู่ค่าย พักแรม 
  ๒.๒ วัตถุประสงคข์องการอยู่ค่าย พักแรม 
  ๒.๓ หลักการของการอยู่ค่าย พักแรม 
๓. ชีวิตชาวค่าย 
  ๓.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จ าเป็น ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
  ๓.๒ การสร้างครัวชาวค่าย 
  ๓.๓ การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ 
  ๓.๔ การประกอบอาหาร แบบชาวค่าย 
  ๓.๕ การกางเต็นท์ และการ เก็บเตน็ทช์นิดต่าง ๆ 
๔. วิธีการจัดการค่ายพกัแรม 
  ๔.๑ การวางผังค่ายพกัแรม 
  ๔.๒ การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม 
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หัวเรื่อง 
๑๓. การฝึกปฏิบัติการ เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และ ชีวิตชาวค่าย 
ตัวช้ีวัด 
           1. วางแผนและปฏิบัติ กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย ทุกกิจกรรม 
           ๒. ใช้ชวีิตชาวค่ายรว่มกับ ผู้อ่ืนในค่ายพักแรมได้อย่าง สนุกสนานและมีความสุข 
    

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาว
ค่าย 
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ อุดมการณ์ลูกเสือ 
๒. กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม 
๓. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
๔. กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
๕. กิจกรรมกลางแจง้ 
๖. กิจกรรมนันทนาการและชุมนุม รอบกองไฟ 
๗. กิจกรรมนา เสนอผลการ ด าเนินงาน ตามโครงการที่
ได้ ด าเนินการมาก่อนการเข้าค่าย 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระกำรพัฒนำสังคม รำยวิชำ ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕   
                                                    ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิตหัวเรื่อง ลูกเสือ กศน. กับ การพัฒนา 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหำสำระกำร

เรียนรู้ 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๕  ๑. อธิบายความ
เป็นมา และ 
ความส าคัญของ
ลูกเสือ กศน.            
๒. อธิบายลูกเสือ 
กศน. กับการ
พัฒนา            
๓. ระบุบทบาท
หน้าที่ของ ลูกเสือ 
กศน. ที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
 ๔. ระบุบทบาท
หน้าที่ของ ลูกเสือ 
กศน. ที่มีต่อ 
สถาบันหลักของ
ชาติ 

 

๑. ลูกเสือ กศน. 
  ๑.๑ ความเป็นมา

ของลูกเสือ กศน 
  ๑.๒ ความส าคัญ

ของลูกเสือ 
กศน. 

๒. ลูกเสือ กศน.กับ
การพัฒนา 
๓. บทบาทหน้าที่
ของลูกเสือ กศน. ที่
มีต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
๔. บทบาทหน้าที่
ของลูกเสือ กศน. ที่
มีต่อสถาบัน หลัก
ของชาติ 

ขั้นที่ ๑ ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและ 
ให้นักศึกษำ ศึกษำเรื่องลูกเสือ กศน.กับ 
กำรพัฒนำ,ควำมเป็นมำของลูกเสือ กศน,ควำมส ำคัญ
ของลูกเสือ กศน. 
ขั้นที่ ๒ แสวงหำควำมรู้ 
-ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง 
จำกแหล่งเรียนรู้/สื่อ เรื่องลูกเสือ กศน.กับ 
กำรพัฒนำ,ควำมเป็นมำของลูกเสือ กศน,ควำมส ำคัญ
ของลูกเสือ กศน. 
ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติน ำไปใช้ 
-ผู้เรียนสรุป/ท ำรำยงำน/แบบบันทึก ที่ 
ได้มำจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
และน ำมำแลกเปลี่ยน อภิปรำยกับเพ่ือนได้ 
ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลก ำรเรียนรู้ 
-ครูประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียนจำก 
กำรสรุป/ท ำรำยงำน/แบบบันทึก 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือ
แบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงำน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจผลงาน 
-  บันทึกการเรียนรู้ 
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ใบควำมรู้ 
 

วิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา 

ความเป็นมาของลูกเสือ กศน. 
การลูกเสือไทย ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมีความเจริญ รุดหน้าสืบมากกว่า 

307 ปี อย่างทรงคุณค่าซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้าค่ายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทาน ปวงชนชาวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความมั่นคงมีพระราช
ประสงค์เห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ความสาคัญของลูกเสือ กศน. 

ลูกเสือ กศน. ยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ การลูกเสือ เป็นขบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันการฝึกอบรมร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความพร้อมในการประพฤติปฏิบัติตน ตามคติ
พจน์ของลูกเสือวิสามัญ“บริการ” 

บทบาทหน้าที่ลูกเสือ กศน. 
 

บทบาทของลูกเสือ กศน. 
ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ชาติ การเป็นพลเมืองดี การเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อ 
ศาสนา การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

การไม่ลบหลู่ศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออ่ืน 
พระมหากษัตริย์ การประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
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ใบงำน 

๑. อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของลูกเสือ กศน. 
ตอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
๒.บทบ าทและหน้ําที่ของลูกเสือทีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตอบ 
.................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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เฉลยใบงำน 
ข้อที่ ๑. 
ตอบ การลูกเสือไทย ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมีความเจริญ รุดหน้าสืบมากกว่า 307 
ปีอย่างทรงคุณค่าซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ าค่ายิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทาน ปวงชนชาวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความม่ันคงมีพระราชประสงค์เห็นคน
ไทยมวีินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ความส าคัญของลูกเสือ กศน. 
ตอบ ลูกเสือ กศน. ยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ การลูกเสือ เป็นขบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันการฝึกอบรมร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความพร้อมในการประพฤติปฏิบัติตน ตามคติ
พจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ“บริการ” 
 
ข้อที่ ๒. 
    
บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ที่มีต่อตนเอง เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย 

 
ที่มีต่อครอบครัว เชื่อฟังค าสั่งของบิดา มารดา ด้วยความเคารพ 

ยอมรับไปปฏิบัติ 
 

ที่มีต่อชุมชนและสังคม ช่วยดูแล ป้องกัน อนุรักษ์ป่าไม้ 
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                          บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................………………………………………………………………………………… 
………………………………………………................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….................…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………................………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………................……………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….....................................................…………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………......................................................………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...................................…………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....................................…………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระสำระกำรพัฒนำสังคม รำยวิชำ ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต   

หัวเรื่องการเขียนโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

๑๖   ๑. อธิบำยควำมหมำย 
ควำมส ำคัญของโครงกำร 
 ๒. จ ำแนกลักษณะของ 
โครงกำร 
 ๓. ระบุองค์ประกอบ
ของ โครงกำร 
 ๔. อธิบำยขั้นตอนกำร
เขียน โครงกำร 
 ๕. บอกขั้นตอนกำร 
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 ๖. อภิปรำยผลกำร 
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
และกำรเสนอผลกำร 
ด ำเนินงำนต่อที่ประชุม 
 

๑. โครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชน
และ สังคม 
  ๑.๑ ควำมหมำยของ
โครงกำร 
  ๑.๒ ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 
๒. ลักษณะของโครงกำร 
๓. องค์ประกอบของโครงกำร 
๔. ขั้นตอนกำรเขียนโครงกำร 
๕. กำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร 
๖. กำรสรุปรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือเสนอ 
ต่อที่ประชุม 

ขั้นที่ ๑. ก ำหนดปัญหำ 
-ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและ 
ให้นักศึกษำ ศึกษำเรื่องกำรเขียนโครงกำรเพื่อ
พัฒนำชุมชนและสังคม, 
ขั้นที่ ๒. แสวงหาความรู้ 
-ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
แหล่งเรียนรู้/สื่อ เรื่องกำรเขียนโครงกำรเพื่อ
พัฒนำชุมชนและสังคม 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติน าไปใช้ 
-ผู้เรียนสรุป/ท ำรำยงำน/แบบบันทึก ที่ได้มำ
จำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองและ
น ำมำแลกเปลี่ยน อภิปรำยกับเพื่อนได้ 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผลการเรียนรู้ 
-ครูประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียนจำก 
กำรสรุป/ท ำรำยงำน/แบบบันทึก 
 

๑.  ใบควำมรู้  
๒.  หนังสือ
แบบเรียน 
๓.  บทควำม
จำกอินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงำน 
 

-  กำรสังเกต 
-  กำรซักถำม 
-  กำรมีส่วน
ร่วม 
-  กำรตรวจ
ผลงำน 
-  บันทึกกำร
เรียนรู้ 
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ใบควำมรู้ 
โครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม 
1.1 ความหมายของโครงการ 
โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปดวยหลาย ๆ กิจกรรม 
ซึ่งมีการท าโครงการเปนตามขั้นตอน ความจ าเปน มีการก าหนดวัตถุประสงค มีเปาหมาย 
ระยะเวลา สถานที่ วิธีด าเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.2 ความส าคัญของโครงการ มีดังนี้ 
1. ชวยใหการด าเนินงานสอดคลองกับนโยบายหรือความตองการของผูรับผิดชอบ 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. ชวยใหการด าเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
3. ชวยชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาของชุมชนที่จ าเปนตองใหบริการ 
4. ชวยใหการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินงานไดตามแผนงาน 
5. ชวยใหแผนงานมีความชัดเจนโดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่เก่ียวของ 
มีความเขาใจและรับรูสภาพปญหารวมกัน 
6. ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชเพียงพอเหมาะส าหรับการปฏิบัติงานจริงเพราะ 
โครงการมีรายละเอียดเพียงพอ 
 7. ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซ้ําซอนในหนาที่ที่รับผิดชอบของกลุม 
บุคคล หนวยงาน เพราะโครงการจะมีผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ 
 8. เสริมสรางความเขาใจอันดีและรับผิดชอบรวมกันตามความรูความสามารถ 
ของแตละบุคคล 
 9. สรางความม่ันคงใหกับแผนงานและผูรับผิดชอบมีความมั่นใจในการท างาน 
มากขึ้น 
 10. ชวยใหงานด าเนินการไปสูเปาหมายไดเร็วขึ้น 
ลักษณะของโครงกำร 
 โครงการเปนสวนประกอบที่ส าคัญของแผนพัฒนาทุกระดับ ลักษณะของโครงการ 
ตองมีจุดมงุหมาย มีเปาหมายการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาด าเนินการชัดเจน ระบุความตองการ 
งบประมาณ หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีการคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อการด าเนินงานโครงการเสร็จ 
ประเภทของโครงการ มีดังนี้ 
1. โครงการที่มีระยะเวลาเปนตัวก าหนด ไดแก 
1.1 โครงการระยะสั้น หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงาน หรือ 
ก าหนดเวลาด าเนินการ ไมเกิน 2 ป 
1.2 โครงการระยะปานกลาง หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงาน 
หรือก าหนดเวลาด าเนินการตั้งแต - 5 ป 
1.3 โครงการระยะยาว หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงาน 
หรือก าหนดเวลาด าเนินการตั้งแต ป ขึ้นไป 
2. โครงการที่มีลักษณะงานเปนตัวก าหนด ไดแก 
2.1 โครงการเดิม หรือโครงการตอเนื่อง คือโครงการที่มีลักษณะตอเนื่อง 
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จากปที่ผานมาอาจเปนโครงการที่ไมสามารถด าเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว หรือโครงการที่ 
ตองมีการด าเนินงานตอเนื่อง หรือตอยอดขยายผลไปสูกลมุเปาหมายอื่นๆ ไดเชนปที่ผานมาไดมี 
การจัดอบรม “ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาชวยเหลือผูเกี่ยวของกับยาเสพติดส าหรับนักศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน” ในปการศึกษา 2560 ซึ่งในป ก็อาจมีการด าเนินงานโครงการ 
ในลักษณะเดียวกันแตเนนการขยายผลจ านวนกลุมเปาหมายใหเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลการ 
ด าเนินงานในปกอนหนา โดยใชวิธีการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบเดิม 
 2.2 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดท าขึ้นใหม 
กำรเขียนโครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ ขั้นตอนการเขียนโครงการ มีดังนี้ 

1. ส ารวจชุมชนและสังคม เป็นการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สภาพปญหาต่าง ๆ ที่มีอยูในชุมชน 
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา โดยการศึกษา สภาพปัญหา 
และสาเหตุของปญัหา เพ่ือหาวิธีการ คิดค้น วิธีการพัฒนา และ สาเหตุของปัญหา โดยช้วิธีการส ารวจข้อมูลที ่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การศึกษาภูมิหลัง ของชุมชน การสัมภาษณ์ การสอบถาม การท าเวทีประชาคม 
ฯลฯ เป็นต้น 

2. ตรวจสอบข้อมูล หลังจากท่ีมีการส ารวจข้อมูลชุมชนและน าข้อมูลมา สรุปเรียบร้อยแล้ว เพื่อความ 
ถูกต้อง ชัดเจนของขอมู้ลดังกล่าว ควรจัดใหม่เวทีเพ่ือการ ตรวจสอบข้อมูล โดยกลุ่มเปา้หมายที่ให้ข้อมูล 
ที่ส ารวจมาได้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. น าข้อมูล ที่ได้หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์ พร้อมจัดล าดับ ความส าคัญเพ่ือ
จ าแนก 
ความสามารถในการจัดท าโครงการ 

4. การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนและสังคม เมื่อผ้รับผิดชอบ
โครงการได ้
ส ารวจชุมชนและสังคม ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน และสังคม และผลสรุปการวิเคราะห์ของ 
สภาพปัญหาชุมชนและสังคมแล้ว ก็ตอ้งมาก าหนด แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาชุมชนและสังคมว่า 
ชุมชนและสังคมนั้น ๆ มีสภาพปัญหา เป็นอยา่งไร มีความต้องการอยา่งไร แล้วจึงก าหนดแนวทางแกไ้ขตาม 
สภาพปัญหานั้น หรือ เขียนแนวทางเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ ควรเขียนใน
ลักษณะของ โครงการ เพ่ือด าเนินการ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม
ควรขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวของกับเรื่องที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได
เขา้มารว่มในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือร่วมกันเขียนโครงการด้วย 

5. การเขียนและเสนอขออนุมัติโครงการการเขียนโครงการ ผู้ เขียนโครงการ ต้องน าข้อมูลจาก
การศึกษา 
สภาพปัญหาของชุมชนและสังคม และข้อมูลที่ได้จากการก าหนด แนวทางการด าเนินงานมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการ ควรเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์ประกอบการเขียน
โครงการ (ดังตัวอยาง) 
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ตัวอยำงโครงกำร 
1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรมปลูกตนไมในที่สาธารณะ) 
2. หลักการและเหตุผล 
ดวยสภาพในปจจุบันมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนท าใหทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูถูกใชไป 
อยางสิ้นเปลืองจนนาวิตก สภาพตนไมถูกท าลายลง บานเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว 
ท าใหประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนในเมืองขาดรมเงาจากตนไมส าหรับพักผอนหยอนใจ ดังนั้น 
จึงควรสงเสริมใหมีการปลูกตนไม เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมที่รมรื่นรมเย็น เพ่ือชวยรักษา 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทางออม รวมทั้งยังเปนการฝกใหลูกเสือเกิดความรักและหวงแหน 
ในตนไม จึงเห็นสมควรใหมี โครงการ/โครงงานนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหมีตนไมเปนรมเงาส าหรับพักผอนหยอนใจ 
3.2 เพ่ือใหลูกเสือตระหนักถึงความส าคัญของตนไมวามีประโยชนตอมนุษยและสัตว 
3.3 ใหลูกเสือไดมีโอกาสบ าเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม 
3.4 ฝกใหลูกเสือมีทักษะในการปลุกตนไมยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือปลูกตนไมอยางนอยคนละ 1 ตน 
4.2 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือมีสวนรวมในการปลูกตนไม 
5. วิธีด าเนินงาน 
5.1 ประชุมวางแผนการปลูกตนไมรวมกับสมาชิกกองลูกเสือ กศน. 
5.2 ติดตอของพันธุกลาไมจากศูนยเพาะช ากลาไม 
5.3 จัดสภาพแวดลอมบริเวณที่จะปลูกตนไม ติดปายโฆษณาใหบุคคลทั่วไปทราบและ 
ขอความรวมมือในการบ ารุงรักษาตนไม 
5.4 ใหลูกเสือจัดเตรียมเครื่องมือ และอาหารไปใหพรอม 
5.5 ลงมือปฏิบัติการ 
5.6 สรุปและประเมินผล 
6. สถานที่ 
 สวนสาธารณะ วัด หรือโรงเรียน 
7. ระยะเวลา 
 ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 
 8. งบประมาณ 
 ใชเงินบริจาค จ านวน 3,000 บาท 
9. ผรูับผิดชอบโครงการ 
 ผูเสนอโครงการรวมกับสมาชิกกองลูกเสือ กศน. 
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ศูนยเพาะช ากลาไม 
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11. การติดตาม ประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ กศน. 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 จะมีตนไมเพ่ิมข้ึนจ านวนหนึ่ง บริเวณดังกลาวจะมีรมเงาของตนไมส าหรับพักผอนหยอนใจ 
13. ผูประสานงานโครงการ 
.................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ........................................ 
 
