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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของ

นักศึกษา 2) ศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา และ 4) ศึกษา    
ผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี
หลังการเรียน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความตระหนัก 
และพฤติกรรม โดยใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ศูนย์พื้นท่ี เป็นพื้นท่ีวิจัย ได้แก่ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพ
ปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา ประชากร จ านวน 4,982 คน ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่ และมอร์แกน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ท้ัง 4 ศูนย์พื้นท่ี 
จ านวน 343 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษา มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้บริหาร อาจารย์  และ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.89 ระยะท่ี 3 สร้างและพัฒนา
รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบและเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม จ านวน 10 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม เครื่องมือ คือ 
ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบ และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน หลังจาก
นั้นได้ปรับปรุงรูปแบบและด าเนินการตามรูปแบบ ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์ จ านวน 42 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้  มี ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.73 มี ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 
แบบสอบถามความตระหนัก  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 แบบสอบถามพฤติกรรม มีค่าความเช่ือมั่น



ข 

เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติที ค่าเอฟ และค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ได้แก่ 1) การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการและส านักงาน พบว่า นักศึกษามีสภาพปัญหาของการใช้
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ในระดับมาก ( x = 4.27, S.D.= 0.69) 2) การใช้สารเคมีจากการเกษตร 
พบว่า นักศึกษาได้กล่ินของสารก าจัดศัตรูพืช จากสวน ไร่ นา หรือมีอาการคัน ผ่ืนแดง คล่ืนไส้ 
อาเจียนของสารก าจัดศัตรูพืช  ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D.= 0.69) 3) การใช้สารเคมี
จากส่ิงแวดล้อม พบว่า นักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็น หรือเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียนหลังจากได้กล่ินจาก
การเผาเศษวัชพืช พลาสติกหรือขยะ ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D.= 0.75) และ 4) การใช้สารเคมี
จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่านักศึกษาใช้ผงซักฟอก ในระดับมาก ( x = 4.21, S.D.= 0.86) 

2. แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ได้แก่ 1) หลักสูตรท่ีใช้ในการเรียนรู้ควรเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 3 วัน และเนื้อหาสาระควรใช้หลักการ      
ลดปริมาณการใช้สารเคมีโดยการใช้สารจากธรรมชาติทดแทน 2) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการอบรม
ท้ังการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการร่วมปลูกพืชเพื่อน า
สารเคมีจากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมี 3) ด้านส่ือและวิทยากร ควรใช้ส่ือประสมและมีหน่วยการเรียนรู้
อย่างน้อย 6 หน่วย และ 4) การประเมินผล ควรใช้ท้ังเชิงปริมาณ การมีส่วนร่วม และการติดตามผล       
การประเมินผลควรท าหลังจากการอบรมไปแล้ว 1 เดือน 

3. การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา     
พบว่า รูปแบบสร้างขึ้นจากแนวคิดส่ิงแวดล้อมศึกษา การลดการใช้สารเคมีและทฤษฎีการเรียนรู้ ได้รูปแบบ  
ท่ีมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบมุ่งน าความรู้ส่ิงแวดล้อมมาบูรณาการกับหลักการ 2R 3P 
ได้แก่ Reduce Replace Plan Participation และ Practice 2) วิธีการ ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในมหาวิทยาลัย โดยการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ใช้เวลาอบรมแบบเข้ม 3 วัน 
3) ส่ือ และวิทยากรในการเรียนรู้ ได้จัดหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วยการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล ใช้การ
ประเมินเชิงปริมาณและประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมเมื่อผ่านการ
เรียนรู้และติดตามผลการปฏิบัติ ผลการประเมินรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.51) 

4. การใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาหลังการ
เรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนความตระหนัก และพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อเปรียบเทียบก่อนกับหลังการใช้รูปแบบ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน มีความรู้ 
พฤติกรรม และความตระหนักหลังการเรียนรู้ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา พบว่า  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the problems of chemical substance consumption in 

the daily lives of students, 2) study the guidelines to create a model for reducing chemical utilization, 
3) develop the model for reducing the use of chemicals, and 4) compare the knowledge, awareness 
and behavior of chemical substance consumption reduction after being trained using the model for 
reducing the use of chemicals and an environment education process classified by personal factors. 
Meanwhile, the relations between knowledge, awareness and behavior were also investigated. 
Mixed methods for the study and development were applied for this study. The research areas 
consisted of 4 places, such as Phra Nakhon Si Ayutthaya Han Tra, Phra Nakhon Si Ayutthaya Wasukri, 
Nonthaburi and Suphan Buri. The research comprised 4 phases as follows; 1) study the problems of 
chemical substance consumption in the daily lives of students. The population was 4,982 students 
and the sample consisted of 343 students. The size was determined using Krejcie and Morgan’s 
sample size table. The participants were selected purposively from the first year undergraduate 
students in basic chemistry in all 4 area centers. The data were collected using questionnaires and 
index of item objective congruence analysis (IOC=0.90), 2) study the guidelines to create the model. 
The key informants were composed of purposively selected executives, lecturers and scientists,     
for a total of 12 persons. The data were collected using interview forms and IOC analysis (IOC=0.89),     
3) create and develop the model for reducing chemical utilization through the environment 
education process. A total of 10 environmental models and chemistry experts were purposively 
selected to create and develop the model, where as 9 chemical and environmental experts were 
selected to evaluate the model using model evaluation forms. Then the model was revised and 
executed, 4) study the results of the model implementation by purposively selecting a sample of 42 
individuals from the second year undergraduate students in analytical chemistry. The data were 
collected using knowledge tests with a discrimination power of 0.20 - 0.73 and a reliability of 0.90, 
awareness questionnaires with a reliability of 0.91 and behavior questionnaires with a reliability         
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of 0.90. The data were analyzed by content analysis, percentage, mean, standard deviation, t-test,  
F-test and Pearson’s correlation. 

The research results revealed that  
1. The problems of chemical substance consumption in the daily lives of students 

were as follows; 1) the problem of chemical substance consumption in laboratories and offices – 
the students had this problem in laboratories at a high level (x = 4.27, S.D.= 0.69), 2) the problem 
of agricultural chemical substance consumption – the students had a smell or itched, as well as 
rashes, nausea, and vomiting resulting from insecticides at a high level (x = 3.63, S.D.= 0.69),      
3) the problem of chemical substance consumption from the environment – the students had  
a bad smell or nausea, and vomiting after they smelt the weeds, plastic or garbage burning at     
a high level ( x = 3.95, S.D.= 0.75), and 4) the problem of chemical substance consumption       
in daily life – the students consumed detergents at a high level (x = 4.21, S.D.= 0.86). 

2. The guidelines to create the model for reducing chemical utilization using the 
environment education process were as follows; 1) a suitable course for learning should 
take place over 3 days and the contents should to reduce of chemical substance 
consumption by using natural substances instead, 2) learning activities should be provided 
as training for real practice, including lectures, group discussions, practice with natural 
products and growing plants to apply natural chemicals to replace the consumption       
of synthetic chemicals, 3) the media and lecturers should utilize mixed media and have   
at least 6 learning units, and 4) the evaluation should apply a quantitative and 
participatory evaluation and the follow-up should be done one month after the training. 

3. The results of the development of the model for reducing chemical utilization 
using the environment education process indicated that the model was created from 
environmental concept, the reduction of chemical substance consumption and a learning 
theory, and had the following components; 1) the principle of the model is to apply sustainable 
environmental knowledge and integrate it with the 2R 3P principle, Reduce, Replace, Plan, 
Participation and Practice, 2) the workshop at the university provided knowledge, learning 
exchanges and practice taking for three intensive days of training, 3) the media and lecturers for 
learning set up 6 learning units, and 4) the evaluation applied a quantitative and participatory 
evaluation approach to measure the knowledge, behavior and awareness after training.              
It showed that the model’s quality was at a high level (x = 4.50, S.D. = 0.51). 

4. The results of applying the model for reducing chemical utilization using the 
environment education process after implementation revealed that the students had 
knowledge at a high level, awareness and behavior were also found to be at high levels.     
The comparison between before and after the training showed that there were statistically 
significant difference at the 0.05 level. The personal factors comparison illustrated that 
students with different grade averages had statistically significant differences at the 0.05 level 
for knowledge, behavior and awareness after model implementation. The relations between 
the students’ knowledge, awareness and behavior concerning chemical substance quantity 
reduction in the environment were found to be positive.  

 

Keywords: Development, Reduction of Chemicals Using Model, Environment Education Process  
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วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ในปัจจุบันท่ัวโลกได้เกิดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม ท าให้ส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย 
สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมมีหลายประการ เช่น การใช้ทรัพยากรท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ป่าไม้ ดิน แร่ธาตุ เป็นต้น เมื่อความต้องการด้านการใช้
ทรัพยากรเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น  ท าให้มีการเพิ่มสารพิษให้กับส่ิงแวดล้อมท้ังการ
ขยายตัวทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบข้างเคียง (Side Effect) ท่ีเป็นการ
ท าลายคุณภาพของส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง หรือการปล่อยของเสียท่ีมีสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม 
(วินัย วีระวัฒนานนท์ และสิวลี ศิริไล, 2555) 

สารพิษในส่ิงแวดล้อมเริ่มมีขึ้นต้ังแต่มนุษย์เริ่มดัดแปลงส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต     
เมื่อมนุษย์เริ่มสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นชุมชน เมือง มีการตัดต้นไม้ เพาะปลูก และหุงหาอาหาร
เกิดขึ้น สารพิษในส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญของโลก ปัญหาการเกิดสารพิษยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อมี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศอังกฤษมีการปล่อยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ า จนท าให้แม่น้ าเทมส์เน่าเสียอย่างรุนแรง เป็นผลให้ปลาบางชนิด เช่น 
แซลมอนตาย ในประเทศอังกฤษยังมีการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลในแหล่งน้ าโดยตรงตามหัวเมืองท่ีอยู่ติด
กับแม่น้ าและชายทะเล ส่วนในประเทศไทยมีปัญหาสารพิษท่ีแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม เมื่ออากาศใน
กรุงเทพเส่ือมโทรมอย่างหนัก น้ าในแม่น้ าสายส าคัญหลายสายเกิดการ เน่าเสีย และเกิดปัญหาขยะ
และส่ิงปฏิกูลขึ้นในเมืองใหญ่หลายแห่ง ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในช่วงท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะในระยะเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการน าเข้าสารเคมีชนิดต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ขยะและส่ิงปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณมาก
ขึ้น ท าให้ส่ิงแวดล้อมท้ังท่ีเป็นอากาศและน้ า มีคุณภาพเส่ือมโทรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับของเสียท่ี
ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมในปริมาณท่ีก่อให้เกิดการขาดสมดุลของระบบนิเวศขึ้น  ตัววัตถุดิบท่ี
น ามาใช้ยังประกอบด้วยสารเคมีท่ีเป็นพิษท่ีต้องส่ังเข้ามาจากต่างประเทศปีละหลายแสนตัน เมื่อน า
สารเคมีเหล่านั้นเข้ามาผลิตเป็นสินค้า และเมื่อน าสินค้านั้นไปใช้ก็จะท าให้ส่ิงแวดล้อมได้รับสารพิษ
จากส่วนผสมของสินค้านั้นด้วย (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541) 

สารเคมีบางชนิดนั้นเป็นสารพิษ (Toxic) เป็นสารท่ีเมื่อสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกาย แล้วท าให้
ได้รับอันตราย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของสารพิษนั้น  ๆ สารพิษมีท้ังท่ีอยู่ในรูปของแก๊สและ
สารประกอบ ความเป็นพิษของสารพิษไม่เพียงขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษเท่านั้น ความเป็นพิษยัง
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ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารชนิดนั้นด้วย ในหลายปีท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์จากสารเคมีได้มีปริมาณมากขึ้น
ท าให้ปริมาณความเข้มข้นของสารพิษท่ีถูกปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และระบบนิเวศ (Withgott & Brennan, 2008)
และสารเคมีท่ีเป็นพิษ มักจะพบในน้ าเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  ประกอบด้วย สารประกอบท่ีมีท้ังไอออนบวก (Cation) เช่น ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) 
เงิน (Ag) โครเมียม (Cr) สารหนู (As) เป็นต้น และสารประกอบที่เป็นไอออนลบ (Anion) เช่น 
ไซยาไนท์ (CN-) ฟลูออไรด์ (F-) เป็นต้น หรือแอมโมเนีย สารประกอบเหล่านี้ ถ้ามีปริมาณมากในน้ า
เสียอาจท าให้เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ท่ีช่วยในการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ (ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 
และคนอื่น ๆ,  2541)  

นอกจากปัญหาการการปนเปื้อนของสารเคมีในส่ิงแวดล้อมแล้วยังพบว่ายังมีอุบัติเหตุจาก
สารเคมีด้วย โดยสารเคมีท่ีน าเข้าและเป็นปัญหาท่ีชัดเจนจากการน าเข้า คือการท่ีสารเคมีหลายชนิด
ถูกน าเข้าจากสิงคโปร์ ระหว่าง พ.ศ. 2522-2524 ได้น ามาเก็บไว้ที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยนับหมื่นตัน 
โดยไม่มีผู้รับ ต้นปี พ.ศ. 2534 เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในบริเวณโกดังเก็บสินค้าของท่าเรือได้มีควันจาก
สารพิษฟุ้งกระจายไปในอากาศท าให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยราย  ปี พ.ศ. 2541 
เกิดขยะท่ีเป็นสารพิษท่ีโรงงานน าไปท้ิงในท่ีสาธารณะบริเวณต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง            
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541) 

จากกรณีเหตุการณ์สารเคมีรั่วในท่าเทียบเรือบี  3 ของบริษัท อิสเทิร์น ซี แหลมฉบัง 
เทอร์มินัล จ ากัด ภายในท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 นั้น ส่งผลให้กลุ่มควันหนาฟุ้งกระจายไปไกลหลายร้อยเมตร เป็นสาเหตุให้ประชาชนท่ีอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก จากการสูดดมสารเคมีเข้าไป โดยส่วนใหญ่มีอาการ
หายใจติดขัด คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เป็นผื่นแดงตามร่างกาย และมีผู้ที่มีอาการรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตด้วย (ศูนย์ส่ือสารวิทยาศาสตร์ไทย, ม.ป.ป.) 

วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพพุ่งเข้าชนร้านกาแฟ ท่ีใช้เป็นท่ีเก็บ
สารเคมีด้านการเกษตร บริเวณริมถนนอรุณเดชจรัส หมู่ 9 ต าบลเฟยลุง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง จนได้รับความเสียหาย และท่ีส าคัญคือ มีสารเคมีอันตรายฟุ้งกระจายไปท่ัว
ในรัศมี 100 เมตรจากจุดเกิดเหตุ หลังอุบัติเหตุสารเคมีฟุ้งกระจาย ท าให้ผักสวนครัวใบไหม้แห้งตาย 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเจาะเลือดวัดระดับของอะเซตทิลโคลิน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นชุดตรวจ
เบื้องต้นในการวัดอันตรายจากการได้รับยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและออร์แกโนฟอสเฟตเข้าสู่
ร่างกาย สารเคมีส่วนใหญ่ท่ีแตกกระจายนั้นเป็นสารก าจัดวัชพืช (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) 

วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณ์ท่อน้ ามันในเรือบรรทุกน้ ามันดิบ 50,000 ลิตร  
ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เกิดแตก ในขั้นแรกได้ท าการปิด-วาล์วแล้วแต่ยังมี
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น้ ามันหลงเหลืออยู่ในท่อ ท าให้น้ ามันดิบรั่วออกมากลางทะเลบริเวณท่าเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร คล่ืนลมทะเลพัดแรงจนคราบน้ ามัน
เข้ามาถึงชายฝ่ังอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด เมื่อช่วงดึกของวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จนกระท่ังหาด
ทรายกลายเป็นสีด าตลอดเกือบ 1 กิโลเมตร โดยถูกปกคลุมด้วยคราบน้ ามันหนาถึง 20-30 เซนติเมตร 
และลึกลงทะเลไปถึง 200 เมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งปิดอ่าวและประกาศเป็นพื้นท่ีภัยพิบัติ
ทางทะเล พร้อมท้ังคอยป้องกันไม่ให้คราบน้ ามันกระจายไปตามชายหาดอื่น ๆ (Dek-d.com, 2556) 
การสัมผัสน้ ามันดิบหรือคราบน้ ามันในทะเลท าให้เกิดการระคายเคืองตามผิวหนัง เป็นผ่ืนคัน แสบร้อน 
เกิดแผลและติดเช้ือได้ รวมถึงสารพิษจะซึมเข้าสู่ผิวหนังท าให้เกิดอันตรายอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
เช่น มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น การสูดดมกล่ินเหม็นของน้ ามันและสารเคมีท าให้ปอดได้รับสารพิษ  
เกิดอาการปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจการรับสารพิษโดยการดูดซึมทางร่างกายอาจจะท าให้
สารพิษไปสะสมในไตจนเกิดภาวะไตเส่ือมและไตวายได้ ถ้าได้รับความกระทบกระเทือนต่อระบบ
ประสาท ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า หัวใจเต้นผิดปกติ และมีเลือดออกจากอวัยวะ
ต่าง ๆ หากได้รับสารพิษเป็นระยะเวลานานและอาจเกิดอันตรายถึงขั้นสารพิษท าลายระบบประสาท
การควบคุมการเคล่ือนไหว ท าให้ไม่สามารถทรงตัวและไม่สามารถเดินได้เป็นปกติ และอาจรุนแรง
ถึงขั้นเป็นมะเร็งในท่ีสุด (Momypedia, 2557) 

สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการอุตสาหกรรมยังเป็นปัญหาส าคัญของส่ิงแวดล้อมต่อไปในระยะยาว  
เนื่องจากปริมาณการน าเข้าสารพิษจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น  และการควบคุมดูแลมิให้มีสารพิษเข้าสู่
ส่ิงแวดล้อมยังเป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเกี่ยวกับสารพิษเหล่านี้ สารพิษในส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นนั้น นอกจากจะเกิดผลเสียแก่สุขภาพ
อนามัยของมนุษย์โดยตรง จากการท่ีมนุษย์หายใจเอาอากาศท่ีเป็นพิษเข้าไป หรือเกิดจากการด่ืมน้ า
ท่ีมีสารพิษเข้าไปแล้ว สารพิษท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ น้ า หรือดิน จะเข้าไปอยู่ใน
อาหารท่ีมนุษย์ใช้บริโภคประจ าวัน โดยผ่านกระบวนการผลิตท้ังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม     
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541) เนื่องจากสารพิษหลายชนิดสามารถละลายน้ าและถูกดูดซับเข้าไปใน
เนื้อเยื่อต่าง ๆ จากการบริโภคเข้าไป หรือจากการท่ีบริโภคสัตว์ต่าง  ๆ เช่น กบ ปลา เป็นต้น             
นักวิทยาศาสตร์พบว่ามียาฆ่าแมลงในกบ ปลา และสามารถเข้าสู่มนุษย์ได้เมื่อบริโภคสัตว์ท่ีมีสารพิษ
เหล่านี้ (Withgott & Brennan, 2008) 

แม้แต่การเผาไหม้ของขยะมูลฝอยจากครัวเรือนซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดที่ใหญ่ที่สุดที่มี
การปลดปล่อยสารพิษในกลุ่มของสารไดออกซิน เช่น สารโพลีคลอริเนตเตต ไดเบนโซพาราไดออกซิน   
ฟิวแรน ซึ่งสารเหล่านี้มีผลท าให้น้ าหนักตัวลดลง เกิดความผิดปกติท่ีตับ เซลล์ตับตาย เกิดความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ และเป็นสารก่อมะเร็ง ส่วนการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซิน 
มีผลท าให้เป็นโลหิตจาง กดประสาทส่วนกลาง ตาพร่า ชักกระตุก และเป็นสารก่อมะเร็งในเม็ดเลือดขาว 
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(Leukemia) ไซ ลีน เป็ น ส ารก ดป ระสาท ส่วน ก ล าง ตั บ อั ก เสบ  แ ละ เป็ น ส ารก่ อม ะ เร็ ง  
เป็นต้น (วรรณา เลาวกุล, 2556) ถ้ามีการเผาขยะท่ีมีสารปรอท และตะกั่ว จากจอภาพ และแผงวงจร
ของโทรทัศน์ หรือในปรอทวัดไข้ หลอดนีออน จะท าให้เกิดการปนเปื้อนของปรอทและตะกั่ว 
สู่ส่ิงแวดล้อม (หทัยรัตน์ การีเวทย์, 2556; พีรพงษ์ สุนทรเดชะ, 2556) 

ในปัจจุบันปัญหาภาวะมลพิษของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดจากการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศอย่างร้ายแรง ท้ังนี้เป็นเพราะนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นในการควบคุมมลพิษ (Pollution Control) ด้วยการบ าบัดมลพิษหรือการบ าบัด
ท่ีปลายท่อ (End-of Pipe Treatment) ก่อนปล่อยท้ิง ซึ่งเป็นการบ าบัดท่ีปลายเหตุและเป็นการแก้ไข
ปัญหาภายหลังจากท่ีปล่อยให้เกิดมลพิษแล้ว มากกว่าการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ  (Pollution 
Prevention) หรือการลดมลพิษท่ีจุดก าเนิด (Source Reduction) อันเป็นแนวทางไป สู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กันไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อนาคต ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่นหลัง (ปราณี พันธุมสินชัย, 2539) 

วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบมาสู่คุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง 
ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจากการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพราะการให้ความรู้ การสร้างทัศนคติท่ีดี และการกระท าท่ีมุ่งพัฒนา รวมท้ัง
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ จะช่วยลดวิกฤติการณ์ทางส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น  
(วินัย วีระวัฒนานนท์ และสิวลี ศิริไล, 2555) 

กระแสส่ิงแวดล้อม ท่ี เกิดขึ้น ได้มี การศึกษาถึงสาเหตุของปัญ หาส่ิงแวดล้อม ท้ัง              
เชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา ในทางวิทยาศาสตร์มุ่งแก้ไขส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรท่ีเป็นปัญหาจากการใช้ การควบคุมสารพิษท้ังในแหล่งท่ีใช้และแหล่งท่ีสารพิษถูกส่งออกไป 
ทางด้านสังคมศาสตร์มุ่งไปท่ีผู้ใช้สารพิษและประชาชน ท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบของสารพิษต่อส่ิงแวดล้อม และชีวิตของประชาชน ซึ่งการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม   
ในการแก้ไขและป้องกันสารพิษ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ในเบ้ืองต้นเสียก่อน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า “กระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องในด้านต่าง ๆ รวมท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญของผู้สอนท่ีต้องพยายามจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว”  
นอกจากนี้ในหลักสูตรยังกล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีกระบวนการและ
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วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้
แบบบูรณาการ การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่คุณธรรม โดยน ากระบวนการ
การจัดการ กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกระบวนการต่าง ๆ 
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมการบูรณาการ เป็นการก าหนดเป้าหมาย
การเรียนร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จะเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษาระดับชาติได้มี
แนวทางเด่นชัดท่ีสนับสนุนทางด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาไว้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมในลักษณะองค์รวม และบูรณาการท้ังในลักษณะบูรณาการทางกระบวนการเรียนรู้  
และสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักการส่ิงแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติอย่างชัดเจน หากผู้สอน
จัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาได้น าหลักการส าคัญนี้ไปใช้ ผู้เรียนย่อมเกิดการรับรู้ท่ีผสมผสาน
ครอบคลุมมิติส าคัญต่าง ๆ รอบตัวเกิดทักษะกระบวนการหลากหลายในการจัดการทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบต่อทุกส่ิงทุกอย่างอย่างมีดุลยภาพ (แสงจันทร์ เพริดพราว, 2552) 

การสอนทางด้านส่ิงแวดล้อมนั้น มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้เรีย นมีความรู้ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อม และเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและของสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุด      
ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเพื่อให้ผู้สอนสามารถปลูกฝังพฤติกรรมของมนุษย์ได้      
ถ้าผู้สอนสามารถท่ีจะจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ในการเรียนเกี่ยวกับ ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ความรู้และความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้กระบวนการเรียนจะมีค่าและมีความหมายแก่
ผู้เรียนมาก ในการท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียน ส่วนเนื้อหาวิชาเป็นเพียง
องค์ประกอบย่อย ๆ ส่วนหนึ่งในการเรียนด้านส่ิงแวดล้อมเท่านั้น 

ดังนั้น การสอนด้านส่ิงแวดล้อมควรจะผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ตามล าดับ ได้แก่ มีความรู้หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เป็นการแสวงหาหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ปัญหาน้ าเสียท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ าและมนุษย์  
มีความคิดรอบยอด เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลทางส่ิงแวดล้อมมากพอ จะท าให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที 
เมื่อได้พบเห็นกับปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ ขึ้นอีก เป็นการรับรู้ (Perception) ท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน     
มีการวิเคราะห์ท่ีเป็นความสามารถของผู้เรียนเมื่อไปพบกับปัญหาใหม่หรือท่ีตนเองยังไม่เคยรู้มาก่อน  
แล้วสามารถท่ีจะแยกแยะปัญหาน าไปสู่สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจน    
รู้ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ มีความตระหนักและการตัดสินใจ เมื่อผู้เรียนเข้าใจปัญหา
ทางส่ิงแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว จะท าให้มองเห็นอันตรายของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน อนาคต
ท้ังท่ีจะเป็นอันตรายต่อคน และผู้อื่นรวมถึงสังคมมนุษย์ด้วย ท าให้เกิดความพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม เมื่อผู้เรียนผ่านมาถึงขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าพฤติกรรมท่ีคนปฏิบัติอยู่น่าจะต้องมีการเปล่ียนแปลง 
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และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสังคมหรือการจัดระเบียบสังคม ซึ่งเป็นการเปล่ียนแนวทาง
ด าเนินชีวิตของสังคม อันจะเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์ของมนุษย์ต่อไป ซึ่งเป็นการท า
ให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแบบแผนของชีวิตบางอย่าง เพื่อด ารงรักษา
ส่ิ งแวด ล้อม เอ าไว้  ขั้ น ตอน ต่ าง  ๆ  ท่ี ก ล่ าวมาแ ล้ วข้ า ง ต้น  เพื่ อ ให้ บ รร ลุ เป้ าห มายของ 
การสอนด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องใช้ความพยายามและกลวิธีในการสอนต่าง  ๆ  
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) 

การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท้ังความคิด จิตใจ สมอง จนท าให้เกิดความ
ประทับใจ เรียนรู้เข้าใจ ซาบซึ้ง จดจ าได้ดี คิดกว้างไกลขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งน าไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์งานใหม่ และการแก้ปัญหาได้ การท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมท า
กิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ท าให้ค้นพบความสามารถ ความพยายาม ความอดทน ท าให้ผู้เรียน
รู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกับการค้นพบด้วยตนเอง รู้สึกสนุกสนานกับการเรียน รู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ
จากผลงาน เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง มีความสุขกับความส าเร็จ เกิดก าลังใจ ท าให้อยากเรียนรู้
ต่อไป ท าให้เป็นคนกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียน
การสอนมีความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการจัดการเรียน     
การสอนควรอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกัน (Cooperative Learning) 
วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) เรียนจากของเล่น (Learning from Toy) วิธีสอน
แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) วิธีสอนแบบทดลอง (Laboratory Method) วิธีสอนแบบ
โค รงก าร  (Project Method) กิ จก รรม โครงงาน วิท ยาศาสตร์  (Science Project) เป็ น ต้ น           
(อารี พันธ์มณี, 2546) 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ แล้วยังต้องน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้
ด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
Doing) ของดิวอี้ (Dewey, 1994) ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 
ของบรูเนอร์ (Bruner, 1961) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1969) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (Theory of Cognitive Development) 
ของเปียเจต์ (Piaget, 1985) หรือหลักการเรียนรู้ของกาเย่ ซึ่งอาจช่วยท าให้ผู้สอนรู้กระบวนการเรียน 
และสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร และเป็นพฤติกรรมท่ีต้องการให้
เกิดในตัวผู้เรียนได้ (ชาตรี เกิดธรรม, 2542) 

โดยองค์ประกอบของการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ผู้เรียน บทเรียน   
วิธีเรียน จากองค์ประกอบของการเรียนรู้นั้น  พบว่า บทเรียน และวิธีเรียน เป็นส่วนประกอบของการ
เรียนรู้และมีความส าคัญอย่างหนึ่ง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) การใช้ชุดฝึกอบรมเป็นการ
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จัดการด้านทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการคิดและลงมือท า
ด้วยตนเอง ใช้ทฤษฎีการรับสารของ บี เอฟ สกินเนอร์ (B. F. Skinner) มีการใช้ส่ือประสมเป็นหลัก 
โดยประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลการฝึกอบรม (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 
2552) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องมีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให้แตกต่างไป
จากเดิม โดยจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมองเห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ (Zeidler, et al., 2005) 

การเพิ่มสารพิษในส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เพราะมนุษย์ทุกคน
ด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม      
ท้ังด้านบริโภคและอุปโภค ในด้านการบริโภค เช่น ผัก ผลไม้ ท่ีรับประทานก็มีการใช้สารเคมีเป็นส่วน
ใหญ่ต้ังแต่ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ส่วนด้านการอุปโภค เช่น การน้ ายาล้างห้องน้ า 
โฟม ผลิตภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โลหะหนักจากสีย้อม หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีท้ังปรอท 
และตะกั่ว การชุบเคลือบโลหะหรือสี ช้ินส่วนของรถยนต์ ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดสารพิษท้ังส้ิน หรือการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดขยะซึ่งปล่อยสารพิษออกมา การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดสารพิษ  
ในชีวิตประจ าวันได้ แม้ทางด้านการศึกษายังมีการใช้สารเคมีท่ีมีความเป็นพิษทางด้านการเรียนการสอน
ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วยการเรียนท่ีเกี่ยวกับสารเคมีต่าง ๆ ท้ังการเกิดปฏิกิริยา การสังเคราะห์สาร 
ท าให้น าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป ในการเรียนเหล่านี้จะมีบทปฏิบัติการท่ีใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนการปฏิบัติจริง  แต่นักศึกษาบางคนไม่ให้ความสนใจใน
การศึกษาหรือท าความเข้าใจก่อนจะมาปฏิบัติจริง ส่งผลให้การทดลองผิดพลาดและต้องท าการ
ทดลองใหม่ ท าให้มีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น หรือมีความคิดในการใช้สารเคมีท่ีไม่ถูกต้อง 
การใช้สารอย่างไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า เพราะไม่เห็นความส าคัญของการใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง ประหยัด 
และคุ้มค่าท่ีสุด แต่ถ้านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารพิษท่ีมีอยู่โดยรอบตัวมนุษย์ และมีการ
ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสารพิษให้น้อยลง ซึ่งเกิดจากการท่ีนักศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจ ความตระหนักอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างจริงจังในการท่ีจะ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา 

จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเคมี พบว่า นักศึกษาบางคนเกิดผ่ืนแดงตาม
หน้า ซึ่งอาจเนื่องมาจากการใช้เครื่องส าอางแล้วมาท าการทดลองทางเคมี ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีของนักศึกษาให้น้อยลงแต่ได้
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ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสท่ีท าให้สารเคมีปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อมน้อยลง และท าให้
ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

1.2.4 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมใน
การลดปริมาณการใช้สารเคมีหลังการเรียนตามรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ความตระหนัก และพฤติกรรม   

 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความรู้ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ของนักศึกษาจากการสร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต มีแนวคิด ทฤษฎี และ
รูปแบบการเรียนรู้ ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 

1.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต และคนอื่น ๆ 
1.3.2 รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ

นักศึกษา  
1.3.3 ความรู้ (Learning Achievement) เป็นการวัดผลการเรียนโดย เกี่ยวกับการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา ซึ่งวัดจากความรู้ความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีได้จากการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของบลูม ผ่าน
กระบวนการวัด ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า 
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1.3.4 ความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษาเป็นความรู้ สึก
รับผิดชอบ หรือทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหามาเร้าให้เกิด
ความตระหนัก (Bloom, et al., 1971) ซึ่งวัดผลการเรียนรู้ด้านเจตพิสัยของบลูม ผ่านกระบวนการ
วัด ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบค่านิยม และการแสดงลักษณะตาม
ค่านิยม 

1.3.5 พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา เป็นการแสดงออกท้ังทาง
วาจา กิริยา ท่าทางท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือแนวโน้มท่ีบุคคลจะกระท า (Becker, 1998) ซึ่งวัดผลการเรียนรู้
ด้านเจตพิสัยของบลูม ผ่านกระบวนการวัด ได้แก่ การท าเลียนแบบ การท าตามแบบ การท าอย่าง
ถูกต้อง การท าอย่างต่อเนื่อง และการท าเองโดยธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย  

1.4.1 รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

1.4.2 รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย 
- คู่มือการฝึกอบรม 

- สื่อในชุดฝึกอบรม 

- กิจกรรมในชุดฝึกอบรม 

- แบบสอบถามความตระหนักและ 
พฤติกรรม 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 

สภาพปัญหาการใช้สารเคมีของ
นักศึกษา 

นักศึกษา 

- เพศ 

- สายการศึกษาในระดับมัธยม 

- เกรดเฉลี่ยสะสม 

ความรู้ในการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ของนักศึกษา 

ความตระหนักในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีของนักศึกษา 

พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีของนักศึกษา 
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1.4.3 ความรู้ ความตระหนัก  และพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา มีความแตกต่างกัน 

1.4.4 นักศึกษาท่ีมีเพศ สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสมต่างกัน   
มีความรู้เรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมี ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้
สารเคมีต่างกัน 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเป็นนักศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดย
เป็นนักศึกษาด้านวิทย์ จ านวน 4,982 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาเคมี
พื้นฐาน ท้ัง 4 ศูนย์พื้นท่ี ซึ่งเป็นการสุ่มโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีนักศึกษา จ านวน 
343 คน 

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน อาจารย์ จ านวน 8 คน 
และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 12 คน 

ระยะท่ี 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น ผู้บริหาร จ านวน 2 คน อาจารย์ จ านวน 8 คน และ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 10 คน 

ระยะท่ี 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีโดยรวมหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ สายการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เกรดเฉล่ียสะสมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักศึกษา จ านวน 42 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าลังศึกษาอยู ่ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
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1.5.2 ตัวแปรท่ีศึกษามีดังนี้ 
1.5.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

1) เพศ ได้แก ่เพศหญิง เพศชาย 
2) เกรดเฉล่ียสะสม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 น้อยกว่า 2.00 กลุ่มท่ี 2 ต้ังแต่ 

2.00-2.49 กลุ่มท่ี 3 ต้ังแต่ 2.49-3.00 กลุ่มท่ี 4 ต้ังแต่ 3.00-3.49 และกลุ่มท่ี 5 ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
3) สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้แก ่สายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 
4) รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

1.5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1) ความรู้ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม

ศึกษาของนักศึกษา 
2) ความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 
3) พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม

ศึกษาของนักศึกษา 
1.5.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้จะด าเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา ในระหว่าง เมษายน 2558 – พฤษภาคม 2560  

 1.5.4  พื้นท่ีด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์

พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 
 

1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.6.1 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 
1.6.2 สารเคมี หมายถึง สารเคมี ท่ีมีความเป็นพิษซึ่งมี ท้ังท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและ        

การเรียนการสอน 
1.6.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และ
ศูนย์สุพรรณบุรี 

1.6.4 ความรู้ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์
ท่ีส่ังสมมาเป็นความสามารถในการจ าได้หรือระลึกได้จากเรื่องราวท่ีได้รับมาจากประสบการณ์  
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โดยการมองเห็น การสังเกต การได้ยิน ได้ฟัง และการปฏิบัติ ซึ่งประเมินจากคะแนนจากแบบทดสอบ
ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

1.6.5 ความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกท่ีมี
ต่อการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา 

1.6.6 พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา หมายถึง การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการลดปริมาณใช้สารเคมี 

1.6.7 รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้เพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมี ท่ีประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลการฝึกอบรม 

1.6.8 การใช้สารเคมีใน ชีวิตประจ าวัน  หมายถึง การใช้สารเคมี ด้าน สารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการและส านักงาน สารเคมีจากการเกษตร สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม และสารเคมีจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1.7.2 นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบจะเกิดความรู้  ความตระหนัก และ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีท่ีน้อยลงแต่ได้ประโยชน์สูงสุด 

1.7.3 ได้ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในการลดการใช้สารเคมีและ
ใช้สารจากธรรมชาติทดแทน 

1.7.4 ได้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
นักศึกษาท่ีเรียนเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ท้ังในห้องปฏิบัติการ ในส านักงาน และในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะ
ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี และใช้อย่างปลอดภัย 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในงานวิจัยนี้ ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
2.2 สารเคมีและแนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.4 ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
2.5 ความรู้ พฤติกรรม และความตระหนัก 
2.6 ชุดฝึกอบรม 
2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบท้ังในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กัน ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน 4 ลักษณะ 
กล่าวคือ 

1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอย่าง และแบบจ าลองท่ี
เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ นักวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบ
ในลักษณะนี้ เช่น ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) เสรี ชัดแจ่ม (2538) Good (1973) และ Smith 
(1961)  

2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัย
หรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วย
เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิชาการท่ีให้ความหมายของ
รูปแบบในลักษณะนี้ ได้แก่ เสรี  ชัดแจ่ม (2538) อุทัย  บุญประเสริฐ (2546) อุทุมพร  จามรมาน 
(2541) Bardo & Hartman (1982) Good (1973) Keeves (1988) และ Willer (1967) 

3. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะท่ีพึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้
ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีเราอยากได้กับความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีต้องการ
นั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ นักวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้ ได้แก่ 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) 
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4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย นักวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้ ได้แก่  
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) และ Willer (1967) 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  รูปแบบหมายถึง วิธี การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยน า
ความรู้ ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณาการกับหลักการ 2R 3P ได้แก่ Reduce Replace Plan 
Participation และ Pratice 

2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน

ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (Keeves, 
1988) 

1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่ง
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าท่ีเปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต้น 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce & Weil 
(1985) เป็นต้น 

3. Mathematical Model เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กัน ท้ังในสาขาจิตวิทยาและ
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

4. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis 
และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้น เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 

Schwirian (อ้างถึงใน Bardo & Hardman, 1982) นักนิเวศวิทยาคนส าคัญได้แบ่ง
ประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดย
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ลักษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากรรูปแบบท่ีใช้ในในการอธิบายโดยพื้นท่ีนั้น
มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone Model 
และ Social Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะของประชากร
เมืองนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรเมืองต่าง ๆ เช่น 
Residential Segregation Model เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบมีหลายประเภท เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ 
ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ ท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็น ส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบท่ีน าเอา ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและ
ผลท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบท่ีใช้เป็นรูปแบบสร้างขึ้นจากแนวคิดส่ิงแวดล้อมศึกษา 
การลดการใช้สารเคมีและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยมุ่งน าความรู้ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณาการกับ
หลักการ 2R 3P ได้แก่  Reduce Replace Plan Participation และ Practice ได้จัดหน่วยการ
เรียนรู้ 6 หน่วยการเรียนรู้ และ เพื่อให้เป็นรูปแบบการลดการใช้สารเคมีท่ีเหมาะสม โดยระดมความ
คิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้านเคมีและส่ิงแวดล้อม 

2.1.3 คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
Keeves (1988) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด (Requirement) 

4 ประการ คือ 
1. รูปแบบ ควรประกอบด้วย  ความสัมพันธ์อย่ างมี โครงสร้าง  (Structural 

Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้

โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น

นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้  คุณลักษณะของรูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์ใหม่ ในการน า

หลักการ 2R 3P ได้แก่ Reduce Replace Plan Participation และ Practice 
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2.1.4 การพัฒนารูปแบบ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ พบว่า การพัฒนารูปแบบ

นั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยท่ัวไปแล้วอาจจะแบ่งออก เป็นสองตอน
ใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ (Willer, 
1967) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบ
แนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ ตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ 

การพัฒนารูปซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2535) 
ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้น ด าเนินการโดยวิเคราะห์ล าดับในการท า
วิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ีมักจะพบในการท าวิทยานิพนธ์ ฯลฯ แล้ว
น าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นในการท า
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี 2 น ารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบอีกวิธีหนึ่งตามแนวทางการศึกษาของ รุ่งรัชดาพร   เวหะชาติ 
(2548) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
บริหารคุณภาพท้ังองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการ
น าร่องการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพ 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การ โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลอง
ระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์กรโดยใช้เทคนิค
เดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการใช้รูปแบบจ าลองจาก
ขั้นตอนท่ี 2 น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การด้วย
เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
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ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์กรและจัดท า
เป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 

สมุทร  ช านาญ (2546) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกับ
สภาพสังคมแบ่งการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
วิธีการบริหารโรงเรียนท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก าหนดกรอบ
ความคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ี
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพื่อถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (Model) นั้นไม่มี
ข้อก าหนดท่ีตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยท่ัวไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้  
(Intensive Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมติฐาน
และหลักการของรูปแบบท่ีจะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการท่ีก าหนดขึ้น และน ารูปแบบท่ี
สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการ
ด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหา
คุณภาพของรูปแบบ 

 
2.2  สารเคมีและแนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.2.1 ความหมายของสารเคมี 
สารเคมี (Substance) หมายถึง ธาตุและส่วนประกอบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือท่ี

เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงสารเจือปนท่ีจ าเป็นส าหรับการคงตัวของสารและสารปนเปื้อน
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จากกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมตัวท าละลายท่ีสามารถแยกออกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการคงตัวของ
สารหรือท าให้องค์ประกอบของสารนั้นเปล่ียนแปลงไป (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) 

2.2.2 สารเคมีท่ีเป็นพิษ 
สารเคมีท่ีเป็นพิษเป็นสารท่ีร่างกายได้รับแล้วเกิดความผิดปกติทันที หรือสารท่ีสะสม

ไว้จ านวนหนึ่งในจ านวนท่ีมากเกินพอ ท าให้เกิดอันตราย สามารถท าลายชีวิต สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ 
3 ทาง คือ 

1. ทางจมูก  ด้วยการสูดดมไอของสาร  ผลคือละอองของสารพิษปะปนเข้าไปกับลม
หายใจ  สารพิษบางชนิดจะมีฤทธิ์กัดกร่อน  ท าให้เยื่อจมูก และหลอดลมอักเสบหรือซึมผ่านเนื้อเยื่อ
เข้าสู่กระแสโลหิตท าให้โลหิตเป็นพิษ  

2. ทางปาก  อาจจะเข้าปากโดยความสะเพร่า เช่น ใช้มือท่ีเป้ือนสารพิษหยิบอาหาร
เข้าปากหรือกินผักผลไม้ท่ีมีสารพิษตกค้างอยู่ หรืออาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพื่อฆ่าตัวตาย   
เป็นต้น 

3. ทางผิวหนัง  เกิดอาการสัมผัสหรือจับต้องสารพิษ สารพิษบางชนิดสามารถซึม
ผ่านทางผิวหนังได้เพราะเข้าไปท าปฏิกิริยาเกิดเป็นพิษแก่ร่างกาย 

สารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางใดก็ตาม เมื่อมีความเข้มข้นพอจะมีปฏิกิริยา ณ จุด
สัมผัสและซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ซึ่งจะพาสารพิษไปท่ัวร่างกายความสามารถในการสู่กระแสโลหิตนั้น
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการละลายของสารพิษนั้น สารพิษบางชนิดอาจถูกร่างกายท าลายได้ บางชนิดอาจ
ถูกขับถ่ายออกทางไต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะบางชนิดอาจถูก
สะสมไว้ เช่น ท่ีตับ ไขมัน เป็นต้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2533) 

2.2.3 สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
2.2.3.1 สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 

กรดและเบส 
ประโยชน์ของกรดและเบสในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
1) ใช้เติมในอาหาร เช่น การเติมน้ าส้มสายชู เพื่อให้อาหารมีรสเปรี้ยว 

การแช่อาหารในน้ าปูนใสเพื่อให้อาหารกรอบ 
2) ใช้ท าความสะอาดร่างกาย เช่น ใช้แชมพูท่ีเป็นเบสในการสระผม ใช้ครีม

นวดผมท่ีเป็นกรดในการปรับสภาพผม ใช้สบู่ท่ีมีความเป็นเบสในการท าความสะอาดร่างกาย 
3) ใช้ท าความสะอาดเครื่องใช้ พื้นห้องน้ าและสุขภัณฑ์ เช่น ใช้น้ ายาท่ีมี

ฤทธิ์เป็นกรดท าความสะอาดห้องน้ าและสุขภัณฑ์ 
4) ใช้เป็นยารักษาโรค เช่น ใช้ยาท่ีเป็นเบสในการลดกรดในกระเพาะ

อาหาร 
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อันตรายจากกรดเข้มข้น มีดังนี้ 
1) ไอของกรดจะท าให้เนื้อเย่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีดวงตาและระบบหายใจ

เกิดการระคายเคือง 
2) ถ้ากรดถูกผิวหนังหรือดวงตา จะท าให้อักเสบอย่างรุนแรง เกิดรอยไหม้ 
3) ถ้ารับประทานเข้าไปจะกัดอวัยวะภายในอย่างรุนแรง 
อันตรายจากเบสเข้มข้น 
1) ไอของเบสท าให้ระคายเคืองต่อระบบหายใจ 
2) ถ้าถูกผิวหนังจะท าให้เกิดรอยไหม้หรือเกิดอาการระคายเคือง ถ้าเข้าตา

จะท าให้ตาอักเสบหรือระคายเคือง 
3) ถ้ารับประทานเข้าไปจะท าลายอวัยวะภายใน 
สารกัดกร่อนเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งท่ีก่อให้เกิดอันตราย สร้างการ

บาดเจ็บท่ีรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน
สถานประกอบการท่ีมีการใช้งานสารกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ควรท่ีจะหาข้อมูลและเตรียมการป้องกัน
กรณีฉุกเฉินไว้ด้วย (ดวงฤดี จังตระกูล, 2550) 

กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) หรือเรียก กรดก ามะถัน ไฮโดรเจนซัลเฟต    
มี สูตร เป็ น  H2SO4 เป็น สารละลายท่ีมี ฤทธิ์ เป็น กรดแก่  ไม่ มี สี  มี ก ล่ิน ฉุน  ละลายในน้ าไ ด้               
กรดซัลฟูริก  กรดนี้เป็นกรดท่ีส าคัญ และใช้กันมากในอุตสาหกรรมแทบจะทุกประเภท ปริมาณการใช้
กรดกรดซัลฟูริกเป็นเครื่องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่ีใช้กรด
กรดซัลฟูริกมีการท าปุ๋ย การผลิตสารประกอบพวก Sulfate ต่าง ๆ อุตสาหกรรมหนัง ท าแผ่นดีบุก 
โลหะชุบ น ้าตาล สี ส่ิงทอ ท าสบู่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอก
ย้อม และกระบวนการบ าบัด และปรับปรุงน้ าเสีย รวมไปถึงน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ กรดนี้มีขายใน
รูปของสารละลายกรดซัลฟูริกในน้ า หรือ Sulfur Trioxide กรดซัลฟูริก เรียกว่า Oleum 

เนื่องจากกรดซัลฟูริกจัดเป็นกรดแก่จึงมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะต่าง ๆ  
ได้ดี และเมื่อการสัมผัสเกิดจากกรดซัลฟูริกความเข้มข้นจะท าให้เกิดออกไซด์ของก ามะถัน และ
ไฮโดรเจนซึ่งพร้อมจะลุกไหม้หรือระเบิดได้หากมีความร้อน และประกายไฟ 

กรดไนตริก (กรดดินประสิว) HNO3 กรดนี้ใช้ในการผลิตปุ๋ย Ammonium 
Nitrate และวัตถุระเบิด เช่น TNT และ Nitroglycerine ใช้ในการสังเคราะห์ สารประกอบพวก 
Nitrate Aqua Fortis เป็นช่ือเรียกกรด Nitric อีกช่ือหนึ่ง ใช้กัดโลหะ เขียนลวดลายลงบนแผ่นโลหะ 
Fuming Nitric Acid หมายถึง กรด Nitric ท่ีมีความเข้มข้นของ Nitrogen Dioxide สูง กัดผิวหนัง
เป็นแผลสีเหลือง กัดสารได้หลายชนิดท้ังโลหะและอโลหะ กรด Nitric นี้ นอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อน
แล้ว ยังเป็นตัวให้ Oxygen ได้ดี และให้ควันพิษของ Nitrogen Dioxide ดังนั้นเมื่อกรด Nitric เข้มข้น
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ถูกกับอะไรท่ีเป็นเช้ือเพลิงได้ดี เช่น เศษผ้า เศษไม้ หรือสารอินทรีย์ จะท าให้ลุกไหม้ได้ ภาชนะท่ีใช้
บรรจุจึงใช้แก้ว ซึ่งต้องป้องกันการกระทบอย่างดี กรด Nitric เป็นสาเหตุของอุบิติเหตุเครื่องบิน    
Pan American ตกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2516 เมื่อเครื่องบินช้ืนได้ 2-3 นาที เกิดมีควันออกมาจาก
ท่ีเก็บสินค้า 35 นาทีต่อมาเครื่องบินตกท่ีสนามบินบอสตัน ไฟท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากกรด Nitric       
ซึมออกจากขวด ซึ่งบรรจุอยู่ในลังไม้ ท่ีมีขี้เล่ือยเป็นตัวกันกระแทก คนท่ีขนสินค้าไม่ได้สังเกต
เครื่องหมายนอกลังท่ีแสดงให้เอาด้านไหนต้ังขึ้น ขวด Nitric จึงอยู่ในท่าตะแคง ท าให้กรดซึมออกมา
ผสมกับขี้เล่ือยได้ จึงเกิดไฟลุกช้ืน นอกจากนั้น กรด Nitric ยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารท่ีเป็น 
Reducing Agent เช่น Alcohol 

กรดฟอสฟอริกบริสุทธิ์เป็นของแข็ง ถ้าเข้มข้นน้อยลงจะเป็นของเหลว     
ท าจากปฏิกิริยาระหว่างกรด Sulfuric หรือกรด Hydrochloric กับหิน Phosphate ใช้ในการท าสาร
พวก Phosphate ท่ีใช้เป็นปุ๋ย ใช้ในการผลิตผงซักฟอก ผลิตยา อาหาร และการท าความละอาดโลหะ 

กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) HCl ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้กรดไฮโดรคลอริก
จะไม่มากเท่ากรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริกก็เป็นกรดท่ีส าคัญตัวหนึ่ง ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง 
Sodium Chloride กับกรด กรดซัลฟูริกกรดนี้มีท้ังชนิดท่ีเป็นแก๊ส Hydrogen Chloride บรรจุถัง 
และชนิดท่ีเป็นสารละลาย ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบพวก Chloride ใช้ในการบัดกรี ใช้ท า
ความสะอาดโลหะก่อนน าไปชุบ ใช้ท ากรดอื่น ๆ ใช้กัดโลหะและในการเขียนลายบนแผ่นโลหะ ใช้ใน
อุตสาหกรรมแก้ว เหล็กกล้า กาว หนัง กระดาษ สี ล้างและอัดรูป น้ าตาล ผงชูรส ใช้ผสมน้ ายาขัด
ห้องน้ า Aqua Regia เป็นน้ ายาที่มี กรด Hydrochloric เข้มข้นผสมกับกรด Nitric เข้มข้นใน
อัตราส่วน 3: 1 หรือเรียกว่า Nitrohydrochloric Acid ใช้เป็นน้ ายากัดโลหะ โดยเฉพาะทองและ 
Platinum ตัวกรดไฮโดรคลอริกไม่ท าปฏิกิริยากับสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงดังเช่นกรด Nitric ถ้าท ากรดหก
จะให้ควันของ Hydrogen Chloride กัดเยื่อจมูก เวลาเปิดขวดควรท าให้เย็นเสียก่อน ถ้าความดันไอ
ในขวดสูง จะท าให้ควันพลุ่งออกมา 

กรดเปอร์คลอริก (Perchloric) HCIO4 กรดนี้นอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อน
แล้ว ยังเป็นตัวให้ Oxygen ได้ดี จึงเป็นอันตรายเมื่อกรดนี้ถูกกับเช้ือเพลิง เช่น ไม้ หรือสารอินทรีย์
ต่าง ๆ กับ Alcohol จะระเบิดได้ กรดเข้มข้นหยดลงบนกระดาษลุกเป็นไฟได้ง่ายมาก ความร้อนท าให้
เกิดการระเบิดได้เนื่องจากการสลายตัว 

4 HCIO4 —> 2CI2 + 7O2 + 2 H2O 
กรดไฮโดรฟูโอริก (Hydrofluoric) HF ท ามาจากปฏิกิริยาระหว่างหิน 

Fluospar (CaF2) กับกรด Sulfuric เป็นกรดท่ีใช้มากในอุตสาหกรรมแก้ว เพราะสามารถละลายแก้ว
ได้ ภาชนะท่ีใช้บรรจุจึงใช้แก้วไม่ได้ มักจะใช้ขวด Polyethene แทน กรดหรือไอของกรด เมื่อถูก
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ผิวหนังจะกัดผิวหนัง ท าให้ขาว เนื้อเยื่อภายใต้จะตายและท าให้ปวดมากชนิดท่ียาแก้ปวดธรรมดา 
ไม่สามารถช่วยบรรเทาได้ 

กรดฟอร์มิก (Formic) HCOOH กรด Formic เป็นกรดอินทรีย์ มาจาก 
ค าละตินว่า Formica แปลว่า มด เพราะเป็นกรดท่ีได้จากมด ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง Carbon 
Monoxide กับ Sodium Hydroxide ท่ี 200 เซลเซียส ภายใต้ความดันอากาศสูง หรือเป็นผลพลอย
ได้ จากการผลิตกรด Acetic โดยการ Oxidise Naphtha กรด Formic เจือจางใช้ฆ่าเช้ือโรค ใช้ใน
การสังเคราะห์สารประกอบพวก Formate เป็นตัวท าให้น้ ายางดิบจับก้อน เป็น Reducing Agent ใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ฟอกหนัง และในการชุบโลหะ แต่กรดเข้มข้นเป็นพิษ และกัดผิวหนังเป็นแผลท่ี
เจ็บปวดมาก สลายตัวช้า ๆ หรือกับกรด Sulfuric เข้มข้น ให้น้ า กับแก๊ส Carbon Monoxide 

กรด Acetic (กรดน้ าส้ม) CH3COOH ในน้ าส้มสายชูมีกรด Acetic ผสมอยู่
ร้อยละ 3-6 กรด Glacial Acetic คือ กรด Acetic ท่ีมีเนื้อกรดอยู่ร้อยละ 99.5 กัดผิวหนัง กรดนี้
แข็งตัวท่ีอุณหภูมิ 17° มีลักษณะเหมือนน้ าแข็ง จึงอาจสร้างปัญหาในการเก็บ เพราะมันจะขยายตัว
เมื่อแข็ง ท าให้ภาชนะท่ีใส่แตกได้ กรด Acetic เป็นกรดอินทรีย์ที่ส าคัญที่สุด อาจท าได้จากการ 
Oxidise Acetaldehyde โดยมี Manganese Acetate เป็น Catalyst หรือโดยการ Oxidise 
สารประกอบ Paraffin ท่ีมีจ านวน Carbon 5-7 อะตอม หรือจากน้ ามันปิโตรเลียม ผลพลอยได้จาก
การผลิตกรด Acetic โดยวิธีนี ้ จะมีกรด Formic กรด Propionic, Succinic และ Acetone 
นอกจากนั้นก็มีวิธีผลิตจากปฏิกิริยาระหว่าง Methanol กับ Carbon Monoxide ท่ีอุณหภูมิและ
ความดันสูง จากการเผาไหม้ในท่ีมีอากาศจ ากัด และจากการหมัก 

อุตสาหกรรมที่ใช้กรด Acetic มีการท าสี การจับก้อนของยางดิบ ท า
น้ าส้มสายชู ใช้เป็นตัวท าละลายในการผลิต Cellulose Acetate Acetic Anhydride เป็นอนุพันธ์
ของกรด ใช้ท าแอสไพริน 

Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide NaOH, KOH เป็น ด่ าง ท่ี
ผลิตจากการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายของเกลือ Chloride มีจ าหน่ายในรูปของเม็ดแข็ง 
ดูดน้ าหรือความช้ืนได้ดี มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน จึงมักใช้ในอุตสาหกรรมท่ีมีการล้างไขออก ใช้
ผลิตสารเคมีอื่น ๆ ใช้ในอุตสาหกรรมท าสบู่ อุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อแยก Lignin ท่ีไม่ต้องการออก
จากเยื่อไม้ ใช้ในอุตสาหกรรม Rayon และ Cellophane ตามบ้านมีใช้ในรูปของยาล้างท่อและอ่างน้ า
ท่ีอุดตัน สารละลายท่ีเข้มข้นกัดโลหะบางชนิดได้ เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี และดะถั่ว เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนัง ละลายน้ าให้ความร้อนสูง 

แอมโมเนีย (Ammonia) NH3 เป็นสารเคมีท่ีมีการใช้มากรองลงมาจาก
กรดซัลฟูริกส่วนใหญ่ได้มาจากขบวนการ Haber ท่ีผสม Hydrogen กับ Nitrogen ท่ีความดันและ
อุณหภูมิสูง วัตถุดิบของการผลิต Ammonia คือ Water Gas หรือ Synthesis Gas ส่วนน้อยได้จาก
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การกล่ันถ่านหิน อุตสาหกรรมท่ีใช้ Ammonia มาก คือ ในการท าปุ๋ย ใช้ผลิตสารเคมีอื่น ๆ เช่น 
Ammonium Sulfate และ Nitrate Sodium Bicarbonate และ Carbonate, Calcium Carbonate, 
Sodium Nitrate, Urea ใช้ท าวัตถุ ระเบิด ใช้ในการกล่ันน้ ามัน โดยเป็นตัวท าลายฤทธิ์กรดท่ีติดอยู่ใน
น้ ามันซึ่งจะกัดเครื่องเหล็กต่าง ๆ ใช้ในระบบท าความเย็น ฟอกน้ าตาล ฟอกหนัง ใช้ในการย้อมสีเส้น
ใย ใช้เป็นน้ ายาล้าง ใส่ในยางเป็น Stabilizer ไม่ให้จับก้อน ใช้ท า Hexame - Thylenediamine ซึ่ง 
Condense กับกรด Adipic ให้ Monomer ในการผลิต Nylon - 66 Ammonia มีท้ังชนิดเป็นแก๊ส
และเป็นสารละลาย Ammonium Hydroxide แก๊สและไอจากสารละลายท าให้แสบตา แสบจมูก 
ตาแดง สารละลายเข้มข้นไวไฟและมีฤทธิ์กัดกร่อนมาก มีความดันไอสูง ถังแก๊สหรือขวดต้องไม่ต้ังไว้
ให้ถูกแสงหรือความร้อน เวลาเปิดขวดต้องระวัง เพราะในท่ีอากาศร้อน จะมีไออยู่ในขวดมาก เมื่อ
คลายจุก ไอจะผลักดันออกมา ท าให้สารละลายกระเด็นเข้าตาได้ อ านาจการกัดกร่อนขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ Ammonia ในสารละลายนั้น เมื่อผสมกับ Bromine จะระเบิดได้ 

2.2.3.2 สารเคมีจากส านักงาน 
น้ ายาลบค าผิด ปัจจุบันน้ ายาลบค าผิดได้เข้ามาแทนท่ียางลบมากขึ้น 

เนื่องจากใช้สะดวก ไม่ต้องออกแรง ปัญหากระดาษเป่ือยหรือขาด ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์น้ ายาลบ
ค าผิดจ าหน่ายหลายยี่ห้อและรูปแบบ เช่น บรรจุในขวด  หรือในปากกา โดยอาจมีส่วนผสมโดย
ละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่ท่ัวไปจะประกอบด้วยสารทึบแสงซึ่งช่วยปิดทับค าผิด เช่น Titanium 
Dioxide ตัวท าละลาย เช่น น้ า ตัวท าละลายอินทรีย์ท่ีระเหยได้ง่าย สารท่ีช่วยให้สารทึบแสงกระจาย
ตัวได้ในตัวท าละลาย และอาจแต่งสีบ้าง ส่วนประกอบท่ีเป็นตัวท าละลายอินทรีย์นี้เองท่ีอาจมีผลต่อ
สุขภาพของผู้ใช้หากมีการใช้ไม่ถูกต้อง หรือมีการสัมผัสอย่างต่อเนื่องนาน ๆ ตัวท าละลายอินทรีย์ชนิด
หนึ่งท่ีนิยมใช้ในน้ ายาลบค าผิด ได้แก่ เมทิลคลอโรเฮกเซน (Methylchlorohexane) 

ช่ืออื่น ๆ : Chlorohexylmethane, Hexahydrotoluene, Toluene 
Hexahydride  

 

 
โครงสร้างเคมี : C7H14 

 
คุณสมบัติท่ัวไป : ของเหลวไม่มีสี มีกล่ินคล้ายเบนซีน ไม่ละลายในน้ า ติด

ไฟได้ ท าปฏิกิริยากับกับ Oxidizing Agent 
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อันตราย ความเป็นพิษ และการป้องกันแก้ไข: 
การติดไฟและระเบิด 
Methylchlorohexane จัดเป็นสารท่ีติดไฟได้ง่าย จึงควรหลีกเล่ียงการน า

สารนี้เข้าไปใกล้เปลวไฟ ประกายไฟ หรือบุหรี่ เมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วให้ดับด้วยเคมีชนิดแห้ง 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ ายาดับเพลิงชนิดโฟม เนื่องจากน้ าไม่มีประสิทธิภาพดีพอ นอกจากนี้ยังควร
ระวังการสูดดมแก๊สท่ีเกิดจากการเผาไม้ของ Methylchlorohexane เนื่องจากเป็นแก๊สท่ีเป็น
อันตราย 

อันตรายจากการสูดดม 
Methylchlorohexane มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยท าให้เกิด

อาการระคายเคืองจมูก และล าคอ เวียนศีรษะ มึนงง ง่วงนอน และการสูดดมเข้าไปก็เป็นวิธีการท่ีจะ
ได้รับสารนี้ได้ง่ายท่ีสุด ดังนั้น เมื่อต้องการท างานโดยใช้น้ ายาลบค าผิดอย่างต่อเนื่องนาน ๆ ควรท าใน
บริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี หรือพยายามหลีกเล่ียงไม่สูดดมน้ ายาโดยตรง  หรือมีอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันหรือลดการสูดดมเข้าไป หากเริ่มมีอาการเวียนศีรษะควรหยุดใช้แล้วย้ายออกไปสูดอากาศท่ี
บริสุทธิ์ 

อันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนัง 
เมื่อสัมผัสกับ Methylchlorohexane บ่อย ๆ จะท าให้ผิวหนังแห้ง ดังนั้น

จึงควรล้างบริเวณท่ีสัมผัสด้วยน้ าสะอาด 
อันตรายเมื่อเข้าตา 
ท าให้เกิดอาการตาแดง ดังนั้นให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก ๆ หลาย ๆ 

ครั้ง เป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเป็นระยะ 
อันตรายเมื่อรับประทานเข้าไป 
ท าให้คล่ืนไส้ และหากส าลักอาจท าให้เกิดปอดอักเสบจากสารเคมี เมื่อ

ได้รับ Methylchlorohexane เข้าไปโดยการรับประทาน ให้บ้วนปากมาก ๆ แล้วน าผู้ป่วยไปพบ
แพทย์ 

อันตรายจากการได้รับสารเรื้อรัง 
ยังไม่มีการทดสอบการก่อมะเร็งจากสารนี้ แต่อาจมีผลต่อตับและไต 
ปากกาไวท์บอร์ดหรือปากกาเคมีมีกล่ินฉุนของสารเคมีกล่ินท่ีว่านั้นคือ 

สารเคมีท่ีเรียกว่า “ไซลีน” สารไซลีนใช้เป็นทินเนอร์หรือสารละลายในหมึก ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตสี อุตสาหกรรมงานพิมพ์ โรงงานท า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ อู่เคาะพ่นสี ฯลฯ 
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สารไซลีน สามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ทางผิวหนังและการหายใจ เมื่อ
ผ่านเข้าทางผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง ส่วนการหายใจเข้าสู่ร่างกาย 
จะถูกส่งไปยังปอด ผ่านเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งผลต่อร่างกายได้หลายระดับ ตามปริมาณท่ี
รับเข้าไป เช่น ท าให้มึนงง ปวดศีรษะ คล่ืนเหียนอาเจียน เกิดการเสียวคอและหน้าอก เกิดการระคาย
เคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ไอและน้ ามูกไหล นอกจากนี้การรับสารไซลีน ในปริมาณไม่มาก
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน การสูดไอเคมีเข้าไปเรื่อย ๆ 
จะไปกระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เกิดอาการชา ส่ันกระตุก หวาดกลัว ความจ าเส่ือม 
อ่อนเพลีย จิตใจกระวนกระวาย ทรงตัวล าบาก เบื่ออาหาร คล่ืนเหียน และท้องอืด (บัญญัติ สุขศรีงาม, 
2555) 

ปากกาเคมีมีสารเคมีไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) อยู่ด้วย สาร
นี้ระเหยได้ง่ายและมีกล่ินฉุน หากสูดดมเป็นเวลานานจะมีผลท าให้เกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขาวลดลง จึงป่วยเป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ยังให้ไขกระดูกท างานผิดปกติจนอาจเกิด
เป็นมะเร็งขึ้นมาเรียกว่า มะเร็งไขกระดูก 

นอกจากนี้ปากกาเคมีมี Dimethylbenzene มีผลกดระบบประสาท
ส่วนกลาง ท าให้การประสานการเคล่ือนไหวถูกรบกวน ระยะเวลาในการตอบสนองนานขึ้น เกิดภาวะ
อ่อนแรง ซึมเศร้า วิตกกังวล รู้สึกเหมือนเมาสุราตลอดเวลา และมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลองเพิ่มเติมพบว่า Dimethylbenzene เป็นพิษต่อหู โดยมีผลท าลาย Outer 
Hair Cell แต่ไม่ท าให้ Spiral Ganglia เปล่ียนรูปไป นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ท่ีมีประวัติสัมผัสสารนี้เป็น
ประจ ามีส่วนสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ า คล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ หายใจติดขัด และมี
ผิวสีคล้ าเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน 

2.2.4 สารพิษในส่ิงแวดล้อม 
สารอันตรายและโลหะหนักในการเกษตร การอุตสาหกรรม และในชีวิตประจ าวัน 

ท าให้เกิดสารเคมีตกค้างในอาหาร ดิน และแหล่งน้ ากินน้ าใช้ของประเทศ นอกจากนี้ยังท าให้เกิด
อุบัติภัยจากสารเคมี เช่น รถบรรทุกสารเคมีคว่ า คลังสินค้าถูกไฟไหม้ หรือระเบิดท าให้สารเคมี
แพร่กระจายสู่บรรยากาศและแหล่งน้ าเป็นอันตรายต่อชุมชนได้ 

พิษภัยจากส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น พิษจากไอเสียท่ีปล่อย
จากรถยนต์ หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ ซึ่งอาจ
ได้รับพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยการหายใจ รับประทาน หรือทางผิวหนัง พิษภัยจากส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ าวันของคนมากท่ีสุด พอสรุปได้ดังนี้ 
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1) สารพิษจากการจราจร 
ในเมืองหลวงและตามเมืองใหญ่ของประเทศต่าง ๆ การจราจรมักจะหนาแน่น  

ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ฝุ่นละออง หมอก หรือควันด าจากท่อไอเสียรถยนต์ ท าให้อากาศบริเวณนั้นมัวทึบ 
เมื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอากาศ จะพบว่าเต็มไปด้วยสารพิษ เช่น ตะกั่ว แก๊สคาร์บอน  
มอนนอกไซด์ แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ตะกั่ว เกิดจากกระบวนการผลิตน้ ามันเบนซิน ท้ังชนิดธรรมดา และชนิดพิเศษ 
(ซุปเปอร์) นั้น ต้องเติมสารประกอบอินทรีย์ของตะกั่วด้วย เพื่อเพิ่มค่าออกเทนกันไม่ให้เครื่องยนต์
กระตุก (Antiknock) แต่ตะกั่วเป็นสารพิษท่ีสะสมในส่ิงแวดล้อมได้เป็นเวลานาน 

แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ และแก๊สซัลเฟอร์ได -
ออกไซด์ แก๊สพิษเหล่านี้เป็นอันรายต่อมนุษย์มาก เกิดขึ้นได้เนื่องจากเกิดการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของ
เครื่องยนต์ และปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย ปริมาณของแก๊สท่ีเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
ของเครื่องยนต์ เราจึงควรมั่นตรวจตราเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ าเสมอ อาการพิษท่ีเกิดขึ้น
จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และ ท าให้เกิดอาการมึนงง ปวดศีรษะ หายใจไม่ออก
เนื่องจากขาดออกซิเจน เป็นต้น 

2) สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิด แตกต่างกันตามประเภท

ของอุตสาหกรรม ของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต จะท้ังท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส แต่ท่ี
มีผลกระทบต่อมนุษย์ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ มากท่ีสุดก็คือ น้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ โดยน้ าท้ิงนั้นยังไม่ได้ผ่านการก าจัดสารพิษออกก่อน ก่อให้เกิดปัญหา น้ าเน่าเสีย 
ปลาตาย ดังท่ีเป็นข่าวอยู่เนือง ๆ สารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ในน้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรมอาจแตกต่าง
กันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ 

น้ าท้ิงจากอุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงท่ีปนเปื้อนในอุตสาหกรรมประเภทนี้  คือ  
เศษอาหาร คราบน้ ามัน จากการล้างเครื่องจักร ถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษโดยตรงต่อส่ิงมีชีวิต แต่จะมี
ผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งน้ า เนื่องจากเป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้น้ าเน่าเสีย ปริมาณออกซิเจนในน้ า
ลดลง มีผลท าให้สัตว์น้ าตายเพราะขาดออกซิเจน 

น้ าท้ิงจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สารพิษท่ีปนเปื้อนอยู่ในน้ าท้ิงส่วนใหญ่จะเป็น
สารเคมี และน้ ามัน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการการก าจัดสารพิษเป็นพิเศษ และแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมประเภทแรก 

น้ าท้ิงจากอุตสาหกรรมท่ัวไป  เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ทอผ้า ฟอกย้อม         
ชุบโลหะ หรือผลิตสี เป็นต้น น้ าท้ิงท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะปนเปื้อนด้วยโลหะตะกั่ว 
ปรอท โครเมยีม สารหนู ทองแดง แบเรียม ถ้าโลหะเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จะสะสม
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อยู่ได้เป็นเวลานานในแหล่งน้ าและสะสมอยู่ในสัตว์น้ าด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก 
โดยเฉพาะโลหะ ตะกั่ว ปรอท และสารหนู 

แคดเมียม การสูดหายใจเอาไอหรือฝุ่นแคดเมียม (Cd) โดยท่ีโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ใช้แคดเมียม ในการท าหม้อแบตเตอรีอัลคาไลน์ โลหะผสมสีและพลาสติกตลอดจนใช้เป็น ยาฆ่า
แมลง การหลอมโลหะ เช่น หลอมตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี จะมีฝุ่นไอของแคดเมียมฟุ้งกระจายใน
รูปของไอควัน (Cadmium Oxide Fume) เป็นอันตรายแก่คนงานในโรงงานนั้น ๆ ได้ เช่น คนงานใน
เหมืองแร่มิตซุยในญี่ปุ่น เกิดแพ้พิษของแคดเมียมไปกัดกร่อนท าลายกระดูกจนทนไม่ไหว ร้องโอยเจ็บ-
โอยเจ็บ มีช่ือว่า โรคอิไต-อิไต แคดเมียมเป็นโลหะอ่อนนุ่มงอได้ เหนียวรัดได้ มีสีขาวเงินทนทานต่อ
กรดสูง หลอมเหลวที่อุณหภูมิ 320.9 องศาเซลเซียส 

ประโยชน์ของแคดเมียม 
1) ใช้ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เช่น ใช้ในโรงงานชุบสังกะสี 
2) ใช้ผสมกับโลหะอื่นเพื่อเพิ่มความเหนียว และทนต่อการสึกหรอ 
3) ใช้ท าเม็ดสี พวกพลาสติก ยางหมึกพิมพ์ 
4) ใช้ท าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ร่วมกันนิเกิล 
5) ใช้ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เป็นตัวการควบคุมการแตกตัวของนิวเคลียส 
6) ใช้ในการถ่ายรูป 
7) ใช้ ใน กิ จ ก ารน้ ามั น ใน รู ป ได เอ ทิ ล แ คด เมี ย ม  (Diethyl Cadmium)              

ในขบวนการ ผลิตเตตราเอทิลเลด (Tetraethyl Lead) ซึ่งเป็นตัวป้องกันการชักกระตุก (Antiknock) 
ในเครื่องยนต์ 

มาตรฐานของแคดเมียม 
1) ชนิดเฉียบพลัน เกิดจากการหายใจเอาไอหรือฝุ่นของฝุ่นของแคดเมียมท่ีมีอยู่

ในบรรยากาศ เป็นจ านวนมากเข้าไป อาการท่ีพบคือ เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ     
ท าให้เกิดอาการไอ เจ็บหน้าอก เหงื่อออกและส่ัน แคดเมียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน ก็จะเกิด
อาการคล่ืนเหียนอาเจียน และท้องร่วง มีอาการเหมือนอาหารเป็นพิษ ดังนั้นจึงห้ามใช้แคดเมียมฉาบ
กระป๋องอาหาร 

2) ชนิดเรื้อรัง เกิดจากการได้รับแคดเมียมไม่ว่าจะเป็นการหายใจ กินหรือดูดซึม
เข้าทางผิวหนังอยู่เป็นประจ า เมื่อแคดเมียมเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็จะไปท าลายปอด
ท าให้ปอดบวมท าลายตับและไต แคดเมียมส่วนหนึ่งจะไปเคลือบอยู่ตามเหงือกและคอฟัน ซึ่งล้างไม่
ออก อาการเรื้อรังของโรคแพ้พิษสารแคดเมียม มีอาการเจ็บหัวเข่า และปวดตามกระดูกท่ัวร่างกาย         
มีปัสสาวะสีขาวข้นเนื่องจากไตถูกท าลาย ปริมาณปัสสาวะและเลือดผู้ป่วยเปล่ียนไป กระดูกจะเปราะ
มากเพราะว่าแคดเมียมในกระดูกถูกท าลาย 
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โครเมียม (Chromium) มีสูตรเคมี คือ Cr โดยท่ีสารโครเมียมนี้ สามารถน ามาใช้
งานด้านอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง โดยน ามาผสมกับโลหะท าให้เกิดความแข็งแรงมีความเหนียว
ทนทานท าให้โลหะไม่เป็นสนิมทนต่อการผุกร่อน โลหะโครเมียมบริสุทธิ์ใช้มากในอุตสาหกรรม       
ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สารประกอบของโครเมต (Chromate) ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
อุตสาหกรรมฟอกหนัง การย้อมสีขนสัตว์ จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของโครเมียม และสารประกอบของ
โครเมียมมีประโยชน์มากมาย แต่อันตรายของโครเมียมก็มีอยู่ไม่น้อย เช่น สูดหายใจเอาฝุ่นละออง
หรือควันของเกรดโครมิค ก็จะท าให้ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นบริเวณจมูก โดยแผ่นกั้นระหว่างจมูก
ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนท าลายและท าให้เป็นมะเร็งท่ีปอด นอกจากนั้นการสัมผัสกับฝุ่นละออง หรือ
สารละลายของกรดโครมิคท าให้ผิวหนังอักเสบ 

อันตรายของโครเมียม 
1) แผลท่ีเกิดจากโครเมียม (Chrome Ulcers) เกิดจากสะสมของฝุ่นละอองของ 

โครเมียม ซึ่งโดยมากจะเริ่มท่ีรอยถลอกของผิวหนัง พบมากท่ีสุดท่ีโคนเล็บมือ ตามข้อนิ้วมือหรือหลัง
เท้ามีลักษณะเป็นแผลวงกลม ขอบค่อนข้างบาง บุ๋มลึกลงไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
หรือเล็กกว่า มองดูคล้ายถูกตะปูเจาะ แม้ว่าแผลนั้นจะไม่เจ็บปวดแต่คันมากในเวลากลางคืน ต่อไป
แผลนั้นจะเกิดการติดเช้ือขึ้น ท าให้ลุกลามไปถึงข้อต่อใกล้เคียงอาจต้องตัดนิ้วทิ้งฝุ่นของเกลือโครเมียม
หรือควันของกรดโครมิคอาจตกลงบนหนังตาหรือท่ีปลายจมูก อาจท าให้เกิดแผลขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

2) ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) บริเวณมือ แขน ใบหน้า และหน้าอก ผิวหนัง 
บริเวณนี้จะเกิดอักเสบข้ึน หลังจากคนงานท างานมาแล้วประมาณ 6 เดือน ในรายท่ีเป็นมากจะมีสีแดง
เข้มและบวมบริเวณท่ีอักเสบ จะคันมาก มีอาการเจ็บแสบด้วย 

3) ผนังกั้นในจมูกถูกเจาะทะลุ เมื่อสูดหายใจเอาควันของกรด โครมิคหรือฝุ่นของ
โครเมียมเป็นประจ า อาการท่ีเกิดขึ้น คือ ล้ินและฟันจะเปล่ียนเป็นสีออกเหลือง ๆ ถ้าเป็นมากจะท าให้
ผิวหนังกั้นในจมูก ถูกท าลายจนเป็นรูทะลุ ซึ่งการทะลุของแผ่นกั้นจมูกนี้ จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด 
แต่จะรู้ตัวเมื่อมีเสียงอู้อี้หรือดั้งจมูกแบนลงแล้วเท่านั้น 

4) มะเร็งของปอด มักจะเกิดกับคนที่สูดหายใจเอาโครเมียมเข้าไปทุกวัน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ เป็นอันตรายแก่ชีวิตเพราะไม่มียารักษาให้หายได้ 

ตะกั่ว (Lead) เป็นโลหะสีเทาเงิน หรือแกมน้ าเงิน เกิดขึ้นตามธรรมชาติ            
ในเปลือกโลกตะกั่วในพื้นดิน อาจเกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจาก ภาวะมลพิษดินท่ีมีสภาพเป็น
กรด จะมีสารตะกั่วน้อยกว่าดินท่ีเป็นด่าง เนื่องจากอินทรีย์สารในดินอาจท าปฏิกิริยา กับสารตะกั่ว   
ท่ีมีอยู่ สารตะกั่วที่อยู่ในรูปสารประกอบอนินทรีย์ เช่น ไนเตรด คลอเรท และสารประกอบอินทรีย์ซึ่ง
ใช้เป็นสารเติมในน้ ามันเช้ือเพลิง เช่น เบนซิน สารตะกั่วในบรรยากาศมาจากตะกั่วที่ใช้ผสม ในน้ ามัน
เบนซินเพื่อใช้ในการจุดระเบิดของน้ ามัน เมื่อน้ ามันเผาไหม้ในรถยนต์สารตะกั่วจะออกมากับไอเสีย 
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สารประกอบตะกั่วในน้ ามัน สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลหลายกิโลเมตร และอาจท าให้ส่ิงแวดล้อม
ในบริเวณท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญเกิดการปนเป้ือนได้ นอกจากนี้ สารตะกั่วสามารถถูกชะล้างออกจาก
บรรยากาศได้โดยฝน สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ด้วยการบริโภคอาหาร น้ า หรือหายใจ  
เอาอากาศท่ีมีสารตะกั่วเจือปนเข้าไป ในบางกรณีร่างกายอาจดูดซึมตะกั่วอินทรีย์ท่ีไม่ใช่สารตะกั่ว  
ในบรรยากาศเข้าทางผิวหนังได้สารตะกั่วมีพิษมาก โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งอาจมีผลท าให้สมองพิการ
ส่วนในผู้ใหญ่อาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท ส าหรับอันตรายโดยท่ัวไปนั้นท าให้
เม็ดเลือดแดงอายุส้ันลง ท าให้เป็นโรคโลหิตจาง ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ และเป็นอันตราย 
ต่อระบบประสาท ไต ทางเดินอาหาร 

ฟลูออรีน (F2) โรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยฟลูออรีนปะปนเข้าสู่บรรยากาศนั้นมี
โรงงานท าอลูมิเนียม ท าอิฐจากดินชนิดต่าง ๆ ถลุงเหล็ก ท าปุ๋ยเคมี และเคมีภัณฑ์ประเภทฟอสเฟต 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสารประกอบฟลูออรีนนั้นได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นโอกาสท่ีสารประกอบ
ฟลูออรีนจะสะสมอยู่ในอากาศจึงมีมากขึ้นด้วย 

ฟลูออรีนเข้าปะปนอยู่ในบรรยากาศ ได้ 2 สถานะ คือ 
1) ในรูปของแก๊ส เช่น ไฮโดรฟลูออริกแอซิด (Hydrofluoric Acid) (HF) ซิลิคอน-  

เตตราฟลูออไรด์ (Silicontetrafluoride) (SiF) 
2) ในรูปของอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก เช่น โซเดียมอลูมิเนียมฟลูออไรด์ (Sodium 

Aluminium Fluoride) เอพาไตต์ (Apatite) แคลเซียมฟลูออไรด์ (Calcium Fluoride) ไอออน
ฟลูออไรด์ (Iron Fluoride) 

อันตรายจากฟลูออรีน 
1) อาการแพ้พิษฟลูออรีนชนิดเฉียบพลัน ในกรณีท่ีได้รับฟลูออรีนเป็นจ านวน

มาก มักจะมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร น้ าหนักลดอย่างรวดเร็ว อ่อนเพลีย สุขภาพทรุดโทรม 
ท้องเดิน กล้ามเนื้ออ่อนเปล้ียและตายในท่ีสุด ถ้าท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบของกระดูก จะพบ
ฟลูออรีนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และถ้าท าการตรวจปัสสาวะ จะพบฟลูออรีนเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

2) อาการแพ้พิษฟลูออรีนชนิดเรื้อรัง ในกรณีท่ีได้รับฟลูออรีนในปริมาณไม่มาก
นัก จะเกิดการสะสมของฟลูออรีนไว้ในร่างกายทีละน้อย จะท าให้เกิดความเสียหายและข้อบกพร่อง
ขึ้นกับระบบโครงกระดูกและฟันส าหรับความผิดปกติของฟันเกิดขึ้น โดยเคลือบฟันจะมีลักษณะเป็น
จุดสีขาวขุ่น ๆ ซึ่งเดิมมีลักษณะใส นอกจากนี้ยังท าให้ฟันไม่แข็งแรงเท่าท่ีควร ฟันจึงมักช ารุดแตกบิ่น
ง่าย ส่วนในระบบโครงกระดูกอาการท่ีพบคือ กระดูกจะเจริญเร็วมาก ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากกระดูก
ขา กราม กระดูกซี่โครง ขากระเผลก เดินล าบาก ซึ่งเป็นผลจากการเจริญมากเกินไปของกระดูกหรือ
เกิดจากท่ีหินปูนไปจับกับเอ็นและข้อต่อของขา จึงท าให้ขาแข็ง ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอาการแบบ
ถาวร 
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แมงกานีส (Mn) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายน าแร่แมงกานีส มาบดละเอียดเพื่อท า
ถ่านไฟฉายจนเป็นผงฝุ่นของแมงกานีส ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ คนงานหรือผู้ใกล้ชิดหายใจเอาฝุ่นแร่
แมงกานีสเข้าไปจะท าให้เกิดอันตรายได้ โดยมีอาการเดียวกับระบบประสาท โดยไปท าลายระบบ
ประสาทส่วนกลางได้แก่สมอง เริ่มด้วยมีไข้ ปวดศีรษะ เบ่ืออาหาร ไม่สนใจกับสภาพแวดล้อม ไม่ดีใจ 
เสียใจพูดจาน้อย ความรู้สึกทางเพศเส่ือม ต่อมาก็เป็นตะคริวบ่อยขึ้น ปวดกล้ามเนื้อบ่อย ๆ พูดช้า 
ไม่ชัดเจน เวลาหัวเราะกล้ามเนื้อเกร็งไปท่ัวใบหน้า เวลาเดินเริ่มมีอาการกระตุก ๆ อาการจะรุนแรง
มากขึ้นมีการกระตุกมากขึ้น หกล้มบ่อย กลืนน้ าลายล าบากและเป็นอัมพาตไปในท่ีสุด ส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ปอดท าให้ปอดบวม โดยมีอาการเริ่มต้นด้วยเจ็บคอ เป็นไข้ ไอมีเสมหะ แน่นอึดอัดหายใจไม่ออก   
โรคท่ีเกิดจากฝุ่นละอองแมงกานีส การน าเอาแร่แมงกานีส มาบด ป่นหรือแปรสภาพใด ๆ เพื่อใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมนั้นแมงกานีส ส่วนใหญ่ ท่ีผลิตได้จะอยู่ในรูปของแมงกาน ีส ไดออกไซ ด์ 
(Pyrolustite MnO2) มังกาไนท์ (Manganite, MnOOH) ฮัซมาไนท์ (Hansmanite, Mn3C4) 
และโรซโดโครไซด์ (Rhodochroiste, Mn3 O4) 

ประโยชน์ของแมงกานีส 
1) น าเอามาบดเป็นผงท าถ่านไฟฉาย (Dry Cell Battery) 
2) ใช้เป็นตัวท าปฏิกิริยา (Reagent) ในการถลุงโลหะ และใช้เป็นตัวผสม           

อินกรีดิเอ้นท์ (Ingredient) ในการท าโลหะผสมพิเศษ (Special Alloy Steel) 
3) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องปั้นดินเผา สารประกอบ เช่น มังกาเนต 

และเปอร์มังกาเนต (Manganate, Permanganate) ก็ใช้ท าสีย้อมผ้า ฟองหนังท าปุ๋ย และใช้เป็น
ตัวเร่ง-ปฏิกิริยาด้วย 

อันตรายของแมงกานีส 
เมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองของแมงกานีสเข้าไป แมงกานีสจะแทรกซึมไปตามระบบ

การไหลเวียนของโลหิต ไปสะสมอยู่ในอวัยวะท่ีมีไมโตคอนเดียร (Mitochondria) เช่น ในตับ ตับอ่อน 
ไต และสมอง อาการ ส่วนใหญ่จะสะสมในร่างกายท าให้เกิดพิษชนิดเรื้อรัง (Chronic Manganes 
Poisoning) จะปรากฏอาการหลังจากแมงกานีสเข้าไปในร่างกายแล้ว 6 เดือน อาการส าคัญ ๆ คือ 
เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไม่สนใจ ยินดียินร้ายกับส่ิงแวดล้อม ไม่ดีใจไม่โกรธ อาการปรากฏทางประสาท 
เช่น อยากหัวเราะหรือร้องไห้ก็จะท าและจะท าเป็นพัก ๆ ท้ังนี้เพราะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาแข็ง 
นอนไม่หลับ ปวดศีรษะบ่อย ๆ เป็นตะคริวท่ีขา หมดสมรรถภาพทางเพศ พูดจาตะกุกตะกัก         
ขาดเป็นห้วง ๆ พูดล าบาก เป็นใบ้ เดินงุ่มง่าม เสียการทรงตัว เดินหน้าถอยหลังล าบากเดินคล้ายไก่ 
แมงกานีสท าลายประสาท (Canglion Cell) ท าให้ผนังหลอดเลือด หลอดน้ าเหลืองเส่ือมลง ท้ังนี้
เพราะ แมงกานีสจะท าลายศูนย์กลางท่ีบังคับการยืดหดของเลือด (Vasomotor Center) ซึ่งอยู่ใน
สมอง ส าหรับผู้ท่ีเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ซิฟิลิส มาเลเรีย อาการจะทรุดหนักลงอีก โรคแพ้แมงกานีส 
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ปกติไม่ใช่โรคท่ีท าให้ถึงตาย แต่เป็นโรคท่ีสร้างความพิการของร่างกายอย่างถาวรมาตรฐานของ
แมงกานีส ค่าจ ากัดท่ียอมให้มีได้เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณฝุ่นท่ีก าหนดให้มีได้อย่างสูงสุดในโรงงาน 
มาตรฐานของฝุ่นในอากาศของโรงงาน ซึ่งคนงานปฏิบัติงานวันละ 8 ช่ัวโมง 

