
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 
เรื่อง ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์  

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                      ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1      เร่ือง  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธ์     เวลา  4    ชั่วโมง 

*************************************************************** 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 

2.  ตัวช้ีวัด  
ม.4-6/1     อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงควรสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของทั้งสามระบบให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา ทักษะ เจตคติ) 
- ระบบประสาท 
- ระบบสืบพันธ์ 

 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
               2.1) ทักษะการสร้างความรู้ 
       2.2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 



 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  ตรงต่อเวลา 
 5.  มีความรับผิดชอบ 
 
7. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 7.1 ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อไปนี้ 
   ความพอประมาณ 
 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนเป็นล าดับ ขั้นตอน มีการ 
ก าหนดเนื้อหาสาระ เรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล อย่างชัดเจน  และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การฝึก
ปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
โดยให้มีจ านวนมากกว่าจ านวนนักเรียนอย่างน้อย 1 ชุด การก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียน เพ่ือให้
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติได้ทันตามเวลา 
   ความมีเหตุผล 
   การจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  พ 1.1  ม.4-6/1 เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
ตัวชี้วัดได้ตามเวลาที่ก าหนด สืบค้นดูตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตได้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตัวชี้วัดได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากจะศึกษาจากใบความรู้แล้วสามารถตระหนักถึงคุณค่าของการใช้สื่อและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
   การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดแจนและเป็นล าดับขั้นตอนมีใบความรู้และมีส ารองในกรณีท่ี
จ าเป็นใช้เพ่ิม  ใช้สื่อที่มีอย่างคุ้มค่า  มีการเผื่อเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละขั้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ต่างกันสามารถท างานเสร็จได้ทันตามเวลา 
   เงื่อนไขความรู้ 
   สืบค้นเทคนิควิธีการสอน, รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษาเนื้อหาเรื่องระบบประสาท  ระบบสืบ
พันธ์และระบบต่อมไร้ท่อ  วิเคราะห์และจัดท าเครื่องมือการจัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  ศึกษา ค้นคว้าและ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
-   มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอน เข้าสอนตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าทีสอนเต็มเวลา    
                เตรียมการสอน และมีใบความรู้ประกอบการสอนล่วงหน้า 
-  ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสารต ารา และจากอินเทอร์เน็ต 
-   มีความเมตตา ให้ความเสมอภาค และยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน 
  



 
 
7.2 คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงที่เกิดกับผู้เรียน 
 ความพอประมาณ  
 รู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากใบความรู้หรืออินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจน
เกิดความเข้าใจก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม สืบค้น ฝึกปฏิบัติ  และสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม ความมี
เหตุผลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล มีจิตสาธารณะช่วยแนะน าเพ่ือน
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหากเพ่ือนไม่เข้าใจ 
 การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  ฝึกการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน  วางแผนในการท ากิจกรรมการเรียนอย่างรอบคอบ 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เงื่อนไขความรู้ 
 ศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิด 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 -  มีวินัย มุ่งมั่นในการท างานโดยการท าชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จตรงเวลา 
 -  มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยชิ้นงานที่ส่งเป็นฝีมือที่สร้างจากความคิดของนักเรียนเอง 
 -  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ด้วยความกระตือรือร้น และสนใจ 
 -  มีจิตสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยช่วยแนะน าและสอนเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหากเพ่ือนไม่   เข้าใจ 
 น าสู่ความสมดุล ม่ันคง ยั่งยืนใน 4 มิติ ดังนี้ 
   มิติวัตถุ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีความรับผิดชอบในการสร้างชิ้นงาน 
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานอย่างเหมาะสม 
   มิติสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
- มีจิตสาธารณะช่วยแนะน าและสอนเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- เห็นความส าคัญของการมีจิตสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
   มิติสิ่งแวดล้อม 
-  มีความรู้ในการเหลือใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและใช้  ธรรมชาติรอบ ๆตัว

เป็นแบบในการสร้างสรรค์งาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
- ตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า     
   มิติวัฒนธรรม 
- มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย 
- การช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟ้ือแบ่งปัน 
- สืบทอดและเห็นคุณค่า วัฒนธรรมท้องถิ่น 



 
 
8.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - ใบงานที่ 1.1 
9.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ชั่วโมงที -2 
นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสำท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้
ท่อ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

เคยสงสัยหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดเมื่อรู้สึกหิวมากๆ มักจะเกิดอาการปวดหรือแสบท้องร่วมด้วย  

 (เพราะระบบประสาทในส่วนต่างๆ ของร่างกายมีการท างานที่สัมพันธ์กัน) 
2. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอวัยวะต่างๆ ที่ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ แล้วร่วมกันอธิบายระบบการท างาน