       ลงชื่อ ...........................................ผูเสนอโครงการ 

(.............................................) 
หัวหนานายหมูลูกเสือ กศน. อ าเภอ/เขต....................... 
 ลงชื่อ..............................................ที่ปรึกษาโครงการ 

 (...........................................) 
 ครู กศน. ต าบล 
 ผูก ากับกองลูกเสือ 

 ลงชื่อ................................................ ผูเห็นชอบโครงการ 
 (…………………………….…………) 
 ครู.............................................. 

         ผูก ากับกลุมลูกเสือ 
 ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ 

 (.......................................) 
 ผูอ านวยการศูนย กศน. อ าเภอ/เขต............................ 
 ผูอ านวยการลูกเสือ กศน. อ าเภอ/เขต.................... 
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กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 การด าเนินงานตามโครงการ เป็นการด าเนินงานหลังจากที่โครงการไดรับ ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
ให้ด าเนินงานตามโครงการที่เขียนเสนอไว้ โดยด าเนินงานให้เป็นไป ตามแนวทางการด าเนินงาน หรือ 
วิธีด าเนินการ หรือกิจกรรมที่เขียนไว้ในโครงการ ซึ่งควร ด าเนินงานใหเป็นไปตามแผนงาน ขั้นตอนที่เขียนไว้ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึง ผลที่ควรเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี ้
การด าเนินงานโครงการควรมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ด าเนินการทบทวน หรือท าความเข้าใจรายละเอียดที่เขียนไว้ในโครงการที่ไดรับ การอนุมัติให้
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือการสร้างความ
เขา้ใจกอ่นการด าเนินงาน 

2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินงานตามวิธีด าเนินการ หรือ กิจกรรมที่ปรากฏ อยู่ ในโครงการที่
ไดร้ับอนุมัติโดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งควรสอดค้ลองกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒. แผนที่จะชวยใหเขาใจถึงขอมูลพ้ืนฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องตน ของสถานที่ในแตละ
แหง ชวยใหสามารถวางแผนในการเดินทางไดอยางเหมาะสม  

3. เมื่อด าเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรจัดให้มีการประเมินผลการ ด าเนินงานโครงการตาม 
รูปแบบหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

4. เมื่อประเมินผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการเสนอตอ่ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือผู้อนุมัติโครงการต่อไป 
 
กำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพื่อเสนอตอที่ประชุม 
หลังจากท่ีผูเรียนไดปฏิบัติตามโครงการเรียบรอยแลวจะตองสรุปผลการ 
ด าเนินงานวาเปนอยางไรดังนั้น การสรุปรายงานผลการด าเนินงานควรประกอบดวยเนื้อหาที ่
ส าคัญดังตอไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค หรือผลที่เกิดขึ้นตาม “ผลที่คาดวา 
จะไดรับ” ที่เขียนไวในโครงการ 
 2. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการด าเนินงานตามโครงการ โดยใหระบ ุ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพรอมแนวทางแกไขเพ่ือปองกันไมใหปญหาหรืออุปสรรคเหลานั้น 
เกิดข้ึนอีก 
3. ขอเสนอแนะ เปนการเขียนขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือจะท าใหการปฏิบัติงาน 
โครงการในครั้งตอไปประสบผลส าเร็จไดงายขึ้น 
ทั้งนี้ การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าเสนอผลตอที่ประชุม 
สามารถจัดท าไดตามองคประกอบ ดังนี้ 
 1. สวนน า เปนสวนแรกของรายงาน ซึ่งควรประกอบดวย 
 1.1 ปก ควรมีทั้งปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ํากัน 
 1.2 ค าน า หลักการเขียนค าน าที่ดีจะตองท าใหผูอานเกิดความสนใจ ตองการ 
ที่จะอานเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในรายงาน 
 1.3 สารบัญ หมายถึง การระบุหัวขอส าคัญในเลมรายงาน โดยตองเขียน 
เรียงล าดับตามเนื้อหาของรายงาน พรอมระบุเลขหนา 
 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยสวนตางๆดังนี ้
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 2.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ หรือความเปนมาและความส าคัญของโครงการ 
 2.2 วัตถุประสงค 
 2.3 เปาหมายของโครงการ 
 2.4 วิธีด าเนินการ หรือกิจกรรมที่ไดด าเนินงานตามโครงการเปนการเขียนถึง 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการแตละข้ันตอนตามที่ไดปฏิบัติจริง วามีการด าเนินการอยางไร 
 2.5 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการเปนการเขียนผลการด าเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนผลมาจากการด าเนินงานโครงการ 
 2.6 ขอเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ (เปนการเสนอความคิดเห็นที่ 
เปนประโยชนตอผูอาน หรือตอการด าเนินงานโครงการในครั้งถัดไป) 
 2.7 ภาคผนวก (ถามี) เชน รูปภาพจากการด าเนินงานโครงการ แบบสอบถาม 
หรือเอกสารที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ เปนตน 
 ทั้งนี้ เมื่อจัดท ารูปเลมรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เสร็จสิ้นแลว ใหน า 
รูปเลมรายงานสง/เสนอตอผูที่อนุมัติโครงการ หรือผูที่เก่ียวของเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน 
โครงการ ตอไป 
 นอกจากนี้ การเสนอผลการด าเนินงานโครงการ บางหนวยงาน หรือบางโครงการ 
ผูอนุมัติโครงการ อาจมีความประสงคใหผูรับผิดชอบโครงการน าเสนอโครงการในลักษณะของ 
การพูดสื่อสาร ใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูน าเสนอ จึงควรมี 
การเตรียมความพรอมและปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผูน าเสนอควรมีการส ารวจตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับตนเอง ทั้งในเรื่อง 
ของบุคลิกภาพ การแตงกายที่เหมาะสม และการท าความเขาใจกับเนื้อหาที่จะน าเสนอเปนอยางดี 
หากมีผนู าเสนอมากกวา 1 คน ควรมีการเตรียมการโดยการแบงเนื้อหารับผิดชอบในการน าเสนอ 
เพ่ือใหการน าเสนอเกิดความตอเนื่อง ราบรื่น 
2. กลาวทักทาย/สวัสดีผูฟง โดยเริ่มกลาวทักทายผูอาวุโสที่สุดแลวเรียงล าดับ 
รองลงมาจากนัน้แนะน าตนเอง แนะน าสมาชิกในกลุม และแนะน าชื่อโครงการ 
 3. พูดดวยเสียงที่ดังอยางเหมาะสม ไมเร็ว และไมชาเกินไป 
 4. หลีกเลี่ยงการอาน แตควรจดเฉพาะหัวขอส าคัญๆเพ่ือใชเตือนความจ า 
ในขณะที่พูดรายงาน โดยผูน าเสนอควรจัดความคิดอยางเปนระบบ และน าเสนออยางตรงไปตรงมา 
ดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงายเปนธรรมชาติ 
 5. ผูน าเสนอควรรักษาเวลาของการน าเสนอ โดยไมพูดวกไปวนมาหรือพูดออก 
นอกเรื่องจนเกินเวลา 
 6. รูจักการใชทาทางประกอบการพูดพอสมควร 
 7. ควรมีสื่อประกอบการน าเสนอ เพ่ือใหการน าเสนอมีความนาสนใจ นาเชื่อถอื 
และเพ่ือความสมบูรณในการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ และควรเปดโอกาสใหผูฟงได 
ซักถามเพ่ิมเติม เพ่ือความเขาใจในกรณีที่ผูฟงมีขอสงสัย  
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ใบงำน 

 

ให้ผู้ร ียนเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของต าบลตนเอง 1 โครงการและสามารถน าโครงการนั้นไป
พัฒนาต าบลตนเองได้ ตามตัวอย่างโครงการที่เรียน 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………...................…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….................…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………................……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………................…………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....................................................…………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................................………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….....................................…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๗ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระกำรพัฒนำสังคม รำยวิชำ ลูกเสือ กศน. สค ๓๒๐๓๕   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต 

หัวเรื่องทักษะลูกเสือ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

๑๗   ๑. อธิบำยควำมหมำย
และ ควำมส ำคัญของ
แผนที่ – เข็มทิศ 
 ๒. อธิบำย
ส่วนประกอบ ของเข็ม
ทิศ 

 
 

๑. แผนที่ - เข็มทิศ 
  ๑.๑ ควำมหมำย 
และควำมส ำคัญ ของ
แผนที่ 
  ๑.๒ ควำมหมำย 
และควำมส ำคัญ ของ
เข็มทิศ 
๒. วิธีกำรใช้แผนที่ – 
เข็มทิศ 
  ๒.๑ วิธีกำรใช้แผนที 
  ๒.๒ วิธีกำรใช้เข็มทิศ 
 

ขั้นที่ ๑. ก าหนดสภาพปัญหา 
-  ครูอธิบำยควำมหมำยและ ควำมส ำคัญของ
แผนที่ – เข็มทิศ 
ขั้นที่ ๒. แสวงหาความรู้ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรวิธีกำรใช้แผนที่ – เข็มทิศ 
  ๒.๑ วิธีกำรใช้แผนที่ 
  ๒.๒ วิธีกำรใช้เข็มทิศ 
 

๑.  ใบควำมรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทควำมจำก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงำน 
 

-  กำรสังเกต 
-  กำรซักถำม 
-  กำรมีส่วนร่วม 
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ใบควำมรู้ 
แผนที่ – เข็มทิศ  

๑.๑ ความหมาย และความส าคัญของแผนที่ แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบน
พ้ืนผิวโลกทั้งท่ีมีอยูตาม ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยจ าลองไวบนวัตถุพ้ืนราบดวยมาตราสวนใดมาตรา 
สวนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดเหลานี้อาจแสดงดวยเสน สี และสัญลักษณตาง ๆ เชน สีที่ใชในแผนที่ทางภูมิศาสตร
ไดแก สีน้ าเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก สีฟาออน แสดงถึง เขตน้ าตื้น หรือไหลทวีป สีเขียว 
แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง สีแดง แสดงถึง 
ภูเขาที่สูงมาก สีน้ าตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม สีที่ใชใน
แผนที่ทั่วไป ไดแก สีด า ใชแทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย ยกเวนถนน สีแดง ใชแทนรายละเอียดที่
เปนถนน สีน้ าเงิน ใชแทนรายละเอียดที่เปนน้าหรือทางน้ า เชน ทะเล แมน้ า สีเขียว ใชแทนรายละเอียดที่เป
นปาไม และบริเวณท่ีท าการเพาะปลูก สีน้ าตาล ใชแทนลักษณะทรวดทรงความสูง ความส าคัญของแผนที่  

๑. ใชเปนเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ โดยแผนที่จะให ขอมูลเบื้องตนของ
พิกัดทิศทางและต าแหนงของสถานที่ในการเดินทางในเบื้องตนที่ชัดเจนขึ้น  

๒. แผนที่จะชวยใหเขาใจถึงขอมูลพ้ืนฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องตน ของสถานที่ในแตละ
แหง ชวยใหสามารถวางแผนในการเดินทางไดอยางเหมาะสม  

๓. ความเขาใจในชนิดของแผนที่จะชวยใหรจูักเลือกใชประโยชนจากแผนที ่ในแตละชนิดไดอยางถูก 
ตองเหมาะสม 
ชนิดของแผนที่  

แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเปน ๓ ชนิด  
๑) แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลก ความสูงต่ า ใชแสดงต าแหนง ระยะทาง และเสนทาง  
๒) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพ้ืนผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่ า ละเอียด กวาและใชประโยชน

ไดมากกวาแผนที่แบนราบ  
๓) แผนที่ภาพถาย ท าขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความ ถูกตองมากกวาแผนที่

ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย สรางข้ึนอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังแบง 
ชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใชงาน ตัวอยาง เชน  

- แผนที่ทั่วไป เชน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ 
- แผนที่ทรวดทรง หรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ  
- แผนที่ทหาร เปนแผนที่ยุทธศาสตร ยุทธวิธี  
- แผนที่เดินอากาศ ใชส าหรับการบิน เพ่ือบอกต าแหนง และทิศทางของเครื่องบิน  
- แผนที่เดินเรือ ใชในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง  
- แผนที่ประวัติศาสตร แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตาง ๆ  
- แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ฯลฯ  

สัญลักษณในแผนที่  
สัญลักษณ SYMBOL) เปนเครื่องหมายที่ใชแทนรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฏ อยูบนพื้นผิวโลก ฉะนั้น 

เมื่ออานแผนที่จึงควรตรวจดูเครื่องหมายแผนที่กอนเสมอ ทั้งนี้เพ่ือจะ ปองกันมิใหตีความหมายสัญลักษณตาง 
ๆ ผิดพลาดได ในแผนที่ชุด L 7017 (เปนล าดับชุดของ แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ขนาดระวาง 15 x 15 
ลิปดา) จะแสดงสัญลักษณ ดังนี้ สัญลักษณเปนจุด (POINT SYMBOL) สัญลักษณรูปทรงเรขาคณิต เชน วัด 
โรงเรียน ศาลาที่พัก ที่ตั้งจังหวัด ฯลฯ 
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แผนที่สังเขปของลูกเสือ  

“แผนที่สังเขป” คือ แผนที่หรือรูปภาพแผนที่ หรือเสนทางในการเดินทางแสดง รายละเอียดตาง ๆ 
ตามความตองการ แผนที่สังเขปนี้จะใหความละเอียดถูกตองพอประมาณ เทานั้น แผนที่สังเขปของลูกเสือ จะ
แสดงลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัดที่อยูบริเวณ ใกลเคียงกับเสนทาง สิ่งจ าเปนในการท าแผนที่สังเขป คือ  
ตองใชเข็มทิศเปน และรูระยะกาวของตน โดยทั่วไปคนปกติจะมีความยาว 1 กาวเทากับ 75 เซนติเมตร เดินได
นาทีละ 116 กาว เดินได ชั่วโมงละ 4 กิโลเมตรโดยประมาณ 
ควำมหมำย และควำมส ำคัญของเข็มทิศ  

ความหมายของเข็มทิศ  เข็มทิศ คือ เครื่องมือส าหรับใชหาทิศทางหรือบอกทิศทางในแผนที่ 
ความส าคัญของเข็มทิศ เข็มทิศ มีความส าคัญในการบอกทิศที่ส าคัญทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกรายละเอียดเปน 8 ทิศ 16 ทิศ หรือ 32 ทิศ ก็ได ในกรณีการเดิน
ทางไกลของลูกเสือ เข็มทิศเปนอุปกรณที่ส าคัญในการบอกทิศทางไปสู จุดหมายปลายทาง หากกรณีหลงปา
หรือหลงทาง ลูกเสือสามารถแจงพิกัดใหผูชวยเหลือได 
วิธีกำรใชแผนที่ – เข็มทิศ  

2.1 วิธีการใชแผนที่ วางแผนที่ในแนวราบบนพ้ืนที่ไดระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ 
จัดใหแนวตาง ๆ ในแผนที่ขนานกับแนวที่เปนจริงในภูมิประเทศทุกแนว 2.2 วิธีการใชเข็มทิศ เข็มทิศมีหลาย
ชนิด เชน เข็มทิศตลับธรรมดา เข็มทิศขอมือ เข็มทิศแบบ เลนซาติก (Lensatic) และเข็มทิศแบบซิลวา (Silva) 
เข็มทิศที่ใชในทางการลูกเสือ คือ เข็มทิศแบบซิลวาของสวีเดน เปนเข็มทิศ และไมโปรแทรกเตอรรวมอยูดวย
กัน ทั่วโลกนิยมใชมาก ใชประกอบแผนที่และหาทิศทางไดดี เหมาะสมกับลูกเสือ เพราะใชงายและสะดวก 
สวนประกอบของเข็มทิศแบบซิลวา  

1. แผนฐานท าดวยวัสดุโปรงใส 
2. ที่ขอบฐานมีมาตราสวนเปนนิ้ว หรือเซนติเมตร  
3. มีลูกศรชี้ทิศทางท่ีจะไป  
4. เลนสขยาย  
5. ตลับเข็มทิศเปนวงกลมหมุนไปมาได บนกรอบหนาปดของตลับเข็มทิศแบงมุมออกเปน 360 องศา 
6. ภายในตลับเข็มทิศตรงกลางมีเข็มแมเหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ  
7. ต าแหนงส าหรับตั้งมุมและอานคาของมุมอยูตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง 

ขอควรระวังในกำรใชเข็มทิศ  

1. จับถือดวยความระมัดระวัง เพราะหนาปดและเข็มบอบบาง ออนไหวงาย  

2. อยาใหตก แรงกระเทือนท าใหเสียได  

3. ไมควรอานเข็มทิศใกลสิ่งที่เปนแมเหล็กหรือวงจรไฟฟา  

4. อยาใหเปยกน้ําจนขึ้นสนิม  

5. อยาใหใกลความรอนเข็มทิศจะบิดงอ 
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ใบงำน 

 

อธิบายความหมาย และความส าคัญของแผนที่
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
แผนที่มีก่ีชนิดอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................. ............................................... 
สีที่ใช้ในแผนที่ทั่วไปมีสีอะไรบ้างใช้แทนอะไรบ้างจงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ .. 
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ใบงำน 
 
 
อธิบายความหมาย และความส าคัญของเข็มทิศ 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................................... .............................. 
สวนประกอบของเข็มทิศแบบซิลวามีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... .................. 
 