ก าหนดไว้ 2 แบบ คือ 
1) การนับประมาณของฝุ่น ก าหนดให้ฝุ่นมีความบริสุทธิ์ของหิน ทรายสูงกว่า 

50% ก าหนดให้ไม่เกิน 5 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุตของอากาศ ฝุ่นมีความบริสุทธิ์ของหินทราย 
ต่ ากว่า5% ก าหนดให้ไม่เกิน 50 ล้านอนุภาคลูกบาศก์ฟุตของอากาศ 

2) การช่ังน้ าหนักของฝุ่นท่ีมีหินทราย ก าหนดไว้ดังนี้ ส าหรับฝุ่นท่ีเข้าไปในระบบ
หายใจ ได้ก าหนดดังนี้ 

2.1) 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรของอากาศ % ของหินควอทซ์ ท่ีหายใจเข้า
ไปได้ + 2 

2.2) ส าหรับฝุ่นรวม ก าหนดได้ 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรของอากาศ % 
ของหินควอทซ์รวม + 3 

อัตราท่ีก าหนดในต่างประเทศ (Rule Regulation จาก Federal Register) 
ก าหนดไว้ส าหรับระยะแรกในอากาศมาตรฐาน (National Primary Ambient Air Quality 
Standard) 

1) 0.75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2) 0.260 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก าหนดให้สูงสุดในระยะ 24 ช่ัวโมง ไม่ควร

สูงกว่านี้ 
สารหนู การสูดเอาฝุ่นละอองของสารหนูชนิดอินทรีย์ หรือแก๊สซึ่งมีส่วนประกอบ

ของสารหนู มีการใช้สารหนูในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการแพทย์ โดยเฉพาะใช้ในด้าน
เกษตรกรรมเป็นยาฆ่าแมลงและปราบศัตรูพืช โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้สารหนูก็ได้แก่ โรงงานย้อมผ้า 
โรงงานท าสี ท าดอกไม้เพลิง โรงงานพิมพ์ดอกผ้า โรงงานผลิตแก้ว โรงงงานผสมตะกั่วกับสารหนู 
เพื่อให้เนื้อตะกั่วแข็งขึ้น โรงงานท าผงซักฟอก ถ้าคนงานสูดหายใจเอาแก๊สซึ่งมีส่วนประกอบของสาร
หนูเข้าไปจะมีอาการ คือ 

อาการทางทางเดินหายใจ ท าให้ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ เมื่อสูดหายใจเข้าไป 
บ่อย ๆ นาน ๆ ท าให้เยื่อบุกั้นจมูกทะลุ ติดต่อกันได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด น้ ามูกแห้ง
คอแห้ง เสียงแหบ เกิดมะเร็งท่ีปอด 
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อาการทางผิวหนัง ฝุ่นปลิวถูกผิวหนังจะไปรวมอยู่ท่ีรอยพับท่ีช้ืนแฉะของผิวหนัง 
เช่น รอบ ๆ จมูก รอบ ๆ ปาก บริเวณรักแร้ และขาหนีบ ท าให้เกิดระคายเคือง อักเสบบวมแดงเป็น
ตุ่มแข็งใสพองหรือผิวหนังแข็งด้าน หรือเป็นหูดซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งท่ีผิวหนังได้ 

อาการทางตา จะเกิดอาการตาแดง ตาอักเสบ เพราะถูกรบกวนจนกระทั่ง
เส้นโลหิตฝอยแตก อาการทางระบบประสาท เนื่องจากสารหนูเข้าไปสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิต 
ซึ่งจะมีผลต่อน้ าย่อยท่ีช่วยในระบบเผาผลาญของร่างกาย ท าให้การท างานเสียไป ปลายประสาท
อักเสบแขนขาชาและเป็นอัมพาตในท่ีสุด 

อาการทางสมอง ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อสมอง กระสับกระส่าย ความจ า
เส่ือม อาการอื่น ๆ เช่น เกิดอาการทางตับ สารประกอบอนินทรีย์ นี้สามารถท่ีจะท าลายตับได้ ในราย
ท่ีกินสารประกอบของสารหนูเข้าไปเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดการตับแข็ง ตับอักเสบ 

มาตรฐานสารประกอบของสารหนู 
สารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูในรูปของไอระเหยควัน หรือฝุ่นมีไม่ควรเกิน     

0.5 มิลลิกรัม ต่ออากาศลูกบาศก์เมตร หรือในรูปของแก๊สอาร์ซีนมีไม่ควรเกิน 0.2 มิลลิกรัม/อากาศ
ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.05 ส่วนในล้านส่วนของอากาศ สารหนูชนิดอินทรีย์ เป็นสารท่ีเป็นพิษมาก 
ส่วนมากใช้เป็นแก๊สพิษในสงคราม คนท่ีแพ้พิษแก๊สนี้ก็มักเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สพิษนี้ 

สารอินทรีย์ (Organic Arsenic) ในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) อลิฟาติค อาร์ซีน (Aliphatic Arsine) ซึ่งมีฤทธิ์ท าให้ผิวหนังเป็นผ่ืนแดง และ

มีเม็ดใสพุพองเกิดขึ้น ถ้าหากสูดหายใจเข้าไปจะท าให้เกิดความระคายเคืองต่อปอด ไอ หายใจแน่น    
อึดอัด 

2) อโรเมติค อาร์ซีน (Aeromatic Arsine) ท าให้เกิดอาการเหมือนกลุ่มแรก แต่
จะมีอาการจามอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกอาการหนึ่ง 

3) เฮดเทโรไซคริค อาร์ซีน (Hetarocyclice Arsine) มีฤทธิ์ต่อปอดและท าให้
เกิดการจามอย่างรุนแรงกว่า 2 กลุ่มแรก (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2553) 
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โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าโดยใช้สารเคมีท่ีเป็นสารพิษท่ีเป็นปัจจัยในการ

ผลิตและโรงงานท่ีผลิตสารเคมีข้ันพื้นฐานออกไปใช้ในกิจการอื่น ๆ แบ่งออกเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1) โรงงานผลิตสารเคมี เป็นโรงงานท่ีผลิตสารเคมีชนิดต่าง ๆ ขึ้น เพื่อน าไปใช้ใน
กิจการต่าง ๆ เช่น ผลิตกรดก ามะถัน โซดาไฟ กรดเกลือ โซเดียมซัลเฟต ฯลฯ ในปัจจุบันโรงงาน
ประเภทนี้ยังคงมีกระจายอยู่ในพื้นท่ีโดยรอบกรุงเทพฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้พยายามท่ีจะให้โรงงาน
ชนิดนี้ไปต้ังอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้จัดท าขึ้นใหม่แล้ว 

2) โรงงานผลิตยาฆ่าแมลง โรงงานผลิตยาฆ่าแมลงส่วนมากจะเป็นโรงงานท่ีน า
สารเคมีเข้ามาผสมหรือน ายาฆ่าแมลงเข้ามาบรรจุภาชนะภายในประเทศ โรงงานชนิดนี้มีอยู่ท้ังใน
กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  และปทุมธานี 

3) โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ โรงงานผลิตเย่ือกระดาษส่วนใหญ่เป็นโรงงานท่ีท า
กระดาษใช้เยื่อกระดาษเก่า และมีโรงงานท าเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบใน 4 ประเทศ 4 โรง โดยใช้
สารเคมีพวกโซดาไฟในกระบวนการผลิต 

4) โรงงานฟอกย้อมสี เป็นโรงงานท่ีใช้สารเคมีในการฟอกย้อมสีผ้าท่ีจะใช้เป็น 
ส่ิงทอ โรงงานจะต้ังอยู่ในกรุงเทพ สมุทรปราการ และปทุมธานี โรงงานประเภทนี้นับว่ามีอยู่มาก  
ไม่ต่ ากว่า 200 โรง 

5) โรงงานฟอกหนัง เป็นโรงงานท่ีใช้โครเมียมเป็นสารพิษในกระบวนการฟอก
หนังสัตว์ โรงงานส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

6) โรงงานผลิตยารักษาโรค เป็นโรงงานท่ีส่งยาส าเร็จรูปเข้ามาบรรจุภาชนะและ
จ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งจะมีสารเคมีท่ีเป็นตัวยาอยู่หลายประเภท โรงงานต้ังกระจายอยู่หลายพื้นท่ี
ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และจ านวนโรงงานมีมากไม่ต่ ากว่า 200 โรง 

7) โรงงานท าสี โรงงานประเภทนี้มีกระจายอยู่ท่ัวไป เป็นโรงงานท าสีน้ ามัน         
สีพลาสติก น้ ามันทาไม้ เชลแล็ค และแล็คเกอร์ โดยส่ังสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมของสีเข้ามาผสมน้ ามัน
แล้วจ าหน่ายต่อโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ สารเคมีท่ีเป็นพิษ ได้แก่ ตะกั่ว  
และโครเมียม 

8) โรงงานพลาสติก สารพิษจากโรงานประเภทนี้ได้แก่สารท่ีเป็นกรดหรือด่าง 
และโลหะหนัก เป็นโรงงานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์พวกพลาสติกชนิดต่าง ๆ โดยการน าเข้าเม็ดพลาสติกจาก
ต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ผลิตเม็ดพลาสติกได้แล้วโดยมีโรงงานต้ังอยู่ ท่ีย่าน
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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9) โรงงานชุบโลหะ โรงงานชุบโลหะจะมีสารพิษอยู่หลายชนิด เช่น โครเมียม  
นิเกิล  ไชยาไนต์ สังกะสี ดีบุก เป็นต้น เป็นโรงงานท่ีมีอยู่มากในกรุงเทพท้ังท่ีเป็นโรงงานใหญ่และ
โรงงานเล็กท่ีใช้ตึกแถวเป็นโรงงาน 

10) โรงงานแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานท าถ่านไฟฉาย ซ่อม และประกอบ
แบตเตอรี่ สารพิษจากโรงงานเป็นพวกแมงกานีส ตะกั่ว และสังกะสี ส่วนใหญ่โรงงานประกอบนี้จะ
ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

ถึงแม้ ว่ าโรงงาน ส่วน ใหญ่ จะอยู่ ก รุ ง เทพฯ และ จังหวั ด ใก ล้ เคียง เช่น 
สมุทรปราการ และปทุมธานี แต่ต่างจังหวัดท่ัวประเทศก็มีโรงงานอยู่เป็นจ านวนมาก และนับว่าใน
อนาคตจะมีจ านวนโรงงานมากขึ้น และจะกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น (Greenpeace, 
2555) 

3) สารพิษจากชุมชน 
เมื่อกล่าวถึงมลพิษทางน้ า (Water Pollution) ทุกคนมักจะมุ่งเน้นไปท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมว่าเป็นแหล่งส าคัญท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สาเหตุ
ส าคัญมาจากแหล่งชุมชนท่ีปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากแหล่งชุมชนส่วนใหญ่  
ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้นของเสียหรือน้ าท้ิงจะระบายสู่แหล่งน้ าโดยตรง ท าให้คุณภาพของน้ า
ในแหล่งน้ านั้นเส่ือมลง 

สารเคมีท่ีมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุกคนในทุกระดับช้ัน ทุกครัวเรือน คือ 
สารซักฟอก ซึ่งใช้เพื่อท าความสะอาดเอนกประสงค์ ต้ังแต่ภาชนะ ถ้วย ชาม เส้ือผ้า ตลอดจนอาคาร 
บ้านเรือน โดยมีคุณสมบัติท าให้เกิดฟองดึงเอาส่ิงสกปรกออก และป้องกันไม่ให้ส่ิงสกปรกย้อนกลับเข้า
ไปใหม่ ปริมาณสารซักฟอกท่ีเหลือจากกิจกรรมท าความสะอาดต่าง ๆ เมื่อสะสมอยู่ในแหล่งน้ าเป็น
เวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของน้ า และมีผลโดยตรงต่อสัตว์น้ าด้วย โดยฟองท่ีเกิดขึ้น
นอกจากจะท าให้เสียทัศนียภาพของแหล่งน้ าแล้ว ฟองยังเป็นตัวกั้นท าให้อากาศในน้ าลดลงท าให้ 
น้ าเน่าเสียได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการหายใจของสัตว์น้ า ผลโดยตรงต่อปลา คือ ท าให้ปลาเคล่ือนไหว
ได้ช้า เสียการทรงตัว เหงือกถูกท าลาย เป็นต้น (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2533) 

4) สารพิษจากปัญหาการเผาในท่ีโล่ง 
ชนิดและปริมาณสารพิษขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีเช้ือเพลิงแต่ละประเภท 

(Fuel Composition) ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Fuel Heating Value) ค่าความจุความหนาแน่น
ของเช้ือเพลิง (Bulk Density) ความถี่ของการเผา และปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะของการเผาไหม้ เช่น 
อุณหภูมิของการเผา ความช้ืนของเช้ือเพลิง สัดส่วนของอากาศต่อเช้ือเพลิง สภาวะท่ีไฟไหม้ช้า ๆ หรือ
ไฟครุกรุ่น (Smoldering Flaming) สภาวะท่ีไฟลุกโชติช่วง (Flaming) หรืออีกนัยหนึ่งคือสภาวะท่ีมี
การเผาไหม้สมบูรณ์ และสภาวะท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ชนิดและปริมาณสารพิษท่ีปลดปล่อยออกมาก็
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แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการศึกษาปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษ (Emission Factor) ของการเผา
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่าในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าชนิดและปริมาณของ
สารพิษแตกต่างกัน เมื่อชนิดเช้ือเพลิงแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2.1 นอกจากนี้ยังพบว่า การเผาขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งก าเนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีการปลดปล่อยสารพิษใน
กลุ่มของสารไดออกซิน เช่น สารโพลีคลอริเนตเตต ไดเบนโซ พาราไดออกซิน (Polychlorinated 
Dibenzo-Para-Dioxins) และฟิวแรน (PCDDs/Fs) 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณการปลดปล่อยสารพิษ (Emission Factor) จากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรและไฟป่า หน่วย : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของเช้ือเพลิง 
 

กลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษ เผาตอซัง
ข้าวโพด 

เผาแกลบ ไฟป่า 
ในเขตร้อน 

สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) 

เบนซิน (Benzene) 
โทลูอีน (Toluene) 
สไตรีน (Styrene) 
ไซลีน 

- 
22 
26 
- 

- 
- 

35 
- 

400 
250 
130 
60 

ฟีนอล (Phenol) ฟีนอล - 45 6 
สารไดออกซิน Toxic Equivalence 

Quantities 
PCDDs/FS 

- 5.37x10-7 - 

 
ที่มา:  วรรณา เลาวกุล (2556) น. 2 อ้างถึงใน Paul, et al. (2004) 
 

ส่วนทางชุมชนนั้นท าให้เกิดขยะ และเศษพืช เศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งก่อให้เกิด
สารพิษจากการเผาในท่ีโล่ง การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning) เกิดจาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเผา
เศษพืช เศษวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตร การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาป่าเพื่อบุกรุก ยึดถือ 
ครอบครองพื้นท่ีป่า ล่าสัตว์ ท าไม้ เก็บ/หาของป่า เช่น ผักหวาน และเห็ดเผาะ เป็นต้น ซึ่งการเผาในท่ี
โล่งจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก (PAHs) สารไดออกซิน แก๊สต่าง  ๆ เช่น แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมี เขม่า ควัน ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศและปัญหาหมอกควัน แล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังจะเห็นได้จากช่วง
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เกิดวิกฤติหมอกควัน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2555 ผู้ป่วย
จ านวนมากมีอาการแสบตา น้ าตาไหล แสบคอ แสบจมูก ไอ จาม และโรคระบบทางเดินหายใจ
เพิ่มขึ้น 

ช่องทางท่ีสารพิษจากการเผาไหม้ในท่ีโล่งจะเข้าสู่ร่างกาย มีความเป็นไปได้  
2 ช่องทาง คือ ช่องทางการหายใจ และช่องทางการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 

 
ตารางที่ 2.2  แสดงตัวอย่างความเป็นพิษของสารพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 

กลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษ ความเป็นพิษ 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย 

เบนซิน 
โลหิตจาง กดประสาทส่วนกลาง ตาพร่า 
ชักกระตุก และเป็นสารก่อมะเร็งในเม็ด
เลือดขาว (Leukemia) 

สไตลีน 
กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ และ
เป็นสารก่อมะเร็ง 

โทลูอีน 
กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ โรคไต 
เม็ดโลหิตขาวน้อย 

ไซลีน 
ระคายเคือง ระบบอาหาร ปอดอักเสบ 
เลือดไหลไม่หยุด ตับอักเสบ 

สารไดออกซิน ไดออกซิน/ฟิวแรน 
น้ าหนักตัวลดลง เกิดความผิดปกติท่ีตับ 
เซลล์ตับตาย เกิดความผิดปกติของระบบ
สืบพันธุ์ และเป็นสารก่อมะเร็ง 

สารประกอบโพลีไซคลิกอะโร
มาติก (PAHs) 

เบนโซเอไพริน 
มีความสารถในการก่อมะเร็งต่ออวัยวะ
หลายชนิด 

 
ที่มา:  วรรณา เลาวกุล (2556) 
 

2.2.5 สารพิษจากการเกษตรกรรม 
การเกษตรกรรมในประเทศไทย มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย เกษตรกร 

ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ เช่น ใช้ในปริมาณท่ีมากเกินจ าเป็น หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าการใช้ โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกิดอันตรายหรือพิษภัยต่อมนุษย์ได้ สารเคมี
เหล่านี้บางชนิดไม่สลายตัวจะสะสมอยู่ในดิน หรือแหล่งน้ า สาธารณะเป็นเวลานานนับปี 
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สารเคมีใช้ในการเกษตรกรรม อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้เป็น 2 ประเภท คือ 
ปุ๋ยเคมี เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

แร่ธาตุท่ีจ าเป็นส าหรับพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ในการใช้จ าเป็นต้องทราบ
รายละเอียดของวิธีใช้ ปริมาณ และระยะเวลาใช้ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตาม จึงจะมีประสิทธิภาพ  
ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ปริมาณของปุ๋ยทีใช้มากเกินไป ส่วนท่ีเหลืออาจเปล่ียนแปลงเป็น
สารเคมีชนิดอื่น เช่น ไนเตรทหรือแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อพืชและอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม
ด้วย 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท่ีนิยมใช้ในหมู่เกษตรกรไทยคือ สารเคมีก าจัดแมลง สารเคมี
ก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดเช้ือรา สารเคมีก าจัดหนู สารเคมีก าจัดหนอน และสารเคมีก าจัดไร 
อันตรายท่ีเกิดจากใช้สารเคมีประเภทนี้มากกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี มีท้ังอันตรายท่ีเกิดแก่ผู้ใช้ 
ผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อม และอันตรายเนื่องจากใช้ในทางท่ีผิด เช่น ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ หรือฆาตกรรม 
ดังนั้น ในการใช้สารเคมีประเภทนี้ จึงควรอ่านฉลากวิธีใช้ตลอดจนการเก็บรักษาและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและประเภทของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชการแบ่ง
ประเภทของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฉัตรวรุณ จ าปาวัน (2546) ได้จ าแนกออกเป็นหลายชนิด โดยอาศัย
หลักการดังต่อไปนี้ 

1) จ าแนกตามลักษณะองค์ประกอบทางเคมี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine หรือ Chlorinated Hydrocarbon)    

เป็นกลุ่มสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการน าเข้ามาใช้ในระยะแรก  ๆ ปัจจัยสารเคมีกลุ่มนี้ได้ถูกห้าม
น ามาใช้ทางด้านการเกษตร เพราะมีการตกค้างของสารเคมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมนาน สลายตัวช้า และ
สามารถสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ได้ดี บางชนิดยังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคมะเร็ง สารเคมีในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ดีดีที ลินเดน ดีลดรีน เอ็นซัลแฟน และไดโคเฟล เป็นต้น 

กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (Oranophosphorus) เป็นกลุ่มของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในปัจจุบัน สารเคมีในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จัดว่ามีความเป็นพิษค่อนข้างสูง  
จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้  สารเคมีในกลุ่มนี้  ได้แก่ เมทิลพาราไทออน             
เมวินฟอสไดเมทโธเอท โมโนโครโตฟอส และมาราไทออน เป็นต้น 

กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) เป็นกลุ่มสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการใช้มากพอ
กับกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และยังจัดว่ามีความเป็นพิษค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน สารเคมีในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
เม็ทโธมิล คอร์บาริน คาร์โบฟูแวน พีพีเอ็มซี เป็นต้น 

กลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyretriod) เป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการออกฤทธิ์เร็วและ 
มีพิษค่อนข้างต่ า จึงเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่สารเคมีในกลุ่มนี้มีการสลายตัวเร็ว จึงต้อง 
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ใช้บ่อย และราคาค่อนข้างสูง ในระยะหลังพบว่าแมลงส่วนใหญ่เริ่มสร้างความต้านทานต่อสารเคมีใน
กลุ่มนี้ ท าให้การใช้บางครั้งไม่ค่อยได้ผล สารเคมีในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไซอาโลทรินแอล ไซเปอร์เมทริน 
เฟนวาเลอเรท เดลต้าเมทริน เป็นต้น 

กลุ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง เป็นสารสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติคล้าย
ฮอร์โมนท่ีพบในแมลง เมื่อแมลงได้รับสารเข้าไป สารเคมีกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการลอก
คราบของแมลงและท าให้แมลงตายในท่ีสุด เนื่องจากไมส่ามารถสร้างผนังล าตัวได้ตามปกติ สารเคมีใน
กลุ่มนี้ ได้แก ่ไดฟลูเบนซูรอน บูโพรเฟซิน คลอร์ฟลูอาซูรอน เป็นต้น 

กลุ่มเช้ือจุลินทรีย์ (Microbial Insecticides) เป็นกลุ่มสารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชท่ีพัฒนามาจากเช้ือจุลินทรีย์ต่าง ๆ มีความเป็นอันตรายน้อยต่อมนุษย์ สัตว์เล้ียง และแมลง
ธรรมชาติ เป็นสารพวกเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ท่ีมีขายตามท้องตลาด ได้แก่ อะบาเม็กติน 
อาร์โกน่า ทูริไซด์แบคโตสปีน เป็นต้น 

กลุ่มสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีได้จากพืช (Botanical Insecticides) เป็นสารท่ีได้
จากการสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช มีคุณสมบัติในการก าจัดศัตรูพืชท่ีออกฤทธิ์โดยการสัมผัสและ 
กินตาย มีพิษต่อสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมน้อย ออกฤทธิ์ท าลายแมลงได้อย่างรวดเร็ว และยังไม่พบว่า แมลง
สร้างความต้านทานต่อสารก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มนี้  แต่สารในกลุ่มนี้มีการสลายตัวได้ง่ายหรืออย่าง
รวดเร็ว เมื่อถูกแสงแดดหรืออากาศ สารในกลุ่มนี้ ได้แก่ พวกยาสูบ ไพริทรัม สะเดา เป็นต้น 

2) จ าแนกตามชนิดของศัตรูพืชท่ีท าการควบคุม ได้ดังนี้ 
2.1) สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลง (Insecticide) เช่น พาพาไทออน 
2.2) สารเคมีป้องกันและก าจัดไร (Acaricide) เช่น อะบาเม็กติน เคลเทน 
2.3) สารเคมีป้องกันและก าจัดไส้เดือนฝอย (Nematicide) เช่น นีมากอน 
2.4) สารเคมีป้องกันและก าจัดเช้ือรา (Fungicide) เช่น แคปเทน เบนเลท 
2.5) สารเคมีป้องกันและก าจัดแบคทีเรีย (BacteriAcide) 
2.6) สารเคมีป้องกันและวัชพืช (Herbicide) เช่น พาราควอท 
2.7) สารเคมีก าจัดหนู (Rodenticide) เช่น วาฟาริน 
2.8) สารเคมีป้องกันและก าจัดนก (Avicide) 
2.9) สารเคมีป้องกันและก าจัดหอยทาก (Molluscide) เช่น เมตาดีไฮด์ 

3) จ าแนกตามปฏิกิริยาท่ีเกิดต่อศัตรูพืช ได้ดังนี้ 
3.1) สารขับไล่ (Repellent) เป็นสารเคมีท่ีใช้ในการขับไล่ศัตรูพืช 
3.2) สารล่อหรือสารดึงดูด (Attractant) เป็นสารเคมีท่ีใช้ล่อหรือดึงดูดศัตรูพืช 
3.3) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulator) เป็น

สารเคมีท่ีใช้ในการยับยั้ง เร่ง หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการต่าง ๆ ภายในต้นพืช 
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3.4) สารท่ีท าให้ใบพืชร่วง (Defoliant) เป็นสารเคมีท่ีท าให้ใบพืชร่วง 
3.5) สารท่ีท าให้พืชเห่ียว (Desiccant) เป็นสารเคมีท่ีใช้เร่งให้พืชเห่ียวแห้ง 
3.6) สารยับยั้งการคายน้ า (Antitranspirant) เป็นสารเคมีท่ีใช้เคลือบใบพืช เพื่อ

ป้องกันคายน้ าหรือศูนย์เสียการคายน้ าของพืช 
4) จ าแนกตามคุณสมบัติทางเคมี 

4.1) สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพื ชประเภทอินทรีย์สารสังเคราะห์ 
(Synthetic Organic Pesticides) เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนท่ีมนุษย์สังเคราะห์
ขึ้นมาใช้ เช่น มาราไทออน แคปแทน เป็นต้น 

4.2) สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชประเภทอินทรีย์สารท่ีได้จากพืช (Plant 
Derived Organic Pesticides) เป็นสารเคมีท่ีสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เฟนวาเลอเรท 

4.3) สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชประเภทอนินทรีย์สาร  (Inorganic 
Pesticides) เป็นสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชท่ีได้จากแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ สารหนู ดีบุก 
ทองแดง โบรอน ตะกั่ว ปรอท สังกะสี สารตัวอย่าง เช่น บอร์โด มิกซ์เจอร์ 

4.4) สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชประเภทเชื้อจุลินทรีย์  (Microbial 
Pesticides) เป็นสารเคมีท่ีได้จากเช้ือจุลินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก ่พวกเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา 

5) จ าแนกตามรูปแบบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รูปแบบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ี
มีใช้ในประเทศไทย มีดังนี้ (พาลาภ สิงหเสนี, 2540) 

5.1) แบบผงผสมน้ า : Water Dispersible Powder (WDP), Wattle Powder 
(WP) สารเคมีรูปแบบนี้จะประกอบด้วยสารท่ีจะให้เจือจาง (Dilutent) ได้แก่ ผงดินขาว แป้งฝุ่นหรือ
สารอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีสารท่ีช่วยในการเกาะผิวพื้น เช่น สารช่วยท าให้ใบพืชเปียกง่าย 
(Wetting Agents) สารช่วยในการกระจายตัว (Dispersing Agents) สารเคมีชนิดนี้ปรุงจากส่วนผสม
ท่ีมีการบดละเอียดมาก เวลาน ามาใช้จึงต้องผสมน้ าเป็นจ านวนมาก  เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของ
ส่วนผสมตามท่ีต้องการให้ได้ส่วนผสมสีขุ่นพร้อมท่ีจะน าไปใช้ต่อไป 

5.2) แบบน้ ามัน : Emulsifiable Concentrate (EC) สารเคมีในรูปแบบนี้จะ
ประกอบด้วย ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ในตัวท าลาย ซึ่งยังไม่สามารถเข้ากับน้ ามันได้ต้องเติมสาร 
Emulsifier เพื่อให้สารเคมีผสมกับน้ าได้ และช่วยให้สามารถเกาะใบพืชหรือเกาะผนังของตัวแมลงได้ดี
ด้วย เวลาใช้น าไปผสมกับน้ าให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการ (ท าให้ได้ส่วนผสมสีขาวขุ่น) เป็นสารเคมีท่ี
มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด 

5.3) แบบน้ าเข้มข้นหรือน้ า : Solution Concentrate (SC), Water Soluble 
Concentralte (WSC), Liquid Concentrate (LC) ลักษณะสารเคมีรูปแบบนี้โดยท่ัวไปจะคล้ายกับ
แบบน้ ามันและมักจะจัดรวมอยู่ในแบบเดียวกัน สารเคมีแบบน้ าเข้มข้นนี้ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ 
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และตัวท าละลายท่ีผสมน้ าได้ (Water Miscible Solvents) ไม่มีสาร Emulsifier) ดังนั้นเวลาผสมน้ า
แล้วส่วนผสมจึงไม่มีสีขาวขุ่น 

5.4) แบบน้ าเข้มข้นแขวนลอยหรือน้ าข้น : Suspension Concentrate (F), 
Foldable Formulation (F or FL) สารเคมีรูปแบบนี้ท าได้โดยการบดสารออกฤทธิ์กับสารพาหะ 
ผงดินขาวแล้วน าส่วนผสมท่ีไม่ออกฤทธิ์ เช่น น้ า มาผสมจะได้ยาฆ่าศัตรูพืชแบบน้ าข้นลักษณะคล้าย
สารเคมีแบบผงผสมน้ า น ามาใส่ลงไปในน้ าเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากัน  สารรูปแบบนี้ใช้สะดวกและ
ละลายน้ าได้ดีเท่ากับแบบผงผสมน้ า 

5.5) แบบผงละลายน้ า : Water Soluble Powder (WSP of SP) เป็นสารเคมี
ท่ีผลิตออกมาในรูปแบบเม็ดหรือเกล็ด สามารถละลายน้ าได้ทันที ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ท่ีละลาย
น้ าได้ ซึ่งท าเป็นผงหรือเกล็ดเล็ก ๆ อาจเติมสารช่วยเกาะผิวพื้น เพื่อช่วยให้เปียกใบพืชได้ดีขึ้นหรือ
อาจเติมสารบางชนิดมาผสมเพื่อช่วยไม่ให้จับตัวเป็นก้อน  สารเคมีแบบนี้จะละลายน้ าได้ทันทีและ 
ไม่ตกตะกอน หากเก็บไว้นาน ๆ แล้วถูกความช้ืนมักจะจับตัวเป็นก้อนแข็งยากแก่การชั่งตวง 

5.6) แบบผงฝุ่น : Dust (D) เป็นสารท่ีผลิตออกมาโดยการน าสารออกฤทธิ์มา 
บดละเอียดแล้วผสมกับผงของสารไม่ออกฤทธิ์อื่น เช่น ผงทัลก์ (Talc) และ Bentiontie ส่วนผสม
เหล่านี้จะช่วยเป็นสารพาหะหรือท าให้เจือจางลง มีเปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์ต่ า สารเหล่านี้สามารถ
ใช้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นได้ทันที ส่วนใหญ่มักจะใช้ในแหล่งท่ีขาดแคลนน้ า ข้อเสียของสารรูปแบบนี้คือ
เวลาใช้มักมีการฟุ้งกระจายก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และส่ิงแวดล้อมได้ง่าย การเก็บและการขนส่ง
ต้องใช้ปริมาณมากกว่าปกติเนื่องจากมีความเข้มข้นต่ า 

5.7) แบบเม็ด : Granule (G) สารเคมีรูปแบบนี้โดยท่ัวไปจะมีลักษณะคล้ายกับ
แบบผงต่างกันตรงท่ีมีขนาดเม็ดใหญ่กว่า ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์และสารพาหนะหรือสารท าให้
เจือจางตลอดจนสารอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ผลิต โดยน าสารออกฤทธิ์ เช่น ทรายหรือวัสดุอื่น
บางชนิด อาจจะเคลือบผิวนอกของเม็ดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีแบบเม็ด การใช้ให้
ใส่ลงดินเท่านั้น หากดินมีความช้ืนพอสารเคมีจะออกฤทธิ์ซึมไปตามระบบราก ห้ามน าไปละลายน้ า 
เพราะนอกจากจะละลายยากแล้วยังมีอันตรายสูงอีกด้วย 

การสลายตัวของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในส่ิงแวดล้อม 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการน ามาใช้ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ าวนมากและมีอยู่ใน

สูตรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 สูตร สามารถแบ่งการสลายตัวของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในส่ิงแวดล้อม
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (พิชิต ค าภาเกะ, 2546) 

1) กลุ่มที่สลายตัวเร็ว ส่วนใหญ่มักเป็นสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต  เช่น       
พาราไทออน เมทธิลพาราไทออน ส่วนสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมต เช่น คาร์โบฟูเรน  คาร์บาริล        
สารดังกล่าวจะสลายตัวภายใน 1-12 สัปดาห์ หลังจากฉีดพ่นแล้ว 
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2) กลุ่มท่ีสลายตัวปานกลาง สารเคมีกลุ่มนี้จะสลายตัวภายใน 1-8 เดือน หลังการ
ฉีดพ่นแล้ว เช่น 2, 4 ดี และอาทราซิน เป็นต้น 

3) กลุ่มท่ีสลายตัวช้ามาก มักเป็นสารเคมีในกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon    
ซึ่งมีการใช้กันอย่างมากทั้งทางการเกษตรและการสาธารณสุข  สารเคมีกลุ่มนี้จะสะสมอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมได้เป็นเวลานาน และจะสลายตัวหมดภายในระยะเวลา 2-5 ปี เช่น สารดีดีที ลินเดน  
ไดโคเฟล 

4. กลุ่มท่ีแทบจะไม่มีการสลายตัวเลย ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของ
สารหนู ตะกั่ว และปรอท 

ความรู้เกี่ยวกับสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 
อันตรายและความรุนแรงของสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส อันตราย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีเข้าสู่ร่างกาย มี 2 แบบ 
1) แบบเฉียบพลัน กรณีได้รับสารจ านวนมาก จะมีอาการมึนงง วิงเวียน ตาพร่า 

อาเจียน ม่านตาหรี่ ชักกะตุก ถึงตายได้ 
2) แบบเรื้อรัง กรณีได้รับสารทีละน้อย จะสะสมจนก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  

ท าให้อ่อนแอลง เกิดโรคได้ง่ายเกี่ยวกับสมอง ไต มะเร็ง มีอาการอ่อนเพลียง่าย เบ่ืออาหาร ความดัน
ต่ า ปัสสาวะบ่อย อัมพาต ถึงตายได้กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส เป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีฟอสฟอรัส
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ มีพิษค่อนข้างสูง สลายตัวเร็ว มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์โคลีน-
เอสเตอเรสแบบถาวร สารนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายท าให้เกิดการค่ังในร่างกาย เนื่องจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัส 
จะรวมกับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส กลายเป็นสารท่ีคงทนมาก สลายตัวได้ยากท าให้ร่างกายขาด
เอนไซม์ท่ีจะใช้สลายตัวของ Acetylcholine เมื่อมีการสะสมของ Acetylcholine มากขึ้นท าให้เกิด
อาการต่าง ๆ ได้ อันตรายในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร คล่ืนไส้ วิงเวียน ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อม ๆ แน่นหน้าอก ถ้าอาการรุนแรงจะปวดท้อง ท้องเดิน ตาพร่า 
ล้ินกระตุก เหงื่อและน้ าตาไหล น้ าลายฟูมปาก อุจจาระปัสสาวะราด ชัก หายใจล าบาก หน้าเขียวคล้ า 
อาจชักและหมดสติได้ ระยะเวลาท่ีเกิดอาการขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษและสภาพของร่างกาย หาก
ได้รับยากล่อมประสาท ยานอนหลับหรือด่ืมสุราร่วมด้วย จะเร่งให้เกิดอาการเร็วขึ้นระยะเวลา อาจ
ต้ังแต่ทันทีทันใดจนถึง 12 ช่ัวโมง 

การได้รับสารพิษโดยการหายใจ จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบการหายใจและ 
ท่ีตาก่อน ภายใน 2-3 นาที เช่น แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจไม่สะดวก น้ าตาน้ ามูกไหล    
ตาพร่า และปวดบริเวณระหว่างค้ิว 

การได้รับสารพิษโดยการกิน จะเกิดอาการผิดปกติขึ้นภายใน 15 นาที - 2 ช่ัวโมง 
เป็นอาการท่ีเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเดิน 



 41 

การได้รับสารพิษทางผิวหนัง เกิดขึ้นได้ภายใน 15 นาที - 4 ช่ัวโมง มีเหงื่อไหล
ออกมาบริเวณท่ีได้รับสารพิษร่วมกับมีการกระตุกของกล้ามเนื้อ สารเคมีท่ีใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 3 ทาง คือ 

1) ทางผิวหนัง โดยสารเคมีจะดูดซึมเข้าทางผิวหนังซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ สภาพผิวหนัง หากมีการฉีกขาดหรือมีบาดแผล ตุ่มหรือถลอก การดูดซึมของสารจะดีกว่า
ผิวหนังปกติ ความสามารถในการละลายซึมผ่านผิวหนังของสารเคมี ถ้าสารนั้นละลายได้ดีในไขมัน 
จะดูดซึมได้ดี ขนาดของสารเคมี ถ้าสารเคมีมีขนาดเล็กจะดูดซึมได้ดีกว่า ส่วนสารเคมีท่ีมีขนาดใหญ่ 
จะไม่ดูดซึม อุณหภูม ิสารเคมีบางกลุ่มจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีมากในอุณหภูมิร้อนจัด 

2) ทางปาก สารเคมีท่ีเข้าสู่ร่างกายทางปากมักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ เช่น 
สารละลายกระเด็นเข้าปากในขณะท าการพ่นสาร หรือใช้มือท่ีเป้ือนสารเคมีและไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบ
จับอาหาร ซึ่งสารเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางปากแล้วก็จะเข้าสู่ทางเดินอาหารและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส
โลหิตไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

3) หายใจ สารเคมีที่อยู่ในรูปของฝุ่นหรือสารละลาย  โดยการสูดหายใจเข้าไป
โดยเฉพาะขณะฉีดยา (เชษฐา ตันวีระ, 2544) 

2.2.6 สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
น้ ายาล้างห้องน้ า  
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประชาชนผู้บริโภคนิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลาย  เพ ราะท าให้ เบ าแรงในการท าความสะอาด แ ต่บาง ทีอาจใช้พ ร่ า เพ รื่ อ โดย 
ไม่จ าเป็นก็ได้ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ ามีสารเคมีท่ีใช้คือกรดเกลือมีช่ือทางเคมีว่า กรดไฮโดรคลอริก 

โครงสร้างทางเคมีของกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ คือ HCl ในผลิตภัณฑ์ล้าง
ห้องน้ าจะมีกรดไฮโดรคลอริกร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และมีประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดชะล้างรอยเปื้อนภายใน 5 นาที กรดไฮโดรคลอริกมีคุณสมบัติเป็นกรดแก่ ท าปฏิกิริยากับ
หินปูน (แคลเซียม) เกิดฟองฟู่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถกัดกร่อนโลหะได้เป็นอย่างดี 
จึงใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดห้องน้ าเพื่อขจัดคราบท่ีเกิดจากการตกตะกอนของอนุภาคโลหะ
ซึ่งเป็นคราบขาวเทา หรือคราบสนิมสีส้ม ตามผนังและพื้นห้องน้ าได้ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดอ่าง กระเบ้ือง และโถส้วม นอกจากนั้นอาจจะผสมกับกรดฟอสฟอริกและสารลดแรงตึงผิว เช่น 
Nonylphenol, Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) เพื่อให้สารออกฤทธิ์สัมผัสกับพื้นผิว
ห้องน้ าได้ดีขึ้น ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์สูตรนี้บ่อย ๆ อาจท าให้ผิวหน้าของพื้นห้องน้ าค่อย ๆ หลุดออก ซึ่งเมื่อ
ใช้ไปเป็นเวลานานพื้นห้องน้ าอาจถูกกัดเซาะผิวหน้าท าให้ขรุขระไม่เรียบมัน และท าให้คราบสกปรก
ติดฝังแน่นตรงรอยหยาบของผิวกระเบ้ืองได้มากขึ้น 
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ความเป็นพิษ 
กรดไฮโดรคลอริกในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ โดยการสัมผัส 

การหายใจและการรับประทานหรือกลืนกิน 
- ถ้ากรดไฮโดรคลอริกถูกผิวหนังจะท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรง 

ท าให้เกิดผิวหนังอักเสบ บวม แดง เจ็บแสบและอาจท าให้เกิดผลเสียอย่างถาวรต่อผิวหนัง 
- ไอระเหยหรือละอองไอของกรดไฮโดรคลอริกแม้ในปริมาณน้อย ๆ ก็ท าให้เกิดการ

ระคายเคืองตาได้ ท าให้ตาแดง ในความเข้มข้นสูง ๆ ท าให้เกิดแผลไหม้หรือตาบอดได้ 
- การสูดดมไอระเหยของกรดไฮโดรคลอริกท าให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อนระบบทางเดิน

หายใจ ต้ังแต่แสบจมูก ล าคอ ไปจนถึงหายใจล าบาก ท าให้เป็นแผลไหม้ มีแผลอักเสบท่ีจมูกและล าคอ 
สารเคมีขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง 

จะเป็นสารท่ีอันตรายมีฤทธิ์กัดกร่อน อย่างแรง ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือกรดซัลฟูริก สารเคมี
เหล่านี้ท างานโดยการกัดกร่อนส่ิง อุดตัน ในขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติกัดผิวหนังอย่างรุนแรงด้วย 
แม้กระท่ังไอระเหยของสารเหล่านี้ก็มีอันตรายอย่างแรงเช่นกัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ในเชิง
ป้องกันการอุดตัน แต่ให้ใช้น้ าต้มเดือด หรือผงฟูหนึ่งก ามือ และน้ าส้มสายชูครึ่งถ้วยเทลงในท่อน้ าท้ิง
สัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารขจัดส่ิงอุดตุนในท่อน้ าท้ิง รวมท้ังปลอดภัยต่อผู้ใช้
และส่ิงแวดล้อม มากกว่า 

ขณะใช้สารเคมีประเภทกรดหรือด่างอย่างแรง  เพื่อขจัดส่ิงอุดตันต้องสวมถุงมือ 
และแว่นนิรภัยป้องกันการกระเด็นเข้าตา หลีกเล่ียงการสูดดมไอท่ีเกิดขึ้น 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีมีการน ามาใช้เป็นสารขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง ได้แก่ พวกเอ็นไซม์
และจุลินทรีย์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมมากกว่า แต่อาจไม่ได้ผลเร็วอย่างท่ีคาดหวัง 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) 
ช่ือพ้อง โซดาไฟ, โซดาไฮเดรท, โซดาแผดเผา, Caustic soda, Sodium Hydrate, 

Lye, Soda Lye, Caustic Flake 
สูตรโครงสร้างทางเคมี :  NaOH 
ความเข้มข้นในผลิตภัณฑ์ขจัดส่ิงอุดตันในท่อน้ าท้ิง 
ในรูปของแข็ง ประมาณ 53-55% โดยน้ าหนัก 
ในรูปสารละลาย ประมาณ 24-25% โดยน้ าหนัก 
การเกิดพิษ 
เกิดจากการรับประทาน การสัมผัส หรือการสูดดมไอระเหย  ท่ีเข้มข้นหรือมาก

เกินไป 
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กลไกการออกฤทธิ์ / การเกิดพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแรง 
- การหายใจเอาไอระเหยท่ีขึ้นจากท่อหลังการเทสารลงไป ท าให้หายใจติดขัด 

ล าบาก ท าลายเนื้อเยื่อปอด เป็นแผลพุพองในล าคอ จมูก ตา หู ริมฝีปาก และล้ิน รุนแรงถึงขั้น 
ตาบอดได้ 

- การสัมผัสผิวหนัง เกิดระคายเคือง จนถึงผิวหนังไหม้พุพอง ผิวหนังท่ีถูกสารกัด
อย่างรุนแรงก็อาจเป็นมะเร็งได้ 

รับประทานเข้าไป จะระคายเคืองหลอดอาหารอย่างรุนแรง เป็นแผลไหม้ ปวดท้อง
อย่างรุนแรง อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกในอุจจาระ 

น้ ายาล้างจาน 
Linear Alkylbenzene Sulfonates, Sodium Salt (LAS) 
จัดเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) LAS เป็นสารผสมของ

สารท่ีมีจ านวนคาร์บอนอยู่ระหว่าง 10-14  อะตอมบนสายอัลคิล (Alkyl Chain) ซึ่งต่อกับวงแหวน
เบนซินท่ีต าแหน่งพารา 1 LAS ในรูปของเกลือโซเดียมจัดเป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
เส้ือผ้า และผลิตภัณฑ์ล้างจาน ในความเข้มข้นระหว่าง 5-25% 2 เนื่องจาก LAS สามารถท าให้ 
ส่ิงสกปรก หรือคราบไขมันหลุดจากผิวของผ้าหรือจานชามได้ 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

จ านวนคาร์บอนอะตอม (x + y) มีจ านวน  7-11 อะตอม 
อาการเมื่อเป็นพิษ 
ความเป็นพิษของสารนี้ต่อมนุษย์จัดว่าเป็นพิษน้อย โดยท่ัวไปอาจก่อให้เกิดอาการ

ระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือตาได้เล็กน้อย ในการทดลองการก่อการระคายเคืองของสารนี้ต่อผิวหนัง
และตาในกระต่าย พบว่าสารนี้สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองท่ีตาได้ในความเข้มข้น 5% ส่วนท่ี
ผิวหนังต้องใช้ในความเข้มข้นที่สูงประมาณ 47-50%  ส่วนความเป็นพิษเมื่อรับประทานนั้น ต้องได้รับ
สารนี้ในความเข้มข้นมากกว่า 65% และจากการทดลองในหนูพบว่าปริมาณสารมากที่สุดที่ยัง
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ปลอดภัยเมื่อรับประทาน คือ 85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 4 อาการเป็นพิษท่ีพบได้ในหนูจะพบ
ความผิดปกติ ดังนี้ เดินโซเซ ขนต้ังชัน การหายใจลดลง ง่วงซึม หนังตาตก ท้องเสีย เป็นต้น 

น้ ายาท าความสะอาดพื้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดบ้านท่ีนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนประกอบส าคัญซึ่งมีบทบาทในการช าระล้างคราบมันสกปรกคือสารลดแรง
ตึงผิว (Surfactant) นอกจากนี้ยังมีการเติมสารอื่น ๆ และสารปรุงแต่ง ได้แก่ สารขจัดคราบ สารให้
กล่ินหอม และสี เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีและน่าใช้มากยิ่งขึ้น 

โครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตึงผิว ประกอบด้วย สองส่วนหลัก คือ ส่วนหัวซึ่งมี
คุณสมบัติชอบน้ า (Hydrophilic Head Group) และส่วนหางซึ่งไม่มีขั้วและมีคุณสมบัติชอบไขมัน 
(Hydrophobic Tail) 

 

 
 

สารลดแรงตึงผิวท่ีมักพบว่า มีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักตามชนิดโครงสร้างของส่วนหัว ได้แก่  

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) เช่น สารกลุ่มอัลคิลเบนซีน
ซัลโฟเนต (Alkylbenzene Sulfonate) อัลคิลซัลเฟต (Alkyl Sulfate) และอัลคิลฟอสเฟต (Alkyl 
Phosphate) ในรูปเกลือโซเดียม เป็นต้น 

 

 
สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (Cationic Surfactant) ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ

ของควอเทอนารีแอมโมเนียม (Quaternary Ammonium) ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีประจุบวกโดยมักพบในรูป
เกลือคลอไรด์ เช่น เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) เป็นต้น สารในกลุ่มนี้ยังมัก
พบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียด้วย  
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สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) เช่น สารในกลุ่มอัลคิล
ฟีนอล (Alkyl Phenol) อัลคิลฟีนอลเอทอกซีเลต (Alkyl Phenol Ethoxylates) และอัลคิล 
แอลกอฮอล์เอทอกซีเลต (Alkyl Alcohol Ethoxylates) เป็นต้น  

 
สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกและประจุลบ  (Amphoteric Surfactant) เช่น 

สารประกอบในกลุ่มของอัลคิล บีเทน (Alkyl Betaine) เป็นต้น  
 

 
 

สารลดแรงตึงผิวแต่ละประเภทดังข้างต้นมีการน ามาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์ช าระล้างชนิดต่าง ๆ เช่น สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบมักเป็นชนิดท่ีนิยมใช้กันมากใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ัวไป เนื่องจากมีคุณสมบัติในการช าระล้างได้ดี สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุ
บวกอาจมีการน ามาผสมในน้ ายาท าความสะอาดสูตรฆ่าเช้ือโรค สารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีมีท้ังประจุบวก
และลบมักใช้ในผลิตภัณฑ์ช าระล้างส าหรับเด็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติก่อการระคายเคืองต่อตา และ
ผิวหนังค่อนข้างน้อย ส าหรับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทน้ ายาท าความสะอาดพื้น มักนิยมใช้
สารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีไม่มีประจุ เนื่องจากให้ฟองน้อย สามารถท าความสะอาดพื้นผิวได้ดี หนึ่งในสาร
ลดแรงตึงผิวชนิดนี้ ท่ีมักพบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดพื้นผิวยี่ห้อต่าง ๆ คือ สารกลุ่ม
อัลคิลฟีนอลเอทอกซีเลต เช่น โนนิลฟีนอล อีทอกซีเลต (15 EO) (Nonyl Phenol Ethoxylates  
(15 EO)) เป็นต้น 
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โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
โนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (15 EO) หรืออาจเรียกว่า เอทอกซีเลตเตทโนนิลฟีนอล 

(Ethoxylated Nonyl Phenol) (ใช้ช่ือย่อว่า NPE-15EO) เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มโนนิลฟีนอลท่ีมีการ
เติมหมู่เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) ลงในโครงสร้าง ตัวเลข 15 EO ท่ีอยู่ในวงเล็บระบุถึง
จ านวนโมเลกุลของหมู่เอทิลีน ออกไซด์ท่ีมีอยู่ในโครงสร้าง 

 

 
 

NPE-15EO มีลักษณะเป็นไขสีขาว สามารถน ามาเป็นส่วนผสมส าคัญในผลิตภัณฑ์
น้ ายาท าความสะอาดพื้นท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ เช่น 1-3% เป็นต้น กลไกการท าความสะอาดเกิดจาก
การท างานของสารลดแรงตึงผิว โดยส่วนหางท่ีชอบไขมัน (สายโซ่คาร์บอนโนนิล) จะหันเข้าไปเกาะกับ
ส่ิงสกปรกคราบไขมัน ในขณะท่ีโครงสร้างส่วนท่ีชอบน้ าของ NPE จะเรียงตัวหันออกเข้าจับกับน้ า  
เกิดการรวมตัวเป็นไมเซลล์ (Micelle) ช่วยในการกระจายตัวอยู่ในตัวกลางท่ีเป็นน้ า กักเก็บคราบ
ไขมันไว้ภายใน   

 
 

นอกจากนี้การท่ี NPE เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ จึงเกิดฟองน้อยและมี
คุณสมบัติในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ท่ีความเข้มข้นต่ า ล้อมรอบส่ิงสกปรกคราบไขมันไว้ด้านใน จึง
ป้องกันส่ิงสกปรกท่ีกระจายตัวอยู่ในน้ ากลับมาเกาะท่ีพื้นผิวอีกครั้ง 

ความเป็นพิษและอาการพิษ 
น้ ายาท าความสะอาดพื้นท่ีมี NPE เป็นส่วนผสม หากใช้ในปริมาณและความเข้มข้น

ท่ีเหมาะสมตามฉลากแนะน า จัดเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปแล้ว 
ความรุนแรงของการเกิดพิษข้ึนกับความเข้มข้น ปริมาณท่ีได้รับ และทางท่ีได้รับเข้าสู่ร่างกาย 
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มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE เช่น หากรับประทาน สูดดม 
หรือสัมผัสกับผิวหนังท่ีความเข้มข้นสูง ๆ จะท าให้เกิดการระคายเคืองเย่ือบุทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร ตา และผิวหนังอย่างรุนแรง มีอาการไอ วิงเวียน หายใจหอบถี่ อาเจียน 

จากการทดสอบในสัตว์ทดลอง พบว่า ปริมาณสารต่ าสุดท่ีท าให้หนูทดลองตาย 
ร้อยละ 50 อยู่ท่ีประมาณ 1650 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม 

น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาท าความสะอาดสารพัดประโยชน์  และน้ ายาเช็ดกระจก 
หลายยี่ห้อมีแอมโมเนียเป็นส่วนผสม แอมโมเนียมีฤทธิ์เป็นด่างและสามารถกัดกร่อน มีสูตรเคมี คือ 
NH3 ซึ่งปกติจะอยู่ในสถานะแก๊สไม่มีสีท่ีมีกล่ินฉุนเฉพาะตัว แต่เมื่อละลายน้ า จะอยู่ในรูปสารละลาย
ของ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) อย่างไรก็ตามแอมโมเนียสามารถระเหยออกมาเป็นแก๊ส 
และอาจเป็นอันตรายต่อทางเดิน หายใจและดวงตาได้ โดยท่ัวไปความเข้มข้นของแอมโมเนียใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5-10% น้ าหนักต่อปริมาตร 

ผลของแอมโมเนียต่อสุขภาพ 
ผลจากการสูดดม 
หากได้รับในปริมาณไม่มากอาจท าให้เกิดอาการระคายเคือง  แสบจมูกและล าคอ ไอ

หรือจาม  แต่ถ้าได้รับในปริมาณท่ีสูงขึ้นอาจถึงขั้นหายใจผิดปกติ น้ าค่ังในปอดและอาจน าไปสู่การ 
อุดตันของทางเดินหายใจได้ เด็กท่ีสัมผัส แก๊สแอมโมเนียในปริมาณเท่ากับผู้ใหญ่  อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากแอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ่ และอาจท าให้มีอาการท่ีรุนแรงกว่า เนื่องจากเด็กมีพื้นท่ีผิว
ของปอดท่ีจะสัมผัสกับแอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ่ 

ผลเมือ่เข้าตา 
แอมโมเนีย สามารถซึมซาบเข้าสู่ดวงตา และเป็นอันตรายได้มากกว่าด่างชนิดอื่น ๆ 

ดังนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอมโมเนียเข้าตาโดยตรง หรืออาจเป็นไอของแอมโมเนีย แม้ในปริมาณต่ า 
(100 ส่วนในล้านส่วน) จะท าให้เกิดการระคายเคืองเปลือกตาปิด และเป็นอันตรายต่อกระจกตาได้ 
หากได้รับแอมโมเนียในปริมาณมาก ๆ อาจถึงขั้นตาบอดช่ัวคราวหรือถาวรได้ 

ผลจากการสัมผัสทางผิวหนัง 
ท าให้เกิดการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบและไหม้ ซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับความ

แรงของแอมโมเนีย ระยะเวลาท่ีสัมผัส 
 
ผลเมื่อรับประทานเข้าไป 
ท าให้คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง และในบางรายมีอาการไหม้ของปาก คอหอย หลอด

อาหารและกระเพาะอาหาร 
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ก้อนดับกล่ิน (Deodorant) มีสารส าคัญท่ีนิยมใช้ คือ P-Dichlorobenzene ซึ่ง
ตาม พรบ. วัตถุอันตราย จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภท 3 แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย เมื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุขท่ีน ามาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อระงับ 
ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลงและสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการดับกล่ิน 

 
สูตรโครงสร้าง 

 

 

ช่ือทางเคมี 
P-Dichlorobenzene 

 โครงสร้าง 3 มิติ 
P-Dichlorobenzene 

 
สูตรเคมี :  C6H4CI2 

ช่ือพ้อง : 1, 4-Dichlorobenzene; PARA; Para-Dichlorobenzene; P-Dichlorobenzol;  
P-Chlorophenyl Chloride; ParAcide; Paradow; Paramoth; Paranuggets; Para-Zene; 
Dichlorobenzene, 1,4- ; Dichlorocide; Dichloricide; DCB; Evola; Globol; PDB; PDCB; 
Persia-Perazol; Santochlor  

 
กลไกการออกฤทธิ์ 
เนื่องจากคุณสมบัติสามารถระเหิดกลายเป็นไอย่างช้า ๆ และไอท่ีเกิดขึ้นจะท าหน้าท่ี

ดับกล่ิน หรือฆ่าแมลง 
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายท่ีได้รับ 
- เป็นพิษอย่างมากต่อส่ิงมีชีวิตในน้ า อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อม 

ในน้ าและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
- ถ้าหายใจเข้ามากไปท าให้ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน เวียนศีรษะเซื่องซึม ท าให้

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและกดระบบประสาทส่วนกลาง หมดสติ 
- หากกลืนหรือกินเข้าไปท าให้ปวดศีรษะ มีอาการอาเจียน มึนงง ระคายเคืองต่อ

กระเพาะอาหารและล าไส้ สารท่ีท าให้ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง 

javascript:if(confirm('http://www.inowweb.com/web-design%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.inowweb.com/web-design'
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น้ ายาบ้วนปากฆ่าเช้ือ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช่องปากท่ีนิยมใช้เพื่อ
ช่วยเสริมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากนอกเหนือไปจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน  โดยมีอยู่
หลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ท้ังแบบชนิดท่ีมีรสหอม เพื่อช่วยท าให้ช่องปากสดช่ืน ชนิดท่ีมี
ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ และชนิดท่ีมีสารระงับเช้ือเพื่อช่วยลดปริมาณคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดกล่ินปาก ผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากส่วนใหญ่ท่ีมักมีสารต้านเช้ือแบคทีเรียเป็น เพื่อช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโรคเหงือกและฟันและปัญหากล่ินปากได้ดีขึ้น โดยหนึ่ง
ในสารระงับเช้ือท่ีพบว่ามีการเติมลงในผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากคือ ไทมอล 

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
ไทมอล (Thymol) หรือไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล ( Isopropylmethylphenol, 

IPMP) เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มโมโนเทอร์ปีนฟีนอล (Monoterpene Phenol) ซึ่งพบได้ในธรรมชาติ
ในน้ ามันท่ีสกัดจากต้นไทม์ (Thyme) 

ไทมอลมีกล่ินหอมและยังมีฤทธิ์ดีในการระงับเช้ือ สารนี้ละลายน้ าได้ค่อนข้างน้อย 
แต่ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และตัวท าละลายอินทรีย์ 

 

 
 โครงสร้างทางเคมีของไทมอล 

ไทมอลเป็นท่ีนิยมน ามาใช้ผสมในน้ ายาบ้วนปากดับกล่ินและน้ ายากล้ัวคอในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 0.05 ถึง 0.06 โดยสามารถออกฤทธิ์ระงับเช้ือโดยมีกลไกการท างานไปท าลายผนัง
เซลล์แบคทีเรียท่ีอยู่ในช่องปาก ท าให้เสียสมดุลย์ เซลล์แตกและตายในท่ีสุด โดยไทมอลจะคงตัวอยู่ใน
ช่องปากและยังคงมีฤทธิ์ในการระงับเช้ืออยู่ภายหลังการใช้ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ความเป็นพิษ 
ไทมอลจัดเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษ เป็นอันตรายหากกลืน จะท าให้เกิดอาการ

ระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายหากสูดดมหรือสัมผัสกับสารนี้
โดยตรง ท้ังนี้มีรายงานค่าความเป็นพิษของไทมอล โดยพบว่าปริมาณสารไทมอลท่ีท าให้หนู (Rat) 
ตายร้อยละ 50 เมื่อให้โดยการรับประทานมีค่าเท่ากับ 980 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณท่ีท าให้
หนู (Mouse) ตายร้อยละ 50 เมื่อให้โดยการฉีด มีค่าเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ยาสีฟัน เป็นสารท่ีใช้ท าความสะอาดฟันและล้ิน เพื่อรักษาสุขอนามัยในช่องปาก 
โดยท่ัวไปยาสีฟันมักมีการแต่งสี กล่ิน และรสชาด เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสดช่ืนฟันสะอาด ได้มีการพัฒนาสูตร
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ยาสีฟันโดยการเติมสารขัดฟัน (Abrasive) เช่น กระดูกป่น หรือเปลือกหอยลงไปในยาสีฟันด้วย  
นอกจากนั้นก็ยังมียาสีฟันท่ีมีส่วนผสมของยางต้นไม้ อบเชย และอะลูมินาเผาด้วย ปริมาณฟลูออไรด์
ในยาสีฟันท่ีสามารถป้องกันฟันผุมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดให้ฟลูออไรด์ท่ีผสมในยาสีฟันมีปริมาณได้ไม่เกิน  0.11% หรือ 
1,100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจัดประเภทยาสีฟันท่ีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เป็นเครื่องส าอางคุม
พิเศษ (2) 

ส่วนประกอบในยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (3, 4) 
1. ฟลูออไรด์ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญซึ่งช่วยป้องกันฟันผุ โดยท าหน้าท่ีเคลือบฟัน 

ป้องกันการกัดกร่อนของกรดท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รวมทั้งกรดในอาหารด้วย รูปแบบของฟลูออไรด์ท่ีใช้
ผสมในยาสีฟันมี 2 ชนิด คือ โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) และโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต (Na2PO3F) 
ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนของฟลูออไรด์ท้ังสองต่าง ๆ กัน หรืออาจใช้เพียงชนิดเดียวก็ได้ แต่
จะมีปริมาณฟลูออไรด์ได้ไม่เกิน 1,100 ppm ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด ซึ่ง
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฟลูออไรด์ 1,000 ppm 

2. สารขัดฟัน (Abrasives) ช่วยขจัดคราบอาหารและคราบหินปูนท่ีเกาะอยู่บนฟัน 
โดยท่ัวไปนิยมใช้สารท่ีมีลักษณะเป็นผงละเอียด ยาสีฟันควรมีสารขัดฟันมากพอท่ีจะก าจัดคราบ
อาหารและคราบหินปูน แต่ถ้าใช้มากเกินไปก็อาจจะท าลายเคลือบฟันได้ สารขัดฟันท่ีนิยมใช้กันได้แก่ 
แคลเซียมฟอสเฟต (Ca2 (PO4)3) ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4·2H2O) แมกเนเซียม- 
ไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)2) อะลูมิเนียมออกไซด์ไฮเดรต (Al2O3.H2O) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เป็นต้น 

3. สารช าระล้าง (Detergents) ช่วยท าให้เกิดฟองและไม่ท าให้ยาสีฟันไหลออกจาก
ปากขณะแปรงฟัน สารเคมีท่ีใช้โดยท่ัวไป คือ โซเดียมลอริลซัลเฟต 

4. สารเพิ่มความช้ืน (Humectants) ช่วยท าให้ยาสีฟันมีรสสัมผัสของความช้ืนไม่
แห้งแข็ง สารเคมีท่ีใช้โดยท่ัวไปคือ กลีเซอรีน (Glycerin) ซอร์บิทอล (Sorbitol) และน้ า นอกจากนี้
ซอร์บิทอลยังท าให้ยาสีฟันมีรสหวาน ซึ่งอาจท าให้เด็กกลืนกินเข้าไปได้ 

5. สารเพิ่มความข้นหนืด  (Thickeners) ช่วยเพิ่มความข้นหนืดให้แก่ยาสีฟัน 
สารเคมีในกลุ่มนี้ ได้แก่ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxy Methyl Cellulose) และ คาราจีแนน 
(Carragenan) 

6. สารกันเสีย (Preservatives) ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ใน 
ยาสีฟัน สารเคมีในกลุ่มนี้ได้แก่ โซเดียมเบ็นโซเอท (Sodium Benzoate) เอทิลพาราเบน (Ethyl 
Paraben) เมทิลพาราเบน (Methyl Paraben) ไทรโคซาน (Triclosan) เป็นต้น 
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ข้อมูลความปลอดภัย 
การกลืนยาสีฟันเข้าไปอาจท าให้คล่ืนไส้ อาเจียนและท้องเสียได้ (1) หรือ หากได้รับ

ฟลูออไรด์ในปริมาณท่ีมากเกินไปจะท าให้ฟันตกกระ (Dental Fluorosis) ในกรณีท่ีรุนแรง ฟันจะเกิด
เป็นรอยสีน้ าตาล ผิวฟันจะขรุขระ เป็นจุดและท าความสะอาดได้ยาก โดยเฉพาะจะเกิดปัญหากับฟัน
แท้ของเด็กเมื่อเด็กบริโภคฟลูออไรด์มากเกินไปในช่วงก่อนอายุ 6 ขวบ 

2.2.6 สารเคมีจากสารก า จั ดแมลงและมด  
สารก าจัดแมลงศัตรูพืชท่ีจะกล่าวถึงในท่ีนี้หมายถึง ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช หรือ ยา

ปราบศัตรูพืช ซึ่งใช้ก าจัดแมลงท่ีมารบกวนท้ังพืชมีดอก และพืชให้ผลต่าง ๆ ท่ีปลูกไว้รอบบริเวณ
บ้านพักอาศัย โดยจะไม่ครอบคลุมถึงศัตรูพืชอื่น ๆ ได้แก่ วัชพืช สัตว์ และโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดกับพืช 

สารเคมีท่ีใช้เป็นสารก าจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมีท่ีใช้ในการก าจัดแมลง แบ่งตาม
โครงสร้างทางเคมี ดังนี้ 

1. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต (Organophosphate) สารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ท าลาย
ระบบประสาทของแมลง โดยไปรบกวนการท างานของเอนไซม์ท่ีใช้ในการท าลายสารส่ือประสาท  
ตัวหนึ่ง คือ แอซีทิลโคลีน (Acetylcholine) ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น ไดอะซีนอน มาลาไทออน 
พาราไทออน 

2. สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) ออกฤทธิ์เช่นเดียวกับสารในกลุ่มแรก 
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine) สารในกลุ่มนี้เคยเป็นท่ีนิยมใช้ใน

อดีต เช่น ดีดีที ไดเอลดริน แต่เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม จึงไม่นิยมใช้แล้ว 
4. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบสารท่ีได้จาก

ธรรมชาติ 
สารฆ่าแมลงท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมี และ

การออกฤทธิ์ ได้แก่ สารยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส (Cholinesterase Inhibitors) เช่น ออกาโน
ฟอสเฟต และคาร์บาเมต เป็นต้น สารท่ีเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ไฮโดรคาร์บอน
ท่ีมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ (Chlorinated Hydrocarbons) หรือออแกโนคลอรีน และสารเคมีใน
กลุ่มไพรีทรอยด์ เป็นต้น โดยยาฆ่าแมลงแต่ละกลุ่มมีกลไกการเกิดพิษ อาการความเป็นพิษ และวิธีการ
แก้พิษท่ีไม่เหมือนกัน 

สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 
1. ทรายอะเบท เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย ท่ีได้รับความนิยมและมี

การใช้กันมานานกว่า 30 ปีแล้ว  ทรายอะเบทเป็นการเคลือบตัวยา Temephos ความเข้มข้น 1% 
w/w บนผิวเม็ดทรายซึ่งองค์การอนามัยโลกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะน าให้การ รับรอง
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ความปลอดภัยใส่ลงไปในตุ่มน้ าท่ีเก็บน้ าใช้ ขนาด 1 กรัมต่อน้ า 10 ลิตร หรือ 20 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ
พูน) ต่อโอ่งประมาณ 10 ปี๊บ 

Temephos 
ช่ือพ้อง : Temephosn; Abate; O,O'-(Thiodi-4,1-Phenylene) Phosphorothioic  

Acid O,O,O',O'-Tetramethyl Ester; O,O'-(Thiodi-4,1-Phenylene) bis (O,O'-Dimethylphosphorothioate);  
Abathion; Phosphorothioic Acid, O,O'-(Thiodi-4,1-Phenylene) O,O,O',O'-Tetramethyl 
Ester; Tempephos; Biothion; Temefos; Tetrafenphos 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

สูตรโมเลกุล : C16H10O5P2H3 
กลไกการออกฤทธิ์ / การเกิดพิษ 
Temephos เป็นสารกลุ่ม Organophosphates มีฤทธิ์ในการก าจัดลูกน้ าของ

ยุง กลไกการเกิดพิษโดยออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการท างานของ Acetylcholinesterase Enzyme 
(AChE) ซึ่งจะมีผลต่อการสะสมของ Acetylcholine ท าให้เกิดอาการจ าเพาะจากการกระตุ้นระบบ
ประสาทนั้น ๆ เมื่อมีการได้รับเกิดปริมาณท่ีก าหนดไม่ว่าจะเป็นทางการหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง 
หรือกินหรือกลืนเข้าไป จะท าให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดขึ้น โดยอาจจะมีการไอ หายใจติดขัด 
หายใจถี่รัวขึ้น ปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องร่วง ความดันโลหิตต่ า สูญเสียการ
ควบคุม และหมดสติ 

2. พาราไทออน (Parathion) 
ช่ือพ้อง ได้แก่ O,O-Diethyl-O-4-Nitrophenylthiophosphate, Diethyl 

Parathion, Diethyl-4-Nitrophenyl Phosphothionate, E605 
สูตรโมเลกุล :  C10H14NO5PS 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
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ความเป็นพิษ 
พารา ไทออนจัดเป็นสารก าจัดแมลงท่ีเป็นอันตรายสูงท่ีสุด มีฤทธิ์ท าลาย ระบบ

ป ระสาท ส่วน กล าง โด ย ไป ยั บ ยั้ งก ารท าง าน ข อง เอ น ไซม์ อ ะซี ติ ล โค ลีน  เอส เทอ เรส 
(Acetylcholinesterase) การสัมผัสถูกตาจะท าให้ตาแดง ปวดตา เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนัง เย่ือบุต่าง ๆ เช่น เย่ือบุจมูก การ หายใจ หรือการรับประทานเข้าไป จะถูกเปล่ียนเป็นสารท่ี
ช่ือ พาราออก ซอน (Paraoxon) ซึ่งท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ในช่องท้อง 
ชัก ตาพร่า เหงื่อออก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หมดสติ ส่ัน หายใจขัด และหยุดหายใจได้ อาการท่ี
เกิดจากความเป็นพิษนี้อาจคงอยู่เป็นเดือน นอกจากนี้สารนี้สามารถท าลายโครงสร้างของพลาสติก 
ยาง และเครื่องนุ่งห่มได้ 

3. มาลาไทออน (Malathion) 
มาลาไทออน เป็นสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้กับ

แมลงหลายชนิด จัดว่ามีพิษต่ ากว่าสารในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตตัวอื่น  ๆ มีผลรบกวนระบบ
ประสาท ท้ังของแมลงและมนุษย์ โดยยับยั ง เอ็ น ไซม์ โคลีน เอสเทอ เรส แต่แมลงจะไว ต่อ 
มาลาไทออนมากกว่ามนุษย์ ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางท้ังในแปลงเกษตร และภายในบ้าน โรงเรียน 
โรงพยาบาล เป็นสารสังเคราะห์ EPA (Environmental Protection Agency) จัดมาลาไทออนอยู่ใน
กลุ่มสารก าจัดแมลงท่ีมีความเป็นพิษ Class III (อันตรายเล็กน้อย-Slightly Hazardous) ให้จัดมีค า
เตือนว่า “Caution” อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มาลาไทออนท่ีมีส่วนผสมอื่น ๆ ร่วมด้วยอาจมีค าเตือน 

ต้ังแต่ “Caution” (ความเป็นพิษต่ า) จนถึง “Danger” (ความเป็นพิษสูง) หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบด้านความเป็นพิษในไทย คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มาลาไทออนถูกจัด
ให้อยู่ในกลุ่มสารเคมีอันตรายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 
ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

มาลาไทออน ใช้เพื่อควบคุมตัวเพล้ีย ไร หมัด แมลงวัน แมลงตระกูลจักจ่ัน 
ดักแด้ตัวอ่อนของแมลง แมลงศัตรูพืช จิงโจ้น้ า ตะขาบ เหา เห็บ แมลงศัตรูพืชตระกูลส้ม แมลง
ท าลายข้าว แมลงกินต้นฝ้าย ดักแด้ของผีเส้ือ มด แมงมุม และยุง ใช้ป้องกันแมลงในทุ่งหญ้าอัลฟาฟ่า 
ต้นโคลเวอร์ (Clover) ฟาร์มเล้ียงสัตว์ บริเวณท่ีไม่ใช่พื้นท่ีเกษตร การเพาะปลูกธัญพืช ฝ้าย ดอก
ค าฝอย ถั่วเหลือง ซูการ์บีท ข้าวโพด ถั่ว บลูเบอรี่ การเก็บเมล็ดพืช และใช้ภายในท่ีพักอาศัย เช่น 
ก าจัดยุงในท่ีพักอาศัยและพื้นท่ีควบคุม  นอกจากนั้นยังใช้ก าจัดเหาและไข่เหาบนศีรษะมนุษย์ เห็บใน
สัตว์เล้ียงอีกด้วย 

ช่ือทางการค้า ได้แก่  Carbofos Celthion Cythion Emmatos Fosfothion 
Fyfanon Karbofos Kypfos Malamar Malatol Malatox Sadophos Sumitox Zithiol 

สูตรโมเลกุล :  C10H19O6PS2 
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สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 

 
 

การเกิดพิษ 
มาลาไทออนเป็นพิษต่อระบบประสาทโดยยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส และ

พบว่ามีผลต่อระบบประสาทอื่น  ๆ ด้วยเช่น ท าลายประสาทสัมผัส และการเปล่ียนพฤติกรรม  
เป็นต้น มาลาไทออนจัดเป็นยาฆ่าแมลงที่ความสัมพันธ์กับการป่วยบางชนิด  เช่น Glycosuria 
Hyperglycemia (การมีน้ าตาลในปัสสาวะและในเลือดสูงกว่าปกติ) และระดับ Polymorpholeucocytes  
สูงขึ้น มาลาไทออนถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านทางเดินอาหาร ผิวหนัง เย่ือเมือก 
และปอด ถูกขับถ่ายทางปัสสาวะและอุจจาระ (การศึกษาในสัตว์) อาการพิษอย่างเฉียบพลันส าหรับ 
ผู้ได้รับมาลาไทออนในปริมาณสูงมาก คือ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ส่ัน กระเพาะเกร็ง 
เหงื่อออก เห็นภาพไม่ชัด กดการหายใจ การเต้นของหัวใจช้าลง อาจถึงตายได้ 

Indoxacarb จัดเป็นสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Oxadiazines  ใช้ส าหรับทดแทนสาร
ฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอตเฟส (Organophosphates) Indoxacarb ผลิตโดยบริษัท DuPont มีการ
ขึน้ทะเบียนและจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในการเกษตรส าหรับก าจัด
แมลงจ าพวกผีเส้ือ เช่น หนอน หนอนกระทู้ เป็นต้น  Indoxacarb ออกฤทธิ์โดยจับกับ Sodium 
Channels ของแมลงท าให้ยับยั้งการไหลของ Sodium Ions เข้าสู่เซลล์ประสาท ท าให้ระบบประสาท
ของแมลงบกพร่อง เกิดอัมพาตและตายในท่ีสุด ปัจจุบันได้น า Indoxacarb มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนส าหรับก าจัดแมลงสาบในความเข้มข้น 0.5-1.0% w/w 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
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ความเป็นพิษ 
สารนี้ค่อนข้างปลอดภัยต่อมนุษย์ จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า ปลอดภัย

ไม่ก่อการระคายเคืองเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง ตา หรือกินเข้าไป  แต่อาจท าให้ผิวหนังเกิดไวสัมผัสได้ 
(Skin Sensitizer) โดยมีค่า Oral LD50 > 5000 mg/kg ในหนูทดลอง 

สารกลุ่มออแกโนคลอรีน 
1. สารก าจัดหมัดเห็บ 

ยา ก าจัดเห็บและหมัดจึงเป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลายในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์
หลากหลายชนิดจ าหน่ายในท้องตลาด ท้ังรูปแบบแชมพูอาบ สเปรย์พ่น ยาฉีด และยาหยดภายนอก 
โดยเฉพาะยาหยดเฉพาะท่ีภายนอกซึ่งสะดวกในการใช้งานและได้ผลดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์เล้ียง 
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมสูง หากคุณแม่บ้านท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และได้ลองอ่าน
ฉลากดู มักจะพบตัวยาส าคัญชนิดหนึ่งท่ีเห็นได้บ่อยในผลิตภัณฑ์นี้คือ ฟิโปรนิล (Fipronil) 

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
ฟิโปรนิลเป็นสารฆ่าแมลงในกลุ่มฟีนิลไพราโซล (Phenylpyrazole) และเป็น

สารกลุ่มออแกโนคลอรีน โดยออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงในบ้านและในสัตว์เล้ียง โดยปรากฏในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กับดัก
แมลงสาบและมด สเปรย์และยาหยดภายนอกส าหรับสุนัขเพื่อก าจัดเห็บและหมัด 

โครงสร้างทางเคมี 

 
 

โปรนิลออกฤทธิ์ในการก าจัดเห็บและหมัดโดยรบกวนการท างานของระบบ
ประสาท โดยผ่านทาง GABA-Gated Chloride Channel ขัดขวางการไหลผ่านของคลอไรด์ไอออน
ในเซลล์ประสาท ท าให้การท างานของระบบประสาทผิดปกติ มีผลให้แมลงตายในท่ีสุด ข้อดีของ  
ฟิโปรนิล คือ เป็นพิษต่อระบบประสาทเฉพาะของแมลง เนื่องจากฟิโปรนิลจับได้ไม่ดีกับ GABA 
Receptor ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เมื่อหยดยาฟิโปรนิลบนผิวหนังของสุนัข ยาจะกระจายตัวไปตาม
ผิวหนัง และมักพบอยู่กับสารคัดหล่ังจากต่อมไขมัน ยาออกฤทธิ์อยู่นานประมาณหนึ่งเดือน  
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ความเป็นพิษ 
ฟิโปรนิลจัดเป็นสารฆ่าแมลงท่ีมีอันตรายระดับกลาง (กลุ่ม WHO Class II 

Moderately Hazardous Pesticide) มีค่า LD50 (ขนาดยาท่ีท าให้หนูทดลองตายจ านวนร้อยละ 
50) เท่ากับ 97 มก./กก. มีพิษในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมน้อยกว่าในนก ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ส าหรับในคนยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับความเป็นพิษของตัวยานี้ อย่างไรก็ตามอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองท่ีผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสได้บ้าง 

สารกลุ่มไพรีทรอยด์ 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 

ชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน เป็นยาฆ่าแมลง (Insecticide) ท่ีนิยมใช้กันมากใน
ครัวเรือน ออกฤทธิ์ก าจัดแมลงคลาน เช่น มด แมลงสาบ และปลวก โดยใช้ขีดตาม มุมห้อง รอบขาตู้
อาหาร และรอบถังขยะ เป็นต้น สารส าคัญท่ีออกฤทธิ์ฆ่าแมลง คือ Deltamethrin ยาฆ่าแมลงชนิดนี้
นอกจากจะเป็นส่วนประกอบส าคัญในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลานแล้ว Deltamethrin จัดเป็นยาฆ่า
แมลงในกลุ่ม Pyrethroids ท่ีถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อประสาท 
(Neurotoxic) และเป็นพิษต่อภูมิคุ้มกัน (Immunotoxic) 

สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 0.06 %w/w 
ช่ือสารเคมี : Deltamethrin 
สูตรโมเลกุล : C22H19Br2NO3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

ความเป็นพิษของ Deltamethrin 
Deltamethrin เป็นยาฆ่าแมลงท่ีนิยมผสมลงในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน 

สารชนิดนี้มีความเป็นพิษต่อระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
- การหายใจเข้าไปจะท าให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ ถ้าความ

เข้มข้นสูงมากจะท าลายเย่ือบุเมือกทางเดินหายใจส่วนบน ท าให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ เกิด
อาการหายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ และอาเจียน 

- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง 
สารนี้สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ 
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- การกลืนหรือกินเข้าไปจะท าให้เกิดความระคายเคืองในทางเดินอาหาร เกิด
อาการคล่ืนไส้ อาเจียน และอาจถึงชีวิตได้ 

- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ท าให้ตาแดง เจ็บตา 
และน้ าตาไหล 

สารนี้ไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชีสารก่อมะเร็งของ NTP, IARC หรือ IEPA แต่สารนี้
ท าลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินอาหาร และเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ 

2. Allethrin 
สูตรเคม ี:  C19H26O3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

3. Bioallethrin 
สูตรเคม ี:  C19H26O3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี  
 

 
 

4. Cyfluthrin 
สูตรเคม ี:  C22H18Cl2FNO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี  
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5. Cyhalothrin 
สูตรเคม ี:  C23H19ClF3NO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

6. Cypermethrin 
สูตรเคม ี:  C22H19Cl2NO3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

7. Deltamethrin 
สูตรเคม ี:  C22H19Br2NO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

8. Permethrin 
สูตรเคม ี:  C21H20Cl2O3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 
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9. Esfenvalerate 
สูตรเคม ี:  C25H22ClNO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 
 

 
 

ค าว่า “ไพรีทรอยด์” เป็นช่ือของกลุ่มของยาฆ่าแมลงท่ีส าคัญกลุ่มหนึ่ง โดยสารเคมี
ในกลุ่มนี้ อาจจะเป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือเป็นสารสังเคราะห์ท่ีเป็นอนุพันธ์ของสารผลิตภัณฑ์ 
ธรรมชาติก็ได้ ไพรีทรอยด์จากธรรมชาติ จะได้จากสารสกัดจากดอกไม้ของพืช ในกลุ่มคริสแซนธีมุม 
(Chrysanthemum) สารสกัดนี้เรียกว่า ไพรีทรัม (Pyrethrum) สารสกัดไพรีทรัมจะประกอบไปด้วย
สารเอสเทอร์ (Esters) ท่ีได้จากธรรมชาติ 6 ชนิด คือ ไพรีทริน (Pyrethrin I & II) ไซเนอริน (Cinerin 
I & II) และจัสโมลิน (Jasmolin I & II) 

ไพรีทรัมจัดเป็นสารพิษท่ีมีพิษสูงต่อสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมถ้าให้เข้าสู่ร่างกายด้วยการ
ฉีดหรือการกิน แต่จะมีพิษค่อนข้างต่ าเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ส าหรับสัตว์จ าพวกแมลง
สารนี้ จะมีพิษสูงมากท้ังทางผิวหนังและทางการกินสารนี้ จึงจัดว่าเป็นยาฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
และมีพิษค่อนข้างจ าเพาะเจาะจงต่อแมลง แต่อย่างไรก็ตาม ไพรีทรัมก็มีปัญหาและข้อจ ากัดในการใช้ 
คือ ความคงตัวไม่ดี สารธรรมชาตินี้สามารถเกิดการสลายตัวโดยการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation)  
ได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อถูกอากาศและแสงแดด ท าให้ความเป็นพิษในการใช้เป็นยาฆ่าแมลงหมดไป 

นอกจากนี้ ไพรีทรัมยังมีโครงสร้างทางเคมีท่ีง่ายต่อการขจัดพิษหรือถูกท าลายโดย
เอนไซม์ในแมลง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนายาฆ่าแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์นี้ โดยการ
สังเคราะห์ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีโดยใช้สารธรรมชาติไพรีทรัมเป็นต้นแบบ เพื่อให้มีฤทธิ์คง เดิม
หรือดีขึ้น และลดปัญหาเรื่องความไม่คงตัว  การพัฒนาของสารในกลุ่มของไพรีทรอยด์โดยการ
สังเคราะห์ทางเคมีได้รับความส าเร็จอย่างสูง ท าให้ได้สารท่ีมีพิษสูงเฉพาะต่อแมลงและสัตว์ท่ีไม่มี
กระดูกสันหลัง และมีความคงตัวที่ดีขึ้น 

2.2.7 สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
1) สารกันเสียในเครื่องส าอาง 

สารกันเสีย (Preservative) เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ 
ได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และเช้ือยีสต์ เพื่อป้องกันมิให้เครื่องส าอางเสียง่าย เช่น การเติมในครีมทาผิว



 60 

เพราะมีการแต่งกล่ินและอาจใช้แป้งเป็นส่วนประกอบ ท าให้เกิดการบูดเสียได้ จึงต้องใส่สารกันเสีย
ป้องกัน 

สารกันเสียท่ีใช้ส าหรับเครื่องส าอางมีหลายชนิด เช่น Bronopol (2-bromo-2-
Nitropropane-1,3-diol หรือ BNPD) ฟอร์มาดีไฮด์ (Formaldehyde) อิมิดาโซลิดินิลยูเรีย 
(Imidazolidinyl Urea) เมทิลคลอโรไอโซไทอะโซลิโนน (Methylisothiazolinone) และฟีโนซีเอทา
นอล (Phenoxyethanol) EDTA (Ethylene Diamine Tetreacetic Acid) และสารกลุ่มพาราเบน 
(Paraben) ได้แก่ เมทิลพาราเบน (Methyl Paraben) เอทิลพาราเบน (Ethyl Paraben) โพรพิล
พาราเบน (Propyl Paraben) และ บิวทิลพาราเบน (Butyl Paraben) 

สารกลุ่มพาราเบน 
พาราเบนท่ีนิยมใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ เมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน และโพรพิล

พาราเบน ซึ่งมีช่ือสารเคมี ช่ือพ้อง สูตรโครงสร้างทางเคมี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3  แสดงช่ือสารเคมี ช่ือพ้อง สูตรโครงสร้างทางเคมีของพาราเบนท่ีนิยมใช้มี 3 ชนิด 

 
ชื่อสารเคมี เมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน 

ช่ือพ้อง Methylparahydroxy 
Benzoate  
4-Hydroxybenzoic 
Acid Methyl Ester 

Ethylparahydroxy 
Benzoate  
4-Hydroxybenzoic 
Acid Ethyl Ester 

Propylparahydroxy 
Benzoate  
4-Hydroxybenzoic 
Acid Propyl Ester 

สูตรโมเลกุล C8H8O3 C9H10O3 C10H12O3 
สูตรโครงสร้าง ทาง
เคมี 

   
 
ท่ีมา: คณะเภสัช มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2561) 
 

ความเป็นพิษ 
กลุ่มศึกษาอาการผืนสัมผัสของอเมริกาเหนือ  (North American Contact 

Dermatitis Group) รายงานผลการศึกษาสารในเครื่องส าอางท่ีก่อให้เกิดอาการแพ้ว่า สารกันเสียเป็น
สารท่ีท าให้ผู้ใช้เกิดการแพ้ ผ่ืนแพ้ และระคายเคือง (Allergy Irritation) เป็นอันดับท่ีสองรองจาก
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น้ าหอมหรือสารแต่งกล่ินหอม (Fragrances) ซึ่งสารกันเสียท่ีพบการแพ้ได้บ่อย ได้แก่ พาราเบน 
ฟอร์มาลดีไฮด์ อิมิดาโซลิดินิลยูเรีย เมทิลคลอโรไอโซไทอะโซลิโนน และ ฟีโนซีเอทานอล 

ผ่ืนจากเครื่องส าอาง อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ผ่ืนแพ้สัมผัส 
(Allergic Contact Dermatitis) ผ่ืน 

2) น้ าหอม 
น้ าหอม ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ แต่โทษของน้ าหอมก็มี อย่างเช่น มีรายงาน