ของอวัยวะระบบนั้นอย่างคร่าวๆ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
3. ครูให้นักเรยีนร่วมกันหาค าตอบว่า ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมี

ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายของเราอย่างไร 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา 

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน
กลางค่อนข้างอ่อนและอ่อน แล้วก าหนดหมายเลขประจ าตัว 1- 4 ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่ม
บ้าน จากนั้นให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกัน  มารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 2. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ จากหนังสือเรียน 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้  
  - กลุ่มหมายเลข 1 และ 2 ศึกษาเรื่อง ระบบประสาท 
  - กลุ่มหมายเลข 3 และ 4 ศึกษาเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 
 3. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และร่วมกันอธิบายร่วมกันใน 
  ประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 

1) โครงสร้างและหน้าที่ของระบบ 
2) การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ 

4. สมาชิกในกลุ่มเชี่ยวชาญร่วมกันอธิบายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพ่ือหาข้อสรุปหรือซักถามแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

5. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาความรู้ในระบบเดียวกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน แล้วสรุปประเด็นความรู้จน
เกิดความเข้าใจและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบที่กลุ่มตนเองศึกษา (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 1 และ 2  
กลุ่มท่ี 3 และ 4  รวมกลุ่มกัน) 



 
 

 
ชั่วโมงที 3-4 

 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ 

1.  นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ากลุ่มเดิม (กลุ่มบ้าน) แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิก
หมายเลข 1 และ 2  3 และ 4 แต่ละคู่ร่วมกันสรุปความรู้ในระบบที่ศึกษา แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการ
อ่าน  

2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง จากนั้นสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้ 
1) โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์  
2) การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้ส ารวจค้นหามาร่วมกันอธิบายเพื่อหาค าตอบใน ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ 

    4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความรู้ก่อนน าใบงานส่งครูตรวจ 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความเข้าใจ 
 ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายเพ่ือขยายความรู้ความเข้าใจ  เช่น 
 1) เพราะเหตุใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตื่นตกใจ จึงสามารถยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากได้อย่างง่ายดาย ซึ่งใน
เวลาปกติไม่สามารถที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายเพียงคนเดียวได้ 
 2) เพราะเหตุใด การนอนหลับ จึงจัดว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด 
 3) หากระบบในร่างกายท างานไม่ปกติ เพียง 1 ระบบ จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่ อย่างไร 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล 

1.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า ระบบต่างๆ ในร่างกายระบบใดส าคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานค าตอบที่เป็นข้อสรุปของกลุ่ม  
3. ครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 

- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ 
 11.  การวัดและประเมินผล 
  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา 
และมีความรับผิดชอบ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
12.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 12.1   ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 

12.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12.3 แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                               ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 
 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง ระบบประสาท และระบบสืบพนัธุ ์ 
 
ตอนที ่1 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมทีก่ ำหนดใหถู้กตอ้ง 
 
1. ระบบประสำทมคีวำมส ำคญัต่อรำ่งกำยอยำ่งไร 
              
           
           
              
           
           
 
2. กำ้นสมอง (Brain stem) ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง  
               
          
               
           
          
          
 
3. ระบบประสำทซมิพำเทตกิ กบัระบบประสำทพำรำซมิพำเทตกิ แตกต่ำงกนัอยำ่งไร 
              
          
               
           
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ระบบสบืพนัธุ ์มคีวำมส ำคญัต่อมนุษยอ์ยำ่งไร 
              
          
               
           
          
          
 
    
5. เทสโทสเทอโรน มคีวำมส ำคญัต่อเพศชำยอยำ่งไร 
              
           
               
           
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตอนที ่2  
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนบอกวธิกีำรสรำ้งเสรมิและด ำรงประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของระบบประสำท และ
ระบบสบืพนัธุ ์ 
 
 วธิกีำรสรำ้งเสรมิและด ำรงประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของระบบประสำท 

           
            
          
          
           
          
           
    
   วธิกีำรสรำ้งเสรมิและด ำรงประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของระบบสบืพนัธุ ์
           
            
          
          
           
          
           
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1.ความรู้สึกหิว กระหาย เป็นความรู้สึกท่ีอยู่ในการควบคุม 
ของส่วนใด 
 ก. ทาลามัส      ข. เซรีบรัม 
 ค. ไฮโพทาลามัส    ง. ซีรีเบลลัม 
 
2.ความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว เป็นผลมาจาก
การท างานที่ผิดปกติของส่วนใด 
 ก. ทาลามัส      ข. เซรีบรัม 
 ค. ไฮโพทาลามัส    ง. เซรีเบลลัม 
 
3.ก้านสมอง (Brain stem)คือส่วนใด 
 ก. พอนส์  
 ข. สมองส่วนกลาง  
 ค. เมดัลลาออบลองกาตา   
 ง. พอนส์  สมองส่วนกลาง  เมดัลลาออบลองกาตา  
 