.................................................................................... ..........................................................................................
อธิบายขอควรระวังในการใชเข็มทิศซิลวา
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
 

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

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

........................................................................................................... ................................................................. . 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๘ 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต  ทช 32005 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 3 หน่วยกิต  

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
       สุขภาพและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดีไดนั้น นอกจากตองมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการปองกันโรคที่ถูกตองเหมาะสมแลว การอาศัยอยูในสภาพที่มีสิ่งแวดลอมที่ดียังเปนปจจัย
ส าคัญที่สงผลตอภาวะสุขภาพ และปญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เปนปญหาส าคัญที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของคนเรา โดยสรุปแลวสิ่งแวดลอมถือวามีอิทธิพลตอสุขภาพของมนุษยเปนอยางมาก 
 
 
หัวเรื่อง  : 1. สุขภำพกับสิ่งแวดลอม 
ตัวช้ีวัด  :  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.1 สภาพแวดลอมกับการสงเสริมสุขภาพ  
1.2 วิธีจัดสภาพแวดลอมของครอบครัว และชุมชนที่เอ้ือตอการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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หัวเรื่อง  : 2.การดูแลสุขภาพตนเองและผูอ่ืน 

ตัวช้ีวัด  :  ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและน าไปใชในการสรางเสริม
สุขภาพของตนเองชุมชนและสังคม 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 ความหมายและความส าคัญ ของการมีสุขภาพดี  
2 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน การปองกันการสงเสริม 
 การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ  
3 แนะน าวิธีการออกก าลังกายที่ถูกตองและมีขั้นตอนที่ถูกตอง  
การบริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการและหลักอนามัย  
การใชยาอยางถูกตอง 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
หัวเรื่อง  : 3 สุขภำพผูบริโภค 
ตัวช้ีวัด  :  อธิบายเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค 
 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดบัความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 การเลือกใชภูมิปญญาไทยเพ่ือสุขภาพ  
2 ขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ  
3 สิทธิผูบริโภคและกฎหมายที่เก่ียวของ 
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หัวเรื่อง  : 4 กำรบริหำรจัดกำรชีวิตเพื่อสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด  :  วางแผนชีวิต ตรวจสอบและ ประเมินภาวะปรับพฤติกรรม เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 การวางแผนชีวิตเพ่ือการสุขภาพที่ดี  
2 การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ และการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
หัวเรื่อง  : 5 กำรสังเครำะหประยุกตใชขอมูลสำรสนเทศดำนสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด  :   

1. การเลือกใชขอมูล ขาวสารทางดานสุขภาพไดอยางถูกตอง 
2. อธิบายหลักการและวิธีการน าเสนอและเผยแพรขอมูล สารสนเทศดานสุขภาพความปลอดภัย การ 
ออกก าลังกายและการเลนกีฬา 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 แหลงขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
2 วิธีแสวงหาและวิธีเลือกใชขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
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หัวเรื่อง  : 6 กำรมีสต ิ 
ตัวช้ีวัด  :   

บอกวิธีการฝกสติประโยชนและประเมินระดับของการมีสติ 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 วิธีการฝกสติแบบตาง ๆ  
2 การประเมินระดับของการมีสติ 

 
 

 

 
 

  

 

หัวเรื่อง  : 7 กำรพักผอนและนันทนำกำร 
ตัวช้ีวัด  :  วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 ความหมายความส าคัญของการพักผอนการใชเวลาวางและ
กิจกรรมนันทนาการ 
2 แหลงบริการนันทนาการ 

 
 
 

 

 
 

  

 
หัวเรื่อง  : 8 กำรทดสอบและสรำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด  :  ประเมินสรางเสริมและด ารงสมรรถภาพทางกายและทางจิตตามหลักการสรางเสริมมรรถ
ภาพเพ่ือสุขภาพ 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 หลักและวิธีการเสริมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 
2 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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หัวเรื่อง  :9 ควำมปลอดภัยในชีวิต 
ตัวช้ีวัด  : ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและแสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ ง่าย 

(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1 ปจจัยเสี่ยงในการด ารงชีวิต 
2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ 
3 อุบัติเหตุ 
 

  
 
 
 

  

 

 

หัวเรื่อง  : 10 กำรปองกันหลีกเลี่ยงและทักษะกำรชวยฟนคืนชีพ 
ตัวช้ีวัด  :  แสดงทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดสถานการณคับขันและการชวยฟนคืนชีพไดอยาง
ถูกตอง 
 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

ง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

 
1 การปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟนคืนชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้ 
พ้ืนฐาน รายวิชา สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา ทช 32005 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 
 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

การวัดและ
ประเมินผล 

1๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การดูแลสุขภาพตนเองและผูอ่ืน 
  -ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพ่ือ
ก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและน าไป
ใชในการสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเองชุมชนและสังคม 
 
สุขภาพผบูริโภค 
  -อธิบายเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค 
 
การบริหารจัดการชีวิตเพื่อสุขภาพ 
  -การบริหารจัดการชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 

 
แนะน าวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกตองและมี
ขั้นตอนที่ถูกตอง การบริโภคอาหารที่ถูก
ตามหลักโภชนาการหลักอนามัยและการใช
ยาอยางถูกตอง 
 
 
1 การเลือกใชภูมิปญญาไทยเพ่ือสุขภาพ  
 
 
1 การวางแผนชีวิตเพ่ือการสุขภาพที่ดี  
2 การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ 
และการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการ
เรียนรู้ 
๑. พูดคุยซักถามเก่ียวกับสุขภาพใน
ชีวิตของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
๑.ให้ผู้เรียนออกแบบการวางแผนการ
ดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว 
๒.ให้ผู้เรียนบอกแนวคิดในการเลือกใช้
ภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ 
๓.ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวพร้อมหาแนวทางการ
ป้องกนัอันตรายเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิต 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- อินเตอร์เน็ต 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
เรียนและประเมินการ
ท างานกระบวนการ
กลุ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ท างาน 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

  ความปลอดภัยในชีวิต 
  -ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและ
แสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต 
 
 
การปองกันหลีกเลี่ยงและทักษะ
การชวยฟนคืนชีพ 
  -แสดงทักษะการใหความชวยเหลือ
เมื่อเกิดสถานการณคับขันและการ 
ชวยฟนคืนชีพไดอยางถูกตอง 

 
1 ปจจัยเสี่ยงในการด ารงชีวิต 
2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ 
3 อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
1 การปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟน 
คืนชีพ 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
๑. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญและ
น าความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
 ๒. รวบรวมใบงานที่ได้รับมอบหมาย
ไว้ในแฟ้มสะสมงาน 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้  
๑. ครูให้ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
๒. ประเมินผลการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยแบบทดสอบการเรียนรู้ 
 

  

 
 



315 
 

ใบควำม 
แนะน ำวิธีกำรออกก ำลังกำยที่ถูกตองและมีขั้นตอนที่ถูกตอง 

การสงเสริมสุขภาพเปนมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความส าคัญมากที่จะชวยใหเราด ารงชีวิตอยูอยางปกติ
สุข ในการสงเสริมสุขภาพจะตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายของมิติสุขภาพ เขาใจหลักและวิธี
ปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือน าไปสูการปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพไดอยางถูกตองการดูแลสุขภาพ
ตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลกระท ากิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมสุขภาพ การปองกันการเกิดโรคและ
การเจ็บปวย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บปวยการดูแลสุขภาพตนเอง แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
  1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ 
  2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อรูสึกวาผิดปกติ 
  3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวยและไดรับการก าหนดวาเปนผูปวย 
ประโยชนของกำรสงเสริมสุขภำพ 

1. มีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ท าใหด ารงชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม
ไดอยางปกติสุข 
  2. โอกาสเกิดโรค การเจ็บปวย และความผิดปกติตางๆมีนอยมาก 
  3. ไมเสียเวลาในการเรียน เนื่องจากไมเจ็บปวย 

4. ไมเสียคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ 
  5. มีพัฒนาการทางดานรางกายเปนไปตามปกต ิ

การออกก าลังกายหมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย หรือการกระตุนใหสวนตางๆของรางกายท างานมา
กกวาภาวะปกติอยางเปนระบบระเบียบโดยค านึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัยและสภาพรางกายของแตละ
บุคคลจนสงผลใหสวนตางๆของรางกายนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสามารถด ารงชีวิตไดอยางเปนสุข
และมีคุณภาพหลักปฏิบัติเพื่อน ามาใชในการวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย 

1. ยึดหลัก "4 พ"ค าวา "หลักสี่พอ" ประกอบดวย "บอยพอ หนักพอ นานพอ และพอใจ" 
2. ส ารวจสุขภาพของตนเอง 
3. ตัดสินใจเลือกชนิดของการออกก าลังกายโดยตองใหเหมาะกับเพศและวัย 
4. ก าหนดโปรแกรมออกก าลังกาย 
5. ขอควรระวังในขณะออกก าลังกายควรหยุดออกก าลังกายทันที  หากขณะออกก าลังกายมีอาการ

ผิดปกติเกิดขึ้นการเตรียมตัวกอนออกก าลังกายกอนออกก าลังกายทุกครั้ง ทานตองท าการอบอุนรางกายกอน 
อาจใชวิธีเดินภายในบาน รอบบานหรือเดินสายพาน ฯลฯ โดยปกติแลวควรใชเวลาในการอบอุนรางกาย
ประมาณ 5-10 นาที ซึ่งในการท าความอบอุนรางกายนี้จะท าใหเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสวนตาง ๆ ไดมากข้ึน และ
หลอดเลือดมีการเตรียมความพรอมมากขึ้น เปนการปองกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย 
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เทคนิคกำรออกก ำลังกำยอยำงถูกวิธี 
1. การออกก าลังกายใหไดผลดีที่สุดคือ ไมควรออกก าลังกายนอยกวา 30 นาที/ครั้ง และไมควร 

นอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ทางที่ดีควรจะหมั่นออกก าลังกายอยางสม่ําเสมอ รางกายจะไดปรับ
สมดุลอยางสมบูรณแข็งแรง 

2. ถาเหนื่อยจากการออกก าลังกายควรหยุดอยาออกก าลังกายแบบหักโหมอยาฝนสังขารตัวเอง และ  
     ก าลังของตัวเองเด็ดขาด เพราะจะท าใหกลามเนื้อฉีกขาดไดงายและเกิดอันตรายตอรางกายได 
3. กอนออกก าลังกายทุกครั้งควรวอรมรางกายกอนเพื่อเปนการปรับอุณหภูมิใหรางกายพรอม และ 

เตรียมกลามเนื้อเพ่ือยืดและคลายตัวอยางยืดหยุน สวนเวลาที่ออกก าลังกายเสร็จก็ควรวอรมอัพ 
ดวยเชนกัน เพ่ือชวยลดการปวดเมื่อย 

4. เวลาที่ออกก าลังกายในชวงแรกๆอาจจะรูสึกปวดเมื่อยไดอยางเห็นไดชัด แตถาคุณออกก าลังกาย 
               เปนประจ าอาการปวดเมื่อยจะนอยลง 

5. คุณควรจะเปลี่ยนรูปแบบในการออกก าลังกายบางเพ่ือความสนุก เพ่ิมความหลากหลาย และ 
               ไมนาเบื่อ เพราะแตละกีฬาก็มีขอดีแตกตางกันออกไป 
  6. ควรดื่มน้ํากอนออกก าลังกายประมาณ 3 ชั่วโมงประมาณ 2-3 แกว และในระหวางเลนก็ควรดื่ม 
             1-2 แกว เพื่อเปนการชดเชยการสูญเสียน้ําระหวางที่ออกก าลังกาย และปองกันไมใหรางกายเกิด  
              อาการเกร็งเปนตะคริว คลื่นไสหรือปวดหัว เนื่องจากภาวะขาดน้ํานั่นเอง 
  7. ไมควรดื่มกาแฟกอนออกก าลังกายเพราะสารคาเฟอีน จะไปกระตุนการท างานของหัวใจท าใหรสูึก 
              เหนื่อยหอบระหวางที่ออกก าลังกายได้ 
กำรปฏิบัติตัวหลังกำรออกก ำลังกำย 

หลังจากออกก าลังกายแลว อยาหยุดออกก าลังกายในทันที โดยเฉพาะทานที่ออกก าลังกายอยางหนัก 
เพราะจะท าใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมทัน อาจท าใหเกิดอาการหนามืด ควรอบอุนรางกายประมาณ 5-10 นาท ี
จนกระท่ังชีพจรกลับคืนสูสภาพปกติ และควรดื่มน้ําใหเพียงพอภายหลังออกก าลังกาย 

ประโยชนของกำรออกก ำลังกำย 
  การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะท าใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ระบบตาง ๆ ในรางกายท างานได 
อยางมีประสิทธิภาพ เชน 
  - ชวยใหระบบไหลเวียนของเลือดท างานไดดี ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ไดมากขึ้น ปองกันการเกิดโรคหัวใจ 
โรคความดันต่ํา มีภูมิตานทานของรางกายดีขึ้น และปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคขอเสื่อม
เปนตน 

- ชวยในการควบคุมน้ําหนัก การทรงตัว และท าใหการเคลื่อนไหวคลองแคลวขึ้น 
- ชวยใหระบบขับถายท างานไดดีขึ้น 
- ชวยลดความเครียด และท าใหการนอนหลับพักผอนดีขึ้น 
กำรบริโภคอำหำรที่ถูกตำมหลักโภชนำกำรและหลักอนำมัย 
อาหาร หมายถึง สารซึ่งอาจเปนของแข็งหรือของเหลวที่รับประทานเขาไปแลว ไมเปนพิษหรือโทษต

อรางกายแตมีประโยชนตอรางกายโภชนาการ หมายถึง วิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารที่เขาไปในรางกายการพัฒนาของรางกายจากการไดรับสารอาหารรวมทั้งการปรุงแต
งอาหารใหเหมาะสมกับความตองการตามสภาพและวัยอนามัย องคการอนามัยโลก ไดใหค าจ ากัดความไววา “ 
การมีสุขภาพสมบูรณดีทั้งทางรางกายและจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยูในสังคมไดดวยดีซึ่งไมเพียงปราศจาก
โรค หรือไมแข็งแรงทุพพลภาพเทานั้น ” 
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สารอาหารหมายถึง สารเคมีท่ีประกอบอยูในอาหาร เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรตซึ่งใหประโยชน
ตอรางกาย อาหารตางๆที่เรารับประทานเขาไปนั้นแยกคุณสมบัติทางเคมีแลวจะไดสารอาหาร 6 ประเภท คือ 

1. โปรตีน ไดแก เนื้อสัตว นม ไข และโปรตีนในพืช ไดแก ถั่วชนิดตางๆเปนตน 
2. คารโบไฮเดรต ไดแก ขาวชนิดตางๆ แปง น้ําตาลเผือก มัน เปนตน 
3. ไขมัน ไดแก ไขมันจากสัตว และน้ํามันจากพืช 
4. วิตามิน ไดแก วิตามินที่ละลายไดในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ํา 
5. เกลือแร ไดแก ผลไมชนิดตางๆ พืชผัก นม ไข เครื่องในสัตวอาหารทะเล เปนตน 
การเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย มีหลักการบริโภคดังนี้ 
1. อาหารตองสุกและผานความรอนแลว อาหารที่ปรุงสุกแลวยอมท าใหเชื้อโรคที่มีในอาหารถูกท าลาย

ไปดวย อาหารที่สุกและผานความรอนอยางเพียงพอยอมท าใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภคอาหารนั้นๆ 
2. ควรเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณคาทางอาหารสูงและมีราคาถูกการเลือกซ้ืออาหาร ควรพิจารณา

เปรียบเทียบถึงคุณคาของอาหารประเภทตางๆ ใหละเอียด เพราะอาหารที่มีราคาแพงไมไดมีคุณคาทางอาหาร
สูงเสมอไป เชน เนื้อสันในซึ่งมีราคาแพง แตมีคุณคาอาหารเทากับเนื้อสะโพกท่ีมีราคาถูกกวา ถั่วมีราคาถูกกวา
อาหารจ าพวกเนื้อสัตว แตมีคุณคาเทาๆกันเปนตน 

3. ควรเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณภาพ ในปจจุบันการท าอาหารรับประทานเองเปนการยุงยากและเปนกา
รสิ้นเปลืองเวลา การซื้ออาหาร จึงควรหาซื้ออาหารที่มีคุณคาสูง หรือรับประทานอาหารปนโตเพราะจะได
อาหารที่สดและมีคุณคาทางอาหารที่สูงกวาอาหารกระปองและราคาก็ถูกกวา แตเลือกซ้ือจากพอคาที่ไวใจได
และไมเอารัดเอาเปรียบผูซื้อมากเกินไป 
  4. ควรรับประทานผัก ผลไมเปนประจ าการเลือกซ้ือผลไมควรเปรียบเทียบถึงคุณคาของผลไมชนิดต
างๆ เพราะผลไมบางชนิดใหแคลอรีสูงบางชนิดใหแคลอรีต่ําแตผลไมนั้นมีคุณคาใหสารวิตามินและเกลือแรซ่ึง
เปนประโยชนตอรางกาย 

กำรใชยำอยำงถูกตอง 
ยาที่เราน ามาใชมีอยูหลายชนิด บางชนิดเราอาจหาซื้อเองได แตบางชนิดตองซื้อตามใบสั่งของแพทย 