ข่าวจาก ส านักข่าว เอ เอฟ พี จากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ถึงผลการศึกษาของกลุ่มนักอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า เครื่องส าอางช่ือดังท่ีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าท่ัวโลก มีสาร
อันตรายเจือปน สามารถท าให้สตรีคลอดลูกออกมาพิการได้  สารอันตรายดังกล่าวมี ช่ือว่า   
ฟาทาเลตส์ เป็นสารเคมีท่ีใช้ละลายผสมในน้ าหอมและเครื่องส าอางเพื่อท าให้น้ าหอมมีกล่ิน ติดทน
นาน โดยกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้านสุขอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกาได้น าผลิตภัณฑ์  ความงามท่ีวาง
จ าหน่ายในตลาดไปทดสอบแล้วพบว่าในน้ าหอมมีสาร ฟาทาเลตส์ เจือปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 
72 ในจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาทดสอบ พบว่า มีเครื่องส าอางยี่ห้อดังระดับโลกหลาย ยี่ห้อรวมอยู่ด้วย 
เอ เอฟ พี ระบุว่า เครื่องส าอางท่ีตรวจพบสาร ฟาทาเลตส์ เช่น น้ าหอมพอยซั่น ของคริสเตียน ดิออร์ 
นอกจากนี้ ยังพบในเครื่องส าอางยี่ห้อคาลวิน ไคลน์ (Calvin Klein), เรฟลอน (Revlon) และ 
พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พี แอนด์ จี (Procter: Gamble) ในผลการศึกษาระบุว่า ผลิตภัณฑ์
น้ าหอมน่าเป็นห่วงท่ีสุด เพราะมีสาร ฟาทาเลตส์ อยู่ในปริมาณมาก อาทิ น้ าหอมเรด ดอร์ (Red 
Door) ของเอลิซาเบธ อาร์เดน โดยพบสาร ฟาทาเลตส์ ในปริมาณ 28,000 ต่อ 1 ล้านส่วนของ
ปริมาณน้ าหอม 

ความเป็นพิษ 
ทางด้านนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) เมืองนิวออรีนส์ 

สหรัฐอเมริกา พบว่า มีน้ าหอม จ านวน 38 ชนิด ท่ีสามารถสร้างปัญหาให้ระบบทางเดินหายใจของ
ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหอบหืด (Asthma) โดยน้ าหอมท่ีสร้างปัญหาให้มากท่ีสุด คือ ยี่ห้อ Red, Charlie, 
White, Diamonds, Giorgio, Opium และ Poison นอกจากนี้ยังพบสารเคมีอันตรายชนิดอื่นท่ีถูก
น ามาใช้เป็นส่วนผสมในน้ าหอม เช่น เอซิโทน (Acetone) น้ ายาไวไฟสูตร C3H6O ใช้เป็นยาละลาย
สารอื่น ซึ่งเป็น คาร์ซิโนเจน (Carcinogen) สารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งมักใส่ในน้ ายาล้างเล็บ และ เบนซิล 
เอซิเตต (Benzyl Acetate) เป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งอีกตัวท่ีสร้างความระคายเคืองให้นัยน์ตาและ
ท าให้หายใจไม่ออก ซึ่งถ้าคุณเคยมีปฏิกิริยาเวลาได้กล่ินน้ าหอม เช่น จาม เวียนศีรษะ และหายใจ 
ไม่ค่อยออก อาจเป็นโรคหอบหืดหลบในระคายสัมผัส (Irritant Contact Dermatitis) ผ่ืนลมพิษ
สัมผัส (Contact Urticaria) และสิวจากเครื่องส าอาง (Acne Cosmetica) ท่ีพบบ่อยคือ ผ่ืนแพ้สัมผัส
และผ่ืนระคายสัมผัส 



 62 

3) สารท าให้ผิวขาว 
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาวมักใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์รบกวนการสร้างเมลานิน  เช่น สาร

ท าให้ผิวขาว (Whitening Agents) เพื่อท าให้ผิวหนังบริเวณท่ีได้รับสารชนิดนี้มีความขาวขึ้นหรือ 
ท าให้สีผิวอ่อนลง ได้แก่ สารประกอบของปรอท (Mercury Compounds) เช่น Phenyl Mercuric 
Salt, Mercuric Chloride และ Ammoniated Mercury สารประกอบเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 
Tyrosinase ท้ังนี้สารประกอบของปรอทจัดเป็นสารอันตรายท่ีท าให้เกิดอาการแพ้ ผ่ืนแดง ผิวบาง  
และเกิดรอยด า บนใบหน้า ท้ังนี้อาจท าให้เกิดการสะสมพิษของปรอทซึ่งเป็นโลหะหนักอันตราย 
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศห้ามใช้สารประกอบ
ของปรอทเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) หรือ Benzene-1,4-diol 
เป็นสารท่ีรบกวนการสร้างเมลานิน โดยยับยั้งการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase แต่ท าให้เกิดการ
แพ้ ระคายเคือง จุดด่างขาว ผิวไวต่อแสง ผิวแดงและคล้ าด าในท่ีสุด หรืออาจเกิดฝ้าอย่างถาวร 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ใน Salmonella และเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxic) อีกด้วย 
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศห้ามใช้สารชนิดนี้ในเครื่องส าอาง  ปัจจุบันมีการน าสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายชนิดมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาว ได้แก่ Arbutin หรือ 
Hydroquinone-Beta-Glucopyranoside ซึ่งพบได้มากในใบของ Cranberry และ Blueberry 
วิตามินซี  (Ascorbic Acid) และอนุพันธ์ของมัน เช่น  Magnesium Ascorbyl Phosphate และ 
กรดอ่อน Kojic Acid ซึ่งได้จากการหมักข้าวชนิดหนึ่งเพื่อท าเหล้าสาเกของชาวญี่ปุ่น สารชนิดนี้มีผล
รบกวนการสร้างเมลานินและมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (Antioxidant) อย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานการ
ท าให้เกิดอาการระคายเคือง ผ่ืนแพ้ หรือผิวหนังอักเสบ ได้บ้าง ต่อมาได้มีการพัฒนา Kojic Acid ให้มี
ความคงตัวต่อแสงแดดและออกซิเจนในอากาศ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของ Kojic Acid ให้
กลายเป็น Kojic Dipalmitate ซึ่งมีความคงตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช
อีกหลายชนิดมีฤทธิ์ท าให้ผิวขาว เช่น  Mulberry Extract และ Glycyrrhizaextract (Licorice 
Extract) เป็นต้น สารท่ีออกฤทธิ์ลอกเคราทิน (Keratolytic Action) จัดเป็นสารท าให้ผิวขาวชนิดหนึ่ง
ท่ีช่วยลอกผิวหนังสีคล้ าช้ันบนสุดออกไป ท าให้สีผิวดูขาวและสดใสขึ้น สารในกลุ่มนี้  ได้แก่ กรด
วิตามินเอ (Retinoic Acid หรือ Tretinoin) สารชนิดนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง และท าให้ผิวหนัง
บางลง กรดวิตามินเอมีผลท าให้ทารกในครรภ์พิการได้อย่างถาวร ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึง
ประกาศห้ามใช้สารชนิดนี้ในเครื่องส าอาง แต่ยังอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในยาทาภายนอกและยา
รับประทานส าหรับรักษาสิว ท้ังนี้ต้องใช้ในความดูแลของแพทย์ 

กรดผลไม้ (Alpha-Hydroxy Acids, AHAs) เป็นกรดอ่อนท่ีพบได้ในผลไม้ชนิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว  (Citric Acid) แอปเปิ้ล (Malic Acid) อ้อย 
(Glycolic Acid) และมะขาม 
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อันตรายจากสารท าให้ผิวขาว 
ในผิวหนังมีสารที่ใช้การช่วยสร้างเม็ดสี ได้แก่ เมลานีน ที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่ง  

เมลานีนนี้เป็นตัวก าหนดว่า ใครจะมีสีผิวหนังแบบไหน โดยมากขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของบุคคลนั้น ๆ 
ในการท าให้ผิวขาวขึ้นมามากมายหลายประเภท ซึ่งสารเคมีท่ีใช้ในการท าเครื่องส าอางช่วยให้ผิวขาว 
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สารฟอกสี (Bleaching Agents) ได้แก่ ไฮโดรควินิน โมโนเบนโซน และ 
ปรอทแอมโมเนีย ท้ังหมดนี้ปัจจุบันเป็นสารต้องห้ามใช้ในเครื่องส าอาง เนื่องจากให้โทษกับผิวหนัง 
ท าให้ผิวหนังเกิดความเสียหายรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ได้อย่างถาวร เช่น ไฮโดรควินินนั้น 
หากใช้ติดต่อกันจะท าให้เกิดฝ้าถาวร โมโนเบนโซน จะท าให้เกิดความผิดปกติกับผิวหนัง และท าให้
ผิวหนังนั้นเป็นรอยด่างขาว ส่วนปรอทและแอมโมเนีย มีผลเสียต่อตับ 

2. สารท าให้ผิวขาว (Whitening Agents) ได้แก่ อาร์บิวติน กรดโคจิด และ 
แอสคอร์บิกแมกนีเซียมฟอสเฟต สารดังกล่าวยังไม่มีประกาศควบคุมโดยเฉพาะ อาร์บิวติน เป็น
ไฮโดรควิโนน ไกลโคไซด์ ซึ่งพบเห็นได้บ่อยในเครื่องส าอางยุคนี้ สาเหตุท่ีได้รับความนิยมก็เพราะว่า
เป็นสารเคมีกลุ่มท่ีปลอดภัยมากกว่าสารฟอกสี และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากเท่ากับกลุ่มของสาร
ฟอกสี แต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องส าอางของกลุ่มสารท าให้ผิวขาว ต้องได้รับการควบคุมเป็น
พิเศษ 

3. สารปกคลุมผิว (Covering Agents) เป็นส่วนท่ีช่วยเสริมความขาว โดยการ
ปกคลุมผิวหนัง แต่ไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวโดยตรง ดังนั ้นเมื ่อล้างออกแล้ว สีผิวจะกลับคืนสู่เม็ดสี
แบบเดิมทันที โดยสารประเภทนี้ได้แก่ ทิตาเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ ทัลคัม บิสมัสซับไนเตรต 
และคาโอลิน พิกเมนต์ ซึ่งมักเป็นส่วนผสมของครีมกันแดดนั่นเอง 

4. เอเอชเอ หรือ แอลฟาไฮดรอกซีแอซิด หรือกรดผลไม้ เป็นสารที่ช่วย  
ช าระล้างผิวหนังส่วนที่ตายออก และเร่งการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ซึ ่งจะช่วยให้ผิวหนังนั ้นดู
เหมือนว่าจะขาวขึ้น ดูนวลเนียนอ่อนกว่าวัย แต่อย่างไรก็ตาม สารประเภทนี้มักจะท าให้ผิวนั้นไวต่อ
รังสีอุลตร้าไวโอ 

จะเห็นได้ว่า เครื่องส าอางประเภทขัดฟอกสีผิวนั้น เป็นสารอันตรายอย่างยิ่ง 
เนื่องจากสามารถท าให้เกิดผลเสียต่อสภาวะผิวได้มากมาน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องส าอางในกลุ่ม
อื่นนั้น ก็ต้องมีการปฏิบัติตามค าแนะน าของเครื่องส าอางประเภทนั้น ๆ กันด้วยนะครับ 

AHAs [Alpha-Hydroxy Acids] และ BHAs [Beta-Hydroxy Acids] เป็นสารท่ี
นิยมน ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง แต่เนื่องจากสารท้ังสองกลุ่มนี้มิได้เป็นสารห้ามใช้ หรือสาร
ควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้นเครื่องส าอางท่ีผสมสารเหล่านี้และไม่มีส่วนผสมของสารควบคุม
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พิเศษหรือ สารควบคุม จัดเป็นเครื่องส าอางท่ัวไป มีวางจ าหน่ายท่ัวไปท้ังท่ีผลิตในประเทศและท่ี
น าเข้าจากต่างประเทศ 

AHAs เป็นกรดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งเรียก กรดผลไม้ (Fruit Acid) 
เนื่องจากท่ีมาของกรดนี้ คือ Glycolic Acid มาจากน้ าอ้อย Lactic Acid มาจากนมเปรี้ยว Citric 
Acid มาจากมะนาว สับประรด Pyruvic Acid มาจากมะละกอ Malic Acid มาจากแอปเปิ้ล 
Tartaric Acid มาจากเหล้าองุ่น สารส าคัญในกลุ่ม AHAs ท่ีพบในเครื่องส าอาง บนฉลากอาจระบุว่า
ประกอบด้วย 

Glycolic Acid Lactic Acid Malic Acid Citric Acid Glycolic Acid + 
Ammonium Glycolate Alpha-Hydroxyethanoic Acid + Aammonium Alpha-Hydroxyethanoate  
Alpha-hydroxyoctanoic Acid Alpha-Hydroxycaprylic Acid Hydroxycaprylic Acid Mixed 
Fruit Acid Tri-Alpha Hydroxy Fruit Acids Triple Ffruit Acid, Sugar Cane Extract Alpha 
Hydroxy and Botanical Complex L-Alpha Hydroxy Acid Glycomer in Crosslinked Fatty 
Acids Alpha Nutrium (Three AHAs) 

สารในกลุ่ม AHAs ท่ีนิยมใช้ในเครื่องส าอาง คือ Glycolic Acid และ Lactic Acid 
BHAs ท่ีมีการกล่าวถึง คือ Salicylic Acid ซึ่งใช้ในทางการแพทย์มานานแล้ว 

เป็นยาทาภายนอก ใช้รักษาโรคผิวหนังท่ีมีลักษณะหนา แข็งกระด้าง เช่น Salicylic Acid 6% + 
Benzoic Acid 12% ใช้รักษาเช้ือราท่ีผิวหนัง  Salicylic Acid 10-12%, Salicylic Acid 2-4% + 
Talcum ใช้โรยเท้าท่ีมีเหงื่ออกมาก ผิดปกติ Salicylic Acid ท่ีใช้ในเครื่องส าอางนั้นใช้เพื่อเป็นสาร
ระงับเช้ือในผลิตภัณฑ์  ทาผิวบริเวณท่ีแข็งกระด้าง เช่น ส้นเท้า/ข้อศอก ช่วยลดริ้วรอย จุดด่างด าได้
บ้าง ให้ใช้ท่ีความเข้มข้นไม่เกิน 2% 

ความเป็นพิษ 
USFDA แจ้งว่าจากการศึกษา การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี AHAs เป็นองค์ประกอบอาจ

ท าให้ผู้ใช้มีความไวต่อแสงแดดมากขึ้น โดยเฉพาะกับรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งอาจท าลายผิวหนัง และ
การใช้ยาขนาดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ระยะยาว อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าอาการแพ้ท่ีเกิดจากเครื่องส าอางผสม AHAs และ BHAs 
คือ ระคายผิว แสบผิว มีเม็ดผ่ืนคัน ผิวหนังร้อนแดง และเกรียม 

4) ยาย้อมผม 
สารเคมีท่ีพบในยาย้อมผมและการเกิดพิษ 
พาราโทลูอีนไดอะมีน (P-Toluenediamine, PTD) 
ช่ือพ้อง ได้แก่ 2, 5-Diaminotoluene 
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สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

PTD ท าหน้าท่ีเป็นสีท่ีใช้ในการเปล่ียนสีผม มีลักษณะเป็นแผ่นหรือผลึกท่ีไม่มีสี 
อาการแพ้ท่ีพบ ได้แก่ การระคายเคืองผิวหนังและตา หากโดนผิวหนังให้ล้างออก

ด้วยน้ า และสบู ่หากกระเด็นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ า 
พาราฟีนิลีนไดอะมีน (P-Phenylenediamine, PPD) 
ช่ือพ้อง ได้แก่ Phenylenediame, Phenylenediame Dihydrochloride, 

Aminoaniline Dihydrochloride, Benzenediamine Dihydrochloride, 1,4-Diaminobenzene,  
P-Aminoaniline 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 

                                                                   
PPD มีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์อย่างแรง เมื่อได้รับออกซิเจนจากตัวออกซิไดซ์ คือ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเปล่ียนเป็นสีน้ าเงินอมด าท่ีใช้ในการเปล่ียนสีผม ในส่วนผสมของครีมสีจะมี
ความเข้มข้นต่าง ๆ (0.08-6%) กัน ซึ่งเมื่อผสมกับสารตัวอื่นจะให้สีต่าง ๆ กันด้วย 

เป็นสารเคมีตัวหนึ่งท่ีท าให้เกิดอาการแพ้ในผู้ใช้ อาการแพ้ท่ีพบ ได้แก่ หน้าและ
คอบวม ผ่ืนแพ้จากการสัมผัส (Contact Dermatitis) ผ่ืนแดง ผิวหนังอักเสบ แสบร้อน หากโดนตา 
ท าให้เยื่อบุตาอักเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวียนและหายใจไม่ออก 

แอมโมเนีย (Ammonia) 
ช่ือพ้อง ได้แก่ Ammonia Gas Aqueous Ammonia Ammonium Hydroxide 
สูตรโครงสร้างทางเคมี : NH3 
ลักษณะเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี และมีกล่ินฉุนเฉพาะตัว 
แอมโมเนียท่ีเป็นส่วนผสมในครีมสี จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 

(Ammonium Hydroxide) ซึ่งเป็นสารละลายในน้ าท่ีมีความเข้มข้นต่ ากว่า 1% และมีความเป็น 
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ด่างสูง มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน (Corrosive) ท าให้ช้ันนอกของเส้นผมแยกออกเพื่อให้สีย้อมผม
ผ่านเข้าไปได้ 

อาการพิษท่ีเกิดขึ้นจากการสัมผัส สูดดม หรือเมื่อกระเด็นเข้าตา จะท าให้เกิด
อาการระคายเคืองท้ังต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และตา อาจมีน้ าตา น้ ามูกไหล และไอ 

หากผิวหนังหรือเส้นผมสัมผัสกับแอมโมเนียให้ล้างด้วยน้ าสะอาดนานไม่ ต่ ากว่า 
5 นาที แล้วตามด้วยสบู่และน้ าอีกครั้งหนึ่ง หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าหรือน้ าเกลือนาน 15 นาที ท้ังนี้
ก่อนการใช้ยาย้อมผมผู้ท่ีใส่เลนส์สัมผัส (Contact Lens) ควรถอดเลนส์ออกก่อน เพื่อป้องกันไอ
ระเหยของแอมโมเนียและสารเคมีอื่น ๆ ท่ีอาจกระเด็นเข้าตา 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) 
สูตรโครงสร้างทางเคมี : H2O2 
ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่คงตัว สามารถปลดปล่อยออกซิเจนได้

โดยเฉพาะเมื่ออยู่รวมกับสารท่ีมี คุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ 
ท าหน้าท่ี 2 อย่าง คือ เป็นสารฟอกสี (Bleaching หรือ Lightening Agent) ท่ี

ท าลายเม็ดสีตามธรรมชาติ ท าให้เส้นผมมีสีอ่อนลง ง่ายต่อการเปล่ียนสีผม และเป็นสารออกซิไดซ์ 
(Oxidizing Agent) ปลดปล่อยออกซิเจน เพื่อออกซิไดซ์สีพาราให้เกิดสีท่ีย้อมติดกับผม ในยาย้อมผม
ไม่ควรมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิน 6% แต่ท่ีพบในท้องตลาดมีต้ังแต่ 3-40% 

หากใช้โดยไม่มีการเจือจางจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
ส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีพบในยาย้อมผม เช่น Nonoxynol-6, Nonoxynol-4, 

Propylene Glycol, EDTA, Sodium Metabisulfite, Resorcinol, O-Aminophenol,  
M-Aminophenol 

5) น้ ายายืดผม 
น้ ายายืดผม  มีสารที่ใช้อยู ่ 3 ชนิด คือ  Sodium Hydroxide, Guanidine 

Hydroxide และ Ammonium Thioglycolate 
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นรีแลกเซอร์ท่ีเป็นอันตราย เนื่องจากมีความเป็นด่างแรง

ท่ีสุด มี pH 10-14 มีฤทธิ์กัด ควรจะใช้กับเส้นผมท่ีหยิกมาก ๆ ถ้าใช้ไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิด
อาการเจ็บแสบ หนังศีรษะ เส้นผมแห้งและแตก ส่วนสาร Guanidine Hydroxide (ซึ่งมีองค์ประกอบ
เป็นสารผสมระหว่าง Calcium Hydroxide และ Guanidine Carbonate) และ Ammonium 
Thioglycolate มี pH 9-9.5 มีความแรงน้อยกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ในปัจจุบันการยืดผมให้ตรง จะใช้ความร้อนเข้าช่วยโดยใช้สาร Ammonium 
Thioglycolate และแผ่นเหล็กเรียบ (Flat Iron) ที่ความร้อนสูง 170-230 องศาเซลเซียส ซึ่ง
กระบวนการนี้จะท าให้เส้นผมยืดตรงอย่างถาวร อ่อนนุ่ม เป็นประกาย และไม่โค้งงอ 
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สารเคมีท่ีใช้ในน้ ายายืดผม 
Ammonium Thioglycolate 
ช่ือพ้ อง ได้แก่  Ammonium Mercaptoacetate; Acetic Acid, Mercapto-, 

Monoammonium Salt; Thioglycollic Acid,ammonium Salt; Ammonium Thioglycolate , 
60% Aqueous Soln. 

สูตรเคมี : C2H4O2S.H3N 
Ammonium Thioglycolate เป็นของเหลวไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน  ๆ 

จัดเป็นประเภทสารท่ีใช้ในการจัดแต่งทรงผมเพื่อดัด หรือยืดผม ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับยืดผมมีความ
เข้มข้นในช่วง 5-10%  แต่อาจมีบางผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเข้มข้นถึง 25-50% นอกจากนี้ Ammonium 
Thioglycolate ยังอาจใช้ในการท าสีผมถาวร ท่ีความเข้มข้น 0.25% เพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชัน
เพิ่มความคงตัว 

ความเป็นพิษ 
เนื่องจากมีความเป็นด่างสูง จึงไม่สามารถใช้วิธีท่ีเรียกว่า Patch Test ซึ่งเป็น

วิธีการทดสอบการแพ้ท่ีผิวหนังก่อนการใช้สารได้ สารนี้ท าให้เกิดระคายเคืองเป็นผ่ืนแพ้เมื่อสัมผัส
ผิวหนัง (Contact Dermatitis) ซึ่งมักเกิดเมื่อใช้ในปริมาณท่ีมีความเข้มข้นเกินขนาด หรือใช้เป็น
เวลานานพอสมควร เป็นพิษหากเข้าตา ดังนั้นจึงต้องป้องกันการสัมผัสกับสารละลายนี้ท่ีผิวหนังและ
ตาในทุกกรณี อาการแพ้ท่ีพบ ได้แก่ ผ่ืนแดง ผิวหนังอักเสบ แสบร้อน หากโดนตาท าให้เยื่อบุตา
อักเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวียนและหายใจไม่ออก 

6) น้ ายาล้างเล็บ 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของน้ ายาล้างเล็บ คือ อะซีโตน (Acetone) โดยอะซีโตน

เป็นตัวท าละลายอินทรีย์ ท่ีไม่มีสี มีความเป็นพิษต่ า ระเหยง่าย จึงมักถูกน ามาใช้เป็นตัวท าละลายใน
อุตสาหกรรมและใช้ในงานด้านเภสัชกรรม  โดยอะซีโตนท่ีมีความเข้มข้นมากกว่า 80%  มีฤทธิ์เป็นยา
ฆ่าเช้ือ (Antiseptic) นอกจากนี้ อะซีโตนยังถูกสร้างขึ้นจากขนวนการเมตาโบลิซึมในร่างกาย โดยเป็น
หนึ ่ง ใน  Ketone Bodies ซึ ่งพบในเลือด  เมื ่อผู ้ป่วยเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากสารคีโตน 
(KetoAcidosis) จากภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน  (Diabetic Acidosis)  หรือภาวะเลือดเป็น
กรดจากการอดอาหาร (Starvation Acidosis) ซึ่งถ้ามีอะซีโตนในเลือดในปริมาณมาก จะสามารถได้
กล่ินอะซีโตนจากลมหายใจของ ผู้ป่วย 

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการกวดขันเรื่องการใช้ยาเสพติดท่ีเป็นสารระเหย 
เช่น กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ มากขึ้น ท าให้วัยรุ่นท่ีติดสารระเหยหันมาใช้ยาทาเล็บ และน้ ายาล้าง
เล็บ ซึ่งมีอะซีโตนเป็นองค์ประกอบหลัก หยดใส่ส าลีหรือทามือแล้วสูดดมแทน เนื่องจากยาทาเล็บและ
น้ ายาล้างเล็บหาซื้อได้ง่ายกว่า และมีความเส่ียงต่อการถูกจับกุม และด าเนินคดียากกว่าการดมกาว 
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หรือทินเนอร์ นอกจากนี้การสูดดมอะซีโตนในความเข้มข้นสูง จะท าให้เกิดอาการทางระบบประสาท
และเกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกับสารระเหยท่ัวไป 

ช่ือสารเคมี : อะซีโตน  Acetone 
ช่ือพ้อง : 2-Propanone, Beta-Ketopropane, Methyl Ketone, Dimethyl 

Ketone, Aceton, Chevron Acetone, Dimethylformaldehyde, Pyroacetic Acid Dimethylketal, 
Ketone, Dimethyl Ketone Propane, และ Pyroacetic Ether 

สูตรเคมี : C2H4O2S.H3N C3H6O 
ความเป็นพิษ 
อะซีโตนเป็นตัวท าละลายอินทรีย์มีความเป็นขั้วสูงและมีพิษต่ า สามารถล้าง 

สีทาเล็บ Route of Exposure และการเกิดพิษ 
อะซีโตนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางผิวหนัง  การสูดดมและการกิน โดย 

อะซีโตนสามารถแพร่กระจายสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อะซีโตนจะถูกท าลายท่ีตับและ
ถูกก าจัดออกทางลมหายใจและปัสสาวะ โดยไม่มีการสะสมของสารในร่างกาย โดยปริมาณอะซีโตนใน
เลือดท่ีท าให้พิษ คือ 200-300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือด และถ้าได้รับอะซีโตนในปริมาณ  
550 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือดจะท าให้เสียชีวิต 

เมื่อรับประทาน อะซีโตนจะท าให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะท่ีของเยื่อบุทางเดิน
อาหาร ท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้  อาเจียน นอกจากนี้ อะซีโตนยังถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหาร และ
เยื่อบุทางเดินอาหาร  เข้าสู่กระแสเลือด  และท าให้เกิดอาการทางระบบประสาทตาม  การ
รับประทานอะซีโตนในปริมาณท่ีมากกว่า  50  มิลลิลิตร  (39.6 กรัม) จะท าให้เกิดพิษของอะซีโตน
อย่างเฉียบพลัน (Acute Toxic Effects) ซึ่งท าให้เกิดอาการทางระบบประสาท คล้ายกับการ
รับประทานเหล้า/เอธานอล ได้แก่ เดินโซเซ (Ataxia) ง่วงซึม (Sedation) หมดสติ โคม่า และระบบ
ทางเดินหายใจถูกกด (Respiratory Depression) แต่อาการทางระบบประสาทที่เกิดจากการ
รับประทานอะซีโตน จะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่า การรับประทานเหล้า นอกจากอาการดังกล่าวยังมีอาการ
ทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาเจียนและ Hematemesis ภาวะระดับน้ าตาล และคีโตนในเลือด
สูง ภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) และตับ และไตถูกท าลาย (Hepatic and Renal Damage) แต่ถ้า
คนท่ีมีน้ าหนัก 67.5 กิโลกรัม จะเสียชีวิตถ้าได้รับอะซีโตนในปริมาณท่ีมากกว่า 100 มิลลิลิตร (79.1 
กรัม) การรับประทานอะซีโตนไม่ท าให้เกิดพิษของอะซีโตนอย่างเรื้อรัง (Chronic Toxic Effects) 

7) สเปรย์ระงับกล่ินเท้า (อลูมิเนียมคลอไฮเดรท) 
สเปรย์ระงับกล่ินเท้าส าหรับใช้ฉีดเท้า เพื่อระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกล่ินเท้า  

ให้ความสดช่ืนและบ ารุงผิว เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องกล่ินเท้า ผู้ท่ีใส่รองเท้า หรือออกก าลังกาย
เป็นประจ า สเปรย์นี้ช่วยระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกล่ินเท้า กล่ินเท้านั้นเกิดจากการท่ีร่างกายผลิต
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เหงื่อออกมา และเมื่อมีแบคทีเรียและเช้ือราเข้าร่วมด้วย ก็จะเกิดการสร้างกล่ินเหม็นขึ้นมา ผลิตภัณฑ์
ระงับกล่ินเท้าท่ีใช้ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ าหอมเป็นส่วนประกอบหลัก 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมท่ีใช้เพื่อบดบังกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น แต่ถ้าร่างกายมีเหงื่อมาก และ
ไม่ได้ช าระล้างให้เรียบร้อยก่อนใช้ น้ าหอมท่ีใช้จะส่งผลให้เกิดกล่ินใหม่ท่ีฉุนได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้านเช้ือจุลินทรีย์ซึ่งสามารถท าลายและป้องกันการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเป็น
สาเหตุของการเกิดกล่ินตัว และผลิตภัณฑ์ท่ีมีใช้กันอย่างกว้างขวางคือผลิตภัณฑ์ต้านการขับเหงื่อ 
(Antiperspirant) และระงับกล่ิน (Deodorant) ซึ่งสามารถระงับการขับเหงื่อและกล่ินได้ผลดีและ
เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ในท่ีนี้จะกล่าวถึงสารท่ีนิยมใช้เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต้านการขับเหงื่อ
และระงับกล่ินคืออลูมิเนียมคลอไฮเดรท 

อลูมิเนียมคลอไฮเดรท (Aluminum Chlorohydrate) 
ช่ื อ ท า ง เค มี  (Chemical Name) : อ ลู มิ เนี ย ม ค ล อ ไฮ เด ร ท  (Aluminum 

Chlorohydrate) 
ชื ่อ พ ้อ ง  (Synonyms) : Aluminum hydroxychloride, Aluminium 

Chlorhydroxide, Aluminium Chloride Basic, Aluminium Chlorohydrol, Polyaluminium 
Chloride 

สูตรเคมี (Molecular Formula) : Al2Cl(OH)5 
ความเป็นพิษและข้อควรระวัง 
อลูมิเนียมคลอไฮเดรทเป็นสารท่ีท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา และอาจมีผล

ท าลายตาได้ และท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเย่ือบุทางเดินหายใจ ดังนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เข้าตา และสูดหายใจเข้าไป ควรฉีดสเปรย์ท่ีเท้า โดยถือขวดห่างออกมาประมาณ 6 นิ้ว 

เกลือของอลูมิเนียมจัดเป็นสารนิวโรท็อกซิน (Neurotoxin) ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงการท างานของเมมเบรนท่ีส่ิงกั้นสมองกับเลือด (Blood-Brain Barrier, BBB) ท าให้ส่งผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายได้ เนื่องจากอลูมิเนียมคลอไฮเดรทในสเปรย์ระงับกล่ินเท้า
เป็นสารท่ีใช้เฉพาะบริเวณผิวหนัง ถูกดูดซึมเข้าในเซลล์ได้ต่ า จึงมีความเป็นพิษต่ าแต่ควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังและใช้ในบริเวณท่ีควรใช้ จากการวิจัยไม่พบว่าการใช้อลูมิเนียมคลอไฮเดรทจะเพิ่มความ
เส่ียงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ 

2.2.8 เปิดแผนท่ีปนเป้ือนสารพิษในประเทศไทย ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
เป็นความจริงท่ีว่าการก้าวผ่านจากสังคมเกษตรสู่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ

ไทย ได้ก่อปัญหาไว้มากมาย หลักฐานหนึ่งท่ีประจักษ์ คือ สารพิษท่ีปนเปื้อนในดิน น้ า อากาศ และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ 
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ภาพที่ 2.1  แผนท่ีปนเป้ือนสารพิษในประเทศไทย 
ที่มา: อุบลวรรณ กระปุกทอง (2556) 
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เมื่อไม่นานมานี้ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดล้อมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสารพิษท่ี
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยท่ีก าลังเผชิญและยังคงรอคอยการฟื้นฟูแก้ไข 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแสดงพื้นท่ีปนเป้ือนสารพิษในประเทศไทย
เพื่อให้รับรู้ว่าสารพิษท่ีปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน ท้ังนี้ พื้นท่ีการปนเป้ือนสารพิษท่ีปรากฏในแผนท่ีฉบับนี้มีมากเกือบ 50 แห่ง แต่ก็เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาเท่านั้น ซึ่งปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ บางส่วนมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม บางส่วนเป็นผลกระทบจากการท าเหมือง และบ้างก็เกิดจากการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรม ขยะพิษ นอกจากนั้น หลายพื้นท่ีต้องเผชิญการปนเปื้อนสารพิษมายาวนานเช่น กรณี
การปนเปื้อนของสารหนูในอ าเภอร่อนพิบูลย์ อันเป็นผลมาจากการท าเหมืองดีบุกช่วงปี พ.ศ. 2520-
2528 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะท่ีบางแห่งก็เพิ่งประสบปัญหา เช่น การรั่ วไหลของ
น้ ามันดิบจากท่อส่งน้ ามันของบริษัท PTTCG เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีผ่านมา และท าให้บริเวณ
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ปนเป้ือนน้ ามันดิบ 

ในอดีตฐานการผลิตของไทยอยู่ท่ีภาคเกษตร จนถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าจนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหลังมีการส ารวจเจอก๊าชธรรมชาติ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มจีดีพี และลดการว่างงาน 
ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมเติบโตมีการพัฒนาเทคโนโลยี แต่อีกด้านหนึ่งกลับปรากฏว่ามีสารพิษ
ปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

พื้นท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงนับเป็นกรณีตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุด
กรณีหนึ่ง เนื่องจากเดิมพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรท่ีหลากหลาย ท้ังดินด าน้ าชุ่ม
เหมาะกับการท าเกษตร รวมไปถึงมีทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมหลากหลาย แต่เมื่อมีโครงการพัฒนา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) เกิดขึ้น มาบตาพุดก็ได้แปรสภาพเป็นนิคม
อุตสาหกรรม แม้จะมีการวางเป้าหมายในการพัฒนา คือ เศรษฐกิจดีมีตัวเลขจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น      
ทว่าผลลัพธ์อีกด้านท่ีอยู่นอกเหนือความหมายก็คือ มีการปนเปื้อนสารพิษท้ังในดิน น้ า และอากาศ 
จนต้องมีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ. 2552  

ในหลายกรณีสารพิษยังสามารถแพร่กระจายจนเกิดผลกระทบใน วงกว้างได้ผ่าน
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ตัวอย่าง เช่น กรณีลุ่มน้ าแม่ตาวท่ีมีการปนเป้ือนสาร
แคดเมียมในพื้นท่ีปลูกข้าว ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวท่ีส่งเข้าโรงสีมาจากแม่ตาวหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณี
การลักลอบท้ิงขยะพิษจ านวนมากท่ีหนองแหน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคัญโดยมีท้ังฟาร์มปศุสัตว์  
นาข้าว การปลูกผัก รวมถึงปลูกมะม่วงท่ีส่งขายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อมูลพื้นท่ีปนเป้ือนสารพิษในประเทศไทย 
นิคมอุตสาหกรรมล าพูน เริ่มต้ังเมื่อปี  พ .ศ. 2526 โดยมีโรงงานผลิตช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเปิดน าเนินกิจการ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปัญหาโลหะหนักอย่างตะกั่ว ทองแดง 
สังกะสี ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ าใต้ดิน และตามมาด้วยความเจ็บป่วยของผู้คน ท้ังโรคภูมิแพ้     
โรคทางเดินหายใจ และบางรายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ 

ต าบลแม่ตาว จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2547 สถาบันการจัดการน้ านานาชาติ (IWMI) ได้
ตรวจ พบว่า มีการปนเปื้อนแคดเมียมปริมาณสูงท้ังในดินและน้ า และเมล็ดข้าวท่ีปลูกในพื้นท่ีต าบล 
แม่ตาว ซึ่งเป็นพื้นท่ีปนเปื้อนต้ังอยู่ใกล้กับเหมืองแร่และโรงงานถลุงสังกะสีของบริษัทผาแดง  
อินดัสเตรียล จ ากัด รัฐบาลแก้ปัญหาข้าวปนเป้ือนด้วยการให้เผาและฝังกลบ พร้อมแนะน าให้ชาวบ้าน
หันไปปลุกอ้อยแทน แต่ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าตาวเหมาะแก่การปลูกข้าวมากกว่า อย่างไร 
ก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาศาลปกครองได้มีค าพิพากษาให้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม 

ต าบลวังสะพุง จังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2551 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ข้าตรวจสอบคุณภาพน้ ารอบเหมืองแร่ทองค าของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด 
ภายหลังท่ีเหมืองแร่เปิดด าเนินกิจการมาได้ 2 ปี ผลการตรวจสอบพบสารพิษ เช่น สารหนู แมงกานีส 
และแคดเมียมในระบบประปา นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวบ้านบางรายมีอาการเจ็บป่วย เมื่อตรวจเลือดก็
พบว่ามีสารไซยาไนด์ สูงเกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการยังคงมีความพยายามจะขอขยาย
พื้นท่ีท าเหมืองเพิ่มแต่ก็ถูกชาวบ้านในพื้นท่ีคัดค้านเรื่อยมา 

ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2547 มีข่าวการ
ลักลอบท้ิงขยะอันตรายจ านวนกว่าหลายพันตัน ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะอุตสาหกรรมท่ีมาจากจังหวัด
ระยอง โดยผู้ลักลอบท้ิง คือ บริษัทท่ีรับก าจัดจัดกากของเสีย จากการตรวจสอบ พบว่า มีการปนเป้ือน 
TEC (ไตรคอลโรเอทธิลีน) และ PEC (เตตระคลอโรเอทธิลีน) 

อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปลายปี พ.ศ. 2555 มีการลักลอบท้ิงขยะติดเช้ือทาง
การแพทย์ เช่น ขวดน้ าเกลือ เข็มฉีดยา ถุงบรรจุเลือด โดยท้ิงไว้ในป่าใกล้กับแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งถึง
ขณะนี้ก็ยังต้องรอการประเมินผลการปนเป้ือน 

ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร บริษัท  อัคราไมนิ่ ง  จ ากัด             
ได้รับประทานบัตรอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ทองค าเฟสแรกในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเหมืองนั้นต้ังอยู่ไม่ไกล
จากบริเวณชุมชน ชาวบ้านก็ประสบปัญหาฝุ่นละออง เสียงรบกวน และน้ าท่ีไม่เพียงพอส าหรับการท า
การเกษตร ไปจนถึงมีโลหะหนัก เช่น สารหนู ปรอท ไซยาไนด์ ปนเป้ือนในแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้
หลายคนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง 
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หมู่บ้านคลิต้ีล่าง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นข่าวโด่งดังในปี พ.ศ. 2541 เมื่อโรงแต่งแร่
ตะกั่วปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าห้วยท าให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแม้แหล่งก าเนิดมลพิษจะหยุดด าเนินการไปแล้ว    
ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา (เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2556) ให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ)      
เข้าฟื้นฟูล าห้วย พร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้าน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน          
กรมควบคุมมลพิษว่าจะใช้วิธีการใดในการฟื้นฟูล าห้วย ท าให้วันนี้ชาวบ้านยังไม่สามารถใช้น้ าใน     
ล าห้วยได้ตามปกติ 

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 มีการลักลอบท้ิงรองเท้า
มือสองนับล้านคู่ ซึ่งเป็นรองเท้าท่ีเหลือจากการคัดแยกเพื่อขาย โดยท่ีในแต่ละวันมีการน าเข้ารองเท้า
เก่าจากท่ัวโลกมากหลายสิบตัน และขณะนี้ยังต้องรอการประเมินผลการปนเป้ือน 

ร้านรับซื้อของเก่าพระประแดง ต้นปี พ.ศ. 2543 เกิดเหตุสารกัมมันตรังสีโคบอลต์ 
60 รั่วไหล เนื่องจากมีซาเล้งย่านพระประแดงเข้าไปขโมยแท่งวัตถุอันตรายท่ีวางท้ิงไว้ในบริษัท        
กมลสุโกศล อเล็คทริก จ ากัด ภายหลังเมื่อน าไปแยกช้ินส่วน ปรากฏว่ามีสารกัมมันตรังสีแผ่กระจาย 
ท าให้ซาเล้งและเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเสียชีวิต ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่ีได้รับรังสี บางรายต้อง
สูญเสียอวัยวะขณะท่ีบางรายก็มีความเส่ียงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้านส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(พปส) ถูกศาลปกครองว่ามีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี ฐานไม่มีการตรวจสอบและควบคุมท่ี
รัดกุมเพียงพอจนเกิดการสูญเสียร้ายแรง 40 พื ้นที่ ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง ชลบุรี 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ มีการลักอบน าขยะพิษ น้ าเสีย และกาก
อุตสาหกรรมมาท้ิงจ านวนมาก เพราะอยู่ไม่ไกลจากท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรม อีกท้ังโรงงานรับรี
ไซเคิลก าจัดขยะและบ าบัดของเสียหลายแห่งท่ีมาต้ังอยู่ในพื้นท่ีขาดการจัดการท่ีได้มาตรฐาน ส่ิงท่ี
ชาวบ้านต้องเผชิญนอกจากจะมาในรูปของกล่ินเหม็นแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 ระหว่างการปรับปรุง
สนามบินบ่อฝ้าย รถแบ็กโฮได้ขุดไปกระทบถังสารเคมีท่ีฝังอยู่ใต้ดินจนเกิดการรั่วไหลและส่งกล่ินเหม็น 
สันนิษฐานว่าสารเคมีดังกล่าว คือ เอเย่นต์ ออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายชนิดเดียวกับท่ีใช้ใน
สงครามเวียดนาม เรื่องนี้จบลงตรงท่ีมีการฝังกลบสารเคมีไว้บริเวณเดิม โดยมีการเฝ้าระวังด้วยการ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจสอบติดต่อกัน 10 ปี 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช กากขี้แร่ท่ีถูกท้ิงไว้หลังยุคดีบุกบูม ช่วงปี 
พ.ศ. 2520-2528 ท าให้ร่อนพิบูลย์กลายเป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปด้วยสารหนูท้ังในดินและแหล่งน้ า ซึ่งบาง
แห่งมีปริมาณสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง 50 เท่า และจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ช้ีว่า   
ถ้าไม่มีการแก้ไขในอีก 50 ปีข้างหน้า สารหนูจะกระจายไปท่ัวพื้นท่ีท้ังอ าเภอ 
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นท่ีใกล้เคียงในจังหวัดระยอง ผลจากโครงการ  
อีสเทิร์นซีบอร์ด ได้แปรสภาพมาบตาพุดและพื้นท่ีใกล้เคียงให้กลายเป็นแหล่งท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
วันนี้ส่ิงท่ีชาวมาบตาพุดและผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีต้องเผชิญ คือ การปนเปื้อนสารพิษท้ังในดิน น้ าและ
อากาศ จนเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีการประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ก็ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหามลพิษหรือควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ 

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ท่ีผ่านมาเกิด
กรณีน้ ามันดิบจากท่อส่งน้ ามันของบริษัท PTTCG รั่วไหลในทะเลเป็นวงกว้าง โดยน้ ามันดิบบางส่วน
ถูกคล่ืนพัดเข้าสู่ชายหาดพร้าวจนชายหาดเปื้อนไปด้วยคราบน้ ามันสีด า อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเก็บ
คราบน้ ามันหมดแล้ว แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศต่อไป ท้ังในทะเล
และบริเวณชายหาดท่ีได้รับผลกระทบ 

มีการลักลอบน าขยะพิษ น้ าเสีย และกากอุตสาหกรรมมาท้ิงจ านวนมาก เพราะอยู่ 
ไม่ไกลจากท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรม อีกท้ังโรงงานรับรีไซเคิลก าจัดขยะและบ าบัดของเสียหลายแห่ง
ท่ีมาต้ังอยู่ในพื้นท่ีขาดการจัดการท่ีได้มาตรฐาน (อุบลวรรณ กระปุกทอง, 2556) 

2.2.9 มาตรการแก้ไขภาวะมลพิษโดยรวม 
ปัญหาจากมลพิษในปัจจุบัน เป็นปัญหาท่ีสะสมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา โดยเฉพาะ

ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยมักจะให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เพื่อรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติมากกว่าท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการออกแบบกฎหมายใหม่ขึ้นหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีการจัดต้ังองค์กร 
ต่าง ๆ ขึ้น มาเพิ่มเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษร่วมกับองค์กรท่ีมีอยู่แล้ว เช่น หน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อม 
 

องค์กร หน้าที่ 
ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม วางแผนคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ ลดและขจัดมลพิษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม การศึกษาอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 
กรมอนามัย คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพ 
กระทรวงแรงงาน ส่ิงแวดล้อมการท างาน 
กรมประมง กรมเจ้าท่า ส่ิงแวดล้อมทางน้ าและชายฝ่ังทะเล 
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องค์กร หน้าที่ 
กรมชลประทาน ส่ิงแวดล้อมทางน้ าภายในประเทศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษอุตสาหกรรม 
ต ารวจจราจร คุณภาพอากาศ เสียงยานพาหนะ 
กรมเจ้าท่า เสียงยานพาหนะทางน้ า 
การประปานครหลวง น้ าประปาส าหรับกทม. 
การประปาส่วนภูมิภาค น้ าประปาส าหรับภูมิภาค 
กทม. ระบายน้ าโสโครกขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล จังหวัด  
สุขาภิบาล อ าเภอ ต าบล กรมโยธาธิการ 

ระบายน้ าโสโครกขยะมูลฝอยและอื่น ๆ 

กรมป่าไม้ ป้องกันคุ้มครองสัตว์ป่า ป่าไม้ 
กรมทรัพยากรธรณี ป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
กรมท่ีดิน วางแผนการใช้ท่ีดิน 
การนิคมอุตสาหกรรม จัดต้ังควบคุมนิคมอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา: ปราณี พันธุมสินชัย (2539) 
 

โดยท่ัวไปแล้วการแก้ไขปัญหามลพิษควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1) วางแผนพัฒนาท่ียั้งยืนส าหรับประเทศ 
2) ตรากฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลทางการปฏิบัติ 
3) จัดต้ังองค์กรต่าง ๆ ให้มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและลงโทษตามกฎหมาย 
4) ให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจ และให้

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี 
5) จัดวางผังเมืองเพื่อจัดเขตควบคุมมลพิษ 
6) จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
7) ก าหนดมาตรฐานมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
8) ควบคุมการเพิ่มประชากรและความแออัด 
9) น ามวลสารหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
10) ลดการใช้สารพิษ สารเคมี ปลูกฝังค่านิยมในการใช้ของจากธรรมชาติท่ีย่อย

สลายได้ง่าย 
11) เปล่ียนกระบวนการผลิตหรือใช้สารทดแทน หรือใช้เทคโนโลยีสะอาด 
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12) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัย 

13) ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ 
14) การให้ความเสมอภาคต่อประชาชนทุกคนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการ

คุ้มครองจากภาวะมลพิษ 
2.2.10 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 4 ยุค 
1) ยุคแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เริ ่มใน พ.ศ. 2500 เพื ่อตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภค 
ภายในประเทศ ตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น มีการจัดต้ังบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ไอ เอฟ ซี ที) ใน พ.ศ. 2502 เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กู้ยืมและจัดต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี โอ ไอ) ใน พ.ศ. 2503 เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนทาง
อุตสาหกรรม โดยให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากร อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารมี
ขนาดเล็ก ท่ัวประเทศมีโรงงานไม่ถึง 1,000 แห่ง 

2) ยุคเริ่มต้นการควบคุมมลพิษ 
เริ่มใน พ.ศ. 2510 ด้วยการตราพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2518 และตรา 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 มีการจัดต้ังหน่วยงานการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้ึน ในปี พ.ศ. 2515 เพื่อมีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ อุตสาหกรรมเริ่มเน้นการส่งออกมากขึ้นท่ัวประเทศ  มีโรงงาน 
จดทะเบียนประมาณ 20,000 แห่ง ยังไม่มีปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรมมากนัก 

3) ยุคต่ืนมลพิษ 
เริ่มใน พ.ศ. 2520 เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเคมีปิโตรเคมี มี

การพบแหล่งแก๊สธรรมชาติ ประชาชนเริ่มต่ืนตัวถึงอันตรายของสารพิษต่อสุขภาพอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ในแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 4 มีการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติขึ้น 

4) ยุคตามแก้ปัญหามลพิษ 
เริ่มใน พ.ศ. 2530 มีโรงงานจดทะเบียนประมาณ 80,000 แห่ง ซึ่งปล่อยน้ า

เสียลงในแม่น้ าล าคลองและอากาศจนเกิดวิกฤตส่ิงแวดล้อมขึ้นในประเทศ มีการประกาศใช้
แผนพัฒนาฉบับที่ 7 ซึ่งเน้นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2535 มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายข้ึนใหม่ ให้มีบทก าหนดโทษผู้กระท าผิดถึงขั้นจ าคุก ปัจจุบันมีโรงงานกว่า 
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100,000 แห่ง ในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสารอันตรายมากขึ้นกว่าร้อยละ 50 ของ
มูลค่าผลผลิตท้ังหมด ซึ่งจะท าให้เกิดมลพิษท่ียากต่อการบ าบัดเพิ่มขึ้นด้วย (ปราณี พันธุมสินชัย , 
2539) 

2.2.11 การควบคุมแก้ไขมลพิษ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุม

แก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม โดยมีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย ท่ีสามารถ
บังคับให้โรงงานต่าง ๆ มีระบบก าจัดของเสียท่ีได้มาตรฐาน และสามารถเข้าตรวจโรงงานเพื่อจับผิด 
และลงโทษเจ้าของโรงงานท่ีละเมิดได้ตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือกรมอนามัยซึ่งมี
อ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ท่ีอาจเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมแก้ไข
ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรมด้วย 

ส าหรับโรงงานท่ีอยู่ริมน้ า และปล่อยน้ าเสียท่ีไม่ได้มาตรฐานท้ิงลงน้ า กรมเจ้าท่า
และกรมประมงก็มีอ านาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2535 ท่ีจะฟ้องร้องลงโทษได้ ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและสัตว์น้ า 

นอกจากหน่วยราชการแล้ว ก็ยังมีหน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ท่ีมีหน่วยงานของโครงงานการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีให้ค าแนะน าและให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ท้ังของรัฐบาลและเอกชนในเขตการลงทุนต่าง ๆ โดยได้รับสิทธิพิเศษเพื่อให้มีการจัดการของเสียจาก
อุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐานและง่ายในการควบคุม อีกท้ังยังมีการต้ังกองทุนให้เอกชนท่ีประสงค์จะมี
ระบบบ าบัดของเสียของตนเองได้กู้ยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ าด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มีหน้าท่ีดูแลควบคุมการจัดการของเสียภายในนิคม พ.ศ. 2522 

โดยรวมแล้วปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจอย่าง
จริงจังจากท้ังภาครัฐและเอกชน บรรดาคนงานและชุมชนในละแวกโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เริ่มท่ีจะ
เรียกร้องสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากมลพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม
ของตนเอง ท าให้ผู้ประกอบการเริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  
(ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคนอื่น ๆ, 2541) 
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2.2.12 นโยบายกับการส่งเสริมการป้องกันมลพิษ 
ในอดีตนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ มุ่งเน้นท่ีการควบคุม

มลพิษมากกว่าการป้องกันมลพิษ โดยมีบทลงโทษผู้กระท าผิดและการให้ความช่วยเหลือท้ังทางด้าน
วิชาการและเงินทุน เพื่อการบ าบัดมลพิษท่ีปลายท่อ เช่น การลดอัตราภาษีขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
อุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในการบ าบัดของเสีย แต่ไม่ลดภาษีให้เครื่องจักร อุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้เพื่อ
ป้องกันมลพิษ ด้วยแนวคิดท่ีว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ไม่ใช่
การบ าบัดมลพิษเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

นอกจากนี้ความรู้ทางด้านการป้องกันมลพิษ ยังไม่ เป็น ท่ีแพร่หลายในหมู่
นักวิชาการ วิศวกรและผู้ประกอบการ ท าให้มีความเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง      
มีข้ันตอนซับซ้อน ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศ และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และหน่วยงานของรัฐบาลหลายแห่งดีมี
ความพยายามผลักดันให้มีการร่างนโยบายระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการป้องกันมลพิษแทนการเน้นการ
ควบคุมมลพิษ เพราะได้เล็งเห็นความส าคัญและผลตอบแทนจากการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา 
โดยการเสนอให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดท านโยบาย และส่งเสริมการป้องกันมลพิษอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีกรรมการจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเทศไทยโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้เข้าร่วมลง
น าม ใน  Internation Declaration of Pollution Prevention and Cleaner Production เมื่ อ
เดือนกันยายน 2541 เพื่อแสดงเจตจ านงค์ท่ีจะจัดท านโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุมการป้องกัน
มลพิษ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 

1) การป้องกันมลพิษเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสามารถ
น าไปใช้กับกิจกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

2) ทุกประเทศท่ัวโลกควรร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม
การป้องกันมลพิษ 

3) เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันมลพิษ แทนการบ าบัดและควบคุมมลพิษท่ี
ปลายท่อ 

4) ในการป้องกันมลพิษควรต้องมองภาพรวมของมลพิษทุกประเภท เช่น อากาศ 
น้ า ดิน และมีเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีสามารถตรวจวัดได้ 

5) เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาและจัดท านโยบาย เพื่อ
ส่งเสริมการป้องกันมลพิษ ซึ่งต้องถูกน าไปบรรจุในหลักสูตร การเรียนการสอนในทุกระดับ และ 
ทุกสาขาอาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธ์ที่อาจใช้ในการส่งเสริมการป้องกันมลพิษมีหลายประการ เช่น 
1) จัดท านโยบายระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการป้องกันมลพิษ ควบคู่กับการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
2) ออกกฎหมายและระเบียบการปฏิวัติ เพื่อส่งเสริมการป้องกันมลพิษ 
3) สนับสนุนให้มีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
4) เพิ่มการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
5) จัดท าโครงการให้ผลตอบแทนทางการเงินต่อผู้ใช้วิธีป้องกันมลพิษ เช่น ลดภาษี 

ลดค่าธรรมเนียม ให้เงินกู้ 
6) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ และให้ความรู้แก่ประชาชน

ท่ัวไป 
7) จัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้ด้านการป้องกันมลพิษกับต่างประเทศ 
8) สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนารูปแบบการป้องกันมลพิษระดับชาติ 
9) จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการป้องกันมลพิษ 

เช่น การน ากลับมาใช้ใหม่ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปล่ียนของเสีย 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยจัดท าหลักสูตรการป้องกันมลพิษใน

การศึกษาอบรม (ปราณี พันธุมสินชัย, 2539) 
2.2.12 แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมีจะใช้ Eco Design เป็นส่วนประกอบโดยมี
กรอบความคิดหลักคือ ครอบคลุมวงจรให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดย
สามารถแบ่งกระบวนการโดยใช้หลัก หลัก 4R คือ 

Reduce หรือลด คือ การลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ 
เช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มต้ังแต่ลดการใช้กระดาษในการออกแบบไปเลย ลด
การใช้ทรัพยากรในการออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน 

Reuse หรือใช้ซ้ า ท้ังท่ีเป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม 
หรือท่ีเรียกว่า การออกแบบเพื่อการน ากลับมาใช้ซ้ า (Design for Reuse) เช่น การออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีช้ินส่วนบางช้ินส่วนท่ีใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืน
และน าบางช้ินส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้ 

Recycle หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ หรือช้ินส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วน ากลับมาใช้โดยการออกแบการใช้งานผลิตภัณฑ์
เพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องเอื้อต่อกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การออกแบบให้ถอด
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ประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ (Design for 
Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษท่ีง่ายต่อการน ากลับมาใช้ 

Repair หรือการซ่อมบ ารุง คือ การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงได้
ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งท้ายท่ีสุดสามารถลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ เช่น ออกแบบให้เปล่ียนอะไหล่ได้ง่าย 

นอกจากนี้ยังมีการแนวทางการใช้สารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอีก
ด้วย ซึ่งเป็นการทดแทน (Replace) สารเคมีด้วยสารจากธรรมชาติ เช่น 

1. สารเคมีจากการเกษตร 
1.1 การใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
1.2 การใช้ปุ๋ยหมัก 

2. สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
2.1 การใช้น้ ายาล้างจานจากธรรมชาติ 
2.2 การใช้มะกรูด ใบเตย ดับกล่ินห้องน้ า 
2.3 การใช้ดอกไม้แห้ง มาดับกล่ิน 

3. สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
3.1 ใช้สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง 
3.2 ใช้สมุนไพรสะเดาไล่แมลง 

4. สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
4.1 การใช้สมุนไพรมาบ ารุงผิว 
4.2 การใช้สมุนไพร และสารจากธรรมชาติมาบ ารุงผม 

   ในการจะใช้สารเคมีควรมีการวางแผน (plan) ซึ่งจะถูกบรรจุลงไปในแนวทางการ
ปฏิบัติงานแทบท้ังส้ิน ส่วนในการปฏิบัติการใด ๆ นอกจากมีการวางแผนและควรให้มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วย (pratice) นอกจากนี้ควรท าให้เกิดการมีส่วนร่วม (participation) การมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนา โดยร่วมกันคิด พิจารณา ตัดสิน การร่วมปฏิบัติ และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมี
ผลกระทบต่อประชาชนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นฉันทามติในการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
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2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.3.1 บริบททางการสอนในระดับไมโคร (Micro) 

บริบททางการสอนในระดับไมโครหรือบริบททางการสอนในระดับห้องเรียน คือ 
บริบทของการสอนท่ีใกล้ตัวผู้สอน ผู้เรียนมากท่ีสุด ได้แก่ 

2.3.1.1 ผู้สอน ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้
ความเข้าใจในสาระท่ีสอน ความสามารถในการสอน ความต้ังใจในการสอน เจตคติต่อการสอน 
ความรู้สึกต่อตัวผู้เรียน สภาพจิตใจของผู้สอน แรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผู้สอน ความพร้อมของ
ผู้สอน บุคลิกลักษณะของผู้สอน เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและ       
ต่อพฤติกรรมการสอนของผู้สอน ซึ่งส่งผลต่อไปถึงกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2.3.1.2 ผู้เรียน สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการ
เรียนการสอนมากเช่นเดียวกับผู้สอน เช่น ความสนใจ ความต้องการและความถนัดในการเรียน 
วิธีการเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียน ความพร้อมในการเรียน สุขภาพของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียน พฤติกรรมของผู้เรียน สภาพจิตในของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนการสอน ความรู้สึก
ของผู้เรียนต่อผู้สอน ความสามารถของผู้เรียน ปัญหาของผู้เรียน เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการจัด   
การเรียนการสอนของผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3.1.3 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน สาระ 
เนื้อหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน วิธีการ กระบวนการท่ีใช้ในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

2.3.1.4 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมท่ีใกล้ตัวผู้สอน ผู้เรียนมากท่ีสุด  คือ 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน อันได้แก่ แสง เสียง สี อากาศ ขนาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ กระดาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนหรือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ขณะท่ีมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น เช่น เสียงรถตัดหญ้า เสียงรถวิ่งผ่าน หรือโรงเรียนท ากิจกรรมอื่น ๆ 
ขณะท่ีครูก าลังสอนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น บริบทท้ัง 4 ด้าน จะร่วมกันส่งผลต่อการเรียน
การสอนของผู้เรียนและผู้สอนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
วิชาภาษาไทยต่ า ปัญหานี้อาจเนื่องมาจากครูไม่มีความถนัดในการสอนภาษาไทย หรือผู้สอนอาจจะ
ท าดีทุกอย่างแต่ผู้เรียนไม่สนใจเรียน เนื่องจากผู้เรียนไม่ชอบวิชาภาษาไทย หรือขณะเรียนผู้เรียน  
ขาดความพร้อมเพราะเหนื่อยเกินไปจากการเล่นกีฬา หรืออาจจะเป็นเพราะสาระไม่น่าสนใจ       
หรือบังเอิญมีเสียงรบกวนจากภายนอกมากเกินไปก็ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
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2.3.2 ประเภทและระดับการเรียนรู้ตามแนวของบลูม 
บลูม และคนอื่น ๆ (Bloom, et al., 1956) ได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้ตาม

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย และ 
ด้านทักษะพิสัย ท่ีต้องการให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เกิดการเรียนรู้อันเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนา
ครอบคลุมความงอกงามท้ัง 3 ด้านประกอบกัน ดังนี้ 

1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้ด้านความรู้ ความคิด ซึ่ง
เกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา เช่น ความจ า ความคิด การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ การคิดรูปแบบ การตัดสินค่าของส่ิงต่าง ๆ เป็นต้น การเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย ย่อมมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางด้านเจตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

บลูม และคนอื่น ๆ ๆ (Bloom, et al., 1956) ได้ศึกษาวิจัยการเรียนรู้ทางด้าน
ความรู้ ความคิดของมนุษย์ พบว่า โครงสร้างของพุทธิพิสัยประกอบด้วยความสามารถทางสติปัญญา
จากง่ายสู่ส่ิงท่ีซับซ้อน และจากรูปธรรมสู่นามธรรม ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

1.1) ความรู้ความจ า (Knowledge) ความสามารถในการจดจ าหรือระลึกถึง
ส่ิงของ เรื่องราว กระบวนการหรือหลักการต่าง ๆ ตามเนื้อหาท่ีได้เรียนหรือได้มีประสบการณ์ไปแล้ว 

1.2) ความเข้าใจ (Comprehend) ความสามารถในการแปลความหมาย 
ตีความหมาย หรือขยายความ ข่าวสาร แนวคิดในรูปแบบอื่น สรุปความด้วยค าพูดตนเอง หรือสรุป
แนวโน้มจากข่าวสารท่ีได้ 

1.3) การน าไปใช้ (Application) ความสามารถในการเลือกใช้กฎ หลักการ หรือ
กระบวนการท่ีเหมาะสม ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใหม่ 

1.4) การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการแยกแยะส่วนประกอบ 
ความสัมพันธ์ หรือหลักการแยกออกจากกันเป็นส่วนประกอบย่อย  ๆ จนเห็นล าดับขั้นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบย่อย ๆ อย่างชัดเจน 

1.5) การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถในการจัดการรวมส่วนประกอบ
ย่อย ๆ ข้อความ แผนงาน หรือหลักการรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบ โครงสร้าง หรือแนวคิดใหม่ท่ีมี
ความหมายหรือความส าคัญแบบท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

1.6) การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถในการตัดสินคุณค่าของส่ิงของ 
กระบวนการ ผลผลิต หรือแนวคิดโดยใช้หลักการแห่งเหตุผลภายใน หรือพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานจาก
ภายนอก 
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                   6.00          (Evalution) 
              5.00         (Synthesis) 
                4.00        (Analysis) 
                3.00        (Application) 

           2.00        (Comprehension) 
  1.00        (Knowledge-memory) 

 
 

ภาพที่ 2.2  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
ที่มา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554ข) 
 

2) ด้านเจตพิสัย (Effective Domain) เป็นการเรียนรู้ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่ง
เกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ เป็นต้น การเรียนรู้ทางด้านเจตคติมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัย 

แครธโวล บลูม และมาเซีย (Krathwohl, Bloom & Masia, 1969) ได้ศึกษา 
วิจัยการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ อันเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดขึ้นภายใน 
แต่ละบุคคล แครธโวล และคนอื่น ๆ ได้แบ่งระดับการเรียนรู้ด้านเจตคติท่ีพัฒนาขึ้นในตัวบุคคลจาก
ระดับต่ าจนถึงระดับสูงไว้ 5 ระดับ ซึ่งการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น จะต้องอาศัยพื้นฐานระดับการเรียนรู้ 
ท่ีต่ ากว่าดังต่อไปนี้ 

2.1) การรับรู้หรือการใส่ใจต่อส่ิงเร้า (Receiving or Attending) การท่ี บุคคล
ถูกกระตุ้นให้รับรู้ต่อส่ิงเร้าหรือปรากฏการณ์บางอย่างท่ีอยู่รอบตัวท าให้เกิดความตระหนัก ความต้ังใจ
ท่ีจะรับรู้และให้ 

2.2) การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าจน
เกิดความสนใจอย่างเต็มท่ี บุคคลจึงยินยอมหรือเต็มใจท่ีจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น 

2.3) การเห็นคุณค่า (Valuing) การท่ีบุคคลมีความเช่ือว่าส่ิงนั้นมีคุณค่า ส าหรับ
ตน แสดงความชอบส่ิงนั้นมากกว่าส่ิงอื่น และสร้างความผูกพันท่ีจะอุทิศตนเพื่อค่านิยมนั้น 

2.4) การจัดระบบค่านิยม (Organization) เมื่อบุคคลยอมรับและ เห็นคุณค่า
ของค่านิยมนั้นแล้ว บุคคลก็จะรวบรวมค่านิยมต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันให้อยู่ในหมวดเดียวกัน อาจท าการ

พุทธิพิสัย 

ความรู้ ความจ า 

ความเข้าใจ 

การน าไปใช้ 
  

การวิเคราะห ์

การสังเคราะห ์

การประเมินค่า 
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เปรียบเทียบจัดล าดับความส าคัญของค่านิยมพร้อมท้ังก าหนดแนวทางของพฤติกรรมหรือการ
แสดงออก 

2.5) การแสดงลักษณะตามค่านิยม (Characterization) การท่ีบุคคล น าระบบ
ค่านิยมท่ีสร้างขึ้นมาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพและปรัชญาชีวิต ค่านิยมนั้นจึงเป็นแรงขับ
ภายในท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 
 

 
     
 

          5.00         (Characterization by a value) 

        4.00        (Organization of a Value) 

         3.00        (Valuing) 

    2.00         (Responding) 

1.00         (Receiving or Attending) 
 

ภาพที่ 2.3  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาเจตพิสัยตามแนวคิดของบลูม  
ที่มา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554ข) 
 

3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้ด้านทักษะ การปฏิบัติ 
ซึ่งเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานงานของการใช้อวัยวะต่าง ๆ 
เช่น การเขียน การอ่าน การพูด การวาดภาพ การว่ายน้ า การเล่นฟุตบอล เป็นต้น การเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะพิสัยย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย และเจตพิสัยเช่นเดียวกัน 
 
  
    

              5.00           (Naturalization) 

            4.00         (Articulation) 

            3.00         (Precision) 

       2.00        (Manipulation) 

  1.00          (Imitation) 
 

ภาพที่ 2.4  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาทักษะพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
ที่มา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554ข) 

เจตพิสัย 

การรับรู ้

การตอบสนอง 

การสร้างคุณค่า 

การจัดระบบคุณค่า 

การสร้างลักษณะนิสัย 

ทักษะพิสัย 

การท าเลียนแบบ 

การท าตามแบบ 

การท าอย่างถูกต้อง 

การท าอย่างต่อเน่ือง 

การท าเองโดยธรรมชาติ 
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ทักษะพิสัยเป็นทักษะทางร่างกายเกี่ยวกับการประสานงานของประสาท (สมอง) 
และกล้ามเนื้อ ซึ่งเน้นความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง และช านาญ ตามความเป็นจริงแล้วทักษะ
พิสัยรวมอยู่ในการเรียนรู้ทุกอย่าง ส าหรับการจ าแนกระดับการเรียนรู้ทางด้านทักษะการปฏิบัติได้ มี
นักวิจัยได้เสนอไว้หลายแนวทาง เช่น ซิมป์สัน (Simpson, 1972) เดฟ (Dave, 1970) และคิบเลอร์ 
(Kibler, et al., 1970) เป็นต้น 

ซิมป์สัน เป็นงานท่ีพยายามสร้างระบบจ าแนกพัฒนาการทางทักษะ การปฏิบัติไว้
อย่างเป็นล าดับข้ัน จากระดับง่ายจนถึงระดับซับซ้อนโดยจ าแนกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

3.1) การรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Perception) การใช้ระบบ
ประสาทท้ังห้า ได้แก่ หู ตา ปาก จมูก ล้ิน และผิวกายในการรับรู้และการแปลความหมายส่ิงเร้า ท่ี
ประสบจัดน ามาสัมพันธ์ เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 

3.2) ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ (Set) การเตรียมความพร้อมทางด้านสมอง อารมณ์ 
และร่างกายท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 

3.3) การปฏิบัติตามข้อแนะน า (Guided Response) การลงมือปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ และการลองถูกลองผิด 

3.4) การปฏิบัติจนเป็นนิสัย (Mechanism) ปฏิบัติการตามล าดับขั้นได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยความมั่นใจ จนเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย 

3.5) การปฏิบัติท่ีสลับซับซ้อน (Complex Over Response) ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ซับซ้อนขึ้น โดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก และการกระท าได้อย่างคล่องแคล่วช านาญ 

3.6) การปรับเปลี่ยนปฏิบัติการ (Adaptation) ปรับเปลี่ยนหรือพลิกแพลง 
ปฏิบัติการให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.7) การสร้างปฏิบัติการใหม่ (Origination) การสร้างปฏิบัติการใหม่ขึ้นมาด้วย
ตนเองโดยอาศัยการปรับปรุงปฏิบัติการเก่าท่ีเคยท ามา 

การเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ตามแนวของบลูม และคนอื่น ๆ (Bloom, et al., 1956) มี
ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันและสามารถน ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ เช่น การเรียนรู้ทางด้าน      
พุทธิพิสัย เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้ ความคิด จากการไม่รู้ก่อนเรียน มาเป็นมี
ความรู้หลังเรียน หรือเปล่ียนแปลงจากคิดไม่ถูก มาเป็นคิดได้ถูกต้อง เช่น ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้มา
ก่อนเลย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอน หลังจากการเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืช ซึ่งท าให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หรือส่ิงเร้าแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการตอนกิ่งไม้ โดยสามารถบอก
ล าดับขั้นตอนของการตอนกิ่งไม้ได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทาง
สติปัญญาแล้ว 
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ส าหรับการเรียนรู้ทางด้านเจตพิสัยเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางอารมณ์ 
ความรู้สึก อันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงเร้า เช่น แต่ก่อนผู้เรียนไม่ชอบงานปลูกต้นไม้
ขยายพันธุ์ แต่หลังจากได้เรียนรู้หลักการและการทดลองขยายพันธุ์พืช ผู้เรียนพบว่าเป็นงานท่ีสนุก
เพลิดเพลิน และสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจึงเกิดความรู้สึกชอบและสนใจพัฒนา
วิธีขยายพันธุ์พืชต้ังแต่นั้นมา แสดงว่าผู้เรียนได้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม 
และเจตคติ ท่ีมีต่อการปลูกพืชและขยายพันธุ์พืช การเปล่ียนแปลงทางเจตพิสัยของผู้เรียนเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงทางพุทธิพิสัย จากการได้รับความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชท่ีถูกวิธี ซึ่งเป็น
ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยได้รับมาก่อน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของพุทธิพิสัยซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงทางเจตพิสัยเช่นกัน 

ส่วนการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัยนั้น เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางทักษะ 
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อในการปฏิบัติงาน จากการท าไม่เป็นหรือท าได้ไม่ถูกต้อง มาเป็น
สามารถท าได้ดี หรือท าได้ถูกต้อง เช่น แต่ก่อนนั้นผู้เรียนไม่มีความสามารถในการขยายพันธุ์พืชโดย
การตอน หลังจากการเรียนรู้หลักการและได้ทดลองท าการฝึกหัดแล้วหลายครั้ง ผู้เรียนสามารถตอน
กิ่งไม้ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเกิดความช านาญ แสดงว่าผู้เรียนได้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้านทักษะของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอนกิ่งไม้ ซึ่งเป็นทักษะการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ 
รวมท้ังการประสานงานของประสาทสมองและกล้ามเนื้อ จนปฏิบัติการได้อย่างคล่องแคล่วและ
ช านาญ จากการเปล่ียนแปลงทางพุทธิพิสัย และเจตพิสัย จึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางทักษะพิสัย
ของสมชาย ซึ่ งต่อไปอาจส่งผลให้ ผู้ เรียนติดตามศึกษาวิธีตอนกิ่ งไม้แบบใหม่  ๆ โดยอาศัย
เทคโนโลยีการเกษตรต่อไปอีก 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ตามแนวของบลูม ได้แก่ พุทธิพิสัย เจตพิสัย 
และทักษะพิสัย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถรวมตัว ส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดลักษณะการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

2.3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 
กาเย่ และคนอื่น ๆ (Gagne, et al., 1988) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน 

คือ ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition of Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ จัดอยู่ในกลุ่ม
ผสมผสาน (Gagne’s Eclecticism) ซึ่งเช่ือว่าความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ความสามารถใน 
ขั้นสูง 

กาเย่ ได้น าเอาแนวความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลักการน าเสนอ
เนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) เป็นการกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจกับบทเรียนและเนื้อหาท่ีจะเรียน การเร้าความสนใจผู้เรียนนี้อาจท าได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ดึงดูดความสนใจ เช่น การใช้ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือการใช้เสียงประกอบบทเรียน
ในส่วนบทน า 

2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
จุดประสงค์ของบทเรียนนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเว็บท่ีผู้เรียน
สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ โดยการเลือกศึกษาเนื้อหาท่ีต้องการศึกษาได้เอง ดังนั้นการท่ี
ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียนล่วงหน้าท าให้ผู้เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปท่ีเนื้อหา
บทเรียนท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยังสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะท่ีตนยังขาดความเข้าใจท่ีจะช่วยท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนท่ีได้ก าหนดไว้ 

3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) เป็นการทบทวนความรู้เดิม
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการทบทวนความรู้เดิมใน
บทเรียนบนเว็บท าได้หลายวิธี เช่น กิจกรรมการถาม-ตอบค าถาม หรือการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปราย
หรือสรุปเนื้อหาท่ีได้เคยเรียนมาแล้ว เป็นต้น 

4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) เป็นการน าเสนอบทเรียนบน
เว็บสามารถท าได้หลายรูปแบบด้วยกัน  คือ  การน าเสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง  หรือ
แม้กระท่ัง วีดิทัศน์ อย่างไรก็ตามส่ิงส าคัญท่ีผู้สอนควรให้ความส าคัญก็คือผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณา
ลักษณะของผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้การน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากท่ีสุด 

5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) เป็นการช้ีแนวทางการเรียนรู้ 
หมายถึง การช้ีแนะให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าท่ีเคยได้เรียนไป
แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) เป็นนักการศึกษาต่างทราบดี
ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง   
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  
ซึ่งอาจท าได้โดยการจัดกิจกรรมการสนทนาออนไลน์รูปแบบ  Synchronous หรือการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดในรูปแบบ Asynchronous เป็นต้น 

7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของการ
เรียนการสอนบนเว็บก็คือการท่ีผู้สอนสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้เรียนได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด   
เนื่องจากบทบาทของผู้สอนนั้นเปล่ียนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียวมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าและช่วยก ากับการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล  และด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตท่ีท า
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ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้สอนสามารถติดตามก้าวหน้าและสามารถ
ให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้ด้วยความสะดวก 

8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ผู้เรียนเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะท าให้ท้ังผู้เรียนและผู้สอนได้ทราบถึงระดับความรู้
ความเข้าใจท่ีผู้เรียนมีต่อเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ การทดสอบความรู้ในบทเรียนบนเว็บสามารถท าได้
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย การจัดท ากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มย่อย เป็นต้น ซึ่งการทดสอบนี้ผู้เรียนสามารถท าการทดสอบบนเว็บผ่านระบบเครือข่ายได้ 

9) สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการสรุปและน าไปใช้ จัดว่าเป็น
ส่วนส าคัญในขั้นตอนสุดท้ายท่ีบทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษา
เนื้อหาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกันบทเรียนต้องช้ีแนะเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม 
เพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือน าไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป 

 
2.4  สิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.4.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดล้อมมาจากค าภาษาอั งกฤษว่า “Environmental” ซึ่ งมีความหมาย

กว้างขวางมาก นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ได้ให้ค าจ ากัดความและให้ความหมายของส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
บุญรับ ศักด์ิมณี (2546) ให้ความหมายว่า ส่ิงแวดล้อม (Environment) หมายถึง  

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น ท้ังท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม เช่น แสงแดด อากาศ ตัวเรา ป่าไม้ สัตว์ป่า อาคารบ้านเรือน  
รถยนต์ โทรศัพท์ วัฒนธรรมต่าง ๆ 

วศิน อิงคพัฒนากุล (2548) ให้ความหมายว่า ส่ิงแวดล้อม คือ ความรวมถึงทุกส่ิง 
ทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท่ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้
ด้วยตาเปล่า รวมท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม หรือส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ ดิน น้ า อากาศ เมือง ชุมชน อาคาร และ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ศาสนา ความเช่ือ จารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (2535) ก าหนดว่า ส่ิงแวดล้อมมีท้ัง
เป็นของแข็ง ของเหลว แก๊ส อาจเป็นวัตถุ พฤติกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ลม ฟ้า อากาศ ดิน 
ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลเชื่อมโยงกัน  เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันโดยได้แบ่ง
ส่ิงแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท คือ (หนึ่งนุช กาฬภักด,ี 2545; ชนิตพร ชุ่มจิตต์, 2544) 
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1) ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน 
อากาศ มนุษย์ แร่ ฯลฯ ส่ิงแวดล้อมเหล่านี้ แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด 

1.1) ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ 
1.2) ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต     

ท้ังท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น เช่น ลม ฟ้า อากาศ ดิน ภูมิประเทศ 
2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ 

แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด 
2.1) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ มีลักษณะทางกายภาพ 

มองเห็นชัดเจน เช่น บ้าน ถนน เส้ือผ้า 
2.2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม  เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  แต่ไม่ใช่วัตถุ 

ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง กฎหมาย 
ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม , 2542;  

ธีระพล เหมะธุลินทร์, 2545; จรรยา ซุ้นจ้าย, 2546) 
ประเภทแรก คือ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ ท้ัง

ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ส่ิงแวดล้อมประเภทนี้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ 
โดยจ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ  เช ่น  อากาศ  ท้องฟ ้า ดิน  ภูเขา  แม่น้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด 

2) ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  หรือชีวภูมิศาสตร์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพันธุ์ และ
ส่ิงมีชีวิต รอบตัวมนุษย์ 

ประเภทท่ีสอง คือ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
จ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) ปัจจัยส่ี ได้แก ่เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค 
2) วัฒนธรรมตามความหมายกว้าง หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท่ี

มนุษย์สร้างขึ้นมีท้ังท่ีเป็นวัตถุ ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี และท่ีไม่เป็นวัตถุ เช่น ความเช่ือความคิด 
ค่านิยม อุดมคติ หรือการศึกษา เป็นต้น 

ส่ิงแวดล้อมยังแบ่งเป็นประเภทส่ิงมีชีวิต และไม่มีชีวิต คือ 
1) ส่ิงท่ีมีชีวิต ประกอบด้วย ท่ีมีตามธรรมชาติ เช่น พืชป่า สัตว์ป่า และท่ีมนุษย์ปลูก

และเล้ียง เช่น พืชไร่ โค สุกร 
2) ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ประกอบด้วย ท่ีเกิดตามธรรมชาติ เช่น ดิน แม่น้ า ลม ฝน แสงแดด 

ภูมิอากาศ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ท่ีเป็นรูปธรรม คือ บ้านเรือน 
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รถยนต์ และท่ีเป็นนามธรรม คือ วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น (ชัชพล  
ทรงสุนทรวงศ์, 2549; เสวก สินประเสริฐ, 2546) นอกจากนี้ ส่ิงแวดล้อมมีท้ังท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส อาจเป็นวัตถุ พฤติกรรม และสถานการณ์ เช่น ลม อากาศ ดิน วัฒนธรรม ความเช่ือ เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนกัน รวมถึงการอยู่รอดของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ท้ังท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ 
สัตว์ป่า มนุษย์ แร่ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม  (จิราภรณ์ 
มณีวรรณ, 2544) 

ส่ิงแวดล้อมอาจแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้       

ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นทรัพยากรท่ีใช้ไม่รู้จักหมด เช่น น้ า อากาศ กลุ่ม
ท่ีสอง ทรัพยากรท่ีใช้แล้วน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น พื้นท่ีป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน ทุ่งหญ้า (ใช้แล้วจะเส่ือมสภาพ
แต่ปรับปรุงน ามาใช้ใหม่ได้) กลุ่มท่ีสาม ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไปโดยปรับปรุงไม่ได้ เช่น น้ ามัน แก๊ส 
ถ่านหิน 

2) ธรรมชาติท่ีควรอนุรักษ์ คือ ธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ เช่น เกาะ แก่ง 
ภูเขา ถ้ า น้ าตก ซากดึกด าบรรพ์ 

3) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ โบราณวัตถุโบราณสถาน  ศิลปกรรม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระบบสังคม (พงษ์เทพ จีระสุวรรณ, 2544) 

ประเภทของส่ิงแวดล้อมท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติ จ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1) ส่ิงท่ีมีชีวิต ท้ังท่ีมองเห็นได้ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ และมองไม่เห็น เช่น        
ผู้ย่อยสลาย หรือเช้ือโรคต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2) ส่ิงไม่มีชีวิต ท้ังท่ีมองเห็น เช่น ภูเขา แร่ธาตุ ดิน และท่ีมองไม่เห็น เช่น 
อากาศ พลังงาน แสงแดด เป็นต้น 

2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ จ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ 
2.1) ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือท่ีมองเห็นได้ เช่น วัตถุ ส่ิงของ โรงไฟฟ้า สถาปัตยกรรม 

อาคารสถานท่ี ถนนหนทาง รถยนต์ เครื่องจักร สินค้า ขยะ น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(GMO) เป็นต้น 

2.2) ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือมองไม่เห็น เช่น กฎระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรม 
การเมือง บริการ สังคม กฎหมาย กติกา มลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

ดังนั้นสรุปว่า ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้น รวมท้ังส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงไม่มีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ แสงแดด อากาศ  
โทรศัพท์ รถยนต์ 
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2.4.2 ความหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ส่ิงแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เป็นกระบวนการท่ีท าให้เห็น

คุณค่า เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ และ
การเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ การรู้จักการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ พฤติกรรมเพื่อท่ีจะปกป้องและแก้ไขส่ิงแวดล้อมศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนรูปแบบ
การด าเนินชีวิตใหม่เพื่อส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม (Bandhu, 1980) ส่ิงแวดล้อม
ศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาประชากรในเรื่องความรู้เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
และทางสังคมและวัฒนธรรม ความตระหนักถึงปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อจูงใจให้
มีการสร้างพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมอันจะท าให้ชีวิตมีคุณภาพท่ีดี (วินัย วีระวัฒนานนท์, 
2546) และส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาผสมผสานหรือบูรณาการท่ีเน้นปัญหาและจัดในรูป
ของสหวิทยาการตลอดหลักสูตร ช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  
โดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาเจตคติสร้างค่านิยม ความห่วงใย การอุทิศตน ความปรารถนา และการ
กระท าด้วยความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อม และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท้ังในปัจจุบันและอนาคต (Tbilisi Conference, 1977) 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการศึกษาท่ีเน้นความรู้ท่ัวไป (General Education)  
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และส่ิงแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยท้ังท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อมนุษย์ เพื่อสร้างเจตคติ  
พฤติกรรม และค่านิยม ในอันท่ีจะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิตของตนเองและ
ของมนุษย์โดยส่วนรวม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) 

สรุปได้ว่าส่ิงแวดล้อมศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติ และ
ประสบการณ์ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสดงออกเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.4.3 เป้าหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 
UNESCO (1976) Palmer & Neal (1994) ก ล่ าว ว่ า  ห ลั งจากก ารป ระ ชุ ม ท่ี

เบลเกรด ทุกประเทศมีการต่ืนตัวทางส่ิงแวดล้อมศึกษามาก ต่อมาปี ค.ศ. 1977 มีการประชุมระดับ
นานาชาติท่ีบิลิซี่ ประเทศสหภาพโซเวียต กว่า 60 ประเทศได้ร่วมก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
หลักการพื้นฐานของส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญของส่ิงแวดล้อมศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความห่วงใยในเรื่องความเกี่ยวข้องของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยา ท้ังในเมืองและชนบท 
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2) ให้ประชาชนทุกคนได้รับความรู้ ค่านิยม เจตคติ การกระท า การตัดสินใจ และ
ทักษะท่ีจ าเป็น เพื่อปกป้องและปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 

3) สร้างตัวแบบพฤติกรรมใหม่ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมโดยส่วนรวมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป้าหมายดังกล่าว 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ก าหนดเป้าหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษาไทย คือ 
1) ให้เกิดความตระหนักและความรู้ 
2) ให้มีเจตคติและการด าเนินชีวิตท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงแวดล้อม 
3) ให้ลงมือกระท าเพื่อส่ิงแวดล้อม (ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์, 2548) 
ต่อมาในปี 2547 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้สรุปเป้าหมายของส่ิงแวดล้อม

ศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนามนุษย์ให้เกิดการลงมือกระท าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น โดย
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่เดิม  และการป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต   
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2547) จากการประชุมที่บิลิซี ่ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาไว้ว่าเพื่อให้เกิด 

1) การตระหนักรู้และตอบสนองต่อเรื่องและปัญหาส่ิงแวดล้อม 
2) ความรู้ท่ีเข้าใจถึงพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อม 
3) เจตคติท่ีท าให้เกิดค่านิยม ความรู้สึกท่ีดี และป้องกันส่ิงแวดล้อมให้เกิดความ

สมดุลอยู่เสมอ 
4) ทักษะท่ีจ าเป็นในการช้ีปัญหา การด าเนินงาน การตรวจสอบ การร่วมมือกัน

แก้ปัญหา 
5) การมีส่วนร่วมให้เกิดประสบการณ์ในการน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป (ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์, 2548) 
การจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเพราะการกระท าจะเกิดเพียง

ระดับกิจกรรม แต่ไม่เกิดพฤติกรรม ดังนั้นเพื่อให้การกระท าเกิดในระดับพฤติกรรมอย่างแท้จริงจึงควร
เน้นวัตถุประสงค์ของส่ิงแวดล้อมศึกษาท้ัง 5 ข้อ คือ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2547) 

1) ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี ่ยวกับการท างานของธรรมชาติ  ระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

2) ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงความรู้สึกรักหวง
แหน มีจิตส านึก เห็นคุณค่าและความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 

3) เจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม ความต้ังใจจริงและมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องให้
ส่ิงแวดล้อมคงสภาพความสมดุลอย่างยั่งยืน 
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4) ทักษะท่ีควรให้มีการพัฒนา เช่น ทักษะการสังเกต การบ่งช้ีปัญหา การเก็บข้อมูล 
ตรวจสอบ วางแผน การคิดแก้ปัญหา และการปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม 

5) การมีส่วนร่วมในระดับบุคคล และระดับสังคม ท้ังระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก 
เพื่อน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกันได้ 

UNESCO (1976) กล่าวว่า ในการประชุมท่ีบิลิซี่ (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียต 
เมื่อปี 1976 ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา สรุปได้ดังนี้ (ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์, 
2548) 

1) เป็นกระบวนการตลอดชีวิต 
2) เป็นสหวิทยาการและมีลักษณะเป็นองค์รวม 
3) เป็นการน าเข้าสู่การศึกษาในลักษณะบูรณาการ ไม่ใช่การเรียนรู้เป็นส่วน ๆ 
4) ห่วงใยในความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องต่อกันระหว่างมนุษย์และระบบ

ธรรมชาติ 
5) มองส่ิงแวดล้อมในลักษณะองค์รวม ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 

จริยธรรม และสุนทรียภาพ 
6) ตระหนักและรับรู้ดีถึงการท่ีพลังงานและแหล่งวัตถุดิบท่ีมีท้ังการใช้ และการมี

ข้อจ ากัด 
7) ให้ความส าคัญกับการกระท าท่ีต้องรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
8) ใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีต่างกัน  เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติและการได้รับ

ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
9) ส่ิงแวดล้อมศึกษาควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยจัดรูปองค์กร โครงสร้าง

และสภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง 
10) สนับสนุนให้มีการพัฒนาในเรื่องทักษะการใช้ ความรู้สึก การตระหนักรู้ ความ

เข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา 
11) สนับสนุนให้สามารถแยกแยะค่านิยมและพัฒนาความรู้สึกในค่านิยมเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม 
12) ให้มีการสร้างจริยธรรมทางส่ิงแวดล้อมศึกษา 
UNESCO (1976) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาจากการประชุม

ส่ิงแวดล้อมศึกษาระหว่างประเทศท่ีเมืองบิลิชิ  ประเทศรัสเซียไว้ดังนี้ 
1) ความตระหนัก เพื่อช่วยให้สังคมและบุคคลได้มีความตระหนักและความรู้สึกท่ี

ไวต่อส่ิงแวดล้อมท้ังมวลและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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2) ความรู้ เพื่อช่วยให้บุคคลและสังคมได้มีประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน มีความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

3) เจตคติ เพื่อช่วยให้บุคคลและสังคมมีเจตคติและความรู้สึกห่วงใยต่อเรื่อง
ส่ิงแวดล้อมและมีความพร้อมท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงและปกป้องส่ิงแวดล้อม 

4) ทักษะ เพื่อช่วยให้บุคคลและสังคมมีทักษะส าหรับแยกแยะและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

5) การมีส่วนร่วม สนับสนุนให้สังคมและบุคคลได้มีโอกาสเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายและหลักการเหล่านี้ควรน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา ดังนั้น จากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น ามาสรุปและน าเข้า
สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ รวมท้ังน าไปเป็นหลักการส าคัญใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกหรือบูรณาการในหลากหลายสาระ ดังนี้ 

1) พิจารณาส่ิงแวดล้อมท้ังมวลท่ีมีในธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
2) เป็นกระบวนการท่ีให้มีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต กล่าวคือ ควรเรียนรู้ต้ังแต่วัยเด็ก 

รวมทั้งจัดขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และท่ีจัดตามอัธยาศัย 
3) ใช้วิธีผสมผสานความรู้เข้าด้วยกัน  เช่น การน าเนื้อหาสาระแต่ละวิชามา 

บูรณาการกันให้เช่ือมโยงความรู้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างได้เรียนรู้เป็นธรรมชาติไม่แยกส่วน 
4) ให้มองส่ิงแวดล้อมแบบกว้าง ต้ังแต่ระดับโรงเรียน ท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค 

จนถึงระหว่างประเทศและจักรวาล 
5) เน้นสถานการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมจากอดีตมาประกอบ

การศึกษาในปัจจุบันและมองอนาคตท่ีมนุษย์จะอยู่รอดได้ 
6) ส่งเสริมค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อส่ิงแวดล้อมร่วมกัน และหาข้อยุติในปัญหาส่ิงแวดล้อม

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามสิทธิของส่ิงแวดล้อม 
7) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความก้าวหน้าใด ๆ ควรค านึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมเสมอ นั่นคือ ผลกระทบต่อมนุษย์ด้วย 
8) ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการวางแผน และการปฏิบัติ จนเกิดประสบการณ์จากการ

เรียน พร้อมท้ังให้โอกาสในการตัดสินใจแก้ปัญหาจากสภาพจริงใกล้ตัว 
9) สร้างความสัมพันธ์ด้านความรู้สึก  จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม อีกท้ังให้เกิด

ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา และเลือกสรรค่านิยมท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นต้ังแต่วัยเรียน 
และท่ีจะเป็นผู้ใหญ่ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ดังท่ีเกิดขึ้นมากมายในอดีตส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
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10) ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลความจริงท่ีเช่ือถือได้จากภายในตนเองและ
ระหว่างเพื่อน โดยหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาส่ิงแวดล้อมอันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิตของตนและมนุษยชาติในอนาคตสืบต่อไป 

11) เน้นให้เห็นความซับซ้อนของปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการคิดวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา การเข้าใจท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

12) จัดการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยเน้นภาคปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยี 
ประกอบการสร้างความรู้ การคิดวิจารณญาณ และประสบการณ์ตรง อีกท้ังใช้สภาพแวดล้อมใกล้ตัว 
ท้ังท่ีเรียนรู้มาแล้วและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 

ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ ครู ผู้สอนจะต้องค านึ งถึง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนัก ความรู้ เจตคติ ทักษะ มีส่วนร่วมในการห่วงแหน
รักษาส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.4 หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการ

สอนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความรู้  ความตระหนัก  
ค่านิยม เจตคติ ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้แก่เยาวชนของชาติ  
จากความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมดังกล่าว  นักการศึกษาหลายท่าน จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดความหมาย ความส าคัญวัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ และแบบจ าลองของหลักสูตร
ส่ิงแวดล้อมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

2.4.5 ความหมายหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็น

แนวทางหรือแผนการจัดการศึกษา เพื่อจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด โดย
จุดประสงค์ในทางการศึกษาท่ีก าหนดมักได้แก่ การให้ความรู้ เจตคติ และทักษะในการก่อให้เกิด
สติปัญญา การรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะในการประกอบอาชีพ 

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2547) ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 
หมายถึง แผนการจัดส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีเป็นเอกสารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยปรัชญาของหลักสูตร 
คุณลักษณะของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ ส่ือท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
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สรุปได้ว่า หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา หมายถึง แผนการจัดการศึกษาท่ีก าหนด 
ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล 
เพื่อให้ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

2.4.6 ความส าคัญของหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 
การศึกษาเป็นเครื่องท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทุกชนิดจะส าเร็จ

ได้ด้วยดีก็อยู่ท่ีคุณภาพของบุคคลท่ีอยู่ในประเทศว่ามีประสิทธิ ในการผลิต การจัดการรู้จักคิดอ่านและ
ตัดสินใจร่วมกันได้ดีมากน้อยเพียงใด การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษามิใช่เรื่องใหม่ส าหรับ
ประเทศ แต่ประเด็นเนื้อหาสาระและการให้ความในใจอาจแตกต่างกันไป ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
แล้วแต่สถานการณ์ หลักสูตรทุกฉบับได้มีการปรับปรุงให้ใช้ในปัจจุบันล้วนได้รับการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสภาพปัญหา ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

2.4.7 กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้หลายคนเข้าใจว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีควรจะจัด
ส่ิงแวดล้อมศึกษาให้รับรู้และเรียนรู้นั้น ควรจะเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่หาก
พิจารณาเป้าหมายและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วจะพบว่า  คือ การพัฒนาคุณภาพของ 
“ประชากรโลก” โดยใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเริ่มต้ังแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียนต่อเนื่องไปท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ดังนั้น ส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีดีควรจัดให้กับ
ประชาชนทุกคน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2547; Palmer & Neal, 1994) กล่าวว่า 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดความตระหนักในค่านิยม และท าให้เกิดแนวคิดท่ีชัดเจน
เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติท่ีจ าเป็นท่ีท าให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพของตน ส่ิงแวดล้อมศึกษายังช่วยฝึกให้เกิดทักษะในการตัดสินใจ 
และสรุปแนวทางการปฏิบัติด้วยตนเองเกี่ยวกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์, 2548 
อ้างถึงใน Palmer & Neal, 1994) กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัด
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหรืออีกนัยหนึ ่ง  คือ เป็นการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  ซึ่ง
สถานศึกษามีส่วนอย่างมากในการสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวผู้เรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
ชีวิต สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการค้นหาความจริงจากแหล่งค้นคว้าทางธรรมชาติท่ี
ยิ่งใหญ่สลับซับซ้อนและโยงใยต่อความเป็นชีวิตของทุก ๆ ชีวิต การศึกษาส่ิงแวดล้อมต้องการหา
ประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยในรั้วโรงเรียนเป็นสถานท่ีใกล้ท่ีสุดซึ่งมักจะถูกมองข้ามเสมอ (ภาสินี 
เป่ียมพงศ์สานต์, 2548) ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เป็นเรื่องของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  ดังนั้น 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีควรจัดให้กับประชาชนทุกคนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งผู้จัดส่ิงแวดล้อมศึกษา
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ควรยึดวัตถุประสงค์ท้ัง 5 ข้อ ของ UNESCO เป็นส าคัญ และเลือกกิจกรรม/วิธีการ/และกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีจิตส านึก     
มีเจตคติท่ีดี มีทักษะท่ีจ าเป็น ส าหรับการป้องกัน ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกด้านท้ังส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจลงมือกระท าเพื่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2547) 

การจัดการส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กให้
ประสบความส าเร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถท่ีจะสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาสอดแทรกเข้า
ไปในกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยไม่ว่าจะเน้นการจัดการศึกษาในระดับชุมชนหรือระดับท่ีสูงขึ้น 
ท้ังนี้ จ าเป็นต้องมีการรวมพลังจากทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชนต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษานั้น เป็นการเน้นเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมากกว่าท่ีจะแยกสอนเป็นเนื้อหาสาระวิชาออกเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใหม่ (สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย และคนอื่น ๆ, 2550) โดยเปา้หมายส าคัญ คือ เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน ดังนั้น ความพร้อมของโรงเรียนและเครือข่ายพันธมิตรจึงเป็นส่ิงส าคัญในการจัด
การศึกษาส่ิงแวดล้อม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546; กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 
2548) การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ควรก าหนดหลักการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะการก าหนดแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อมและ
แผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมของแต่ละองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังต้อง
พิจารณาจากกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีมีต่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท้ังรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพันธกิจของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาด้วย (บุญรับ ศักด์ิมณี, 2546) โดยจัดให้มีอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในหมู่ บ้านก็จะช่วยสร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งใน
กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนได้ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2550) 

แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ดุลยภาพระหว่างส่ิงแวดล้อมและการด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ 

1) การจ าแนกระบบส่ิงแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้เห็นอย่างชัดเจน 
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีศึกษา 
3) การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุท่ีปรากฏในระบบนิเวศท่ีท าการศึกษา 

โดยศึกษาถึงแหล่งก าเนิดของปัญหา 
4) การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมโยง

แนวทางการจัดการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
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5) ในกระบวนการจัดท าแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมท้ังการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัตินั้น ควรเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย 

6) การบูรณาการแนวทางการบริหารจัดการ  ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลาย
องค์ประกอบมาเป็นตัวสนับสนุน ต้ังแต่ระบบการจัดท างบประมาณ ก าลังคน พื้นท่ีและช่วงเวลา และ 

7) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในระบบส่ิงแวดล้อม ควรบริหารจัดการให้เช่ือมโยง
เข้ากับการด ารงชีวิตของประชาชนให้ได้และไม่ควรแยกออกจากกัน  (วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ, 
2547) 

2.4.8 กระบวนการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 
ปัจจุบันมีความเห็นท่ีตรงกันอย่างกว้างขว้างว่าการศึกษาเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุดเพื่อสังคมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของอนาคต การศึกษาจะสร้างโลกวันพรุ่งนี้ได้
อย่างแท้จริง (Australian Government, 1999) ซึ่งในอนาคตข้างหน้าการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
จะเป็นหนึ่งในความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ การเปล่ียนแปลงของอากาศท าให้เกิดความเสียหายต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบกพร่องของช้ันโอโซน และการค้าขายท่ีเป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์
ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญซึ่งต้องช่วยกันดูแล การศึกษา เป็นการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา และท าให้บุคคลเข้าถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้
ยังเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษาในการสร้างความ
ตระหนักถึงจริยธรรม คุณค่า เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งน าไปสู่ความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์, 2551 อ้างถึงใน Hull, 1952) Hull ได้เสนอกฎแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออก
ของพฤติกรรม และได้เสนอองค์ประกอบท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ คือ 

1) ความสามารถ (Capacity) แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน 
2) การจูงใจ (Motivation) เป็นการช่วยให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ดีขึ้น โดยการ

สร้างแรงขับในตัวผู้เรียน 
3) ความเข้าใจ (Understanding) การเรียนรู้โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน 

เมื่อประสบปัญหาก็ใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
4) การลืมจากการมิได้น าไปใช้เป็นประจ า เมื่อผ่านไปผู้เรียนก็จะเกิดอาการลืม 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ 

(Gestalt) เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมันต้ังแต่ปี  ค.ศ. 1912  โดยได้เสนอกฎแห่งการเรียนรู้โดย
เน้ น การเรี ยนจาก ส่ วน รวมมากกว่ า ส่วนย่ อ ยจะท าให้ เกิ ดประสบการณ์ ในการเรียน รู้  
2 ลักษณะ คือ 
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1) การรับรู้ (Perception) เป็นการแปลงความหมายจากการสัมผัสทางประสาท 
ท้ัง 5 ซึ่งการรับรู้ทางตาจะรับรู้ได้ร้อยละ 75 จากการรับรู้ท้ังหมด โดยมีการจัดระบบการเรียนรู้เป็น  
5 กฎ คือ กฎแห่งความชัดเจน กฎแห่งความคล้ายคลึง กฎแห่งความใกล้ชิด กฎแห่งความต่อเนื่อง 
และกฎแห่งความสมบูรณ์ 

2) การหยั่งเห็น (Insight) เป็นการเกิดความคิดขึ้นมาทันทีทันใดในขณะท่ีประสบ
ปัญหา โดยมองเห็นแนวทางในการแก้ไขเป็นขั้นตอนจนแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีท้ังปัจจัยภายในและภายนอก (1) ปัจจัยภายในประกอบด้วย การรู้ข้อเท็จจริงมา
ก่อน การมีทักษะเชาว์ปัญญา การมียุทธศาสตร์การคิด สุขภาพและการต่ืนตัวอยู่เสมอ (2) ปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระท าซึ่งมีการเสริมแรงและการลงโทษ 
มีวิธีการให้การเสริมแรง มีความแปลกใหม่ของส่ิงเร้า และวิธีการเสนอส่ิงเร้า (กรมวิชาการ, 2539  
อ้างถึงใน Bloom, et al., 1956) ได้ก าหนดแนวคิดว่า ความสามารถของบุคคล แบ่งเป็น 3 ด้าน ซึ่ง
จะน ามาใช้ในการวัดกระบวนการจัดกระท าด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน  คือ (1) ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางสมองในการท่ีจะคิด (Thinking) ส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็น
เรื่องของความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะต่าง ๆ กัน (2) ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) เป็นเรื่องของความรู้สึก (Feeling) ทางจิตใจของมนุษย์ ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยมฯ 
ซึ่งรวมท้ัง คุณธรรม จริยธรรม (3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถใน
การปฏิบัติ (Doing) กิจกรรมต่าง ๆ ทฤษฎีของ Bandura (กรมวิชาการ, 2539 อ้างถึงใน Bandura, 
1986) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางสังคมของคนเรา ซึ่งมีองค์ประกอบ  
3 ประการ คือ ตัวบุคคล (Person) สภาพแวดล้อม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) 
องค์ประกอบดังกล่าวนี้ จะท าหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางสังคมของคนโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม  ประเพณี ศาสนา คือ  
ภูมิปัญญาของมนุษย์ท่ีจะให้มนุษย์และส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ บันดูรา  
ยังช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จาก การสังเกต (Observational 
Learning) การรู้จักควบคุมตนเอง (Self-Regulatory) และการรู้จักความสามารถของตนเอง (Self-
Efficiency) โดยผ่านทางสมองในพัฒนาการตามแนวพหุปัญญาท่ีแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างได้เองตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้: BBL (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, ม.ป.ป.) 

2.4.9 การวัดและประเมินผลของส่ิงแวดล้อมศึกษา 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) การวัดและประเมินผล คือ กระบวนการตรวจสอบผล

การเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนสอนและตัดสินผลการเรียน 
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วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) การประเมินผลเป็นส่วนส าคัญท่ีจะตรวจสอบว่าผู้เรียน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรเพียงใด รวมท้ังเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรม และประสิทธิภาพในการสอน แต่การ
ประเมินผลมักประสบปัญหากับการก าหนดวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายไม่อาจวัดและประเมินได้ตาม
ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามปกติ เช่น การประเมินเจตคติ ความสามารถในการใช้
เหตุผล และการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม 

สรุปได้ว่า การประเมินของส่ิงแวดล้อมศึกษา หมายถึง การประเมินผู้เรียนท่ีเรียน
ตามเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน และผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 
2.5  ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม 

2.5.1 ความรู้ 
2.5.1.1 ความหมายของความรู้ (Knowledge) นักวิชาการ และนักการศึกษาได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับความรู้ไว้ดังนี้ 
บลูม (Bloom, 1971) กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

ระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระบวนโครงสร้าง วัตถุประสงค์ในด้าน
ความรู้เน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ าอันเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบ 

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง ความจริง 
กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมข้ันต้นท่ีผู้เรียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้โดยอาจเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในช้ันนี้ ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา  
ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้านการแปลซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและการให้ความหมายท่ีแสดงออกมาในรูปของ
ความคิดเห็นและข้อสรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเนหรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) กล่าวว่า ความรู้ต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นท่ี
ผู้เรียนสามารถจ าได้หรือระลึกได้ โดยการมองเห็น และได้ยิน ซึ่งความรู้นี้เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ 
และค าจ ากัดความ 

เกษม วัฒนชัย (2544) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่าหมายถึง การ
รวบรวม ความคิดของมนุษย์ จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคล้องกันโดยน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
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ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีส่ังสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความ
เข้าใจหรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการ
ปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ท่ี
ส่ังสมมาเป็นความสามารถในการจ าได้หรือระลึกได้จากเรื่องราวที่ได้รับมาจากประสบการณ์ โดยการ
มองเห็น การสังเกต การได้ยิน ได้ฟัง และการปฏิบัติในนั่นคือเป็นพฤติกรรมขั้นต้นท่ีผู้เรียนเกิด
ความจ า 

2.5.1.2 ประเภทของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ความรู้ในตัวคน (Tacit Knowledge) เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ 

พรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งส่ือสารหรือถ่ายทอดในรูปตัวเลขสูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้นี้
พัฒนาแบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2) ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร รายงานต่าง ๆ ท าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2.5.1.3 ระดับความรู้ 
บลูม (Bloom, 1971) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรับรู้หรือพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) ของคน ว่าประกอบด้วย ความรู้ตามระดับต่าง ๆ 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ระดับความรู้ในขั้นต่ าไปสู่ระดับของความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการ
ระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าท่ีเริ่มจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่
กันไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาใน
การขยายความรู้ และความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อ
เผชิญกับส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง 

3) การน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ 
(knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไป
แก้ไขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการน าความคิด
รวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะท่ีสูงกว่าความ
เข้าใจ และการน าไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็น ส่วนย่อยท่ีมี
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ความสัมพันธ์กัน รวมท้ังการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้น
สามารถเข้ากันได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างแท้จริง 

5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป ็น ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
สังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค์ภายในขอบเขตของส่ิงท่ีก าหนดให้ 

6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ
ความคิดค่านิยม ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการก าหนด
เกณฑ์ (Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสินการประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิ
ลักษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ท่ีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปรับใช้ 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกันเพื่อท าการประเมินผล ส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

2.5.1.4 การวัดความรู้ 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) กล่าวว่า การวัดความรู้นั้นเป็นการวัดความสามารถ 

ของบุคคลในการระลึกนึกถึงเรื่องราวหรือส่ิงท่ีเคยเรียนมาแล้ว ซึ่งค าถามท่ีใช้ในระดับนี้ คือ ความจ า
การวัดความรู้นั้นส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบ คือ ชุดของส่ิงเร้าน าไปใช้กระตุ้นให้
บุคคลตอบสนองออกมา ส่ิงเร้าอาจอยู่ในรูปของข้อความซึ่งใช้เขียนตอบ ให้ปฏิบัติ ให้พูดออกมาทาง
วาจาก็ได้ ท าให้สามารถวัด สังเกต และน าไปสู่การแปลความหมายได้ ชนิดของแบบทดสอบ  
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนได้จากประสบการณ์ มี  
2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น (Teach-Made Test) และแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน 
(Standardized Test) แบบทดสอบท้ังสองประเภทนี้จะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือ ถามส่ิงท่ีผู้เรียน
ได้รับจากการเรียนการสอน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มการปฏิบัติได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2) แบบทดสอบวัดความถนัดหรือปัญญา (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบ 
ท่ีใช้วัดศักยภาพสูงสุดของบุคคลว่ามีสมรรถภาพในการเรียนมากน้อยเพียงใด และควรเรียนด้านใด 
หรือท างานด้านใด จึงประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี แบบทดสอบประเภทนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) และแบบทดสอบ
ความถนัดจ าเพาะ (Specific Aptitude Test) 
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3) แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคม เป็นแบบทดสอบท่ีวัด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือการปรับตัวของบุคคลในสังคม และสามารถวัดความสนใจด้านต่าง ๆ เช่น
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบส ารวจความสนใจ เป็นต้น 

2.5.2 ความตระหนัก 
ความตระหนัก (Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Phychological Approach) 

ผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับความตระหนักดังนี้ 

2.5.2.1 ความหมายของความตระหนัก ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ให้ความหมาย
ของค าว่าตระหนักไว้ว่า รู้ประจักษ์ชัด รู้ชัดแจ้ง 

กุลวดี ราชภักดี (2545) กล่าวถึง ความตระหนักว่า หมายถึง ภาวการณ์ท่ี
บุคคลเกิดความรู้สึก นึกคิด ความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็นภาวะ
ท่ีบุคคลเข้าใจและ ประเมินสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ โดยเกิดจากสภาวะจิตท่ียอมรับถึง
ภาวการณ์หรือความโน้ม เอียงท่ีจะเลือกพฤติกรรม และปฏิบัติตนเพื่อแสดงต่อปัญหาหรือเหตุการณ์
หนึ่งท่ีได้ประสบ 

เริงชัย คงสงค์ (2547) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจท่ี
เกี่ยวกับความส านึก ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง โดยมี เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือส่ิงเร้าจากภายนอกเป็นปัจจัยท่ีท าให้
บุคคลเกิดความตระหนัก  

เกษม จันทร์แก้ว (2547) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคล
หนึ่งได้ฉุกคิด หรือ เกิดความรู้สึกว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ภายใต้สภาวะจิตใจ
ท่ีสามารถ แสดงออก ด้วยการพูด การเขียน การอ่านหรืออื่น ๆ โดยอาศัยระยะ เวลา ประสบการณ์
หรือ สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือส่ิง เร้าจากภายนอกให้เกิดความรู้สึกจากการสัมผัส การรับรู้ 
ความคิด รวบยอด การเรียนรู้หรือความรู้  ส่งผลให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในส่ิงนั้น 

ดวงฤดี กิตติจารุดุล (2557) กล่าวว่า ความตระหนักหมายถึงการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึก ความเห็น ความส านึก เป็นภาวะท่ีบุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ตนเองได้โดยอาศัย ระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท าให้คนเกิด
ความตระหนัก  

นงลักษณ์  วงศ์ถนอม (2547) กล่าวถึง ความตระหนักว่า หมายถึง        
ความส านึกท่ีบุคคลเคยมี ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึ้นในสภาวะจิตใจต่อเหตุการณ์หนึ่งท่ีได้ประสบ แล้ว
แสดงความรู้สึกออกมา ทางพฤติกรรม 
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อนุสรณ์ กาลดิษฐ์ (2548) กล่าวถึง ความตระหนักว่า หมายถึงความส านึก
ซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู้ หรือเคยมีความรู้มาก่อน เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความส านึกหรือความ
ตระหนักขึ้น ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความส านึก เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ อันเกิดจากความรู้และความส านึกต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีการ
ประเมินค่าและ ตระหนักถึงความส าคัญของตนท่ีมีต่อส่ิงนี้ 

2.5.2.2 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
Good (1973) กล่าวว่า การเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการ

ทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าหรือรับสัมผัสส่ิงเร้า
แล้วจะเกิด ความรู้เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจส่ิงนั้น คือเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู้การเรียนรู้ 
คือมีความรู้ ในส่ิงนั้นและน าไปสู่การเกิดความตระหนักในท่ีสุด ซึ่งความรู้และความตระหนักก็จะ
น าไปสู่การกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้นตามภาพประกอบด้านล่าง 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
ที่มา:  Good (1973) 

   

จากภาพประกอบด้านล่าง เป็นการแสดงขั้นตอนตามล าดับของการสะสม
ความรู้และเจตคติเพื่อให้เกิดเป็นความตระหนักในการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งในการตระหนักนั้น
จะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ (Knowledge) หรือแนวคิดด้านบริหารจัดการความเส่ียงอย่างถูกต้อง 
และต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ ในแต่ละขั้นตอนการบริหารจัดการความเส่ียง จึงจะน าไปสู่ขั้นลุ่มลึกชัด
แจ้ง (Intelligibility) แล้วจึงเกิดความตระหนักในท่ีสุด 

   
  
 
 
 

ภาพที่ 2.6  ขั้นตอนล าดับการเกิดความตระหนัก   
ที่มา:  Good, 1973  
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2.5.2.3 องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก 
Breckler (1986) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติท่ีมีต่อส่ิง

เร้า อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโน้มเอียง หรือท่ีจะตอบสนองในทางบวก
หรือ ทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดความ 
ตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่าย
และมีการ พัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 

2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ 
ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ 

3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกท้ังทางวาจา 
กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือแนวโน้มท่ีบุคคลจะกระท า 

2.5.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก 
บัณฑิต จุฬาศัย (2528) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละ

บุคคลไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
1. ประสบการณ์การรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท้ังในอดีตท่ีผ่านมาและ

ในชีวิตประจ าวัน การ รับรู้เรื่องราวใด ๆ ข้ึนอยู่กับความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ท่ีได้
พบเห็นจะมี ผลกระทบโดยตรง ท าให้เกิดความรับรู้ในระดับต่าง ๆ 

2. ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องท่ีจะรับรู้ ซึ่งแปรเปล่ียนได้หลาย
ระดับ ต้ังแต่ความจ าเป็น ความต้องการ ความคาดหวัง ความสนใจ และอารมณ์ 

3. ลักษณะรูปแบบของเรื่องท่ีจะรับรู้ นอกจากการรับรู้ของบุคคลจะขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ความ เอาใจใส่ และการให้คุณค่าในเรื่องท่ีจะรับรู้และยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของส่ิงหรือ
เรื่องท่ีจะรับรู้ เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้น ๆ 

ทนงศักด์ิ ประสบกิตติคุณ (2534) ได้สรุปเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
ตระหนัก ไว้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก คือ 

1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม จะมีผลท าให้บุคคลตระหนักหรือไม่

ตระหนักต่อส่ิงท่ี เกิดขึ้น 
3. การเอาใจใส่และการให้คุณค่า ถ้ามนุษย์ใส่ใจในเรื่องใดมากก็จะมีความ

ตระหนักในเรื่องนั้นมากขึ้น 
4. ลักษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถ้าส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิด

ความสนใจย่อม ท าให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และการตระหนักมากข้ึน 
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5. ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครั้งหรือ
นานเท่าไรจะท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนักมากขึ้นเท่านั้น จากความหมายของความตระหนัก และ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรท่ีมีผลต่อการเกิดความตระหนัก 
ก) ความรู้ (Knowledge) ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้นั้น ตามแนวคิดของ

อริสโตเติล มีความเห็นว่าประสบการณ์มนุษย์จะเป็น พื้นฐานก่อให้เกิดความรู้โดยอธิบายเพิ่ มเติมว่า 
จุดเริ่มต้นของความรู้เริ่มจากการได้สัมผัสแล้วใช้จิต ไตร่ตรองส่ิงท่ีสัมผัสนั้น เพื่อหากฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
กฎเกณฑ์ท่ีได้มานั้น ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์เพียง อย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วย ความคิดและ
เหตุผลในจิตใจด้วย โดยสรุป อริสโตเติล มีความเช่ือว่า ความรู้จะเกิดขึ้นจากท้ังประสบการณ์ การ
สัมผัส และการคิดในจิตใจนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของฮอบ์ท่ีถือว่าความรู้เกิดจาก
ประสบการณ์ ความรู้สึกประทับใจของมนุษย์ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523) 

ข) ความใส่ใจและเห็นคุณค่า (Attention) การใส่ใจเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ ดังท่ี ถวิล ธาราโภชน์ และศรันย์ ด าริสุข (2540 อ้างถึงใน Morgan & King, 1971)     
ได้กล่าวว่า การใส่ใจเป็น องค์ประกอบพื้นฐานของการรับรู้ นั่นหมายความว่า การท่ีบุคคลจะมี     
การรับรู้ส่ิงใดนั้นบุคคลจะต้อง เกิดการใส่ใจส่ิงนั้น  การใส่ใจเป็นเสมือนการเตรียมพร้อมท่ีจะรับรู้ 
ความใส่ใจนั้นเกิดจากสภาพของตัว บุคคลท่ีเป็น ผู้รับรู้ขณะนั้นว่าบุคคลมีสภาพเป็นอย่างไร        
เพราะบุคคลแต่ละคนเกิดมามีสถานภาพ แตกต่างกัน เจริญเติบโตมาในสังคมท่ีต่างกัน ย่อมท าให้รู้สึก
นึกคิดแตกต่างกันไปด้วย 

ค) ลักษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า เป็นส่ิงท่ีบุคคลได้พบ ได้รู้สึก และจะท า
ให้บุคคลเกิดการใส่ใจมากน้อยเพียงใด อาจจะพิจารณาได้ดังนี้ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคนอื่น ๆ,
2549) 

1) ความเข้ม (Intensity) เป็นระดับความหนักเบาของส่ิงเร้า อาจเป็น
แสง สี เสียง การด าเนินงานต่าง ๆ ท้ังงานโดยท่ัวไปและงานส่วนตัว การใช้แสงท่ีจ้า สีท่ีเข้มฉูดฉาด 
และเสียง ดังจะเป็นส่วนช่วยให้บุคคลมีการใส่ใจส่ิงนั้นมากขึ้น 

2) ขนาด (Size) ส่ิงเร้าท่ีได้มีขนาดใหญ่มักจะสร้างความสนใจหรือใส่ใจ
ได้ดีกว่าส่ิงเร้าท่ีมี ขนาดเล็ก ดังจะเห็นได้จากป้ายโฆษนาต่าง ๆ แม้กระท่ังวัตถุและส่ิงก่อสร้างในสังคม
จะท าให้มีขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ 

3) ท าตรงกันข้ามหรือท าให้แปลกออกไป (Contrast) การท าส่ิงใดส่ิง
หนึ่งให้ผิดแผกไปจากเดิม จะท าให้เกิดความใส่ใจในส่ิงนั้นมากขึ้น เช่น หนังสือท่ีเราอ่าน ถ้าหน้าใด
พิมพ์ตัวใหญ่หรือ ตัวหนาจะท าให้เกิดความใส่ใจตรงนั้นเป็นพิเศษ 
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4) การท าซ้ า (Repetition) มีความหมายว่าท าส่ิงนั้นบ่อย ๆ หรือ 
หลาย ๆ ครั้ง การโฆษณา ทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้บุคคลจ าสินค้านั้นได้ ให้ดาราในสังกัดตนได้
ออกทีวีหรือโชว์ตัวบ่อย ๆ เป็นต้น 

5) การเคลื่อนไหว (Movement) เป็นการท าให้ส่ิงเร้าเคล่ือนที่หรือ
เปล่ียนแปลงไปมา การโฆษณาท่ีใช้ไฟประดับจะท าให้ไฟวิ่งไปวิ่งมาหรือดับติดบ้าง 

ง) ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้เป็น
การแสดงถึงการสร้างโอกาสให้พนักงานรับรู้ข้อมูล การแลกเปล่ียนข้อมูลได้บ่อยครั้ง และมีการสะสม
องค์ความรู้ หรือตอกย้ าให้มีความรู้อยู่เสมอ 

2.5.3 พฤติกรรม 
2.5.3.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกหรือเกิดขึ้น เมื่อ
เผชิญกับส่ิงเร้า ซึ่งจะมาจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายก็ได้ และปฏิกิริยาท่ีแสดงออกนี้มิได้ 
เป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับจิตใจด้วย ค าว่า Behavior ใช้แทน กัน
ได้กับค าว่า Action นักจิตวิทยาถือว่าการเคลื่อนไหวของอินทรีย์ทุกชนิด ที่ปรากฏออกมา  เป็น
พฤติกรรมต้องมี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง (อุทัย 
หิรัญโต, 2526) พฤติกรรม คือ อาการ บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ การปฏิบัติ การกระท าท่ี 
แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง คือ โสตสัมผัส ชิวหาสัมผัส และ ทาง
ผิวหนัง หรือ มิฉะนั้นก็สามารถวัดได้โดยเครื่องมือ (กันยา สุวรรณแสง, 2538) พฤติกรรม หมายถึง 
การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ท้ังมนุษย์และสัตว์ พืช จุลินทรีย์ ซึ่ง
เป็นการตอบสนองส่ิงเร้าท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกายหรือ ภายนอกร่างกาย พฤติกรรมนี้สามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือใช้เครื่องมือวัดได้ หรืออาจสังเกตได้ ในทางอ้อม เช่น การพูด การเคล่ือนไหว การท างาน
ของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การจ า การคิด ตลอดจนความรู้สึก ทัศนคติ (เฉลิมพล ตันสกุล, 
2541) พฤติกรรมในมนุษย์ หมายถึง อาการกระท าหรือกิริยาท่ีแสดงออกมาทางร่างกาย กล้ามเนื้อ
สมองในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก พฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เมื่อมี 
ส่ิงกระตุ้นมาจะมีการตอบสนองทันที (ลักขณา สริวัฒน์, 2544) จากความหมายต่าง ๆ ดังท่ีผู้เขียนได้
รวบรวมมานั้น พอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าซึ่งเป็นการแสดงออกถึงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจท่ีเกิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้าซึ่งอาจสังเกตเห็นได้โดยทางตรง
หรือทางอ้อม บางลักษณะอาจสังเกตได้โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยหรือต้องใช้เครื่องมือช่วย 

2.5.3.2 ประเภทของพฤติกรรม พฤติกรรมอาจแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลาย
รูปแบบ คือ (ชัยยงค์ พรหมวงค์, 2543) 



 108 

1) ประเภทของพฤติกรรมตามสาเหตุการเกิดโดยแบ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเกิด
จากส่ิงท่ีกระตุ้นภายในตัวมนุษย์และส่ิงท่ีเกิดจากส่ิงกระตุ้นภายในตัวมนุษย ์ 

2) ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามการแสดงออก ดังนี้ 
2.1) พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) 

หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกท่ีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของพฤติกรรมรู้  ส าหรับ
พฤติกรรมภายนอกนี้บุคคลอื่นต้องอาศัยการสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัส 
โดยตรง หรือใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกตเพื่อได้ข้อมูลจึงมีการจ าแนกพฤติกรรมภายนอกได้อีก  
2 ประเภทย่อย ๆ คือ 

(1) พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมท่ีบุคคล
อื่นสามารถสังเกตได้โดยใช้ตาสังเกตเพียงอย่างเดียวก็รับรู้ได้อย่างมีความหมายต่ อกระบวนการ 
คิดมากกว่าประสาทสัมผัสอื่น เพราะตาสามารถส่งต่อยังประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได้ ท้ังหู จมูก เป็นต้น 

(2) พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) ได้แก่ พฤติกรรม
ท่ีบุคคลอื่นต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสังเกตจึงจะเห็นได้และท าให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย า เช่น การเต้น
ของหัวใจ คล่ืนสมอง ความดันของโลหิต เป็นต้น 

2.2) พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าท่ีบุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้หรืออาจสังเกตเห็นได้ยาก เพราะ
เป็นการกระท าของอวัยวะท่ีอยู่ภายในร่างกาย เช่น ความคิด (Idea) อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก 
(Feeling) เป็นต้น 

3) ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามผลการกระท า คือ 
3.1) พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Behavior) หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีเป็นผลของการแสดงออกทางความรู้ ความจ า ความคิดเห็น 
3.2) พฤติกรรมด้านเจตนพิสัย (Affective Behavior) หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีเป็นผลการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
3.3) พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีเป็นการแสดงออกทางด้านลักษณะของการกระท าท่ีเป็นความช านาญ เช่น พลศึกษา ศิลปะ 
4) ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามการกระท าทางร่างกายและจิตใจ

แบ่งเป็น 
4.1) พฤติกรรมทางกาย ได้แก่ การกระท าลงไม่ลงมือ 
4.2) พฤติกรรมทางวาจา ได้แก ่การพูด  
4.3) พฤติกรรมทางใจ ได้แก ่การคิด และความรู้สึกทางจิตใจต่าง ๆ 
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5) ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามความคาดหมายของสังคมแบ่งเป็น 
5.1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
5.2) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

6) ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามลักษณะที่เกิดอีก 2 ลักษณะ คือ 
พฤติกรรมเกิดเองตามธรรมชาติ และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

6.1) พฤติกรรมท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดขึ้น 
เองต้ังแต่เกิดโดยไม่ได้รับการฝึกหรือส่ังสอน เช่น การร้องไห้ การหัวเราะ การดูด การกลืน หรือการ
ไขว่คว้า เป็นต้น อันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอยู่ในวัยแรกเกิด 

6.2) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูh หมายถึง การกระท าท่ีเกิดขึ้นจาก 
การฝึกหรือได้รับการเรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การยักคิวหล่ิวตา การเล่นตนตรี กีฬา 
เป็นต้น ส าหรับพฤติกรรมชนิดนี้จะเกิดนี้จะเกิดเมื่อมนุษย์เริ่มเลียนแบบ รับรู้ และเรียนรู้ พฤติกรรม
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นจะเป็นพฤติกรรมชนิดใดก็ตามจะเห็นว่ามีความส าคัญต่อมนุษย์มาก เพราะ
สามารถท าใหม้นุษย์ได้รับส่ิงท่ีต้องการ ท าใหม้นุษย์เกิดความพึงพอใจและสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข และในทางตรงกันข้ามพฤติกรรมของมนุษย์ก็สามารถท าให้เขาประสบความทุกข์ 
หรือไม่สมหวังดังท่ีปรารถนาได้จึงเกิดเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (ลักขณา สริวัฒน์, 2541) 

2.5.3.3 การเกิดพฤติกรรม นักจิตวิทยาเช่ือว่า พฤติกรรมนั้นเป็นผลท่ีเกิดจากการ
กระท าปฏิกิริยาของมนุษย์ หรืออินทรีย์กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่
มักจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการกระตุ้นท่ีเรียกว่า “พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ” ซึ่งล าดับช้ันของพฤติกรรม
มีดังนี้ (ประสาท อิศรปรีดา, 2538) 

1) เมื่อมีส่ิงเร้าเกิดขึ้น ก็จะท าใหเ้กิดความต้องการ 
2) เมื่อเกิดความต้องการ ก็จะพยายามแสวงหาทางตอบสนองความ

ต้องการ 
3) เมื่อได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะแสดงอาการ

ออกมา คือ พอใจหรือไม่พอใจ ถ้าหากพอใจ ความต้องการก็จะลดลง หากไม่ได้รับการตอบสนอง  
ก็จะเกิดความต้องการนั้นอยู่แรงขับก็จะไม่ลดลง 

2.5.3.4 องค์ประกอบการเกิดพฤติกรรม  พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะ
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (มานี ชูไทย, 2523) 

1) มีเป้าประสงค์ คือ มีความต้องการจะเกิดพฤติกรรม 
2) มีความพร้อม คือ มีความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมนั้นเพื่อ

สนองความต้องการของตน 
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3) สถานการณ์ คือ มีโอกาสท่ีจะเลือกกิจกรมเพื่อสนองความต้องการ 
ของตน 

4) การแปลความหมาย คือ มีการพิจารณาถึงสภาพการณ์ท่ีเปิดโอกาส ให้
เลือกส่ิงแวดล้อม และความสามารถของตน แล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่คิดว่าดีท่ีสุด 

5) การตอบสนอง คือ การท ากิจกรรมท่ีคิดว่าดีท่ีสุดนั้น 
6) ผลท่ีได้ กิจกรรมท่ีท านั้นอาจจะได้รับผลท่ีตรง หรือไม่ตรงกับความ

คาดหมายก็ได้ 
7) ปฏิกิริยาต่อความไม่สมหวัง ถ้าผลท่ีได้รับไม่สมท่ีหวังไว้  ก็อาจะแปล 

ความหมายใหม่ และเลือกวิธีตอบสนองใหม่ หรืออาจจะลดระดับความคาดหมายให้ต่ าลงมาหรืออาจ
ล้มเลิกความคิดก็ได้ 

2.5.3.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลโดยท่ัว ๆ ไป ของ
มนุษย์ คือ การแสดงออกถึงอาการกระท าของมนุษย์ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากส่ิงกระตุ้นให้เกิด
การกระท าหรือท่ีเรียกว่าพฤติกรรมนั้นขึ้นมา ส่ิงท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมมีหลายประการซึ่งจะต้องมี
การศึกษาเพื่อให้ทราบและเข้าใจสาเหตุ หรือเพื่อท านายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ชัดเจน
ขึ้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ว่าก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร และปัจจัย
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมอย่างไรเราจะสามารถน าความรู้ท่ีได้มาอธิบายสาเหตุเพื่อ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างไร ด้วยค าถามต่าง ๆ ดังกล่าวจึงน าไปสู่การศึกษาถึงปัจจัย
ส าคัญ ๆ ท่ีก าหนด พฤติกรรมมนุษย์ (สุชา จันทร์เอม, 2529) ได้แก่ 

1) ความเช่ือ คือการท่ีบุคคลยอมรับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งความคิดของเขา 
อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้ คนเรามีความเช่ือท่ีแตกต่างกันออกไป บางคน  
เช่ือว่าท าดีได้ดี บางคนเช่ือโชคลาง เรื่องไสยศาสตร์ เป็นต้น ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีหักห้าม 15 ได้ยาก 
และมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก บุคคลใดมีความเช่ืออย่างใดก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามความเช่ือของเขา 

2) ค่านิยม เป็นเครื่องช้ีแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ แก่บุคคลว่าอะไร 
ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต ส่ิงใดท่ีควรประพฤติปฏิบัติหรือไม่ควร ค่านิยมอาจได้มาจากการอ่ าน  
ค าบอกเล่า หรือคิดขึ้นมาเองก็ได้ ค่านิยมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่โดยท่ัว ๆ ไปแล้ว ค่านิยม
ของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าชาติใด ๆ มักจะคล้ายคลึงกัน เช่น ความรัก ช่ือเสียง เงินทอง สุขภาพ ความรู้ 
เป็นต้น 

3) บุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่งมีหลายแบบ เช่น แบบ 
เผด็จการ จะเป็นคนท่ีชอบบังคับใช้อ านาจ ไม่เช่ือใครง่าย ๆ และมีอคติแบบประชาธิปไตยท่ีเช่ือ ใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค แบบท่ีชอบท าอะไรด้วยตนเอง และอื่น ๆ เป็นต้น 
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4) ส่ิงท่ีมากระตุ้นพฤติกรรม ส่ิงท่ีมากระตุ้นพฤติกรรมนี้จะเป็นอะไรก็ได้ 
เช่น ความสวย ความหิว อาหาร หนังสือ ค าชม ฯลฯ ส่ิงท่ีกระตุ้นพฤติกรรมนี้จะมีเข้มข้นแตกต่างกัน
ไป และส่ิงท่ีกระตุ้นพฤติกรมอย่างหนึ่งก็อาจมีพลังท่ีจะกระตุ้นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 

5) ทัศนคติ ทัศนคติโดยท่ัว ๆ ไป หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคล 
ท่ีมีต่อบุคคล วัตถุ ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกหรือท่าทีนี้จะเป็นท านองท่ีพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ทัศนคติมีความส าคัญต่อการตอบสนองทางสังคมของบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมอย่างไรหรือท าส่ิงใดลงไป ทัศนคติจะเป็นเครื่องก าหนดให้มีพฤติกรรมเป็นอย่างนั้น 

6) สถานการณ์ หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือสภาวะท่ีบุคคลก าลังจะมี
พฤติกรรม ตัวอย่างเช่น อากาศในเมืองไทยร้อนอบอ้าว ถ้าเราอยู่ในบ้าน เราจะถอดหรือนุ่งกางเกงขา
ส้ันตัวเดียวก็ได้ แต่ถ้าเราก าลังสอนหนังสือหรือเดินกลางถนนถึงจะร้อนมากเพียงใด เราก็ไม่สามารถ
ท าได้ เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีส าคัญมาก แต่สถานการณ์เปิดช่องให้
แล้ว พฤติกรรมของคนก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัยของเขาท่ีแสดงออกมา 

2.5.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมไว้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (เฉลิมพล ตันสกุล และจีรศักดิ์ เจริญพันธ์, 2549) 

แนวคิดท่ี 1 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของตนเอง
(ปัจจัยภายในตัวบุคคล) รากฐานของแนวคิดนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 
หรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้นมาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล อันได้แก่ ความรู้ เจตคติ 
ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ และความต้ังใจใฝ่พฤติกรรม เป็นต้น” ดังนั้นนักพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสนใจ
แนวคิดนี้ จึงมุ่งศึกษาและสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ และการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นต้น 

แนวคิดท่ี 2 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล
รากฐาน ของแนวคิดนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอก
ตัวบุคคล” ดังนั้น นักพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มนี้จึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยต่างทางด้านส่ิงแวดล้อม ระบบ
สังคม การเมืองเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

แนวคิดท่ี 3 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย 
รากฐานของแนวคิดนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ 
ปัจจัย ด้วยกันท้ังปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล” จะเห็นได้ว่าท้ัง 3 แนวคิดนี้ได้
พัฒนามาจากหลักการวิเคราะห์การเกิดของพฤติกรรมท่ีว่า “การแสดงออกของพฤติกรรมหนึ่ง ๆ อาจ
มาจากหลายสาเหตุก็ได้” ดังนั้นในการ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมจึงต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ
มาจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อร่วมกันด าเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 
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2.5.3.7 การวัดพฤติกรรม การวัดพฤติกรรมว่ามีอยู่ 2 วิธี คือ (สมจิตต์ สุพรรณทัศน์, 
2542) 

1) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย 
1.1) การสังเกตแบบผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เช่น ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ในห้องเรียน โดยบอกให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น 
1.2) การสังเกตแบบธรรมชาติ คือ การท่ีผู้ถูกสังเกตพฤติกรรมไม่ได้

กระท าตนเป็นผู้ท่ีรบกวนบุคคลท่ีถูกสังเกต ไม่ทราบว่าตนถูกสังเกต การศึกษาพฤติกรรมแบบนี้จะ 
ท าใหส้ามารถน าผลท่ีได้ไปอธิบายพฤติกรรม ในสภาพท่ีใกล้เคียงได้ แต่ก็มีขอ้เสีย คือ ใช้เวลามาก 

2) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางอ้อม ได้แก ่
2.1) วิธีการสัมภาษณ์  เป็นวิธี ท่ี ต้องซักถามข้อมูลจากผู้หนึ่ งหรือ 

กลุ่มหนึ่ง การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) การสัมภาษณ์โดยตรง 
(2) การสัมภาษณ์ทางอ้อม 

2.2) วิธีการใช้แบบสอบถาม เหมาะส าหรับต้องการทราบพฤติกรรม
จ านวนมาก และไม่สามารถสัมภาษณ์หรือสังเกตได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นอาจอยู่ห่างไกลกระจัด
กระจาย หรือพฤติกรรมท่ีต้องการทราบเป็นเรื่องท่ีผ่านมาแล้ว 

2.3) วิธีการทดลอง เป็นวิธีท่ีใช้ผู้ศึกษาอยู่ในภาพการณ์ท่ีต้องควบคุม 
แต่ในชุมชนการศึกษาพฤติกรรมควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ยาก และเป็นไปได้น้อยมาก เพราะวิธีนี้จะใช้
ในห้องทดลองหรือหอ้งปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ 

2.4) วิธีการบันทึก วิธีนี้ท าให้ทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้บุคคล 
แต่ละคนบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอาจเป็นการบันทึกพฤติกรรม 

2.5.3.8 วิธีการศึกษาพฤติกรรม วิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีส าคัญกระท าได้ 4 วิธี 
ตามลักษณะของพฤติกรรมท่ีศึกษา ดังนี้ (จรรยา สุวรรณทัต, 2538 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ทองอุ่น และ 
คนอื่น ๆ, 2542) 

1) จิตวิทยาท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลและผลระหว่างเหตุการณ์ (Event) สองเหตุการณ์ เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุเรียกว่า ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ส่วนเหตุการณ์ท่ีเปน็ผลเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable) การ
ปฏิบัติต่อตัวทดลองต่อตัวแปรอิสระ เรียกว่า การจัดประท า (Treatment) การทดลองครั้งหนึ่ง ๆ 
จะต้องมีตัวแปรต้ังแต่สองตัวแปรขึ้นไป แต่การทดลองก็มีข้อจ ากัดอยู่มาก เพราะการควบคุมตัวแปร
ใดตัวแปรหนึ่งนั้น อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเข้ามาแทรกแซงจนเกิดความล้มเหลวได้ ในการทดลอง 
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ส่วนใหญ่มักมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีผู้ทดลองจัด กระท ากับตัวแปรกลุ่ม
ควบคุม คือ กลุ่มท่ีผู้ทดลองมิได้จัดกระท ากับตัวแปร 

2) ส ารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่นกัน 
แม้ว่าจะไม่เขม้ข้นนักก็ตาม วิธีการนี้ศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มีการจัดกระท าต่อตัวแปร กระท าเพียงแค่ศึกษา ตัวแปร
อย่างมีระบบในสถานการณ์ท่ีพบการส ารวจจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ (Instrument) ท่ีมีความเช่ือถือ
ได้ (Reliability) และความตรง (Validity) รวมท้ังกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร (Population) 

3) คลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth 
Study) รายใดรายหนึ่งใช้เครื่องมือ (Instrument) หลาย ๆ อย่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน 
และใช้เวลานาน ท าให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนได้ข้อความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะ
น าไปใช้กับกรณีอื่น ๆ ได้ ท านองเดียวกับแพทย์รักษาคนไข้รายใดรายหนึ่งนั้นเอง การศึกษาบุคคล
เป็นรายกรณี (Case Study) ก็คือวิธีการทางคลินิกวิธีหนึ่ง 

4) สังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมจ านวน
มาก จ าเป็นต้องศึกษาในสถานการณ์ปรกติท่ีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียกว่า การสังเกตอย่างมีระบบ วิธีการนี้ต้องนิยามพฤติกรรม ท่ีจะสังเกตได้
ชัดเจนและวัดได้เรียกว่า นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) รวมท้ังจะต้องท าการสังเกต
โดยมิให้กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวด้วย 

 
2.6  การพัฒนาชุดฝึกอบรม 

2.6.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Training ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้

ความหมายของการฝึกอบรมไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ 
ฮาร์บิสัน และเมเยอร์ (Harbison & Mayers, 1964) ได้ให้ความหมายของการ

ฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ฝึกฝีมือในการท างาน (Skill)       
และความสามารถ (Capacity) ของบุคคลท้ังมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการช่วยให้บุคคลอื่น มีทักษะความรู้ โดยจัดขึ้นภายใต้สภาพหรือเงื่อนไขบางประการ      
และไม่ถึงกับท าอะไรใหญ่โตแบบท่ีนักเรียน เรียนทักษะและความรู้ในสถาบันศึกษาท่ัวไป 
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บีช (Beach, 1975) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการท่ีจัดขึ้น
เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลไปในทางท่ีต้องการ 

ราเบร์ย (Rabey, 1981) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นการช่วยให้บุคคล
ท่ีได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการท างาน เพื่อเตรียมตัวให้พวกเขาท ากิจกรรมใน
อนาคต ซึ่งจะต้องเป็นการแลกเปล่ียนพฤติกรรมของเขาด้วย 

มิทเชลล์ (Mitchell, 1982) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างหนึ่ง 
เป็นความพยายามขององค์การท่ีจะจัดหาประสบการณ์ให้กับบุคลากรซึ่งจะช่วยให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างเสริมประสบการณ์ เกิดการพัฒนาในด้าน
พฤติกรรมท่ีดีขึ้น คือ เกิดความสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

อริยา พรรณโกมุท (2547) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม หมายถึง ชุดนวัตกรรมท่ีใช้เป็นส่ือ
หรือเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถภาพของผู้เข้าอบรม ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ชุดฝึกอบรม 
แต่ละตอนประกอบด้วย เนื้อหาสาระท่ีเป็นบทเรียนส าเร็จรูป มีลักษณะเด่น คือ ผู้เข้าอบรมสามารถใช้
ศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

ชูชัย สมิทธิไกร (2548) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกจัดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติอันจะช่วยปรับปรุงให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2549) ให้ความหมายของชุดฝึกอบรมว่า เป็นส่ือการสอนท่ี
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กุลธน ธนาพงศ์ธร และไตรรัตน์ โภคพลกรณ์ (2550) ให้ความหมายของการ
ฝึกอบรม หมายถึง กรรมวิธีท่ีมุ่งจะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 

Kozberg & Tempel (1991) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดฝึกอบรมไว้ว่า เป็นการ
จัดเครื่องมือในการอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสภาพการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องให้เหมาะสม 
และตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียน ซึ่งชุดฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ชุดอุปกรณ์
ฝึกอบรม ชุดฝึกอบรม และโมดุลฝึกอบรม ดังนี้ (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2552) 
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1) ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม (Thinking Kits) หมายถึง การจัดระบบส่ือท่ีจ าเป็นในระบบ
การฝึกอบรมให้อยู่ในท่ีเดียวกันเพื่อง่ายต่อการแสวงหา และใช้ส่ืออุปกรณ์ฝึกอบรมอาจจะแบ่งเป็น 
ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือหลัก และส่ือประสมหลัก 

2) ชุดฝึกอบรม (Training Packages) หมายถึง การจัดระบบการฝึกอบรมท่ีสมบูรณ์
ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือชุดฝึกอบรมทีผู้่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ใช้ในการ
บรรยายหรือจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมในชุดฝึกอบรมจะประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมท้ังหมดท่ีจ าเป็นต้องใช้ในระบบการ
ฝึกอบรมมีท้ังชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือหลัก และชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือประสมเป็นหลัก 
ชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก ส่วนใหญ่เรียกว่า ชุดเอกสารฝึกอบรม ท่ีใช้ส่ือประสมเป็น 
เรียกว่า ชุดฝึกอบรม ในด้านวิธีการฝึกอบรมของชุดฝึกอบรมใช้ทฤษฎีการรับสารของ บี เอฟ สกิน
เนอร์ (B. F. Skinner) ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรม คือ การให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนทีละน้อย
เป็นขั้นตอนด้วยการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงหรือได้มีโอกาสลงมือท าหรือคิดด้วยตนเอง 

3) โมดุลฝึกอบรม (Modular Trainning) หมายถึง การจัดระบบการฝึกอบรมท่ี
จัดเป็นชุดฝึกอบรม  (Training Packages) หลายชุดติดต่อกัน  โมดุลฝึกอบรมมีทั้งที่เป็นโมดุล 
ฝึกอบรมส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือหลัก และโมดุลฝึกอบรมส่ือประสมเป็นหลัก 

Pareek & Roa (1980) จ าแนกชุดฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ ชุดฝึกอบรมท่ีศึกษา
ด้วยตนเอง (Self-Learning Module) และชุดฝึกอบรมท่ีสอน (Teaching Module) จากความหมาย
ของชุดฝึกอบรมดังกล่าว สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที8ประกอบด้วยหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
วิธีการ ส่ือและการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีรวบรวมอย่างเป็นระบบใน
กระบวนการฝึกอบรมโดยท่ัวไป 

Fonseca (1999) กล่าวถึง ชุดฝึกอบรมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม การ
ฝึกอบรมท่ีจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความคิด มีความชัดเจนในเป้าหมายและท าให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

จากความหมายของการฝึกอบรมท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
เป็นความหมายท่ีตรงกัน ซึ่งพอสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนท้ังในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความตระหนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงค์นั้น 

2.6.2 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
สมคิด บางโม (2544) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมไว้ 4 ประการ 
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ให้มีความรู้ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องท่ี

อบรมเพื่อน าไปใช้ในการท างาน 
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2) เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ  (Understand) เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องจากความรู้ 
กล่าวคือ เมื่อรู้ในหลักการและทฤษฎีแล้วสามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให้คนอื่น
ทราบได้ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ได้ 

3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) ทักษะ คือ ความช านาญหรือความคล่องแคล่ว ในการ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ 

4) เพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อ 
ส่ิงต่าง ๆ การฝึกอบรมมุ่งให้เกิดหรือเพิ่มความรู้สึกท่ีดี  ๆ ต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชาต่อเพื่อน
ร่วมงานและต่องานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ท าให้บุคคลได้ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ด้านทักษะท าให้เกิดความสามารถ
หรือความช านาญในการแก้ปัญหา และด้านเจตคติท าให้เกิดการพัฒนาเจตคติและความรู้สึกนึกคิดท่ีดี 
ท่ีถูกต้อง และเกิดความคิดท่ีสร้างสรรค์ 

2.6.3 ความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของชุดฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
1) ผู้ให้การฝึกอบรมลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรม  โดยเฉพาะการฝึกอบรม 

หลายรุ่น ผู้ให้การฝึกอบรมปรับปรุงชุดฝึกอบรมโดยไม่ต้องผลิตใหม่ 
2) ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐาน เพราะผู้ให้การฝึกอบรมต่างท่ีใช้ชุดฝึกอบรม

ประเภทเดียวกัน 
3) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4) ส่งเสริมให้เกิดเครื่องช่วยการฝึกอบรม 
5) ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ใกล้เคียงจาก

ชุดฝึกอบรมส่ือประสม 
6) ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม 
7) เปล่ียนบทบาทผู้ให้การฝึกอบรมจากผู้บรรยายมาเป็นผู้แนะน าเสนอแนะ  

การแก้ปัญหาในการฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรม 
8) ประหยัดทรัพยากร เพราะส่ือต่าง ๆ ส่วนมากจะน ามาใช้ได้หลายครั้ง 
9) ส่งเสริมให้ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้จัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้รวบรวมความส าคัญของชุดฝึกอบรมไว้

ดังนี้ 
1) ผู้ให้การฝึกอบรมลดเวลาเตรียมการฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอบรมหลายรุ่น

ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถปรับปรุงชุดฝึกอบรมโดยไม่ต้องผลิตใหม่ 
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2) ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐานเพราะผู้ให้การฝึกอบรมต่างใช้ชุดฝึกอบรม
ประเภทเดียวกัน 

3) มาตรฐานและการวัดประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4) ส่งเสริมให้เกิดเครื่องช่วยการฝึกอบรม 
5) ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ใกล้เคียงจาก 

ชุดฝึกอบรมส่ือประสม 
6) ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม 
7) เปล่ียนบทบาทผู้ให้การฝึกอบรมจากผู้บรรยายมาเป็นผู้แนะน าและเสนอแนะ

แนวทางแก้ปัญหาในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 
8) ประหยัดทรัพยากรเพราะส่ือต่าง ๆ ส่วนมากจะน าไปใช้ได้หลายครั้ง 
9) ส่งเสริมให้ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้จัดการอย่างเป็นระบบ 
สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมมีความส าคัญ คือ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ฝึกอบรมและ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประหยัดเวลา  ประหยัดทรัพยากร  ท าให้การฝึกอบรมเป็นระบบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์โดยตรง 

2.6.4 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2552) แบ่งองค์ประกอบชุดฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) องค์ประกอบของผลท่ีได้รับในการพัฒนาชุดฝึกอบรม 

องค์ประกอบของผลท่ีได้รับในการพัฒนาชุดฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับคู่มือการฝึก 
อบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมินฝึกอบรม ดังนี้ 

1.1) คู่มือการฝึกอบรม ในชุดฝึกอบรมที8ดีจะต้องมีคู่มือการใช้ และบ ารุงรักษา
ชุดฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรมและการประเมินการฝึกอบรม 

1.2) ส่ือในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรมซึ่งจะเป็น
เครื่องมือของผู้ให้การฝึกอบรมใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการฝึกอบรม ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรม การเตรียมการท้ังด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และวิธีการฝึกอบรม 

1.3) กิจกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมได้จัดเตรียมส่ือ
และวิธีการของการจัดฝึกอบรมไว้อย่างพร้อมข้อมูล เพื่อให้ผู้ให้การฝึกอบรมด าเนินการจัดกิจกรรม 
การฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม 

1.4) การประเมินในชุดฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือ การประเมินผู้รับการฝึกอบรมกับการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อหา  
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรมและประเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมจะต้องมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน 



 118 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้รวบรวมองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมมี
ดังนี้ 

1) คู่มือการฝึกอบรม เป็นคู่มือของการแนะน าผู้ให้การฝึกอบรมศึกษาปฏิบัติขั้นตอน
ของการวางแผนการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การเตรียมการฝึกอบรมท้ังด้าน
บุคคลากร วัสดุอุปกรณ์ วิธีการฝึกอบรม 

2) ส่ือในชุดฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของชุดฝึกอบรมเป็นเครื่องมือท าให้
ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ใกล้เคียง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3) กิจกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมได้จัดเตรียมส่ือและ
วิธีการของการจัดฝึกอบรมอย่างพร้อมมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

4) การประเมินชุดฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการประเมินมี 
2 ลักษณะ คือ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) คู่มือการฝึกอบรม เพื่อแนะน าให้ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมปฏิบัติศึกษาขั้นตอนของการ
วางแผนการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อการเตรียมการฝึกอบรม ท้ังด้านบุคคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ วิธีการฝึกอบรม 

2) ส่ือในชุดฝึกอบรม เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับวิทยากรท่ีจะท าให้ผู้รับการฝึกอบรม
ได้รับประสบการณ์ใกล้เคียง และ เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3) กิจกรรมในชุดฝึกอบรม เพื่อใช้ประกอบชุดฝึกอบรม ได้จัดเตรียมส่ือและวิธีการ
ของการจัดฝึกอบรมอย่างพร้อมมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

4) การประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 

2.6.5 กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม 
กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม พารีค และราว (Pureek & Ruo, 1980) ได้เสนอ

ขั้นตอนในการพัฒนาชุดฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
1) การระบุปัญหาในเรื่องระดับความสามารถของคนหรือองค์กร ต้องเป็นปัญหาท่ี

วิเคราะห์แล้วว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขและสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม 
2) การก าหนดแนวทาง รูปแบบและเทคนิคในการฝึกอบรม ต้องเหมาะสมกับวิธีการ

ฝึกอบรม 
3) การระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรม ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงกับปัญหา

และความจาเป็นในการฝึกอบรม 
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4) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ต้องก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้ตรงกับปัญหาและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

5) การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื่องจากจะท าให้
สามารถก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็น
ส าคัญ 

6) การคัดเลือกเนื้อหา จะต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเป็นส่ิงใหม่ และเป็นท่ี
สนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากวัยและระดับความรู้เดิม 

7) การเลือกกิจกรรมการเรียนหรือประสบการณ์การเรียน นอกจากจะต้องเป็นการ
ส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ประสบการณ์ที่จัดให้จะต้องน่าสนใจและเป็นการส่งเสริมกัน
ระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้หลายทางผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

8) การเลือกสื่อในการฝึกอบรม  สื่อนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการถ่ายทอด 
ส่ิงต่าง ๆ จากผู้พูดไปยังผู้ฟัง ส่ือท่ีดีจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจะน าส่ือประเภทใดมาใช้ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ประโยชน์หรือความส าคัญของเนื้อหาสาระของส่ือ ความถูกต้อง ความ
น่าสนใจ ความทันสมัย ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสมในการนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมการฝึกอบรม 
ลักษณะของการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ คุณภาพด้านการผลิต มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และ
ท่ีส าคัญคือ ส่ือนั้นจะต้องผ่านการทดลองและได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้ 

9) การประเมินส่ือ การประเมินส่ือจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด เพื่อจะได้ทราบว่าส่ือ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด ควรปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 

10) การด าเนินการฝึกอบรม เป็นขั้นน าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาไปทดลองใช้เพื ่อ
ตรวจสอบเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมและส่ือ ว่าเป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ และสามารถท าให้ผู้รับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

11) เป็นการประเมินเพื่อศึกษาว่าผู้รับการอบรมมีความรู้  ทักษะเพิ่มขึ้นหรือมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ต้ังไว้หรือไม่ เพียงใด 

น้อย ศิริโชติ (2534) กล่าวถึง กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรมไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม จัดเป็นอันดับแรก      

ของการฝึกอบรม ประเด็นส าคัญคือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบุคคลเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดเนื้อหาสาระหรือการจัดประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม
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โดยใช้วิธีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมสามารถท าได้โดยการสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม การปรึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวัตถุป ระสง ค์ ในการฝึกอบรม  วัตถุป ระสงค์ขอ ง           
การฝึกอบรมอาจต้ังจากวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือแผนก เป็นการระบุเป้าหมาย หรือจุดหมาย
ปลายทางของพฤติกรรมท่ีปรารถนา วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องก าหนดออกมาในลักษณะเชิงพฤติกรรม 
หรือมุ่งให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีวัดได้ สังเกตได้ วัตถุประสงค์ต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainees) 
2) พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Changed Behavior) 
3) สถานการณ์เงื่อนไข (Condition) 
4) เกณฑ์ (Criteria) เป็นมาตรฐานท่ีบ่งถึงความส าเร็จ 
ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างและการก าหนดเนื้อหาสาระชุดฝึกอบรม 
การก าหนดเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะความ

ช านาญในการปฏิบัติงานจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง 
เนื้อหาสาระท่ีน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมนั้นได้มาจากศาสตร์ต่าง ๆ (Disciplines) ซึ่งหมายถึง
กลุ่มความรู้ท่ีถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมท่ีจะน าไปถ่ายทอดได้รวมถึงการแสวงหาความรู้ใน
ศาสตร์นั้น ๆ ด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชานั้น 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม หรือการน าชุดฝึก
อบรมไปใช้ รวมถึงวิธีการสอนของวิทยากร การจัดประสบการณ์การสอน เทคนิคการฝึกอบรม 
จิตวิทยาการสอน ส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติของ
วิทยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรต้องศึกษาท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
ในการฝึกอบรมให้ดี โดยค านึงถึงจิตวิทยาในการสอนส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ การสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นกันเอง เลือกวิธีสอนหลาย ๆ วิธี เช่น ให้การชมเชยและก าลังใจ ให้รางวัล เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมในทางปฏิบัติ
นั้นสามารถท าได้หลายด้าน 

สมจิต จันทร์ฉาย และคนอื่น ๆ (2547) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมโดยมีกระบวนการใน
การด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและก าหนดแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้  คือ การตอบค าถามส าคัญคือ 1) ความจ าเป็นในการในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรม 2) ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นควรจะมีลักษณะอย่างไร 3) กระบวนการฝึกอบรมท าได้อย่างไร   
4) จะทราบได้อย่างไรว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนด าเนินการ 
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ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบชุดฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อก าหนด
จุดประสงค์ของชุดการฝึกอบรมโดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาชุดฝึกอบรมท่ีได้จากการวิ เคราะห์
ข้อมูลในขั้นท่ี 1 มาก าหนดองค์ประกอบและลักษณะขององค์ประกอบของชุดการฝึกอบรมโดยมี
ล าดับดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์ของชุดการฝึกอบรม 2) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดการ
ฝึกอบรม 3) ก าหนดโครงสร้างของชุดฝึกอบรม 4) ก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้  5) การ
ออกแบบกระบวนการใช้ชุดฝึกอบรม 

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างชุดฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างส่ือและ
กิจกรรมการฝึกอบรม ตามรูปแบบท่ีได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วยส่ือการเรียนรู้ท่ีจัดเป็นล าดับขั้นตอน
กระบวนการฝึกอบรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การทดลองใช้ชุดฝึกอบรม ภายหลังสร้างชุดฝึกอบรม เป็นการน าชุดฝึก
อบรมไปทดลองใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) น าข้อมูลจากการใช้ไปพัฒนาปรับปรุงชุดฝึกอบรม  
2) ประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมในการน าไปใช้ 3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินชุดฝึกอบรม การด าเนินการในขั้นตอนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
1) เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุดฝึกอบรม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 

ขั้นตอนท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงชุดฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้มีการด าเนินการเป็น 
2 ระยะ คือ 1) ภายหลังการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมบางชุดหรือบางส่วน 2) ภายหลังการทดลองใช้ครบ
ทุกชุดแล้ว 

สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาชุดฝึกอบรม มีขั้นตอนในการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ  
1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบชุดฝึกอบรม 3) การสร้างชุดฝึกอบรม 4) การทดลองใช้ 
5) การประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม และ 6) การพัฒนาและปรับปรุงชุดฝึกอบรม 

2.6.6 รูปแบบของการฝึกอบรม 
รูปแบบท่ีใช้ในการจัดฝึกอบรมได้มีนักวิชาการแบ่งไว้หลายแบบแตกต่างกันตาม

แนวความคิด เช่น รูปแบบท่ียึดปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นหลัก เน้นความส าคัญท่ีผู้เข้ารับการอบรม 
รูปแบบท่ียึดกระบวนการเป็นหลักให้ความส าคัญของกระบวนการฝึกอบรม และรูปแบบท่ียึดผลผลิต
เป็นหลัก เป็นต้น มีนักการศึกษาท่ีแสดงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการฝึกอบรมท่ีเป็นวิชาการ
เรียนรู้ไว้ คือ จอนสัน และโฟย์ (Johnson &  Foa, 1989) จอนสันได้แบ่งรูปแบบการสอนการฝึกอบรม
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน  (Classroom  Training  Methods)  เป็นวิธีการสอน
การอบรมท่ีใช้ต าราเรียน  การบรรยาย  การสาธิต  เป็นต้น 
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2. การเรียนรู้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Interactive  Videodise)  โดยใช้แผ่น
วิดีโอดิสเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมในแผ่นวิดีโอ
ด้วยการตอบค าถามเลือก  หรือเสนอปัญหาท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรม 

3. การเรียนรู้จากเครื่องมือจ าลองสถานการณ์จริง (Face Plate  Simulators) เป็น
การให้เรียนรู้ด้วยการสร้างมือท่ีจ าลองสภาพและสถานการณ์จริ งโดยให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ฝึก  เช่น  การฝึกบินของนักบินฝึกหัด 

4. การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือหรือบุคคลโดยตรง (Hand-on Training) ซึ่งหมายถึง
การฝึกงานทุกรูปแบบโดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือหรือการเรียนรู้จากบุคลากรภายใต้
ค าแนะน าของผู้ฝึก (Trainer) หรือผู้นิเทศ (Superviser) 

2.6.7 เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญต่อการจัดฝึกอบรมเป็นอย่างมากเพราะ

การอบรม เพื่อเพิ่มพูนสรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคคล ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอันจะท าให้สามารถน าส่ิงท่ีฝึกอบรมให้นั้นไปปรับใช้ได้กับการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งการสร้างภาวะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการ
ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมรวมถึงส่ือการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาสาระในการหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้และ
ความสามารถของผู้เป็นวิทยากรในการเลือกเทคนิคท่ีจะถ่ายทอด  สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ รวมท้ังโสตทัศนูปกรณ์ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ในแต่ละ
โครงการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่าย ฯลฯ เป็นต้น 

ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม 
วิธีการ หรือเครื่องมือ หรือกิจกรรม ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร และส่ือความหมาย

ระหว่างผู้ท่ีเป็นวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน  หรือ
ระหว่างบุคคลอื่นใด ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในกระบวนการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ีต้องการ เพื่อ
น าความรู้ ทักษะ และทัศนคติไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของเทคนิคในการฝึกอบรม 
การบรรยาย (Lecture) 
การบรรยาย เป็นเทคนิควิธีที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้ ตลอดจนข้อมูล 

ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ฟัง เป็นเทคนิคท่ีแพร่หลายและสามารถใช้ประกอบกับเทคนิคอื่น ๆ ได้ แต่มีจุดด้อย
ตรงท่ีลักษณะของการบรรยายจะเป็นระบบส่ือสารทางเดียว ยิ่งถ้ามีเวลาจ ากัดโอกาสท่ีจะให้ผู้ฟังได้มี
ส่วนร่วมในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีบรรยายจะไม่มี ผู้บรรยายไม่สามารถ
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ประเมินได้ว่าเมื่อจบการบรรยายแล้วผู้ฟังมีความรู้ ความเข้าใจ ในส่ิงท่ีบรรยายมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดจากการบรรยายความส าเร็จของการบรรยายจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บรรยาย กล่าวคือผู้บรรยายบางคนสามารถบรรยายเรื่องท่ียาก
ต่อการท าความเข้าใจให้ผู้ฟังเกิดความสนใจเกิดความกระจ่างเกิดเป็นรูปธรรม น าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ถ้าจะพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วอาจคิดว่าการบรรยายเป็นส่ิงท่ีง่าย  สามารถใช้ได้ทุก
โอกาส ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าจะให้การบรรยายเกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ มีส่วนท่ี
ต้องด าเนินการ 2 ส่วน คือ การเตรียมตัวในการบรรยาย กับการบรรยาย 

การอภิปราย (Discussion) 
การอภิปราย คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในปัญหาหรือเรื่องเดียวกัน ต้องการท่ี

จะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันด้วยวิธีการวิเคราะห์ และพิจารณาโดยอาศัยความ
คิดเห็นร่วมกัน 

1. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 
เป็นการการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์มาให้ความคิดเห็น

หรือทรรศนะในเรื่องเดียวกัน จ านวนผู้อภิปรายอาจจะมีประมาณ 3-5 คน ในการอภิปรายผู้ทรงคุณวุฒิ
จะอภิปรายในลักษณะท่ีสนับสนุนหรือให้เหตุผลโต้แย้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกัน เพื่อให้ความคิดกว้างไกล
ออกไป และตอนท้ายผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderater) จะเป็นผู้สรุปความคิดเห็นของผู้สรุปความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา (Symposium Discussion) 
เป็นการอภิปรายท่ีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีสนใจในแต่ละด้าน 

มาร่วมเป็นองค์ปาฐก ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตามเรื่องและวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้ 

การสาธิต (Demonstration) 
เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริงซึ่งการกระท าหรือปฏิบัติ

จริงซึ่งการกระท าหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน การสาธิตนิยมใช้กับหัวข้อวิชาท่ีมีการ
ปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นาฏศิลป์  และขับร้องวิธีการ 
วิทยากรท าให้ดูแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองท าตาม 

การสอน (Coaching) 
เป็นการแนะน าให้รู้วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยปกติจะเป็นการสอนหรืออบรมใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งผู้สอนต้องมีประสบการณ์
และทักษะในเรื่องท่ีสอนจริง ๆ วิธีการ หัวหน้างานสอนการท างาน 
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การระดมสมอง (Brainstorming) 
เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่าง

เสรีโดยปราศจากข้อจ ากัดหรือกฎใด ๆ ในหัวข้อใดหัวขอหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่  โดยไม่ค านึงว่า
จะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วน าไปกล่ันกรองอีกช้ันหนึ่ง 
ดังนั้นพอเริ่มประชุมต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อน  วิธีการ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป 

การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) 
เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยละ 2-6 คน 

เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน ในช่วงเวลาท่ีก าหนด มีวิทยากรคอย
ช่วยเหลือทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อด าเนินการ แล้วน าความ
คิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ วิธีการกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย 

กรณีศึกษา (Case Study) 
เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีน าเอาเรื่องราวหรือกรณีท่ีเป็นปัญหาเกิดขึ้นจริง ๆ เสนอ

ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม สมาชิกของกลุ่มจะใช้หลักวิชาการและประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงาน
มาผสมผสานเพื่อมาวิเคราะห์กรณีท่ียกมา โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและให้แนวทางเพื่อช่วย
สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงวัตถุประสงค์ขั้นตอนของการศึกษาจะเริ่มด้วยหลักการ และการให้
ภาพต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแก้ไขปัญหา จากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมจะศึกษา อภิปราย 
และค้นคว้าตามหลักวิชาการ ซึ่งบางครั้งข้อมูลท่ีต้องการอาจเป็นข้อมูลท่ีส าเร็จอยู่แล้ว แต่บางครั้ง
จ าเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลบ้าง และในขั้นตอนสุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมจะต้องพิจารณาตัดสินใจ
แก้ปัญหาหรือกรณีท่ีน าเสนอภายใต้สภาพการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด และเพื่อช่วยให้
การตัดสินใจของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้น การน าเสนอกรณีหรือปัญหา จะต้องมีรายละเอียดมาก
พอท่ีจะท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นจุดส าคัญของปัญหาและได้ข้อท่ีเป็นแนวทางน าไปสู่การตัดสินใจการ
แก้ปัญหา กรณีศึกษาเหมาะส าหรับการฝึกอบรมทางด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และการฝึกอบรม
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความส าคัญของมนุษย์ ประเภทบุคคลท่ีเข้าฝึกอบรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิควิธีนี้ 
คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ท่ีจะเข้าสู่ระดับมืออาชีพ ส่วนเรื่องการสนองตอบวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมจะใช้ได้ดีกับการฝึกอบรมท่ีต้องการเปล่ียนทัศนคติ และสร้างเสริมทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

การประชุมแบบฟอรัม (Forum) 
เป็นเทคนิคท่ีใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม โดยการซักถามแสดงข้อเท็จจริง ปรึกษาหารือแสดงความ
คิดเห็นกับวิทยากร วิธีการ วิทยากรพูดให้ฟังแล้วผู้ฟังสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ 
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เกมการบริหาร (Management Games) 
เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยแข่งขันเพื่อด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง เป็นการให้ปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์จริง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่ือสาร 
การตัดสินใจ การวางแผน การเป็นผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ ขนาดของกลุ่มในการแข่งขันขึ้นอยู่กับ
เกมการแข่งขัน 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
เป็นเทคนิคท่ีน าเอาเรื่องท่ีเป็นกรณีตัวอย่างมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท  

ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัสกับประสบการณ์และความรู้สึกท่ีแท้จริงเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง การแสดงบทบาทสมมติช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูลและ
เรื่องราวท่ีตรงกับเนื้อเรื่องท่ีใช้ในการศึกษาแนวเดียวกัน  ซึ่งต่างจากกรณีศึกษาท่ีผู้เข้ารับการอบรม
อ่านเนื้อหาแล้วต้องจินตนาการและตีความหมายของปัญหาในบางครั้งอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจ
ไขว้เขวได้ นอกจากนี้หลังการแสดงบทบาทสมมติแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ 
พร้อมกันท้ังกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยได้ท าให้ได้ข้อสรุปเพื่อการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ ผู้ให้
การฝึกอบรมจะต้องเตรียมเรื่อง เนื้อหา และบทบาทข้อตัวละครไว้ล่วงหน้า ส่วนผู้แสดงบทบาทจะใช้
วิธีอาสาสมัครจากสมาชิกผู้เข้าอบรม เพื่อให้การแสดงบทบาทได้สมจริง และในการแสดงผู้ให้การ
อบรมเป็นเพียงแต่ให้ข้อมูลพร้อมท้ังช้ีแจ้งได้เข้าใจเนื้อเรื่องและบทบาทของตน ผู้แสดงจะแสดงออก
ตามความรู้สึกนึกคิดของตนในบทท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกท่ีได้เข้ารับการอบรมท่ีเป็นผู้ดูจะได้รับการ
บอกเล่าเรื่องราวและปัญหาอย่างย่อ ๆ ส่วนราบละเอียดให้สังเกตจากพฤติกรรมของผู้แสดง หลักการ
แสดงบทบาท ผู้เข้ารับการอบรมจะอภิปรายโดยใช้ประสบการณ์เรียนรู้มาวิเคราะห์ปัญหาจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงบทบาทสมมติ พร้อมท้ังแสดงแนวทางในการแก้ปัญหา 

การสัมมนา (Semiar) 
เป็นการประชุมของผู้ท่ีปฏิบัติอย่างเดียวกันหรือคล้ายกับแล้วพบปัญหาเหมือน ๆ 

กัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทุกคนท่ีไปร่วมการสัมมนาต้อง
ช่วยกันพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็น ปกติจะบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อย จากนั้น
น าผลการอภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอท่ีประชุมใหญ่ วิธีการ ทุกคนร่วมกันอภิปรายเสนอความคิด 

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (Field Trip) 
เป็นการน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษายังสถานท่ีอื่นนอกสถานท่ีฝึกอบรม เพื่อให้

พบเห็นของจริงซึ่งผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดี วิธีการน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ท้ังด้าน

ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าส่ิงท่ีได้รับไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงท่ีผู้เข้าอบรมปฏิบัติอยู่   
ลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. เป็นการให้ความรู้ของวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม ให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้องในการท างาน  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงงาน 

2. เป็นการปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรมท่ีจะหารือ อภิปราย ให้ได้แนวทาง
แก้ปัญหาหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะด าเนินการท้ังกลุ่มใหญ่หรือแงเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการ
ด าเนินการของส่วนท่ีสอง จะอาศัยหลักวิชาการหรือหลักการท่ีวิทยากรได้บรรยายหรืออภิปรายมาใช้
ประกอบเป็นแนวทาง 

การอบรมด้านความรู้สึก (Sensitivity  Training) 
เป็นการอบรมในลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ประสบการณ์ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จ ความผิดหวังและความ
คับข้องใจของกลุ่ม จะได้รับการแก้ไขปัญหากันเองภายในกลุ่ม การแสดงออกทางความรู้สึกของคนใน
กลุ่มอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนมากกว่าการเรียนรู้ จุดประสงค์ท่ีส าคัญของการ
อบรมด้านความรู้สึก เป็นการสอนให้เข้าใจในเรื่องของประสิทธิภาพของกลุ่มพลวัตร และพฤติกรรม
ของกลุ่มท่ีขาดประสิทธิภาพ โดยแจ้งว่าส่ิงท่ีเรียนรู้จากกลุ่มจะได้รับการน ากลับไปสู่การปฏิบัติงาน
ของแต่ละคน 

การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม 
การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้เหมาะกับโครงการฝึกอบรมในแต่ละครั้งนั้นเป็น

เรื่องท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมนั้นสามารถช่วยให้เกิดการ
เรียนและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามวัตถุประสงค์ สถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ของโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 
การเทคนิคการฝึกอบรมจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมว่า 

ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้  หรือทักษะหรือเจตคติ หรือท้ัง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน  
ถ้าต้องการให้เกิดความรู้เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ระดับความจ า ความเข้าใจ และมีผู้เข้ารับการอบรมจ า
มาก อาจจะใช้เทคนิคการบรรยายได้ แต่ถ้าจะต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมจ าได้แม่นย าและจ าได้นาน
และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั้น อาจจะต้องใช้กิจกรรม หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการ
บรรยายด้วย น่าจะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากและน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
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โอกาสใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านซึ่งจะช่วยให้การฝึกอบรมในแต่ละครั้งได้รับความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างแน่นนอน 

2. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร เพราะเนื้อหาสาระนั้นจะต้องมีความ

ยากง่ายพอเหมาะกับความรู้ความสามารถและต้องมีความต่อเนื่องกับพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอีกด้วย โดยปกติแล้วเพื่อหาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฝึกอบรมแล้วมักจะแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นเนื้อหาประเภทข้อเท็จจริง ความรู้ท่ัวไป แนวคิดและ
หลักการการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งในท านองเดียวกัน 
ก็ไม่อาจแยกเนื้อเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่งออกจากกิจกรรมวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรมได้
แต่อย่างใด และถ้าหากจะถือหลักการเรียนรู้โดยการกระท าด้วยแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า  
ไม่สามารถจะแยกเนื้อหาสาระของหลักสูตรออกจากเทคนิคการฝึกอบรมได้เลย เพราะว่ากิจกรรมท่ี
กระท านั้น เป็นท้ังเนื้อหาสาระและเทคนิคการฝึกอบรมพร้อม ๆ กันนั่นเอง 

3. ผู้เข้ารับการอบรม 
ในการใช้เทคนิคการฝึกอบรมต้องค านึงถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ  

อันได้แก่ ระดับของความรู้ความสามารถ ระดับการศึกษา อายุ เพศ และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ด้วย ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีระดับความสามารถและความสามารถและความฉลาดสูงมาก ๆ ชอบท่ีจะ
เรียนรู้ และเรียนได้ดีในบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยและเป็นกันเองมาก แต่มุ่งท่ีจะเรียน
โดยกระบวนการกลุ่มน้อยและเน้นการเรียนรู้ตามล าพังมากกว่า จึงเห็นได้ว่า เทคนิคการฝึกอบรมที่จะ
อบรมมาใช้นั้นต้องปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมท่ีมีความฉลาดมากมีอิสรภาพท่ีจะเรียนรู้ในบรรยากาศ 
ท่ีเป็นประชาธิปไตยการฝึกอบรมนั้น ๆ ก็ต้องเอื้ออ านวยให้บุคคลเหล่านี้ได้เรียนรู้ตามล าพังให้
มากกว่าผู้มีความสามารถและความเฉลียวฉลาดไม่ค่อยมากนักดังนี้ เป็นต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมี
ความสามารถและมีความฉลาดพอสมควรนั้น  ค่อนข้างจะได้รับผลประโยชน์และเรียนรู้ได้ดีใน
บรรยากาศของการเป็นประชาธิปไตยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
ดังนั้น การฝึกอบรมควรจะเป็นประสบการณ์ท่ีน่ารื่นรมย์และมีเสรีภาพส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความสามารถและความเฉลียวฉลาดน้อย ชอบท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดีโดย
การใช้เทคนิคการฝึกอบรมประเภทท่ีครูหรือวิทยากรเป็นศูนย์กลาง  มากกว่าวิธีการเรียนรู้อื่น ๆ 
นอกจากด้านความรู้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วต้องค านึงถึง
ระดับการศึกษาหรือประสบการณ์เดิมของเขาด้วย กล่าวคือ เทคนิคท่ีใช้ต้องไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
มากจนเกินแก่การท าความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก  และหากใช้
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีง่ายจนเกินไปกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีระดับการศึกษาสูง ๆ ก็จะท าให้เกิด
ความเบ่ือหน่าย และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้แต่อย่างใดเลย ในท านองเดียวกันอายุหรือวัยของ 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มีความส าคัญท่ีต้องค านึงถึง เพราะธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กแตกต่าง
จากธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิธีการ กิจกรรม โสตทัศนูปกรณ์ และเทคนิคการฝึกอบรมก็
จะต้องแตกต่างไปด้วย ในการใช้เทคนิคการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการท่ีจะรู้ถึงเหตุผลท่ีว่าท าไมจะต้องเรียนรู้ การมีความ
เข้าใจในตนเองบทบาทของประสบการณ์ ความรู้เพื่อจะเรียนรู้ แนวโน้มของการเรียนรู้และรวมถึง
แรงจูงใจท่ีจะต้องการจะเรียนรู้อีกด้วย 

4. ต้องค านึงถึงจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ส าหรับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มีความส าคัญต่อการเลือกใช้เทคนิคกา