เทานั้น เพราะยาเหลานี้เปนยาอันตราย ดังนั้นกอนใชยา เราจึงควรทราบหลักการใชยาใหถูกตอง ดังนี้ 
1) กอนใชยาทุกครั้ง ตองอานฉลากยาใหเขาใจ อานใหละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
2) ใชยาใหตรงกับโรค โดยปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใช เพราะจะท าใหไมเปนอันตราย 
3) ใชยาใหถูกวิธี เชน ไมแกะผงยาที่อยูในแคปซูลมาโรยแผล ยาชนิดที่ใชทาหามน ามารับประทาน 
ยำที่ใชภำยนอก ไดแก ขี้ผึ้ง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด มีขอดีคือมีผลเฉพาะบริเวณท่ีใหยาเทานั้น

และมีการดูดซึมเขาสูรางกายไดนอย จึงไมคอยมีผลอ่ืนตอระบบในรางกาย ขอเสียคือ ใชไดดีกับโรคที่เกิด
บริเวณพ้ืนผิวรางกายเทานั้น และฤทธิ์ของยาอยูไดไมนาน โดยมีวิธีการใชดังนี้ 

- ยาใชทา ใหทาเพียงบาง ๆ เฉพาะบริเวณท่ีเปน ระวังอยาใหถูกน้ําลางออกหรือถูกเสื้อผาเช็ดออก 
- ยาใชถูนวด ก็ใหทาและถูบริเวณท่ีมีอาการเบา ๆ 
- ยาใชโรย ควรท าความสะอาดแผล และเช็ดบริเวณท่ีจะโรยใหแหงเสียกอน ไมควรโรยยาที่แผลสด 

หรือแผลมีน้ําเหลือง เพราะผงยาจะเกาะกันแข็งและปดแผล อาจเปนแหลงสะสมเชื้อโรคภายในแผลได 
  - ยาใชหยอด จะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหู หยอดจมูกหรือพนจมูก 

ยำที่ใชภำยใน ไดแก ยาเม็ดยาผง ยาน้ํา ขอดี คือ สะดวก ปลอดภัย และใชไดกับยาสวนใหญ แตมี 
ขอเสียคือ ออกฤทธิ์ไดชาและปริมาณยาที่เขาสูกระแสเลือดอาจแตกตางกันตามสภาพการดูดซึม โดยมี 
วิธีการใชดังนี้ 
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  - ยาเม็ดทีใ่หเคี้ยวกอนรับประทาน ไดแก ยาลดกรดและยาขับลมชนิดเม็ดทั้งนี้เพ่ือใหเม็ดยาแตกเปน 
            ชิ้นเล็ก จะไดมีผิวสัมผัสกับกรดหรือฟองอากาศในกระเพาะอาหารไดมากข้ึน 
          - ยาที่หามเค้ียวใหกลืนลงไปเลย ไดแก ยาชนิดที่เคลือบน้ําตาล และชนิดที่เคลือบฟลมบาง ๆ จับดูจะรู  
            สึกลื่น ยาดังกลาวเปนรูปแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน ตองการใหยาเม็ดคอยๆละลายทีละนอย 
  - ยาแคปซูล เปนยาที่หามเค้ียวใหกลืนลงไปเลย ขอดีคือรับประทานงาย เพราะกลบรสและกลิ่นของ 
             ยาไดดี 
  - ยาผง มีอยูหลายชนิด และใชแตกตางกัน เชน ตวงใสชอนรับประทานแลวดื่มน้ําตาม หรือชนิดตวง 
             มาละลายน้ํากอน และยาผงที่ตองละลายน้ําในขวดใหไดปริมาตรที่ก าหนดไวกอนที่จะใชรับประทาน  
            เชนยาปฏิชีวนะชนิดผงส าหรับเด็ก โดยน้ําที่น ามาผสมตองเปน น้ําดื่มท่ีตมสุกและท้ิงใหเย็น ตองเก็บ 
            ในตเูย็นที่ไมใชชองแชแข็งและหากใชไมหมดใน 7 วันหลังจากท่ีผสมน้ําแลวใหทิ้งเสีย 

- ยาน้ําแขวนตะกอน (Suspension) เชน ยาลดกรดตองเขยาขวดให ผงยาที่ตกตะกอนกระจายเปน 
            เนื้อเดียวกัน จึงรินยารับประทาน ถาเขยาแลวตะกอนยังไมกระจายตัว แสดงวายานั้นเสื่อมคุณภาพ 
            แลว 

- ยาน้ําใส เชน ยาน้ําเชื่อม ตองเขยาขวดกอนใช ถาเกิดผลึกขึ้น หรือเขยาแลวไมละลาย ไมควรกิน 
- ยาน้ําแขวนละออง (Emulsion) เชน น้ํามันตับปลา ยาจะแยกออกเปนของเหลว 2 ชั้น เวลาจะใช 

             ใหเขยาจนเปนชั้นเดียวกันกอน จึงรินมารับประทาน ถาเขยาแลวยาไมรวมตัวกันแสดงวายานั้น 
             เสื่อมคุณภาพแลว 

4) ใชยาใหถูกกับบุคคล ควรใชยาใหถูกกับสภาพของบุคคล เพราะรางกายของแตละคน ไมเหมือนกัน 
เชน ยาที่ใหเด็กกิน ตองมีปริมาณไมเทากับผูใหญ ยาบางชนิดไมควรใหหญิงมีครรภกิน เพราะอาจเปนอันตราย 
ตอลูกในทองได 

5) ใชยาใหถูกขนาด ควรใชยาตามขนาดที่แพทยหรือเภสัชกรก าหนดไว เพราะถาใชเกินขนาด อาจ
เกิด 
อันตรายตอรางกาย หรือถาใชนอยไป อาจจะท าใหการรักษาโรคไมไดผลดี 

1 ชอนชา (มาตรฐาน) = 5 มิลลิลิตร = 2 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 1 ชอนกินขาว 
   1 ชอนโตะ (มาตรฐาน) =15 มิลลิลิตร = 6 ชอนกาแฟ (ในครัว) = 3 ชอนกินขาว 

6) ใชยาใหถูกเวลา ยาแตละชนิดจะก าหนดระยะเวลาที่ใชไว ดังนี้ 
ยากอนอาหาร ใหกินกอนอาหาร 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพ่ือใหยาดูดซึมเขาสูรางกายไดดี 
ยาหลังอาหาร ใหกินหลังอาหารทันที หรือไมเกิน 15 นาทีถาลืมกินยาในระยะเวลาที่ก าหนด ใหกิน

ทันทีท่ีนึกได แตถาใกลเวลากินยาครั้งตอไปก็รอกินยาในมือตอไปในขนาดปกติ 
ขอแนะน าการใชยา 

  1. ยาหลังอาหารทันที ใหกินหลังอาหารทันที เชน ยาลดการอักเสบปวดขอหรือกลามเนื้อ 
  2. ยาพรอมอาหาร กินพรอมอาหาร ในมื้อนั้นๆ 
  3. ยาผงผสมน้ํากินฆาเชื้อส าหรับเด็ก หลังจากผสมน้ําแลวไมควรใชเกิน 7 วัน ขณะที่ไมใชยาควรเก็บ
ยาในตูเย็นชั้นใตชองแข็งลงมา หามเก็บไวในชองแชแข็ง 

4. ยาหยอดตา หลังเปดใชแลว จะเก็บไวไดไมเกิน 1 เดือน โดยทั่วไปจะเก็บในตูเย็นชั้นใตชองแข็งลง
มา หามเก็บในชองแชแข็ง 
  5. การเก็บรักษายาท่ัวไป ควรเก็บไวในที่แหง และพนจากแสงแดด 
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6. อาการแพยา หากกินยาแลวมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เชน มีผื่นคันตามตัว มีจ้ําที่ผิวหนังหนามืด  
แนนหนาอก หายใจไมสะดวก หรือใจสั่น ใหหยุดยา และมาปรึกษาแพทยทันที 
กำรเลือกใชภูมิปญญำไทยเพื่อสุขภำพ 
   ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom)หมายถึงสติปญญา องคความรูและคานิยมที่น ามาใชในการด าเนิน ชีวิต
ไดอ้ยางเหมาะสม เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ ความรูแขนงตางๆ ของ บรรพชน
ไทยนับแตอดีต สอดคลองกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาไทย จึงมีความส าคัญตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยู ของคน
ไทย ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ตัวอยางภูมิปญญาไทยที่เก่ียวของกับสุขภาพ เชน การแพทยแผนไทยสมุนไพร 
อาหารไทย ยาไทย ฯลฯ แนวทางการใชภูมิปญญาไทยเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการปอกันโรคในชุมชน               
           1. การนวดไทยเปนภูมิปญญาอันล้ําคาในการรักษาโรค  การสรางเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ของ 
               คนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ภรรยานวดใหสามีลูกนวดใหปูยาตายาย โดย  
               อวัยวะ ตางๆ เชน ศอก เขา เทา นวดใหกันอีกท้ังยังมีการพัฒนาโดยใชอุปกรณชวยในการนวด 
               เชน ไมกดทอง นมสาว การนวดไทยแบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก การนวดแบบราชส านัก และ 
               การนวดแบบเชลยศักดิ์ ประโยชนของการนวดไทยมีผลดีตอสุขภาพในหลายๆดาน เชน การกระ 
               ตุนระบบประสาทเพ่ิมประสิทธิภาพ ของระบบทางเดินหายใจชวยกระตุนการท างานของระบบ 
              ไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ลดการเกร็งตัวของ กลามเนื้อและผอนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ  

2. การประคบสมุนไพรเปนภูมิปญญาทางดานการแพทยแผนไทย  ที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมา 
ชานานโดยมีการใชสมุนไพรหอดวยผาเปนลูก เรียกวา ลูกประคบ น ามาประคบบริเวณที่มีอาการ
ปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอกจะชวยบรรเทาอาการปวดไดซึ่งสมุนไพรที่ใชท าลูกประคบสวนใหญนั้น
จะมันน้ํามันหอมระเหย เมื่อนึ่งใหรอนแลวน้ํามันหอมระเหยซึ่งเปนตัวยาจะออกมากับไอน้ําและ
ความชื้นและเมื่อประคบตัวยา เหลานั้นจะซึมเขาผิวหนัง ชวยรักษาอาการเคล็ด  ขัดยอก ลด
อาการบวมอักเสบของกลามเนื้อ  เอ็น และขอตอ  นอกจากนี้ความรอนจากลูกประคบยังชวยกระ
ตุนการไหลเวียนของเลือด ชวยใหตัวยาซึมผานผิวหนังไดดีขึ้นอีก ทั้งกลิ่นของน้ํามันหอมระเหย
ยังชวยใหคลายเครียดเกิดความสดชื่นอีกดวย 

3.  น้ําสมุนไพรผักพ้ืนบานและอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารและน้ําดื่มนอกจากจะชวยใหรางกายเจริญ
เติม โตแข็งแรงอยูในภาวะปกติแลวอาหารและน้ําสมุนไพรบางชนิดที่นิยมรักประทานกันอยูในป
จจุบันยังชวยรักษา โรคและอาการเจ็บปวยตางๆไดอีก 

4.  การท าสมาธิ  สวดมนต และภาวนาเพ่ื อการรักษาโรคเป นวิถี ชี วิต  ความศรัทธาต
อพระพุทธศาสนา ของชาวไทย   จัดวาเปนภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย  ที่ชวยสรางเสริม
สุขภาพไดเปนอยางดีโดยเฉพาะ สุขภาพทางใจเพราะการท าสมาธิสวดมนตและภาวนา ชวยให
จิตใจที่สับสนและวาวุนเกิดความสงบมีความสุข  ผอนคลายความเครียดมีสมาธิและเกิดปญญา
ในปจจุบันมีการวิจัยทางการแพทย พบวา การสวดมนต ภาวนา และการท าสมาธิชวยใหหัวใจ
ท างานหนักนอยลง สงผลดีตอปอด ระบบการหายใจ   

5. กายบริหารแบบไทยหรือกายบริหารทาฤาษีดัดตนเปนภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทยเกิดขึ้น   
จากการสืบทอดตอ ๆ กันมาของนักบวชนักพรต พระสงฆ หรือชาวพุทธที่นิยมนั่งสมาธิ วิปสสนา
กรรมฐานซึ่ง มีความแตกตางกับทาโยคะของอินเดีย โดยเปนทาที่ไมผาดโผนหรือฝนรางกาย
จนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถ ท าไดและเม่ือปฏิบัติอยางถูกตองจะชวยรักษาอาการปวดเมื่อย 
 ชวยใหการเคลื่อนไหวของแขนขา หรือขอตอตางๆ เปนไปอยางคลองแคลว ท าใหเลือด
หมุนเวียนไดดี สรางสมาธิผอนคลายความเครียด และเพ่ิม ประสิทธิภาพของการหายใจ 
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ใบงำน 
  การวางแผนชีวิตเพ่ือการสุขภาพที่ดี การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใน

ครอบครัวเปนเรื่องที่มีคุณคาอยางยิ่ง    เพราะนอกจาก จะเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหตัวของเราเองและบุคคลใน
ครอบครัวเกิดความกระตือรือรนในการดูแลสุขภาพแลว ยังเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ซึ่งจะชวยแกป้ัญหาตางๆ ไดอยาง ดีอันจะน าไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต  
การวางแผนในการดูแลสุขภาพลวงหนาซึ่งจะชวยใหเกิดผลดี ดังนี้            
   1.สามารถที่จะก าหนดวิธีการ หรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตัวเราเองหรือ บุคคลใน
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม           
   2.สามารถจะก าหนดชวงเวลาในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม  หรืออาจจะก าหนดชวงเวลาในการตรวจ
สุขภาพประจ าปของบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม            
   3.เปนการเฝาระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไมใหปวยดวยโรคตางๆนับวาเปนการ 
สรางสุขภาพซึ่งจะดีกวาการที่จะตองมาซอมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง          
    4. ชวยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เนื่องจากไมตองใชจายเงินไปในการ 
รักษาพยาบาล  
   5. สงเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว  
   6. ท าใหคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น   

การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ  การประเมิน หมายถึง การคาดคะเนหรือประมาณคา 
สุขภาพ  (Health) หมายถึง สุขภาวะ (Well–Being หรือ Wellness) ที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปน องค
รวมอยางสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิต ซึ่งมิไดหมายถึงเฉพาะ 
ความไมพิการและความไมมีโรคเทานั้น การประเมินสุขภาพ หมายถึง การประมาณคาความสมบูรณทั้งทาง
กาย ทางจิต และทางสังคม ความส าคัญของการประเมินสุขภาพ การประเมินสุขภาพ เปนวิธีการหนึ่งที่เรา
สามารถรูตนเองวา มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยางไร สามารถ ตรวจสอบดวยตนเองได รเูหตุผลของการเกิด
สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ ไมวาจะเกิดจากโรค สิ่งแวดลอม สิ่งเสพติด อุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการดูแล สุขภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนที่ปรารถนาของคน
ทุกคน             
องคประกอบของสุขภำพของคนเรำจะดีหรือไมขึ้นอยกูับองคประกอบ 3 สวน คือ  
  1. สุขภาพทางกายดี  สุขภาพดี หมายถึง การมีรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ ระบบตางๆ ในรางกาย 

 ท างานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเปนปกติ  
  2. สุขภาพทางจิตดี  สุขภาพจิตดี หมายถึง การสุขภาพของจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวใหอยูในสังคม 

และสิ่งแวดลอมได อยางเปนสุข  
           3.สุขภาพทางสังคมดี สุขภาพทางสังคมดี หมายถึง การด ารงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมอยางมี 
           ความสุข สามารถท างานรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางดี มีความขัดแยงนอยที่สุด   
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กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพ เหตุผลของกำรปรับพฤติกรรมสุขภำพ  
1.พฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆเปนปญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ :  ความเปลี่ยนแปลงดานอาหารการกิน 

การกินนอกบานอยางเรงรีบอาหารส าเร็จรูปสัดสวนอาหารสารอาหารไดไมครบถวนและถูกตองขาดการออก 
ก าลังกายท าใหเกิดภาวะอวน  

2. นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการขยายการบริการ สงเสริมสุขภาพและปองกัน 
โรคงานการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป  

3. การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนอีกทางเลือกที่สามารถน ามาผสมผสานปฏิบัติเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  

4. เพ่ือสงเสริมใหผูมีพฤติกรรมเสี่ยง มีแนวทางเลือกในการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สุขภาพ ใหรางกายแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น 
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ใบงำน 
ปจจัยเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิต  

1 สิ่งเสพติด  ยาเสพติดหมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะหขึ้น เมี่อน า 
เขาสูรางกาย ไมวา จะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใด ๆ แลว ท าใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจนอกจากนี้ยังจะ ท าใหเกิดการเสพติดไดหากใชสารนั้นเปนประจ าทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง ลักษณะ
ส าคัญของสารเสพติด จะท าใหเกิดอาการ และอาการแสดงตอผูเสพดังนี้            

1. เกิดอาการดื้อยา หรือตานยา และเม่ือติดแลว ตองการใชสารนั้นในประมาณมากขึ้น             
2. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา เมื่อใชสารนั้นเทาเดิม ลดลง หรือหยุดใช  
3. มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา             
4. สุขภาพรางกายทรุดโทรมลงเกิดโทษตอตนเอง ครอบครัว ผูอ่ืน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ   
ประเภทของยาเสพติดปจจุบัน สิ่งเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษมีหลายประเภท อาจจ าแนกไดหลาย