ฝึกอบรมถ้าจ านวนคนมีมากคงจะต้องใช้เทคนิคประเภทบรรยาย การอภปิรายเป็นคณะ เพราะคงจะ
ไม่สามารถใช้เทคนิคการฝึกอบรมประเภทท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้กระท าหรือเรียนโดย
อาศัยกระบวนการกลุ่มแต่อย่างใดดังนี้เป็นต้น 

5. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
วิทยากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคนิคการฝึกอบรม 

 
2.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีจัดการศึกษา 4 แห่ง คือ  

ส านั กงานอธิการบดี  ต้ั งอยู่ ท่ี  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์วาสุกรี ต้ังอยู่ท่ี ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์นนทบุรี ต้ังอยู่ท่ี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ศูนย์สุพรรณบุรี ต้ังอยู่ท่ีต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.7.1 ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แต่เดิมพื้นท่ีจัดการศึกษา 

จ านวน 3 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางส่วนของกรม
อาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แห่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยท้ัง 3 แห่ง 
ดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เปล่ียนช่ือสถานศึกษาและต้ังเป็น  วิทยาเขตท้ัง 28 แห่งในปีเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตร
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พระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2520 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พ ระ ราชทาน ช่ือ ให ม่ ว่ า  “สถาบั น เทค โน โลยี ร าชม งคล ”  และ ต่อมาใน ปี  พ .ศ . 2 532 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปล่ียนช่ือวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เฉพาะ
วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต ส่งผลให้ ท้ัง 3 วิทยาเขตเปล่ียนช่ือใหม่เป็น วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามล าดับ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศจัดต้ังวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 5 แห่ง 
คือ วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขต 
ศรีวิชัย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อก าเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นท่ีจัดการศึกษา แห่งท่ี 4 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
ได้ขยายการศึกษาออกไปในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมท้ังมีศูนย์กลางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งต้ังอยู่ท่ีต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีการ
จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในวิทยาเขตต่าง ๆ มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการค่อนข้างมาก เพราะแม้ว่าวิทยาเขตจะเปิด
สอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ แต่ก็เป็นการเปิดในนามของคณะซึ่งต้ังอยู่ท่ีศูนย์กลางฯ 
จังหวัดปทุมธานีเป็นหลัก ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ให้บริการสนองตอบความต้องการของประชาชนในแต่ละภูมิภาค ดังนั้นหลังจากท่ีประเทศไทยมี
กฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดซึ่งอยู่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ออกเป็น 9 กลุ่ม และเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพื่อจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจ านวน 9 แห่งนั้น ซึ่งเกิดจากการรวมทั้ง  
4 วิทยาเขตเข้าด้วยกัน คือ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีท่ีต้ังส านักงานอธิการบดี อยู่ในพื้นท่ีวิ ทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา และหลังจากท่ีกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการระดับคณะ สถาบัน     
ส านักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลใช้บังคับแล้ว ท้ัง 4 แห่ง วิทยาเขตได้
หลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย โดยจัดต้ังคณะ สถาบัน ส านัก ลงในพื้นท่ีท้ัง 4 วิทยาเขตแทนและเพื่อให้
สะดวกในการส่ือสาร ระหว่างภายในองค์กรและภายนอกองค์กร จึงเรียกท้ัง 4 พื้นท่ีว่า มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ตามล าดับ 

2.7.2 ประวัติความเป็นมาของพื้นท่ีจัดการศึกษาท้ัง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

1) ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา  วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกก่อต้ังเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมเมื่อวัน ท่ี  
1 พฤษภาคม พ .ศ. 2476 ณ ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอกรุง เก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2481 ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่ ท่ี 8 ถนนป่าโทน ต าบลประตูชัย ในปี พ.ศ. 2483                     
ได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มาเรียนต่อ
อีก 2 ปี และอบรมเพิ่มเติมอีก 1 ปี จนกระท่ังปี พ.ศ. 2487 ได้ขยายเปิดรับนักเรียนเกษตรกรรม   
ช้ันกลาง (มีสิทธิเทียบเท่ากับนักเรียนท่ีจบหลักสูตรครูมูล หรือ ม.6 ในสมัยนั้น) ในปี พ.ศ. 2504     
ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตร ประโยคอาชีวช้ันสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 
แผนกเกษตรกรรม) และในปี พ.ศ. 2508 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการช่ือวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังปรับปรุง
หลักสูตร ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรม เป็นหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันนี้มีการย้าย
สถานท่ีต้ังของวิทยาเขตฯ มา ณ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งในระยะแรกใช้พื้นท่ีท้ังสองส่วน คือ ต าบลประตูชัย และต าบลหันตรา ในการจัดการเรียนการสอน 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายส่วนของการเรียนการสอนมา ณ ต าบลหันตรา และได้จัดการศึกษา
ลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ต่อมา         
ในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และได้เปล่ียนช่ือวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาเป็น “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 
หันตรา” รวมทั้งได้ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปัจจุบันนี้ 

2) ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  ต้ั งอยู่ เลข ท่ี  19 หมู่  3  ถนนอู่ ทอง ต าบลท่ าวาสุกรี  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 
โดยเปิดสอนช้ันมัธยมการช่างสตรี ในปี พ.ศ. 2495 และต่อมามีการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง 
ในปี พ.ศ. 2502 วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2509 โรงเรียนการช่างสตรีได้เปิดสอนวิชาพณิชยการ                
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปล่ียนจากโรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียน  
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พณิชยการช่ือว่า โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  
19 มีนาคม พ.ศ. 2520 ได้โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา     
โดยเปล่ียนช่ือเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2530 
สภาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง นับเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก วันท่ี 15 กันยายน 
พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยี                  
ราชมงคล และเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ได้เปล่ียน
ช่ือเป็น วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามช่ือต าบลท่ีต้ังจนถึงปัจจุบัน 

3) ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตนนทบุรี  แรกเริ่มก่อต้ัง  
มีสถานศึกษาอยู่ 2 แห่ง จนกระท่ังปี พ.ศ. 2518 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้
รวมโรงเรียนช่างกลนนทบุรีและโรงเรียน การช่างนนทบุรีเป็นวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่ง 2 โรงเรียนนี้ 
ต้ังอยู่ ถนนนนทบุรี 1 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อมาได้
โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีพื้นท่ีจัดการศึกษา 2 เขต 
คือ 1. เขตเหนือ อยู่ตรงข้ามวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถนนนนทบุรี 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 2. เขตใต้ อยู่ติดกับวัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
วิทยาเขตฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รอบบ่าย 
แผนกช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโยธา ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการโอนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษาและให้ช่ือใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี” 
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งรับ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล         
ได้ประกาศเปล่ียนช่ือวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีใหม่ เป็น  “วิทยาเขตนนทบุรี” และได้ขยาย                       
การจัดการศึกษา ถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปัจจุบัน 

4) ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบัน 
การศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มด าเนินการก่อต้ัง
เมื่ อ  พ .ศ . 2 536  จากแนวความ คิดขอ ง ฯพ ณ ฯ บ รรห าร  ศิ ลป อาชา น ายกรั ฐมน ตรี 
คนท่ี 21 ของประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ได้ร้องขอให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง สถาบันการศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลท่ีจังหวัด
สุพรรณบุ รี  ด้ วยพิ จารณาเห็นว่ าสถาบัน เทคโน โลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี              
ความหลากหลายในการจัดการเรียน  การสอนสาขาวิชาชีพ  ท้ั งในระดับ ต่ ากว่าปริญญ า               
และปริญญาตรี ท้ังนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของ
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ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ีสะดวกและติดต่อกับจังหวัดท่ีมี      
ความเจริญด้านอุตสาหกรรม เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชนบท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์    
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐนมตรีคนท่ี 21       
ของประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 เขต คือ        
เขตท่ี 1 มีพื้นท่ี ประมาณ 103 ไร่ ต้ังอยู่เลขท่ี 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลย่านยาว 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชา
ไฟฟ้า คณะวิชาโยธา และเขตท่ี 2 มีพื้นท่ี 401 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นท่ี เขตท่ี 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร 
เป็นพื้นท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟ้าและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา (2549) 
  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีอัตลักษณ์นักศึกษา คือ บัณฑิตนัก
ปฏิบัติท่ีเป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน ซึ่งเน้นการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติการทดลองทาง
เคมีด้วย 
 
2.8  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา 
Dixon & William (1986) ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาการเส่ือมโทรมของต้นน้ าล าธาร

นั้นมิได้เป็นปัญหาส าคัญด้านชีวภาพเท่านั้น แต่ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสถานท่ีเกี่ยวข้องการแก้ปัญหาในอดีตซึ่งมุ่งท่ีจะแก้ปัญหาเฉพาะด้านชีวภาพ โดย
มองข้ามประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมไป จึงพบว่า ไม่ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและระบบท่ีสังคมมนุษย์ เพราะท้ังสถานภาพดังกล่าวจะมีการปฏิบัติท่ีมีในรูปของการ
แลกเปล่ียนพลังงานสารวัตถุ และข่าวสาร 

Waxman (1997) ได้ศึกษารูปแบบการสอนส่ิงแวดล้อมส าหรับวิทยาลัยในชุมชน 
ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีก าลังใช้โปรแกรมการพัฒนารูปแบบการเรียนส่ิงแวดล้อม
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเขาน าทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมท้ังทางด้าน
ความรู้ ทักษะเจตคติ และพฤติกรรมมาใช้เป็นส่วนประกอบในศึกษามหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการสอน
ส่ิงแวดล้อมต่างก็ให้การสนับสนุนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็เสาะหาแนวทางแก้ไขในทฤษฎี
ดังกล่าว 
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2.8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องชุดฝึกอบรม 
สุรทิน พิพัฒนมงคล (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกลุ่มทสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา พบว่า ชุดฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 79.60/77.33 ซึ่งสูงกว่าท่ีต้ังไว้ คือ 75/75 ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีค่าคะแนนหลังการใช้ชุดฝึก
อบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมครูมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมในระดับมาก  ครูช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 มีผลการประเมินตนเอง ด้านการจัดการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ ด้านปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ และด้านผลผลิตคือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล (2547) ได้ท าวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาทางการเรียนการสอนสาหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใช้
รูปแบบการวิจัย พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิผลดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเข้ารับการอบรมทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 70% ความเข้าใจมีค่าเฉล่ีย 48.7 2) ผู้รับการอบรมทุกคนมีเจตคติต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกคน 3) ผู้รับการอบรมทุก
คนมีผลงานการเขียนโครงการอยู่ในระดับดีทุกคน 4) ผู้รับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในหลักสูตร
ฝึกอบรมในระดับมากท่ีสุดทุกคน และ 5) วิทยากรท่ีใช้หลักสูตรฝึกอบรมมีความพึงพอใจหลักสูตร
ฝึกอบรมในระดับมากท่ีสุดทุกคน 

ประสาน ประวัติรุ่งเรือง (2548) ได้ท าวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้บริหารสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการบริหารงานด้าน
การตลาด การขาย การบัญชี การเงิน งานบุคลากร โปรแกรมท่ีใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ Microsoft Excel, 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint การใช้ Internet การสืบค้นข้อมูลและ  Email 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 15 หัวข้อของการอบรมท าให้ผู้บริหารได้รับการฝึกอบรม  
มีความรู้และทักษะหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.01 และ
เมื่อพิจารณาแยกย่อยความรู้และทักษะ พบว่า มี 11 หัวข้อท่ีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่า       
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4 หัวข้อมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อังกูร พุทธิเนตร (2549) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า (1) ชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมานี้ เมื่อมาค านวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 พบว่า  
มีค่า 82.31/85.09 ตามล าดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี 80/80 (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเรียนรู้
ด้วยชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นโดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 

สมชาย กายใหญ่ (2550) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง 
การป้องกันและก าจัดมัลแวร์คอมพิวเตอร์ ส าหรับครูสายผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายท่ีพัฒนาขึ้น  
ท้ัง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ 80.00/81.33, 79.33/80.00 และ 80.67/81.00 ตามล าดับ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ผู้รับการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือจ่ายว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

เครพส์ (Krepps, 1986) ได้ศึกษาผลการทดลองชุดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ต่อการ
ตอบสนองของงานท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของพนักงานท่ีเปล่ียนแปลงเป็นการปฏิบัติโดย
อัตโนมัติ เพื่อทดสอบปฏิกิริยาความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่องาน  มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมในสถานท่ีต่างกัน โดยได้ท าการทดลอง 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการ
ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์ส ารวจงานเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดฝึก
อบรมท่ีสร้างขึ้นมีผลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงของพนักงานในด้านความพึงพอใจในการท างาน 
ท่ัว ๆ ไป แรงกระตุ้นในการทางานและความพอใจในความมั่นคงของงาน 

2.8.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสารเคมี 
วิสุทธิ์ โนจิตต์ (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้และป้องกัน

อันตรายจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชกับภาวะสุขภาพของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
จังหวัดชัยนาท จากการศึกษาพบว่า ผู้รับจ้างฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช มีการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ
ได้รับพิษสารก าจัดศัตรูพืช การรับรู้ความรุนแรงจากการได้รับพิษสารก าจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ระดับปานกลาง 

พลอยชนก ปทุมานนท์ (2549) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการสะสมสารเคมีกลุ่ม 
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในดินและผักคะน้าท่ีปลูกโดยใช้และไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกผักคะน้าปลอดสารเคมีมีระดับเอนไซม์
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โคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มแตกต่างจากเกษตรกรท่ีปลูกผักคะน้าโดยใช้สารเคมี (p<.05) และในแปลงดิน
ท่ีปลูกผักคะน้าปลอดสารเคมี มีการสะสมสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตแตกต่างจาก
แปลงดินท่ีปลูกผักคะน้าโดยใช้สารเคมี (p<.05) แต่มีการสะสมสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตใน
ผักคะน้าปลอดสารเคมีและใช้สารเคมี ไม่แตกต่างกัน (p>.05) 

สินธุวัช ศิริคุณ (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกมะเขือเทศ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ความรู้และเจตคติของเกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลางและผลของการด าเนิน งานตามโครงการมีส่วนร่วม ท าให้เกษตรกรผู้ฉีดพ่นหรือสัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากการได้รับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชดีกว่าก่อนด าเนินงาน 

ประพจน์ วงษ์ล่าม (2550) ได้ศึกษาการจัดการระบบสุขภาพและความปลอดภัยจาก
การประกอบอาชีพของผู้ปลูกพริก เพื่อการจ าหน่ายในเขตอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่า 
กลุ่มทดลองสูงมีระดับความรู้สูงขึ้นจากก่อนการทดลอง ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
และมีระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยสรุป การประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) จะท าให้เกษตรกรมีระดับความรู้
มากขึ้น ระดับพฤติกรรมดีขึ้นและระดับโคลีนเอสเตอเรสมากขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการระบบสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มอื่นท่ีประสบปัญหาคล้ายกันต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตร พบว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม และหลักสูตร เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชุดฝึกอบรมและ
หลักสูตร ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น ได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบการท ากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งแทรก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น ๆ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีของ
นักศึกษาท่ีน้อยลงแต่ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสท่ีท าให้สารเคมีปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม
น้อยลง และท าใหป้ระชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.5 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีใช้วิธีการวิ จัย  
แบบผสานวิธี (Mixed Method) ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Researched) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Researched) เพื่อพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ ภูมิ 
ประกอบด้วย 4 ศูนย์ พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี มีเนื้อหา 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ 
สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 2) สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 3) สารเคมีจาก
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด  5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
และ 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี ท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ก าร ส น ท น าก ลุ่ ม  (Focus Group Discussion) แ ล ะ ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม 
(Questionnaire) การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัย ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ี ใช้ ใน ชีวิตประจ าวัน ของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 
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ระยะท่ี 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ระยะท่ี 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม
ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา และเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และ
พฤติกรรม จ าแนกตามเพศ สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสม และศึกษา
ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 
3.2.1 การศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ี ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากรเป็นนักศึกษาช้ันปี ท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่  ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 4 ศูนย์ พื้นท่ี 
ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์
สุพรรณบุรี โดยเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 4,982 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ท่ีเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ท้ัง 4 ศูนย์พื้นท่ี โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากนักศึกษา จ านวน 
343 คน 

3.2.2  การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 
12 คน 

3.2.3  การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้ประเด็นค าถามใน
การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 10 คน 

3.2.4  การศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีโดยรวมหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักศึกษา จ านวน 
42 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และก าลังศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
3.3.1   แบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3.3.2   แบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3.3.3   ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้วยการสนทนากลุ่ม  
3.3.4   แบบประเมินรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม

ศึกษา 
3.3.5   แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3.3.6   แบบสอบถามความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
3.3.7   แบบสอบถามพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
3.4.1   การศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ี ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผู้วิจัยมีล าดับขั้นใน
การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้  

1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต ารา และวิธีสร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้

สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2) ผู้วิ จัย จัดท าแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม

ของข้อค าถามของแบบสอบถาม 

4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจความเท่ียงตรงทางด้าน

เนื้อหา แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence : IOC) การ

คัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านเกณฑ์ได้

ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 

5) ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะจากนั้นพิมพ์แบบสอบถาม

ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย
ดังนี้ 

แบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้ ดังนี้ 

มากท่ีสุด ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
มาก  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
น้อย  ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
น้อยท่ีสุด ก าหนดให ้ 1 คะแนน 

3.4.2  การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นในการสร้างและหาคุณภาพ 
ดังนี้ 
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1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต ารา และวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้าง

รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2) ผู้วิจัยจัดท าแบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้

สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้

สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมของข้อความของแบบแบบสัมภาษณ์ 

4) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการการลดปริมาณการใช้

สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 

เพื่อตรวจความเท่ียงตรงทางด้านเนื้อหา แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item-

Objective Congruence : IOC) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านเกณฑ์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แนวทางในการสร้างรูปแบบการการลดปริมาณ

การใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ

จากนั้นพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.3  การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้ประเด็นค าถามใน
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผู้วิจัยมีล าดับข้ันในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต ารา และวิธีสร้างประเด็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

2) ผู้วิจัยจัดท าประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลดปริมาณ

การใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3) ผู้วิจัยน าแบบบันทึกประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ท่ีสร้างขึ้นไปให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมของข้อความของประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 

4) ผู้วิจัยน าประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลดปริมาณ

การใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
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9 คน เพื่อตรวจความเท่ียงตรงทางด้านเนื้อหา แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item-

Objective Congruence : IOC) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านเกณฑ์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 

5) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตามท่ีผู้เช่ียวชาญ

เสนอแนะจากนั้นพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.4   ศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยศึกษาความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการเรียน โดยใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ
เกรดเฉล่ียสะสม และศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม ซึ่งมีเครื่องมือ 
ดังนี้  

ผู้วิจัยมีล าดับข้ันในการสร้างและหาคุณภาพรูปแบบ ดังนี้ 
1.  ชุดฝึกอบรม 

ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา ผู้วิจัยมลี าดับข้ันในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1)  วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การศึกษา เอกสาร 
2)  การวางแผน ได้แก่ การจัดท าแผน เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอนและส่ือ

การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยต้องค านึงถึงความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน 
3)  สร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรม และ

การประเมินผลการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม ซึ่งมีหน่วยการ
เรียนรู้ 6 หน่วย ดังนี้ 

3.1) หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  1 เรื่อง สารเคมี ท่ีเป็นสารพิษ  สารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

3.2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
3.3) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
3.4) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
3.5) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
3.6) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

4) หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม โดยการน า
ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
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เพื่อพิจารณาความเท่ียงตามเนื้อหา (Content Validity) (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2554) โดย
พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการวัด โดยพิจารณาตัดสินว่า
ข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อ เป็นไปทางบวกหรือลบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อความนั้น สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความนั้น สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความนั้น ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
แล้วน าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC (Index of Item Ojective Concruence) (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2554) น าชุดฝึกอบรม 
ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

5) น าชุดฝึกอบรมท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน เพื่อหาความยากง่ายของชุดฝึกอบรม ความชัดเจนของค าช้ีแจง ค าส่ัง และเนื้อหา และ
ส่ือการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด แล้วปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และน าคะแนนท่ีได้จากการ
ทดลองไปค านวณหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  ได้ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 ซึ ่งผู้วิจัยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ท่ีเกณฑ์ 80/80 

6) น าชุดฝึกอบรมท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2.  แบบทดสอบความรู้เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นในการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรู้เรื่อง การลดปริมาณ

การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวัดความรู้ต่อไป 

2) ผู้วิจัยศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบความรู้เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมี

ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา สร้างตามทฤษฎีของ Benjamin Bloom จากเอกสารต ารา    

(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2554) 

3) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบความรู้เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย

กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็นแบบปรนัย จ านวน 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ท่ีเป็นการวัด

ความสามารถในด้านความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ     

4 ตัวเลือก และการตรวจให้คะแนนแต่ละข้อมีเกณฑ์ดังนี้ 

ข้อท่ีตอบถูก   ให ้ 1 คะแนน 
ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบ ให ้ 0 คะแนน 
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4) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณาความเหมาะสมของข้อความของแบบทดสอบความรู้ 

5) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความรู้ในการวัดความรู้เรื่อง การลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา น าเสนอผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน เพื่อตรวจความ

เท่ียงตรงทางด้านเนื้อหา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความรู้ท่ีปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย (p) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ เลือกเฉพาะข้อท่ีมีความยากง่ายระหว่าง    
0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และน ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ท้ังฉบับ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 ซึ่งมีความเช่ือมั่นจาก
การวิเคราะห์ 

การแปลผลของคะแนนโดยใช้ค่าร้อยละ 
ร้อยละ 0.00 – 20.00  มีระดับความรู้ น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 20.01 – 40.00  มีระดับความรู้ น้อย 
ร้อยละ 40.01 – 60.00  มีระดับความรู้ ปานกลาง 
ร้อยละ 60.01 – 80.00  มีระดับความรู้ มาก 
ร้อยละ 80.01 – 100.00  มีระดับความรู้ มากท่ีสุด 

3.  แบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ผู้วิจัยมลี าดับข้ันในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต ารา และวิธีสร้างแบบสอบถามความตระหนัก และ
พฤติกรรม เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

2) ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
จ านวน 15 ข้อ 

3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม ท่ีสร้างขึ้นไปให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมของข้อความของแบบทดสอบ 

4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม น าเสนอผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน เพื่อตรวจความเท่ียงตรงทางด้านเนื้อหา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

5) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม ท่ีปรับปรุงแล้วน าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นราย
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ข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม ตามวิธี 
Item – total Correlation ท่ีมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

6) น าแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม ท่ีคัดเลือกไว้มาหาค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ต้องมีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป จึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยต่อไป 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรม 
และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียดังนี้ 

แบบสอบถามพฤติกรรม และความตระหนักเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้ 
ดังนี้ 

มากท่ีสุด ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
น้อยท่ีสุด ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายในการให้คะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 

3.5  การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

3.5.1 ขั้นเตรียมการ 
ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เพื่อขอความอนุเคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อขออนุญาต
ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.5.2 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
1)  การศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจงจากนักศึกษาช้ันปี ท่ี  1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่  ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 4 ศูนย์ พื้นท่ี 
ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์
สุพรรณบุรี จ านวน 343 คน โดยใช้ตารางเครจซี่ มอร์แกน 

2) การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แนวทางใน
การสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหาร 
อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน โดยการสัมภาษณ์ 

3) สร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน ด้วยการ
สนทนากลุ่ม  

4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม
ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
และเกรดเฉล่ียสะสม และศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรม 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือต่อไปนี้ 
1) แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2) แบบสอบถามความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมี  

3) แบบสอบถามพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
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ผู้วิจัยด าเนินการตามรูปแบบ โดยมีกิจกรรมในรูปแบบ 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย

กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

2) กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้

สารเคมีจากการสังเคราะห์ 

3) กิจกรรมการปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษา
กลุ่มทดลองในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถาม
ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนน 

ผู้วิจัยน ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาไปทดลองฝึกอบรมตามก าหนด ในวันเสาร์ จ านวน 6 หน่วย โดยเป็นผู้ฝึกอบรมเอง 
ใช้เวลาท้ังหมด 3 วัน วันท่ี 12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2560 ท้ังนี้ผู้ฝึกอบรมได้ท าการทดสอบย่อย 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วย โดยมีก าหนดการดังนี้ 

วันเสาร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
8.00 – 8.30 น  ลงทะเบียน 

 8.30 – 9.30 น.  ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9.30 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารเคมี ท่ี เป็นสารพิษ 

สารเคมี จากห้องปฏิบั ติการ และสารเคมี จาก
ส านักงาน 

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์

ห้องน้ า ห้องครัว 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลง

และมด 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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วันเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น.  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

 11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการ
ใช้สารเคมี 

15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
16.00 – 17.00 น.  ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.5.3 ขั้นส้ินสุดการฝึกอบรม 
เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรมตามก าหนดแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับ

นักศึกษากลุ ่มทดลอง  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 
แบบสอบถามความตระหนัก และพฤติกรรมต่อการลดปริมาณใช้สารเคมี แล้วน ามาตรวจให้คะแนน 
น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล มีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 3.6.1 น าคะแนนท่ีได้จากการแบบทดสอบความรู้ทางการเรียนของชุดฝึกอบรมเรื่อง การ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา แบบสอบถามความตระหนักและ
พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.6.2 น าคะแนนท่ีได้มาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียก่อนเรียน  (Pretest)  
กับคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (Posttest) ในแบบทดสอบวัดความรู้แบบสอบถามความตระหนักและ
พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี โดยใช้ Paired t-test (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2548) 

3.6.3 น าคะแนนท่ีได้มาทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ T-test และ F-test ส าหรับ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณสามทาง (Three Way Mancova) 

 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
3.7.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

3.7.1.1 ร้อยละ (Percentage) 
3.7.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3.7.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.7.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7.2.1 การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแบ บทดสอบวัดความรู้ โดยใช้ 

Difficulty: P (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ก) 

N

R
P 

 
 

เมื่อ P  แทน ค่าดัชนีความยากของค าถามแต่ละข้อ 
R  แทน จ านวนผู้ท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 

3.7.2.2 หาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือรายข้อ ของแบบทดสอบวัดความรู้ในการ
ลดปริมาณใช้สารเคมี โดยใช้วิธีการของ Brennan Index (Brennan, 1972) 

pq
sx

qxpx
rpbis




 
เมื่อ pbisr  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

pX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตอบถูก 
qX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตอบถูก 
xS  แทน คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

P แทน ค่าความยากง่าย 
Q แทน 1-p 

3.7.2.3 การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ Kuder-
Richardson (KR-20) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 







 





2
1

1 S

pq

n

n
rtt

 
 

เมื่อ ttr  แทน ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ 
 

n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
p  แทน สัดส่วนของคนท่ีถูกในแต่ละข้อ 
q  แทน สัดส่วนของผู้ท่ีผิดในข้อหนึ่งหรือ  1-p 

2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
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3.7.2.4 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เช่ียวชาญ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยน าค าตอบของผู้เช่ียวชาญมาให้
คะแนน ดังนี้ 

สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น 1 
ไม่แน่ใจ ก าหนดคะแนนเป็น 0 
ไม่สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น -1 
จากนั้นน าผลการตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) 

N

R
IOC




 
 

เมื่อ  IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

3.7.2.5 ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น (Reliability Coefficient) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

 




















2

2

1
1

tS

Si

K

K


 
เมื่อ   แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน 

K  แทน จ านวนข้อในแบบวัด 
2

iS  แทน ความแปรปรวนของค าถามรายข้อ 
2

tS  แทน ความแปรปรวนท้ังหมดของแบบสอบถาม 
3.7.4 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 

3.7.4.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม ก่อน
และหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้ Paired t – test 

3.7.4.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีเพศ สายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสม โดยใช้ F-test  
   3.7.4.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก 
และพฤติกรรมของนักศึกษา โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมาย และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง ตลอดจน
การส่ือความหมายท่ีตรงกัน ดังนี้ 

x  หมายถึง ค่าเฉล่ีย  
S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช้ในการพิจารณาใน t - Distribution 
F หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญ F - Distribution 
MS หมายถึง ค่าก าลังสองเฉล่ีย (Mean Square) 
SS หมายถึง ผลบวกก าลังสอง (Sum of Square) 
df หมายถึง ช้ันของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

 
4.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4.2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
จากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  
สาขาวิชาเกรดเฉล่ียสะสม และสภาพแวดล้อมของท่ีพักของนักศึกษา  มดัีงนี้ 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 227 66.2 
หญิง 116 33.8 
รวม 343 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา นักศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามมีจ านวน 343 คน ประกอบด้วย เพศชายมากท่ีสุด 227 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และ
เพศหญิง 116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  
 
ตารางที่ 4.2  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาวิชา 

 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พืชศาสตร์ 30 8.7 
สัตวศาสตร์ 46 13.4 
วิทยาศาสตร์การประมง 21 6.1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 12.0 
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 25.4 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 54 15.7 
วิศวกรรมอุตสาหการ 41 12.0 
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ ์ 23 6.7 

รวม 343 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาใน 8 สาขา คือ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามากท่ีสุด จ านวน  87 คน ร้อยละ 25.4 รองลงมา คือ สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม จ านวน 54 คน ร้อยละ 15.7  สาขาสัตวศาสตร์ จ านวน 46 คน ร้อยละ 13.4 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 41 คน ร้อยละ 12.0 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จ านวน 41 คน ร้อยละ 12.0 สาขาวิชาพืชศาสตร์ จ านวน 30 คน ร้อยละ 8.7 สาขาวิศวกรรม
เครื่องมือและแม่พิมพ์ จ านวน 23 คน ร้อยละ 6.7 และน้อยท่ีสุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
จ านวน 21 คน ร้อยละ 6.1 
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ตารางที่ 4.3  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.00 - 2.50 144 42.0 
2.51 - 3.00 152 44.3 
สูงกว่า 3.00  47 13.7 

รวม 343 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉล่ียสะสม 3 ระดับ คือ 
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดับ 2.51 - 3.00 มากท่ีสุด จ านวน 152 คน ร้อยละ 44.3 รองลงมา 
คือ นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดับ 2.00 - 2.50 จ านวน 144 คน ร้อยละ 42.0 และนักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉล่ียสะสมสูงกว่า 3.00 น้อยท่ีสุด  จ านวน 47 คน ร้อยละ 13.7  
 
ตารางที่ 4.4  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสภาพแวดล้อมของท่ีพักของนักศึกษา 

 
สภาพแวดล้อมของที่พักของนักศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
หมู่บ้านจัดสรร 30 8.7 
ใกล้พื้นท่ีท าการเกษตร 137 39.9 
ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 19 5.5 
ชุมชนใกล้ตลาด 115 33.5 
อื่น ๆ 42 12.2 

รวม 343 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีสภาพแวดล้อมของท่ีพัก 5 แบบ 
คือ ใกล้พื้นท่ีท าการเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 137 ร้อยละ 39.9 รองลงมาคือ ชุมชนใกล้ตลาด จ านวน 
115 ร้อยละ 33.5 อื่น ๆ จ านวน 42 คน ร้อยละ 12.2 หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 30 คน ร้อยละ 8.7
และน้อยท่ีสุด คือ ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 

4.2.2 สภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 

1) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงาน 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการและส านักงานในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

1. สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงาน 
1.1 นักศึกษาใช้สารเคมีใน

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ใน
ระดับใด  

142 
(41.4) 

153 
(44.6) 

48 
(14.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.27 0.69 มาก 

1.2 นักศึกษาใช้สารเคมีท่ี
เป็นกรด-เบสในระดับ
ใด 

22 
(6.4) 

228 
(66.5) 

93 
(27.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.79 0.54 มาก 

1.3 นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ก ล่ิ น
สารเคมี ท่ี มี ก ล่ิน ฉุน
หรือเหม็นในระดับใด 

67 
(19.5) 

196 
(57.1) 

80 
(23.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.96 0.65 มาก 

1.4 นั ก ศึ ก ษ า เค ย โด น
สารเคมีหก/หยดใส่
ร่างกายในระดับใด 

12 
(3.5) 

88 
(25.7) 

243 
(70.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.33 0.54 ปาน
กลาง 

1.5 นั ก ศึ ก ษ า เค ย เกิ ด
อาการแพ้  (คั น  ผ่ืน
แดง คล่ืนไส้ อาเจียน) 
ส า ร เ ค มี ใ น ห้ อ ง 
ปฏิบัติการในระดับใด 

10 
(2.9) 

77 
(22.4) 

256 
(74.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.28 0.51 ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.73 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพ
ปัญหาการใช้สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงานในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา พบว่า สภาพ
ปัญหาการใช้สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของสารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.73, S.D.= 0.59)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ นักศึกษามีสภาพปัญหาของ
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การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.27, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ นักศึกษาได้
กล่ินสารเคมีท่ีมีกล่ินฉุนหรือเหม็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96, S.D.= 0.65) นักศึกษาใช้สารเคมีท่ีเป็น
กรด-เบสอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S.D.= 0.54) นักศึกษาเคยโดนสารเคมีหก/หยดใส่ร่างกายอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.33, S.D.= 0.54) และนักศึกษาเคยเกิดอาการแพ้ (คัน ผ่ืนแดง คล่ืนไส้ 
อาเจียน) สารเคมีในห้องปฏิบัติการในระดับปานกลาง ( x = 3.28, S.D.= 0.51) 

 
2) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากการเกษตร 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก
การเกษตรในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

2. สารเคมีจากการเกษตร 
2.1 นั ก ศึกษ าเคยใช้สาร

ก าจัดศัตรูพืชจากสวน/
ไร่/นา ในระดับใด 

26 
(7.6) 

122 
(35.6) 

195 
(56.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.51 0.63 มาก 

2.2 นักศึกษาเคยใช้ปุ๋ยเคมี
ในระดับใด 

31 
(9.0) 

137 
(39.9) 

175 
(51.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.58 0.65 มาก 

2.3 นักศึกษาได้กล่ิน หรือมี
อาการคัน / ผ่ืนแดง/
คล่ืนไส้/อาเจียนจาก
ก า ร ใ ช้ ส า ร ก า จั ด
ศัตรูพืชจากสวน/ไร่/นา
ในระดับใด 

41 
(12.0) 

135 
(39.4) 

167 
(48.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.63 0.69 มาก 

2.4 นักศึกษาได้กล่ิน หรือมี
อ าก าร คั น  ผ่ื น แ ด ง 
คล่ืนไส้ อาเจียนจากการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในระดับใด 

4 
(1.2) 

84 
(24.5) 

255 
(74.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.27 0.47 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  
 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

2.5 นั ก ศึ ก ษ า เค ย เกิ ด
อาการแพ้  (คัน/ ผ่ืน
แดง/คล่ืนไส้/อาเจียน) 
หลังจากได้กล่ิน หรือ
สั ม ผั ส ส า ร ก า จั ด
ศัต รู พื ช  ปุ๋ ย เค มี ใน
ระดับใด 

2 
(0.6) 

81 
(23.6) 

260 
(75.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.25 0.47 ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.45 0.58 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหา

การใช้สารเคมีจากการเกษตรในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก
การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.45, S.D.= 0.58)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ 
นักศึกษาได้กล่ิน หรือมีอาการคัน ผ่ืนแดง คล่ืนไส้ อาเจียนของสารก าจัดศัตรูพืชจากสวน ไร่ นาในอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ นักศึกษาเคยใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.58, S.D.= 0.65) นักศึกษาเคยใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากสวน/ไร่/นาอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.51, S.D.= 0.63) นักศึกษาได้กล่ิน หรือมีอาการคัน ผ่ืนแดง คล่ืนไส้ อาเจียนจากการใช้
ปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.27, S.D.= 0.47) และนักศึกษาเคยเกิดอาการแพ้ (คัน ผ่ืนแดง 
คล่ืนไส้ อาเจียน) หลังจากได้กลิ่น หรือสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี อยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.25, S.D.= 0.47) 
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3) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก
ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

3. สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
3.1 นักศึกษาเคยเห็นการ

ปล่อยควันเสียหรือควัน
ด า จ า ก โ ร ง ง า น
อุ ต ส าห ก ร ร ม ห รื อ
รถยนต์ในระดับใด 

65 
(19.0) 

72 
(21.0) 

206 
(60.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.59 0.79 มาก 

3.2 นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ผลก ระท บ จ าก ก าร
ปล่อยควันเสียหรือควัน
ด า จ า ก โ ร ง ง า น
อุ ต ส าห ก ร ร ม ห รื อ
รถยนต์ในระดับใด 

40 
(11.7) 

126 
(36.7) 

177 
(51.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.60 0.69 มาก 

3.3 นัก ศึกษาเคยได้ก ล่ิน
เหม็น หรือเกิดอาการ
คัน/ผ่ืนแดง/คล่ืนไส้/ 
อาเจียนหลังจากได้กล่ิน
ของควันเสียหรือควัน
ด า จ า ก โ ร ง ง า น
อุ ต ส าห ก ร ร ม ห รื อ
รถยนต์ในระดับใด 

12 
(3.5) 

52 
(15.2) 

279 
(81.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.22 0.49 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

3.4 นักศึกษาเคยเห็นหรือ
เคย เผา เศษ วัชพื ช /
พลาสติก/หรือขยะใน
ระดับใด 

82 
(23.9) 

146 
(42.6) 

115 
(33.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.90 0.75 มาก 

3.5 นักศึกษาเคยได้กล่ิน
เหม็น หรือเกิดอาการ
ค ล่ื น ไ ส้ / อ า เ จี ย น
หลังจากได้กล่ินจาก
การเผาเศษวัชพื ช/
พลาสติกหรือขยะใน
ระดับใด 

88 
(25.7) 

150 
(43.7) 

105 
(30.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.95 0.75 มาก 

3.6 นักศึกษาเคยใช้น้ ามัน
เบนซิน/ดีเซลในระดับ 

75 
(21.9) 

128 
(37.3) 

139 
(40.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

3.81 0.77 มาก 

3.7 นักศึกษาเคยได้กล่ิน
เหม็น หรือเกิดอาการ
ค ล่ื น ไ ส้ / อ า เ จี ย น
หลังจากได้กล่ินน้ ามัน
เบนซิน/ดีเซลในระดับ 

19 
(5.5) 

102 
(29.7) 

221 
(64.4) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

3.40 0.60 ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.66 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหา
การใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก
ส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66, S.D.= 0.67)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ 
นักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็น หรือเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียนหลังจากได้กล่ินจากการเผาเศษวัชพืช 
พลาสติกหรือขยะอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D.= 0.75) รองลงมา คือ นักศึกษาเคยเห็นหรือเคย
เผาเศษวัชพืช พลาสติก หรือขยะอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D.= 0.75) นักศึกษาเคยใช้น้ ามัน
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เบนซิน/ ดีเซลอยู่ในระดับมาก ( x = 3.81, S.D.= 0.77) นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการปล่อยควัน
เสียหรือควันด าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือรถยนต์อยู่ ในระดับมาก ( x = 3.60, S.D.= 0.69) 
นักศึกษาเคยเห็นการปล่อยควันเสียหรือควันด าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือรถยนต์อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.59, S.D.= 0.79) นักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็น หรือเกิดอาการคล่ืนไส้/อาเจียนหลังจากได้กล่ิน
น้ ามันเบนซิน/ดีเซลอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.40, S.D.= 0.60) และนักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็น 
หรือเกิดอาการคัน ผ่ืนแดง คล่ืนไส้ อาเจียนหลังจากได้กล่ินของควันเสียหรือควันด าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือรถยนต์อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.22, S.D.= 0.49) 

 
4) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

4. สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.1 นักศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์

ท าความสะอาด เช่น 
น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายา
ขจัดคราบ น้ ายาเช็ด
กระจกฯลฯ ในระดับใด 

114 
(33.2) 

128 
(37.3) 

101 
(29.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.04 0.79 มาก 

4.2 นัก ศึกษาเคยได้ก ล่ิน
เหม็นฉุนหรือมีอาการ
คัน / ผ่ืนแดง/ค ล่ืน ไส้ 
เวียนศีรษะ หลังจากใช้
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ค ว าม
สะอาด เช่น น้ ายาล้าง
ห้องน้ า น้ ายาขจัดคราบ 
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
ในระดับใด 

28 
(8.2) 

69 
(20.1) 

246 
(71.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.36 0.63 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

4.3 นักศึกษาใช้สเปรย์ดับ
กล่ินในระดับใด 

120 
(35.0) 

96 
(28.0) 

127 
(37.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.98 0.85 มาก 

4.4 นั ก ศึ ก ษ า เค ย เกิ ด
อาการคล่ืนไส้ เวียน
ศี ร ษ ะ  ห ลั ง จ า ก ใ ช้
สเปรย์ดับกล่ินในระดับ
ใด 

32 
(9.3) 

120 
(35.0) 

191 
(55.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.54 0.66 มาก 

4.5 นักศึกษาใช้สารเคมีฆ่า
แมลง (มด ยุง) เช่น ยา
กันยุง ยาฉีดแมลงใน
ระดับใด 

35 
(10.2) 

154 
(44.9) 

154 
(44.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.65 0.66 มาก 

4.6 นั ก ศึ ก ษ า เค ย เกิ ด
อาการคัน/ คล่ืนไส้/
เวียนศีรษะหลังจากใช้
ยากันยุง ยาฉีดแมลงใน
ระดับใด 

3 
(0.9) 

125 
(36.4) 

215 
(62.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.38 0.50 ปาน
กลาง 

4.7 นักศึกษาใช้ผงซักฟอก
ในระดับใด 

170 
(49.6) 

74 
(21.6) 

99 
(28.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 0.86 มาก 

4.8 นั ก ศึ ก ษ า เค ย เกิ ด
อาการคัน / ผิวหนั ง
ล อ ก ห รื อ มี ผ่ื น แ ด ง 
หลังจากใช้ผงซักฟอก
ในระดับใด 

5 
(1.5) 

114 
(33.2) 

224 
(65.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.36 0.51 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

สภาพปัญหา 
การใช้สารเคมี 

ระดับ 

x  S.D. 
แปลผล
ระดับ
ปัญหา 

5 4 3 2 1 

4.9 นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้
เครื่องส าอาง (ครีม 
โลช่ัน ลิปสติก ท่ีทา
แก้ม ขนตา ฯลฯ) ใน
ระดับใด 

95 
(27.7) 

109 
(31.8) 

139 
(40.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.87 0.82 มาก 

4.10 นักศึกษาเคยเกิดผ่ืน
แ ด ง / คั น / ผิ ว ลอ ก 
จ า ก ก า ร ใ ช้
เครื่องส าอางในระดับ
ใด 

15 
(4.4) 

103 
(30.0) 

225 
(65.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.39 0.57 ปาน
กลาง 

4.11 นัก ศึกษาใช้ยาย้อม
ผม กัดสีผม สเปรย์
ผมในระดับใด 

28 
(8.2) 

107 
(31.2) 

208 
(60.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.48 0.64 ปาน
กลาง 

4.12 นักศึกษาเคยได้กล่ิน
ฉุน/เวียนศีรษะ/ผ่ืน
แดง/คัน หลังจากได้
กล่ินหรือใช้ยาย้อม
ผม กัดสีผม สเปรย์
ผมในระดับใด 

22 
(6.4) 

71 
(20.7) 

250 
(72.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.34 0.59 ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.63 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหา
การใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมี
จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D.= 0.67)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ คือ นักศึกษาใช้ผงซักฟอกมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21, S.D.= 0.86) 
รองลงมา คือ นักศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาขจัดคราบ น้ ายาเช็ด
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กระจก ฯลฯ ( x = 4.04, S.D.= 0.79) นักศึกษาใช้สเปรย์ดับกล่ิน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98, 
S.D.= 0.85) นักศึกษาใช้เครื่องส าอาง (ครีม โลช่ัน ลิปสติก ท่ีทาแก้ม ขนตา ฯลฯ อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.87, S.D.= 0.82) นักศึกษาใช้สารเคมีฆ่าแมลง (มด ยุง) เช่น ยากันยุง ยาฉีดแมลงอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.65, S.D.= 0.66) นักศึกษาเคยเกิดอาการคล่ืนไส้ เวียนศีรษะ หลังจากใช้สเปรย์ดับกล่ิน
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.54, S.D.= 0.66) นักศึกษาใช้ยาย้อมผม กัดสีผม สเปรย์ผมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.48, S.D.= 0.64) นักศึกษาเคยเกิดผ่ืนแดง/คัน/ผิวลอก จากการใช้เครื่องส าอางอยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 3.39, S.D.= 0.57) นักศึกษาเคยเกิดอาการคัน/ คล่ืนไส้/เวียนศีรษะหลังจาก
ใช้ยากันยุง ยาฉีดแมลงอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.38, S.D.= 0.50) นักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็นฉุน
หรือมีอาการคัน/ผ่ืนแดง/คล่ืนไส้ เวียนศีรษะ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น น้ ายาล้าง
ห้องน้ า น้ ายาขจัดคราบ น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.36, S.D.= 0.63) 
นักศึกษาเคยเกิดอาการคัน/ ผิวหนังลอกหรือมีผ่ืนแดง หลังจากใช้ผงซักฟอกอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.36, S.D.= 0.51) นักศึกษาเคยได้กล่ินฉุน/เวียนศีรษะ/ผ่ืนแดง/คัน หลังจากได้กล่ินหรือใช้ยา
ย้อมผม กัดสีผม สเปรย์ผมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.34, S.D.= 0.59) และนักศึกษาเคยได้กล่ินฉุน 
เวียนศีรษะ ผ่ืนขึ้น คัน หลังจากได้กล่ินหรือใช้ยาย้อมผม กัดสีผม สเปรย์ผมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.34, S.D.= 0.59 ) 

 
(5) การศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาจ าแนกรายด้าน 

  การส ารวจปัญหาการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สารเคมี
ในชีวิตประจ าวันจากห้องปฏิบัติการและส านักงาน การเกษตร ส่ิงแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ผลตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่  4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในชีวิต 

ประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจ าแนกรายด้าน 
 

สภาพปัญหาการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน x  S.D. การแปลผล 
การใช้สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงาน 3.73 0.59 มาก 
การใช้สารเคมีจากการเกษตร 3.45 0.58 ปานกลาง 
การใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 3.66 0.67 มาก 
การใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.63 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา
จ าแนกรายด้าน พบว่าปัญหาการใช้สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงานมีค่าอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =  3.73, S.D.= 0.59 ) ในการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อมจะรวมถึง
การส ารวจผลกระทบของการใช้น้ ามันเบนซิน ดีเซล การปล่อยควันเสียจากรถยนต์ โรงงาน หรือการ
การเผาขยะ หรือพลาสติกด้วย 

 
4.3 ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผลการศึกษาแนวในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้ที่ เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทั้ ง  4 ศูนย์พื้นที่  ไ ด้แก่  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 2 คน อาจารย์ จ านวน 8 คน และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน รวม 
12 คน พบว่า  

4.3.1 แนวคิด/ทฤษฎีในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ควรใช้หลักการ 2R 3P 
ได้แก่ Reduce (การลด) Replace (การทดแทน) Plan (การวางแผน) Participation (การมีส่วนร่วม) 
Practice (การฝึกหัด)  

1) Reduce เป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เช่น ลดปริมาณการใช้สาร
ในห้องปฏิบัติการให้น้อยลงด้วยการใช้ Scale เล็กลง เช่น จากเดิมใช้สารตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร ใน
การทดลองเรื่องการไทเทรต ก็ใช้ลดลงเหลือ 10 มิลลิลิตร  

2) Replace เป็นการน าสารจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมีจากการสังเคราะห์ 
เช่น การใช้ดอกไม้แห้งแทนน้ าหอมจากการสังเคราะห์ 

3) Plan เป็นการวางแผนในการใช้สารเคมี เพื่อไม่ให้มีการเตรียมสารเคมีท่ีมากเกิน
ความจ าเป็น เพราะสารเคมีบางชนิดเวลาใช้ต้องเตรียมใหม่ ๆ เท่านั้น  

4) Participation การใช้หลักในการมีส่วน (Security Needs) ได้แก่ ความต้องการ
ท่ีอยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงใน
การท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม โดยให้นักศึกษามีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมการปลูกพืช
ท่ีจะน ามาใช้ทดแทนสารเคมี เช่น การปลูกตะไคร้หอมมาไล่ยุ่งแทนสเปรย์ไล่ยุง 
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5) Practice การฝึกปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีจากการ
สังเคราะห์ เช่น การท าน้ ายาล้างจานจากมะนาวและมะกรูด การท าแชมพูสระผมจากมะกรูดและดอก
อัญชัน เป็นต้น  

4.3.2 วิธีการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้ท่ี
โดยจัดการอบรม ซึ่งมีท้ังการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ และการร่วมปลูกพืชเพื่อน า
สารเคมีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แทนสารเคมีจากการสังเคราะห์ 

4.3.3 หน่วยในการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ควรมีหน่วยการเรียนรู้
อย่างน้อย 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และ
สารเคมีจากส านักงาน  2) สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม  3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว         
4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ 6) แนวทางการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี 

4.3.4 หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ควรมีหลักสูตรระยะส้ันส าหรับการอบรม 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ซึ่งมีเนื้อหาเรื่อง
สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ ส านักงาน ส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
สารก าจัดแมลงและมด  และเครื่องส าอาง รวมทั้งแนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 

4.3.5 กิจกรรมท่ีใช้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และให้เรียน
อย่างมีความสุข มีกิจกรรมการบรรยายภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคปฏิบัติ ควรเน้นให้ผู้เข้ารับการ
เรียนรู้ได้ปฏิบัติจริง ให้รู้จริง จากการลงมือท าด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ทักษะในการปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ได้จริงโดยมี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้
ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมการท า
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีจากการสังเคราะห์          
และกิจกรรมการปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

4.3.6 เครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ือ ท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ของรูปแบบ 
ส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยาย ชุดฝึกอบรม ส่ือวีดิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการ

เรียนรู้ท่ีฝึกปฏิบัติจริง เช่น อุปกรณ์ท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นต้น 
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4.3.7 แนวทางในการวัดผล การประเมินผล และติดตามผล การจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

แนวทางในการวัดผลและประเมินผลควรใช้แบบประเมินผล หลังจากการอบรมไป
แล้ว 1 เดือน 
 

4.4  ผลการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

จากการสนทนากลุ่ม จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
ท้ัง 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี 
และศูนย์สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 2 คน อาจารย์ จ านวน 6 คน และนักวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 คน จ านวน 10 คน พบว่า การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้ว น ามาสังเคราะห์กับ
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการสร้างรูปแบบและผู้วิจัยได้ยกร่างรูปแบบ โดยมีข้ันตอนการสร้างรูปแบบ 
5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) ประเมินคุณภาพของ
รูปแบบ 3) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้  4) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้       
และ 5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากแนวทางในการสร้าง
และการพัฒนารูปแบบโดยใช้การสนทนากลุ่ม  และได้น าเครื่องมือเป็นประเด็นค าถามส าหรับการ
สนทนากลุ่ม     ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน เพื่อให้
ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แล้วน ามาสังเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีในการ
สร้างรูปแบบโดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 

1.1) ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันท่ัวโลกได้เกิดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมขึ้น ท าให้ส่งผลกระทบต่าง ๆ 

มากมาย สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมมีหลายประการ เช่น การใช้ทรัพยากรท่ีเพิ่มขึ้น
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อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาก เมื่อความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้มีการเพิ่มสารพิษให้กับส่ิงแวดล้อมท้ังการขยายตัวทางการเกษตร 
และอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบข้างเคียง  (Side Effect) ที่เป็นการท าลายคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อม หรือการปล่อยของเสียท่ีมีสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม (วินัย วีระวัฒนานนท์ และสิวลี ศิริไล, 
2555) ของเสียท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมในปริมาณท่ีก่อให้เกิดการขาดสมดุลของระบบนิเวศ
ขึ้น ตัววัตถุดิบท่ีน ามาใช้ยังประกอบด้วยสารเคมีท่ีเป็นพิษ และเมื่อน า สินค้านั้นไปใช้ก็จะท าให้
ส่ิงแวดล้อมได้รับสารพิษจากส่วนผสมของสินค้านั้นด้วย (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541) สารเคมีบาง
ชนิดนั้นเป็นสารพิษ (Toxic) เป็นสารท่ีเมื่อสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกาย แล้วท าให้ได้รับอันตราย ซึ่งขึ้นอยู่
กับชนิดและขนาดของสารพิษนั้น ๆ ความเป็นพิษของสารพิษไม่เพียงขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษเท่านั้น 
ความเป็นพิษยังขึ้นอยู่กับปริมาณของสารชนิดนั้นด้วย ในหลายปีท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์จากสารเคมีได้มี
ปริมาณมากขึ้นท าให้ปริมาณความเข้มข้นของสารพิษท่ีถูกปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลท าให้
เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และระบบนิเวศ (Withgott,  & 
Brennan, 2008) ปัญหาภาวะมลพิษของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดจากการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศอย่างร้ายแรง ท้ังนี้เป็นเพราะนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นในการควบคุมมลพิษ (Pollution Control) ด้วยการบ าบัดมลพิษหรือการ บ าบัด
ท่ีปลายท่อ (End-of Pipe Treatment) ก่อนปล่อยท้ิง ซึ่งเป็นการบ าบัดท่ีปลายเหตุและเป็นการแก้ไข
ปัญหาภายหลังจากท่ีปล่อยให้เกิดมลพิษแล้ว มากกว่าการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ (Pollution 
Prevention) หรือการลดมลพิษท่ีจุดก าเนิด (Source Reduction) อันเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กันไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อนาคต ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่นหลัง (ปราณี พันธุมสินชัย, 2539) 

วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบมาสู่คุณภาพชีวิตของมนุษย์
โดยตรง ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจากการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพราะการให้ความรู้ การสร้างทัศนคติท่ีดี และการกระท าท่ีมุ่งพัฒนา รวมท้ัง
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ จะช่วยลดวิกฤติการณ์ทางส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น  
(วินัย วีระวัฒนานนท์ และสิวลี ศิริไล, 2555) การสอนทางด้านส่ิงแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาด้วย โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อม และเพื่ อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและของสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุด  ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการ
ทางการศึกษาเพื่อให้ผู้สอนสามารถปลูกฝังพฤติกรรมของมนุษย์ได้  ถ้าผู้สอนสามารถท่ีจะจัดกิจกรรม
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หรือประสบการณ์ในการเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับเนื้อหา ความรู้และความสนใจของ
ผู้เรียน นอกจากนี้กระบวนการเรียนจะมีค่าและมีความหมายแก่ผู้เรียนมาก ในการท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียน ส่วนเนื้อหาวิชาเป็นเพียงองค์ประกอบย่อย ๆ ส่วนหนึ่งในการ
เรียนด้านส่ิงแวดล้อมเท่านั้น 

ดังนั้นการสอนด้านส่ิงแวดล้อมควรจะผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ตามล าดับ ได้แก่ มีความรู้
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เป็นการแสวงหาหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ปัญหาน้ าเสียท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ าและมนุษย์  
มีความคิดรอบยอด เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลทางส่ิงแวดล้อมมากพอ จะท าให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที 
เมื่อได้พบเห็นกับปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ ขึ้นอีก เป็นการรับรู้ (Perception) ท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน     
มีการวิเคราะห์ท่ีเป็นความสามารถของผู้เรียนเมื่อไปพบกับปัญหาใหม่หรือท่ีตนเองยังไม่เคยรู้มาก่อน  
แล้วสามารถท่ีจะแยกแยะปัญหาน าไปสู่สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจน     
รู้ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ มีความตระหนักและการตัดสินใจ เมื่อผู้เรียนเข้าใจปัญหา
ทางส่ิงแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว จะท าให้มองเห็นอันตรายของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน อนาคต
ท้ังท่ีจะเป็นอันตรายต่อคน และผู้อื่นรวมถึงสังคมมนุษย์ด้วย ท าให้เกิดความพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เมื่อผู้เรียนผ่านมาถึงขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าพฤติกรรมท่ีคนปฏิบัติอยู่น่าจะต้อง
มีการเปล่ียนแปลง และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสังคมหรือการจัดระเบียบสังคม ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนแนวทางด าเนินชีวิตของสังคม อันจะเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์ของมนุษย์ต่อไป 
ซึ่งเป็นการท าให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแบบแผนของชีวิตบางอย่าง 
เพื่อด ารงรักษาส่ิงแวดล้อมเอาไว้ ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
การสอน ด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องใช้ความพยายามและกลวิธีในการสอนต่าง ๆ 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) 

การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท้ังความคิด จิตใจ สมอง จนท าให้เกิด
ความประทับใจ เรียนรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง จดจ าได้ดี คิดกว้างไกลขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งน าไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์งานใหม่ และการแก้ปัญหาได้ การท่ีผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้ร่วมท ากิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ท าให้ค้นพบความสามารถ ความพยายาม  
ความอดทน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกับการค้นพบด้วยตนเอง รู้สึกสนุกสนานกับการเรียน 
รู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถจากผลงาน เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง มีความสุขกับความส าเร็จ 
เกิดก าลังใจ ท าให้อยากเรียนรู้ต่อไป ท าให้เป็นคนกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น 
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การจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนควรอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
กัน (Cooperative Learning) วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) เรียนจากของเล่น 
(Learning From Toy) วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) วิธีสอนแบบทดลอง 
(Laboratory Method) วิธีสอนแบบโครงการ  กิจกรรมภาคสนาม (Field Trip) กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (Science Project) เป็นต้น (อารี พันธ์มณี, 2546) นอกจากการจัดการเรียนการสอน
ต่าง ๆ แล้วยังต้องน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ของดิวอี้ (Dewey, 1994) ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) ของบรูเนอร์ (Bruner, 1961) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1969)  การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก (Theory of Cognitive Development) ของเปียเจต์ (Piaget, 1958) หรือหลักการเรียนรู้ของ
กาเย่ ซึ่งอาจช่วยท าให้ผู้สอนรู้กระบวนการเรียน และสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวร และเป็นพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนได้ (ชาตรี เกิดธรรม, 2542) 

โดยองค์ประกอบของการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ผู้เรียน 
บทเรียน วิธีเรียน จากองค์ประกอบของการเรียนรู้นั้น พบว่า บทเรียน และวิธีเรียน เป็นส่วนประกอบ
ของการเรียนรู้และมีความส าคัญอย่างหนึ่ง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) การใช้ชุดฝึกอบรมเป็น
การจัดการด้านทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการคิดและลงมือ
ท าด้วยตนเอง ใช้ทฤษฎีการรับสารของ บี เอฟ สกินเนอร์ (B. F. Skinner) มีการใช้สื่อประสม
เป็นหลัก โดยประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม สื่อ กิจกรรม และการประเมินผลการฝึกอบรม  
(นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2552) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องมีการปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนให้แตกต่างไปจากเดิม โดยจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมองเห็น
คุณค่า และประโยชน์ (Zeidler, et al., 2005) 

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีของนักศึกษาท่ี
น้อยลงแต่ได้ประโยชน์สูงสุด และท าใหป้ระชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.2) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมี แนวคิดเกี่ยวกับ
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การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ตามรายละเอียดต่อไปนี้  

1.2.1) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ใช้หลักการ 2R 3P ได้แก่  Reduce (การลด ) Replace (การทดแทน ) 

Plan (การวางแผน) Participation (การมีส่วนร่วม) Practice (การฝึกหัด) 
1) Reduce เป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เช่น ลดปริมาณ

การใช้สารในห้องปฏิบัติการให้น้อยลงด้วยการใช้ Scale เล็กลง เช่น จากเดิมใช้สารตัวอย่าง  
25 มิลลิลิตร ในการทดลองเรื่องการไทเทรต ก็ใช้ลดลงเหลือ 10 มิลลิลิตร 

2) Replace เป็นการน าสารจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมีจากการ
สังเคราะห์ เช่น การใช้ดอกไม้แห้งแทนน้ าหอมจากการสังเคราะห์ 

3) Plan เป็นการวางแผนในการใช้สารเคมี เพื่อไม่ให้มีการเตรียมสารเคมี
ท่ีมากเกินความจ าเป็น เพราะสารเคมีบางชนิดเวลาใช้ต้องเตรียมใหม่ ๆ เท่านั้น 

4) Participation การใช้หลักในการมีส่วน ร่วม โดยยึดหลักความ
ต้องการความปลอดภัย (Security Needs) ได้แก่ ความต้องการท่ีอยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัย
จากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่
อย่างมั่นคงในสังคม โดยให้นักศึกษามีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมการปลูกพืชท่ีจะน ามาใช้ทดแทนสารเคมี 
เช่น การปลูกตะไคร้หอมมาไล่ยุ่งแทนสเปรย์ไล่ยุง 

5) Practice การฝึกปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทน
สารเคมีจากการสังเคราะห์ เช่น การท าน้ ายาล้างจานจากมะนาวและมะกรูด การท าแชมพูสระผมจาก
มะกรูดและดอกอัญชัน เป็นต้น 

1.2.2) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
การเรียนรู ้ (Learning) จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตหรือสามารถปรับส่ิงแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
คนเราจึงต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาให้ความสนใจและศึกษาเรื่องการเรียนรู้เป็นอย่างมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
ธรรมชาติการเรียนรู้ของคนเพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การแสวงหาวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้แล้วยังจะช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคม  
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติของคนเรา
จะเป็นไปในรูปแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
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1.2.3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 
แฮร์บาร์ต เช่ือว่าการสอนควรเริ่มจากทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน

เสียก่อนแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่ ต่อไปควรจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ จนได้ข้อสรุปท่ีต้องการแล้วจึงให้ผู้เรียนน าข้อสรุปท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ การสอนโดยด าเนินการตาม 5 ขั้นตอนของแฮร์บาร์ต จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว ข้ันตอนดังกล่าวคือ 

1) ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน า (Preparation) ได้แก่ การเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนและการทบทวนความรู้เดิม 

2) ขัน้น าเสนอ (Presentation) ได้แก่ การเสนอความรู้ใหม่ 
3) ขั ้นการสัมพันธ์ความรู ้เด ิมก ับความรู ้ใหม่  (Comparison and 

Sbstraction) ได้แก่ การขยายความรู้เดิมให้กว้างออกไป โดยสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ฯลฯ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ท่ีสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิม 

4) ขั้นสรุป (Generalization) ได้แก่ การสรุปการเรียนรู้เป็นหลักการหรือ
กฎต่าง ๆ ท่ีจะสามารถจะน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือสถานการณ์อื่น ๆ ต่อไป 

5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) ได้แก่ การให้เรียนน าข้อสรุปหรือการ
เรียนรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม 

1.2.4) แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ส่ิงแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เป็นกระบวนการในการ

ท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อม (ท้ังในและนอกระบบ) ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
เห็นถึงความสัมพันธ์และคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาทักษะ และทัศนะท่ีถูกต้องในการตัดสินใจปฏิสัมพันธ์หรือจัดการกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้อย่าง
เหมาะสม และในท่ีสุดเพื่อการป้องกันหรือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีเป็นท่ีต้องการส าหรับ
การด ารงอยู่ของมนุษย์ 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเป็น
การค้นหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์โยงใยของระบบส่ิงแวดล้อม เป็นลักษณะของ
การศึกษาเพื่อรวบความความรู้เป็นหลัก 2) การศึกษาในส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาโดยอาศัย
ส่ิงแวดล้อมเป็นส่ือในการศึกษาอย่างหนึ่ง นั่นคือ ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนจะอาศัยส่ิงแวดล้อม เป็น
แหล่งในการเรียนรู้ และวัตถุดิบในการเรียนรู้ เช่น การเรียนภาคสนามกิจกรรมในธรรมชาติ และ  
3) การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อเน้นถึงการเห็นคุณค่าและก่อให้เกิดความรักความ  
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ผูกพันกับส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่ทัศนคติท่ีถูกต้องและเกิดการปรับพฤติกรรมท่ีจะเป็นคุณแก่
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

จะเห็นว่า กระแสความเคล่ือนไหวด้านส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน
ท าให้ส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ ส่ิงแวดล้อมจะเน้นไปท่ีการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนในระบบเป็นส าคัญ ในขณะท่ีการพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องการการศึกษา
ส่ิงแวดล้อมในแบบเพื่อส่ิงแวดล้อมจริง ๆ 

1.2.5) แนวคิดของรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
รูปแบบท่ีจะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นรูปแบบต้องประกอบด้วย

ลักษณะท่ีส าคัญคือมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสามารถท านายผลได้สามารถขยายความผลท านายได้
กว้างขวางขึ้นและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาข้อมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและปรับปรุงแบบก่อนน า
รูปแบบไปใช้งานจริงประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด
และทฤษฎีกับรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ของแนวคิดและทฤษฎีกับรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบการรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีของนักศึกษาท่ีน้อยลงแต่ได้
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสท่ีท าให้สารเคมีปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อมน้อยลง และท าให้
ส่ิงแวดล้อมและประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.4  ขั้นตอนของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้

 

หลักการลดปริมาณการใช้
สารเคมี 

รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 

 
 
 

แนวคิดการเรียนรู้ 
 

แนวคิดส่ิงแวดล้อมศึกษา 

แนวคิดของรูปแบบ 
และการพัฒนารูปแบบ 
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สามารถมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการน าความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติ ตามรูปแบบ
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาส่งผลให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้น าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบและการศึกษาบริบทของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท้ัง 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมตามหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 

1) ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน า (Preparation) 
2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ (Presentation) 
3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Comparison and Abstraction) 
4) ขั้นสรุป (Generalization) 
5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตาม รูปแบบการลดปริมาณ 

การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ 

 

ขั้นสรุป 

 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 

 

ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิม

กับความรู้ใหม่ 

 

ขั้นประยุกต์ใช้ 
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การน ารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดแต่
ละขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม เป็นขั้นท่ีเร้าความสนใจของผู้เรียนและทบทวนความรู้
เดิม 

2. ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นท่ีวิทยากรน าเสนอความรู้ใหม่ด้วยการชมเข้า
ชมเว็บไซต์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสารเคมี และร่วมกันอ่านใบความรู้ใบกิจกรรมศึกษาจากวิทยากรด้าน
เนื้อหาจากเรื่องท่ีก าหนดภายในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปแล้วเขียนลงในใบ
กิจกรรม 

3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เป็นขั้นท่ีน าความรู้ใหม่ท่ีได้รับจาก
วิทยากรเปรียบเทียบ และผสมผสานกับความรู้เดิม ท าให้ข้อเท็จจริงใหม่ท่ีสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม 

4. ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีสรุปความรู้เนื้อหาท่ีได้รับจากวิทยากรน าไปเป็นหลักปฏิบัติ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือประสบการณ์อื่น ๆ ได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง  

5. ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าข้อสรุปหรือการเรียนรู้ท่ีได้รับ น าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม 

1.5  ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
การประเมินคุณภาพรูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ  
9 คน ดังตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

รายการเนื้อหา 
คะแนนคุณภาพรูปแบบ 

x  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ คนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. องค์ประกอบของรูปแบบ
มีความครอบคลุม 

5 5 4 5 5 5 4 4 4 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

2. ความเป็นมาและ
ความส าคัญของรูปแบบมี
ความชัดเจน 

5 4 4 5 4 5 4 5 4 4.44 0.53 มาก 



174 

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
 

รายการเนื้อหา 
คะแนนคุณภาพรูปแบบ 

x  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ คนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. แนวคิด และทฤษฎี ท่ี
น ามาใช้ในการสร้าง
รูปแบบมีความเหมาะสม 

4 5 5 5 4 5 5 4 4 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

4. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
มีความสอดคล้องกับ
กิจกรรม 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 4.67 0.50 มากท่ีสุด 

5. ขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

4 4 5 5 5 4 5 5 4 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

6. คู่มือการจัดการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสม 

4 4 5 5 4 5 4 4 4 4.33 0.50 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

5 4 5 4 5 5 5 4 4 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

8. การน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้มีความ
เหมาะสม 

4 4 4 4 5 4 5 4 4 4.22 0.44 มาก 

9. เนื้อหาของรูปแบบ มี
ความสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ 

5 4 4 5 4 5 4 5 4 4.44 0.53 มาก 

10. การประเมินรูปแบบ มี
ความเหมาะสม 

5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.67 0.50 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
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สอดคล้องกับกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67, S.D. = 0.50)   รองลงมา คือ และการ
ประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ องค์ประกอบของ
รูปแบบมีความครอบคลุม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.56, S.D. = 0.53) แนวคิด และทฤษฎี ท่ี
น ามาใช้ในการสร้างรูปแบบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.56, S.D. = 0.53) ขั้นตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.56, S.D. = 0.53) กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.56, S.D. = 0.53) ความเป็นมา
และความส าคัญของรูปแบบมีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.53) เนื้อหาของ
รูปแบบ มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.53) คู่มือการ
จัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.50) และ การน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D. = 0.44) 

3) การปรับปรุงรูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

หลังจากการประเมินคุณภาพรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
จากนั้นได้น าผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มเติม
เนื้อหาให้ถูกต้องครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ให้สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  
5 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเพิ่มเรื่อง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

3.2) ด้านเนื้อหา ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีน ามาจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมตามหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีเนื้อหา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 6 หน่วย
การเรียนรู้ ได้แก่ 1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 2) 
สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลง
และมด 5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

3.3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมการบรรยายภาคทฤษฎี การอภิปราย
กลุ่ม และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม
โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมการ
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ท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีจากการสังเคราะห์ และ
กิจกรรมการปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

3.4) ด้านส่ือการเรียนรู้  ได้ปรับปรุงส่ือให้มีความหลากหลาย เช่น ชุดฝึกอบรม  
ส่ือวีดิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น 

3.5) ด้านการประเมินผล ได้ปรับปรุงแบบวัดความรู้  
4) การทดลองใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

ผู้วิจัยน ารูปแบบมาทดลองใช้ โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีสร้างขึ้น โดยท าการ
ทดลองท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบความรู้ ความตระหนักและ

พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ก่อนและหลังการเรียนรู้ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

5.1) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถาม 
พฤติกรรม และความตระหนัก  

5.2) การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ท่ีก าหนดไว้กับ
นักศึกษา โดยใช้เวลาการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 วัน วันที่ 12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2560 
มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการ ดังนี้ 

(1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม (Preparation) ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และเกรินน าสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้มา
สนใจในเรื่องท่ีก าลังจะด าเนินการบรรยายต่อไป 

(2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ (Presentation) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้ท่ีวางไว้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ และท ากิจกรรมตามใบงาน แล้ว
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานเรียนรู้ 

(3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Comparison and Abstraction) ผู้เข้า
รับการเรียนรู้วิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เดิมเป็นประสบการณ์ใหม่ 
เกิดความรู้ใหม่ข้ึน 

(4) ขั้นสรุป (Generalization) ผู้วิจัยและผู้เข้ารับการเรียนรู้ร่วมกันสรุป 
(5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) ผู้เข้ารับการเรียนรู้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ก าหนดการ 
วันเสาร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
8.00 – 8.30 น ลงทะเบียน 
8.30 – 9.30 น. ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
9.30 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่ อง สารเคมี ท่ี เป็นสารพิษ 

สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์

ห้องน้ า ห้องครัว 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลง

และมด 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วันเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ 

การใช้สารเคมี 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
16.00 – 17.00 น.  ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

5.3) การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ซึ่งผลการทดลองใช้แผนการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ท้ัง 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน
2) สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลง
และมด 5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมี
จากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีความสนใจ และต้ังใจฟัง
บรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์มีความสนใจ ต้ังใจท ากิจกรรม ด้วยความ
สนุกสนาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีความ
สนใจ และต้ังใจฟังบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์ และมีส่วนร่วมท ากิจกรรม 
อภิปรายปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ าและห้องครัว พบว่า ผู้เข้าร่วม
การเรียนรู้มีความสนใจและต้ังใจ ฟังบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลอดจนท า
กิจกรรม แลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ห้องน้ าและห้องครัว 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
เรียนรู้มีความสนใจ และต้ังใจฟังบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และแลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาการใช้สารก าจัดแมลงและมด 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สารเคมีจากเครื่องส าอาง พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีความ
สนใจ และต้ังใจ ฟังบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์ มีมุ่งมั่นท ากิจกรรม และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาการใช้สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
เรียนรู้มีความสนใจ และต้ังใจฟังบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ และหาข้อมูลจากเว็บไซต์ มีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และมีความสนุกสนานจากการฝึกท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

4.2.6 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรม ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบ
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมกับปัจจัยส่วนบุคคลหลังการใช้รูปแบบ 
 
4.5  ผลการทดสอบความรู้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

การหาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยใช้แบบทดสอบความรู้จากการใช้รูปแบบการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งมี  3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้ ชุดฝึกอบรมเรื่อง           
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยมีกิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีจากการสังเคราะห์ และกิจกรรม      
การปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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4.6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
ตารางที่ 4.11  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 10 22.8 
หญิง 32 76.2 
รวม 42 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามมีจ านวน 42 คน ประกอบด้วยหญิงมากท่ีสุด จ านวน 32 คน ร้อยละ 76.2 และเพศชาย 
จ านวน10 คน ร้อยละ 22.8  
 
ตารางที่ 4.12  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาการศึกษาระดับมัธยม 

 
สาขาการศึกษาระดับมัธยม จ านวน (คน) ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 35 83.3 
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์  7 16.7 

รวม 42 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาในสาขาการศึกษา
ระดับมัธยม 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มากท่ีสุด จ านวน 35 คน ร้อยละ 83.3 และ
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 7 คน ร้อยละ 16.7  
 
ตารางที่ 4.13  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

 
เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 

2.00 - 2.50 18 42.9 
2.51- 3.00 16 38.1 
สูงกว่า 3.00 8 19.0 

รวม 42 100.0 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉล่ียสะสม 3 คือ เกรดเฉล่ีย
สะสมระดับ 2.00 - 2.50 มากท่ีสุด จ านวน 18 คน ร้อยละ 42.9 รองลงมา คือ เกรดเฉล่ียสะสมระดับ 
2.51- 3.00 จ านวน 16 คน ร้อยละ 38.1 และน้อยท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ียสะสมระดับสูงกว่า 3.00 มี 8 
คน ร้อยละ 19.0 
 
ตารางที่ 4.14  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 

การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 
ล าดับ

ท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(60) 

คะแนนรายหน่วย คะแนน 
หลังเรียน 

(60) 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 1

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 2
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 3

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 4
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 5

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 6
 

รว
ม 

1 49 8 9 8 7 8 9 49 49 
2 48 8 9 7 7 8 9 48 48 
3 50 9 9 8 8 9 10 53 53 
4 50 9 9 8 8 8 10 52 52 
5 49 9 9 8 7 8 10 51 51 
6 49 9 9 8 7 8 10 51 51 
7 50 10 9 8 8 9 10 54 54 
8 48 9 9 8 7 8 10 51 51 
9 49 10 8 8 7 9 9 51 51 
10 51 10 9 9 7 8 10 53 53 
11 50 10 9 8 7 8 10 52 52 
12 49 10 8 8 8 8 10 52 52 
13 50 10 9 10 8 8 10 55 55 
14 48 9 8 8 7 7 10 49 49 
15 49 10 8 7 7 8 10 50 50 
16 48 9 8 8 7 7 10 49 49 
17 48 9 9 7 7 8 10 50 50 
18 49 9 9 9 8 8 9 52 52 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 
ล าดับ

ท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(60) 

คะแนนรายหน่วย คะแนน 
หลังเรียน 

(60) 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 1
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 2

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 3
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 4

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 5
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 6

 

รว
ม 

19 48 9 8 8 8 8 9 50 50 
20 50 10 9 9 8 8 10 54 54 
21 49 9 8 8 9 8 9 51 51 
22 49 9 9 8 8 8 9 51 51 
23 49 9 9 8 8 9 9 52 52 
24 48 9 8 7 9 8 9 50 50 
25 49 9 8 9 8 9 9 52 52 
26 48 9 8 8 8 7 9 49 49 
27 50 10 9 8 8 8 10 53 53 
28 48 9 8 7 7 8 9 48 48 
29 49 10 9 7 7 8 10 51 51 
30 48 10 8 7 8 7 9 49 49 
31 49 10 8 9 8 8 10 53 53 
32 48 10 8 8 7 8 10 51 51 
33 48 9 7 9 7 8 9 49 49 
34 49 9 8 9 8 8 9 51 51 
35 48 9 8 7 8 8 9 49 49 
36 48 9 8 8 8 8 9 50 50 
37 48 9 9 8 8 8 9 51 51 
38 48 10 9 7 7 8 10 51 51 
39 48 10 9 7 9 8 10 53 53 
40 48 10 8 7 7 8 9 49 49 
41 51 10 8 9 8 8 10 53 53 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 
ล าดับ

ท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(60) 

คะแนนรายหน่วย คะแนน 
หลังเรียน 

(60) 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 1
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 2

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 3
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 4

 
หน

่วย
กา

รเรี
ยน

 
รู้ที่

 5
 

หน
่วย

กา
รเรี

ยน
 

รู้ที่
 6

 

รว
ม 

42 50 10 8 9 8 8 9 52 52 

x  48.86 9.38 8.48 8.00 7.64 8.02 9.52 51.05 51.05 
S.D. 0.90 0.58 0.55 0.77 0.62 0.47 0.51 1.71 1.71 

ร้อยละ 81.43 93.81 84.76 80.00 76.43 80.24 95.24 85.08 85.08 
 
จากตารางท่ี 4.14 คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย 81.43 และ

คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉล่ีย 85.08 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีค่า 81.43/85.08 

เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2   

E1   =  100
 60.00

48.86
  =   81.43 

E1   =   บหลังเรียนรท าแบบทดสอคะแนนจากกา

บก่อนเรียนรท าแบบทดสอคะแนนจากกา
 

   =  100
 60.00

51.05
  =   85.08  

 
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของรูปแบบการเรียนรู้ 

ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน – คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

คะแนนเต็ม – คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 
 

= 
51.05 – 48.86 

 60.00 – 48.86 
 = 0.15 
ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ มี ค่าเท่ากับ 0.15 แสดงว่านักศึกษามี

ความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 15 
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4.6  ผลการศึกษาความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

จากการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา  โดยใช้
แบบสอบถามความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งมีการสอบถามความตระหนักก่อน
และหลังใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ซึ่งมี 3 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้
สารเคมีจากการสังเคราะห์ และกิจกรรมการปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

4.6.1 ผลการศึกษาความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา   
  
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตระหนักในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบ 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

1. การ ใช้ สาร เคมี อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพจะท าให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเอง
และส่ิงแวดล้อม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

42 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.00 0.00 ปานกลาง 

2. การลดการใช้ปากกาลบ
ค าผิด เป็ น ส่ิ ง ท่ี ควรท า 
เพราะจะเป็นการลดการ
ใช้สารเคมีท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

26 
(61.9) 

16 
(38.1) 

0 
(0.0) 

2.62 0.49 ปานกลาง 

3. การใช้สมุนไพรในการไล่
ศัตรูพื ชท าให้ประหยั ด
และปลอดภัยจากสารพิษ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(28.6) 

30 
(71.4) 

0 
(0.0) 

2.28 0.46 น้อย 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

4. การลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเป็น
การลดสารพิษอย่างหนึ่ง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(28.6) 

30 
(71.4) 

0 
(0.0) 

2.28 0.46 น้อย 

5. ก า ร ใ ช้ ถุ ง ผ้ า แ ท น
ถุงพลาสติกเป็นการลด
สารพิษทีใช้ในการผลิต
ถุ ง พ ล า ส ติ ก ท่ี มี ก า ร
ปนเปื้อนลงสู่ส่ิงแวดล้อม
ท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

0 
(0.0) 

1 
(2.4) 

38 
(90.5) 

3 
(7.1) 

0 
(0.0) 

2.95 0.31 ปานกลาง 

6. การลดการเผาขยะหรือ
ลดขยะจะช่วยในการลด
สารพวกไดออกซินท่ีเป็น
อันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

30 
(71.4) 

12 
(28.6) 

0 
(0.0) 

2.71 0.46 ปานกลาง 

7. การลดการใช้กระดาษท่ี
เป็นการลดสารเคมี ใน
ขั้นตอนการผลิตกระดาษ
และจะช่วยในการลดการ
ตัดต้นไม้ 

0 
(0.0) 

1 
(2.4) 

38 
(90.5) 

3 
(7.1) 

0 
(0.0) 

2.95 0.31 ปานกลาง 

8. ก า ร ล ด ก า ร ใช้ น้ า มั น
เช้ือเพลิงเป็นการลดการ
ปล่อยควันเสียท่ีเกิดจาก
การเผาไหม ้

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

30 
(71.4) 

12 
(28.6) 

0 
(0.0) 

2.71 0.46 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

9. ก า ร เ ดิ น ด้ ว ย เ ท้ า ใ น
ระยะทางใกล้ ๆ แทนการ
ขับขี่รถเป็นการลดการ
ป ล่ อ ย ส า ร พิ ษ สู่
ส่ิงแวดล้อม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

35 
(83.3) 

7 
(16.7) 

0 
(0.0) 

2.83 0.38 ปานกลาง 

10. การ ใช้น้ ายาล้ างจาก
สมุน ไพ รและจากน้ า
ขี้เถ้าเป็นการลดการใช้
น้ ายาล้างจานจากสาร
สังเคราะห์ท่ีมีความเป็น
พิษสูงกว่า 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7 
(16.7) 

35 
(83.3) 

0 
(0.0) 

2.17 0.38 น้อย 

11. การใช้สมุนไพรไล่ยุงท า
ใ ห้ ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(19.0) 

34 
(81.0) 

0 
(0.0) 

2.19 0.40 น้อย 

12. การใช้ดอกไม้แห้งแทน
การใช้สเปรย์ ดับก ล่ิน
เป็นการลดความเป็นพิษ
จ า ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ
อินทรีย์ท่ีระเหยง่าย 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

13 
(31.0) 

29 
(69.0) 

0 
(0.0) 

2.31 0.47 น้อย 

13. การใช้เครื่องส าอางจาก
สารธรรมชาติจะท าให้
เกิดความปลอดภัยต่อ
ตน เองและลดการน า
สารเคมี สังเคราะห์ ท่ีมี
ความเป็นพิษมาใช้ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

18 
(42.9) 

24 
(57.1) 

0 
(0.0) 

2.43 0.50 น้อย 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

14. การลดการใช้น้ ายาทา
เล็บเป็นการลดอันตราย
จากสาร โท ลูอี น และ 
ไดบิ ว ทิ ลพ ทาเลต ท้ั ง
ตนเองและผู้ท่ีอยู่ใกล้ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(28.6) 

30 
(71.4) 

0 
(0.0) 

2.28 0.46 น้อย 

15. การลดการใช้ก้อนดับ
ก ล่ินในห้องน้ าโดยใช้
มะกรูดแทน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

11 
(26.2) 

31 
(73.8) 

0 
(0.0) 

2.26 0.44 น้อย 

ค่าเฉล่ียรวม 2.53 0.40 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผลการศึกษาความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาก่อนการอบรม พบว่า ความตระหนักในการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีก่อนการใช้รูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.53, S.D.= 0.40) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ คือ การใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม อยู่ ในระดับปานกลาง ( x = 3.00, S.D.= 0.00) รองลงมา คือ การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกเป็นการลดสารพิษทีใช้ในการผลิตถุงพลาสติกท่ีมีการปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.95, S.D.= 0.31) การลดการใช้กระดาษท่ี
เป็นการลดสารเคมีในขั้นตอนการผลิตกระดาษและจะช่วยในการลดการตัดต้นไม้  อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.95, S.D.= 0.31) การเดินด้วยเท้าในระยะทางใกล้ ๆ แทนการขับขี่รถเป็นการลดการ
ปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.83, S.D.= 0.38) การลดการเผาขยะหรือ
ลดขยะจะช่วยในการลดสารพวกไดออกซินท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 2.71, S.D.= 0.46) การลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเป็นการลดการปล่อยควันเสียท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.71, S.D.= 0.46) การลดการใช้ปากกาลบค าผิดเป็นการลดการใช้
สารท่ีมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง  อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.62, S.D.= 0.49) การใช้
เครื่องส าอางจากสารธรรมชาติจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและลดการน าสารเคมีสังเคราะห์
ท่ีมีความเป็นพิษมาใช้ อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.43, S.D.= 0.50) การใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์
ดับกล่ินเป็นการลดความเป็นพิษจากสารประกอบอินทรีย์ท่ีระเหยง่าย อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.31, 
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S.D.= 0.47) การใช้สมุนไพรในการไล่ศัตรูพืชท าให้ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ อยู่ในระดับ
น้อย ( x = 2.28, S.D.= 0.46) การลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเป็นการลดสารพิษอย่าง
หนึ่ง อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.28, S.D.= 0.46) การลดการใช้น้ ายาทาเล็บเป็นการลดอันตรายจาก
สารโทลูอีนและไดบิวทิลพทาเลตท้ังตนเองและผู้ท่ีอยู่ใกล้ อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.28, S.D.= 0.46) 
การลดการใช้ก้อนดับกล่ินในห้องน้ าโดยใช้มะกรูดแทน อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.26, S.D.= 0.44) 
การใช้สมุนไพรไล่ยุงท าให้ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ  อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.19,         
S.D.= 0.40) และการใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพรและจากน้ าขี้เถ้าเป็นการลดการใช้น้ ายาล้างจานจาก
สารสังเคราะห์ท่ีมีความเป็นพิษสูงกว่า อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.17, S.D.= 0.38) 

 
4.6.2 ผลการศึกษาความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา   
 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตระหนักในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบ 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

1. การ ใช้ สารเคมี อย่ างมี
ประสิทธิภาพจะท าให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเอง
และส่ิงแวดล้อม 

19 
(45.2) 

23 
(54.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.45 0.50 มาก 

2. การลดการใช้ปากกาลบ
ค า ผิ ด เป็ น ส่ิ ง ท่ี ควรท า
เพราะจะเป็นการลดการใช้
สารเคมี ท่ีมีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

12 
(28.6) 

29 
(69.0) 

1 
(2.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.26 0.50 มาก 

3. การใช้สมุนไพรในการไล่
ศัตรูพืชท าให้ประหยัดและ
ปลอดภัยจากสารพิษ 

1 
(2.4) 

33 
(78.6) 

8 
(19.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.83 0.43 มาก 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

4. การลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเป็นการ
ลดสารพิษอย่างหนึ่ง 

0 
(0.0) 

37 
(88.1) 

5 
(11.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.88 0.33 มาก 

5. ก า ร ใ ช้ ถุ ง ผ้ า แ ท น
ถุงพลาสติกเป็นการลด
สารพิษทีใช้ในการผลิต
ถุ ง พ ล า ส ติ ก ท่ี มี ก า ร
ปนเปื้อนลงสู่ส่ิงแวดล้อม
ท่ีก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

18 
(42.9) 

23 
(54.8) 

1 
(2.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.40 0.54 มาก 

6. การลดการเผาขยะหรือ
ลดขยะจะช่วยในการลด
สารพวกไดออกซินท่ีเป็น
อันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

6 
(14.3) 

33 
(78.6) 

3 
(7.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.07 0.46 มาก 

7. การลดการใช้กระดาษท่ี
เป็นการลดสารเคมี ใน
ขั้นตอนการผลิตกระดาษ
และจะช่วยในการลดการ
ตัดต้นไม้ 

7 
(16.7) 

34 
(81.0) 

1 
(2.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 0.42 มาก 

8. ก า ร ล ด ก า ร ใช้ น้ า มั น
เช้ือเพลิงเป็นการลดการ
ปล่อยควันเสียท่ีเกิดจาก
การเผาไหม ้

14 
(33.3) 

28 
(66.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.33 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

9. ก า ร เ ดิ น ด้ ว ย เ ท้ า ใ น
ระยะทางใกล้ ๆ แทนการ
ขับขี่รถเป็นการลดการ
ป ล่ อ ย ส า ร พิ ษ สู่
ส่ิงแวดล้อม 

10 
(23.8) 

32 
(76.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.24 0.43 มาก 

10. ก าร ใช้ น้ าย า ล้ าง จ าก
สมุนไพรและจากน้ าขี้เถ้า
เป็นการลดการใช้น้ ายา
ล้ า ง จ า น จ า ก ส า ร
สังเคราะห์ท่ีมีความเป็น
พิษสูงกว่า 

0 
(0.0) 

32 
(76.2) 

10 
(23.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.76 0.43 มาก 

11. การใช้สมุนไพรไล่ยุงท าให้
ประหยัดและปลอดภัย
ต่อสุขภาพ 

1 
(2.4) 

39 
(92.9) 

2 
(4.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.98 0.27 มาก 

12. การใช้ดอกไม้แห้งแทน
การใช้สเปรย์ ดับก ล่ิน
เป็นการลดความเป็นพิษ
จากสารประกอบอินทรีย์
ท่ีระเหยง่าย 

0 
(0.0) 

38 
(90.5) 

4 
(9.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.90 0.30 มาก 

13. การใช้เครื่องส าอางจาก
สารธรรมชาติจะท าให้
เกิดความปลอดภัยต่อ
ตน เองและลดการน า
สารเคมี สังเคราะห์ ท่ีมี
ความเป็นพิษมาใช้ 

1 
(2.4) 

40 
(95.2) 

1 
(2.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.00 0.22 มาก 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความตระหนัก 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

14. การลดการใช้น้ ายาทา
เล็บเป็นการลดอันตราย
จาก ส าร โท ลู อี น แ ล ะ 
ไดบิ ว ทิ ลพ ท าเลต ท้ั ง
ตนเองและผู้ท่ีอยู่ใกล้ 

0 
(0.0) 

37 
(88.1) 

5 
(11.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.88 0.33 มาก 

15. การลดการใช้ก้ อน ดับ
ก ล่ิน ในห้ อ งน้ า โดยใช้
มะกรูดแทน 

0 
(0.0) 

39 
(92.9) 

3 
(7.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.93 0.26 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.07 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผลการศึกษาความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาหลังการอบรม พบว่าความตระหนักในการลดปริมาณการ
ใช้สารเคมีหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ คือ การใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและส่ิงแวดล้อม อยู่
ในระดับมาก ( x = 4.45, S.D.= 0.50) การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นการลดสารพิษทีใช้ในการผลิต
ถุงพลาสติกท่ีมีการปนเปื้อนลงสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับมาก 
( x = 4.40, S.D.= 0.54) การลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเป็นการลดการปล่อยควันเสียท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D.= 0.48) การลดการใช้ปากกาลบค าผิดเป็นการลดการใช้สารท่ี
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.26, S.D.= 0.50) การเดินด้วยเท้าใน
ระยะทางใกล้ ๆ แทนการขับขี่รถเป็นการลดการปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม  อยู่ในระดับมาก       
( x = 4.24, S.D.= 0.43) การลดการใช้กระดาษท่ีเป็นการลดสารเคมีในขั้นตอนการผลิตกระดาษและ
จะช่วยในการลดการตัดต้นไม้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D.= 0.42) การลดการเผาขยะหรือลด
ขยะจะช่วยในการลดสารพวกไดออกซินท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น  อยู่ในระดับมาก          
( x = 4.07, S.D.= 0.46) การใช้เครื่องส าอางจากสารธรรมชาติจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง
และลดการน าสารเคมีสังเคราะห์ท่ีมีความเป็นพิษมาใช้  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D.= 0.22) 
การใช้สมุนไพรไล่ยุงท าให้ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ  อยู่ ในระดับมาก ( x = 3.98,         
S.D.= 0.27) การลดการใช้ก้อนดับกล่ินในห้องน้ าโดยใช้มะกรูดแทน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.93, 
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S.D.= 0.26) การใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์ดับกล่ินเป็นการลดความเป็นพิษจากสารประกอบ
อินทรีย์ท่ีระเหยง่าย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D.= 0.30) การลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แทนเป็นการลดสารพิษอย่างหนึ่ง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.88, S.D.= 0.33) การลดการใช้น้ ายาทา
เล็บเป็นการลดอันตรายจากสารโทลูอีนและไดบิวทิลพทาเลตท้ังตนเองและผู้ท่ีอยู่ใกล้ อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.88, S.D.= 0.33) การใช้สมุนไพรในการไล่ศัตรูพืชท าให้ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ   
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, S.D.= 0.43) และการใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพรและจากน้ าขี้เถ้าเป็นการ
ลดการใช้น้ ายาล้างจานจากสารสังเคราะห์ท่ีมีความเป็นพิษสูงกว่าอยู่ในระดับมาก ( x = 3.76,    
S.D.= 0.43) 
 
4.7  ผลการศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.7.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบ 
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

1. นั ก ศึ ก ษ า ล ด ก า ร ใ ช้
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
น้อย มีความผิดพลาดใน
ก า ร ท า ก า ร ท ด ล อ ง
น้อยลง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

42 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.00 0.00 ปานกลาง 

2. นั ก ศึ ก ษ า ล ด ก า ร ใ ช้
ปากกาลบค าผิด 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

26 
(61.9) 

16 
(38.1) 

0 
(0.0) 

2.62 0.49 ปานกลาง 

3. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพร
ไล่ศัตรูพืช 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(28.6) 

30 
(71.4) 

0 
(0.0) 

2.28 0.46 น้อย 

4. นั ก ศึ ก ษ า ล ด ก า ร ใ ช้
ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(21.4) 

33 
(78.6) 

0 
(0.0) 

2.21 0.42 น้อย 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

5. นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก 

0 
(0.0) 

1 
(2.4) 

40 
(95.2) 

1 
(2.4) 

0 
(0.0) 

3.00 0.22 ปานกลาง 

6. นักศึกษาลดการเผาขยะ
หรือลดขยะ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

28 
(66.7) 

14 
(33.3) 

0 
(0.0) 

2.67 0.48 ปานกลาง 

7. นักศึกษาน ากระดาษท่ีใช้
ด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ 

0 
(0.0) 

1 
(2.4) 

38 
(90.5) 

3 
(7.1) 

0 
(0.0) 

2.95 0.31 ปานกลาง 

8. นักศึกษาลดการใช้น้ ามัน
เช้ือ เพ ลิงด้วยการเดิน
ด้วยเท้าแทนขับขี่รถใน
ระยะทางใกล้ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

34 
(81.0) 

8 
(19.0) 

0 
(0.0) 

2.81 0.40 ปานกลาง 

9. นักศึกษาใช้น้ ายาล้างจาก
สมุนไพร 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(21.4) 

33 
(78.6) 

0 
(0.0) 

2.21 0.42 น้อย 

10. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพร
ไล่ยุง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(19.0) 

34 
(81.0) 

0 
(0.0) 

2.19 0.40 น้อย 

11. นักศึกษาใช้ดอกไม้แห้ง
แทนการใช้ส เปรย์ ดับ
กล่ิน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

6 
(14.3) 

36 
(85.7) 

0 
(0.0) 

2.14 0.35 น้อย 

12. นั ก ศึ ก ษ า ล ด ก า ร ใ ช้
เครื่องส าอางด้วยการใช้
สารธรรมชาติมากขึ้ น 
เช่น มะนาว  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

19 
(45.2) 

23 
(54.8) 

0 
(0.0) 

2.45 0.50 น้อย 

13. นักศึกษาลดการใช้น้ ายา
ทาเล็บ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

13 
(31.0) 

29 
(89.0) 

0 
(0.0) 

2.31 0.47 น้อย 

14. นักศึกษาลดการใช้น้ ายา
ย้อมผมท่ีเป็นสารเคมี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

6 
(14.3) 

36 
(85.7) 

0 
(0.0) 

2.14 0.35 น้อย 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

15. นักศึกษาลดการใช้ก้อน
ดับกล่ิน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

10 
(23.8) 

32 
(78.2) 

0 
(0.0) 

2.24 0.43 น้อย 

ค่าเฉล่ียรวม 2.48 0.38 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาก่อนการอบรม พบว่า พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีก่อนการใช้รูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.48, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ 
คือ นักศึกษาลดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการน้อย มีความผิดพลาดในการท าการทดลองน้อยลง 
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.00, S.D.= 0.00) นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอยู่ในระดับ      
ปานกลาง ( x = 3.00, S.D.= 0.22) รองลงมา คือ นักศึกษาน ากระดาษท่ีใช้ด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.95, S.D.= 0.31) นักศึกษาลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงด้วยการเดินด้วย
เท้าแทนขับขี่รถในระยะทางใกล้ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.81, S.D.= 0.40) นักศึกษาลดการ   
เผาขยะหรือลดขยะ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.67, S.D.= 0.48) นักศึกษาลดการใช้ปากกา     
ลบค าผิด อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.62, S.D.= 0.49) นักศึกษาลดการใช้เครื่องส าอางด้วยการใช้
สารธรรมชาติมากขึ้น เช่น มะนาว อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.45, S.D.= 0.50) นักศึกษาลดการใช้
น้ ายาทาเล็บ อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.31, S.D.= 0.47) นักศึกษาเคยใช้สมุนไพรไล่ศัตรูพืช อยู่ใน
ระดับน้อย ( x = 2.28, S.D.= 0.46) นักศึกษาลดการใช้ก้อนดับกล่ิน อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.24, 
S.D.= 0.43) นักศึกษาลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.21, S.D.= 0.42) 
นักศึกษาใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพร อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.21, S.D.= 0.42) นักศึกษาเคยใช้สมุนไพร
ไล่ยุง     อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.19, S.D.= 0.40) และนักศึกษาใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์ดับ
กล่ิน    อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.14, S.D.= 0.35) กับนักศึกษาลดการใช้น้ ายาย้อมผมท่ีเป็นสารเคมี         
อยู่ในระดับน้อย ( x = 2.14, S.D.= 0.35) 
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4.7.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบ 
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x  S.D. 

การแปลผล 
5 4 3 2 1 

1. นั ก ศึ ก ษ า ล ด ก า ร ใ ช้
สารเคมี ใน ห้ องปฏิ บั ติ 
การน้อย มีความผิดพลาด  
ในก ารท าก ารทดลอ ง
น้อยลง 

17 
(40.5) 

25 
(59.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.40 0.50 มาก 

2. นักศึกษาลดการใช้ปากกา
ลบค าผิด 

8 
(19.0) 

32 
(76.2) 

2 
(4.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 0.47 มาก 

3. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพร
ไล่ศัตรูพืช 

1 
(2.4) 

28 
(66.7) 

13 
(31.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.71 0.51 มาก 

4. นักศึกษาลดการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

11 
(26.2) 

31 
(73.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.26 0.44 มาก 

5. นัก ศึกษาใช้ถุ ง ผ้าแทน
ถุงพลาสติก 

2 
(4.8) 

35 
(83.3) 

5 
(11.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.92 0.41 มาก 

6. นักศึกษาลดการเผาขยะ
หรือลดขยะ 

6 
(14.3) 

32 
(76.2) 

4 
(9.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.05 0.49 มาก 

7. นักศึกษาน ากระดาษท่ีใช้
ด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ 

7 
(16.7) 

33 
(78.6) 

2 
(4.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 0.45 มาก 

8. นักศึกษาลดการใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงด้วยการเดินด้วย
เ ท้ า แ ท น ขั บ ขี่ ร ถ ใ น
ระยะทางใกล้ 

0 
(0.0) 

27 
(64.3) 

15 
(35.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.64 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับพฤติกรรม 
x  S.D. 

การแปล
ผล 5 4 3 2 1 

9. นัก ศึกษาใช้น้ ายาล้าง
จากสมุนไพร 

0 
(0.0) 

32 
(76.2) 

10 
(23.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.76 0.43 มาก 

10. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพร
ไล่ยุง 

0 
(0.0) 

29 
(69.0) 

13 
(31.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.69 0.47 มาก 

11. นักศึกษาใช้ดอกไม้แห้ง
แทนการใช้สเปรย์ ดับ
กล่ิน 

0 
(0.0) 

21 
(50.0) 

21 
(50.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.50 0.51 ปานกลาง 

12. นั ก ศึ ก ษ าล ด ก า ร ใ ช้
เครื่องส าอางด้วยการใช้
สารธรรมชาติมากขึ้ น 
เช่น มะนาว  

0 
(0.0) 

34 
(81.0) 

8 
(19) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.81 0.40 มาก 

13. นักศึกษาลดการใช้น้ ายา
ทาเล็บ 

0 
(0.0) 

29 
(69.0) 

13 
(31.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.69 0.47 มาก 

14. นัก ศึกษาใช้ถุ งผ้าแทน
ถุงพลาสติก 

0 
(0.0) 

34 
(81.0) 

8 
(19) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.81 0.40 มาก 

15. นักศึกษาลดการเผาขยะ
หรือลดขยะ 

0 
(0.0) 

26 
(61.9) 

16 
(38.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.61 0.49 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.87 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาหลังการอบรม พบว่า พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ 
คือ นักศึกษาลดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการน้อย มีความผิดพลาดในการท าการทดลองน้อยลง 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.40, S.D.= 0.50) นักศึกษาลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.26, S.D.= 0.44) นักศึกษาลดการใช้ปากกาลบค าผิด  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.14,    
S.D.= 0.47) นักศึกษาน ากระดาษท่ีใช้ด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่  อยู่ ในระดับมาก ( x = 4.12,        
S.D.= 0.45) นักศึกษาลดการเผาขยะหรือลดขยะ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D.= 0.49) นักศึกษา
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ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92, S.D.= 0.41) นักศึกษาลดการใช้เครื่องส าอาง
ด้วยการใช้สารธรรมชาติมากขึ้น เช่น มะนาว อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81, S.D.= 0.40) นักศึกษาใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81, S.D.= 0.40) นักศึกษาใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพร 
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.76, S.D.= 0.43) นักศึกษาเคยใช้สมุนไพรไล่ศัตรูพืช  อยู่ในระดับมาก     
( x = 3.71, S.D.= 0.51) นักศึกษาเคยใช้สมุนไพรไล่ยุง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, S.D.= 0.47) 
นักศึกษาลดการใช้น้ ายาทาเล็บ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, S.D.= 0.47) นักศึกษาลดการใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงด้วยการเดินด้วยเท้าแทนขับขี่รถในระยะทางใกล้ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.64, S.D.= 0.48) 
นักศึกษาลดการเผาขยะหรือลดขยะ  อยู่ในระดับมาก ( x = 3.61, S.D.= 0.49) และน้อยท่ีสุด       
คือ นักศึกษาใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์ดับกล่ินอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.50, S.D.= 0.51) 
 
4.8  ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา โดยรวมหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ สายการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 

4.8.1 การทดสอบสมมติฐานของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบของ
นักศึกษาโดยใช้ Paired t – test 
 
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 
 

รายการเปรียบเทียบ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

df t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

ความรู้ 32.10 2.28 51.02 1.74 41 -60.105 0.000 
ความตระหนัก 2.53 0.18 4.07 0.22 41 -62.750 0.000 
พฤติกรรม 2.48 0.17 3.88 0.28 41 -38.352 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความรู้ของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 32.10 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.28) ความรู้ของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 51.02       
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.74) ความตระหนักของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 2.53 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) ความตระหนักของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 4.07 
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(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22) และพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 2.48 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17) พฤติกรรมของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉล่ีย 3.88    
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28) พฤติกรรมของนักศึกษาก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 2.48 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.17) พบว่าความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบ         
มีค่ามากกว่าความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

 
4.8.2 การทดสอบสมมติฐานของความรู้ พฤติกรรม และความตระหนักในการลดปริมาณ

การใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง  
 

ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
หลังจากการใช้รูปแบบ 

 

รายการเปรียบเทียบ 
เพศชาย เพศหญิง 

df t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

ความรู้ 51.20 1.99 50.97 1.69 40 0.362 0.427 
ความตระหนัก 4.06 0.17 4.08 0.23 40 -1.88 0.76 
พฤติกรรม 3.87 0.24 3.88 0.29 40 -1.24 0.298 

 
จากตารางท่ี 4.20 หลังจากใช้รูปแบบ พบว่านักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ 

ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
4.8.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาท่ีมีสายการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาสายการศึกษาท่ีมีสาย
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

 

รายการ
เปรียบเทียบ 

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์-
คณิตศาสตร์  df t p-value 

x  S.D. x  S.D. 
ความรู้ 51.17 1.75 50.28 1.60 40 1.23 0.965 
ความตระหนัก 4.08 0.23 4.04 0.18 40 -0.30 0.163 
พฤติกรรม 3.87 0.29 3.90 0.21 40 0.44 0.142 

 
จากตารางท่ี 4.21 หลังจากใช้รูปแบบ  พบว่านักศึกษาท่ีมีสายการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

4.8.4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาสายการศึกษาท่ีมีสาย
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ความรู้ 
เกรดเฉล่ีย ต่ ากว่า 2.00    ระหว่างกลุ่ม 2 72.101 36.051 26.591 0.000 
เกรดเฉล่ีย 2.01 - 2.50     ภายในกลุ่ม 39 52.875 1.356   
เกรดเฉล่ีย 2.51 - 3.00       
เกรดเฉล่ีย สูงกว่า 3.00        

 
 
 



199 

ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
พฤติกรรม  
เกรดเฉล่ีย ต่ ากว่า 2.00    ระหว่างกลุ่ม 2 1.137 0.569 11.257 0.000 
เกรดเฉล่ีย 2.01 - 2.50     ภายในกลุ่ม 39 1.970 0.051   
เกรดเฉล่ีย 2.51 - 3.00       
เกรดเฉล่ีย สูงกว่า 3.00        
ความตระหนัก 
เกรดเฉล่ีย ต่ ากว่า 2.00    ระหว่างกลุ่ม 2 1.008 0.504 21.081 0.000 
เกรดเฉล่ีย 2.01 - 2.50     ภายในกลุ่ม 39 0.933 0.024   
เกรดเฉล่ีย 2.51 - 3.00       
เกรดเฉล่ีย สูงกว่า 3.00        

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า หลังจากการฝึกอบรมพบว่านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่าง

กันมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.8.5 ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 

 
ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้

สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 
 
 ความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม 

ความรู้ 1.00   
ความตระหนัก 0.667” 1.00  

พฤติกรรม 0.548” 0.824” 1.00 
 
จากตารางท่ี 4.23 ความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลด

ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน โดยพบว่า
ความรู้มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรม มีความสัมพันธ์กัน ในเชิงบวก และความตระหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม               
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมจึงมีความสัมพันธ์กัน         
ในเชิงบวก 

 
 
 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
4. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการ

ลดปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ศูนย์ พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมี
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1) สภาพปัญหาของ
การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของสารเคมี
จากห้องปฏิบัติการและส านักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73, S.D.= 0.59)  2) สภาพปัญหา
การใช้สารเคมีจากการเกษตร พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากการเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.45, S.D.= 0.58) 3) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจาก สิ่งแวดล้อม พบว่า 
สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66, S.D.= 0.67)  และ 
4) สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า สภาพปัญหาการใช้สารเคมี
จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D.= 0.67) เนื่องจาก
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นักศึกษามีการเรียนการสอนท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการหลายวิชาและมีการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า จึงท าให้มีสภาพปัญหาในสองด้านนี้สูงกว่าด้านอื่น  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ 1) การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการและส านักงาน พบว่า 
นักศึกษามีสภาพปัญหาของการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ในระดับมาก ( x = 4.27, S.D.= 0.69) 
2) การใช้สารเคมีจากการเกษตร พบว่า นักศึกษาได้กล่ินของสารก าจัดศัตรูพืช จากสวน ไร่ นา หรือมี
อาการคัน ผื่นแดง คลื่นไส้ อาเจียนของสารก าจัดศัตรูพืช ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D.= 0.69) 
3) การใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม พบว่า นักศึกษาเคยได้กล่ินเหม็น หรือเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน
หลังจากได้กล่ินจากการเผาเศษวัชพืช พลาสติกหรือขยะ ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D.= 0.75) และ 
4) การใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่านักศึกษาใช้ผงซักฟอก ในระดับมาก 
( x = 4.21, S.D.= 0.86) 

5.1.2 ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พบว่า    
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มี 5 ด้าน คือ 1) ทฤษฎีท่ีน ามาใช้  
ในการเรียนรู้ ควรใช้หลักการ 2R 3P ได้แก่  Reduce (การลด ) Replace (การทดแทน ) Plan       
(การวางแผน) Participation (การมีส่วนร่วม) และ Practice (การฝึกหัด) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของรูปแบบ 2) การจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีจัดการเรียนรู้ โดยจัดการอบรม ซึ่งมีทั้งการบรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติโดยการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนสารเคมีจากการสังเคราะห์  
และการร่วมปลูกพืชเพื่อน าสารเคมีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แทนสารเคมีจากการสังเคราะห์     
3) หน่วยในการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ควรมีหน่วยการเรียนรู้อย่างน้อย 6 หน่วย 
ได้แก่ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน  สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม สารเคมีจาก
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ
แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 4) หลักสูตรท่ีใช้ในการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้
สารเคมี เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1 วัน 2 วัน 3  วัน และ 5) แนวทางในการวัดผล 
การประเมินผล และติดตามผล การจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แนวทางใน
การวัดผลและประเมินผลควรใช้แบบประเมินผล หลังจากการอบรมไปแล้ว 1 เดือน 

5.1.3 ผลการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า การพัฒนารูปแบบท่ีสร้างขึ้น
โดยสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการสร้างรูปแบบและผู้วิจัยได้ยกร่างรูปแบบ โดยมีขั้นตอน
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การสร้างรูปแบบ 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสังเคราะห์แนวคิด
หลักการ 2R 3P ได้แก่ Reduce Replace Plan Participation และ Practice การจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบใช้หลักการลดปริมาณการใช้สารเคมี แนวคิดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 
ส่ิงแวดล้อมศึกษา แนวคิดของรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
3) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4) การทดลองใช้รูปแบบ และ 5) การประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ของรูปแบบ คุณภาพของรูปแบบ ผลการประเมินรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
มีคุณภาพในระดับมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.51) 3) การปรับปรุงรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
โดยน าผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วเพิ่มเติมเนื้อหาให้
ถูกต้องครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี  
ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน โดยเพิ่มเรื่อง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ
ของหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการสิ ่ง แ วดล้อมศ ึกษ าของน ักศ ึกษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  3.2) ด้านเนื้อหา ได้ปรับปรุงรายละเอียดของ
เนื้อหาท่ีน ามาจัดรูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี เนื้อหา 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและสารเคมีจากส านักงาน  2) สารเคมีจาก
ส่ิงแวดล้อม 3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด  
5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 3.3) ด้านกิจกรรมของ
รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ได้ปรับปรุงกิจกรรมของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมการบรรยาย
ภาคทฤษฎี การอภิปรายกลุ่ม  และกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมหลัก  3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติทดแทนการใช้
สารเคมีจากการสังเคราะห์ และกิจกรรมการปลูกพืชท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3.4) ด้านส่ือการ
เรียนรู้ของรูปแบบ ได้ปรับปรุงได้ปรับปรุงส่ือให้มีความหลากหลาย เช่น ชุดฝึกอบรม ส่ือวีดิทัศน์ 
เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น และ 3.5) ด้านการประเมินผล ได้ปรับปรุง
แบบทดสอบความรู้ 4) การทดลองใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี โดยใช้เวลาการจัดการ
เรียนรู้ 3 วัน และ 5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ด าเนินการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ โดยทดสอบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
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ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการลด
ปริมาณการใช้สารเคมี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 5.1) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบสอบถาม
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้สารเคมี 5.2) การจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดไว้กับนักศึกษา ใช้คู่มือการเรียนรู้ และมี
ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ (1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม (2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ (3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ (4) ขั้นสรุป และ (5) ขั้นประยุกต์ใช้ และ 5.3) การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-
test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ซึ่งผล
การทดลองใช้แผนการเรียนรู้ เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมี ท้ัง 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ได้แก่ 
(1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน  (2) สารเคมีจาก
ส่ิงแวดล้อม (3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว  (4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
(5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ (6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

5.1.4 ผลการใช้รูปแบบโดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีก่อนและหลังการเรียนตามรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรม พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีความรู้ ระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 53.49) 
ความตระหนักระดับปานกลาง ( x = 2.53, S.D.= 0.18) และพฤติกรรมระดับน้อย ( x = 2.48,  
S.D.= 0.17) หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบเยาวชนมีความรู้ ระ ดับมาก ท่ี สุด (ร้อยละ 85.04)           
ความตระหนั กระ ดับมาก ( x = 4.06, S.D.= 0.17) และพฤติกรรมระดับมาก ( x = 3.87,         
S.D.= 0.24) และนักศึกษามีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมหลังการใช้รูปแบบการการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มีเพศ และนักศึกษาที่มีสายการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาต่างกัน มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมหลังการใช้รูปแบบการการลด
ปริมาณการใช้สารเคมี ไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาท่ีมี เกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน มีความรู้        
ความตระหนัก และพฤติกรรมหลังการใช้รูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมีแตกต่างกัน     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน โดยพบว่าความรู้มี
ความสัมพันธ์กับความตระหนัก ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และความตระหนักมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังนั้นความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
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5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า นักศึกษามีสภาพปัญหาการใช้สารเคมีท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระดับมาก ท้ังสภาพปัญหา
ของการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ สภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากการเกษตร สภาพปัญหาการใช้
สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม และสภาพปัญหาการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากนักศึกษามีการเรียนการสอนท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการหลายวิชาและมีการใช้สารเคมี จาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า จึงท าให้มีสภาพปัญหาใช้สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันใน
ระดับมากนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม (2557) ศึกษาและ
วิเคราะห์การผลิตพืชอาหารและแนวทางการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหารแบบมีส่วนร่วมใน  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลส ารวจความคิดเห็นของ
เกษตรกรเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า  นอกจากการ
ปฏิบัติงานด้าน การเกษตรแล้ว เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีเพื่อก าจัดแมลงหรือส่ิงรบกวนในบ้านด้วย
เช่นกัน และสอดคล้องกับ สาคร ศรีมุข (2556) สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในขณะท่ี พื้นท่ีการเพาะปลูกยังคงมีอยู่เท่าเดิม ในปี 2554 พบว่า         
มีมูลค่าการน าเข้าเป็นจ านวนมากกว่า 22,034 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบ่งช้ีว่าเกษตรกรของไทยมี
ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น 

5.2.2 ผลการ ศึกษ าแนวท างก ารสร้ างรู ป แบ บการลดปริม าณ การ ใช้สาร เคมี                
เพื่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมตามหลักหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้น าหลักหลักการ 2R 3P มาจัดการเรียนรู้เน้น
การพัฒนาคน โดยมีการบรรยายภาคทฤษฎี  การอภิปรายกลุ่ม และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ท่ีใช้
กระบวนการหล่อหลอมคน พัฒนาคนให้คนพัฒนาชาติ และมีหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 2) สารเคมีจาก
ส่ิงแวดล้อม 3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว  4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด        
5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนทรี จีนธรรม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของ
พรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน ครู และนักเรียนบ้านศีรษะอโศก      
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กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 
จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบส ารวจพรรณไม้ 
แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ และแบบประเมินศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ 
F-test (One-way MANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาบ้านศีรษะ
อโศก ได้เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ โดยมีสถานีศึกษา 9 สถานี ฐานข้อมูลพรรณไม้และป้ายช่ือพรรณ
ไม้ จ านวน 150 ชนิด ส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน์ บทปฏิบัติการ คู่มือศึกษาพรรณไม้ 
และอื่น ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพรรณ ยะป๊อก (2551) ได้ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าแม่เมา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ภายใน
โรงเรียนมีการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยหลักมี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน การ
จัดการสภาพแวดล้อมและการจัดการน้ าภายในโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านการใช้ทรัพยากรจาก
ป่าไม้ ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ า แนวทางของการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนควรมีการประชุม วางแผนระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับคณะครู ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การ
ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน แต่การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนยังมี
ปัญหา เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านส่ิงแวดล้อมมีจ านวนน้อย ขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้อีก
ท้ังยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น 

5.2.3 ผลการพ ัฒ นาร ูปแบบการการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า รูปแบบการการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ด าเนินการภายใต้จัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม พบว่า รูปแบบการการลดปริมาณการใช้
สารเคมีใช้หลัก 2R 3P สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง และน าสารจากธรรมชาติมาใช้
ทดแทนสารเคมีจากการสังเคราะห์ การวางแผนในการใช้สารเคมี การมีส่วนร่วม Security Needs 
และการฝึกปฏิบัติการลดปริมาณการใช้สารเคมี และหลักการส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีเป็นการให้ความรู้
ด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมต่อส่ิงแวดล้อมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง
การจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมตามหลักหลักการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกอบด้วย 6 หน่วย ได้แก่           
1) สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน  2) สารเคมีจาก
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สิ่งแวดล้อม  3) สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 4) สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด        
5) สารเคมีจากเครื่องส าอาง และ 6) แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยอนันต์ เย็นใจ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติและพฤติกรรม
ของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนตามรูปแบบท่ี
สร้างขึ้นกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครู และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา และแบบวัดความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียน
ท่ีเรียนด้วยรูปแบบแคน สูงกว่าท่ีเรียนด้วยการสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบแคน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

5.2.4 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ด้านความรู้  
ความตระหนัก และพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และ
เปรียบเทียบความรู้ ตระหนัก และพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้สารเคมี กับปัจจัยส่วนบุคคลหลัง
การใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีความรู้ พฤติกรรม และความตระหนักการลดปริมาณการใช้สารเคมี
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ   
พลอยบุตร (2550) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอก วังก าแพง อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนบ้าน
หนองจอกวังก าแพง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.25/91.13 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปี
ท่ี 5 และปี ท่ี  6 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           
และส่ิงแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธี ศรศักดา (2552) ได้ศึกษา ผลการเรียน ส่ิงแวดล้อมศึกษา      
แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ท้ังโดยรวมและรายด้าน    
4 ด้าน (ยกเว้นด้านการก าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการ) และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้าน 
3 ด้าน (ยกเว้นด้านการนิรนัยและด้านการประเมินข้อโต้แย้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ สุภารัตน์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและ
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การพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของเยาวชนในชุมชนบ้านเขา
พระ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้โดยรวม        
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี และสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่มี
คะแนนความรู้โดยรวมไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีเจตคติต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้โดยรวม หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่มีคะแนนเจตคติโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีการปฏิบัติ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้โดยรวม หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่มีคะแนนเจตคติ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสรุป ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้เยาวชนมีความรู้ เจตคติ
และมีการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ท่ีดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนทาง
ส่ิงแวดล้อมศึกษาได้จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและแนะน ารูปแบบการฝึกอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
เยาวชนในพื้นท่ีอื่น ๆ ต่อไป และเยาวชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความรู้และปฏิบัติไม่แตกต่างกัน แต่เยาวชน
ท่ีมีเพศต่างกัน มีเจตคติหลังการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม (2557) ศึกษาและวิเคราะห์การผลิตพืชอาหาร
และแนวทางการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหารแบบมีส่วนร่วมใน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านผลกระทบ
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีต่อสุขภาพของเกษตรกร ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผลกระทบ          
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเกษตรกรทราบทางเลือกในการปฏิบัติ และข้อดีของการลดใช้สารเคมี เกษตรกร
มีความรู้ท่ัวไปด้านระบบนิเวศและธรรมชาติ และมีความเข้าใจในเรื่องวิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นอย่างดี เกษตรกรมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และการตัดสินใจ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท่ีสอดคล้องกับความเข้าใจและทัศนคติของเกษตรกร คือ พฤติกรรมการลด
ใช้สารเคมี การใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเองตามหลักวิชาการ การลดความเส่ียงต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยท่ัวไปของตนเอง การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรก่อนและ
หลังการสัมมนาและทัศนศึกษา ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรกลุ่มอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเกือบทุกประเด็นค าถาม แต่ใน
ด้านพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้และการตัดสินใจใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้น ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกันท้ังก่อนและหลังการสัมมนาและทัศนศึกษา แม้จะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตาม พบว่า กลุ่มเกษตรกร ท่ีไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลับมีพฤติกรรมในด้านท่ีส่งเสริมการลดใช้
สารเคมีมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีการทดลองใช้ วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชวิธีอื่น ๆ        
ท่ีนอกเหนือจากการใช้สารเคมี เช่น การใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และศัตรูธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม, 2557) 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

5.3.1.1 จากการน ารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้วยกระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไปใช้ พบว่า นักศึกษามี
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมสูงขึ้น ควรให้นักศึกษาน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

5.3.1.2 ควรน ารูปแบบการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาสถาบันอื่น เพื่อสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมให้สูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การลดการปนเปื้อนสารเคมีท่ีเป็นพิษลงสู่
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง  ๆ และน าไปใช้กับนักศึกษาใน
สถาบันต่าง ๆ ท่ีมีพื้นฐานความรู้ทางเคมีน้อยเป็นการเพิ่ม ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

5.3.2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อ
ส่ิงแวดล้อมให้กับนักศึกษาท่ีศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ และประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี 
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6. นางสาวดวงทิพย์  ฤคณีย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร 
7. นางสาวยุพิน  พูนดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร 
8. นายเกรียงศักดิ์  ศรีวิจิตรกมล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. นางอรุณี ชัยศรี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นางสาวสุชาดา บุญนิยม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นางสาวกานดาวดี  โนชัย นักวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นายพรยุทธ สายัณต์ นักวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. นายกฤษกร จันทร์ผ่องศรี 
2. นางสาวจิรัชญา อ  าเจริญ 
3. นางสาวจิราพร คุ้มสุข 
4. นางสาวจีรนันท์ จงทอง 
5. นางสาวเจษฎาภรณ์ ดีน้ า 
6. นายฉัตรมงคล พันธ์ทุ้ย 
7. นายฉันทพัฒน์ อินทอง 
8. นางสาวฐิติกาญจน์   พรรณจริต 
9. นางสาวฐิติรัตน์ นาราช 
10. นางสาวน้ าฝน ศรีทอง 
11. นางสาวนิตยา พรรณล าเจียก 
12. นายนิพนธ์ สร้อยเพ็ชร์ 
13. นางสาวนิภาพร ใหญ่ยงค์ 
14. นางสาวปนัดดา นุชนวล 
15. นางสาวประภากร วิกรัยเจริญ 
16. นางสาวประภาพรรณ นาคสุทธิ์ 
17. นางสาวประภาพรรณ ศึกหาญ 
18. นายปริญญา มงคลเวทย์ 
19. นางสาวปรียาภรณ์ วิสารทลีลาพันธ์ 
20. นางสาวพิมพลอย ชาญณรงค์ 
21. นางสาวภรณ์ทิพย์ ตั้งใจ 
22. นางสาวภัคจิรา กิจกระจ่าง 
23. นางสาวเมษา เรืองโพธิ์ 
24. นางสาววันวิสา ทองดอนค า 
25. นางสาวศศิธร แก้วสี 
26. นางสาวสุตาภัทร ค านวล 
27. นางสาวสุภนิดา   หลิ มวิรัตน์ 
28. นายสุเมธ มั นศักดิ์ 
29. นางสาวสุรีย์พร  เจริญไพร 
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30. นางสาวสุวิมล มงคลคูณ 
31. นายอมรเทพ จันทร์ปาน 
32. นางสาวอรวรรณ ค ามา 
33. นายอัมพร เทพวงษ์ 
34. นายอัสราวุฒิ ส่งสุขเกษตรพร 
35. นางสาวจุฑารัตน์ สถิตสุนทร 
36. นางสาวนัดดา เศรษฐีพ่อค้า 
37. นางสาวศิรกัลยา ศักดี 
38. นางสาวสิริรัตน์ สังวิบุตร 
39. นางสาวดรุณรัตน์ ไชยเกตุ 
40. นางสาวพนิตพร ทองชาวนา 
41. นางสาวอุมาภรณ์ เนียมหอม 
42. นางสาวพัสวี เพ็ชศักหาร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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หมายเลขแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
สภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเคมีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่มีการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเคมี  

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้สารเคมี 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการศึกษาของท่าน โดยจะวิเคราะห์ผล

ในภาพรวมเท่านั้น เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมต่อไป 

ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
 
      
 
 
     

นางชื่นสุมณ   ยิ้มถิน  
ผู้วิจัย 

นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง  หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง จากค าถาม

ต่อไปนี้ 
 

1. เพศ 
 ชาย      หญิง 
2. สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา 
 พืชศาสตร์     สัตวศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์การประมง    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 วิศวกรรมไฟฟ้า     วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 วิศวกรรมอุตสาหการ    วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
 ต่ ากว่า 2.00       2.00 - 2.50     
 2.51 - 3.00     สูงกว่า 3.00  
4. สภาพแวดล้อมของที่พักของนักศึกษา 
 หมู่บ้านจัดสรร     ใกล้พื้นที่ท าการเกษตร 
 ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม    ชุมชนใกล้ตลาด 
 อ่ืน (ระบุ)................................................  
5. นักศึกษาเคยท างานนอกเวลาหรือไม่ 
 เคย       ไม่เคย 
6. ถ้านักศึกษาเคยท างานนอกเวลาลักษณะที่ท างานของนักศึกษาเป็นลักษณะ 
 โรงงานอุตสาหกรรม    ร้านอาหาร 
 ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ    อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้สารเคมี 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องว่างขวามือให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านว่าท่านมี

ลักษณะสอดคล้องกับข้อความในแต่ละข้อในระดับนาน ๆ ครั้ง/ไม่เคย–บ่อยท่ีสุดเพียงใด 
 

ค าถาม 

ระดับ 
บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

1.  สารเคมีจากห้องปฏิบัติการและส านักงาน  
1.1 นักศึกษาใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการใน
ระดับใด  

     

1.2 นักศึกษาใช้สารเคมีท่ีเป็นกรด-เบสในระดับใด      
1.3 นักศึกษาได้กลิ่นสารเคมีท่ีมีกลิ่นฉุนหรือเหม็น
ในระดับใด 

     

1.4 นักศึกษาเคยโดนสารเคมีหก/หยดใส่ร่างกาย
ในระดับใด 

     

1.5 นักศึกษาเคยเกิดอาการแพ้ (คัน ผื่นแดง 
คลื่นไส้ อาเจียน) สารเคมีในห้องปฏิบัติการใน
ระดับใด 

     

1.6 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
1.6.1 ……………………………………………………………. 
1.6.2 ……………………………………………………………. 

     

2. สารเคมีจากการเกษตร  
2.1 นักศึกษาเคยใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากสวน  
ไร่ นา ในระดับใด 

     

2.2 นักศึกษาเคยใช้ปุ๋ยเคมีในระดับใด      
2.3 นักศึกษาได้กลิ่น หรือมีอาการคัน ผื่นแดง 
คลื่นไส้ อาเจียนจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชจาก
สวน ไร่ นาในระดับใด 

     

2.4 นักศึกษาได้กลิ่น หรือมีอาการคัน ผื่นแดง 
คลื่นไส้ อาเจียนจากการใช้ปุ๋ยเคมีในระดับใด 
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ค าถาม 

ระดับ 
บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

2.5 นักศึกษาเคยเกิดอาการแพ้ (คัน ผื่นแดง 
คลื่นไส้ อาเจียน) หลังจากได้กลิ่น หรือสัมผัสสาร
ก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมีในระดับใด 

     

2.6 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
2.6.1 ……………………………………………………………. 
2.6.2 ……………………………………………………………. 

     

3.  สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม      
3.1 นักศึกษาเคยเห็นการปล่อยควันเสียหรือควัน
ด าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือรถยนต์ในระดับใด 

     

3.2 นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการปล่อยควัน
เสียหรือควันด าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
รถยนต์ในระดับใด 

     

3.3 นักศึกษาเคยได้กลิ่นเหม็น หรือเกิดอาการคัน 
ผื่นแดง คลื่นไส้ อาเจียนหลังจากได้กลิ่นของควัน
เสียหรือควันด าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
รถยนต์ในระดับใด 

     

3.4 นักศึกษาเคยเห็นหรือเคยเผาเศษวัชพืช 
พลาสติก หรือขยะในระดับใด 

     

3.5 นักศึกษาเคยได้กลิ่นเหม็น หรือเกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนหลังจากได้กลิ่นจากการเผาเศษ
วัชพืช พลาสติกหรือขยะในระดับใด 

     

3.6 นักศึกษาเคยใช้น้ ามันเบนซิน ดีเซลในระดับ      
3.7 นักศึกษาเคยได้กลิ่นเหม็น หรือเกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนหลังจากได้กลิ่นใช้น้ ามันเบนซิน 
ดีเซลในระดับ 
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ค าถาม 

ระดับ 
บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

3.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
3.8.1 ……………………………………………………………. 
3.8.2 ……………………………………………………………. 

     

4.  สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน      
4.1 นักศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น 
น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาขจัดคราบ น้ ายาเช็ด
กระจก ฯลฯ ในระดับใด 

     

4.2 นักศึกษาเคยได้กลิ่นเหม็นฉุนหรือมีอาการ
คัน ผื่นแดง คลื่น ไส้  เวียนศีรษะ หลังจากใช้
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ ายาขจัดคราบ น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ ในระดับใด 

     

4.3 นักศึกษาใช้สเปรย์ดับกลิ่นในระดับใด      
4.4 นักศึกษาเคยเกิดอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ 
หลังจากใช้สเปรย์ดับกลิ่นในระดับใด 

     

4.5 นักศึกษาใช้สารเคมีฆ่าแมลง (มด ยุง) เช่น 
ยากันยุง ยาฉีดแมลงในระดับใด 

     

4.6 นักศึกษาเคยเกิดอาการคัน คลื่นไส้ เวียน
ศีรษะ หลังจากใช้ยากันยุง ยาฉีดแมลงในระดับใด 

     

4.7 นักศึกษาใช้ผงซักฟอกในระดับใด      
4.8 นักศึกษาเคยเกิดอาการคัน ผิวหนังลอกหรือ
มีผื่นแดง หลังจากใช้ผงซักฟอกในระดับใด 

     

4.9 นักศึกษาใช้ เครื่องส าอาง (ครีม  โลชั่ น 
ลิปสติก ที่ทาแก้ม ขนตา ฯลฯ) ในระดับใด 

     

4.10 นักศึกษาเคยเกิดผื่นแดง คัน ผิวลอก จาก
การใช้เครื่องส าอางในระดับใด 
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ค าถาม 

ระดับ 
บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

4.11 นักศึกษาใช้ยาย้อมผม กัดสีผม สเปรย์ผมใน
ระดับใด 

     

4.12 นักศึกษาเคยได้กลิ่นฉุน เวียนศีรษะ ผื่นขึ้น 
คัน หลังจากได้กลิ่นหรือใช้ยาย้อมผม กัดสีผม 
สเปรย์ผมในระดับใด 

     

4.13 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
4.13.1 …………………………………………………………. 
4.13.2 …………………………………………………………. 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ ... 
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์.............................................................................................................. ............... 
ผู้ให้สัมภาษณ์..................................................... ......................................................................... 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์...................................... ......................................................................... 
 
1. แนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การจัดหน่วยการเรียนรู้การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ มีก่ีหลักสูตร และมีระยะเวลานานเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ มีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี มีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การวัดผล ประเมินผล และติดตามผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

นางชื่นสุมณ  ยิ้มถิน 
นักศึกษา 

  



 241 

แบบสัมภาษณ์ 
รูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ชื่อผู้สัมภาษณ์.............................................................................................................. ............... 
ผู้ให้สัมภาษณ์..................................................... ......................................................................... 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์...................................... ......................................................................... 
 
1. แนวคิดหรือทฤษฎีในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การจัดหน่วยการเรียนรู้การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบและระยะ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมี  มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การวัดผล ประเมินผล และติดตามผล มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

นางชื่นสุมณ  ยิ้มถิน 
นักศึกษา 
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แบบประเมินรูปแบบ 
แบบประเมินรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ............................................................................................................ ........................... 
 
ค าชี้แจง การหาคุณภาพของรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและเสนอแนะเพ่ือความเหมาะสมของรูปแบบ 

 

รายการเนื้อหา 
คุณภาพรูปแบบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. องค์ประกอบของรูปแบบมีความ

ครอบคลุม 
     

2. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ
มีความชัดเจน 

     

3. แนวคิด และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการ
สร้างรูปแบบมีความเหมาะสม 

     

4. มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

     

5. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน 

     

6. คู่มือการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม      
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
     

8. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่ไปใช้ 
มีความเหมาะสม 

     

9. เนื้อหาของรูปแบบ มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ 

     

10. การประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

............................................................................................................................. ................................... 
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หมายเลขแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
แบบสอบถามความตระหนักและพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัดพฤติกรรมการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และแบบวัดการมีส่วนการลดปริมาณการใช้
สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเคมี 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัดพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัดความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการศึกษาของท่าน โดยจะวิเคราะห์ผล

ในภาพรวมเท่านั้น เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมต่อไป 

ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
 

 
นางชื่นสุมณ ยิ้มถิน 

ผู้วิจัย 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง  หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง จากค าถาม

ต่อไปนี้ 
 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. สาขาการศึกษาระดับมัธยม 
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 ศิลปศาสตร์-ภาษา     ศิลปศาสตร์-สังคม (ธุรกิจ) 
  อ่ืน ๆ ระบ…ุ………..   
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
 ต่ ากว่า 2.00        2.01 - 2.50 
 2.51 - 3.00      สูงกว่า 3.00 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องว่างขวามือให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านว่าท่านมี
ลักษณะสอดคล้องกับข้อความในแต่ละข้อในระดับน้อยที่สุด–มากท่ีสุดเพียงใด 

 

ค าถาม 

ระดับความตระหนักในการลดปริมาณ 
การใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้
เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

     

2. การลดการใช้ปากกาลบค าผิดเป็นการลดการ
ใช้สารที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

     

3. การใช้สมุนไพรในการไล่ศัตรูพืชท าให้ประหยัด
และปลอดภัยจากสารพิษ 

     

4. การลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน
เป็นการลดสารพิษอย่างหนึ่ง 

     

5. การใช้ถุ งผ้ าแทนถุงพลาสติกเป็นการลด
สารพิษทีใช้ในการผลิตถุงพลาสติกที่มีการ
ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

     

6. การลดการเผาขยะหรือลดขยะจะช่วยในการ
ลดสารพวกไดออกซินที่เป็นอันตรายต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

     

7. การลดการใช้กระดาษที่เป็นการลดสารเคมีใน
ขั้นตอนการผลิตกระดาษและจะช่วยในการลด
การตัดต้นไม ้

     

8. การลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นการลดการ
ปล่อยควันเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ 
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ค าถาม 

ระดับความตระหนักในการลดปริมาณ 
การใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. การเดินด้วยเท้าในระยะทางใกล้ ๆ แทนการ
ขับ ขี่ รถ เป็ นการลดการปล่ อยสาร พิษ สู่
สิ่งแวดล้อม 

     

10. การใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพรและจากน้ าขี้เถ้า
เป็นการลดการใช้น้ ายาล้างจานจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความเป็นพิษสูงกว่า 

     

11. การใช้สมุน ไพรไล่ยุ งท าให้ประหยัดและ
ปลอดภัยจากสารพิษ 

     

12. การใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์ดับกลิ่น
เป็นการลดความเป็นพิษจากสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยง่าย 

     

13. การใช้เครื่องส าอางจากสารธรรมชาติจะท าให้
เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและลดการน า
สารเคมีสังเคราะห์ที่มีความเป็นพิษมาใช้ 

     

14. การลดการใช้น้ ายาทาเล็บเป็นการลดอันตราย
จากสารโทลู อีนและไดบิวทิลพทาเลตทั้ ง
ตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ 

     

15. การลดการใช้ก้อนดับกลิ่นในห้องน้ าโดยใช้
มะกรูดแทน 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องว่างขวามือให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านว่าท่านมี
ลักษณะสอดคล้องกับข้อความในแต่ละข้อในระดับนาน ๆ ครั้ง/ไม่เคย–บ่อยท่ีสุดเพียงใด 

 

ค าถาม 

ระดับพฤติกรรมการลดปริมาณ 
การใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

1. นักศึกษาลดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
น้อย มีความผิดพลาดในการท าการทดลอง
น้อยลงในระดับใด 

     

2. นักศึกษาลดการใช้ปากกาลบค าผิดในระดับใด      
3. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพรไล่ศัตรูพืชในระดับใด      
4. นักศึกษาลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน

ระดับใด 
     

5. นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในระดับใด      
6. นักศึกษาลดการเผาขยะหรือลดขยะระดับใด      
7. นักศึกษาน ากระดาษที่ใช้ด้านเดียวกลับมาใช้

ใหม่ระดับใด 
     

8. นักศึกษาลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยการเดิน
ด้วยเท้าแทนขับขี่รถในระยะทางใกล้ในระดับ
ใด 

     

9. นักศึกษาใช้น้ ายาล้างจากสมุนไพรในระดับใด      
10. นักศึกษาเคยใช้สมุนไพรไล่ยุงในระดับใด      
11. นักศึกษาใช้ดอกไม้แห้งแทนการใช้สเปรย์ดับ

กลิ่นในระดับใด 
     

12. นักศึกษาลดการใช้เครื่องส าอางด้วยการใช้สาร
ธรรมชาติมากขึ้น เช่น มะนาว ในระดับใด 

     

13. นักศึกษาลดการใช้น้ ายาทาเล็บในระดับใด      
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ค าถาม 

ระดับพฤติกรรมการลดปริมาณ 
การใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

บ่อย
ที่สุด 
(5) 

บ่อย 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

บาง
ครั้ง 
(2) 

นาน ๆ ครั้ง/
ไม่เคย 
(1) 

14. นักศึกษาลดการใช้น้ ายาย้อมผมที่เป็นสารเคมี
ในระดับใด 

     

15. นักศึกษาลดการใช้ก้อนดับกลิ่นในระดับใด      
 
ตอนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของนักศึกษา 

 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ............................................................................................................ ........................... 
 
ค าชี้แจง แบบประเมินชุดฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาของนักศึกษานี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและเสนอแนะเพ่ือความ
เหมาะสมของชุดฝึกอบรม 

 

ล าดับ รายการ 
การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 

(3) 
น้อย 

(2) 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
1 เนื้อหา       
2 วัตถุประสงค์       
3 รูปแบบ       
4 กิจกรรม       
5 ระยะเวลา       
6 สื่อ       
7 การวัดและประเมินผล       

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.............................................................................................. .................................................................. 
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แบบทดสอบความรู้ทางการเรียน  
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุลลงในกระดาษค าตอบ 
2. แบบทดสอบนี้มีจ านวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาท ี
3. ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ลงในช่อง 1 2 3 4 ที่เป็นตัวเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด

เพียงข้อเดียว 
 

ชุดที่ 1 
สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

 
1. ข้อใดไม่ใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษ 

1. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดโทษ 
2. สารที่ร่างกายได้รับแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
3. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดประโยชน์ 
4. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดประโยชน์

และโทษ 
2. กรดเข้มข้นจัดเป็นสารพิษท่ีจ าแนกตามการ

ออกฤทธิ์ตรงกับประเภทข้อใด 
1. สารขัดขวางการหายใจ 
2. สารก่อภูมิแพ้ 
3. สารระคายเคือง 
4. สารกัดกร่อน 

3. สารในข้อใดที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการหายใจ 
1. คาร์บอนไดออกไซด์ 
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
3. เอทิลไดโบรไมด์ 
4. ไฮโดรคลอริก 

 

4. สารในข้อใดที่ออกฤทธิ์ท าลายระบบ
สืบพันธุ์ 
1. ไฮโดรคลอริก 
2. เอทิลไดโบรไมด์ 
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
4. คาร์บอนไดออกไซด์ 

5. การได้รับสารพิษโดยการฉีดเข้าไปนั้นมี
อาการรุนแรงที่สุดตรงกับข้อใด 
1. อาเจียน 
2. ปวดท้อง 
3. หายใจล าบาก 
4. ระคายเคือง 

6. การได้รับกรดซัลฟิวริกทางใดที่ท าให้เกิด
ภาวะขาดออกซิเจน 
1. การสูดดมไอระเหย 
2. สัมผัสทางผิวหนัง 
3. สัมผัสทางตา 
4. การกิน 
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7. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีความหมายตรงกับ
ข้อใด 

 
1. สารพิษ 
2. สารกัดกร่อน 
3. วัตถุระเบิดได้ 

8. วัตถุไวไฟสัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีความหมายตรง
กับข้อใด 

 
1. สารพิษ 
2. วัตถุระเบิดได้ 
3. สารกัดกร่อน 
4. วัตถุไวไฟ 

 

9. Ammonia ในสารละลาย เมื่อผสมกับสาร
ข้อใดสามารถท าให้ระเบิดได้ 
1. Sodium Hydroxide 
2. Calcium Carbonate 
3. Bromine 
4. Sodium bicarbonate 

10. ในน้ ายาลบค าผิดมีสารในข้อใดที่ท าให้เกิด
ความเป็นพิษ 
1. Ammonia 
2. Hydrochloric 
3. Sodium Bicarbonate 
4. Methylchlorohexane 
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ชุดที่ 2 
สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

 
11. ส่วนใหญ่โรงงานชุบโลหะ  จะมีสารพิษ 

ในข้อใด 
1. โครเมียม 
2. แมงกานีส 
3. ทองแดง 
4. ตะกั่ว 

12. ส่วนใหญ่โรงงานแบตเตอรี่ จะมีสารพิษ 
ในข้อใด 
1. ดีบุก 
2. ปรอท 
3. ตะกั่ว 
4. แคดเมียม 

13. สารในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมท ายา 
ฆ่าเชื้อรา 
1. สารหนู 
2. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
3. แอสเบสตอส  
4. แอมโมเนีย 

14. สารในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใย 
1. แอสเบสตอส 
2. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
3. แอมโมเนีย 
4. สารหนู 

 

15. สารพิษท่ีใช้ในการเกษตรข้อใด ทีส่ลายตัว 
ไดช้้า 
1. อาทราซีน 
2. ดีดีที 
3. คาร์บาเมท  
4. พาราไธออน 

16. สารพิษท่ีใช้ในการเกษตรข้อใด  
ทีส่ลายตัวได้ปานกลาง 

1. ดีดีที 
2. อาทราซีน 
3. คาร์บาเมท  
4. พาราไธออน 

17. พิษจากสารเคมีข้อใด ที่ท าให้เป็น
อัมพาตบางส่วน   

1. สารพิษพวกใช้เบื่อหนูและฆ่าปลวก 
2. สารพิษพวกฟอสเฟต   
3. สารพิษพวกคาร์บาเมต   
4. สารพิษพวกคลอริเนต 

18. พิษจากสารเคมีข้อใด ที่ท าให้เป็นตะคิว
ที่ท้อง น้ าลายไหลมาก ปวดศีรษะ  
แน่นหน้าอก น้ ามูกไหล 

1. สารพิษพวกคลอริเนต 
2. สารพิษพวกคาร์บาเมต 
3. สารพิษพวกฟอสเฟต 
4. สารพิษพวกใช้เบื่อหนูและฆ่าปลวก 
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19. สารพิษจากการเผาไหม้ในข้อใด สามารถ

ท าให้โลหิตจาง กดประสาทส่วนกลาง ตา
พร่า ชักกระตุก และเป็นสารก่อมะเร็งใน
เม็ดเลือดขาว 
1. ไซลีน 
2. สไตลีน 
3. เบนซิน 
4. โทลูอีน 

 

20. สารพิษจากการเผาไหม้ในข้อใด สามารถ

ท าให้กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ 

โรคไต เม็ดโลหิตขาวน้อย 

1. ไซลีน 
2. สไตลีน 
3. เบนซิน 
4. โทลูอีน 
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ชุดที่ 3 
สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 

 
21. P-Dichlorobenzene เป็นสารพิษอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. น้ ายาล้างจาน 
2. ก้อนดับกลิ่น  
3. น้ ายาซักผ้าขาว 
4. น้ ายาเช็ดกระจก 

22. แอมโมเนีย  เป็นสารพิษอยู่ในผลิตภัณฑ์ 
ข้อใด 
1. ก้อนดับกลิ่น 
2. น้ ายาเช็ดกระจก 
3. น้ ายาล้างจาน 
4. น้ ายาซักผ้าขาว 

23. น้ ายาซักผ้าขาว มีสารพิษข้อใดอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์  
1. Linear Alkylbenzene Sulfonates, 

Sodium Salt 
2. P-Dichlorobenzene    
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. แอมโมเนีย 

24. น้ ายาล้างจาน มีสารพิษข้อใดอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ 
1. Linear Alkylbenzene Sulfonates, 

Sodium Salt  
2. P-Dichlorobenzene 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. แอมโมเนีย 

 

25. สารพิษท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ข้อใด ที่มี
คุณสมบัติสามารถระเหิดจากของแข็ง
กลายเป็นไอย่างช้า ๆ   
1. น้ ายาซักผ้าขาว 
2. น้ ายาล้างจาน 
3. ก้อนดับกลิ่น 
4. น้ ายาเช็ดกระจก 

26. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นสารพิษอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. ก้อนดับกลิ่น 
2. น้ ายาล้างจาน 
3. น้ ายาเช็ดกระจก 
4. น้ ายาซักผ้าขาว 

27. สารเคมีข้อใด ที่มคีุณสมบัติในการเป็น
สารออกซิแดนท์ที่แรง  
1. Linear Alkylbenzene 

Sulfonates, Sodium Salt  
2. แอมโมเนีย 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. P-Dichlorobenzene 

28. สารเคมีข้อใด ที่มีอยู่ในสารขจัดสิ่งอุดตัน
ในท่อน้ าทิ้ง  
1. โซดาไฟ 
2. แอมโมเนีย 
3. โซเดียมฟลูออไรด์ 
4. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
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29. สารเคมีข้อใด ที่มีอยู่ในน้ ายาบ้วนปาก 

1. โซดาไฟ 
2. แอมโมเนีย 
3. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
4. โซเดียมฟลูออไรด์ 

30. สารในข้อใด ถ้าได้รับในปริมาณท่ีมาก

เกินไปจะท าให้ฟันตกกระ (Dental 

Fluorosis) 

1. โซดาไฟ 
2. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
3. โซเดียมฟลูออไรด์ 
4. แอมโมเนีย 
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ชุดที่ 4 
สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 

 
31. Deltamethrin  เป็นสารพิษอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 
2. สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  
3. สารก าจัดหมัดเห็บ 
4. ทรายอะเบท 

32. Temephos  เป็นสารพิษอยู่ในผลิตภัณฑ์
ข้อใด 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 
2. สารก าจัดแมลงศัตรูพืช 
3. สารก าจัดหมัดเห็บ 
4. ทรายอะเบท  

33. สารพิษในสารก าจัดแมลงศัตรูพืชข้อใด  
ไม่นิยมใช้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม  
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 

34. สารในข้อใดทีใ่ช้ป้องกันและก าจัดยุง 
แมลงวัน แมลงสาบ ริ้น และแมลงบินเล็ก ๆ 
อ่ืน ๆ ในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
3. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต  
4. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ 
 

35. สารในข้อใดทีน่ิยมใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช  
ที่มีพิษต่ าสุดในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต 
ตัวอ่ืน ๆ 
1. Malathion 
2. Fipronil 
3. Abate 
4. Indoxacarb 

36. สารเคมีข้อใด เป็นสารที่อยู่ในสารก าจัด
หมัดเห็บ 
1. Abate 
2. Malathion  
3. fipronil 
4. Indoxacarb 

37. ไม่สะสมในห่วงโซ่อาหารเนื่องจากจะถูก
ท าลายอย่างรวดเร็วด้วย จุลินทรีย์ต่าง ๆ 
1. Abate 
2. Malathion  
3. fipronil 
4. Indoxacarb 

38. Indoxacarb เป็นสารเคมีในกลุ่มใด 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต  
4. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน 
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39. สารเคมีข้อใด เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบ
สารที่ได้จากธรรมชาติ  
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 

 

40. สารเคมีข้อใด ที่มกีารพัฒนาของสารใน
กลุ่ม โดยการสังเคราะห์ทางเคมีได้รับ
ความส าเร็จอย่างสูง ท าให้ได้สารที่มีพิษ
สูงเฉพาะต่อแมลงและสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง และมีความคงตัวที่ดีขึ้น 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 
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ชุดที่ 5 
สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

 
41. ข้อใดต่อไปนี้ ท าให้มีการใส่สารกันเสียใน

เครื่องส าอาง 
1. เกลือแร่  
2. วิตามิน 
3. คาร์โบไฮเดรต 
4. น้ า 

42. ข้อใดเป็นสารกันเสียในเครื่องส าอาง 
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Chlorohydrate 

43. ข้อใด เป็นสารที่นิยมใช้ในกลุ่ม BHAs  

1. Gallic Acid  
2. Lactic Acid  
3. Salicylic Acid 
4. Glycolic Acid  

44. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในยาทาเล็บ 
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Cchlorohydrate 

45. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในสเปรย์ระงับ
กลิ่นเท้า  
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Chlorohydrate 

 

46. ข้อใดที่ท าให้ผิวเกิดสีคล้ า   
1. Tyrosinase  
2. AHAs 
3. Gallic Acid  
4. Ammonium Thioglycolate 

47. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในยาย้อม
ผม 
1. Acetone  
2. 2,5-Diaminotoluene 
3. Methyl Paraben 
4. Aluminum Chlorohydrate 

48. ข้อใด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
1. Tyrosinase  
2. Ammonium Thioglycolate 
3. AHAs 
4. Gallic Acid  

49. ข้อใดเป็นสารที่อยู่ในน้ ายายืดผม 
1. AHAs 
2. Ammonium Thioglycolate 
3. Tyrosinase  
4. Gallic Acid  

50. ข้อใด เป็นกรดผลไม้ 
1. AHAs 
2. Gallic Acid  
3. Tyrosinase  
4. Ammonium Thioglycolate 
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ชุดที่ 6 
แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

 
51. ในหลัก 4R นั้น repair ตรงกับfข้อใด 

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
52. ในหลัก 4R นั้น reduce ตรงกับfข้อใด 

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
53. ในหลัก 4R นั้น reuse ตรงกับfข้อใด  

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 

54. ในหลัก 4R นั้น recycle ตรงกับfข้อใด 
1. การซ่อมบ ารุง 
2. ลดการใช้  
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

55. ถ้าต้องการให้แชมพูสระผมมีสรรพคุณให้
ผมด าจะใส่สมุนไพรในข้อใด  
1. อัญชัน 
2. มะกรูด 
3. มะขาม  
4. ตะไคร้หอม 

56. ถ้าต้องการให้น้ ายาล้างจานมีสรรพคุณ
ลดกลิ่นคาวจะใส่สมุนไพรในข้อใด 
1. มะกรูด 
2. มะขาม  
3. อัญชัน 
4. ไพล 

57. ถ้าต้องการให้สบู่มีสรรพคุณขัดผิวจะใส่
สมุนไพรในข้อใด  
1. ไพล 
2. อัญชัน 
3. มะขาม 
4. ตะไคร้หอม 

58. ถ้าต้องการสเปรย์ไล่ยุง จะใช้สมุนไพรใน
ข้อใด ทีม่ีสรรพคุณในการไล่ยุง  
1. อัญชัน 
2. มะกรูด 
3. มะขาม 
4. ตะไคร้หอม 
1. มะกรูด 
2. อัญชัน 
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59. กรดซิตริกในธรรมชาติได้จากสมุนไพรข้อใด  

1. ใบบัวบก 
2. มะกรูด 
3. ขม้ิน 
4. อัญชัน 

 

60. พืชในข้อใด ที่เหมาะสมในการน าไปใช้

ในการดับกลิ่นในห้องน้ ามากที่สุด  

1. ไพล 
2. ขม้ิน 
3. มะกรูด 
4. อัญชัน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  

  

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. 1 

7. 2 

8. 2 

9. 3 

10. 4 

11. 1 

12. 3 

13. 2 

14. 1 

15. 2 

16. 2 

17. 4 

18. 3 

19. 3 

20. 4 

 

21. 2 

22. 2 

23. 3 

24. 1 

25. 3 

26. 4 

27. 2 

28. 1 

29. 3 

30. 4 

31. 1 

32. 4 

33. 3 

34. 4 

35. 1 

36. 3 

37. 2 

38. 3 

39. 2 

40. 4 

 

41. 3 

42. 2 

43. 3 

44. 1 

45. 4 

46. 1 

47. 2 

48. 1 

49. 4 

50. 4 

51. 2 

52. 1 

53. 3 

54. 1 

55. 4 

56. 1 

57. 3 

58. 4 

59. 2 

60. 3 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง สภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

R 
ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1.1 1 1 1 1 1 5 1.0 
1.2 1 1 1 1 1 5 1.0 
1.3 1 1 1 1 1 5 1.0 
1.4 1 1 1 1 1 5 1.0 
1.5 1 1 1 1 1 5 1.0 
2.1 1 1 1 1 0 4 0.8 
2.2 1 1 1 1 0 4 0.8 
2.3 1 1 1 0 1 4 0.8 
2.4 1 1 1 0 1 4 0.8 
2.5 1 1 1 1 1 5 1.0 
3.1 1 1 1 1 0 4 0.8 
3.2 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.3. 1 1 1 1 1 5 1.0 
3.4 1 1 1 1 0 4 0.8 
3.5 1 1 1 1 1 5 1.0 
3.6 1 1 1 0 1 4 0.8 
3.7 1 1 1 0 1 4 0.8 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง สภาพปัญหาการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

R 
ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
4.1 1 1 1 1 0 4 0.8 
4.2 1 1 1 1 0 4 0.8 
4.3 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.4 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.5 1 1 1 1 1 5 1.0 
4.6 1 1 1 1 1 5 1.0 
4.7 1 1 1 1 0 4 0.8 
4.8 1 1 1 1 1 5 1.0 
4.9 1 1 1 1 0 4 0.8 
4.10 1 1 1 1 1 5 1.0 
4.11 1 1 1 1 1 5 1.0 
4.12 1 1 1 1 1 5 1.0 

 0.90 
 
  



 267 

ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
เรื่อง การลดปริมาณการใช้สารเคมี เพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 

 

ล า
ดับ 

รายการ 
การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เฉลี่ย คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

คนที่ 
9 

1 เนื้อหา 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.78 
2 วัตถุประสงค์ 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4.67 
3 รูปแบบ 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4.56 
4 กิจกรรม 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4.67 
5 ระยะเวลา 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4.56 
6 สื่อ 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4.22 
7 การวัดและ

ประเมินผล 
4 5 5 5 5 4 5 4 4 

4.56 
รวม 4.38 4.75 4.75 4.50 4.75 4.50 4.88 4.13 4.50 4.64 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ข้อ
ที ่

การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
R 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

คนที่ 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.89 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.89 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0.89 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0.78 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 0.78 
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การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบรายข้อ  
 

การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบรายข้อจะท าการวิเคราะห์ 
1. ระดับความยากง่าย  
2. ค่าอ านาจจ าแนกของข้อกระทง (r) 

 
ข้อที่ ระดับความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 0.55 0.41 
2 0.33 0.53 
3 0.40 0.29 
4 0.27 0.37 
5 0.48 0.32 
6 0.35 0.45 
7 0.72 0.31 
8 0.27 0.37 
9 0.32 0.34 
10 0.30 0.56 
11 0.38 0.37 
12 0.58 0.46 
13 0.30 0.35 
14 0.32 0.43 
15 0.25 0.42 
16 0.53 0.42 
17 0.27 0.52 
18 0.25 0.35 
19 0.23 0.28 
20 0.27 0.57 
21 0.20 0.38 
22 0.53 0.39 
23 0.25 0.46 
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ข้อที่ ระดับความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
24 0.47 0.39 
25 0.25 0.27 
26 0.43 0.34 
27 0.23 0.46 
28 0.60 0.28 
29 0.45 0.50 
30 0.55 0.41 
31 0.32 0.56 
32 0.28 0.56 
33 0.38 0.42 
34 0.32 0.47 
35 0.30 0.58 
36 0.28 0.26 
37 0.23 0.46 
38 0.25 0.28 
39 0.73 0.31 
40 0.37 0.31 
41 0.58 0.46 
42 0.32 0.32 
43 0.30 0.44 
44 0.35 0.27 
45 0.33 0.48 
46 0.40 0.39 
47 0.30 0.48 
48 0.37 0.41 
49 0.32 0.50 
50 0.45 0.44 
51 0.42 0.33 
52 0.35 0.40 
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ข้อที่ ระดับความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
53 0.33 0.44 
54 0.48 0.37 
55 0.50 0.40 
56 0.55 0.28 
57 0.52 0.41 
58 0.72 0.37 
59 0.53 0.42 
60 0.57 0.42 

 
ค่าความเท่ียง (Reliability) KR-20 = 0.90 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง แบบสอบถามความตระหนักในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 
 

ข้อ
ที ่

การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
R 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

คนที่ 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.89 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.89 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0.78 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 0.78 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0.89 
11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0.89 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0.78 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0.89 

 0.92 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง แบบสอบถามพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

ข้อ
ที ่

การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
R 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

คนที่ 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.89 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.89 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0.89 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0.78 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 0.78 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0.89 
11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0.89 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 
13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0.78 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.89 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0.89 

 0.90 
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ตาราง  แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษาสายการศึกษาที่มีสายการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

 
 ความรู้ ความตระหนัก 
ความรู้ Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed) 
 N 

1 
 

42 

0.667” 
0.000 

42 
ความตระหนัก Pearson Correlation 
  Sig. (2-tailed) 
 N 

0.667” 
0.000 

42 

1 
 

42 
 ความรู้ พฤติกรรม 

ความรู้ Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed) 
 N 

1 
 

42 

0.548” 
0.000 

42 
พฤติกรรม Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed) 
 N 

0.548” 
0.000 

42 

1 
 

42 
 ความตระหนัก พฤติกรรม 
ความตระหนัก Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed) 
 N 

1 
 

42 

0.824” 
0.000 

42 
พฤติกรรม Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed) 
 N 

0.824” 
0.000 

42 

1 
 

42 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คู่มือฝึกอบรม 
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คู่มือฝึกอบรม 
ชุด การลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที ่2 
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ชุดการฝึกอบรมเรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 เป็น
ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาส าหรับผู้ท่ีจะน าชุดฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ในปัจจุบันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษ หรือการ
ปนเป้ือนสารเคมีท่ีเป็นพิษสู่ส่ิงแวดล้อมมีปริมาณเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เกิดจากการขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของสารเคมีท่ีเป็นพิษ เมื่อขาดความเข้าใจในเรื่องสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
จึงท าให้มีการใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

ดังนั้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนจึงเป็น
หัวใจส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความรู้ ความตระหนักท่ีจะเกิดการลดปริมาณการใช้สารเคมี
เพื่อส่ิงแวดล้อม 

1. จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
 การใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีจากการฝึกอบรม และ
แนวทางในการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

1. แลก เป ล่ียนความรู้ ใน เรื่ อ ง สารเคมี ท่ี เป็ นพิ ษ  สารเคมี ท่ี ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การลดปริมาณการใช้สารเคมี การใช้สารจากธรรมชาติแทนสารเคมี 

2. การสร้างความรู้ ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 

3. กิจกรรมในการน าสารจากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมี 

 
 

 

                          
                                         

                                  2 
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4. แลกเปล่ียนเรียนรูรู้ประสบการณ์จากการฝึกอบรม และแนวทางในการ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 

2. ส่วนประกอบและลักษณะของชุดฝึกอบรม 
2.1 ส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม 

ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย หน่วยเรียนท่ีจัดกิจกรรมข้ึนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

หน่วยการเรียน เป็นหน่วยย่อยของชุดฝึกอบรมท่ีจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกัน 

2.2 ลักษณะของชุดฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
2.2.1 ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยส่วนส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) หลักการและเหตุผล 
2) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
3) การประเมินผลก่อนฝึกอบรม 
4) หน่วยการเรียน 
5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
6) การประเมินผลหลังฝึกอบรม 
7) เอกสารแนะน าวิทยากร และวิธีการใช้ชุดฝึกอบรม 

2.2.2 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ส่วนส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) หลักการและเหตุผล 
2) วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน 
3) สาระส าคัญ 
4) เนื้อหาสาระ 
5) กิจกรรมการเรียน 
6) ระยะเวลา 
7) เอกสารประกอบการเรียน 
8) เอกสารแนะน าวิทยากร และวิธีการใช้ชุดฝึกอบรม 
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3. วิธีการใช้ชุดฝึกอบรม 
วิธีการใช้ชุดฝึกอบรม ประกอบไปด้วย ส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 
3.1 คุณสมบัติของวิทยากร 

3.1.1 มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร การฝึกอบรม หรือสอน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3.1.3 เป็นผู้ท่ีมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3.2 วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
3.2.1 สถานท่ีฝึกอบรม 

1) สถานท่ีใช้ฝึกอบรม สามารถรับผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้
ประมาณ 40 คน 

2) มีอุปกรณ์ท่ีใช้เขียนหรือเสนอข้อมูล 
3) มีแสงและเสียงพอเหมาะ 

3.2.2 ผู้เข้าฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 42 คน เป็นเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 
33 คน 

3.2.3 วิธีการฝึกอบรม 
1) วิทยากรต้องศึกษาเอกสารในชุดฝึกอบรมหรือหน่วยการ

เรียนให้เข้าใจ 
2) ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบให้

พร้อมครบถ้วน 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
4) ด าเนินการฝึกอบรมตามล าดับข้ันตอนของกิจกรรม 
5) ประเมินผล 
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ชุดการฝึกอบรม: เพื่อพัฒนาความรู้ ความตระหนัก และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม 
1. ค าอธิบายรายละเอียดชุดฝึกอบรม 

2. แบบทดสอบประจ าชุดฝึกอบรม 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการเรียน จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 

หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และ
สารเคมีจากส านักงาน 

1. กิจกรรมประเมินผลก่อนฝึกอบรม 
2. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างปัญหาจากการใช้สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และ

สารเคมีจากส านักงาน 
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 

และสารเคมีจากส านักงาน 
หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
1. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างปัญหาจากการใช้สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
1. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างปัญหาจากการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า 

ห้องครัว 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
หน่วยการเรียนท่ี 4 เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
1. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างปัญหาจากการใช้สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและ

มด 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
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หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
1. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างปัญหาจากการใช้สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
หน่วยการเรียนท่ี 6 เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
1. กิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างแนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อภิปรายร่วมกัน 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
4. กิจกรรมประเมินผลหลังฝึกอบรม 
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ก าหนดการ 
การฝึกอบรมการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 
8.00 – 8.30 น ลงทะเบียน 
8.30 – 9.30 น. ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
9.30 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมี

จากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากส่ิงแวดล้อม 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า 

ห้องครัว 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลง 

และมด 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 
9.00 – 11.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้

สารเคมี 
15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
16.00 – 17.00 น.  ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
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ค าอธิบายรายละเอียดของการฝึกอบรม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้มีการเพิ่มสารพิษให้กับส่ิงแวดล้อมท้ังการขยายตัวทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดผลกระทบข้างเคียง ท่ีเป็นการท าลายคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง หรือการปล่อยของเสียท่ีมีสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม การ
เพิ่มสารพิษในส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เพราะมนุษย์ทุกคน
ด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มสารพิษสู่
ส่ิงแวดล้อม ท้ังด้านบริโภคและอุปโภค เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเข้าใจ
และมีความรู้ในการลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันเพื่อส่ิงแวดล้อม จึงได้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการลดการใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปเป็นแนวทางในการลดปริมาณ
สารเคมีท่ีเป็นพิษท่ีปนเป้ือนลงในส่ิงแวดล้อม 

 
2. จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 

1) เพื่อเสริมความรู้ในการลดใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
2) เพื่อส่งเสริมความตระหนัก และพฤติกรรมในการการลดใช้สารเคมีใน

ชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ซึ่งจะท าให้ส่ิงแวดล้อม 
ดีขึ้น 
 
3. การประเมินผลก่อนฝึกอบรม 

ใช้แบบทดสอบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

 

ชุดฝึกอบรมการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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4. ส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม 
ประกอบด้วยหน่วยการฝึกอบรม จ านวน 6 หน่วย ดังนี้ 
หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมี 
จากส านักงาน 

 

5. ระยะเวลา  3 วัน 
 
6. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

ใช้แบบทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 
7. เอกสารในแต่ละหน่วยการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1) ค าอธิบายรายละเอียดของหน่วยการเรียน 
2) เอกสารเนื้อหาสาระ (เอกสารประกอบหน่วยเรียน) 
3) ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 
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หน่วยการเรียนที่ 1 
เร่ือง สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงานมีส่วนประกอบของสารเคมี
ท่ีมีความเป็นพิษอยู่ด้วย เช่น ในน้ ายาลบค าผิดท่ีใช้นั้นก็มีสารเคมีท่ีเป็นพิษอยู่ด้วย หรือ
การใช้สารในห้องปฏิบัติการ ซึ่งถ้าใช้สารเคมีอย่างไม่ประหยัด และคุ้มค่า จะก่อให้มี
สารพิษท่ีต้องบ าบัดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ถ้ามีการใช้ในปริมาณท่ีน้อย อย่างคุ้มค่าปริมาณ
สารท่ีใช้จะน้อย เสียค่าบ าบัดน้อย ซึ่งมีผลท าให้การปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดล้อมลดลง 

 
2. วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

2. เพื่ อแลก เป ล่ียน เรียน รู้ เกี่ ย วกับ สารเคมี ท่ี เป็ นสารพิ ษ  สารเคมี จาก
ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
 

3. สาระส าคัญ 
สารเคมีมี ค วาม เป็ นพิ ษนั้ น มี ความ เป็ นพิ ษ ท่ี แตก ต่างกัน  ท้ั ง ท่ี มี อยู่ ใน

ห้องปฏิบั ติการ หรือในผลิตภัณฑ์ ในจากส านั กงาน  ถ้าลดการใช้สารเคมี ใน
ห้องปฏิบั ติการหรือจากผลิตภัณฑ์จากส านักงานจะท าให้ลดการปนเปื้อนลงสู่
ส่ิงแวดล้อม เช่น ในห้องปฏิบัติการมีการบ าบัดก็ตาม แต่อาจจะส่งผลกระทบบ้าง ส่วน
ผลิตภัณฑ์จากส านักงานนั้น นอกจากสารท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้
หมดแล้วนั้น เมื่อน าไปท้ิงยังเกิดเป็นขยะท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

 
4. เนื้อหาสาระ 

ความรู้เรื่อง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจาก
ส านักงาน 
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5. กิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารเคมี ท่ี เป็นสารพิษ  สารเคมีจาก

ห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมทดสอบหลังการฝึกอบรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 
ชุดฝึกอบรม 
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เอกสารประกอบการเรยีนรู้ 
เรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมดี้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 

 
 

 

 
 
 

ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน 
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน ความเป็นพิษ และการลดปริมาณการใช้สารเคมี หรือการใช้สารจาก
ธรรมชาติทดแทน เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามีทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 
และสารเคมีจากส านักงาน 

หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 
หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 
หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการลดปริมาณการ

ใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษานี้ ให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้เรียน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในการใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการใช้
สารเคมีต่อไป 

 
ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน 
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สารบัญ 
 

เรื่อง 
  หน้า 

ค าน า 288 
สารบัญ 289 
ค าชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 291 
แบบทดสอบก่อนเรียน 292 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง สารเคมีที่เป็นสารพิษ  
สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 303 
เนื้อหา เรื่อง  สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ  
และสารเคมีจากส านักงาน 304 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง  สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ  
และสารเคมีจากส านักงาน 319 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่องสารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 
และสารเคมีจากส านักงาน 320 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 321 
เนื้อหา เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 322 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 331 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 332 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า  
ห้องครัว 333 
เนื้อหา เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 334 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 349 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 349 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 350 
เนื้อหา เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 351 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 362 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 363 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง 
 หน้า 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 364 
เนื้อหา เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 365 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 377 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 379 
จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ 
การใช้สารเคมี 379 
เนื้อหา เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 380 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 386 
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 387 
บรรณานุกรม 388 
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ค าชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการลด
ปริมาณการใช้สารเคมีของนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักศึกษา
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ 

3. เนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกทดสอบ 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนเครื่องหมาย   ลงในกระดาษค าตอบ ข้อ 1. 2. 3. และ 4. ให้ตรงกับ
ค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 

 
ชุดที่ 1 

สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 
 

1. ข้อใดไม่ใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษ 
1. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดโทษ 
2. สารที่ร่างกายได้รับแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
3. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดประโยชน์ 
4. สารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดประโยชน์

และโทษ 
2. กรดเข้มข้นจัดเป็นสารพิษท่ีจ าแนกตามการ

ออกฤทธิ์ตรงกับประเภทข้อใด 
1. สารขัดขวางการหายใจ 
2. สารก่อภูมิแพ้ 
3. สารระคายเคือง 
4. สารกัดกร่อน 

3. สารในข้อใดที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการหายใจ 
1. คาร์บอนไดออกไซด์ 
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
3. เอทิลไดโบรไมด์ 
4. ไฮโดรคลอริก 

 

4. สารในข้อใดที่ออกฤทธิ์ท าลายระบบ
สืบพันธุ์ 
1. ไฮโดรคลอริก 
2. เอทิลไดโบรไมด์ 
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
4. คาร์บอนไดออกไซด์ 

5. การได้รับสารพิษโดยการฉีดเข้าไปนั้นมี
อาการรุนแรงที่สุดตรงกับข้อใด 
1. อาเจียน 
2. ปวดท้อง 
3. หายใจล าบาก 
4. ระคายเคือง 

6. การได้รับกรดซัลฟิวริกทางใดที่ท าให้เกิด
ภาวะขาดออกซิเจน 
1. การสูดดมไอระเหย 
2. สัมผัสทางผิวหนัง 
3. สัมผัสทางตา 
4. การกิน 
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7. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีความหมายตรงกับข้อใด 

 
1. สารพิษ 
2. สารกัดกร่อน 
3. วัตถุระเบิดได้ 

8. วัตถุไวไฟสัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีความหมายตรง
กับข้อใด 

 
1. สารพิษ 
2. วัตถุระเบิดได้ 
3. สารกัดกร่อน 
4. วัตถุไวไฟ 

 

9. Ammonia ในสารละลาย เมื่อผสมกับสาร
ข้อใดสามารถท าให้ระเบิดได้ 
1. Sodium Hydroxide 
2. Calcium Carbonate 
3. Bromine 
4. Sodium bicarbonate 
10. ในน้ ายาลบค าผิดมีสารในข้อใดที่ท า

ให้เกิดความเป็นพิษ 
1. Ammonia 
2. Hydrochloric 
3. Sodium Bicarbonate 
4. Methylchlorohexane 
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ชุดที่ 2 
สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

 
11. ส่วนใหญ่โรงงานชุบโลหะ  จะมีสารพิษ 

ในข้อใด 
1. โครเมียม 
2. แมงกานีส 
3. ทองแดง 
4. ตะกั่ว 

12. ส่วนใหญ่โรงงานแบตเตอรี่ จะมีสารพิษ 
ในข้อใด 
1. ดีบุก 
2. ปรอท 
3. ตะกั่ว 
4. แคดเมียม 

13. สารในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมท ายา 
ฆ่าเชื้อรา 
1. สารหนู 
2. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
3. แอสเบสตอส  
4. แอมโมเนีย 

14. สารในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใย 
1. แอสเบสตอส 
2. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
3. แอมโมเนีย 
4. สารหนู 

 

15. สารพิษท่ีใช้ในการเกษตรข้อใด ทีส่ลายตัว 
ไดช้้า 
1. อาทราซีน 
2. ดีดีที 
3. คาร์บาเมท  
4. พาราไธออน 

16. สารพิษท่ีใช้ในการเกษตรข้อใด  
ทีส่ลายตัวได้ปานกลาง 
1. ดีดีที 
2. อาทราซีน 
3. คาร์บาเมท  
4. พาราไธออน 

17. พิษจากสารเคมีข้อใด ที่ท าให้เป็น
อัมพาตบางส่วน   
1. สารพิษพวกใช้เบื่อหนูและฆ่าปลวก 
2. สารพิษพวกฟอสเฟต   
3. สารพิษพวกคาร์บาเมต   
4. สารพิษพวกคลอริเนต 

18. พิษจากสารเคมีข้อใด ที่ท าให้เป็นตะคิว
ที่ท้อง น้ าลายไหลมาก ปวดศีรษะ  
แน่นหน้าอก น้ ามูกไหล 
1. สารพิษพวกคลอริเนต 
2. สารพิษพวกคาร์บาเมต 
3. สารพิษพวกฟอสเฟต 
4. สารพิษพวกใช้เบื่อหนูและฆ่าปลวก 
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19. สารพิษจากการเผาไหม้ในข้อใด สามารถ

ท าให้โลหิตจาง กดประสาทส่วนกลาง ตา
พร่า ชักกระตุก และเป็นสารก่อมะเร็งใน
เม็ดเลือดขาว 
1. ไซลีน 
2. สไตลีน 
3. เบนซิน 
4. โทลูอีน 

 

20. สารพิษจากการเผาไหม้ในข้อใด สามารถ

ท าให้กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ 

โรคไต เม็ดโลหิตขาวน้อย 

1. ไซลีน 
2. สไตลีน 
3. เบนซิน 
4. โทลูอีน 
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ชุดที่ 3 
สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 

 
21. P-Dichlorobenzene เป็นสารพิษอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. น้ ายาล้างจาน 
2. ก้อนดับกลิ่น  
3. น้ ายาซักผ้าขาว 
4. น้ ายาเช็ดกระจก 

22. แอมโมเนีย  เป็นสารพิษอยู่ในผลิตภัณฑ์ 
ข้อใด 
1. ก้อนดับกลิ่น 
2. น้ ายาเช็ดกระจก 
3. น้ ายาล้างจาน 
4. น้ ายาซักผ้าขาว 

23. น้ ายาซักผ้าขาว มีสารพิษข้อใดอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์  
1. Linear Alkylbenzene Sulfonates, 

Sodium Salt 
2. P-Dichlorobenzene    
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. แอมโมเนีย 

24. น้ ายาล้างจาน มีสารพิษข้อใดอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ 
1. Linear Alkylbenzene Sulfonates, 

Sodium Salt  
2. P-Dichlorobenzene 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. แอมโมเนีย 

 

25. สารพิษท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ข้อใด ที่มี
คุณสมบัติสามารถระเหิดจากของแข็ง
กลายเป็นไอย่างช้า ๆ   
1. น้ ายาซักผ้าขาว 
2. น้ ายาล้างจาน 
3. ก้อนดับกลิ่น 
4. น้ ายาเช็ดกระจก 

26. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นสารพิษอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. ก้อนดับกลิ่น 
2. น้ ายาล้างจาน 
3. น้ ายาเช็ดกระจก 
4. น้ ายาซักผ้าขาว 

27. สารเคมีข้อใด ที่มคีุณสมบัติในการเป็น
สารออกซิแดนท์ที่แรง  
1. Linear Alkylbenzene 

Sulfonates, Sodium Salt  
2. แอมโมเนีย 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
4. P-Dichlorobenzene 