เกณฑ นอกจากแบงตาม แหลงที่มาแลว ยังแบงตามการออกฤทธิ์และแบงตามก ากฎหมายดังนี้            
1. จ าแนกตามสิ่งเสพติดที่มา                

- ประเภทที่ไดจากธรรมชาติ เชน ฝน มอรฟน กระทอม กัญชา                
- ประเภทที่ไดจากการสังเคราะห เชน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยามา แอมเฟตามีน สารระเหย           

2. จ าแนกสิ่งเสพติดตามกฎหมาย                
- ประเภทถูกกฎหมาย เชน ยาแกไอน้ําด า บุหรี่ เหลา กาแฟ ฯลฯ                
- ประเภทผิดกฎหมาย เชน มอรฟน ฝน เฮโรอีน กัญชา กระทอม แอมเฟตามีน ฯลฯ  

  3. การจ าแนกสิ่งเสพติดตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง                
  -ประเภทกดประสาท เชน ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอมประสาท ยาระงับประทสาท ยา

นอนหลับ                  สารระเหย เครื่องดื่มมึนเมา เชนเหลา เบียร ฯ               
  - ประเภทกระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน ยามา ใบกระทอม บุหรี่ กาแฟ โคคาอีน               
  - ประเภทหลอนประสาท เชน แอล เอส ดี,เอส ที พ,ีน้ํามันระเหย                
  - ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาทผสมรวมกันไดแก กัญชา  
สาเหตุที่ท าใหเกิดยาเสพติด   
1. ติดเพราะฤทธิ์ของยา  เมื่อรางกายมนุษยไดรับยาเสพติดเขาไป ฤทธิ์ของยาเสพติดจะท าใหระบบต

างๆ ของรางกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถาการใชยาไมบอยหรือนานครั้ง ไมคอยมีผลตอรางกาย แตถาใชติดต
อเพียงชั่ว ระยะเวลาหนึ่งจะท าใหมีผลตอรางกายและจิตใจ มีลักษณะ 4 ประการ คือ               

  - มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยาหรือสารนั้นอีกตอไปเรื่อๆ               
  - มีความโนมเอียงที่จะเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุดขณะ 
          - ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการอยากยา หรืออาการขาดยา เชน 

หาว อาเจียนน้ําตาน้ํามูกไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง โมโห ขาดสติ               
  - ยาที่เสพนั้นจะไปท าลายสุขภาพของผูเสพทั้งรางกาย ท าใหซูบผอม มีโรคแทรกซอน และ

ทางจิตใจ                  เกิดอาการทางประสาท จิตใจไมปกติ               
2. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดลอม                  
  - สภาพแวดลอมภายนอกของบานที่อยูอาศัย เต็มไปดวยแหลงคายาเสพติด เชนใกลบริเวณ 

ศูนยการคา หนาโรงหนัง ซึ่งเปนการซื้อยาเสพติดทกุรูปแบบ  
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   - สิ่งแวดลอมภายในบานขาดความอบอุน รวมไปถึงปญหาชีวิตคนในครอบครัวและฐานะทาง
เศรษฐกิจ   สิ่งแวดลอมจะท าใหเด็กหันไปพ่ึงยาเสพติด การขาดความเอาใจใสดูแลจากพอแม และขาดการ 
ยอมรับจากครอบครัว เด็กจะหันไปคบเพ่ือนรอมกลุมเพ่ือตองการความอบอนุ สภาพของกลุมเพ่ือนสภาพของ
เพ่ือนบานใกลเคียง                 

- สิ่งแวดลอมทางโรงเรียน เด็กมีปญหาทางการเรียน เนื่องจากเรียนไมทันเพ่ือน เบื่อครู เบื่อ โรงเรียน 
ท าใหหนีโรงเรียนไปอยูในสิ่งแวดลอมที่ตนพอใจ เปนเหตุใหตกเปนเหยื่อของการติดยาเสพติด            

3. ติดเพราะความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ  
วิธีปองกันและหลีกเลี่ยงกำรใชสำรเสพติด สารเสพตดิมีอันตรายตอผูใชหรือผูเสพ ดังนั้นเราจึงตองมีวิธีปอง
กันและหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด           
  1. ครอบครัวที่อบอนุจะเปนรั้วปองกันสารเสพติดไดเปนอยางดี           
  2.ตองมีใจคอหนักแนน อาจมีเพ่ือนชักชวนใหเสพก็ตองปฏิเสธอยาไปเสพไมตองเกรงใจเพ่ือนในทางท่ี
ผิด           
  3. อยาลองเปนอันขาด  เพราะจะน าไปสูการใชสารเสพติดบอยครั้งจนเกิดการติดได สารเสพติด  
บางอยางเสพครั้งสองครั้งก็ติดแลว           

 4. ตองคิดใหม อยาคิดแบบเกา ๆ คือคิดวาการเสพสารเสพติดเปนสิ่งที่โกเก เพ่ือนฝูงจะยอมรับ   
คือ ตองคิดวาคนที่เสพเปนคนที่เสพเปนคนที่นาอับอาย  นารังเกียจเปนคนออนแอชักจูงงาย  ถาเพ่ือนฝูงไมรับ 
เพราะเราไมเสพก็ชั่งเขาไมตองไปคบดวยกับเพ่ือนคนที่ชักชวน เราไปสูความหายนะ           
  5. ตองตระหนักถึงพิษภัยเพราะสารเสพติดทุกชนิดมีพิษภัยตอรางกายทั้งสิ้น           

6. ตองตระหนักวาการท่ีนักเรียนไปใชสารเสพติด   ถาพอแม ผูปกครองรูจะท าใหทานเสียใจ                           
7. พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการใชสารเสพติด  เชน หลีกเลี่ยงจากเพ่ือน ที่ใชสาร  

เสพติดไมไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย เปนตน           
8. ศึกษาหาความรเูกี่ยวกับสารเสพติดชนิดตางๆเพ่ือใหรถูึงอันตรายและเรียนรูวิธีหลีกเลี่ยงและปอง
กัน             
9. ไมใชสารเสพติดเพ่ือการรักษาโรคดวยตนเอง ยาบางชนิดมีสารเสพติดผสมอยู เชน ยาระงับปวด

บาง ชนิด ยาแกไอบางชนิด            
10. ควรหากิจกรรมท าอยาใหมีเวลาวางมาก “ ลานกีฬาตานยาเสพติด ’’ ซึ่งการเลนกีฬาจะท าให

สนุกสนาน มีเวลาวางนอยลง ก็จะชวยไมใหคนเราหันเหไปใชสารเสพติดได  
11. ถามีปญหาไมพ่ึงสารเสพติด  ควรปรึกษาพอแม ผูปกครอง  ครู  อาจารย ญาติผูใหญ  
12.  ถาพบวามีการจ าหนาย  จายแจกสารเสพติดกันในสถานศึกษาใหแจงครูอาจารย ถานอกใหบอก 

ผูปกครองใหไปแจงต ารวจ   แตตองระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยดวย เพราะถาผูจ าหนายรูวาใครขัดผล 
ประโยชนหรือท าใหเขาเดือดรอน      
สรุป  ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  ประกอบดวยปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอม และปจจัยเสี่ยง ดานพฤติกรรม      

- ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอม เชนการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดภัยธรรมชาติ เปนตน    
- ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม เชน การติดสารเสพติด การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑที่เปนอันตรายต

อ สุขภาพและถาคนเราสามารถหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงดังที่กลาวมาแลวจะท าใหรางกายมี 
สุขภาพแข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวิต   
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โรคติดตอทำงเพศสัมพันธ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือโรคสงผานทางเพศสัมพันธ Sexually 
transmitted disease; STD) อาจเรียกวา"กามโรค" (Venereal disease) หรือ"วีดี"เกิดข้ึนจากการติดต่อกันผ
านทางเพศสัมพันธ ไมวาจะเปนการ รวมเพศทางชองคลอด ทางปาก หรือทวารหนัก สาเหตุของการเปน โรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ สาเหตุของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ  

แบงออกเปน 3 กลมุคือ              
1. เกิดจากเชื้อไวรัส  ซึ่งบางชนิดสามารถรักษาใหหายขาดได บางชนิดไมมียารักษา  และบางชนิด 

ยังสามารถฝงตัวอยู และกลับมาเปนซ้ําไดอีกโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไดแก  
- เริมที่อวัยวะเพศ                     
- หูดหงอนไก  
- ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ              
2. เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาใหหายขาดได ดวยการใชยาปฏิชีวนะ ไดแก      
- ซิฟลิส                      
- หนองใน                      
- หนองในเทียม                      
- ทอปสสาวะอักเสบ                      
- ชองคลอดอักเสบ ฯลฯ              
3. เกิดจากเชื้ออ่ืน ๆเชน พยาธิ สามารถรักษาใหหายขาดได ดวยการใชยาปฏิชีวนะ   
  กลุมเสี่ยงตอการเปน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ คนที่มีเพศสัมพันธกับชาย หรือหญิงบริการ ใน 3 

เดือนกอนหนา  คนที่มีคูนอนมากกวา 1 คน ในชวง 3 เดือนกอนหนา   คนที่มีเพศสัมพันธกับคูคนใหม ในชวง 
3 เดือนกอนหนา  ผูที่มีประวัติปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน 1 ปที่ผานมา   ผูที่มีคูครองอยูคนละที่   
อาการแบบใด สงสัยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หากมีอาการเหลานี้สามารถสงสัยไดวาเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในผูชายจะมีอาการปสสาวะแสบขัด ขาหนีบบวม หรือเปนฝ เจ็บปวดอวัยวะเพศ มีผื่น ตุม แผล 
บริเวณอวัยวะเพศ มีเมือกใส หรือหนองไหลออกมา  ในผูหญิงจะรูสึกเจ็บ เสียวทองนอย ขาหนีบบวม หรือเป
นฝ เจ็บปวด คันอวัยวะเพศ มีผื่น ตุม แผล บริเวณอวัยวะเพศ มีตกขาวสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่ส าคัญไดแก  
1 . โรค เอดส AIDS)     ห รือกลุ ม อาการภู มิ คุ ม กัน เสื่ อม   เกิ ด จากการรับ เชื้ อ  Human 

immunodeficiency virus  หรือ HIV  เขาไปท าลายเม็ดเลือดขาว ที่เปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค ท าใหภูมิคุ
มกันโรคลดนอยลง จึงท าใหเชื้อโรคฉวย โอกาสแทรกซอนเขาสูรางกายไดงายขึ้น เชน มะเร็ง วัณโรค และ
สาเหตุการเสียชีวิตก็มักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสตางๆ เหลานี้ ที่จะท าใหอาการรุนแรง และเสียชีวิต
อยางรวดเร็ว  

2. หนองใน (Gonorrhoea)    เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria 
gonorrhoeae ท าใหเกิดอาการ ระคายเคืองในทอปสสาวะ แสบขัดเวลาปสสาวะ และมีหนองไหลออกจากท
อปสสาวะ อาจจะท าใหเกิดการ อักเสบในชองทอง หรือเปนหมันหากไมไดรับการรักษา  

3. หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis) เปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธที่ท าใหมีอาการแสบปลายทอปสสาวะ ปสสาวะขัดและมีหนองไหล และ มีมูกออกเล็กนอย
โดยเฉพาะในชวงเชาสวนผูหญิงอาจมีอาการตกขาวผิดปกติ  
4. แผลริมออน (Chancroid)     เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากเชื้อ Haemophilus Ducreyi  ท าให
เกิดแผลที่อวัยวะเพศ บวม และเจ็บ บางคนมีตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบ หรือที่ชาวบานเรียกไขดันบวม  หากไม
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รักษาหนองจะแตกออกจาก ตอมน้ําเหลือง มักมีหลายแผล ขอบแผลนุมและไมเรียบ กนแผลสกปรกมีหนอง มี
เลือดออกงาย เวลาสัมผัส เจ็บปวดมาก บางรายตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบจะบวม และเปนฝ เมื่อฝแตกจะเป
นแผล  

5. เริมที่อวัยวะเพศ (Genita Herpes Simplex Virus Infection)    เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่
เกิดเชื้อไวรัส herpes simplex virus ท าใหเกิดอาการปวดแสบบริเวณ ขา กนหรืออวัยวะเพศ และตามดวย
ผื่นเปนตุมน้ําใส   แผลหายไดเองใน 2-3 สัปดาห แตเชื้อยังอยูในรางกาย  เมื่อรางกายออนแอ เชื้อก็จะ
กลับเปนใหม  

6. หูดขาวสุก (Molluscum contagiosum)  เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากเชื้อไวรัส 
Molluscum contagiosum virus (MCV) ท าใหเกิด เปนตุมนูนบนผิวหนัง ผิวเรียบขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 
2-5 มิลลิเมตร จะพบมากขึ้นในรายที่มีการติดเชื้อ HIV จ านวนตุมที่เกิดขึ้นอาจมีมากหรือนอยขึ้นกับสภาพราง
กายของผูปวยขณะนั้นวารางกายมีความแข็งแรงเพียงใด ถาใชเข็มสะกิดตรงกลางแลวบีบดูจะไดเนื้อหูดสีขาวๆ 
คลายขาวสุก มักเปนที่บริเวณหัวหนาว อวัยวะเพศ ภายนอกและโคนขาดานใน  

7. หูดหงอนไก Condyloma Acuminata) เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากไวรัส Human 
papilloma virus ลักษณะเปนติ่งเนื้อออน ๆ สี ชมพูคลายหงอนไก ชอบขึ้นที่อุนและอับชื้น   ในผูชายมักพบ
ที่อวัยวะเพศ  บริเวณใตหนังหุมปลายอวัยวะเพศ ชาย ตลอดทั้งบริเวณรอบรอยเปดขอบ, ทอปสสาวะ และ
อัณฑะ สวนผูหญิงจะพบที่ปากชองคลอด ผนังชอง คลอด ปากมดลูก ปากทวารหนักและฝเย็บ ถาไมรีบรักษา
จะเปนมากขึ้น และทารกอาจติดเชื้อไดขณะคลอด  

8. หิด (Scabies)   เกิดจากตัวไร Sarcoptes scabei ลักษณะจะมีตุมน้ําใสและตุมหนองคันขึ้น
กระจายทั้ง 2 ขางของ รางกาย มักพบตามงามนิ้วมือ ขอศอก รักแร รอบหัวนม รอบสะดือ อวัยวะสืบพันธุ ข
อเทา หลังเทา กน ผูปวย มักมีอาการคันมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน    สามารถติดตอไดจากการสัมผัสใกล
ชิด  สัมผัสทางเพศหรือ อยู ใกลชิดกับผูปวย   

9. ซิฟลิส (Syphilis)   เกิดจากการติดเชื้อ Treponema pallidum   เปนโรคที่มีอันตราย และมี
อาการเรื้อรัง สามารถติดตอ ยาวนานกวา 2 ป ลักษณะการติดเชื้อเริ่มแรกจะเปนกอนแข็ง แตไมเจ็บที่
บริเวณอวัยวะเพศ     หากไมรักษา จะกลายเปนระยะที่สองที่เรียกวา เขาขอหรือออกดอก  ถาทิ้งไวนานจะท า
ใหเกิดโรค แกระบบตางๆ ของ รางกายหลายระบบ ทั้งซิฟลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด   ซิฟลิสระบบ
ประสาท เปนตน    นอกจากนี้      

10. โลน (Pediculosis Pubis)    เกิดจากแมลงตัวเล็กที่เรียกวา pediculosis pubis อาศัยอยูที่ขน
หัวเหนา   ชอบไชตามรากขนออน  และดูดเลือดคนเปนอาหาร   ผูที่เปนโรคนี้ จะมีอาการคัน เมื่อเกาจะท าให
เจาตัวเชื้อแพรไปยังบริเวณอ่ืนได การวินิจฉัยสามารถท าไดดวยตาเปลา จะพบไขสีขาวเกาะตรงโคนขนไขจะมี
ลักษณะวงรี สวนตัวแมลงเมื่อกิน เลือดเต็มที่จะออกสีน้ําตาล ติดตอไดจากการสัมผัสทางเพศกับผูปวย หรือใช
กางเกงในรวมกัน  การรักษา สามารถซื้อยาทาไดตามรานขายยา แตคนทองหรือเด็กควรจะปรึกษาแพทย  

11. พยาธิชองคลอด (Vaginal Trichomoniasis)  เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Trichomonas vaginalis ผู
ปวยจะมีอาการตกขาวผิดปกติ มีสีเขียวขุนหรือ เหลืองเขม มีฟองอากาศและมีกลิ่นเหม็น   เกิดการระคาย
เคืองบริเวณอวัยวะเพศ   เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ คันและแสบปากชองคลอด  

12. เชื้อราในชองคลอด (Vaginal Candidiasis)   เกิดจากเชื้อรากลุม Candida ซึ่งรอยละ 80 - 90 
เกิดจาก Candida albicans ท าใหมีอาการระคาย เคืองบริเวณชองคลอด มีการตกขาวขุนจับเปนกอน อาจมี
อาการปสสาวะแสบขัด เจ็บขณะรวมเพศ  
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13. อุงเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Diseases, PID)   หรือโรคปกมดลูกอักเสบ   เกิด
จากการติดเชื้อของมดลูก รังไข หรือทอรังไข อาจเสียชีวิตไดหากติด เชื้อรุนแรง และหากไมรักษา อาจเกิดโรค
แทรกซอนจนเปนหมันหรือเสียชีวิตได  

14. แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ (Granuloma inguinale)   เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Donovania 
granulomatis โดยจะมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ ขาหนีบ  ซอกขา หรือบริเวณหนา และไมพบในประเทศไทย 
มักพบในคนผิวด า   

  การปองกัน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วิธีปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธคือ               
1. ใสถุงยางอนามัย หากจะมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมแนใจวามีเชื้อหรือไม  
2. รักษาความสะอาดของรางกายและอวัยวะเพศอยางสม่ําเสมอ              
3. ไมเปลี่ยนคูนอน ใหมีสามี หรือภรรยาคนเดียว              
4. ไมควรมีเพศสัมพันธตั้งแตยังอายุนอย เนื่องจากมีสถิติวา ผูที่มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอยจะมี 

โอกาสติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธสูง              
5. ตรวจโรคเปนประจ าทุกป เพ่ือหาเชื้อโรค แมจะไมมีอาการใด ๆ โดยเฉพาะคูที่ก าลังจะแตงงาน              
6. เรียนรู ศึกษาอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
7. ไมควรมีเพศสัมพันธขณะมีประจ าเดือน เพราะจะท าใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย               
8. ไมควรมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หากจ าเปนใหสวมถุงยางอนามัย              
9. ไมควรสวนลางชองคลอด เพราะจะท าใหเกิดการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธได้ง่าย 
วิธีปฏิบัติตัวของผทูี่เปน โรคติดตอทำงเพศสัมพันธ  
1. ตองรักษาอยางรวดเร็ว เพ่ือปองกันการแพรเชื้อโรค              
2. แจงคนูอนใหทราบวา เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ือจะไดปองกัน ไมใหเชื้อแพรไปสูคนอ่ืน               
3. รักษาอาการ และปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทยอยางเครงครัด              
4. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ หรือการส าเร็จความใครดวยตัวเอง เพ่ือปองกันไมใหอาการอักเสบ               

ลุกลาม              
5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของมึนเมาทุกชนิด              
6. ไมควรซื้อยามารักษาเอง ควรปรึกษาแพทย เพ่ือใหไดรับการรักษาท่ีถูกตอง 
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด อาจเกิดจากความประมาทของตนเอง

หรือจาก คนอ่ืนๆ หรือจากเหตุการณสุดวิสัย เชน ฟาผา น้ําทวม   ชนิดของอุบัติเหตุภายในบานอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนภายในบาน อาจจ าแนกออกเปนชนิดตางๆ ไดดังนี้  

1) การพลัดตกหกลม  
2) ไฟไหม น้ํารอนลวด  
3) การถูกของแหลมคมอุปกรณและอาวุธปน  
4) การไดรับสารพิษ 5) การไดรับแกสหุงตม  
6) ทางเดินหายใจอุดตัน  
7) การจมน้ํา สถานที่เกิดอุบัติเหตุที่บาน  

- อุบัติเหตุที่บานมักเกิดข้ึนตามสถานที่ตาง ๆ ดังนี้  
- สนามและลานหนาบาน  
- รั้วบาน ประตู หนาตาง  
- พ้ืนบานระเบียงบาน 
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กำรปฐมพยำบำลและทักษะกำรชวยฟนคืนชีพ  การปฐมพยาบาล   หมายถึง  การให
ความชวยเหลือผูปวยหรือผูบาดเจ็บ  ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช อุปกรณเทาที่จะหาไดในขณะนั้น    
กอนที่ผูบาดเจ็บจะไดรับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย  หรือสงตอไปยังโรงพยาบาล         

กำรปฐมพยำบำล มีวัตถุประสงคที่ส ำคัญ คือ  
1.  เพื่อชวยชีวิต  
2.  เพื่อเปนการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย  
3.  เพ่ือท าใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชวยทรมาน และชวยใหกลับสูสภาพเดิม

โดยเร็ว  
4.  เพื่อปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการปฐมพยาบาลแบบตาง ๆ   
กำรปฐมพยำบำลกำรชวยฟนคืนชีพผูไดรับอุบัติเหตุ   
1. ตรวจดูการหายใจ การท างานของหัวใจ พรอมทั้งใหการชวยเหลือ   
2. อยาเคลื่อนยายผูไดรับบาดเจ็บจากต าแหนงเดิม ยกเวน ในกรณีที่อาจมีอันตรายทั้งผู

บาดเจ็บ และผูปฐมพยาบาล   
3. หมผาใหผูปวยเพื่อปองกันการชอค   
4. ขยายเข็มขัดและเสื้อผาใหหลวม   
5. ถามีแผลควรพันผาให และถากระดูกหัก ตองเขาเฝอกชั่วคราวให  
6. ถาผูปวยมีสติดี ชวนผูปวยคุย เพื่อใหเกิดความสบายใจ   
7. อยูกับผูบาดเจ็บ จนกระท่ังสงผูบาดเจ็บแกหนวยกภูัย ต ารวจ หรือญาติ   
8. พึงระลึกถึงขอบเขตและความสามารถของตนเองในการใหปฐมพยาบาล                      
ทักษะกำรชวยฟนคืนชีพ        
1. อุบัติเหตุทำงรถยนต  
1. ผูใหการชวยเหลือ ตองตั้งสติใหดี อยาแสดงอาการที่ท าใหผูปวยเสียขวัญ ตัดสินใจวาอะไร

เปนสิ่ง จ าเปนที่จะตองใหการชวยเหลือกอน หรือหลัง หรือมีความจ าเปนตองสงผูปวย เพ่ือรับการรักษาที่
โรงพยาบาล ทันที   

2. สิ่งแวดลอม อยาใหคนมุงดู เคลื่อนยายผูปวยใหถูกวิธีจากสถานที่เกิดเหตุ ประเมินสถาน
การณของ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน                   

ขั้นตอนประเมินสภำพผูบำดเจ็บฉุกเฉิน         
- ตรวจดูชีพจร       
- ตรวจบาดแผลมีเลือดออกหรือไม  
- ตรวจดูสีผิว       
- ตรวจดูการเคลื่อนไหวของรางกาย            
2. กรณีโดนไฟดูด  ยิ่งถาเปนลูกของเรา พอแมมักจะตกใจ และความรีบรอนชวยลูกจึงเขาไป

ฉุดมือดึงแขน หรือดึงตัวลูกโดยทันที ซึ่งนั่นเทากับน าตัวเองไปเปนเหยื่อไฟช็อตอีกคนโดยหมดโอกาส
ที่จะชวยทั้ง ชีวิตลูกและตนเอง วิธีการที่ถูกตองก็คือ  

1)  กอนอ่ืนจะตองตัดทางเดินกระแสไฟฟาโดยการสับฟวส,ยกคัทเอาทลง หรือดึง ปลั๊กออก    
(การปดสวิตซในตัวเครื่องไฟฟาแตเพียงอยางเดียวจะไมไดผลเพราะยังไมตัดกระแสไฟที่ เขาสู
ตัวเครื่อง)  
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2)  หากยังไมสามารถตัดทางเดินกระแสไฟไดทันทีใหหาวัตถุท่ีไมเปนสื่อไฟฟา  เชน ไมแหงๆ
,เชือก,สายยาง,แผนยาง,เกาอ้ีไมหรือ ผาหม คลอง-ดึง หรือผลักผูที่โดนไฟดูด ใหหลุด พนจากจุดที่โดน
ดูดและเพ่ือความปลอดภัย ผูที่ชวยเหลือควรยืนอยูบนพื้นที่แหง 

3) หลังจากที่ชวยผูเคราะหรายออกมาจากไฟดูดไดแลวถาพบวาเขาไมหายใจ , หัวใจไมเตน 
ก็ตองกระตนุโดยการเปาปาก และกดทรวงอก       

3. กรณีโดนน้ํำรอนลวก ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการถูกของรอนลวก ถึง 2 ขั้นตอน คือ  
1) การท าใหบริเวณที่โดนของรอนลวกใหเย็นลงโดยเร็ว เชนใหแผลไดแชในอางน้ําเย็น หรื

อปลอยให น้ํากอกไหลผานอยางนอยสัก 10นาที จากนั้นก็ใชผากอซซับแผลใหแหงแลวใชผากอซที่แห
งและสะอาด ปด คลุมบาดแผลแตอยาใหแนน เพราะแผลที่โดนของรอนลวกจะมีอาการบวม             

2) ผิวที่โดนลวกหรือไหม จะมีตุมเล็กๆใสๆขึ้นที่แผลเสมอหลายคนเห็นเขาเปนตองเอาเข็มไป
เจาะให แตกอยาท าเชนนั้น   เพราะจะท าใหเกิดการติดเชื้อไดงายๆ  ซ้ํามันยังอาจเขาสูผิวหนังชั้นใน
ท าใหอักเสบเขา ไปใหญขอแนะน าเมื่อแผลขึ้น “ตุมน้ํา”ก็คือ ... ปลอยไวอยางนั้นแลวซับใหแหง 
จากนั้นก็ใชส าลีชุบ แอลกอฮอลเช็ดรอบๆตมุน้ํานั้นอยางเบาๆ   

4. กรณีจมน้ํำ การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําที่ไมหายใจและ/หรือ หัวใจไมเตน  
1)  เรียกผูอยูขางเคียงใหมาชวยเหลือและใหผูชวยโทรขอความชวยเหลือหนวยฉุกเฉินที่ 

1669   
2)  เปดทางเดินหายใจ โดยใหเด็กนอนราบกดหนาผากลงและเชยคางขึ้นเบาๆ  
3)  ตรวจการหายใจโดยมองหนาอกหรือทองวามีการเคลื่อนไหวหรือไมฟงดูวามีเสียงหาย   

หรือไมก็  สัมผัส โดยแนบใบหนาไปใกลจมูกและปากของเด็กเพ่ือสัมผัสลมหายใจ  
4) ในกรณีอายุนอยกวา 1 ป ชวยการหายใจโดยประกบปากของผูชวยเหลือครอบจมูกและ

ปากเด็ก และเปาลมหายใจออก 2 ครั้งโดยใหแตละครั้งยาว 1-2 วินาที และสังเกตุวาหนาอกของเด็ก
ขยายตามการเปา ลมหรือไม  

5 ) คล าชีพจร บริเวณตนแขนดานในครึ่งทางระหวางขอศอกและหัวไหลถาเด็กไมหายใจแตมี
ชีพจร ใหท าการเปาปากตอเพียงอยางเดียวโดยท า 20 ครั้งตอนาที  หรือ เปาปาก 1 ครั้งตอ 3 วินาที 
ถาเด็กไม หายใจและไมมีชีพจรใหท าการกระตุนการเตนของหัวใจ  

6) กระตุนการเตนของหัวใจโดยหาต าแหนงของการกดหนาอกเพ่ือกระตุนหัวใจไดโดยลากเส
นสมมติ ระหวางหัวนมทั้งสองขาง ต าแหนงที่จะกดคือ บนกระดูกหนาอกใตตอเสนสมมติที่ลากระหว
างหัวนมทั้งสอง ขางลงมา กดโดยใชนิ้วสองนิ้ว  กดลึกใหกระดูกหนาอกยุบลงประมาณ 1-1.5  นิ้ว
ความถี่ของการกดคือกด หนาอก 5 ครั้งสลับกับการใหผูชวยระบบหายใจเปาปาก 1 ครั้ง  

7) ในกรณีอายุมากกวา 1 ป เปาปากไดโดยประกบปากของผูชวยเหลือบนปากเด็กเทานั้น 
(ไมรวม จมูก)เมื่อตองนวดหัวใจ ใหหาต าแหนงของการกดหนาอกไดโดยลากนิ้วตามขอบชายโครงชาง
ใดขางหนึ่งจนถึง กึ่งกลางซึ่งชายโครงทั้งสองขางมาชนกัน  เรียกวาจุดปลายลางกระดูกหนาอก ต า
แหนงที่จะกดคือ บนกระดูก หนาอกเหนือตอจุดปลายลางกระดูกหนาอก 1 ความกวางของนิ้วมือจริง 
กดโดยใชสนมือกดลึกใหกระดูก หนาอกยุบลงประมาณ 1-1.5  นิ้วความถ่ีของการกดคือกดหนาอก 5 
ครั้งสลับกับการใหผูชวยระบบหายใจเปา ปาก 1 ครั้ง                
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ใบงำน 

วิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช (32005) เรื่อง กำรออกก ำลังกำยท่ีถูกต้อง  

ชื่อ…………………………………นามสกุล………………………รหัส………..........................…ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. การออกก าลังกายอยางถูกวิธีหมายถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  
2. อธิบาย การบริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการและหลักอนามัย มาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  
3. ให้นักศึกษาบอกวิธีการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ให้บอกแนวทางการใชภูมิปญญาไทยเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ว่ามีก่ีแนวทางอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน 

วิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช (32005) เรื่อง กำรวำงแผนชีวิตเพื่อกำรสุขภำพที่ดี 

ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. ผลดีของการวางแผนในการดูแลสุขภาพลวงหนา คือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การตรวจสอบและประเมินภาวะสุขภาพ หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. องคประกอบของสุขภาพที่ดีมีก่ีองคประกอบ อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. เพราะเหตุใดบ้างที่ท าให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงำน 

วิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช (32005) เรื่อง ปจจัยเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิต 

ชื่อ…………………………………นามสกุล………………….….....…รหัส…………....................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล/ศรช……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………………………………………………… 
1. ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  ประกอบดวยปจจัยเสี่ยงด้านใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ส าคัญมีโรคอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. อุบัติเหตุ หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. การปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟนคืนชีพ หมายถึง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน 

วิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช (32005) เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและทักษะกำรชวยฟนคืนชีพ 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5 - 7 คน แล้วช่วยกันศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟนคืนชีพ 
โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งตามท่ีก าหนดให้ แล้วสรุปลงใบงานพร้อมแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน 

1. อุบัติเหตุทางรถยนต ์ 
2. กรณีโดนไฟดูด 
3. กรณีโดนน้ ารอนลวก 
4. กรณจีมน้ า 

หัวเรื่อง........................................ กศน.ต าบล……………………….........…ครูประจ ากลุ่ม………………………………….. 

1.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

2.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

3.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

4.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

5.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

6.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 

7.ชื่อ………………………………........…นามสกุล…………………......................….....…รหัส…………................................. 
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เฉลยใบงำน 
วิชำสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต ทช (32005) ม.ปลำย 

ข้อ 1. 1. การออกก าลังกายใหไดผลดีที่สุดคือ ไมควรออกก าลังกายนอยกวา 30 นาที/ครั้ง และไมควรน
อยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ทางที่ดีควรจะหมั่นออกก าลังกายอยางสม่ําเสมอ รางกายจะไดปรับสมดุลอยางสม
บูรณแข็งแรง 

  2. ถาเหนื่อยจากการออกก าลังกายควรหยุดอยาออกก าลังกายแบบหักโหมอยาฝนสังขารตัวเอง และ
ก าลังของตัวเองเด็ดขาด เพราะจะท าใหกลามเนือ้ฉีกขาดไดงายและเกิดอันตรายตอรางกายได 

3. กอนออกก าลังกายทุกครั้งควรวอรมรางกายกอนเพ่ือเปนการปรับอุณหภูมิใหรางกายพรอม และ
เตรียมกลามเนื้อเพ่ือยืดและคลายตัวอยางยืดหยุน สวนเวลาที่ออกก าลังกายเสร็จก็ควรวอรมอัพดวยเชนกัน 
เพ่ือชวยลดการปวดเมื่อย 

 4. เวลาที่ออกก าลังกายในชวงแรกๆอาจจะรูสึกปวดเมื่อยไดอยางเห็นไดชัด แตถาคุณออกก าลังกาย 
เปนประจ าอาการปวดเมื่อยจะนอยลง 

 5. คุณควรจะเปลี่ยนรูปแบบในการออกก าลังกายบางเพ่ือความสนุก เพ่ิมความหลากหลาย และ 
ไมนาเบื่อ เพราะแตละกีฬาก็มีขอดีแตกตางกันออกไป 

 6. ควรดื่มน้ํากอนออกก าลังกายประมาณ 3 ชั่วโมงประมาณ 2-3 แกว และในระหวางเลนก็ควรดื่ม 
1-2 แกว เพื่อเปนการชดเชยการสูญเสียน้ําระหวางที่ออกก าลังกาย และปองกันไมใหรางกายเกิดอาการเกร็ง 
เปนตะคริว คลื่นไสหรือปวดหัว เนื่องจากภาวะขาดน้ํานั่นเอง 

 7. ไมควรดื่มกาแฟกอนออกก าลังกายเพราะสารคาเฟอีน จะไปกระตุนการท างานของหัวใจท าใหรสูึก 
เหนื่อยหอบระหวางที่ออกก าลังกายได้ 
 
ข้อ 2.  1. อาหารตองสุกและผานความรอนแลว อาหารที่ปรุงสุกแลวยอมท าใหเชื้อโรคที่มีในอาหารถูกท าลาย
ไปดวย อาหารที่สุกและผานความรอนอยางเพียงพอยอมท าใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภคอาหารนั้นๆ 

2. ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางอาหารสูงและมีราคาถูกการเลือกซื้ออาหาร ควรพิจารณา
เปรียบเทียบถึงคุณคาของอาหารประเภทตางๆ ใหละเอียด เพราะอาหารที่มีราคาแพงไมไดมีคุณคาทางอาหาร
สูงเสมอไป เชน เนื้อสันในซึ่งมีราคาแพง แตมีคุณคาอาหารเทากับเนื้อสะโพกท่ีมีราคาถูกกวา ถั่วมีราคาถูกกวา
อาหารจ าพวกเนื้อสัตว แตมีคุณคาเทาๆกันเปนตน 

3. ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ ในปจจุบันการท าอาหารรับประทานเองเปนการยุงยากและเปนกา
รสิ้นเปลืองเวลา การซื้ออาหาร จึงควรหาซื้ออาหารที่มีคุณคาสูง หรือรับประทานอาหารปนโตเพราะจะได
อาหารที่สดและมีคุณคาทางอาหารที่สูงกวาอาหารกระปองและราคาก็ถูกกวา แตเลือกซื้อจากพอคาที่ไวใจได
และไมเอารัดเอาเปรียบผูซื้อมากเกินไป 
  4. ควรรับประทานผัก ผลไมเปนประจ าการเลือกซื้อผลไมควรเปรียบเทียบถึงคุณคาของผลไมชนิดต
างๆ เพราะผลไมบางชนิดใหแคลอรีสูงบางชนิดใหแคลอรีต่ําแตผลไมนั้นมีคุณคาใหสารวิตามินและเกลือแรซึ่ง
เปนประโยชนตอรางกาย 
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ข้อ 3. ยาที่เราน ามาใชมีอยูหลายชนิด บางชนิดเราอาจหาซื้อเองได แตบางชนิดตองซื้อตามใบสั่งของแพทย 
เทานั้น เพราะยาเหลานี้เปนยาอันตราย ดังนั้นกอนใชยา เราจึงควรทราบหลักการใชยาใหถูกตอง ดังนี้ 

1) กอนใชยาทุกครั้ง ตองอานฉลากยาใหเขาใจ อานใหละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
2) ใชยาใหตรงกับโรค โดยปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใช เพราะจะท าใหไมเปนอันตราย 
3) ใชยาใหถูกวิธี เชน ไมแกะผงยาที่อยใูนแคปซูลมาโรยแผล ยาชนิดที่ใชทาหามน ามารับประทาน 
 

ข้อ 4.  1. การนวดไทยเปนภูมิปญญาอันล้ําคาในการรักษาโรค 
 2. การประคบสมุนไพรเปนภูมิปญญาทางดานการแพทยแผนไทย   
 3. น้ําสมุนไพรผักพ้ืนบานและอาหารเพื่อสุขภาพ 
 4. การท าสมาธิ สวดมนต และภาวนาเพื่อการรักษาโรค 
 5. กายบริหารแบบไทยหรือกายบริหารทาฤาษีดัดตน 
 
 
 
 
 

* * * * 
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เฉลยใบงำน  
 

ข้อ1.  1. สามารถที่จะก าหนดวิธีการ หรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตัวเราเองหรือ 
บุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม            

 2. สามารถจะก าหนดชวงเวลาในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม  หรืออาจจะก าหนดชวงเวลาใน 
การตรวจสุขภาพประจ าปของบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม            

3. เปนการเฝาระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไมใหปวยดวยโรคตาง ๆ  นับวาเปน 
การสรางสุขภาพซึ่งจะดีกวาการท่ีจะตองมาซอมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง          

 4. ชวยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เนื่องจากไมตองใชจายเงินไปใน
การ รักษาพยาบาล  

5. สงเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว  
6. ท าใหคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น   
 

ข้อ 2. การคาดคะเนหรือประมาณคา สุขภาพ  (Health) หมายถึง สุขภาวะ (Well–Being หรือ Wellness) ที่
สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปน องครวมอยางสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และ
ทางจิต ซึ่งมิไดหมายถึงเฉพาะ ความไมพิการและความไมมีโรคเทานั้น การประเมินสุขภาพ หมายถึง การ
ประมาณคาความสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม ความส าคัญของการประเมินสุขภาพ การประเมิน
สุขภาพ เปนวิธีการหนึ่งที่เราสามารถรูตนเองวา มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยางไร สามารถ ตรวจสอบดวยตนเอง
ได รูเหตุผลของการเกิดสภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ     ไมวาจะเกิดจากโรค สิ่งแวดลอม สิ่งเสพ
ติด อุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการดูแล สุขภาพใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เปนที่ปรารถนาของคนทุกคน      
 
ข้อ3.    1. สุขภาพทางกายดี     สุขภาพดี หมายถึง การมีรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ ระบบตางๆ ในรางกาย
ท างานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเปนปกติ  
  2. สุขภาพทางจิตดี      สุขภาพจิตดี หมายถึง การสุขภาพของจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวใหอยูในสังคม
และสิ่งแวดลอมได อยางเปนสุข  

3. สุขภาพทางสังคมดี สุขภาพทางสังคมดี หมายถึง การด ารงชีวิตอยู ในครอบครัวและสังคมอยางมี
ความสุข สามารถท างานรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางดี มีความขัดแยงนอยที่สุด   
 
ข้อ4.  1.พฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆเปนปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ :  ความเปลี่ยนแปลงดานอาหารการกิน 
การกินนอกบานอยางเรงรีบอาหารส าเร็จรูปสัดสวนอาหารสารอาหารไดไมครบถวนและถูกตองขาดการออก 
ก าลังกายท าใหเกิดภาวะอวน  

  2. นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการขยายการบริการ สงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคงานการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป  
  3. การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนอีกทางเลือกที่สามารถน ามาผสมผสานปฏิบัติเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  

4. เพ่ือสงเสริมใหผูมีพฤติกรรมเสี่ยง มีแนวทางเลือกในการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สุขภาพ ใหรางกายแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น 
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เฉลยใบงำน  
ข้อ1.  ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ  ประกอบดวยปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอม  และปจจัยเสี่ยง ดาน พฤติกรรม      

- ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอม  เชน  การเกิดอุบัติเหตุ  การเกิดภัยธรรมชาติ  เปนตน    
- ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม  เชน  การติดสารเสพติด การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑที่เปนอัน

ตรายตอ สุขภาพและถาคนเราสามารถหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงดังที่กลาวมาแลวจะท าใหราง
กายมี สุขภาพแข็งแรง   และมีความปลอดภัยในชีวิต  
ข้อ2.   1. โรคเอดส AIDS)      

2. หนองใน (Gonorrhoea)     
3. หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis/Non gonococcal Cervicitis)  
4. แผลริมออน (Chancroid)      
5. เริมที่อวัยวะเพศ (Genita Herpes Simplex Virus Infection  
6. หูดขาวสุก (Molluscum contagiosum)   
7. หูดหงอนไก Condyloma Acuminata)  
8. หิด (Scabies)    
9. ซิฟลิส (Syphilis)    
10. โลน (Pediculosis Pubis)     
11. พยาธิชองคลอด (Vaginal Trichomoniasis  
12. เชื้อราในชองคลอด (Vaginal Candidiasis)    
13. อุงเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Diseases, PID)    
14. แผลกามโรคเรื้อรังท่ีขาหนีบ (Granuloma inguinale) 

ข้อ3.    อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด อาจเกิดจากความประมาทของตนเองหรือจาก 
คนอ่ืนๆ หรือจากเหตุการณสุดวิสัย เชน ฟาผา น้ําทวม    
ข้อ4.  การปฐมพยาบาลและทักษะการชวยฟนคืนชีพ  การปฐมพยาบาล   หมายถึง  การใหความชวยเหลือ
ผูปวยหรือผูบาดเจ็บ  ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช อุปกรณเทาที่จะหาไดในขณะนั้น   กอนที่ผูบาดเจ็บจะไดรับ
การดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย หรือสงตอไปยังโรงพยาบาล         

* * * * * 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา การพัฒนาแผนโครงการอาชีพ  รหัสวิชา   อช32001  

จ านวน 3 หน่วยกิต 
กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้ 
พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง  ๑. วิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 
2. วิเคราะห์เป้ าหมายของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ  

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได ้มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได ้มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผน
และโครงการสัมพนัธ์ต่อการมีรายได้ 
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของ
แผนและโครงการสัมพนัธ์ต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและมีทนุในการ
ขยายอาชีพ 

1. ความสัมพันธ์ของเหตุผลของแผนและ
โครงการกับการมีรายได้ มีเงนิออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
2. ความสัมพันธ์ของเป้าหมายของแผน
และโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม 
และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
3. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ของแผน
และโครงการกับการมีรายได้  
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
4. ความสัมพันธ์ของวิธีการและขั้นตอน
ของแผนและโครงการกบการมีรายได ้
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
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หัวเรื่อง  ๒. การทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1.ทบทวนระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
2. จัดล าดับความส าคัญจ าเป็นของความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่จ าเป็ นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ 
4.ระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพได้ 
5. แสวงหาความรู้จัดเป็ นระบบสารสนเทศของความรู้ที่จ าเป็ นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ    

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.ทบทวนระบุความรู้ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
2. จัดล าดับความส าคัญจ าเป็นของ
ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนา
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่จ าเป็ นต้
องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
4.ระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้ 
5. แสวงหาความรู้จัดเป็ นระบบ
สารสนเทศของความรู้ที่จ าเป็ นต้
องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพได้   

1. การทบทวนองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการเรียนรู้ 
2. การจัดล าดับ
ความส าคัญ/จ าเป็น
ขององค์ความรู้ 
3. การตัดสินใจเลือก
ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ 
4. การระบุความรู้และ
จัดท าระบบสารสนเทศ 
5. การแสวงหาความรู้
และจัดท าระบบ
สารสนเทศ 
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หัวเรื่อง  ๓. การระบุทักษะในความรู้ที่จ าเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ  

ตัวช้ีวัด  
1.  ระบุทักษะที่มีความจ าเป็นต้องฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
  

 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  ระบุทักษะที่มีความ
จ าเป็นต้องฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือ
การมีรายได้ มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ  
 

1.ทักษะที่มีความ
จ าเป็นต้องฝึกเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
หัวเรื่อง  ๔. การพัฒนาระบบการผลิต  

ตัวช้ีวัด 
1. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามความต้องการและคุณภาพของตลาดได้ 
2. ระบุกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดได้ 
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1. วิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิตตามความต้องการ
และคุณภาพของตลาดได้ 
2. ระบุกระบวนการผลิต
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตามความต้องการของ
ตลาดได้ 
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อ
การมีรายได้ มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน 
เครื่องมือ เพียงพอต่อ 
การจัดการ 
2. ขั้นตอนการผลิต 
3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการม
รายได้ มีเงินออมและมีทุน 
ในการขยายอาชีพ 
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หัวเรื่อง   ๕. การวิเคราะห์การตลาด  
ตัวช้ีวัด 

1. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้ 
2. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทางตลาดได้ 
3. อธิบายวิธีการส่งเสริมการขายได้ 
4. จดบันทึกการขายเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าได 

 
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
ได้ 
2. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทางตลาดได้ 
3. อธิบายวิธีการส่งเสริมการขายได้ 
4. จดบันทึกการขายเพ่ือขยายกลุ่ม
ลูกค้าได ้ 

1. ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และ 
การควบคุมคุณภาพ 
2. ช่องทางการตลาด 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การจดบันทึกการ
ขาย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
หัวเรื่อง   ๖ การพัฒนาระบบการบัญชี 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายการตลาดได้ 
2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้ 
3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้ 
4. บอกวิธีการพัฒนาระบบบัญชีได  

 
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.  อธิบายเทคโนโลยีการก าจัดเศษ 
วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได  
2.  น าความรูเรื่องเทคโนโลยีการ 
ก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป 
ใชได  
3.  อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ 
วัสดุเหลือทิ้งได  
4.  น าความรูเรื่องการผลิตพลังงาน 
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได  

1. การจดบันทึกเพ่ือระบุ 
กลุ่มเป้าหมาย 
2.การจดบันทึกเพ่ือระบุ 
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ 
3. การวิเคราะห์รายรับ 
รายจ่าย 
4. การพัฒนาระบบบัญชี 
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หัวเรื่อง   7 การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

1. พฒันาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอยีดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑.พัฒนาแผนและโครงการพัฒนา
อาชีพให้มีรายได้ มี 
๒.เงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

1.การพัฒนาแผนและโครงการ 
พัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห์ 
- แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ 
- องค์ความรู้ 
- ทักษะในความรู้ 
- การตลาด 
- การผลิต 
- ระบบการบัญชี 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สำระทักษะกำรประกอบอำชีพ รำยวิชำ กำรพัฒนำแผนโครงกำรอำชีพ  รหัสวิชำ   อช32001   

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
หัวเรื่อง การพัฒนาระบบการผลิต 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๑๙  ๑ วิเคราะห์ปัจจัย
การผลิตตาม
ความต้องการ
และคุณภาพของ
ตลาดได้ 
 

1.ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน 
เครื่องมือ เพียงพอต่อ 
การจัดการ 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน าถึงปัจจัย
การผลิต 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตาม
ความต้องการและคุณภาพของ
ตลาด 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุดประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ
วารสารต่างๆ 

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผลคะแนน
ในการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ใบความรู้ 

กำรพัฒนำระบบกำรผลิต 

เรื่องท่ี 1 ปัจจัยกำรผลิต 

การผลิ ต  ห ม ายถึ ง  กระบ วน การที่ ท า ให้ เกิ ด มู ล ค้ า เพ่ิ ม  (Value Added) ทั้ งที่ เป็ น มู ลค่ า  ห รื อ 
ประโยชน์ใช้สอย (Use Value) และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิต เพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (Utility)การสร้างคุณค่าของสินค้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์นั้นได้พัฒนาการมาพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1. ระยะแรก มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่มตั้งแต่ยุคที่เรียกว่าHunting 
and Gathering และยุคการเกษตรที่อาศัยธรรมชาติ 

2. ระยะที่สอง มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งตนเริ่มตั้งแต่ยุค
พาณิชย์นิยม ยุคประวัติอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม ในยุคนี้ต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลิตได้มากและต้นทุนต่ า เมื่อผลิตมากก็ต้องขายให้มากจึงจ าเป็นต้องหา
วิธีการให้ประชาชนบริโภคมากขึ้น อันน าไปสู่การบริโภคเกิน (Over consumption) และลงทุนเกิน(Over 
investment) ท าให้ทรัพยากรถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย 