28. สารเคมีข้อใด ที่มีอยู่ในสารขจัดสิ่งอุดตัน
ในท่อน้ าทิ้ง  
1. โซดาไฟ 
2. แอมโมเนีย 
3. โซเดียมฟลูออไรด์ 
4. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
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29. สารเคมีข้อใด ที่มีอยู่ในน้ ายาบ้วนปาก 

1. โซดาไฟ 
2. แอมโมเนีย 
3. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
4. โซเดียมฟลูออไรด์ 

30. สารในข้อใด ถ้าได้รับในปริมาณท่ีมาก

เกินไปจะท าให้ฟันตกกระ (Dental 

Fluorosis) 

1. โซดาไฟ 
2. ไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล 
3. โซเดียมฟลูออไรด์ 
4. แอมโมเนีย 
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ชุดที่ 4 
สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 

 
31. Deltamethrin  เป็นสารพิษอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ข้อใด 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 
2. สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  
3. สารก าจัดหมัดเห็บ 
4. ทรายอะเบท 

32. Temephos  เป็นสารพิษอยู่ในผลิตภัณฑ์
ข้อใด 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 
2. สารก าจัดแมลงศัตรูพืช 
3. สารก าจัดหมัดเห็บ 
4. ทรายอะเบท  

33. สารพิษในสารก าจัดแมลงศัตรูพืชข้อใด  
ไม่นิยมใช้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม  
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 

34. สารในข้อใดทีใ่ช้ป้องกันและก าจัดยุง 
แมลงวัน แมลงสาบ ริ้น และแมลงบินเล็ก ๆ 
อ่ืน ๆ ในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
3. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต  
4. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ 
 

35. สารในข้อใดทีน่ิยมใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช  
ที่มีพิษต่ าสุดในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต 
ตัวอ่ืน ๆ 
1. Malathion 
2. Fipronil 
3. Abate 
4. Indoxacarb 

36. สารเคมีข้อใด เป็นสารที่อยู่ในสารก าจัด
หมัดเห็บ 
1. Abate 
2. Malathion  
3. fipronil 
4. Indoxacarb 

37. ไม่สะสมในห่วงโซ่อาหารเนื่องจากจะถูก
ท าลายอย่างรวดเร็วด้วย จุลินทรีย์ต่าง ๆ 
1. Abate 
2. Malathion  
3. fipronil 
4. Indoxacarb 

38. Indoxacarb เป็นสารเคมีในกลุ่มใด 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต  
4. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน 
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39. สารเคมีข้อใด เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบ
สารที่ได้จากธรรมชาติ  
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 

 

40. สารเคมีข้อใด ที่มกีารพัฒนาของสารใน
กลุ่ม โดยการสังเคราะห์ทางเคมีได้รับ
ความส าเร็จอย่างสูง ท าให้ได้สารที่มีพิษ
สูงเฉพาะต่อแมลงและสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง และมีความคงตัวที่ดีขึ้น 
1. สารกลุ่มคาร์บาเมต  
2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์  
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน  
4. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต 
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ชุดที่ 5 
สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

 
41. ข้อใดต่อไปนี้ ท าให้มีการใส่สารกันเสียใน

เครื่องส าอาง 
1. เกลือแร่  
2. วิตามิน 
3. คาร์โบไฮเดรต 
4. น้ า 

42. ข้อใดเป็นสารกันเสียในเครื่องส าอาง 
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Chlorohydrate 

43. ข้อใด เป็นสารที่นิยมใช้ในกลุ่ม BHAs  

1. Gallic Acid  
2. Lactic Acid  
3. Salicylic Acid 
4. Glycolic Acid  

44. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในยาทาเล็บ 
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Cchlorohydrate 

45. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในสเปรย์ระงับ
กลิ่นเท้า  
1. Acetone  
2. Methyl Paraben 
3. 2,5-Diaminotoluene 
4. Aluminum Chlorohydrate 

 

46. ข้อใดที่ท าให้ผิวเกิดสีคล้ า   
1. Tyrosinase  
2. AHAs 
3. Gallic Acid  
4. Ammonium Thioglycolate 

47. ข้อใดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษในยาย้อม
ผม 
1. Acetone  
2. 2,5-Diaminotoluene 
3. Methyl Paraben 
4. Aluminum Chlorohydrate 

48. ข้อใด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
1. Tyrosinase  
2. Ammonium Thioglycolate 
3. AHAs 
4. Gallic Acid  

49. ข้อใดเป็นสารที่อยู่ในน้ ายายืดผม 
1. AHAs 
2. Ammonium Thioglycolate 
3. Tyrosinase  
4. Gallic Acid  

50. ข้อใด เป็นกรดผลไม้ 
1. AHAs 
2. Gallic Acid  
3. Tyrosinase  
4. Ammonium Thioglycolate 
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ชุดที่ 6 
แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

 
51. ในหลัก 4R นั้น repair ตรงกับfข้อใด 

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
52. ในหลัก 4R นั้น reduce ตรงกับfข้อใด 

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
53. ในหลัก 4R นั้น reuse ตรงกับfข้อใด  

1. ลดการใช้  
2. การซ่อมบ ารุง 
3. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 

54. ในหลัก 4R นั้น recycle ตรงกับfข้อใด 
1. การซ่อมบ ารุง 
2. ลดการใช้  
3. น ามาใช้ใหม่โดยใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์เดิม 
4. น ามาใช้ใหม่โดยน าผลิตภัณฑ์เดิมไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

55. ถ้าต้องการให้แชมพูสระผมมีสรรพคุณให้
ผมด าจะใส่สมุนไพรในข้อใด  
1. อัญชัน 
2. มะกรูด 
3. มะขาม  
4. ตะไคร้หอม 

56. ถ้าต้องการให้น้ ายาล้างจานมีสรรพคุณ
ลดกลิ่นคาวจะใส่สมุนไพรในข้อใด 
1. มะกรูด 
2. มะขาม  
3. อัญชัน 
4. ไพล 

57. ถ้าต้องการให้สบู่มีสรรพคุณขัดผิวจะใส่
สมุนไพรในข้อใด  
1. ไพล 
2. อัญชัน 
3. มะขาม 
4. ตะไคร้หอม 

58. ถ้าต้องการสเปรย์ไล่ยุง จะใช้สมุนไพรใน
ข้อใด ทีม่ีสรรพคุณในการไล่ยุง  
1. อัญชัน 
2. มะกรูด 
3. มะขาม 
4. ตะไคร้หอม 
1. มะกรูด 
2. อัญชัน 
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59. กรดซิตริกในธรรมชาติได้จากสมุนไพรข้อใด  

1. ใบบัวบก 
2. มะกรูด 
3. ขม้ิน 
4. อัญชัน 

 

60. พืชในข้อใด ที่เหมาะสมในการน าไปใช้

ในการดับกลิ่นในห้องน้ ามากที่สุด  

1. ไพล 
2. ขม้ิน 
3. มะกรูด 
4. อัญชัน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 1 
เรื่อง สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

 
1. บอกลักษณะความเป็นพิษของสารเคมีได้ 

2. บอกความเป็นพิษของสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงานได ้
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เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 1  
เรื่อง สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมี

จากส านักงาน 
 

สารพิษ 
สารพิษ คือ สารเคมีใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกาย

โดยการกิน การหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง หรือการฉีด แล้วท าให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้าง
และหน้าที่ของร่างกาย 

สารพิษสามารถจ าแนกได้ หลายแบบ เช่น จ าแนกตามการออกฤทธิ์ หรือจ าแนกตาม
ทางท่ีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

 
การจ าแนกประเภทของสารพิษ 
จ าแนกตามการออกฤทธิ์ 
ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้กันอยู่เสมอในอุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการ  แบ่ง

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สารระคายเคือง 

สารระคายเคือง เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง แต่เป็นเหตุท าให้เกิดการ
อักเสบ เช่น การพุพอง หรือ เป็นผื่นแดง ของเนื้อเยื่อผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมี  สาร
ระคายเคืองยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก ได้แก่ สารที่ออกฤทธิ์ระคายเคืองทันที  (Acute 
Irritation) สารที่ออกฤทธิ์แบบสะสม (Cumulative Irritation) สารระคายเคืองที่เกิดจากฤทธิ์
ก ัดกร่อน  (Corrosive Irritation) และสารระคายเค ืองที ่เก ิดขึ ้น เมื ่อถ ูกแสงหรือรังสี  
(Phototoxicity Irritation) เป็นต้น 

2. สารกัดกร่อน 
สารกัดกร่อน จะท าลายเซลเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่ถูกสัมผัสท าให้เกิดการ

ย่อยสลายของเนื้อเยื่อและเกิดความเจ็บปวดรุนแรง สารกัดกร่อนอาจมีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็ง 
ของเหลว หรือ แก๊ส การกัดกร่อนอาจเกิดขึ้นได้ต่อผิวหนังภายนอก ดวงตา รวมไปถึงเนื้อเยื่อ 
ต่าง ๆ ของอวัยวะภายใน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร หรือ ระบบหมุนเวียน
โลหิต ได้อีกด้วย สารกัดกร่อนที่เป็นของเหลวมักท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้สูง เนื่องจากเม่ือ
เกิดการสัมผัส สารกัดกร่อนจะแพร่กระจายบนผิวบริเวณที่สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว  บางครั้ง
สามารถซึม 
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ผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ ท าให้สารกัดกร่อนสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อของร่างกาย ส่วนสารกัดกร่อนที่
เป็นแก๊สหรือไอมักจะไม่ท าให้เกิดอาการในทันที แต่จะสะสมหรือละลายปนอยู่ในร่างกายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งจนมีปริมาณสูงพอที่ท าให้ออกฤทธิ์ได้จึงจะแสดงฤทธิ์การกัดกร่อนให้รู้สึกได้ ส่วน
สารกัดกร่อนที่เป็นของแข็งมักไม่เป็นอันตรายมากในการสัมผัสโดยตรงเนื่องจากจะไม่เกิดการ
แพร่กระจายบนผิวหนังเป็นบริเวณกว้างเท่าของเหลวหรือไอ แต่อันตรายมักจะเกิดเนื่องจากการ
สูดหายใจเข้าไปในลักษณะฝุ่น ผง หรือ ละออง มากกว่า 

3. สารก่อภูมิแพ้ 
อาการภูมิแพ้ เป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายใช้ต่อต้านสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายด้วย

ระบบภูมิคุ้มกันภายในของร่างกาย การเกิดภูมิแพ้มักมีสาเหตุจากการกระตุ้นของสารเคมีชนิดใด
ชนิดหนึ่งหรือสารเคมีที่มีลักษณะโมเลกุลคล้ายคลึงกับสารเคมีชนิดนั้นที่ร่างกายไม่ยอมรับ 
อาการภูมิแพ้อาจเกิดได้ทันทีทันใดเพียงไม่ก่ีนาทีหลังจากได้รับสารพิษและอาจรุนแรงถึงขั้นท าให้
เกิดการช๊อกจนเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา อาการภูมิแพ้บางชนิดอาจไม่แสดงออก
อย่างรุนแรงทันทีแต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน  และมีอาการรุนแรงต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 
ผิวหนังเกิดเป็นผื่นแดง มีอาการคัน ไม่จนถึงเกิดอาการพุพอง หากร่างกายเคยได้รับการกระตุ้น
จากสารพิษมาก่อนแล้วร่างกายอาจสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาและท าให้อาการภูมิแพ้ลดลงเมื่อได้รับ
สารนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง 

อาการภูมิแพ้อาจปรากฏขึ้นภายหลังได้รับสารพิษ หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ขับ
สารพิษออกจากร่างกายไปหมดแล้ว มนุษย์เราอาจเกิดอาการภูมิแพ้จากวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การแพ้ฝุ่นละออง หรือ เกสรดอกไม้ เป็นต้น ร่างกายของแต่ละคน จะมี
ความต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ได้แตกต่างกันออกไป  ผู้ปฏิบัติงานควรทราบหรือได้รับการ
ทดสอบว่าตนเองเกิดอาการแพ้ต่อสารเคมีที่ต้องใช้งานอยู่หรือไม่ 

4. สารขัดขวางการหายใจ 
สารเคมีประเภทนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปขวางการเดินทางของออกซิเจนสู่ส่วน

ส าคัญต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง และต่อมไร้ท่อต่าง ๆ การรับสารเคมีประเภทนี้เข้าไป
อาจท าให้เกิดอาการหมดสติ หรือ เกิดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปแทนที่
ออกซ ิเจนที ่ห าย ใจ เข ้า ไป  ต ัวอย ่า งสาร เคม ีเห ล ่านี ้ได ้แก ่ แอ เซท ิล ิน  (Acetylene) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) อาร์กอน (Argon) ฮีเลียม (Helium) ไนโตรเจน และ
มีเทน (Methane) เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าสารเหล่านี้บางชนิดพบอยู่ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
และจะไม่แสดงความเป็นอันตรายหากส่วนผสมหรือความเข้มข้นในบรรยากาศอยู่ในระดับต่ า 
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แต่ถ้ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นก็จะเกิดความเป็นพิษอย่างรุ่นแรงได้ 
สารเคมีอีกประเภทหนึ่งสามารถเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในฮีโมโกลบินของเม็ดเลือด

แดงได้ดี ท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถท าหน้าที่ถ่ายทอออกซิเจนให้แก่ระบบหมุนเวียนโลหิตใน
ร่างกาย  ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนในระดับที ่ท าให้เสียชีวิตได้ สารเคมีเหล่านี ้  ได้แก่ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) หรือ 
สารประกอบประเภทไซยาไนด์อื่น ๆ เป็นต้น 

5. สารก่อมะเร็ง 
สารก่อมะเร็ง คือ สารเคมีที่ท าให้ระบบร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโต

ของเซลได้ เซลมะเร็ง ก็คือเซลที่เจริญเติบโตอย่างผิดปรกติถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกใน
การเกิดมะเร็งอย่างแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากสารเคมีที่เข้าไปท าปฏิกิริยาโดยตรงกับ DNA หรือ
สารพันธุกรรมภายในเซล เป็นผลท าให้เซลของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร 

สารก่อมะเร็งเป็นสารเคมีอันตรายร้ายแรง เนื่องจากความเป็นพิษอาจสะสมอยู่ใน
ร่างกายเป็นเวลานานโดยไม่สามารถสังเกตเห็นอาการได้และจะแสดงอาการออกมาภายหลังเมื่อ
ถึงข้ันอันตรายร้ายแรงแล้วจนไม่อาจรักษาได้ทันท่วงที 

6. สารท าลายระบบสืบพันธุ์ หรือ สารสืบทอดทางพันธุกรรม 
สารเคมีเหล่านี้จะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ เช่น  ท าให้เกิดการผิดปรกติต่อการ

ตั้งครรภ์ หรือการเจริญพันธุ์โดยทั่ว ๆ ไป รวมไปถึง การแท้ง การเกิดรูปร่างที่ผิดปรกติ 
ปัญญาอ่อน หรือ การท าให้เป็นหมัน และสามารถท าให้เกิดผลกระทบได้ทั้งในเพศชายและ
หญิง ตัวอย่างสารเคมีที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่  เอทิลีนไดโบรไมด์ 
(Ethylene Dibromide) และไดโบรโมคลอโรโพรเพน (Dibromochloropropane) เป็นต้น 

7. สารท าลายระบบประสาท 
สารท าลายระบบประสาทนี้ จะท าให้เกิดผลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ

ประสาทส่วนกลาง หรือ ประสาทส่วนนอก แบบชั่วคราวหรือเป็นการถาวร การตรวจความเป็น
พิษต่อระบบประสาทในปัจจุบันยังต้องอาศัยวิธีการและเครื่องมือตรวจวัดที่ค่อนข้างซับซ้อน  
อาการจากการรับพิษต่อระบบประสาทที่จะสังเกตเห็นได้ ได้แก่ ความสามารถในการพูด หรือ  
การทรงตัวที่เสียไป สารท าลายระบบประสารทมักเป็นสารประเภทออกฤทธิ์แบบสะสม ไม่แสดง
อาการให้เห็นในทันที แต่อาการจะแสดงออกภายหลัง จึงเป็นกลุ่มสารพิษที่ต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษหากจ าเป็นต้องเก่ียวข้องด้วย 
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จ าแนกตามทางท่ีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 
การจ าแนกสารพิษตามทางที่พิษเข้าสู่ร่างกาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1. สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก (Swallowed Poisons) ได้รับสารพิษโดยการดื่ม

หรือรับประทานเข้าไป สารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหารและท าอันตรายต่อเนื้อเยื่อ

ของอวัยวะที่เป็นช่องทางของอาหาร โดยเฉพาะกระเพาะอาหารและล าไส้ บางชนิดท าลาย

อวัยวะอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เห็ดมีพิษท าให้ตับอักเสบ และไตวาย เป็นต้น ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทาง

ปากจะมีอาการอาเจียน (บางครั้งอาจมีเลือดปนออกมากับอาเจียนด้วย) ปวดท้อง จุกเสียด บาง

รายมีอาการท้องเดินด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษ สารพิษประเภทนี้ ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว 

ปรอท อาหารบูดเสีย ล าโพง เห็ดมีพิษ แมงดาทะเลมีพิษ ทอกซินของรา กรด เบส สารเคมีทาง

การเกษตร และยาบางชนิด เป็นต้น 

2. สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ (Inhaled Poisons) สารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่าน

ทางระบบหายใจ สารพิษประเภทนี้ท าให้เกิดอาการไอ ปวดแสบปวดร้อนในอก หายใจล าบาก 

ปวดศีรษะ วิงเวียน และหมดสติ สารพิษประเภทนี้ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคลอรีน 

แก๊สแอมโมเนียจากสารท าความสะอาดภายในบ้าน และเฮโรอีนที่เสพโดยการสูดเอาไอระเหย  

เข้าไป เป็นต้น 

3. สารพิษที่ฉีดเข้าไป (Injected poisons) สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดพิษผ่าน

เข้าสู่กระแสเลือด สารพิษประเภทนี้รวมถึงสารพิษที่เกิดจากการกัดหรือต่อยของแมลงและสัตว์ 

มีพิษ ท าให้เกิดอาการปวด ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่ถูกสารพิษ บวม ปวดศีรษะ วิงเวียน 

คลื่นไส้ อาเจียน หายใจล าบาก และชีพจรเต้นผิดปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษ สารพิษ

ประเภทนี้ ได้แก่ เฮโรอีนที่เสพโดยการฉีดเข้าเส้นเลือด พิษของผึ้ง ต่อ แตน แมงมุม และงูพิษ 

เป็นต้น 

4. สารพิษที่ดูดซึมเข้าไปทางผิวหนัง (Absorbed poisons) สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดย

การดูดซึมทางผิวหนังหรือเข้าตา สารพิษประเภทนี้จึงท าอันตรายต่อผิวหนังหรือตา โดยท าให้

ผิวหนังไหม้ คัน ปวดแสบปวดร้อน เคืองตา ปวดศีรษะ ชีพจรและการหายใจผิดปกติ สารพิษ

ประเภทนี้ ได้แก่ กรด ด่าง สารท าความสะอาด และสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น 
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สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 
 

ประโยชน์ของกรดและเบส ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
1. ใช้เติมในอาหาร เช่น การเติมน้ าส้มสายชู เพ่ือให้อาหารมีรสเปรี้ยว การแช่อาหารใน

น้ าปูนใสเพ่ือให้อาหารกรอบ 
2. ใช้ท าความสะอาดร่างกาย เช่น ใช้แชมพูที่เป็นเบสในการสระผม ใช้ครีมนวดผมที่

เป็นกรดในการปรับสภาพผม ใช้สบู่ที่มีความเป็นเบสในการท าความสะอาดร่างกาย 
3. ใช้ท าความสะอาดเครื่องใช้ พื้นห้องน้ าและสุขภัณฑ์ เช่น ใช้น้ ายาที่มีฤทธิ์เป็นกรดท า

ความสะอาดห้องน้ าและสุขภัณฑ์ 
4. ใช้เป็นยารักษาโรค เช่น ใช้ยาที่เป็นเบสในการลดกรดในกระเพาะอาหาร 
 
อันตรายจากกรดเข้มข้น มีดังนี ้
1. ไอของกรดจะท าให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ดวงตาและระบบหายใจเกิดการ

ระคายเคือง 
2. ถ้ากรดถูกผิวหนังหรือดวงตา จะท าให้อักเสบอย่างรุนแรง เกิดรอยไหม้ 
3. ถ้ารับประทานเข้าไปจะกัดอวัยวะภายในอย่างรุนแรง 
 
อันตรายจากเบสเข้มข้น 
1. ไอของเบสท าให้ระคายเคืองต่อระบบหายใจ 
2. ถ้าถูกผิวหนังจะท าให้เกิดรอยไหม้หรือเกิดอาการระคายเคือง ถ้าเข้าตาจะท าให้ 

ตาอักเสบหรือระคายเคือง 
3. ถ้ารับประทานเข้าไปจะท าลายอวัยวะภายใน 
 
สารกัดกร่อนเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย สร้างการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อ

ผู้ปฏิบัติงานได้  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในสถาน
ประกอบการที่มีการใช้งานสารกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ควรที่จะหาข้อมูลและเตรียมการป้องกันกรณี
ฉุกเฉินไว้ด้วย 
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กรดซัลฟูริก (กรดก ามะถัน) H2 SO4 

 
Sulfuric Acid 

 
กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) หรือเรียก กรดก ามะถัน ไฮโดรเจนซัลเฟต มีสูตรเป็น 

H2SO4  เป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายในน้ าได ้กรด Sulfuric กรดนี้
เป็นกรดที่ส าคัญ และใช้กันมากในอุตสาหกรรมแทบจะทุกประเภท ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ปรากฏ
ในการท าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป อาจกล่าวได้ว่า ปริมาณการใช้กรดกรดซัลฟูริ กเป็นเครื่องแสดง
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ใช้กรดกรดซัลฟูริกมีการท าปุ๋ย การ
ผลิตสารประกอบพวก Sulfate ต่าง ๆ อุตสาหกรรมหนัง ท าแผ่นดีบุก โลหะชุบ น้ าตาล สี สิ่งทอ 
ท าสบู่ โรงกลั่นน้ ามัน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม และ
กระบวนการบ าบัด และปรับปรุงน้ าเสีย รวมไปถึงน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ กรดนี้มีขายในรูป
ของสารละลายกรดซัลฟูริกในน้ า หรือ Sulfur Trioxide ในกรดซัลฟูริก  เรียกว่า Oleum 

เนื่องจากกรดซัลฟูริกจัดเป็นกรดแก่จึงมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะต่าง ๆ ได้ดี และเมื่อ
การสัมผัสเกิดจากกรดซัลฟูริกความเข้มข้นจะท าให้เกิดออกไซด์ของก ามะถัน และไฮโดรเจนซึ่ง
พร้อมจะลุกไหม้หรือระเบิดได้หากมีความร้อน และประกายไฟ 
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กรดไนตริก (กรดดินประสิว) HNO3 

 
กรดนี้ ใช้ ในการผลิตปุ๋ ย  Ammonium Nitrate และวัตถุระเบิด  เช่น  TNT และ 

Nitroglycerine ใช้ในการสังเคราะห์ สารประกอบพวก Nitrate Aqua Fortis เป็นชื่อเรียกกรด 
Nitric อีกชื่อหนึ่ง ใช้กัดโลหะ เขียนลวดลายลงบนแผ่นโลหะ Fuming Nitric Acid หมายถึง กรด 
Nitric ที่มีความเข้มข้นของ Nitrogen Dioxide สูง กัดผิวหนังเป็นแผลสีเหลือง กัดสารได้หลาย
ชนิดทั้งโลหะและอโลหะ กรด Nitric นี้ นอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้ว ยังเป็นตัวให้ Oxygen  
ได้ดี และให้ควันพิษของ Nitrogen Dioxide ดังนั้นเมื่อกรด Nitric เข้มข้นถูกกับอะไรที่เป็น
เชื้อเพลิงได้ดี เช่น เศษผ้า เศษไม้ หรือสารอินทรีย์ จะท าให้ลุกไหม้ได้ ภาชนะที่ใช้บรรจุจึงใช้แก้ว 
ซึ่งต้องป้องกันการกระทบอย่างดี กรด Nitric เป็นสาเหตุของอุบิติเหตุเครื่องบิน Pan American 
ตกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2516 เมื่อเครื่องบินชื้นได้ 2-3 นาที เกิดมีควันออกมาจากที่เก็บสินค้า 
35 นาทีต่อมาเครื่องบินตกที่สนามบินบอสตัน ไฟที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากกรด Nitric ซึมออกจาก
ขวด ซึ่งบรรจุอยู่ในลังไม้ที่มีข้ีเลื่อยเป็นตัวกันกระแทก คนที่ขนสินค้าไม่ได้สังเกตเครื่องหมายนอก
ลังที่แสดงให้เอาด้านไหนตั้งขึ้น ขวด Nitric จึงอยู่ในท่าตะแคง ท าให้กรดซึมออกมาผสมกับ 
ขี้เลื่อยได้ จึงเกิดไฟลุกชื้น นอกจากนั้น กรด Nitric ยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น 
Reducing Agent เช่น Alcohol 

 
กรดฟอสฟอริก (Phosphoric) H3PO4 

กรดฟอสฟอริกบริสุทธิ์เป็นของแข็ง ถ้าเข้มข้นน้อยลงจะเป็นของเหลว ท าจากปฏิกิริยา
ระหว่างกรด Sulfuric หรือกรด Hydrochloric กับหิน Phosphate ใช้ในการท าสารพวก 
Phosphate ที่ใช้เป็นปุ๋ย ใช้ในการผลิตผงซักฟอก ผลิตยา อาหาร และการท าความละอาดโลหะ 
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กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) HCl 

 
ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้กรดไฮโดรคลอริกจะไม่มากเท่ากรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริกก็

เป็นกรดที่ส าคัญตัวหนึ่ง ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง Sodium chloride กับกรด กรดซัลฟูริก
กรดนี้มีทั้งชนิดที่เป็นแก๊ส Hydrogen Chloride บรรจุถัง และชนิดที่เป็นสารละลาย ใช้ในการ
สังเคราะห์สารประกอบพวก Chloride ใช้ในการบัดกรี ใช้ท าความสะอาดโลหะก่อนน าไปชุบ ใช้
ท ากรดอ่ืน ๆ ใช้กัดโลหะและในการเขียนลายบนแผ่นโลหะ ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว เหล็กกล้า 
กาว หนัง กระดาษ สี ล้างและอัดรูป น้ าตาล ผงชูรส ใช้ผสมน้ ายาขัดห้องน้ า Aqua Regia เป็น
น้ ายาที่มี กรด Hydrochloric เข้มข้นผสมกับกรด Nitric เข้มข้นในอัตราส่วน 3: 1 หรือเรียกว่า 
Nitrohydrochloric Acid ใช้เป็นน ้ายากัดโลหะ โดยเฉพาะทองและ Platinum ตัวกรดไฮโดร
คลอริกไม่ท าปฏิกิริยากับสารที่เป็นเชื้อเพลิงดังเช่นกรด Nitric ถ้าท ากรดหกจะให้ควันของ 
Hydrogen Chloride กัดเยื่อจมูก เวลาเปิดขวดควรท าให้เย็นเสียก่อน มิฉะนั้น ถ้าความดันไอใน
ขวดสูง จะท าให้ควันพลุ่งออกมา 

 
กรดเปอร์คลอริก (Perchloric) HCIO4 

กรดนี้นอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้ว ยังเป็นตัวให้ Oxygen ได้ดี จึงเป็นอันตรายเมื่อ
กรดนี้ถูกกับเชื้อเพลิง เช่น ไม้ หรือสารอินทรีย์ต่าง ๆ กับ Alcohol จะระเบิดได้ กรดเข้มข้นหยด
ลงบนกระดาษลุกเป็นไฟได้ง่ายมาก ความร้อนท าให้เกิดการระเบิดได้เนื่องจากการสลายตัว 
4 HCIO4 —> 2CI2 + 7O2 + 2 H2O 

 
กรดไฮโดรฟูโอริก (hydrofluoric) HF 

ท ามาจากปฏิกิริยาระหว่างหิน Fluospar (CaF2) กับกรด Sulfuric เป็นกรดที่ใช้มากใน
อุตสาหกรรมแก้ว เพราะสามารถละลายแก้วได้ ภาชนะที่ใช้บรรจุจึงใช้แก้วไม่ได้ มักจะใช้ขวด 
Polyethene แทน กรดหรือไอของกรด เมื่อถูกผิวหนังจะกัดผิวหนัง ท าให้ขาว เนื้อเยื่อภายใต้จะ
ตายและท าให้ปวดมากชนิดที่ยาแก้ปวดธรรมดาไม่สามารถช่วยบรรเทาได้ 
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กรดฟอร์มิก (Formic) HCOOH 
กรด Formic เป็นกรดอินทรีย์ มาจากค าละตินว่า Formica แปลว่า มด เพราะเป็นกรด

ที่ได้จากมด ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง Carbon Monoxide กับ Sodium Hydroxide ที่ 
200 เซลเซียส ภายใต้ความดันอากาศสูง หรือเป็นผลพลอยได้ จากการผลิตกรด Acetic โดยการ 
Oxidise naphtha กรด formic เจือจางใช้ฆ่าเชื้อโรค ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบพวก 
formate เป็นตัวท าให้น ้ายางดิบจับก้อน เป็น reducing agent ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง 
และในการชุบโลหะ แต่กรดเข้มข้นเป็นพิษ และกัดผิวหนังเป็นแผลที่เจ็บปวดมาก สลายตัวช้า ๆ 
หรือกับกรด Sulfuric เข้มข้น ให้น้ า กับแก๊ส Carbon Monoxide 

 
 

กรด Acetic (กรดน้ าส้ม) CH3COOH 
ในน้ าส้มสายชูมีกรด Acetic ผสมอยู่ร้อยละ 3-6 กรด Glacial Acetic คือกรด Acetic 

ที่มีเนื้อกรดอยู่ร้อย ละ 99.5 กัดผิวหนัง กรดนี้แข็งตัวที่อุณหภูมิ 17°ซ มีลักษณะเหมือนน ้าแข็ง 
จึงอาจสร้างปัญหาในการเก็บ เพราะ มันจะขยายตัวเมื่อแข็ง ท าให้ภาชนะที่ใส่แตกได้ กรด 
Acetic เป็นกรดอินทรีย์ที่ ส าคัญที่สุด อาจท าได้จากการ Oxidise Acetaldehyde โดยมี 
Manganese Acetate เป็น Catalyst หรือโดยการ Oxidise สารประกอบ Paraffin ที่มีจ านวน 
Carbon 5-7 อะตอม หรือจากน ้ามันปิโตรเลียม ผลพลอยได้จากการผลิตกรด Acetic โดยวิธีนื้ 
จะมีกรด Formic กรด Propionic, Succinic และ Acetone นอกจากนั้นก็มีวิธีผลิตจาก
ปฏิกิริยาระหว่าง Methanol กับ Carbon Monoxide ที่อุณหภูมิและความดันสูง จากการเผา
ไหม้ในที่มีอากาศจ ากัด และจากการหมัก 

อุตสาหกรรมที่ใช้กรด Acetic มีการท าสี การจับก้อนของยางดิบ ท าน้ าส้มสายชู ใช้เป็นตัว
ท าละลายในการผลิต Cellulose Acetate Acetic Anhydride เป็นอนุพันธ์ของกรด ใช้ท า
แอสไพริน 
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แอซีทิล คลอไรด์ (Acetyl Chloride) CH3COCl 
เป็นของเหลวที่ให้ควัน ใช้ในการท าปฏิกิริยาสังเคราะห์สาร ท าปฏิกิริยารุนแรงกับน ้า ให้ 

Hydrogen Chloride และกรด Acetic เป็นสารกัดกร่อนและลุกติดไฟได้ 
 

Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide NaOH, KOH 
Sodium, Potassium Hydroxide เป็นด่างที่ผลิตจากการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปใน

สารละลายของเกลือ Chloride มีจ าหน่ายในรูปของเม็ดแข็ง ดูดน้ าหรือความชื้นได้ดี มีคุณสมบัติ
ในการละลายไขมัน จึงมักใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการล้างไขออก ใช้ผลิ ตสารเคมีอ่ืน ๆ ใช้ใน
อุตสาหกรรมท าสบู่ อุตสาหกรรมกระดาษ เพ่ือแยก Lignin ที่ไม่ต้องการออกจากเยื่อไม้ ใช้ใน
อุตสาหกรรม Rayon และ Cellophane ตามบ้านมีใช้ในรูปของยาล้างท่อและอ่างน้ าที่อุดตัน 
สารละลายที่เข้มข้นกัดโลหะบางชนิดได้ เช่นอะลูมิเนียม สังกะสี และดะถั่ว เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนัง ละลายน ้าให้ความร้อนสูง 

 
แอมโมเนีย (Ammonia) NH3 

เป็นสารเคมีที่มีการใช้มากรองลงมาจากกรดซัลฟูริกส่วนใหญ่ได้มาจากขบวนการ Haber 
ที่ผสม Hydrogen กับ Nitrogen ที่ความดันและอุณหภูมิสูง วัตถุดิบของการผลิต Ammonia 
คือ water Gas หรือ Synthesis Gas ส่วนน้อยได้จากการกลั่นถ่านหิน อุตสาหกรรมที่ ใช้ 
Ammonia มากคือในการท าปุ๋ย ใช้ผลิตสารเคมีอ่ืน ๆ เช่น Ammonium Sulfate และ Nitrate 
Sodium Bicarbonate และ Carbonate, Calcium Carbonate, Sodium Nitrate, Urea ใช้
ท าวัตถุ ระเบิด ใช้ในการกลั่นน้ ามัน โดยเป็นตัวท าลายฤทธิ์กรดที่ติดอยู่ในน ้ามันซึ่งจะกัดเครื่อง
เหล็กต่าง ๆ ใช้ในระบบท าความเย็น ฟอกน ้าตาล ฟอกหนัง ใช้ในการย้อมสีเส้นใย ใช้เป็นน ้ายา
ล้าง ใส่ในยางเป็น Stabilizer ไม่ให้จับก้อน ใช้ท า Hexame-Thylenediamine ซึ่ง Condense 
กับกรด Adipic ให้ Monomer ในการผลิต Nylon – 66 Ammonia มีทั้งชนิดเป็นแก๊สและเป็น
สารละลาย Ammonium Hydroxide แก๊สและไอจากสารละลายท าให้แสบตา แสบจมูก ตาแดง 
สารละลายเข้มข้นไวไฟและมีฤทธิ์กัดกร่อนมาก มีความดันไอสูง ถังแก๊สหรือขวดต้องไม่ตั้งไว้ให้
ถูกแสงหรือความร้อน เวลาเปิดขวดต้องระวัง เพราะในที่อากาศร้อน จะมีไออยู่ในขวดมาก เมื่อ
คลายจุก ไอจะผลักดันออกมา ท าให้สารละลายกระเด็นเข้าตาได้ อ านาจการกัดกร่อนขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ Ammonia ในสารละลายนั้น เมื่อผสมกับ Bromine จะระเบิดได ้
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สารเคมีจากห้องส านักงาน 

น้ ายาลบค าผิด 

 

ปัจจุบันน้ ายาลบค าผิดได้เข้ามาแทนที่ยางลบมากขึ้น เนื่องจากใช้สะดวก ไม่ต้องออก
แรง แถมยังไม่ต้องอารมณ์เสียกับ ปัญหากระดาษเปื่อยหรือขาดอีกด้วย ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์
น้ ายาลบค าผิดจ าหน่ายหลายยี่ห้อและรูปแบบ เช่น บรรจุในขวด  หรือในปากกา โดยอาจมี
ส่วนผสมโดยละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่ทั่วไปจะประกอบด้วยสารทึบแสงซึ่งช่วยปิดทับค าผิด 
เช่น Titanium Dioxide ตัวท าละลาย เช่น น้ า ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย สารที่ช่วยให้
สารทึบแสงกระจายตัวได้ในตัวท าละลาย และอาจแต่งสีบ้าง ส่วนประกอบที่เป็นตัวท าละลาย
อินทรีย์นี้เองที่อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้หากมีการใช้ไม่ถูกต้อง หรือมีการสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
นาน ๆ ตัวท าละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในน้ ายาลบค าผิด ได้แก่ เมทิลคลอโรเฮกเซน 
(Methylchlorohexane) 

 
Methylchlorohexane 

ชื่ออ่ืนๆ: Chlorohexylmethane, Hexahydrotoluene, Toluene Hexahydride  

 

โครงสร้างเคมี: C7H14 
คุณสมบัติทั่วไป: ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายเบนซีน ไม่ละลายในน้ า ติดไฟได้ ท าปฏิกิริยา

กับกับ Oxidizing Agent 
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อันตราย ความเป็นพิษ และการป้องกันแก้ไข: 
การติดไฟและระเบิด 
Methylchlorohexane จัดเป็นสารที่ติดไฟได้ง่าย จึงควรหลีกเลี่ยงการน าสารนี้เข้าไป

ใกล้ เปลวไฟ ประกายไฟ หรือบุหรี่  เมื่ อ เกิดการลุกไหม้แล้ วให้ ดับด้ วยเคมีชนิ ดแห้ ง 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ ายาดับเพลิงชนิดโฟม เนื่องจากน้ าไม่มีประสิทธิภาพดีพอ นอกจากนี้
ยังควรระวังการสูดดมแก๊สที่เกิดจากการเผาไม้ของ Methylchlorohexane เนื่องจากเป็นแก๊สที่
เป็นอันตราย 

อันตรายจากการสูดดม 
Methylchlorohexane มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยท าให้เกิดอาการระคาย

เคืองจมูก และล าคอ เวียนศีรษะ มึนงง ง่วงนอน และการสูดดมเข้าไปก็เป็นวิธีการที่จะได้รับสาร
นี้ได้ง่ายที่สุด ดังนั้นเมื่อต้องการท างานโดยใช้น้ ายาลบค าผิดอย่างต่อเนื่องนาน ๆ ควรท าใน
บริเวณที่มีการระบายอากาศดี หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่สูดดมน้ ายาโดยตรง  หรือมีอุปกรณ์เพ่ือ
ป้องกันหรือลดการสูดดมเข้าไป หากเริ่มมีอาการเวียนศีรษะควรหยุดใช้แล้วย้ายออกไปสูดอากาศ
ที่บริสุทธิ์ 

อันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนัง 
เมื่อสัมผัสกับ Methylchlorohexane บ่อย ๆ จะท าให้ผิวหนังแห้ง ดังนั้นจึงควรล้าง

บริเวณท่ีสัมผัสด้วยน้ าสะอาด 
อันตรายเม่ือเข้าตา 
ท าให้เกิดอาการตาแดง ดังนั้นให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก ๆ หลาย ๆ ครั้ง เป็น

เวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเป็นระยะ 
อันตรายเม่ือรับประทานเข้าไป 
ท าให้คลื่น ไส้  และหากส าลักอาจท าให้ เกิดปอดอักเสบจากสารเคมี  เมื่อได้รับ 

Methylchlorohexane เข้าไปโดยการรับประทาน ให้บ้วนปากมาก ๆ แล้วน าผู้ป่วยไปพบ
แพทย ์

อันตรายจากการได้รับสารเรื้อรัง 
ยังไม่มีการทดสอบการก่อมะเร็งจากสารนี้ แต่อาจมีผลต่อตับและไต 
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ปากกาไวท์บอร์ดหรือปากกาเคมี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปากกาไวท์บอร์ดหรือปากกาเคมีมีกลิ่นฉุนของสารเคมีกลิ่นที่ว่านั้นคือสารเคมีที่เรียกว่า  
“ไซลีน” สารไซลีนใช้ เป็นทินเนอร์หรือสารละลายในหมึก ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตสี อุตสาหกรรมงานพิมพ์ โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์
ไม้ อู่เคาะพ่นสี ฯลฯ 

สารไซลีน สามารเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ทางผิวหนังและการหายใจ เมื่อผ่านเข้าทางผิวหนัง
จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อย่างรุนแรง ส่วนการหายใจเข้าสู่ร่างกาย จะถูกส่งไปยัง
ปอด ผ่านเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งผลต่อร่างกายได้หลายระดับ ตามปริมาณที่รับเข้าไป เช่น 
ท าให้มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นเหียนอาเจียน เกิดการเสียวคอและหน้าอก เกิดการระคายเคืองตาและ
ระบบทางเดินหายใจ ไอและน้ ามูกไหล นอกจากนี้การรับสารไซลีน ในปริมาณไม่มากต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลานาน ก็สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน การสูดไอเคมีเข้าไปเรื่อย  ๆ จะไป
กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เกิดอาการชา สั่นกระตุก หวาดกลัว ความจ าเสื่อม 
อ่อนเพลีย จิตใจกระวนกระวาย ทรงตัวล าบาก เบื่ออาหาร คลื่นเหียน และท้องอืด  

ปากกาเคมีมีสารเคมีไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) อยู่ด้วย สารนี้ระเหยได้ง่าย
และมีกลิ่นฉุน หากสูดดมเป็นเวลานานจะมีผลท าให้เกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือด
ขาวลดลง จึงป่วยเป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ยังให้ไขกระดูกท างานผิดปกติจนอาจเกิดเป็นมะเร็ง
ขึ้นมาเรียกว่า มะเร็งไขกระดูก 
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นอกจากนี้ปากกาเคมีมี Dimethylbenzene มีผลกดระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้
การประสานการเคลื่อนไหวถูกรบกวน ระยะเวลาในการตอบสนองนานขึ้น เกิดภาวะอ่อนแรง 
ซึมเศร้า วิตกกังวล รู้สึกเหมือนเมาสุราตลอดเวลา และมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลองเพ่ิมเติมพบว่า Dimethylbenzene เป็นพิษต่อหู โดยมีผลท าลาย 
Outer Hair Cell แต่ไม่ท าให้ Spiral Ganglia เปลี่ยนรูปไป นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีประวัติ
สัมผัสสารนี้เป็นประจ ามีส่วนสัมพันธ์กับ ภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ า คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผิดปกต ิหายใจติดขัด และมีผิวสีคล้ าเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน 
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แบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษ คือ .……………………………………………………………………………………………….. 

2. กรดเข้มข้น มีการออกฤทธิ์แบบ .…………………………………………………………………… 

3. อุตสาหกรรมที่มีการใช้กรดซัลฟูริก ได้แก่ .……………….……………………………………… 

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

4. อุตสาหกรรมที่มีการใช้กรดฟอสฟอริก ได้แก่ …………………..……………….……………… 

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

5. อุตสาหกรรมที่มีการใช้แอมโมเนีย ได้แก่ .………………..……………………………………… 

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

6. ในน้ ายาลบค าผิดมีสารเป็นพิษ ได้แก่ ……………………………………………………………… 

7. ในปากกาเคมีมีสารเป็นพิษ ได้แก่ …………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษ คือ สารเคมีใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส เมื่อเข้าสู่

ร่างกายโดยการกิน การหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง หรือการฉีด แล้วท าให้เกิด

อันตรายต่อโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 

2. กรดเข้มข้น มีการออกฤทธิ์แบบ สารกัดกร่อน 

3. อุตสาหกรรมที่มีการใช้กรดซัลฟูริก ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัง ท าแผ่นดีบุก โลหะชุบ  

น ้าตาล สี สิ่งทอ ท าสบู่ โรงกลั่นน ้ามัน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมฟอกย้อม 

4. อุตสาหกรรมที่มีการใช้กรดฟอสฟอริก ได้แก่ ใช้เป็นปุ๋ย ใช้ในการผลิตผงซักฟอก ผลิต

ยา อาหาร และการท าความละอาดโลหะ 

5. อุตสาหกรรมที่มีการใช้แอมโมเนีย ได้แก่ การท าปุ๋ย ใช้ผลิตสารเคมีอ่ืน  ๆ เช่น 

Ammonium Sulfate แ ล ะ  Nitrate Sodium Bicarbonate แ ล ะ  Carbonate, 

Calcium Carbonate, Sodium Nitrate, Urea ใช้ท าวัตถุระเบิด ใช้ในการกลั่น

น้ ามัน 

8. ในน้ ายาลบค าผิดมีสารเป็นพิษ ได้แก่ เมทิลคลอโรเฮกเซน (Methylchlorohexane) 

9. ในปากกาเคมีมีสารเป็นพิษ ได้แก่ ไซลีน ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 2 
เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

 
1. บอกชนิดของสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมได ้

2. บอกความเป็นพิษของสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมได้ 
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สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม: สารพิษจากอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าโดยใช้สารเคมีที่เป็นสารพิษที่เป็นปัจจัยในการผลิตและ

โรงงานที่ผลิตสารเคมีข้ันพ้ืนฐานออกไปใช้ในกิจการอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมชนิด
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1. โรงงานผลิตสารเคมี เป็นโรงงานที่ผลิตสารเคมีชนิดต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในกิจการ
ต่าง ๆ เช่น ผลิตกรดก ามะถัน โซดาไฟ กรดเกลือ โซเดียมซัลเฟต ฯลฯ ในปัจจุบันโรงงาน
ประเภทนี้ยังคงมีกระจายอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้พยายามที่จะให้
โรงงานชนิดนี้ไปตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดท าขึ้นใหม่แล้ว 

2. โรงงานผลิตยาฆ่าแมลง  โรงงานผลิตยาฆ่าแมลงส่วนมากจะเป็นโรงงานที่น าสารเคมี

เข้ามาผสมหรือน ายาฆ่าแมลงเข้ามาบรรจุภาชนะภายในประเทศ โรงงานชนิดนี้มีอยู่ทั้งใน

กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  และปทุมธานี 

3. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  โรงงานผลิตเยื่อกระดาษส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ท ากระดาษ

ใช้เยื่อกระดาษเก่า และมีโรงงานท าเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบใน 4 ประเทศ 4 โรง โดยใช้สารเคมี

พวกโซดาไฟในกระบวนการผลิต 

4. โรงงานฟอกย้อมสี  เป็นโรงงานที่ใช้สารเคมีในการฟอกย้อมสีผ้าที่จะใช้เป็นสิ่งทอ 

โรงงานจะตั้งอยู่ในกรุงเทพ  สมุทรปราการ  และปทุมธานี  โรงงานประเภทนี้นับว่ามีอยู่มาก 

ไม่ต่ ากว่า 200 โรง 

5. โรงงานฟอกหนัง เป็นโรงงานที่ใช้โครเมียมเป็นสารพิษในกระบวนการฟอกหนังสัตว์ 

โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
  

เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 2  
เรื่อง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 
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6. โรงงานผลิตยารักษาโรค  เป็นโรงงานที่ส่งยาส าเร็จรูปเข้ามาบรรจุภาชนะและ

จ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งจะมีสารเคมีที่เป็นตัวยาอยู่หลายประเภท โรงงานตั้งกระจายอยู่หลาย

พ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และจ านวนโรงงานมีมากไม่ต่ ากว่า 200 โรง 

7. โรงงานท าสี โรงงานประเภทนี้มีกระจายอยู่ทั่วไป เป็นโรงงานท าสีน้ ามัน สีพลาสติก 

น้ ามันทาไม้ เชลแล็ค และแล็คเกอร์ โดยสั่งสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสีเข้ามาผสมน้ ามันแล้ว

จ าหน่ายต่อ โรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ สารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่  ตะกั่ว  

และโครเมียม 

8. โรงงานพลาสติก  สารพิษจากโรงานประเภทนี้ได้แก่สารที่เป็นกรดหรือด่าง และ

โลหะหนัก เป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์พวกพลาสติกชนิดต่าง ๆ โดยการน าเข้าเม็ดพลาสติกจาก

ต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ผลิตเม็ดพลาสติกได้แล้วโดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ย่าน

อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

9. โรงงานชุบโลหะ  โรงงานชุบโลหะจะมีสารพิษอยู่หลายชนิด เช่น โครเมียม นิเกิล  

ไชยาไนต์ สังกะสี ดีบุก ฯลฯ เป็นโรงงานที่มีอยู่มากในกรุงเทพทั้งที่เป็นโรงงานใหญ่และโรงงาน

เล็กที่ใช้ตึกแถวเป็นโรงงาน 

10. โรงงานแบตเตอรี่  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานท าถ่านไฟฉาย ซ่อม และประกอบแบตเตอรี่ 

สารพิษจากโรงงานเป็นพวกแมงกานีส  ตะกั่ว และสังกะสี ส่วนใหญ่โรงงานประกอบนี้จะตั้งอยู่ใน

กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

ถึงแม้ว่าโรงงานส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการและ
ปทุมธานี แต่ต่างจังหวัดทั่วประเทศก็มีโรงงานอยู่เป็นจ านวนมาก และนับว่าในอนาคตจะมี
จ านวนโรงงานมากขึ้น และจะกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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สารพิษท่ีน ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดอันตรายได้มีดังนี้ 
1. ตะกั่ว ตะกั่วเป็นสารที่น ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมท าสี ท าแบตเตอรี่ ผสมใน    

น้ ามันเบนซิน  เครื่องเคลือบ  โลหะผสม  หมึกพิมพ์  และยาฆ่าแมลง 
ตะกั่วเป็นสารสีน้ าเงินปนเทา หลอมเหลว และกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิสูง ๆ เข้าสู่

สิ่งแวดล้อมได้ทั้งในอากาศ ในน้ า และในดิน จึงสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งทางจมูก      
ทางปาก  และทางผิวหนัง 

อันตรายของสารตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะท าให้ เกิดอาการทางระบบประสาท เช่น 
ความจ าเสื่อม หมดสติ ปวดหัว ง่วงซึม มีผลต่อกล้ามเนื้อท าให้กล้ามเนื้อสั่น เป็นอัมพาต  
ไตวาย ปวดหัว ง่วงซึม ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และการกลายพันธุ์ 

2. ปรอท  ปรอทเป็นสารที่น าไปใช้ในกิจการอุตสาหกรรมผลิตโซดาไฟ  คลอรีน  ท าสี  
ท ากระจก  ชุบโลหะ  และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ปรอทเป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน มีสถานะเป็นของเหลวในอุณหภูมิปกติและระเหย
เป็นไอได้ ดังนั้นและปรอทจะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ทั้งในน้ า ในอากาศและในดิน จึงสามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทั้งทางจมูก  ปาก  และผิวหนัง 

ปรอทเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมินามาตะ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด
อักเสบ  เจ็บแน่นหน้าอก  หายใจไม่ออก  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องร่วง  อุจจาระเป็นเลือดเป็น
อันตรายต่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับปรอทเข้าไปและถ้าได้รับในปริมาณมากจะท าให้ตายได้ 

3. แคดเมียม  เป็นโลหะสีเงินปนขาว มีจุดหลอมเหลวที่ 320.9 องศาเซลเซียส เป็นสาร
ที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเคลือบโลหะ ท าเหล็กเส้น แบตเตอรี่ พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา ท าสี 
เชื่อมโลหะ และท าปุ๋ย 

แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้ทางปาก และด้วยการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป อันตรายต่อ     
ร่างกายท าให้ปวดขา  สะโพก  ม้าม  หายใจขัด  เจ็บหน้าอก  ไอ  มีไข้  เหงื่อออกมาก  ปอดบวม  
และอักเสบ  ปวดกระดูก  กระดูกผุ  น้ าหนักลด  เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย  ไตพิการ 

4. แมงกานีส  แมงกานีสเป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน แข็งแต่เปราะ พบได้ในธรรมชาติและ
ที่น ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่แมงกานีส  ถ่านไฟฉายและเหล็กหลอม 

แมงกานีสเข้าสู่ร่างกายทางจมูกมากที่สุด แต่ก็สามารถเข้าทางปากและผิวหนังได้
ด้วย อันตรายจากแมงกานีสที่มีต่อร่างกายมักเกิดจากการสะสมเข้าร่างกายเป็นเวลานาน         
มีอาการทางสมอง ปวดหัว กล้ามเนื้อเสื่อม เบื่ออาหาร ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ความรู้สึกทาง 
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เพศเสื่อม มีอาการกระตุก ปลายแขนขาสั่นไม่มีแรง เป็นอัมพาตบางส่วน ปอดบวม 
ไอ ไข้สูงและหายใจไม่ออก 

5. สารหนู เป็นโลหะมีสีเทาแข็ง แต่เปราะง่าย พบในธรรมชาติและรวมกับสารอื่นในรูป
ของแก๊สได้ ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมโลหะ ผสมกระจก ยารักษาโรค ย้อมผ้า ท ายาก าจัดวัชพืช 
และฟอกหนัง 

สารหนูเข้าสู่ร่างกายทั้งทางจมูก ปาก และผิวหนัง อันตรายจากสารหนูจะเกิดกับ
ระบบทางเดินหายใจ น้ ามูกไหล คอแห้ง หลอดลมอักเสบ เกิดมะเร็งที่ปอด ก่อให้เกิดมะเร็งที่
ผิวหนัง ตาแดง ตาอักเสบ ปลายประสาทอักเสบ แขนขาชา เป็นอัมพาต ความจ าเสื่อม ตับแข็ง 
และตับอักเสบ 

6. ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นแก๊สไม่มีสี กลิ่นฉุน จะมีใช้อยู่ในรูปของเหลวใช้ในอุตสาหกรรมท า
ยาฆ่าเชื้อรา สิ่งทอ กาว  ท าสี  หมึก  กระจก  ถ่ายรูป และเฟอร์นิเจอร์ 

ฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจหรือทางจมูก มีอันตรายต่อทางเดินอาหาร 
อาเจียน  วิงเวียน  น้ าตาไหล  ไอ  ปวดหัว  แน่นหน้าอก  หัวใจเต้นแรง  อาการเกร็งของ
หลอดลม  และรายที่รุนแรงจะชักและถึงตาย 

7. แอมโมเนีย (NH3) มีสถานะเป็นของเหลวหรือแก๊ส เป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลาย
ได้ดีในน้ า ในแอลกอฮอล์ และในดีเทอร์ มีใช้ในกิจการอุตสาหกรรมอลูมิเนียม  ห้องปฏิบัติการ
เคมี ท าสีย้อมผ้า ท าปุ๋ย ท ากาว ฉาบด้านหลังกระจกเงา เยื่อกระดาษยาฆ่าแมลง  ตู้เย็น  และ
กรดก ามะถัน แอมโมเนียจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกโดยการหายใจ มีอันตรายโดยการกัดกร่อน
เนื้อเยื่อและอวัยวะ  ท าให้ผิวหนังไหม้  ระคายเคืองนัยตา  ท าให้ตาบอด  ท าให้ปอดบวม  และ
ถุงลมโป่งพอง 

8. แอสเบสตอส (Asbestos) เป็นแร่ประเภทเส้นใยมีทั้งชนิดโค้งงอและเหยียดตรง ใช้
ในกิจการอุตสาหกรรมเส้นใยแอสเบสตอส ผลิตผ้าเบรค คลัทช์ ผลิตวัสดุป้องกันความร้อน และ
ผลิตกระเบื้อง 

แอสเบสตอสเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางจมูก ปอด และผิวหนังโดยการไชเข้าสู่ใต้ผิวหนัง 
อันตรายต่อร่างกาย ท าให้ปอดแข็ง หอบ เหนื่อยง่าย ไอเรื้อรัง น้ าหนักลด เจ็บหน้าอก ตัวเขียว 
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเยื้อหุ้มปอดและเยื้อบุช่องท้อง มะเร็งที่ทางเดินอาหาร 

สารพิษที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมยังมีอีกหลายชนิดและล้วนก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกายได้ทั้งสิ้น นอกจากนั้นกากของสารที่น ามาใช้ที่เป็นของเสียหรือขยะก็จะมีปริมาณมากขึ้น 
และจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ไปพร้อมกันด้วย 
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สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม : สารพิษจากการเกษตรกรรม 
เนื่องจากความต้องการผลผลิตจากการเกษตรที่ เพ่ิมขึ้น และที่ดินที่ ใช้ เพ่ือการ

เกษตรกรรมมีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังท าให้
เกิดการเร่งเพ่ิมผลผลิตในที่ดินที่เคยท าการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากขึ้นด้วยการใช้
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาก าจัดวัชพืชเกิดข้ึน ตลอดจนการใช้ที่ดินเพาะปลูกบ่อยครั้งขึ้นด้วย 

การใช้สารพิษในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและก าจัดวัชพืชได้รับความนิยมกันอย่างรวดเร็ว
ในหมู่เกษตรกร  เนื่องจากในระยะแรกที่เริ่มน าสารพิษเหล่านั้นมาใช้ ได้ช่วยท าลายแมลงศัตรูพืช 
และก าจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว การใช้ค่อนข้างง่าย และไม่ต้องใช้แรงงานมาก เกษตรกรจึงนิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ท าให้มีปริมาณสารพิษที่น ามาใช้เพ่ิมมากขึ้น 

 
ชนิดของสารพิษในการเกษตร 

สารพิษท่ีผลิตขึ้นใช้ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด หลายสูตรด้วยกัน สุดแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตจะ
คิดค้นขึ้นมา ได้มีการค านวณไว้ว่าสารพิษท่ีน ามาใช้ในประเทศไทยมีอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด ใน
สูตรผสมที่แตกต่างกันออกไปไม่น้อยกว่า 1,000 สูตร 

สารพิษในการเกษตรได้แบ่งสารพิษท่ีใช้ในการเกษตรออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ 
1. พ วกสลายตั ว ได้ เร็ ว  พ วกสล ายตั ว ได้ เร็ ว ได้ แก่ พ วกออร์ก า โน ฟอส เฟ ต 

(Organophosphorus Compounds) เช่น  มาลาไทออน (Malathion) เมทิลพาราไทออน 
(Methyl Parathion) พาราไทออน (Parathion) และคาร์บาเมท (Carbamate) โดยที่สารพิษ
กลุ่มนี้จะสลายตัวได้ในระยะเวลา 1-12 สัปดาห์หลังการใช้ไปแล้ว และมักนิยมใช้ในการก าจัด
ศัตรูพืชไร่ และหลายชนิดมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบส าคัญของโมเลกุล 

2. พวกสลายตัวได้ปานกลาง  ได้แก่สารที่ใช้ป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ กลุ่มสารปราบ
วัชพืชพวก 2,4-D (2-D) และอาทราซีน (Atrazin) สารพวกนี้มักใช้ในการปลูกข้าวโพดและฝ้าย 
โดยมีระยะเวลาการสลายตัวระหว่าง 1–18 เดือนหลังจากการใช้ไปแล้ว 

3. พวกสลายตัวได้ช้า  สารพิษในประเภทนี้มักจะมีคลอรีน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของโมเลกุล  ได้แก่พวก ดีดีที (DDT) แอลดริน (Aldrin)  ดีลดริน (Dieldrin) เอ็นคริน (Endrin)      
คลอเดน (Chlordane)  เฮปตาคลอ (Heptachlor)  และท๊อกซาฟิน (Toxaphene)  สารพิษใน
กลุ่มนี้จะสลายตัวได้ช้ามาก คือระหว่าง 2-5 ปี หรือบางชนิดก็ไม่สลายตัวเลย เช่น พวกสารพิษที่
มีสารปรอท ตะก่ัว และสารหนู ผสมอยู่ สารพิษในกลุ่มนี้มีใช้ทั้งในการเกษตรและสาธารณสุข แต่
บางชนิด เช่น ดีดีที ก็ไม่ได้มีการน ามาใช้กันแล้ว 
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อันตรายจากสารพิษ 
โดยทั่วไปแล้วสารพิษที่ใช้ในการเกษตรนั้น ผู้ที่ได้รับสารพิษแต่ละชนิดจะมีอาการ     

แตกต่างกันบ้างตามชนิด ประเภทของสารพิษ และแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลที่ได้รับพิษสะสม 
และความต้านทานดังนี้  

1. สารพิษพวกคลอริเนต (ดีดีที เอนคริน ดีลคริน) มีอาการอาเจียน  ท้องร่วง  เบื่อ
อาหาร ชีพจรเต้นผิดปกติ  เจ็บคอ  อ่อนเพลีย  อาการสั่น  มึนงง  หมดสติ  เป็นอัมพาตบางส่วน  
และตาย 

2. สารพิษพวกฟอสเฟต  (พาราไธออน) มีอาการเวียนศีรษะ  อาเจียน เป็นตะคิวที่ท้อง  
น้ าลายไหลมาก  ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก น้ ามูกไหล  ตามัว  ม่านตาเล็กลง  น้ าตาไหล  
กล้ามเนื้อกระตุก  กล้ามเนื้อท างานผิดปกติ  พูดเลอะเลือน  อ่อนเพลีย  หายใจไม่สะดวก  
น้ าลายฟูมปาก  สลบ  และตาย 

3. สารพิษพวกคาร์บาเมต  (เซวิน  เบกอน  มาตาซิล)  มีอาการเวียนศีรษะ  อาเจียน 
เป็นตะคิวที่ท้อง  ท้องร่วง  น้ าลายไหล  ปวดเป้าตา  หายใจไม่สะดวก 

4. สารพิษพวกใช้เบื่อหนูและฆ่าปลวก  ยาเบื่อหนูท าให้ปวดหลัง  คลื่นไส้  อาเจียน     
ตาเหลือง  ตัวเหลือง  ปัสสาวะเหลือง  ตับท างานไม่ปกติและตาย  พวกย่าฆ่าปลวกท าให้ปวด
ท้อง คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสียอย่างรุนแรง  ช็อคและตาย 

อันตรายจากสารพิษจากการเกษตรมักจะเกิดจากการได้รับสารพิษสะสมอยู่ ในอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายมาเป็นเวลานาน ภายหลังเมื่อได้รับสารพิษจะเกิดอาการ “แพ้” สารพิษขึ้น 
และโดยอาการทั่วไปอันตรายที่เกิดจากสารพิษคือ การท าลายระบบประสาท ระบบการท างาน
ของกล้ามเนื้อ และระบบการขับถ่ายของร่างกาย 

ในปัจจุบันได้พบว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากการได้รับสารพิษจากการเกษตรโดยตรงหรือเกิด
อาการที่สืบเนื่องมาจากการได้รับสารพิษเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะตัวเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้สารพิษใน
การฉีดพ่นให้กับผลผลิตทางการเกษตรมีจ านวนมาก และพบอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการได้รับ
สารพิษอย่างชัดเจนมีจ านวนมากขึ้น  
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สารเคมีทีอ่ยู่ในควันไฟ 
1. แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CARBON MONOXIDE) เป็นแก๊สพิษที่มีอันตรายอย่าง

สูงต่อคนและเกิดขึ้นได้มากเสมอในการเผาไหม้ในบริเวณจ ากัด อันตรายต่อคน คือ ถ้าผสมอยู่ใน
อากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ถ้าเกิน 0.05% มีอันตราย ถ้ามีอยู่ 0.16% ท าให้หมดสติ 
ใน 2 ชั่วโมง ถ้ามีอยู่ 1.26% จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที ของการหายใจและอาจถึงชีวิตได้
นอกจากความเป็นพิษแล้ว แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ยังเป็นแก๊สเชื้อเพลิงอีกด้วย เมื่อมีความ
เข้มข้นในอากาศสูง ๆ สามารถลุกไหม้และเกิดการระเบิดได้อย่างรุนแรง เพลิงไหม้ในบริเวณที่
โล่งแจ้งจะมีอันตรายจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยลงไป 

2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
แบบไม่เป็นเชื้อเพลิง และไม่ก่ออันตรายแก่ร่างกายโดยตรง แต่จะไม่ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน 
ถ้าแก๊สนี้มีความเข้มข้นในอากาศเกินกว่า 5.0% โดยปริมาตร จะมีอันตรายและท าให้ผู้สูดดม
หมดสติได ้

3. แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์ (HYDROGEN CYANIDE) เป็นแก๊สพิษที่มีความรุนแรง
มากกว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มาก ส่วนผสมในอากาศ 100 ppm. มีผลให้ผู้สูดดมหมดสติ
และเสียชีวิตไดในเวลา 30-60 นาที แก๊สนี้เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มี
องค์ประกอบของคลอรีน เช่น พวกพลาสติก ยาง เส้นใย ขนสัตว์ หนังสัตว์ ไม้ หรือผ้า ไหม เป็น
แก๊สที่เบากว่าอากาศ จึงมีอันตรายมากในการเผาไหม้ในอาคารหรือบริเวณจ ากัดต่าง ๆ 

4. แก๊สฟอสจีน (PHOSGENE) เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ที่มี
ส่วนประกอบของคลอรีน เช่นคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ฟรีออน (น้ ายาท าความเย็น)  หรือเอธิลีน
ไดคลอไรด์ เป็นแก๊สที่เป็นพิษสูงมาก ได้รับเพียง 25 ppm.ในอากาศในเวลา 30-60 นาที ก็อาจ
เสียชีวิตได้ 

5. แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ (HYDROGEN CHLORIDE) เป็นแก๊สพิษที่เกิดจากการเผา
ไหม้สารที่มีองค์ประกอบของคลอรีน มีสภาพเป็นกรดและท าอันตรายได้เช่นกัน แม้จะไม่รุนแรง
เท่ากับแก๊สฟอสจีนหรือแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ก็ตาม 

6. แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HYDROGEN SULFIDE) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ
วัสดุพวก ยาง พรม ไม้ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืนใดที่สมีก ามะถันผสมอยู่ เป็นแก๊สที่มีอันตรายมาก
เพียง 400-700 ppm. ในอากาศได้รับนาน 30-60นาที ท าให้เสียชีวิต นอกจากนั้นยังเป็นแก๊ส
เชื้อเพลิงซึ่งลุกติดไฟได้อีกด้วย แต่ไม่ถึงขั้นเกิดระเบิด  มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า มักจะเรียกว่า “แก๊ส
ไข่เน่า” มีฤทธิ์ท าลายเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้มาก 
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7. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SULFUR DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ของ
ก ามะถันในอากาศ เป็นแก๊สพิษความเข้มข้นเพียง 150 ppm. ในอากาศใช้สังหารคนได้ในเวลา 
30-60 นาที เมื่อผสมกับน้ าหรือความชื้นที่ผิวหนัง จะเกิดกรดก ามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดอย่างรุนแรง 
ผู้ได้รับแก๊สนี้จึงมีอาการส าลักและหายใจไม่ออกอย่างฉับพลัน 

8. แก๊สแอมโมเนีย (AMMONIA) เกิดจากการเผาไหม้ไม้ ขนสัตว์ ผ้าไหม  น้ ายาท า
ความเย็น หรือสารอ่ืนที่มีสารประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกลิ่นฉุนรุนแรง ท าให้เกิด
ความร าคาญ และท าลายเนื้อเยื่อ แต่ไม่มีตัวเลขส่วนผสมที่ท าให้เสียชีวิต 

9. ออกไซด์ของแก๊สไนโตรเจน (OXIDE OF NITROGEN) ได้แก่ แก๊สไนตริกออกไซด์ 
ไนตรัสออกไซด์ และไนโตรเจนเตตระออกไซด์ เกิดจากกากรเผาไหม้พวกไม้  ขี้เลื่อย พลาสติก 
ยางที่มีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอร์บางชนิด ปริมาณ100 ppm. ในอากาศท าให้เสียชีวิตได้ใน 
30 นาท ี

10. แก๊สอะโครลีน(ACROLEIN)เป็นแก๊สเกิดจากการเผาไหม้สารที่เป็นไขมันที่อุณหภูมิ 
600๐ F และ อาจเกิดจากเผาไหม้สี และไม้บางชนิด เป็นแก๊สที่มีอันตรายสูงประมาณ 150-240 
ppm. ในอากาศ ท าให้ผู้สูดหายใจเสียชีวิตได้ภายใน 30 นาที เมื่อได้รับจะท าให้คนเจ็บสูญเสีย
อวัยวะสัมผัส เช่น ตา และหายใจไม่ออก ซึ่งท าให้ไม่สามารถจะหลบหนีออกจากบริเวณอันตราย
ได้ทัน 

11. ไอโลหะ (METAL FUMES) คือ ไอของโลหะหนักต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะนั้นได้รับ
ความร้อนสูง เช่น ไอปรอท ไอตะกั่ว ไอสังกะสี ไอดีบุก ส่วนใหญ่เพลิงไหม้โรงผลิตหรือโรงเก็บ
อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ จะเกิดไอโลหะได้มากและไอเหล่านี้มีอันตราย 

12. เขม่าและควันไฟ (SOOT AND SMOKE) เขม่า ก้อนหรือเศษของวัสดุที่ยังเผาไหม้
ไม่หมด จะมีลักษณะเป็นผงหรือละออง ส่วน ควันไฟ เป็นสารผสมระหว่างเขม่า ขี้เถ้า และวัสดุ
ต่าง ๆ ที่เกิดมาจากกองเพลิง รวมทั้งพวกแก๊สและไอต่าง ๆ ด้วย ผลของเขม่าและควันไฟ คือท า
ให้ผู้ป่วยส าลักและอาจถูกเผาที่ผิวหน้าหรือตามตัว รวมทั้งปิดบังทางออกต่าง ๆ  ท าให้หนีออก
จากบริเวณอันตรายไม่ได้ 
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ตาราง แสดงปริมาณการปลดปล่อยสารพิษ (Emission Factor) จากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและไฟป่า หน่วย: มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของเชื้อเพลิง 

 

กลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษ 
เผาตอซัง
ข้าวโพด 

เผาแกลบ 
ไฟป่าในเขต

ร้อน 
สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) 

เบนซิน (Benzene) 
โทลูอีน (Toluene) 
สไตรีน (Styrene) 
ไซลีน 

- 
22 
26 
- 

- 
- 

35 
- 

400 
250 
130 
60 

ฟีนอล (Phenol) ฟีนอล - 45 6 
สารไดออกซิน Toxic Equivalence 

Quantities PCDDs/FS 
- 5.37x10-7 - 

 
ตาราง  แสดงตัวอย่างความเป็นพิษของสารพิษที่มีผลต่อสุขภาพ 
 

กลุ่มของสารพิษ ชนิดของ
สารพิษ 

ความเป็นพิษ 

สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย 

เบนซิน โลหิตจาง กดประสาทส่วนกลาง ตาพร่า ชักกระตุก 
และเป็นสารก่อมะเร็งในเม็ดเลือดขาว (Leukemia) 

สไตลีน กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ และเป็นสารก่อ
มะเร็ง 

โทลูอีน กดประสาทส่วนกลาง ตับอักเสบ โรคไต เม็ดโลหิต
ขาวน้อย 

ไซลีน ระคายเคือง ระบบอาหาร ปอดอักเสบ เลือดไหล 
ไม่หยุด ตับอักเสบ 

สารไดออกซิน ไดออกซิน/ฟิว
แรน 

น้ าหนักตัวลดลง เกิดความผิดปกติท่ีตับ เซลล์ตับตาย 
เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และเป็นสารก่อ
มะเร็ง 

สารประกอบโพลีไซ
คลิกอะโรมาติก  

เบนโซเอไพริน มีความสารถในการก่อมะเร็งต่ออวัยวะหลายชนิด 
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  แบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  คือ .……………………………………………………..... 

2. สารพิษจากโรงงานฟอกหนังคือ .…………………………………………………………..………… 

3. อุตสาหกรรมที่มีการใช้ตะกั่ว ได้แก่ ………………………………………………………………… 

4. สารพิษท่ีใช้ในการเกษตรพวกสลายตัวได้เร็ว ได้แก่ …………………………………………… 

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

5. สารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในควันไฟ ได้แก่ …………………………………………………….…..………… 

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

6. สารพิษจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า ได้แก่ …….……………… 

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

7. สารพิษจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่าที่กดประสาท

ส่วนกลาง ได้แก่ …………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  คือ โซดาไฟ 

2. สารพิษจากโรงงานฟอกหนังคือ โครเมียม 

3. อุตสาหกรรมที่มีการใช้ตะกั่ว ได้แก่ อุตสาหกรรมท าสี ท าแบตเตอรี ผสมใน น้ ามัน

เบนซิน เครื่องเคลือบ โลหะผสม หมึกพิมพ์ และยาฆ่าแมลง 

4. สารพิษที่ ใช้ ในการเกษตรพวกสลายตัวได้ เร็ว  ได้แก่  พวกออร์กาโนฟอสเฟต 

(Organophosphorus Compounds) และคาร์บาเมท (Carbamate) 

5. สารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในควันไฟ ได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 

ไฮโดรเจนไซยาไนต์ ฟอสจีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

แอมโมเนีย ออกไซด์ของแก๊สไนโตรเจน อะโครลีน ไอโลหะ เขม่าและควัน 

6. สารพิษจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า ได้แก่ เบนซีน สไตลีน 

โทลูอีน ไซลีน ไดออกซิน/ฟิวแรน เบนโซเอไพริน  

7. สารพิษจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่าที่กดประสาทส่วนกลาง 

ได้แก่ เบนซีน สไตลีน โทลูอีน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 3 
เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 

 
1. บอกชนิดของสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัวได ้

2. บอกความเป็นพิษของสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัวได ้
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น้ ายาล้างห้องน้ า 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนผู้บริโภคนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เพราะท าให้ เบ าแรงในการท าความสะอาด   แต่บางที อาจใช้พร่ า เพรื่อ โดยไม่จ า เป็ น 
ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ ามีสารเคมีที่ใช้คือกรดเกลือมีชื่อทางเคมีว่า กรดไฮโดรคลอริก  

โครงสร้างทางเคมีของกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ คือ HCl ในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า
จะมีกรดไฮโดรคลอริก ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และมีประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดชะล้างรอยเปื้อนภายใน 5 นาที กรดไฮโดรคลอริกมีคุณสมบัติเป็นกรดแก่ ท าปฏิกิริยากับ
หินปูน (แคลเซียม) เกิดฟองฟู่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถกัดกร่อนโลหะได้ 
เป็นอย่างดี จึงใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดห้องน้ าเพ่ือขจัดคราบที่เกิดจากการตกตะกอน
ของอนุภาคโลหะซึ่งเป็นคราบขาวเทา หรือคราบสนิมสีส้ม ตามผนังและพ้ืนห้องน้ าได้ นิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดอ่าง กระเบื้อง และโถส้วม นอกจากนั้นอาจจะผสมกับกรดฟอสฟอริก
และสารลดแรงตึงผิวเช่น Nonylphenol, Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) เพ่ือให้สาร
ออกฤทธิ์สัมผัสกับพ้ืนผิวห้องน้ าได้ดีขึ้น ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์สูตรนี้บ่อย ๆ อาจท าให้ผิวหน้าของพ้ืน
ห้องน้ าค่อย ๆ หลุดออก ซึ่งเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานพ้ืนห้องน้ าอาจถูกกัดเซาะผิวหน้าท าให้ขรุขระไม่
เรียบมัน และท าให้คราบสกปรกติดฝังแน่นตรงรอยหยาบของผิวกระเบื้องได้มากขึ้น  

 
ความเป็นพิษ 
กรดไฮโดรคลอริกในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ โดยการสัมผัส การ

หายใจและการรับประทานหรือกลืนกิน  
- ถ้ากรดไฮโดรคลอริกถูกผิวหนังจะท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรง ท าให้

เกิดผิวหนังอักเสบ บวม แดง เจ็บแสบและอาจท าให้เกิดผลเสียอย่างถาวรต่อผิวหนัง 
- ไอระเหยหรือละอองไอของกรดไฮโดรคลอริกแม้ในปริมาณน้อย ๆ ก็ท าให้เกิดการ

ระคายเคืองตาได้ ท าให้ตาแดง ในความเข้มข้นสูงๆ ท าให้เกิดแผลไหม้หรือตาบอดได้  
- การสูดดมไอระเหยของกรดไฮโดรคลอริกท าให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อนระบบทางเดินหายใจ 

ตั้งแต่แสบจมูก ล าคอ ไปจนถึงหายใจล าบาก ท าให้เป็นแผลไหม้ มีแผลอักเสบที่จมูกและล าคอ อด
บวมน้ าและหายใจล าบาก 

เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 3  
เรื่อง สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
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- การกลืนหรือกิน จะท าให้เกิดการระคายเคือง และแผลไหม้ที่ปาก ล าคอ ท่ออาหาร 
กระเพาะอาหารและล าไส้ 

 
สารเคมีขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 

สารเคมีที่น ามาใช้ในการขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง จะเป็นสารที่อันตรายมีฤทธิ์กัดกร่อน 
อย่างแรง ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือกรดซัลฟูริก สารเคมีเหล่านี้ท างานโดยการกัดกร่อนสิ่ง 
อุดตัน ในขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติกัดผิวหนังอย่างรุนแรงด้วย แม้กระทั่งไอระเหยของสารเหล่านี้
ก็มีอันตรายอย่างแรงเช่นกัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ในเชิงป้องกันการอุดตัน แต่ให้ใช้น้ าต้ม
เดือด หรือผงฟูหนึ่งก ามือ และน้ าส้มสายชูครึ่งถ้วยเทลงในท่อน้ าทิ้งสัปดาห์ละครั้ง  ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าสารขจัดสิ่งอุดตุนในท่อน้ าทิ้ง รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 
มากกว่า 

ขณะใช้สารเคมีประเภทกรดหรือด่างอย่างแรง  เพ่ือขจัดสิ่งอุดตันต้องสวมถุงมือ และแว่น
นิรภัยป้องกันการกระเด็นเข้าตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอที่เกิดขึ้น 

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีการน ามาใช้เป็นสารขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง ได้แก่ พวกเอ็นไซม์และ
จุลินทรีย์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากกว่า แต่อาจไม่ได้ผลเร็วอย่างที่คาดหวัง 

 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) 
ชื่อพ้อง โซดาไฟ, โซดาไฮเดรท, โซดาแผดเผา, Caustic Soda, Sodium Hydrate, Lye, 

Soda Lye, Caustic Flake 
สูตรโครงสร้างทางเคมี:    NaOH 
 
ความเข้มข้นในผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 
ในรูปของแข็ง   ประมาณ 53-55% โดยน้ าหนัก 
ในรูปสารละลาย   ประมาณ 24-25% โดยน้ าหนัก 
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การเกิดพิษ 
เกิดจากการรับประทาน การสัมผัส หรือการสูดดมไอระเหย   ที่เข้มข้นหรือมากเกินไป  

กลไกการออกฤทธิ์ / การเกิดพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแรง 
- การหายใจเอาไอระเหยที่ขึ้นจากท่อหลังการเทสารลงไป ท าให้หายใจติดขัด  ล าบาก 

ท าลายเนื้อเยื่อปอด เป็นแผลพุพองในล าคอ จมูก ตา หู ริมฝีปาก และลิ้น รุนแรงถึงข้ันตาบอดได้ 
- การสัมผัสผิวหนัง เกิดระคายเคือง จนถึงผิวหนังไหม้พุพอง ผิวหนังที่ถูกสารกัดอย่าง

รุนแรงก็อาจเป็นมะเร็งได้ 

- รับประทานเข้าไป จะระคายเคืองหลอดอาหารอย่างรุนแรง เป็นแผลไหม้ ปวดท้องอย่าง

รุนแรง อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกในอุจจาระ 

 

น้ ายาซักผ้าขาว 
 สารเคมีชนิดหนึ่ งที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในน้ ายาซักผ้าขาวที่ผู้ ผลิตนิยมใช้คือ 

“โซเดียมไฮโปคลอไรท์” ซึ่งนอกจะมีคุณสมบัติในการขจัดคราบเปื้อนและฟอกผ้าขาว  ยังมีฤทธิ์
ในการฆ่าเชื้อได้ด้วย  

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการขจัดคราบ 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์มีโครงสร้างทางเคมีคือ NaOCl ในน้ ายาซักผ้าขาวโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ จะแตกตัวออกเป็น Na+ และ ClO-  ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเกลือ NaOH และ 
HClO โซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็นสารออกซิแดนท์ที่รุนแรงเกิดการปลดปล่อยแอคทีฟออกซิเจน [O] 
ที่เป็นตัวการในการฟอกขาวให้กับเสื้อผ้า  

ในผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าขาวบางชนิดอาจมีส่วนผสมของเกลือ NaOH อยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วย 
เพ่ือท าให้สารมีความเป็นด่าง เพราะในบางครั้ง หากน้ าที่ใช้ตามบ้านมีความเป็นกรดเล็กน้อย จะไป
ท าปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เกิดเป็นกาซคลอรีนซึ่งมีความเป็นพิษและยังลดประสิทธิภาพ
การท างานของน้ ายาซักผ้าขาว การเติม NaOH จึงจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวมากข้ึน 

น้ ายาซักผ้าขาวมีความเป็นด่างสูงมากขึ้นจากการเติม NaOH ประกอบกับการมีโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์  จะยิ่งท าให้ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงขึ้นเท่าใด  
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สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าขาวมีอยู่ประมาณ 3-6% 

ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตและระยะเวลาการเก็บ เนื่องจากโซเดียมไฮโปคลอไรท์ไม่ค่อยเสถียร เสื่อม
สลายไปตามระยะเวลา โซเดียมไฮโปคลอไรท์ออกฤทธิ์ขจัดคราบเปื้อนออกจากเสื้อผ้าได้ดี โดย
เฉพาะที่ท าจากผ้าฝ้าย นอกจากนี้ยังจัดเป็นน้ ายาซักผ้าขาวเพียงชนิดเดียวที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ไปด้วยในตัวความเป็นพิษโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในน้ ายาซักผ้าขาว ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถใน
การขจัดคราบเปื้อนบนเสื้อผ้าแล้ว สารนี้ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เป็นผลมาจากคุณสมบัติในการเป็น
สารออกซิแดนท์ที่แรง ดังนั้นจึงต้องระวังการสัมผัสถูกผิวหนัง การกระเด็นเข้าตาหรือการสูดดม
โดยตรงจากขวดผลิตภัณฑ์  

อาการพิษ 
สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่อยู่ในน้ ายาซักผ้าขาว มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง ถ้ารับประทานเข้า

ไปแล้วจะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุที่ปากและล าคอ ปวดท้องและแผลเปื่อยตามบริเวณทางเดิน
อาหาร หากสูดดมโดยตรงจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจได้ 

น้ ายาล้างจาน 
Linear Alkylbenzene Sulfonates, Sodium Salt (LAS) 

จัดเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) LAS เป็นสารผสมของสารที่
มีจ านวนคาร์บอนอยู่ระหว่าง 10-14  อะตอมบนสายอัลคิล (Alkyl Chain) ซึ่งต่อกับวงแหวน
เบนซินที่ต าแหน่งพารา1 LAS ในรูปของเกลือโซเดียมจัดเป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดเสื้อผ้า  และ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน   ในความเข้มข้นระหว่าง 5-25 %2 เนื่องจาก LAS 
สามารถท าให้สิ่งสกปรก หรือคราบไขมันหลุดจากผิวของผ้าหรือจานชามได้  

 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
จ านวนคาร์บอนอะตอม (x+y) มีจ านวน  7-11 อะตอม 
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อาการเม่ือเป็นพิษ 

ความเป็นพิษของสารนี้ต่อมนุษย์จัดว่าเป็นพิษน้อย โดยทั่วไปอาจก่อให้เกิดอาการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง หรือตาได้เล็กน้อย ในการทดลองการก่อการระคายเคืองของสารนี้ต่อผิวหนังและ
ตาในกระต่าย พบว่าสารนี้สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ตาได้ในความเข้มข้น 5% ส่วนที่
ผิวหนังต้องใช้ในความเข้มข้นที่สูงประมาณ 47-50% ส่วนความเป็นพิษเมื่อรับประทานนั้น ต้อง
ได้รับสารนี้ในความเข้มข้นมากกว่า 65% และจากการทดลองในหนูพบว่าปริมาณสารมากท่ีสุดที่ยัง
ปลอดภัยเมื่อรับประทาน คือ 85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 4 อาการเป็นพิษที่พบได้ในหนูจะพบ
ความผิดปกติ ดังนี้ เดินโซเซ ขนตั้งชัน การหายใจลดลง ง่วงซึม หนังตาตก ท้องเสีย เป็นต้น 
 

น้ ายาท าความสะอาดพื้น 
น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดบ้านที่นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนประกอบส าคัญซึ่งมีบทบาทในการช าระล้างคราบมันสกปรกคือสารลด
แรงตึงผิว (Surfactant) นอกจากนี้ยังมีการเติมสารอ่ืน ๆ และสารปรุงแต่ง ได้แก่ สารขจัดคราบ 
สารให้กลิ่นหอม และสี เป็นต้น เพ่ือช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีและน่าใช้มากยิ่งขึ้น  

โครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตึงผิวประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ  ส่วนหัวซึ่งมี
คุณสมบัติชอบน้ า (Hydrophilic Head Group) และส่วนหางซึ่งไม่มีขั้วและมีคุณสมบัติชอบไขมัน 
(Hydrophobic Tail)   
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สารลดแรงตึงผิวที่มักพบว่ามีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทต่าง ๆ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักตามชนิดโครงสร้างของส่วนหัว ได้แก่  

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) เช่น สารกลุ่มอัลคิลเบนซีน 
ซัลโฟเนต (Alkylbenzene Sulfonate) อัลคิลซัลเฟต (Alkyl Sulfate) และอัลคิลฟอสเฟต (Alkyl 
Phosphate) ในรูปเกลือโซเดียม เป็นต้น 

 

 
สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก  (Cationic Surfactant) ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ

ของควอเทอนารีแอมโมเนียม (Quaternary Ammonium) ซึ่งเป็นส่วนที่มีประจุบวกโดยมักพบใน
รูปเกลือคลอไรด์ เช่น เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) เป็นต้น สารในกลุ่มนี้
ยังมักพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย  

 

  
สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) เช่น สารในกลุ่มอัลคิลฟีนอล 

(Alkyl Phenol) อ ัล ค ิลฟ ีน อล เอท อกซ ีเลต  (Alkyl Phenol Ethoxylates) และอ ัล ค ิล 
แอลกอฮอล์เอทอกซีเลต (Alkyl Alcohol Ethoxylates) เป็นต้น  
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สารลดแรงตึ งผิ วที่ มี ป ระจุ บ วกและป ระจุ ล บ  (Amphoteric Surfactant) เช่ น 
สารประกอบในกลุ่มของอัลคิล บีเทน (Alkyl Betaine) เป็นต้น  

 

 
 

สารลดแรงตึงผิวแต่ละประเภทดังข้างต้นมีการน ามาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์ช าระล้างชนิดต่าง ๆ เช่น สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบมักเป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดทั่วไป เนื่องจากมีคุณสมบัติในการช าระล้างได้ดี สารลดแรงตึงผิวชนิด
ประจุบวกอาจมีการน ามาผสมในน้ ายาท าความสะอาดสูตรฆ่าเชื้อโรค สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้ง
ประจุบวกและลบมักใช้ในผลิตภัณฑ์ช าระล้างส าหรับเด็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติก่อการระคายเคือง
ต่อตา และผิวหนังค่อนข้างน้อย ส าหรับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทน้ ายาท าความสะอาด
พ้ืน มักนิยมใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มีประจุ เนื่องจากให้ฟองน้อย สามารถท าความสะอาด
พ้ืนผิวได้ดี หนึ่งในสารลดแรงตึงผิวชนิดนี้ ที่มักพบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนผิว
ยี่ห้อต่าง ๆ คือ สารกลุ่มอัลคิลฟีนอลเอทอกซีเลต เช่น โนนิลฟีนอล อีทอกซีเลต (15 EO) (Nonyl 
Phenol Ethoxylates (15 EO)) เป็นต้น  

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
โนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (15 EO) หรืออาจเรียกว่า เอทอกซีเลตเตทโนนิลฟีนอล 