3. ระยะที่สาม มนุษย์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น และทรัพยากรที่มีจ านวนโดยยังใช้ประโยชน์ 
ไม่เต็มที่ คือ “คน” จึงได้ให้ความสนใจต่อ “คน” ในกระบวนการผลิต โดยยังมีความแตกต่างในความคิดโดย
กลุ่มหนึ่งยังคิดในระบบเก่าที่ว่า “คน” คือ ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเหมือนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ
เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งให้ความส าคัญต่อ “มูลค่า” แต่อีกกลุ่มคนคิดใหม่ว่า “คน” คือจุดหมายปลายทาง
(Ends) เพราะ “คน” รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและท าอะไรได้ โดยท าให้ชีวิตดีขึ้นและสังคมก็ดีขึ้น มอง “คน”
ในแง่จิตวิญญาณ เท่ากับให้ความส าคัญต่อ “คุณค่า”ของความเป็นคน 
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เรื่องท่ี 2 ขั้นตอนกำรผลิต 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของคุณภำพ 
ความหมายของคุณภาพถูกก าหนดขึ้นตามการใช้งานหรือตามความคาดหวังของผู้ ก าหนด เช่น  
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความทนทาน ให้ผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและประทับใจ หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น คุณภาพแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
1. คุณภาพตามหน้าที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการท างาน ความเหมาะสมในการใช้งาน ความทนทานเช่น พัด
ลมเครื่องนี้มีมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง 
2. คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปร่างสวยงาม สีสันสดใส เรียบร้อย เหมาะกับการใช้งานโครงสร้าง
แข็งแรง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเน้นคุณภาพภายนอก โดยเน้นที่สีสันสดใส หรือรูปลักษณ์ให้โดดเด่นเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผู้ซื้อ 
3. คุณภาพในการบริการ หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้า 
คุณภำพ หมายถึง คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามต้องการที่ได้ระบุ 
ในอดีตคุณภาพมักจะถูกก าหนดขึ้นจากความต้องการของผู้ผลิต แต่ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในตลาดมีมาก 
หากคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการ การผลิตสินค้าและบริการก็อาจจะต้องล้มเลิก
กิจการไป ดังที่ได้เกิดข้ึนมาในปัจจุบันสินค้าบางประเภทแข่งขันกันที่คุณภาพ บางประเภทแข่งขันกันที่ราคาแต่
บางประเภทแข่งขันกันที่ความแปลกใหม่ ดังนั้น การผลิตหรือให้บริการใดๆ จะต้องมีการศึกษาสภาพตลาด
อย่างรอบคอบเพื่อก าหนดคุณภาพ 
ขั้นตอนกำรก ำหนดคุณภำพ 
การก าหนดคุณภาพมีความส าคัญอย่างยิ่ ง เพราะการก าหนดคุณภาพไม่ ได้ก าหนดจากบุคคลใด  
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคน หรือสถาบันเท่านั้น แต่การก าหนดคุณภาพต้องค านึงถึงคนหลายกลุ่มหลายสถาบัน
การก าหนดคุณภาพสินค้นและบริการ มีข้ันตอนด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการ อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการที่มี
ความหลากหลาย 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่ศึกษามาอย่างจริงจัง 
3. จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพการศึกษาความต้องการคุณภาพสินค้า
และบริการ เป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องแรกของการวางแผนด าเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือกิจการใดๆวิธี
การศึกษาขึ้นอยู่กับเป้าหมายคือ ลูกค้า ลูกค้าของเรา คือ กลุ่มใด เช่น วัยใด เพศใด ระดับการศึกษา อาชีพ
เป็นต้น 
ตลาด หรือคู่แข่งทางการค้าก็เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึง เพราะหากคุณภาพของสินค้นหรือบริการ
ของเราต่ ากว่าคู่แข่ง โอกาสความส าเร็จของเราก็ย่อมมีน้อยลง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมักจะละเลยเพราะมั่นใจในคุณภาพสินค้นเดินหรือคิดว่าเป็นเรื่องยาก ต้องใช้
นักวิชาการชั้นสูงหรือผู้เชี่ยวชาญท าให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ยังต้องปรับระบบการ
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ผลิตด้วย ท าให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่ายุ่งยาก แต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นเรื่องจ าเป็น
เพราะถ้าหากเราไม่พัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไม่ใช่เรื่องยุ่ งยาก แต่อย่างใด เพียงแต่เราน าผล
การศึกษาความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ใช้ มาเป็นหลักการ แล้วหาแนวทางตอบสนองความต้องการ ใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ ก็จะเกิดขึ้น เช่นการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้สามารถกรอกฝุ่นละอองได้ 
ต่อมาก็พัฒนาสู่การเป็นเครื่องปรับอากาศที่ํมีการฟอกอากาศด้วยประจุไฟฟ้าเป็นต้น ระบบการผลิตและการ
ควบคุม 
ระบบการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ องค์ประกอบที่ต้องวางแผน
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันดังนี้ 
1. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต หรือใช้บริการ ควรมีคุณภาพสูง แต่ราคาต่ า 
2. กระบวนการผลิตมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักร และโครงสร้าง  
พ้ืนฐาน 
3. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ /ผลของการบริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างเที่ ยงตรง  
การบริหารคุณภาพในองค์กร จึงถูกน ามาใช้เพ่ือให้ระบบการผลิตและการควบคุมระบบมีประสิทธิภาพสูง 
ตามความต้องการของตลาด ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้ 
ควำมส ำคัญของคุณภำพ 
คุณภาพ เป็นความต้องการของผู้ซื้อและผู้ ให้บริการเท่านั้น หรือคุณภาพมีความส าคัญทั้งต่อบุคคล  
องค์การ และประเทศ 
1. ความส าคัญ ของคุณ ภาพต่อบุ คคล บุ คคลคือ  ผู้ ผลิ ตหรือผู้ บ ริการคุณ ภาพจึ งเกิดขึ้ นที่ ระดับ 
บุคคลก่อน หากบุคคลใดสามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการหรือตรงกับ  
ข้อก าหนด บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า “บุคคลคุณภาพ” เราเห็นตัวอย่างบุคคลคุณภาพมากมาย ที่ได้รับการ ยก
ย่องเนื่องจากสามารถสร้างผลงานคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลทุกคน ทุกคนจึง
ควรมุ่งมั่นสร้างผลงานคุณภาพ 
2. ความส าคัญของคุณภาพต่อองค์กร องค์กรทุ กองค์กรมี เป้ าหมายสร้างสรรค์ผลงานคุณ ภาพ  
ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า หุ้นส่วน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือผลก าไรสูงสุด แต่
ปัจจุบันทุกองค์กรยังต้องค านึงระบบการแข่งขันในตลาดการค้า เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ
ตลาดการค้าเสรี (World Trade Organization :WTO) ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางด้าน
การค้ามากขึ้น 
ทั้งภายในประเทศและการค้าระหว่างโลก ในระบบการค้าเสรีเกิดระบบการแข่งขันด้วยการค้าแทนก าแพงภาษี
ในอดีตได้แก่ ข้อก าหนดมาตรฐานสินค้า มาตรฐาน ระบบบริหาร มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้าน
แรงงานและความปลอดภัย ดังนั้นคุณภาพขององค์กรจึงเป็นคุณภาพโดยรวมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงระบบ
บริหารขององค์กร คุณภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนิน
ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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3. ความส าคัญของคุณภาพต่อประเทศ คุณภาพของคน คุณภาพของสินค้า และคุณภาพของการบริการคือ 
ภาพพจน์ และความเชื่อมั่นที่นานาประเทศให้การยอมรับและนับถือ เช่น ข้าวหอมมะลิ เสื้อผ้าส าเร็จรูปเครื่อง
หนัง เป็นต้น 
คุณภำพ ต้นทุน กำรส่งมอบ 
คุณภำพ คือ ความต้องการ ข้อก าหนด ความคาดหวัง หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือ 
งานบริการต้นทุน คือ ปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร
อุปกรณ์(Machine) และการบริหารจัดการ (Management) 
กำรส่งมอบ คือ กระบวนการน าส่งผลิตภัณฑ์ / งานบริการถึงมือลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ประทับใจ
ลูกค้า เกิดจากการบริการที่ดี คุณภาพดี และราคาถูก ขณะเดียวกันผู้ขายก็ต้องการก าไรสูงสุดคุณภาพดี และ
บริการดี คือ ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ าแต่การลดต้นทุนก็ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพและบริการด้วย เพราะถ้าสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดี ผู้ซื้อก็ไม่ต้องการหรือสินค้ามีคุณภาพ
มากแต่ราคาแพง ผู้ซื้อก็ไม่ต้องการ เป็นต้น ดังนั้น ระบบควบคุมคุณภาพจึงเกิดข้ึน 
กำรควบคุมคุณภำพ 
การควบคุมคุณภาพ คือ เทคนิคในเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ ที่จัดท าหรือน ามาใช้ 
เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดด้านคุณภาพ ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการก็ได้ QC : Quality Control 
หรือการควบคุมคุณภาพในภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) จะเน้นกระบวนการตรวจสอบและคัดแยกของ
ดีกับของเสียออกจากกัน เพ่ือให้เกิดหลักประกันว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพตามข้อก าหนดการ
ควบคุมคุณภาพในที่นี้ หมายถึง การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อให้เกิดผลผลิต /งาน
บริการที่มีคุณภาพ ดังแผนภูมิ 
Input ----> Process ----> Output 
วัตถุดิบ กระบวนการ ผลผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
1. คุณภาพการท างาน หรือประสิทธิภาพของคนงาน 
2. คุณภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี 
3. คุณภาพของระบบบริหารงาน 
กำรควบคุมคุณภำพมีเป้ำหมำยส ำคัญ 2 ประกำรได้แก ่ 
1. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ / ผลผลิต 
2. ลดการสูญเสียเวลาการท างาน 
เมื่อเราสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบและผลผลิต ลดเวลาการท างาน เราก็สามารถลดต้นทุนได้ 
ขณะเดียวกันเราก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
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เรื่องท่ี 3 ผลผลิตที่คำดหวังต่อกำรมีรำยได้ มีเงินออมและมีทุนในกำรขยำยอำชีพ 
กำรวำงแผนก ำลังกำรผลิต 
การผลิตได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญอย่างยิ่ งประการหนึ่ งของการ  
บริหารการผลิต ซึ่งการที่จะสามารถผลิตได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ต้องอาศัยทรัพยากรขององค์การหลายอย่าง
อันได้แก่ เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ แต่เนื่องจากทรัพยากรขององค์การมีอยู่
อย่างจ ากัดจึงต้องวางแผนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนโรงงานซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ท าการผลิต ต้องอาศัยเงินลงทุนจ านวนมากและใช้เวลา
ในการคืนทุนนานดังนั้น การวางแผนและจัดการด้านก าลังการผลิต ซึ่งเป็นการวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับ
ขนาดของโรงงานหรือสถานที่ท าการผลิต จ านวนเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจ านวนคนงานที่เหมาะสม จึงเป็น
ภาระงานส าคัญของการบริหารการผลิต โดยต้องค านึงถึงผลลัพธ์ต่อองค์การในระยะสั้นควบคู่กับระยะยาว 
และใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับปัจจัยเชิงคุณภาพให้องค์การมีก าลังการผลิตที่
เหมาะสมไม่เกิดปัญหาการผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพราะก าลังการผลิตน้อยเกินไป 
และไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรมากเกินไปจนกลายเป็นความสูญเปล่า เพราะก าลังการผลิตมากเกินไป 
ควำมหมำยของก ำลังกำรผลิตและกำรวัดก ำลังกำรผลิต 
ก าลั งการผลิต (capacity) คือ อัตราสู งสุดที่ ระบบการผลิตสามารถผลิตได้ เต็มที่ ในช่วงเวลาหนึ่ ง 
ของด าเนินงาน การวัดก าลังการผลิต สามารถกระท าได้ 2 ทาง คือ 
1. กำรวัดก ำลังกำรผลิตจำกผลผลิต 
การวัดก าลั งการผลิตจากผลผลิตจะใช้ เมื่อผลผลิตจากกระบวนการสามารถนับเป็นหน่วยได้ง่าย  
ได้แก่ สินค้าที่มีตัวตน (tangible goods) ซึ่งจะเน้นการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ์ (product - focused) เช่น 
การวัดก าลังการผลิตของโรงงาน  โดยนับจ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ต่อปี (โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า) 
นับจ านวนนมกล่องที่ผลิตได้ต่อวัน (โรงงานนมสดเมจิ) นับจ านวนลิตรของน้ ามันที่กลั่นได้ต่อเดือน  
(โรงงานกลั่นน้ ามันไทยออยล์) เป็นต้น 
2. กำรวัดก ำลังกำรผลิตจำกปัจจัยกำรผลิต 
การวัดก าลั งการผลิตจากปัจจัยการผลิ ต จะใช้ เมื่อผลผลิตจากกระบวนการนับเป็นหน่วยได้ยาก 
หน่วยของผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน ได้แก่ การบริการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการผลิตแบบตามการะบวนการ เช่น การวัด
ก าลังการผลิตของร้านบิวตี้ซาลอนจากจ านวนช่างตัดผม การวัดก าลังการผลิตของโรงพยาบาลจ านวนเตียง
คนไข้ การวัดก าลังการผลิตของร้านอัดขยายภาพจากจ านวนชั่วโมงการท างานของเครื่องจักร เป็นต้น  แม้ว่า
องค์การจะมีก าลังการผลิตเป็นอัตราสูงสุดที่จะสามารถผลิตได้ แต่ในการปฏิบัติงานจริงอัตราการผลิตมักจะต่ า
กว่าก าลังการผลิต เพราะจะต้องค านึงถึงการหยุดพักหรือการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือถนอมไว้ใช้งาน
ได้ในระยะยาวมากกว่าการเล็งผลในระยะสั้นเท่านั้น การใช้ก าลังการผลิตอย่างเต็มที่มักจะเกิดต้นทุนการ
ท างานล่วงเวลาในกะพิเศษหรือการลดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ประจ าหรือการใช้  ผู้รับ
สัญญาช่วง ซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นก าลังการผลิตที่เต็มที่จะถูกใช้จริงก็ต่อเมื่อมี
ความจ าเป็นและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่า 
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ข้อควรค ำนึงในกำรวำงแผนก ำลังกำรผลิต 
การวางแผนก าลังการผลิตจึงต้องค านึงถึงก าลังการผลิตที่เกิดประสิทธิผลอันแท้จริงซึ่งต้องพิจารณาจาก 
1. Peak Capacity หรือ Design Capacity เป็นก าลังการผลิตเต็มที่ ซึ่งมักไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพราะ
เป็ น ก าร ใช้ เค รื่ อ งจั ก ร อุ ป ก รณ์ เต็ ม ที่ โด ย ไม่ ค านึ งถึ งก า รห ยุ ด พั ก ห รื อ ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า เล ย 
2. Rated Capacity เป็นอัตราการผลิตสูงสุดที่ท าได้หลังจากหักลบส่วนการหยุดพักซ่อมแซมบ ารุง 
รกัษาแล้ว 
3. Effective Capacity เป็นอัตราการผลิตสูงสุดที่ผ่ายการผลิตสามารถกระท าให้ เกิดต้นทุนการผลิต 
ที่ประหยัดได้ ภายใต้สภาวการณ์การผลิตปกติ (normal condition) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ
กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ“พอ
อยู่พอกิน” และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพ่ึงตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้ างประเทศชาติโดย
ส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชด ารัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน
และสามารถท ามาหากินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ 
“ในกำรสร้ำงถนน สร้ำงชลประทำนให้ประชำชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชำชนในทำงบุคคลหรือ 
พัฒนำให้บุคคลมีควำมรู้และอนำมัยแข็งแรง ด้วยกำรให้กำรศึกษำและกำรรักษำอนำมัย เพื่อให้ประชำชน 
ในท้องท่ีสำมำรถท ำกำรเกษตรได้ และค้ำขำยได้” 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้  จึงท าให้ เกิดความเข้าใจ  
ได้ชัดเจน ในแนวพระราชด าริของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเราไม่
ไปพ่ึงพา ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบง าความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไป
หมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่ม่ันคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดข้ึน 
หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง”จึงได้สื่อความหมาย
ความส าคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พ่ึงยึดถือในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม ตั้งแต่ขั้นฟ้ืนฟู
และขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกิน
ขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสม
ทุน บนพื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้ เศรษฐกิจของ 3 ชาติ จะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงท้ังในด้านก าลังทุน
และตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่
ภายในชาติ และทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง 
ท าให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจ าเป็นที่ท าได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ไม่
มี อันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายไปจนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวซึ่งมีความผู้พันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” รวยมากข้ึน ใน
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ยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลนและสามารถจะฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า โดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนมากเกินไป 
เพราะฉะนั้นความพอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ ท า ให้เกิดความเข้มแข็ง และความพอเพียงนั้นไม่ได้
หมายความว่าทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง แต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่าง
หมู่บ้าน เมืองและแม้กระทั่งระหว่างประเทศ ที่ส าคัญคือการบริโภคนั้นจะท าให้เกิดความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ระบบ รักธรรมชาติครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหางานท า เพ่ือหารายได้มาเพ่ือการ
บริโภคท่ีไม่เพียงพอ 
ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรอำชีพ  จากค าจ ากัดความของการจัดการและอาชีพ ท าให้ทราบถึงความ 
ส าคัญของการจัดการอาชีพ เพราะท าให้ผู้บริหารสามารถพัฒนากิจการให้มุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และ
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้ กล่าวคือ กิจการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพ ทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า และกิจการได้รับผลตอบแทนคือก าไรสูงสุด สามารถขยาย
กิจการได้หรือเพ่ิมทุนในการด าเนินการได้จากการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการอาชีพให้ประสบความส าเร็จ
ประกอบด้วย 
1. การจัดการอย่างมีคุณภาพ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ มีประสบการณ์  สามารถท างานให้บรรลุ  
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อาจกระท าได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ  
เริ่ มตั้ งแต่การใช้ วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การตรวจสอบคุณ ภาพสินค้ าก่อนส่ งมอบให้ ลู กค้ า 
3. ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ 
4. การลงทุนระยะยาวอย่างมีคุณค่า 
5. สถานภาพการเงินมั่นคง 
6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์ 
7. ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
8. การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
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............................................................................................................................. .................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ ..................... 
2.  ผู้ผลิตที่ประสบความส าเร็จในการท างาน ต้องค านึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป  

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... .......................................... 
3.  กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
สอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย  

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๒๐  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ด าเนินการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สนามสอบศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที…่…. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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เอกสำรอ้ำงองิ 
สาระการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(พว31001) (อช 32001) 

หนังสือเรียนวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) 

หนังสือเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช 31003)  

หนังสือเรียนวิชาศิลปศึกษา(ทช31003) 

หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย(สค32034) 

หนังสือเรียนวิชาลูกเสือ กศน (สค32035) 

หนังสือเรียนวิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 

หนังสือเรียนวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต(ทช32005) 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นางจิราถรณ์   อุทัยศรี    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

นางนภาวรรณ ธรฤทธิ์    บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

นายจักรพันธ์  นวลสุทธิ์    ข้าราชการครู 

คณะท ำงำน 

 นายไพบูลย์  ศักดา    ครูอาสาสมัครฯ 

 นายธเนศ  สุขสวัสดิ์    ครูอาสาสมัครฯ 

 นางสาวจุฑามาส  ศุภลักษณ์   ครูอาสาสมัครฯ 

 นางสาวภูริชชญา  สุดสาย    ครูอาสาสมัครฯ 

 นางบุปผา  คีรีรมา    ครู กศน.ต าบล 

 นายวงวิทย์  ศักดา    ครู กศน.ต าบล 

 นายพีระพงษ์  ค าจันทร์    ครู กศน.ต าบล 

 นายชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์    ครู กศน.ต าบล 

 นางอโณทัย  ค าจันทร์    ครู กศน.ต าบล 

 นายกฤษฎา  ภิรอด    ครู กศน.ต าบล 

 นางสาวภิญญดา  ศรีคิรินทร์   ครู กศน.ต าบล 

 นายธนสร  รัชชะ     ครู กศน.ต าบล 

เลขำนุกำร/ผู้เรียบเรียง/ผู้จัดท ำรูปเล่ม 

 นายชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์    ครู กศน.ต าบล 

 