(Ethoxylated Nonyl Phenol) (ใช้ชื่อย่อว่า NPE-15EO) เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มโนนิลฟีนอลที่มี
การเติมหมู่เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) ลงในโครงสร้าง ตัวเลข 15 EO ที่อยู่ในวงเล็บระบุ
ถึงจ านวนโมเลกุลของหมู่เอทลิีน ออกไซด์ที่มีอยู่ในโครงสร้าง  
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NPE-15EO มีลักษณะเป็นไขสีขาว สามารถน ามาเป็นส่วนผสมส าคัญในผลิตภัณฑ์น้ ายาท า
ความสะอาดพ้ืนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เช่น 1 – 3 % เป็นต้น กลไกการท าความสะอาดเกิดจากการ
ท างานของสารลดแรงตึงผิว โดยส่วนหางที่ชอบไขมัน (สายโซ่คาร์บอนโนนิล) จะหันเข้าไปเกาะกับ
สิ่งสกปรกคราบไขมัน  ในขณะที่โครงสร้างส่วนที่ชอบน้ าของ NPE จะเรียงตัวหันออกเข้าจับกับน้ า 
เกิดการรวมตัวเป็นไมเซลล์ (Micelle) ช่วยในการกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ า กักเก็บคราบ
ไขมันไว้ภายใน   

 
 

นอกจากนี้การที่ NPE เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ จึงเกิดฟองน้อยและมีคุณสมบัติ
ในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ที่ความเข้มข้นต่ า ล้อมรอบสิ่งสกปรกคราบไขมันไว้ด้านใน จึงป้องกัน
สิ่งสกปรกที่กระจายตัวอยู่ในน้ ากลับมาเกาะที่พ้ืนผิวอีกครั้ง  

 
ความเป็นพิษและอาการพิษ 
น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนที่มี NPE เป็นส่วนผสม หากใช้ในปริมาณและความเข้มข้นที่

เหมาะสมตามฉลากแนะน า จัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว 
ความรุนแรงของการเกิดพิษข้ึนกับความเข้มข้น ปริมาณที่ได้รับ และทางที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE เช่น หากรับประทาน สูดดม หรือ
สัมผัสกับผิวหนังที่ความเข้มข้นสูง ๆ จะท าให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร ตา และผิวหนังอย่างรุนแรง มีอาการไอ วิงเวียน หายใจหอบถี่ อาเจียน 

จากการทดสอบในสัตว์ทดลอง พบว่า ปริมาณสารต่ าสุดที่ท าให้หนูทดลองตาย 
ร้อยละ 50 อยู่ที่ประมาณ 1650 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม 
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น้ ายาเช็ดกระจก 
น้ ายาท าความสะอาดสารพัดประโยชน์  และน้ ายาเช็ดกระจกหลายยี่ห้อมีแอมโมเนียเป็น

ส่วนผสม แอมโมเนียมีฤทธิ์เป็นด่างและสามารถกัดกร่อน  มีสูตรเคมีคือ NH3 ซึ่งปกติจะอยู่ใน
สถานะแก๊สไม่มีสีที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว แต่เมื่อละลายน้ า จะอยู่ในรูปสารละลายของ แอมโมเนียม 
ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) อย่างไรก็ตามแอมโมเนียสามารถระเหยออกมาเป็นแก๊ส และอาจเป็น
อันตรายต่อทางเดิน หายใจและดวงตาได้ โดยทั่วไปความเข้มข้นของแอมโมเนียในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5 – 10 % น้ าหนักต่อปริมาตร  

 
ผลของแอมโมเนียต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง 
ผลจากการสูดดม:  
หากได้รับในปริมาณไม่มากอาจท าให้เกิดอาการระคายเคือง  แสบจมูกและล าคอ ไอหรือ

จาม  แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นอาจถึงขั้นหายใจผิดปกติ น้ าคั่งในปอดและอาจน าไปสู่การอุด
ตันของทางเดินหายใจได้  เด็กที่สัมผัส แก๊สแอมโมเนียในปริมาณเท่ากับผู้ใหญ่   อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากแอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ่  และอาจท าให้มีอาการที่รุนแรงกว่า   เนื่องจากเด็กมี
พ้ืนที่ผิวของปอดที่จะสัมผัสกับแอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ่ 

ผลเมื่อเข้าตา:  
แอมโมเนีย สามารถซึมซาบเข้าสู่ดวงตา  และเป็น อันตรายได้มากกว่าด่างชนิด 

อ่ืน ๆ  ดังนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียเข้าตาโดยตรง  หรืออาจเป็นไอของแอมโมเนีย แม้ใน
ปริมาณต่ า (100 ส่วนในล้านส่วน) จะท าให้เกิดการระคายเคืองเปลือกตาปิด และเป็นอันตรายต่อ
กระจกตาได้ หากได้รับแอมโมเนียในปริมาณมาก ๆ อาจถึงข้ันตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได้ 

ผลจากการสัมผัสทางผิวหนัง:  
ท าให้เกิดการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบและไหม้ ซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับความแรง

ของแอมโมเนีย ระยะเวลาที่สัมผัส 
ผลเมื่อรับประทานเข้าไป:  
ท าให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และในบางรายมีอาการไหม้ของปาก คอหอย หลอด

อาหารและกระเพาะอาหาร 
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ก้อนดับกลิ่น (Deodorant) 
มีสารส าคัญท่ีนิยมใช้ คือ P-Dichlorobenzene ซ่ึงตาม พรบ. วัตถุอันตราย จัดเป็นวัตถุ

อันตรายประเภท 3 แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เมื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เพ่ือประโยชน์เพ่ือระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่  ก าจัด
แมลงและสัตว์อ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์ในการดับกลิ่น  

 
สูตรโครงสร้าง 

 

 

ชื่อทางเคมี 
P-Dichlorobenzene 

รูปที่ 2 โครงสร้าง 3 มิติ 
P-Dichlorobenzene 

สูตรเคมี: C6H4CI2 
ชื่อพ้อง : 1,4-Dichlorobenzene; PARA; Para-Dichlorobenzene; P-

Dichlorobenzol; P-Chlorophenyl Chloride; Paracide; Paradow; Paramoth;  
Paranuggets; Para-zene; Dichlorobenzene, 1,4- ; Dichlorocide; Dichloricide; DCB; 
Evola; Globol; PDB; PDCB; Persia-perazol; Santochlor 

 
กลไกการออกฤทธิ์ 
เนื่องจากคุณสมบัติสามารถระเหิดกลายเป็นไอย่างช้า ๆ  และไอที่เกิดขึ้นจะท าหน้าที่ดับ

กลิ่น หรือฆ่าแมลง  
 

javascript:if(confirm('http://www.inowweb.com/web-design%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.inowweb.com/web-design'
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ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่ได้รับ 
- เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อม

ในน้ าและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
- ถ้าหายใจเข้ามากไปท าให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะเซื่องซึม ท าให้

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและกดระบบประสาทส่วนกลาง หมดสติ 
- หากกลืนหรือกินเข้าไปท าให้ปวดศีรษะ มีอาการอาเจียน มึนงง ระคายเคืองต่อ

กระเพาะอาหารและล าไส้ สารที่ท าให้ระคายเคืองต่อตาและผิวหนังเมือกกระเพาะอาหาร 
นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายหากสูดดมหรือสัมผัสกับสารนี้โดยตรง ทั้งนี้มีรายงานค่าความเป็นพิษ
ของไทมอล โดยพบว่าปริมาณสารไทมอลที่ท าให้หนู (Rat) ตายร้อยละ 50 เมื่อให้โดยการ
รับประทานมีค่าเท่ากับ 980 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณที่ท าให้หนู (Mouse) ตายร้อยละ 
50 เมื่อให้โดยการฉีด มีค่าเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 

น้ ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อ 
น้ ายาบ้วนปากเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช่องปากที่นิยมใช้เพ่ือช่วยเสริมการ

ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากนอกเหนือไปจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน โดยมีอยู่หลากหลาย
ชนิดให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ทั้งแบบชนิดที่มีรสหอม เพ่ือช่วยท าให้ช่องปากสดชื่น ชนิดที่มี
ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ และชนิดที่มีสารระงับเชื้อเพ่ือช่วยลดปริมาณคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดกลิ่นปาก ผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากส่วนใหญ่ที่มักมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียเป็น 
เพ่ือช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโรคเหงือกและฟันและปัญหากลิ่นปากได้
ดีขึ้น โดยหนึ่งในสารระงับเชื้อที่พบว่ามีการเติมลงในผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากคือ ไทมอล  
 

โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
ไทมอล (Thymol) หรือไอโซโพรพิลเมธิลฟีนอล (Isopropylmethylphenol, IPMP) 

เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มโมโนเทอร์ปีนฟีนอล (Monoterpene Phenol) ซึ่งพบได้ในธรรมชาติใน
น้ ามันที่สกัดจากต้นไทม์ (Thyme)  
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ไทมอลมีกลิ่นหอมและยังมีฤทธิ์ดีในการระงับเชื้อ สารนี้ละลายน้ าได้ค่อนข้างน้อย  แต่
ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และตัวท าละลายอินทรีย์ 

 

 
 โครงสร้างทางเคมีของไทมอล  

 
ไทมอลเป็นที่นิยมน ามาใช้ผสมในน้ ายาบ้วนปากดับกลิ่นและน้ ายากลั้วคอในสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 0.05 ถึง 0.06 โดยสามารถออกฤทธิ์ระงับเชื้อโดยมีกลไกการท างานไปท าลายผนัง
เซลล์แบคทีเรียที่อยู่ในช่องปาก ท าให้เสียสมดุลย์ เซลล์แตกและตายในที่สุด โดยไทมอลจะคงตัวอยู่
ในช่องปากและยังคงมีฤทธิ์ในการระงับเชื้ออยู่ภายหลังการใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง 

 
ความเป็นพิษ 

ไทมอลจัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษ เป็นอันตรายหากกลืน จะท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อ 
 

ยาสีฟัน 
ยาสีฟันเป็นสารที่ใช้ท าความสะอาดฟันและลิ้น เพ่ือรักษาสุขอนามัยในช่องปาก โดยทั่วไป

ยาสีฟันมักมีการแต่งสี กลิ่นและรสชาดเพ่ือให้ผู้ใช้รู้สึกสดชื่นฟันสะอาด ได้มีการพัฒนาสูตรยาสีฟัน
โดยการเติมสารขัดฟัน (Abrasive) เช่น กระดูกป่น หรือเปลือกหอยลงไปในยาสี ฟันด้วย 
นอกจากนั้นก็ยังมียาสีฟันที่มีส่วนผสมของยางต้นไม้ อบเชย และอะลูมินาเผาด้วย  ปริมาณ
ฟลูออไรด์ในยาสีฟันที่สามารถป้องกันฟันผุมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  ส าหรับประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดให้ฟลูออไรด์ที่ผสมในยาสีฟันมีปริมาณได้ไม่
เกิน 0.11% หรือ 1,100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจัดประเภทยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
ฟลูออไรด์เป็นเครื่องส าอางคุมพิเศษ (2)  
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ส่วนประกอบในยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (3, 4) 
1. ฟลูออไรด์ เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญซึ่งช่วยป้องกันฟันผุ โดยท าหน้าที่เคลือบฟัน 

ป้องกันการกัดกร่อนของกรดที่เกิดจากแบคทีเรีย รวมทั้งกรดในอาหารด้วย รูปแบบของฟลูออไรด์
ที่ใช้ผสมในยาสีฟันมี 2 ชนิด คือ โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) และ โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต 
(Na2PO3F) ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนของฟลูออไรด์ทั้งสองต่าง ๆ กัน หรืออาจใช้เพียงชนิด
เดียวก็ได้ แต่จะมีปริมาณฟลูออไรด์ได้ไม่เกิน 1,100 ppm ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก าหนด ซึ่งยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ส่วนใหญ่จะมีปริมาณฟลูออไรด์ 1,000 ppm 

2. สารขัดฟัน (Abrasives) ช่วยขจัดคราบอาหารและคราบหินปูนที่ เกาะอยู่บนฟัน 
โดยทั่วไปนิยมใช้สารที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด ยาสีฟันควรมีสารขัดฟันมากพอที่จะก าจัดคราบ
อาหารและคราบหินปูน แต่ถ้าใช้มากเกินไปก็อาจจะท าลายเคลือบฟันได้ สารขัดฟันที่นิยมใช้กัน
ได้แก่ แคลเซียมฟอสเฟต  (Ca2 (PO4)3) ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4·2H2O)  
แมกเนเซียมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)2) อะลูมิ เนียมออกไซด์ไฮเดรต  (Al2O3.H2O) แคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เป็นต้น  

3. สารช าระล้าง (Detergents) ช่วยท าให้เกิดฟองและไม่ท าให้ยาสีฟันไหลออกจากปาก
ขณะแปรงฟัน  สารเคมีที่ใช้โดยทั่วไป คือ โซเดียมลอริลซัลเฟต 

4. สารเพิ่มความชื้น (Humectants) ช่วยท าให้ยาสีฟันมีรสสัมผัสของความชื้นไม่แห้งแข็ง 
สารเคมีที่ใช้โดยทั่วไปคือ กลีเซอรีน (Glycerin) ซอร์บิทอล (Sorbitol) และน้ า นอกจากนี้ซอร์บิ
ทอลยังท าให้ยาสีฟันมีรสหวาน ซึ่งอาจท าให้เด็กกลืนกินเข้าไปได ้

5. สารเพ่ิมความข้นหนืด (Thickeners) ช่วยเพ่ิมความข้นหนืดให้แก่ยาสีฟัน สารเคมีใน
กลุ่ มนี้ ได้แก่  คาร์บอกซี เมทิล เซลลู โลส  (Carboxy Methyl Cellulose) และ คาราจีแนน 
(Carragenan) 

6. สารกันเสีย (Preservatives) ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในยาสีฟัน 
สารเคมี ในกลุ่มนี้ ได้แก่  โซเดี ยมเบ็นโซเอท (Sodium Benzoate) เอทิลพาราเบน (Ethyl 
Paraben) เมทิลพาราเบน (Methyl Paraben) ไทรโคซาน (Triclosan) เป็นต้น 
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ข้อมูลความปลอดภัย 
การกลืนยาสีฟันเข้าไปอาจท าให้คลื่นไส้  อาเจียนและท้องเสียได้ (1) หรือ หากได้รับ

ฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้ฟันตกกระ (Dental Fluorosis) ในกรณีที่รุนแรง ฟันจะ
เกิดเป็นรอยสีน้ าตาล ผิวฟันจะขรุขระ เป็นจุดและท าความสะอาดได้ยาก โดยเฉพาะจะเกิดปัญหา
กับฟันแท้ของเด็กเมื่อเด็กบริโภคฟลูออไรด์มากเกินไปในช่วงก่อนอายุ 6 ขวบ 
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สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 
ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. สารพิษท่ีมีอยู่ในน้ ายาล้างห้องน้ า คือ .………………….…………………………………….... 

2. สารพิษที่มีอยู่ในสารเคมีขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง คือ .………………….………………… 

3. สารพิษท่ีมีอยู่ในน้ ายาขจัดคราบ คือ ……………………………………………………….…… 

4. สารพิษท่ีมีอยู่ในก้อนดับกลิ่น คือ ………………………………………..………….…………… 

5. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบ คือ ………….……………….. 

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

6. ผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ เป็นส่วนประกอบ คือ …….……………………………………….… 

7. ผลิตภัณฑ์ที่มีไทมอล เป็นส่วนประกอบ คือ …….………………………..…………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะ 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษท่ีมีอยู่ในน้ ายาล้างห้องน้ า คือ กรดเกลือมีชื่อทางเคมีว่า กรดไฮโดรคลอริก 

2. สารพิษที่มีอยู่ในสารเคมีขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ

กรดซัลฟรูิก 

3. สารพิษที่มีอยู่ในน้ ายาขจัดคราบ คือ โนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (15 EO) หรืออาจ

เรียกว่า เอทอกซีเลตเตทโนนิลฟีนอล (Ethoxylated Nonyl Phenol) (ใช้ชื่อย่อว่า 

NPE-15EO) 

4. สารพิษท่ีมีอยู่ในก้อนดับกลิ่น คือ P-Dichlorobenzene  

5. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบ คือ น้ ายาเช็ดกระจก 

6. ผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ เป็นส่วนประกอบ คือ ยาสีฟัน 

7. ผลิตภัณฑ์ที่มีไทมอล เป็นส่วนประกอบ คือ น้ ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 4 
เรื่อง สารเคมีจากสารก า จั ดแมลงและมด  

 
1. บอกชนิดของสารเคมีจากสารก า จั ดแมลงและมด ได ้

2. บอกความเป็นพิษของสารเคมีจากสารก า จั ดแมลงและมด ได ้
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เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 4  
เรื่อง สารเคมีจากสารก า จั ดแมลงและมด  

 
 
 

สารเคมีจากสารก า จัดแมลงและมด  
สารก าจัดแมลงศัตรูพืช 

สารก าจัดแมลงศัตรูพืชที่จะกล่าวถึงในที่นี้หมายถึง ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช หรือ ยาปราบ
ศัตรูพืช ซึ่งใช้ก าจัดแมลงที่มารบกวนทั้งพืชมีดอก และพืชให้ผลต่าง ๆ ที่ปลูกไว้รอบบริเวณ
บ้านพักอาศัย โดยจะไม่ครอบคลุมถึงศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ วัชพืช สัตว์ และโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับ
พืช 

 
สารเคมีที่ใช้เป็นสารก าจัดแมลงศัตรูพืช 
สารเคมีที่ใช้ในการก าจัดแมลง แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี ดังนี้ 
1. สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต (Organophosphate) สารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ท าลาย

ระบบประสาทของแมลง โดยไปรบกวนการท างานของเอนไซม์ที่ใช้ในการท าลายสารสื่อ
ประสาทตัวหนึ่ง คือ แอซีทิลโคลีน (Acetylcholine) ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น ไดอะซีนอน 
มาลาไทออน พาราไทออน 

2. สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) ออกฤทธิ์เช่นเดียวกับสารในกลุ่มแรก 
3. สารกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine) สารในกลุ่มนี้เคยเป็นที่นิยมใช้ในอดีต 

เช่น ดีดีที ไดเอลดริน แต่เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงไม่นิยมใช้แล้ว 
4. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบสารที่ได้จาก

ธรรมชาติ 
สารฆ่าแมลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมี และการ

ออกฤทธิ์ ได้แก่ สารยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส (Cholinesterase Inhibitors) เช่น  
ออกาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต เป็นต้น สารที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น 
ไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ (Chlorinated Hydrocarbons) หรือออแกโน
คลอรีน และสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ เป็นต้น โดยยาฆ่าแมลงแต่ละกลุ่มมีกลไกการเกิดพิษ 
อาการความเป็นพิษ และวิธีการแก้พิษท่ีไม่เหมือนกัน 
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สารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต  
1. ทรายอะเบท 

 
 

ทรายอะเบทเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้กันมา
นานกว่า 30 ปีแล้ว  ทรายอะเบทเป็นการเคลือบตัวยา Temephos ความเข้มข้น 1% w/w บนผิว
เม็ดทรายซึ่งองค์การอนามัยโลกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะน าให้การ รับรองความ
ปลอดภัยใส่ลงไปในตุ่มน้ าที่เก็บน้ าใช้ ขนาด 1 กรัมต่อน้ า 10 ลิตร หรือ 20 กรัม (1 ช้อนโต๊ะพูน) 
ต่อโอ่งประมาณ 10 ปี๊บ 

 
Temephos 
ชื่อพ้อง: Temephosn; Abate; O,O'-(Thiodi-4,1-Phenylene) Phosphorothioic 

Acid O,O,O',O'-Tetramethyl Ester; O,O'-(Thiodi-4,1-Phenylene) Bis(O,O'-
Dimethylphosphorothioate); Abathion; Phosphorothioic Acid, O,O'-(Thiodi-4,1-
Phenylene) O,O,O',O'-Tetramethyl Ester; Tempephos; Biothion; Temefos; 
Tetrafenphos 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

สูตรโมเลกุล: C16H10O5P2H3  
 
กลไกการออกฤทธิ์ / การเกิดพิษ 
Temephos เป็นสารกลุ่ม Organophosphates มีฤทธิ์ในการก าจัดลูกน้ าของยุง กลไก

การเกิดพิษโดยออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการท างานของ Acetylcholinesterase Enzyme (AChE) 
ซึ่งจะมีผลต่อการสะสมของ Acetylcholine ท าให้เกิดอาการจ าเพาะจากการกระตุ้นระบบ 
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ประสาทนั้น ๆ เมื่อมีการได้รับเกิดปริมาณที่ก าหนดไม่ว่าจะเป็นทางการหายใจ   การสัมผัสทาง
ผิวหนัง หรือ กินหรือกลืนเข้าไป จะท าให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดขึ้น โดยอาจจะมีการไอ หายใจ
ติดขัด หายใจถี่รัวขึ้น ปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ความดันโลหิตต่ า 
สูญเสียการควบคุม และหมดสติ 

 
2. พาราไทออน (Parathion) 
พาราไทออน (Parathion) 
ชื่อพ้อง ได้แก่ O,O-Diethyl-O-4-Nitrophenylthiophosphate, Diethyl Parathion, 

Diethyl-4-Nitrophenyl Phosphothionate, E605  
สูตรโมเลกุล:  C10H14NO5PS  

สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
ความเป็นพิษ 
พารา ไทออนจัดเป็นสารก าจัดแมลงที่เป็นอันตรายสูงที่สุด มีฤทธิ์ท าลาย ระบบประสาท

ส่วนกลาง โดยไปยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะซีติลโคลีน เอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) 
การสัมผัสถูกตาจะท าให้ตาแดง ปวดตา เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง เยื่อบุต่าง ๆ เช่น 
เยื่อบุจมูก การ หายใจ หรือการรับประทานเข้าไป จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อ พาราออก ซอน 
(Paraoxon) ซึ่งท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ในช่องท้อง ชัก ตาพร่ า 
เหงื่อออก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หมดสติ สั่น หายใจขัด และหยุดหายใจได้ อาการที่เกิดจาก
ความเป็นพิษนี้อาจคงอยู่เป็นเดือน นอกจากนี้สารนี้สามารถท าลายโครงสร้างของพลาสติก ยาง 
และเครื่องนุ่งห่มได ้
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มาลาไทออน (Malathion) 
มาลาไทออน (Malathion)  
มาลาไทออน เป็นสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้กับแมลง

หลายชนิด จัดว่ามีพิษต่ ากว่าสารในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตตัวอ่ืน ๆ มีผลรบกวนระบบประสาท
ทั้งของแมลงและมนุษย์โดยยับยังเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส แต่แมลงจะไวต่อมาลาไทออนมาก กว่า
มนุษย์ ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในแปลงเกษตร และภายในบ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล เป็น
สารสังเคราะห์ EPA (Environmental Protection Agency) จัดมาลาไทออนอยู่ในกลุ่มสารก าจัด
แมลงที่มีความเป็นพิษ Class III (อันตรายเล็กน้อย-Slightly Hazardous) ให้จัดมีค าเตือนว่า 
“Caution” อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มาลาไทออนที่มีส่วนผสมอ่ืน ๆ ร่วมด้วยอาจมีค าเตือนตั้งแต่ 
“Caution” (ความเป็นพิษต่ า) จนถึง “Danger” (ความเป็นพิษสูง) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ความเป็นพิษในไทย คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มาลาไทออนถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
สารเคมีอันตรายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พรบ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

มาลาไทออน ใช้เพ่ือควบคุมตัวเพลี้ย ไร หมัด แมลงวัน แมลงตระกูลจักจั่น ดักแด้ตัวอ่อน
ของแมลง แมลงศัตรูพืช จิงโจ้น้ า ตะขาบ เหา เห็บ แมลงศัตรูพืชตระกูลส้ม แมลงท าลายข้าว 
แมลงกินต้นฝ้าย ดักแด้ของผีเสื้อ มด แมงมุม และยุง ใช้ป้องกันแมลงในทุ่งหญ้าอัลฟาฟ่า ต้นโคล
เวอร์ (Clover) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บริเวณที่ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตร การเพาะปลูกธัญพืช ฝ้าย ดอกค าฝอย 
ถั่วเหลือง ซูการ์บีท ข้าวโพด ถั่ว บลูเบอรี่ การเก็บเมล็ดพืช และใช้ภายในที่พักอาศัย เช่น ก าจัดยุง
ในที่พักอาศัยและพ้ืนที่ควบคุม  นอกจากนั้นยังใช้ก าจัดเหาและไข่เหาบนศีรษะมนุษย์ เห็บในสัตว์
เลี้ยงอีกด้วย  

ชื่อทางการค้า ได้แก่ Carbofos Celthion Cythion Emmatos Fosfothion Fyfanon 
Karbofos Kypfos Malamar Malatol Malatox Sadophos Sumitox Zithiol 
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สูตรโมเลกุล    C10H19O6PS2    
สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

การเกิดพิษ 
มาลาไทออนเป็นพิษต่อระบบประสาทโดยยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส และพบว่ามีผล

ต่อระบบประสาทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท าลายประสาทสัมผัส และการเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น  มาลา
ไทออนจัดเป็นยาฆ่าแมลงที่ความสัมพันธ์กับการป่วยบางชนิด เช่น Glycosuria Hyperglycemia
 (ก า รมี น้ า ต า ล ใน ปั ส ส า ว ะ แ ล ะ ใน เลื อ ด สู ง ก ว่ า ป ก ติ ) แ ล ะ ร ะ ดั บ 
Polymorpholeucocytes สูงขึ้น มาลาไทออนถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่าน
ทางเดินอาหาร ผิวหนัง เยื่อเมือก และปอด  ถูกขับถ่ายทางปัสสาวะและอุจจาระ (การศึกษาใน
สัตว์) อาการพิษอย่างเฉียบพลันส าหรับผู้ได้รับมาลาไทออนในปริมาณสูงมาก คือ ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน สั่น กระเพาะเกร็ง เหงื่อออก เห็นภาพไม่ชัด กดการหายใจ การเต้นของ
หัวใจช้าลง อาจถึงตายได้ 
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Indoxacarb 

Indoxacarb จัดเป็นสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Oxadiazines  ใช้ส าหรับทดแทนสารฆ่าแมลง
กลุ่มออร์กาโนฟอตเฟส (Organophosphates)  Indoxacarb ผลิตโดยบริษัท DuPont มีการขึ้น
ทะเบียนและจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2543 เพ่ือใช้ในการเกษตรส าหรับก าจัด
แมลงจ าพวกผีเสื้อ เช่น หนอน หนอนกระทู้ เป็นต้น  Indoxacarb ออกฤทธิ์โดยจับกับ sodium 
channels ของแมลงท าให้ยับยั้งการไหลของ  sodium ions เข้าสู่เซลล์ประสาท ท าให้ระบบ
ประสาทของแมลงบกพร่อง  เกิดอัมพาตและตายในที่สุด  ปัจจุบันได้น า  Indoxacarb มาใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนส าหรับก าจัดแมลงสาบในความเข้มข้น 0.5-1.0 % w/w 

 
สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
ความเป็นพิษ 
สารนี้ค่อนข้างปลอดภัยต่อมนุษย์  จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ปลอดภัย ไม่ก่อการ

ระคายเคืองเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง ตา หรือกินเข้าไป  แต่อาจท าให้ผิวหนังเกิดไวสัมผัสได้ (Skin 
Sensitizer) โดยมีค่า Oral LD50 >5000 mg/kg ในหนูทดลอง 
 

สารกลุ่มออแกโนคลอรีน 
1. สารก าจัดหมัดเห็บ 

ยา ก าจัดเห็บและหมัดจึงเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ชนิดจ าหน่ายในท้องตลาด ทั้ งรูปแบบแชมพูอาบ สเปรย์พ่น ยาฉีด และยาหยดภายนอก 
โดยเฉพาะยาหยดเฉพาะที่ภายนอกซึ่งสะดวกในการใช้งานและได้ผลดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์
เลี้ยง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมสูง หากคุณแม่บ้านที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และได้ลอง
อ่านฉลากดู มักจะพบตัวยาส าคัญชนิดหนึ่งที่เห็นได้บ่อยในผลิตภัณฑ์นี้คือ ฟิโปรนิล (Fipronil) 
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โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ 
ฟิโปรนิลเป็นสารฆ่าแมลงในกลุ่มฟีนิลไพราโซล (Phenylpyrazole) และเป็นสาร

กลุ่มออแกโนคลอรีน โดยออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2539 เพ่ือใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงในบ้านและในสัตว์เลี้ยง โดยปรากฏในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กับ
ดักแมลงสาบและมด สเปรย์และยาหยดภายนอกส าหรับสุนัขเพ่ือก าจัดเห็บและหมัด  

 

โครงสร้างทางเคมี 

 
 

โปรนิลออกฤทธิ์ในการก าจัดเห็บและหมัดโดยรบกวนการท างานของระบบประสาท 
โดยผ่านทาง GABA-Gated Chloride Channel ขัดขวางการไหลผ่านของคลอไรด์ไอออนใน
เซลล์ประสาท ท าให้การท างานของระบบประสาทผิดปกติ มีผลให้แมลงตายในที่สุด ข้อดีของ  
ฟิโปรนิลคือเป็นพิษต่อระบบประสาทเฉพาะของแมลง เนื่องจากฟิโปรนิลจับได้ไม่ดีกับ GABA 
Receptor ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เมื่อหยดยาฟิโปรนิลบนผิวหนังของสุนัข ยาจะกระจายตัวไป
ตามผิวหนัง และมักพบอยู่กับสารคัดหลั่งจากต่อมไขมัน ยาออกฤทธิ์อยู่นานประมาณหนึ่งเดือน  

ความเป็นพิษ  
ฟิ โปรนิลจัด เป็ นสารฆ่าแมลงที่ มี อันตรายระดับกลาง (กลุ่ ม  WHO Class II 

Moderately Hazardous Pesticide) มีค่า LD50 (ขนาดยาที่ท าให้หนูทดลองตายจ านวน 
ร้อยละ 50) เท่ากับ 97 มก./กก. มีพิษในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าในนก ปลา และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังส าหรับในคนยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับความเป็นพิษของตัวยานี้ อย่างไรก็ตาม
อาจท าให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสได้บ้าง  
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สารกลุ่มไพรีทรอยด์ 
1. ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 

ชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน เป็นยาฆ่าแมลง (Insecticide) ที่นิยมใช้กันมากใน
ครัวเรือน ออกฤทธิ์ก าจัดแมลงคลาน เช่น มด แมลงสาบ และปลวก โดยใช้ขีดตาม มุมห้อง รอบ
ขาตู้อาหาร และรอบถังขยะ เป็นต้น สารส าคัญที่ออกฤทธิ์ฆ่าแมลง คือ Deltamethrin ยาฆ่า
แมลงชนิ ดนี้ นอกจากจะเป็นส่ วนประกอบส าคัญ ในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลานแล้ ว 
Deltamethrin จัดเป็นยาฆ่าแมลงในกลุ่ม Pyrethroids ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยปฏิกิริยาเคมี ซึ่ง
เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อประสาท (Neurotoxic) และเป็นพิษต่อภูมิคุ้มกัน (Immunotoxic)  

สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 0.06 %w/w 
ชื่อสารเคมี:  Deltamethrin  
สูตรโมเลกุล:  C22H19Br2NO3 
 

สูตรโครงสร้างทางเคมี 

 
 

ความเป็นพิษของ Deltamethrin 
Deltamethrin เป็นยาฆ่าแมลงที่นิยมผสมลงในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน สารชนิดนี้มี

ความเป็นพิษต่อระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
- การหายใจเข้าไปจะท าให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ ถ้าความเข้มข้นสูงมาก

จะท าลายเยื่อบุเมือกทางเดินหายใจส่วนบน ท าให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ เกิดอาการ
หายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน 

- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง สารนี้
สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ 

- การกลืนหรือกินเข้าไปจะท าให้เกิดความระคายเคืองในทางเดินอาหาร เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน และอาจถึงชีวิตได้ 

- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ท าให้ตาแดง เจ็บตา และน้ าตาไหล 
สารนี้ไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชีสารก่อมะเร็งของ NTP, IARC หรือ IEPA แต่สารนี้ท าลายปอด 

ทรวงอก ระบบหายใจ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินอาหาร และเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ 
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2. Allethrin 

สูตรเคมี:  C19H26O3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี: 

 
3. Bioallethrin 

สูตรเคมี:  C19H26O3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี: 
 

 
 

4. Cyfluthrin 

สูตรเคมี:  C22H18Cl2FNO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี: 
 

 
5. Cyhalothrin 

สูตรเคมี:  C23H19ClF3NO3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี : 
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6. Cypermethrin 
สูตรเคมี:  C22H19Cl2NO3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี: 
 

 
 

7. Deltamethrin 
สูตรเคมี:  C22H19Br2NO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี: 

 
 

8. Permethrin 
สูตรเคมี:  C21H20Cl2O3 

สูตรโครงสร้างทางเคมี: 

 
 

9. Esfenvalerate 
สูตรเคมี:  C25H22ClNO3 
สูตรโครงสร้างทางเคมี: 
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ค าว่า “ไพรีทรอยด์” เป็นชื่อของกลุ่มของยาฆ่าแมลงที่ส าคัญกลุ่มหนึ่ง โดยสารเคมีใน
กลุ่มนี้  อาจจะเป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือเป็นสารสังเคราะห์ที่ เป็นอนุพันธ์ของสาร
ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติก็ได้ ไพรีทรอยด์จากธรรมชาติ จะได้จากสารสกัดจากดอกไม้ของพืช ในกลุ่ม
คริสแซนธีมุม (Chrysanthemum) สารสกัดนี้เรียกว่า ไพรีทรัม (Pyrethrum) สารสกัดไพรีทรัม
จะประกอบไปด้วยสารเอสเทอร์ (Esters) ที่ได้จากธรรมชาติ 6 ชนิด คือ ไพรีทริน (Pyrethrin I 
& II) ไซเนอริน (Cinerin I & II) และจัสโมลิน (Jasmolin I & II) 

ไพรีทรัมจัดเป็นสารพิษที่มีพิษสูงต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าให้เข้าสู่ร่างกายด้วย การฉีด
หรือ การกิน แต่จะมีพิษค่อนข้างต ่าเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ส าหรับสัตว์จ าพวกแมลง
สารนี้  จะมีพิษสูงมากทั้ งทางผิวหนังและทางการกินสารนี้  จึงจัดว่าเป็นยาฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพสูง และมีพิษค่อนข้างจ าเพาะเจาะจงต่อแมลง แต่อย่างไรก็ตาม ไพรีทรัมก็มีปัญหา
และข้อจ ากัดในการ ใช้ คือ ความคงตัวไม่ดี สารธรรมชาตินี้สามารถเกิดการสลายตัวโดยการเกิด
ออกซิเดชัน (Oxidation) ได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อถูกอากาศและแสงแดด ท าให้ความเป็นพิษใน
การใช้เป็นยาฆ่าแมลงหมดไป  

นอกจากนี้ ไพรีทรัมยังมีโครงสร้างทางเคมีที่ง่ายต่อการขจัดพิษหรือถูกท าลายโดย
เอนไซม์ในแมลง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนายาฆ่าแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์นี้ โดยการ
สังเคราะห์ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีโดยใช้สารธรรมชาติไพรีทรัมเป็นต้นแบบ เพ่ือให้มีฤทธิ์คง
เดิมหรือดีขึ้น และลดปัญหาเรื่องความไม่คงตัว  การพัฒนาของสารในกลุ่มของไพรีทรอยด์โดย
การสังเคราะห์ทางเคมีได้รับความส าเร็จอย่างสูง  ท าให้ได้สารที่มีพิษสูงเฉพาะต่อแมลงและสัตว์ที่
ไม่มีกระดูกสันหลัง และมีความคงตัวที่ดีข้ึน 
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แบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากสารก า จัดแมลงและมด  

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษท่ีมีอยู่ในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน คือ .………………….…………………………. 

2. สารกลุ่มท่ีได้จากสารสกัดจากดอกไม้ของพืช คือ .…………….………….…………….…… 

3. สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ …………………………………………………..……….…….…… 

4. สารพิษท่ีมีอยู่ในสารก าจัดหมัดเห็บ คือ ……………………………………..………….……… 

5. สารพิษท่ีมีอยู่ในทรายอะเบท คือ ………….………………..………………..………….……… 

6. สารก าจัดแมลงที่เป็นอันตรายสูงที่สุด มีฤทธิ์ท าลาย ระบบประสาทส่วนกลาง โดย

ไปยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะซีติลโคลีน เอสเทอเรส คือ ….…….………………. 

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

7. สารในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต ได้แก่…….………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากสารก า จัดแมลงและมด  

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารพิษท่ีมีอยู่ในชอล์กขีดก าจัดแมลงคลาน คือ Deltamethrin 

2. สารกลุ่มท่ีได้จากสารสกัดจากดอกไม้ของพืช คือ กลุ่มไพรีทรอยด ์

3. สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ Allethrin Bioallethrin Cyfluthrin Cyhalothrin 

Cypermethrin Deltamethrin Permethrin Esfenvalerate 

4. สารพิษท่ีมีอยู่ในสารก าจัดหมัดเห็บ คือ ฟิโปรนิล (Fipronil) 

5. สารพิษท่ีมีอยู่ในทรายอะเบท คือ Temephos 

6. สารก าจัดแมลงที่เป็นอันตรายสูงที่สุด มีฤทธิ์ท าลาย ระบบประสาทส่วนกลาง โดยไป

ยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะซีติลโคลีน เอสเทอเรส คือ ออร์กาโนฟอสเฟต และ

คาร์บาเมต 

7. สารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ พาราไทออน มาลาไทออน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 5 
เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

 
1. บอกชนิดของสารเคมีจากเครื่องส าอางได้ 

2. บอกความเป็นพิษของสารเคมีจากเครื่องส าอางได ้
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เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 5  
เรื่อง สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

 
 
 สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

สารกันเสียในเครื่องส าอาง 
 

 
 
สารกันเสีย (Preservative) เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์  ได้แก่ 

แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อยีสต์ เพ่ือป้องกันมิให้เครื่องส าอางเสียง่าย เช่นการเติมในครีมทาผิว
เพราะ มีการแต่งกลิ่นและอาจใช้แป้งเป็นส่วนประกอบ ท าให้เกิดการบูดเสียได้ จึงต้องใส่สารกัน
เสียป้องกัน 

สารกันเสียที่ ใช้ส าหรับ เครื่องส าอางมีหลายชนิ ด  เช่น  Bronopol (2-Bromo-2-
Nitropropane-1,3-Diol หรือ BNPD) ฟอร์มาดีไฮด์ (Formaldehyde) อิมิดาโซลิดินิลยูเรีย 
(Imidazolidinyl Urea)  เมทิลคลอโรไอโซไทอะโซลิโนน (Methylisothiazolinone) และฟีโนซี
เอทานอล (Phenoxyethanol) EDTA (Ethylene Diamine Tetreacetic Acid) และสารกลุ่ม
พาราเบน (Paraben) ได้แก่ เมทิลพาราเบน  (Methyl Paraben) เอทิลพาราเบน (Ethyl 
Paraben) โพรพิลพาราเบน (Propyl Paraben) และ บิวทิลพาราเบน (Butyl Paraben) 

 
สารกลุ่มพาราเบน 
พาราเบนที่นิยมใช้มี  3  ชนิด ได้แก่ เมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน และ โพรพิลพารา

เบน ซึ่งมีชื่อสารเคมี ชื่อพ้อง สูตรโครงสร้างทางเคมี ดังนี้ 
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ชื่อสารเคมี เมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน 

  ชื่อพ้อง  Methylparahydroxy 
benzoate  
4-hydroxybenzoic 
acid methyl ester  

Ethylparahydroxy 
benzoate  
4-hydroxybenzoic 
acid ethyl ester  

Propylparahydroxy 
benzoate  
4-hydroxybenzoic 
acid propyl ester  

  สูตรโมเลกุล  C8H8O3  C9H10O3  C10H12O3  

 สู ต ร โค ร งส ร้ า ง 
ทางเคม ี 

 

 

 

 

 
ความเป็นพิษ 
กลุ่มศึกษาอาการผืนสัมผัสของอเมริกาเหนือ (North American Contact Dermatitis 

Group) รายงานผลการศึกษาสารในเครื่องส าอางที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ว่า  สารกันเสียเป็นสารที่
ท าให้ผู้ใช้เกิดการแพ้ ผื่นแพ้ และระคายเคือง (Allergy Irritation)  เป็นอันดับที่สองรองจาก
น้ าหอมหรือสารแต่งกลิ่นหอม (Fragrances) ซึ่งสารกันเสียที่พบการแพ้ได้บ่อยได้แก่ พาราเบน 
ฟอร์มาลดีไฮด์ อิมิดาโซลิดินิลยูเรีย เมทิลคลอโรไอโซไทอะโซลิโนน และ ฟีโนซีเอทานอล 

ผื่นจากเครื่องส าอาง อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ผื่นแพ้สัมผัส (Allergic 
Contact Dermatitis) ผื่ น ระคายสั มผั ส  ( Irritant Contact Dermatitis) ผื่ น ลม พิษสัมผั ส 
(Contact Urticaria) และสิวจากเครื่องส าอาง (Acne Cosmetica) ที่พบบ่อยคือ ผื่นแพ้สัมผัส
และผื่นระคายสัมผัส  
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2. น้ าหอม 

 
น้ าหอม ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ แต่โทษของน้ าหอมก็มี อย่างเช่น มีรายงานข่าว

จาก ส านักข่าว เอ เอฟ พี จากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ถึงผลการศึกษาของกลุ่มนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า เครื่องส าอางชื่อดังที่วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วโลก มี
สารอันตรายเจือปน สามารถท าให้สตรีคลอดลูกออกมาพิการได้ สารอันตรายดังกล่าวมีชื่อ
ว่า  ฟาทาเลตส์ เป็นสารเคมีที่ใช้ละลายผสมในน้ าหอมและเครื่องส าอางเพ่ือท าให้น้ าหอมมีกลิ่น 
ติดทนนาน โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านสุขอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกาได้น าผลิตภัณฑ์  ความ
งามที่วางจ าหน่ายในตลาดไปทดสอบแล้วพบว่าในน้ าหอมมีสาร  ฟาทาเลตส์ เจือปนอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 72 ในจ านวนผลิตภัณฑ์ที่น ามาทดสอบพบว่ามีเครื่องส าอางยี่ห้อดังระดับ
โลกหลาย ยี่ห้อรวมอยู่ด้วย เอ เอฟ พี ระบุว่า เครื่องส าอางที่ตรวจพบสาร ฟาทาเลตส์ เช่น 
น้ าหอมพอยซั่น ของคริสเตียน ดิออร์ นอกจากนี้ ยังพบในเครื่องส าอางยี่ห้อคาลวิน ไคลน์ 
(Calvin Klein), เรฟลอน (Revlon) และพร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พี แอนด์ จ ี(Procter: 
Gamble) ในผลการศึกษาระบุว่า ผลิตภัณฑ์น้ าหอมน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะมีสาร ฟาทาเลตส์ อยู่
ในปริมาณมาก อาทิ น้ าหอมเรด ดอร์ (Red door) ของเอลิซาเบธ อาร์เดน โดยพบสาร ฟาทา
เลตส์ ในปริมาณ 28,000 ต่อ 1 ล้านส่วนของปริมาณน้ าหอม 

 
ความเป็นพิษ 
ทางด้านนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) เมืองนิวออรีนส์ 

สหรัฐอเมริกา พบว่ามีน้ าหอมจ านวน 38 ชนิดที่สามารถสร้างปัญหาให้ระบบทางเดินหายใจของ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด (Asthma) โดยน้ าหอมที่สร้างปัญหาให้มากท่ีสุดคือ ยี่ห้อ Red, Charlie, 
White, Diamonds, Giorgio, Opium และ Poison นอกจากนี้ยังพบสารเคมีอันตรายชนิดอ่ืนที่
ถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในน้ าหอม เช่น เอซิโทน (Acetone) น้ ายาไวไฟสูตร C3H6O ใช้เป็นยา
ละลายสารอ่ืน ซึ่งเป็น คาร์ซิโนเจน (Carcinogen) สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งมักใส่ในน้ ายาล้างเล็บ 
และ เบนซิล เอซิเตต (Benzyl Acetate) เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอีกตัวที่สร้างความระคาย
เคืองให้นัยน์ตาและท าให้ หายใจไม่ออก ซึ่งถ้าคุณเคยมีปฏิกิริยาเวลาได้กลิ่นน้ าหอม เช่น จาม 
เวียนศีรษะ และหายใจไม่ค่อยออก อาจเป็นโรคหอบหืดหลบใน 
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3. สารท าให้ผิวขาว 
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาวมักใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รบกวนการสร้างเมลานิน เช่น สารท าให้

ผิวขาว (Whitening Agents) เพ่ือท าให้ผิวหนังบริเวณท่ีได้รับสารชนิดนี้มีความขาวขึ้นหรือท าให้
สีผิวอ่อนลง ได้แก่ สารประกอบของปรอท (Mercury Compounds) เช่น Phenyl Mercuric 
Salt, Mercuric Chloride และ Ammoniated Mercury สารประกอบเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้ ง
เอนไซม์ Tyrosinase ทั้งนี้สารประกอบของปรอทจัดเป็นสารอันตรายที่ท าให้เกิดอาการแพ้ ผื่น
แดง ผิวบาง และเกิดรอยด า บนใบหน้า ทั้งนี้อาจท าให้เกิดการสะสมพิษของปรอทซึ่งเป็นโลหะ
หนักอันตราย ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
ห้ามใช้สารประกอบของปรอทเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) 
หรือ Benzene-1,4-Diol เป็นสารที่รบกวนการสร้างเมลานิน โดยยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
Tyrosinase แต่ท าให้เกิดการแพ้ ระคายเคือง จุดด่างขาว ผิวไวต่อแสง ผิวแดงและคล้ าด าใน
ที่สุด หรืออาจเกิดฝ้าอย่างถาวร นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ใน Salmonella และเป็น
พิษต่อเซลล์ (Cytotoxic) อีกด้วย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศห้ามใช้สารชนิดนี้ใน
เครื่องส าอาง ปัจจุบันมีการน าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายชนิดมาใช้เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาว ได้แก่ Arbutin หรือ Hydroquinone-Beta-Glucopyranoside ซึ่งพบ
ได้มากในใบของ Cranberry และ Blueberry วิตามินซี (Ascorbic Acid) และอนุพันธ์ของมัน 
เช่น Magnesium Ascorbyl Phosphate และกรดอ่อน Kojic Acid ซึ่งได้จากการหมักข้าวชนิด
หนึ่งเพ่ือท าเหล้าสาเกของชาวญี่ปุ่น สารชนิดนี้มีผลรบกวนการสร้างเมลานินและมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน (Antioxidant) อย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานการท าให้เกิดอาการระคายเคือง ผื่นแพ้ 
หรือผิวหนังอักเสบ ได้บ้าง ต่อมาได้มีการพัฒนา Kojic Acid ให้มีความคงตัวต่อแสงแดดและ
ออกซิเจนในอากาศ  โดยปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของ Kojic Acid ให้กลายเป็น Kojic 
Dipalmitate ซึ่งมีความคงตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชอีกหลาย
ชนิดมีฤทธิ์ท าให้ผิวขาว เช่น Mulberry Extract และ Glycyrrhizaextract (Licorice Extract) 
เป็นต้น สารที่ออกฤทธิ์ลอกเคราทิน (Keratolytic Action) จัดเป็นสารท าให้ผิวขาวชนิดหนึ่งที่
ช่วยลอกผิวหนังสีคล้ าชั้นบนสุดออกไป ท าให้สีผิวดูขาวและสดใสขึ้น สารในกลุ่มนี้  ได้แก่ กรด
วิตามินเอ (Retinoic Acid หรือ Tretinoin) สารชนิดนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง และท าให้
ผิวหนังบางลง กรดวิตามินเอมีผลท าให้ทารกในครรภ์พิการได้อย่างถาวร  ดังนั้นกระทรวง
สาธารณสุขจึงประกาศห้ามใช้สารชนิดนี้ในเครื่องส าอาง แต่ยังอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในยาทา
ภายนอกและยารับประทานส าหรับรักษาสิว ทั้งนี้ต้องใช้ในความดูแลของแพทย์   
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กรดผลไม้ (Alpha-Hydroxy Acids, AHAs) เป็นกรดอ่อนที่พบได้ในผลไม้ชนิดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว (Citric Acid) แอปเปิ้ล (Malic Acid) อ้อย (Glycolic 
Acid) และมะขาม 

อันตรายจากสารท าให้ผิวขาว 
ในผิวหนังมีสารที่ใช้การช่วยสร้างเม็ดสี ได้แก่ เมลานีน ที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งเมลานีนนี้

เป็นตัวก าหนดว่า ใครจะมีสีผิวหนังแบบไหน โดยมากขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของบุคคลนั้น ๆ ใน
การท าให้ผิวขาวขึ้นมามากมายหลายประเภท ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการท าเครื่องส าอางช่วยให้ผิว
ขาว แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สารฟอกสี (Bleaching Agents) ได้แก่ ไฮโดรควินิน โมโนเบนโซน และ ปรอท
แอมโมเนีย ทั้งหมดนี้ปัจจุบันเป็นสารต้องห้ามใช้ในเครื่องส าอาง เนื่องจากให้โทษกับผิวหนัง ท า
ให้ผิวหนังเกิดความเสียหายรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ได้อย่างถาวร เช่น ไฮโดรควินินนั้น 
หากใช้ติดต่อกันจะท าให้เกิดฝ้าถาวร โมโนเบนโซน จะท าให้เกิดความผิดปกติกับผิวหนัง และ
ท าให้ผิวหนังนั้นเป็นรอยด่างขาว ส่วนปรอทและแอมโมเนีย มีผลเสียต่อตับ 

2. สารท าให ้ผ ิวขาว (Whitening Agents) ได ้แก่ อาร์บ ิวต ิน  กรดโคจิด  และ 
แอสคอร์บิกแมกนีเซียมฟอสเฟต สารดังกล่าวยังไม่มีประกาศควบคุมโดยเฉพาะ อาร์บิวติน เป็น
ไฮโดรควิโนน ไกลโคไซด์ ซึ ่งพบเห็นได้บ่อยในเครื่องส าอางยุคนี ้ สาเหตุที่ได้รับความนิยมก็
เพราะว่าเป็นสารเคมีกลุ่มที ่ปลอดภัยมากกว่าสารฟอกสี และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมาก
เท่ากับกลุ่มของสารฟอกสี แต่อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องส าอางของกลุ่มสารท าให้ผิวขาว ต้อง
ได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ 

3. สารปกคลุมผิว (Covering Agents) เป็นส่วนที่ช่วยเสริมความขาว โดยการปกคลุม
ผิวหนัง แต่ไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวโดยตรง ดังนั้นเมื่อล้างออกแล้ว สีผิวจะกลับคืนสู่เม็ดสีแบบเดิม
ทันที โดยสารประเภทนี้ได้แก่ ทิตาเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ ทัลคัม บิสมัสซับไนเตรต 
และคาโอลิน พิกเมนต์ ซึ่งมักเป็นส่วนผสมของครีมกันแดดนั่นเอง 

4. เอเอชเอ หรือ แอลฟาไฮดรอกซีแอซิด หรือกรดผลไม้ เป็นสารที ่ช่วยช าระล้าง
ผิวหนังส่วนที่ตายออก และเร่งการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผิวหนังนั้นดูเหมือนว่า
จะขาวขึ้น ดูนวลเนียนอ่อนกว่าวัย แต่อย่างไรก็ตาม สารประเภทนี้มักจะท าให้ผิวนั้นไวต่ อรังสี
อุลตร้าไวโอ 

จะเห็นได้ว่า เครื่องส าอางประเภทขัดฟอกสีผิวนั้น เป็นสารอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สามารถท าให้เกิดผลเสียต่อสภาวะผิวได้มากมาย  
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AHAs [Alpha-Hydroxy Acids] และ BHAs [Beta-Hydroxy Acids] เป็นสารที่นิยม
น ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง แต่เนื่องจากสารทั้งสองกลุ่มนี้มิได้เป็นสารห้ามใช้ หรือสาร
ควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้นเครื่องส าอางที่ผสมสารเหล่านี้และไม่มีส่วนผสมของสาร
ควบคุมพิเศษหรือ สารควบคุม จัดเป็นเครื่องส าอางทั่วไป  มีวางจ าหน่ายทั่วไปทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

AHAs เป็นกรดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งเรียก กรดผลไม้ (Fruit Acid) เนื่องจาก
ที่มาของกรดนี้ คือ Glycolic Acid มาจากน้ าอ้อย Lactic Acid มาจากนมเปรี้ยว  Citric Acid 
มาจากมะนาว สับประรด   Pyruvic Acid  มาจากมะละกอ  Malic Acid  มาจากแอปเปิ้ล 
Tartaric Acid มาจากเหล้าองุ่น สารส าคัญในกลุ่ม AHAs ที่พบในเครื่องส าอาง บนฉลากอาจ
ระบุว่าประกอบด้วย 

Glycolic Acid  Lactic Acid  Mmalic Acid Citric Acid Glycolic Acid + 
Ammonium Glycolate Alpha-Hydroxyethanoic Acid + Ammonium Alpha-
Hydroxyethanoate Alpha-Hydroxyoctanoic Acid Alpha-Hydroxycaprylic Acid 
Hydroxycaprylic Acid Mixed Fruit Acid Tri-Alpha Hydroxy Fruit Acids Triple Fruit 
Acid, Sugar Cane Extract Alpha Hydroxy and Botanical Complex L-Alpha Hydroxy 
Acid Glycomer in Crosslinked Fatty Acids Alpha Nutrium (Three AHAs)  

สารในกลุ่ม AHAs ที่นิยมใช้ในเครื่องส าอาง คือ Glycolic Acid และ Lactic Acid 
BHAs ที่มีการกล่าวถึง คือ Salicylic Acid ซึ่งใช้ในทางการแพทย์มานานแล้ว เป็นยาทา

ภายนอก  ใช้รักษาโรคผิวหนังที่มีลักษณะหนา แข็งกระด้าง เช่น Salicylic Acid 6% + 
Benzoic Acid 12% ใช้รักษาเชื้อราที่ผิวหนัง  Salicylic Acid 10-12%, Salicylic Acid 2-4% 
+ Talcum ใช้โรยเท้าที่มีเหงื่ออกมาก ผิดปกติ Salicylic Acid ที่ใช้ในเครื่องส าอางนั้นใช้เพ่ือเป็น
สารระงับเชื้อในผลิตภัณฑ์  ทาผิวบริเวณที่แข็งกระด้าง เช่น ส้นเท้า/ข้อศอก ช่วยลดริ้วรอย จุด
ด่างด าได้บ้าง ให้ใช้ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 2% 

ความเป็นพิษ 
USFDA แจ้งว่าจากการศึกษา การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี AHAs เป็นองค์ประกอบอาจท าให้

ผู้ใช้มีความไวต่อแสงแดดมากขึ้น โดยเฉพาะกับรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งอาจท าลายผิวหนัง และ
การใช้ยาขนาดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ระยะยาว อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าอาการแพ้ที่เกิดจากเครื่องส าอางผสม AHAs และ 
BHAs คือ ระคายผิว แสบผิว มีเม็ดผื่นคัน ผิวหนังร้อนแดง และเกรียม   



371 

 

4. ยาย้อมผม 
สารเคมีที่พบในยาย้อมผมและการเกิดพิษ 
พาราโทลูอีนไดอะมีน (P-Toluenediamine, PTD)  
ชื่อพ้อง ได้แก่ 2,5-Diaminotoluene 
สูตรโครงสร้างทางเคมี: 

 
 

PTD ท าหน้าที่เป็นสีที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม มีลักษณะเป็นแผ่นหรือผลึกท่ีไม่มีสี 
อาการแพ้ที่พบ  ได้แก่  การระคายเคืองผิวหนังและตา หากโดนผิวหนังให้ล้างออก

ด้วยน้ า และสบู่ หากกระเด็นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ า  
 
พาราฟีนิลีนไดอะมีน (P-Phenylenediamine, PPD) 
ชื่ อ พ้ อ ง  ไ ด้ แ ก่  Phenylenediame, Phenylenediame Dihydrochloride, 

Aminoanil ine Dihydrochloride, Benzenediamine Dihydrochloride ,                     
1,4-Diaminobenzene, P-Aminoaniline    

 
สูตรโครงสร้างทางเคมี:  

                                                                   
PPD มีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์อย่างแรง เมื่อได้รับออกซิเจนจากตัวออกซิไดซ์ คือ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินอมด าที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม ในส่วนผสมของครีมสี
จะมีความเข้มข้นต่าง ๆ (0.08-6%) กัน ซึ่งเมื่อผสมกับสารตัวอ่ืนจะให้สีต่าง ๆ กันด้วย 

เป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ท าให้เกิดอาการแพ้ในผู้ใช้ อาการแพ้ที่พบ ได้แก่ หน้าและคอ
บวม ผื่นแพ้จากการสัมผัส (Contact Dermatitis)  ผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ แสบร้อน หากโดนตา
ท าให้เยื่อบุตาอักเสบ ตาบวม หากสูดดมท าให้ไอ จาม วิงเวียนและหายใจไม่ออก 
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แอมโมเนีย (Ammonia) 
ชื่อพ้อง ได้แก่ Ammonia Gas Aqueous Ammonia Ammonium Hydroxide 
สูตรโครงสร้างทางเคมี:  NH3 
ลักษณะเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว 
แอมโมเนียที่ เป็นส่วนผสมในครีมสี  จะอยู่ ในรูปของแอมโมเนียม  ไฮดรอกไซด์ 

(Ammonium Hydroxide)  ซึ่งเป็นสารละลายในน้ าที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า 1% และมีความ
เป็นด่างสูง มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน (Corrosive) ท าให้ชั้นนอกของเส้นผมแยกออกเพ่ือให้ 
สีย้อมผมผ่านเข้าไปได้ 

อาการพิษที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส สูดดม หรือเมื่อกระเด็นเข้าตา จะท าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองทั้งต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และตา อาจมีน้ าตา น้ ามูกไหล และไอ 

หากผิวหนังหรือเส้นผมสัมผัสกับแอมโมเนียให้ล้างด้วยน้ าสะอาดนานไม่ ต่ ากว่า 5 นาที 
แล้วตามด้วยสบู่และน้ าอีกครั้งหนึ่ง หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าหรือน้ าเกลือนาน 15 นาที  ทั้งนี้
ก่อนการใช้ยาย้อมผมผู้ที่ใส่เลนส์สัมผัส (Contact Lens) ควรถอดเลนส์ออกก่อน เพ่ือป้องกันไอ
ระเหยของแอมโมเนียและสารเคมีอ่ืน ๆ ที่อาจกระเด็นเข้าตา 

 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) 
สูตรโครงสร้างทางเคมี:  H2O2 
ลักษณะเป็นของเหลวใส  ไม่มีสี  ไม่คงตัว สามารถปลดปล่อยออกซิเจนได้โดยเฉพาะ

เมื่ออยู่รวมกับสารที่มี คุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ 
ท าหน้าที่ 2 อย่าง คือ เป็นสารฟอกสี (Bleaching หรือ Lightening Agent) ที่ท าลาย

เม็ดสีตามธรรมชาติ ท าให้เส้นผมมีสีอ่อนลง ง่ายต่อการเปลี่ยนสีผม และเป็นสารออกซิไดซ์ 
(Oxidizing Agent) ปลดปล่อยออกซิเจน เพ่ือออกซิไดซ์สีพาราให้เกิดสีที่ย้อมติดกับผม ใน 
ยาย้อมผมไม่ควรมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิน 6% แต่ที่พบในท้องตลาดมีตั้งแต่ 3-40%  

หากใช้โดยไม่มีการเจือจางจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง      
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่พบในยาย้อมผม   เช่น   Nonoxynol-6, Nonoxynol-4, 

Propylene Glycol, EDTA, Sodium Metabisulfite, Resorcinol, O-Aminophenol, M-
Aminophenol 
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5. น้ ายายืดผม 
น้ า ย ายื ด ผ ม  มี ส า รที่ ใช้ อ ยู่  3 ช นิ ด   คื อ  Sodium Hydroxide, Guanidine 

Hydroxide และ Ammonium Thioglycolate 
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นรีแลกเซอร์ที่เป็นอันตราย เนื่องจากมีความเป็นด่างแรงที่สุด 

มี pH 10-14  มีฤทธิ์กัด ควรจะใช้กับเส้นผมที่หยิกมาก ๆ ถ้าใช้ไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิด
อาการเจ็บแสบ  หนังศีรษะ เส้นผมแห้งและแตก  ส่วนสาร Guanidine Hydroxide (ซึ่งมี
องค์ประกอบเป็นสารผสมระหว่าง Calcium Hydroxide และ Guanidine Carbonate) และ 
Ammonium Thioglycolate มี pH 9-9.5 มีความแรงน้อยกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ในปัจจุบันการยืดผมให้ตรง จะใช้ความร้อนเข้าช่วยโดยใช้สาร  Ammonium 
Thioglycolate และแผ่นเหล็กเรียบ (Flat Iron) ที่ความร้อนสูง 170-230 องศาเซลเซียส ซึ่ง
กระบวนการนี้จะท าให้เส้นผมยืดตรงอย่างถาวร อ่อนนุ่ม เป็นประกาย และไม่โค้งงอ  

 
สารเคมีที่ใช้ในน้ ายายืดผม 
Ammonium Thioglycolat e 
ชื่ อ พ้ อ ง   ได้ แ ก่  Ammonium Mercaptoacetate; Acetic Acid, Mercapto-, 

Monoammonium Salt; Thioglycollic Acid,ammonium Salt; Ammonium 
Thioglycolate, 60% Aqueous Soln.  

สูตรเคมี   C2H4O2S.H3N    
Ammonium Thioglycolate เป็นของเหลวไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน ๆ จัดเป็น

ประเภทสารที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมเพ่ือดัด หรือยืดผม ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับยืดผมมีความ
เข้มข้นในช่วง 5-10% แต่อาจมีบางผลิตภัณฑ์ที่ มีความเข้มข้นถึง 25-50% นอกจากนี้ 
Ammonium Thioglycolate ยังอาจใช้ในการท าสีผมถาวร ที่ความเข้มข้น 0.25% เพ่ือใช้เป็น
สารต้านออกซิเดชันเพิ่มความคงตัว 

ความเป็นพิษ 
เนื่องจากมีความเป็นด่างสูง  จึงไม่สามารถใช้วิธีที่เรียกว่า Patch Test ซึ่งเป็นวิธีการ

ทดสอบการแพ้ที่ผิวหนังก่อนการใช้สารได้ สารนี้ท าให้เกิดระคายเคืองเป็นผื่นแพ้เมื่อสัมผัส
ผิวหนัง (Contact Dermatitis)  ซึ่งมักเกิดเมื่อใช้ในปริมาณที่มีความเข้มข้นเกินขนาด หรือใช้
เป็นเวลานานพอสมควร เป็นพิษหากเข้าตา ดังนั้นจึงต้องป้องกันการสัมผัสกับสารละลายนี้ที่
ผิวหนังและตาในทุกกรณี อาการแพ้ที่พบ ได้แก่ ผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ แสบร้อน  
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6. น้ ายาล้างเล็บ 

 
 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของน้ ายาล้างเล็บคือ อะซีโตน (Acetone) โดยอะซีโตนเป็นตัว
ท าละลายอินทรีย์ ที่ไม่มีสี มีความเป็นพิษต่ า ระเหยง่าย จึงมักถูกน ามาใช้เป็นตัวท าละลายใน
อุตสาหกรรมและใช้ในงานด้านเภสัชกรรม  โดยอะซีโตนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 80%  มีฤทธิ์
เป็นยาฆ่าเชื้อ (Antiseptic) นอกจากนี้ อะซีโตนยังถูกสร้างขึ้นจากขนวนการเมตาโบลิซึมใน
ร่างกาย โดยเป็นหนึ่งใน Ketone Bodies  ซึ่งพบในเลือด เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจาก
สารคีโตน (Ketoacidosis) จากภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน (Diabetic Acidosis)  หรือ
ภาวะเลือดเป็นกรดจากการอดอาหาร (Starvation Acidosis) ซึ่งถ้ามีอะซีโตนในเลือดในปริมาณ
มาก จะสามารถได้กลิ่นอะซีโตนจากลมหายใจของผู้ป่วย  

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการกวดขันเรื่องการใช้ยาเสพติดที่เป็นสารระเหย เช่น 
กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ มากข้ึน ท าให้วัยรุ่นที่ติดสารระเหยหันมาใช้ยาทาเล็บ และน้ ายาล้างเล็บ 
ซึ่งมีอะซีโตนเป็นองค์ประกอบหลัก หยดใส่ส าลีหรือทามือแล้วสูดดมแทน เนื่องจากยาทาเล็บและ
น้ ายาล้างเล็บหาซื้อได้ง่ายกว่า และมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม และด าเนินคดียากกว่าการดม
กาว หรือทินเนอร์ นอกจากนี้การสูดดมอะซีโตนในความเข้มข้นสูง จะท าให้เกิดอาการทางระบบ
ประสาทและ เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกับสารระเหยทั่วไป  

ชื่อสารเคมี:  อะซีโตน  Acetone  
ชื่ อพ้ อ ง :  2-Propanone, Beta-Ketopropane, , Methyl Ketone, Dimethyl 

Ketone, Aceton, Chevron Acetone, Dimethylformaldehyde, Pyroacetic Acid 
Dimethylketal,  Ketone, Dimethyl  Ketone Propane, และ Pyroacetic Ether 

 

 
สูตรโครงสร้างทางเคมี  

 
สูตรเคมี  C2H4O2S.H3N C3H6O                                                 
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ความเป็นพิษ 
อะซีโตนเป็นตัวท าละลายอินทรีย์มีความเป็นขั้วสูงและมีพิษต่ า สามารถล้างสีทาเล็บ 

Route of Exposure และการเกิดพิษ 
อะซีโตนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางผิวหนัง การสูดดมและการกิน โดยอะซีโตน

สามารถแพร่กระจายสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อะซีโตนจะถูกท าลายที่ตับและถูก
ก าจัดออกทางลมหายใจและปัสสาวะ โดยไม่มีการสะสมของสารในร่างกาย โดยปริมาณอะซีโตน
ในเลือดที่ท าให้พิษคือ 200 - 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือด และถ้าได้รับอะซีโตนใน
ปริมาณ 550 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือดจะท าให้เสียชีวิต 

เมื่อรับประทาน อะซีโตนจะท าให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ของเยื่อบุทางเดิน
อาหาร ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน นอกจากนี้ อะซีโตนยังถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหาร 
และเยื่อบุทางเดินอาหาร เข้าสู่กระแสเลือด และท าให้เกิดอาการทางระบบประสาทตามมา การ
รับประทานอะซีโตนในปริมาณที่มากกว่า  50  มิลลิลิตร  (39.6 กรัม).  จะท าให้เกิดพิษของอะซี
โตนอย่างเฉียบพลัน (Acute toxic Effects)  ซึ่งท าให้เกิดอาการทางระบบประสาท คล้ายกับ
การรับประทานเหล้า/เอธานอล ได้แก่ เดินโซเซ (Ataxia) ง่วงซึม (Sedation) หมดสติ โคม่า 
และระบบทางเดินหายใจถูกกด (Respiratory Depression) แต่อาการทางระบบประสาทที่เกิด
จากการรับประทานอะซีโตน จะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่า การรับประทานเหล้า  นอกจากอาการ
ดังกล่าวยังมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาเจียนและ Hematemesis ภาวะระดับ
น้ าตาล และคีโตนในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) และตับ และไตถูกท าลาย 
(Hepatic and Renal Damage)  แต่ถ้าคนที่มีน้ าหนัก 67.5 กิโลกรัม จะเสียชีวิตถ้าได้รับ 
อะซีโตนในปริมาณที่มากกว่า 100 มิลลิลิตร (79.1 กรัม) การรับประทานอะซีโตนไม่ท าให้เกิด
พิษของอะซีโตนอย่างเรื้อรัง (Chronic Toxic Effects) 
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7. สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า (อลูมิเนียมคลอไฮเดรท) 
สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าส าหรับใช้ฉีดเท้า เพ่ือระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่นเท้า ให้

ความสดชื่นและบ ารุงผิว เหมาะส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า ผู้ที่ใส่รองเท้า หรือออกก าลัง
กายเป็นประจ า สเปรย์นี้ช่วยระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่นเท้า  กลิ่นเท้านั้นเกิดจากการที่
ร่างกายผลิตเหงื่อออกมา และเมื่อมีแบคทีเรียและเชื้อราเข้าร่วมด้วย ก็จะเกิดการสร้างกลิ่นเหม็น
ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเท้าที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ าหอม
เป็นส่วนประกอบหลัก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ใช้เพื่อบดบังกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น แต่
ถ้าร่างกายมีเหงื่อมาก และไม่ได้ช าระล้างให้เรียบร้อยก่อนใช้ น้ าหอมที่ใช้จะส่งผลให้เกิดกลิ่นใหม่
ที่ฉุนได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งสามารถท าลายและป้องกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัว และผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอย่าง
กว้างขวางคือผลิตภัณฑ์ต้านการขับเหงื่อ (Antiperspirant) และระงับกลิ่น (Deodorant) ซึ่ง
สามารถระงับการขับเหงื่อและกลิ่นได้ผลดีและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในที่นี้จะกล่าวถึงสารที่นิยม
ใช้เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต้านการขับเหงื่อและระงับกลิ่นคืออลูมิเนียมคลอไฮเดรท  

 
อลูมิเนียมคลอไฮเดรท (Aluminum Chlorohydrate)  
ชื่อทางเคมี (Chemical Name): อลูมิเนียมคลอไฮเดรท (Aluminum 

Chlorohydrate)  
ชื่อพ้อง (Synonyms): Aluminum Hydroxychloride, Aluminium 

Chlorhydroxide, Aluminium Chloride Basic, Aluminium Chlorohydrol, 
Polyaluminium Chloride  

สูตรเคมี (Molecular Formula):  Al2Cl(OH)5 
ความเป็นพิษและข้อควรระวัง 
อลูมิเนียมคลอไฮเดรทเป็นสารที่ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา  และอาจมีผล

ท าลายตาได้ และท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ  ดังนั้นควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้เข้าตา และสูดหายใจเข้าไป ควรฉีดสเปรย์ที่เท้า โดยถือขวดห่างออกมาประมาณ 
6 นิ้ว  

เกลือของอลูมิเนียมจัดเป็นสารนิวโรท็อกซิน (Neurotoxin) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
การท างานของเมมเบรนที่สิ่งกั้นสมองกับเลือด (Blood-Brain Barrier, BBB) ท าให้ส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายได้ เนื่องจากอลูมิเนียมคลอไฮเดรทในสเปรย์ระงับกลิ่น 
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แบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารกันเสียในเครื่องส าอาง ได้แก่ .………………….………………….….……………………. 

2. สารท าให้ผิวขาวในเครื่องส าอาง ได้แก่ .…………….………..……………..…………….… 

3. สารพิษท่ีมีอยู่ในน้ าหอม คือ……………………….…………….…………..……….…….…… 

4. สารพิษท่ีมีอยู่ในยาย้อมผม คือ ……………………………………………..….……….……… 

5. สารพิษท่ีมีอยู่ในยายืดผม คือ ………….…………….………..……………..………….……… 

6. สารพิษท่ีมีอยู่ในยาทาเล็บคือ ………….………………..…………………...………….……… 

7. สารพิษท่ีมีอยู่ในสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า คือ …….…………………………….….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
สารเคมีจากเครื่องส าอาง 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. สารกันเสียในเครื่องส าอาง ได้แก่ Bronopol (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol) 

ฟ อ ร์ ม า ดี ไ ฮ ด์  (Formaldehyde) อิ มิ ด า โ ซ ลิ ดิ นิ ล ยู เ รี ย  ( Imidazolidinyl 

Urea)  เมทิลคลอโรไอโซไทอะโซลิโนน (Methylisothiazolinone) และฟีโนซีเอทา

นอล (Phenoxyethanol) EDTA และสารกลุ่มพาราเบน (Paraben) ได้แก่ เมทิลพา

ราเบน  (Methyl Paraben) เอทิลพาราเบน (Ethyl Paraben) โพรพิลพาราเบน 

(Propyl Paraben) และ บิวทิลพาราเบน (Butyl Paraben) 

2. สารท าให้ผิวขาวในเครื่องส าอาง ได้แก่  สารประกอบของปรอท (Mercury 

Compounds) เช่น Phenyl Mercuric Salt, Mercuric Chloride Ammoniated 

Mercury, ไฮโดรควิ โนน  (Hydroquinone) หรือ  Benzene-1,4-Diol, Arbutin 

หรือ Hydroquinone-Beta-Glucopyranoside ใน Cranberry และ Blueberry 

วิตามินซี (Ascorbic Acid) และอนุพันธ์ เช่น Magnesium Ascorbyl Phosphate 

และกรดอ่อน Kojic Acid กรดผลไม้ (Alpha-Hydroxy Acids, AHAs) เป็นกรดอ่อน

ที่พบได้ในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว (Citric Acid) แอปเปิ้ล (Malic Acid) อ้อย 

(Glycolic Acid) และมะขาม, BHAs คือ Salicylic Acid 

3. สารพิษท่ีมีอยู่ในน้ าหอม คือ ฟาทาเลตส์  

4. สารพิษที่มีอยู่ ในยาย้อมผม คือ พาราฟีนิลีนไดอะมีน (p-Phenylenediamine, 

PPD) และ Ammonia  

5. สารพิษท่ีมีอยู่ในยายืดผม คือ Ammonium Thioglycolate 

6. สารพิษท่ีมีอยู่ในยาล้างเล็บคือ อะซีโตน 

7. สารพิษที่มีอยู่ในสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า คือ อลูมิเนียมคลอไฮเดรท (Aluminum 

Chlorohydrate) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยเรียนที่ 6 
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

 
1. บอกแนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

2. บอกแนวทางการใช้สารจากธรรมชาติเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี 
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เนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 6  
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

 
 
 แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

Eco Design มีกรอบความคิดหลักคือ ครอบคลุมวงจรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งกระบวนการโดยใช้หลัก หลัก 4R คือ 

 
Reduce หรือลด ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ เช่น 

การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ลดการใช้กระดาษในการออกแบบไปเลย ลด
การใช้ทรัพยากรในการออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน  

Reuse หรือใช้ซ้ า ทั้งท่ีเป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม หรือที่
เรียกว่า การออกแบบเพ่ือการน ากลับมาใช้ซ้ า (Design for Reuse) เช่น การออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยังสามารถ
เก็บคืนและน าบางชิ้นส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้  

Recycle หรือการน ากลับมาใช้ใหม่  หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วน ากลับมาใช้โดยการออกแบการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องเอ้ือต่อกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ก าร
ออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพ่ือการน ากลับมาใช้
ใหม่ (Design for Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษที่
ง่ายต่อการน ากลับมาใช้  

Repair หรือการซ่อมบ ารุง ก็คือการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงได้ง่ายจะ
เป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย 
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แนวทางการลดการใช้สารเคมีและการใช้สารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี 
1. สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และสารเคมีจากส านักงาน 

1.1 ใช้หลัก reduce เป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เช่น ลดปริมาณการ

ใช้สารในห้องปฏิบัติการให้น้อยลงด้วยการใช้ Scale เล็กลง เช่น จากเดิมใช้สาร

ตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร ในการทดลองเรื่องการไทเทรต ก็ใช้ลดลงเหลือ 10 มิลลิลิตร 

1.2 ใช้หลัก replace เป็นการน าสารที่ไม่มีอันตรายน้อยหรือมีอันตรายน้อยกว่ามาใช้

ทดแทนสารเคมีที่ เป็นพิษ เช่น การใช้ปากกาแทนดินสอ ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องใช้

ปากกาลบค าผิดซึ่งมีสารระเหยที่อันตราย แต่ใช้ยางลบแทน  

1.3 ใช้หลัก Plan เป็นการวางแผนในการใช้สารเคมี เพ่ือไม่ให้มีการเตรียมสารเคมีที่มาก

เกินความจ าเป็น เพราะสารเคมีบางชนิดเวลาใช้ต้องเตรียมใหม่ ๆ เท่านั้น 

2. สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 

2.1 ใช้หลัก reduce เช่น กระดาแทนที่จะใช้หน้าเดียวเราน ามาใช้สองหน้าก็จะลด

จ านวนในการใช้ แลส่งผลให้ใช้สารเคมีพวกโซดาไฟในกระบวนการผลิตน้อยลง 

2.2 ใช้หลัก replace เช่น การใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมี 

3. สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ห้องน้ า ห้องครัว 

3.1 ใช้หลัก reduce เช่น ลดการใช้น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ าให้น้อยลง เป็นต้น 

3.2 ใช้หลัก replace เช่น ใช้น้ ายาล้างจานและน้ ายาล้างห้องน้ าจากธรรมชาติ การใช้

ดอกไม้แห้ง มาดับกลิ่น และการใช้มะกรูด ใบเตย ดับกลิ่นห้องน้ า เป็นต้น 

3.3 ใช้หลัก participation การใช้หลักในการมีส่วนร่วม โดยให้นักศึกษามีส่วนเข้า

ร่วมในกิจกรรมการปลูกพืชที่จะน ามาใช้ทดแทนสารเคมี เช่น การปลูกตะไคร้หอม

มาไล่ยุ่งแทนสเปรย์ไล่ยุง และกิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  

3.4 ใช้หลัก practice การฝึกปฏิบัต ิการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทน

สารเคมีจากการสังเคราะห์ เช่น การท าน้ ายาล้างจานจากมะนาวและมะกรูด การ

ท าแชมพูสระผมจากมะกรูดและดอกอัญชัน เป็นต้น 
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 4.  สารเคมีจากสารก าจัดแมลงและมด 

4.1 ใช้หลัก reduce เช่น ลดการใช้ยากันยุง สเปร์ยฉีดยุง เป็นต้น 

4.2 ใช้หลัก replace เช่น ใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี เช่น ใช้สมุนไพร ตะไคร้

หอมไล่ยุง ใช้สมุนไพรสะเดาไล่แมลง 

 5.  สารเคมีจากเครื่องส าอาง 
 5.1  ใช้หลัก reduce เช่น ลดการใช้ครีมจากสารสังเคราะห์  
 5.2  ใช้หลัก replace เช่น การใช้สมุนไพรมาบ ารุงผิว  
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น้ ายาล้างจานจากขี้เถ้า 
การท าน้ ายาล้างจานนี้อาศัยภูมิปัญญาจากโบราณ แต่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

ว่าสามารถใช้งานได้เทียบเท่าน้ ายาล้างจานชั้นน า ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มี
ฟองท าให้ประหยัดน้ าและล้างออกง่าย อีกประการหนึ่ง ขี้เถ้ามีอยู่อย่างมากมายในชีวิตประจ าวัน
จึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย 

วัสดุ 
1. ขี้เถ้า 
2. น้ าเปล่า 
3. น้ ามะนาวแท้ 
4. ผ้ากรอง หรือ ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก 
5. กระดาษวัดค่า pH 
ขั้นตอนการท า 
1. ใช้น้ า 4 ส่วน ผสมกับขี้เถ้า 1 ส่วน คนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน 
2. ขี้เถ้าจะตกตะกอน ค่อย ๆ ตักน้ าส่วนที่ใส เทใส่ผ้ากรอง 
3. น าน้ าขี้เถ้าที่กรองแล้ว ผสมกับน้ ามะนาว คนให้เข้ากัน ใช้กระดาษวัดค่า pH ให้ได้ค่า

เป็น 7 (กระดาษจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง) 
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แชมพูมะกรูดแบบไร้สารเคมี 
การท าน้ ายาล้างจานนี้อาศัยภูมิปัญญาจากโบราณ แต่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

ว่าสามารถใช้งานได้เทียบเท่าน้ ายาล้างจานชั้นน า ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มี
ฟองท าให้ประหยัดน้ าและล้างออกง่าย อีกประการหนึ่ง ขี้เถ้ามีอยู่อย่างมากมายในชีวิตประจ าวัน
จึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย 

 
วัสดุ 
1. มะกรูด 1 กิโลกรัม 
2. น้ าสะอาด 1 ลิตร 
 
ขั้นตอนการท า 
1. น าผลมะกรูดมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วผ่าซีก เอาเมล็ดออก หั่นทั้งเปลือกให้ เป็นชิ้น 
2. น าไปต้มกับน้ าในหม้อ ปิดฝา ต้มนาน 15 นาท ี
3. ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน าทั้งน้ าและเนื้อ มะกรูดไปปั่นในเครื่องปั่นจนละเอียด 
4. น ามากรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้น้ ามะกรูดที่ข้นเหนียวเป็นครีม 
5. น าน้ ามะกรูดที่ได้ไปนึ่ง หรือ ตมไฟอ่อน พอเดือดปุด ๆ ยกลงทิ้งไว้ ให้เย็น น าไป

บรรจุขวดที่มีฝาปิด เก็บได้นาน 3-6 เดือน 
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แชมพูมะกรูดสูตรไรส้าร 
 

การท าน้ ายาล้างจานนี้อาศัยภูมิปัญญาจากโบราณ แต่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ว่าสามารถใช้งานได้เทียบเท่าน้ ายาล้างจานชั้นน า ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มี
ฟองท าให้ประหยัดน้ าและล้างออกง่าย อีกประการหนึ่ง ขี้เถ้ามีอยู่อย่างมากมายในชีวิตประจ าวัน
จึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย 

วัสดุ 
1. ขี้เถ้า 
2. น้ าเปล่า 
3. น้ ามะนาวแท้ 
4. ผ้ากรอง หรือ ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก 
5. กระดาษวัดค่า pH 
ขั้นตอนการท า 
1. ใช้น้ า 4 ส่วน ผสมกับขี้เถ้า 1 ส่วนคนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน 
2. ขี้เถ้าจะตกตะกอน ค่อย ๆ ตักน้ าส่วนที่ใส เทใส่ผ้ากรอง 
3. น าน้ าขี้เถ้าที่กรองแล้ว ผสมกับน้ ามะนาว คนให้เข้ากัน ใช้กระดาษวัดค่า pH ให้ได้ค่า

เป็น 7 (กระดาษจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง) 
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แบบฝึกทักษะ 

 
แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. Reduce คือ ……………………………………………………………………………………………. 

2. Recycle คือ …………….………..………………………………………..………...…………….… 

3. Reuse คือ ………………………………………………………………………………………………. 

4. Repair คือ ………………………………………………………………………………………………. 

5. สมุนไพรที่ท าให้ผมมีสีด า คือ ………………………………………………..….….…….……… 

6. น้ าขี้เถ้ามีฤทธิ์เป็น ………….……………………………..………………………………….……… 

7. พืชจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นกรดคือคือ ………….………..……….…....………….……… 

8. พืชจากธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ดับกลิ่น คือ …….……………….………..………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………. 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 
แนวทางการลดปริมาณการใช้สารเคมี 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. Reduce คือ ลด ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ 

2. Recycle คือ การน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วน ากลับมาใช้โดยการออกแบ

การใช้งานผลิตภัณฑ์เพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ 

3. Reuse คือ หรือใช้ซ้ า ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม 

หรือที่เรียกว่า การออกแบบเพื่อการน ากลับมาใช้ซ้ า (Design for Reuse) 

4. Repair คือ การซ่อมบ ารุง ก็คือการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงได้

ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) 

5. สมุนไพรที่ท าให้ผมมีสีด า คือ อัญชัน 

6. น้ าขี้เถ้ามีฤทธิ์เป็น ด่างหรือเบส 

7. พืชจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นกรดคือ มะนาว มะขาม 

8. พืชจากธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ดับกลิ่น คือ มะกรูด 

 

 

 

  



388 

 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2533). ความรู้สิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 6. 17-20. 
ดวงฤดี จังตระกูล. (2550). สารเคมีในห้องปฏิบัติการ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม.  

ศรีนครินทร์เวชสาร. 22(4), 459-462. 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สารเคมีในชีวิตประจ าวัน. สืบค้นจาก 

oldweb.pharm.su.ac.th/chemistry-in-life/d020.htm 
ทิพย์วัลย์ เรืองขจร. (2542). การปฐมพยาบาล. สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

สถาบันราชภัฏสงขลา.  
นิกร เกษโกมล. (2553). ขี้เถ้าเขาก็มีประโยชน์!. สืบค้นจาก 

http://chan.nfe.go.th/ked_lib/?name=knowledge&file=readknowledge&i
d=29. 

บัญญัติ สุขศรีงาม. (2555). อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด. สืบค้นจาก 
http://www.csrwaterchalk.com/Green-Teacher-Green-School/อันตรายจาก
การใช้ปากกาไวท์บอร์ด.html 

พฤกษากรณ์การเกษตร. (2553). ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดวัชพืช. สืบค้นจาก 
http://pruksakorn.weebly.com/ 

มูลนิธิสุขภาพไทย. (2556). แชมพูมะกรูดสูตรไร้สาร. สืบค้นจาก 
www.thaihof.org/main/article/detail/2446 

วรรณา เลาวกุล. (2556). สารพิษจากการเผาในที่โล่งแจ้ง. Green Research Journal.  
10(25), 1-4. 

ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก โรงพยาบาลระยอง. (2556). ปากกาเคมี...กับสิ่งท่ี
ควรรู้!!. สืบค้นจาก 
http://www.occmedrayong.com/index.php/academictank/227-2013-04-
01-07-36-30.html. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVxNOQ9K_QAhVHKY8KHf4LB_sQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Foldweb.pharm.su.ac.th%2Fchemistry-in-life%2Fd020.html&usg=AFQjCNHq0BjKaEazHo_MgJgM14W8Vk6nJA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVxNOQ9K_QAhVHKY8KHf4LB_sQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Foldweb.pharm.su.ac.th%2Fchemistry-in-life%2Fd020.html&usg=AFQjCNHq0BjKaEazHo_MgJgM14W8Vk6nJA
http://chan.nfe.go.th/ked_lib/?name=knowledge&file=readknowledge&id=29
http://chan.nfe.go.th/ked_lib/?name=knowledge&file=readknowledge&id=29
http://www.csrwaterchalk.com/Green-Teacher-Green-School/อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด.html
http://www.csrwaterchalk.com/Green-Teacher-Green-School/อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด.html
http://pruksakorn.weebly.com/
http://www.thaihof.org/main/article/detail/2446
http://www.occmedrayong.com/index.php/academictank/227-2013-04-01-07-36-30.html
http://www.occmedrayong.com/index.php/academictank/227-2013-04-01-07-36-30.html


389 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Dek-D. (2554). ภัยจากน้ าหอม. สืบค้นจาก https://www.dek-d. 

com/board/view/2045104/ 
GREENPEACE. (2555). บัญชีรายช่ือกลุ่มสารเคมีอันตรายท่ีควรห้ามใช้อุตสาหกรรม.  

สืบค้นจาก www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/.../11-Flagship-
hazardous-chemicals.pdf 

Geocities. สารพิษในสิ่งแวดล้อม: สารพิษจากอุตสาหกรรม. สืบค้นจาก 
www.geocities.ws/return_social/toxicinenvironment.doc. 

Thaisafetywork. (2013). เรียนรู้เรื่องสารกัดกร่อน: กรดก ามะถัน กรดดินประสิว กรดเกลือ 
ฯลฯ. สืบค้นจาก http://www.thaisafetywork.com/สารกัดกร่อน: กรดก ามะถัน/ 

Today Health.org. (2016). ใช้น้ ายาล้างห้องน้ าให้ระวังอันตราย. สืบค้นจาก 
http://www.todayhealth.org/daily-health/สุขภาพประจ าวัน/ใช้น้ ายาล้าง
ห้องน้ าให้ระวังอันตราย.html 

 
 
 
 

https://www.dek-d/
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/.../11-Flagship-hazardous-chemicals.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/.../11-Flagship-hazardous-chemicals.pdf
http://www.geocities.ws/return_social/toxicinenvironment.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพกิจกรรม 

 
 

  



 391 

ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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แนวทางในการสร้างรูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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