4.ปฏิกิริยารีเฟลกซ์ (Reflex action)มีประโยชน์ในการทาง 
แพทย์อย่างไร 

ก. วินิจฉัยโรคบางชนิด 
ข. สร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย 
ค. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย   
ง. ค านวณความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกาย 

 
5. ต่อมไร้ท่อในข้อใด หากท างานน้อยเกินไปจะส่งผลท าให้ 
ร่างกายเกิดความแคระแกร็น 
 ก. ต่อมไทมัส    ข. ต่อมไทรอยด์ 
 ค. ต่อมไพเนียล   ง. ต่อมพิทูอิทารี 

 6.ต่อมไร้ท่อในข้อใด ท าหน้าที่พิเศษในการเก็บธาตุไอโอดีน 
 ก. ต่อมไทมัส    ข. ต่อมไทรอยด์ 
 ค. ต่อมไพเนียล    ง. ต่อมพิทูอิตารี 
 
7.การเลือกรับประทานอาหารในข้อใดสามารถช่วยสร้างเสริม 
การท างานของระบบประสาท 
 ก. ข้าวซ้อมมือ เครื่องในสัตว์     
 ข. อาหารทะเล เกลือที่มีไอโอดีน 
 ค. อาหารประเภทถั่ว อาหารทะเล 
 ง. ปลาน้ าจืด ไข่แดง ถั่วเมล็ดแห้ง 
 
8.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อเอสพีวีในกลุ่มผู้หญิง 
 ก. การได้รับเชื้อจากห้องน้ าสาธารณะ     
 ข. การได้รับเชื้อจากรถโดยสารประจ าทาง 
 ค. การได้รับเชื้อจากสิ่งสกปรกท่ีติดตามซอกเล็บ 
 ง. การได้รับเชื้อจากการใช้ผ้าอนามัยเป็นเวลานานๆ            
 
9.ข้อใดคือฮอร์โมนเพศชาย  
 ก. เอสโทรเจน    ข. โพรเจสเทอโรน 
 ค. เทสโทสเทอโรน   ง. เปปไทด์ ฮอร์โมน 
 

10.การคิดในเชิงบวก มีผลต่อการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ 
อย่างไร    
 ก. ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนได้ดี   
 ข. ตับอ่อนควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
 ค. ต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนอะดรีนาลินได้ดี  
 ง. ต่อมไทมัสควบคุมการท างานของระบบภูมิคุ้มกันได้ดี   

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชือ่รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                      ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2      เร่ือง  ระบบต่อมไร้ท่อ        เวลา  2    ชั่วโมง 

*************************************************************** 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 

2.  ตัวช้ีวัด  
ม. 4-6 /1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ  

 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  จึงควรสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สาระการเรียนรู้  
- ระบบต่อมไร้ท่อ 

  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 
 -  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
 -  บอร์ดน าเสนอระบบต่างๆในร่างกาย 
 



 
 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

เคยสงสัยหรือไม่ว่า การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้าหรือเร็ว มีสาเหตุมาจากอะไร(มีสาเหตุมาจากการท างานของต่อม
ไพเนียล) 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ท าให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ในวัยต่างๆ 

  ขั้นสอน 

    1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ จากหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของต่อมไร้ท่อและหน้าที่ต่างๆ ของระบบต่อมไร้ท่อ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ 
แล้วให้สมาชิกคนหนึ่งของแต่ละคู่คิดหาค าตอบและเขียนค าตอบ และสมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายสังเกต 
(นักเรียนอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ปฏิบัติในท านองเดียวกัน) 

4. นักเรียนที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายสังเกต จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นด้วยเมื่อตรวจสอบว่าเป็น
ค าตอบที่ถูกต้อง พร้อมแสดงความยินดี 

5. นักเรียนแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในค าถามข้อต่อไป จากผู้ตอบเป็นผู้สังเกต และจากผู้สังเกตเป็นผู้ตอบ 
เมื่อจบการตอบค าถามให้ นักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 4 คน) เปรียบเทียบค าตอบกันและ
ช่วยกันอธิบายแสดงความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างชัดเจนของค าตอบ จากนั้นตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนน าใบงานที่ 2.1 ส่งครูตรวจ 

ชั่วโมงที่ 2 
  ขั้นสรุป 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนมีแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสร้างเสริมการท างานของต่อมไร้ท่อให้เป็น
ปกติอย่างไร  (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของต่อมไร้ท่อ และแนวทางในการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบต่อมไร้ท่อ 

3. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และ
ระบบต่อมไร้ท่อ 

         
 



 
 
 

         4.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าบอร์ด เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ  โดยก าหนดดังนี้ 

- แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มๆละเท่าๆกัน 
- ก าหนดหัวข้อให้แต่ละกลุ่ม  โดยกลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง ระบบประสาท,  กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเรื่อง ระบบสืบ
พันธ์ ,กลุ่มท่ี 3 ศึกษาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 

       5.  ให้แต่ละกลุ่มมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนครั้งต่อไป 
9.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 -  หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6                     
    -     ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  
    -     แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
          http://www.thaiendocrine.org/main_th/ 
 
10.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที ่1 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา 
และมีความรับผิดชอบ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
 

http://www.thaiendocrine.org/main_th/


 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11.2  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11.3  แนวทางแก้ไข 

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

 
 

                                                                     
 

 ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 
 



 

 
ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. ระบบต่อมไร้ท่อ มีความส าคัญอย่างไร 
              
           
          
          
          
      
 
2. ต่อมไพเนียล  มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในแต่ละเพศอย่างไร 
              
          
          
          
          
      
   
3. หากต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน (Thyroxin) ในปริมาณมาก หรือน้อยเกินไปจะส่งผลอย่างไร 
              
           
          
          
          
       
 
4. การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพในการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ควรปฏิบัติอย่างไร 
              
           
          
          
          
      



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                      การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3       เร่ือง   แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

               เวลา  3   ชั่วโมง 
*************************************************************** 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

2.  ตัวช้ีวัด  
4.1   ม. 4-6 /1 วเิครำะหบ์ทบำทและควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีม่ต่ีอกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนั

โรคในชุมชน  
 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคเป็นแนวคดิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ควำมส ำคญัของปัญหำ
สุขภำพ และกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
4.  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา ทักษะ เจตคติ) 

- แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

- ใบงำนที ่3.1 เรือ่ง แนวคดิกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
 

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

ชั่วโมงที่ 1 
นักเรียนน ำเสนอบอร์ดผลงำนตำมล ำดับกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

ชั่วโมงที่ 2-3 
ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคในชุมชน 
ขั้นที ่1 สังเกต 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 

นักเรียนคิดว่า การมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถท าให้ชีวิตมีความสุขได้จริง
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุทกภัย แล้วให้ 

นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรคและวิธีการรักษา หรือป้องกันโรคดังกล่าว 
3. ครูน าข่าวสมัชชาระยองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ภาครัฐร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม มาให้ 

นักเรียนอ่าน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด เช่น 
- ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 
- กระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมและการป้องกันโรคในชุมชนได้อย่างไร 

นกัเรยีนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคดิ ขอ้ 2 

หากนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเจ็บป่วย หรือเกิดโรคระบาดนักเรียนจะมีวิธีการ
ป้องกันตนเองอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน จากหนังสือเรียน  

 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพชุมชน จากห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้จากการศึกษาค้นคว้า แล้วจ าแนกปัญหาของสุขภาพชุมชน ตามประเด็นที่
ก าหนด ดังนี้ 

1) กลุ่มโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อ 
2) กลุ่มโรคไร้เชื้อหรือโรคไม่ติดต่อ 
3) ปัญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง 



 
4) ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

4. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเขียนแผนผังความคิดแสดงผลการจ าแนกปัญหาสุขภาพ
ชุมชน แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 

5. ครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อบกพร่องให้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ท าให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดี จากนั้น

ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน สถานที่ และระบบสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดี 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน เมื่อท าเสร็จแล้วให้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าส่งครูตรวจ 

8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนมีความส าคัญอย่างไร 

 (ช่วยสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมและป้องกัน
โรคในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความส าคัญ) 
ขั้นที่ 3 สรุป 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
2. นักเรียนและครูร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- หนงัสอืเรยีน สุขศกึษำ ม.6 
- ตวัอยำ่งขำ่ว 
- ใบงำนที ่3.1 เรือ่ง แนวคดิกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
-  หอ้งสมดุ 
-  แหล่งขอ้มลูสำรสนเทศ 
  -   http://www2.swu.ac.th/royal/book6/b6c3t2.html 
  -   http://www.kmddc.go.th/headlineitem.aspx?itemid=3445 
  -   http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/pig/mask.html 
  -   http://www.meedee.net/magazine/med/modern-medicine/6654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.swu.ac.th/royal/book6/b6c3t2.html
http://www.kmddc.go.th/headlineitem.aspx?itemid=3445
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/pig/mask.html
http://www.meedee.net/magazine/med/modern-medicine/6654


 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 
11.2 ปัญหาและอุปสรรค 

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

 
11.3  แนวทางแก้ไข 

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

 ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 

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

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
          และการป้องกันโรคในชุมชน   
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีอะไรบ้าง 
              
          
          
     
 
2. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
              
          
          
    
 
3. ลักษณะของปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพมีอะไรบ้าง 
              
          
          
    
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี มีอะไรบ้าง 
          
          
          
    
 
5. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มีความส าคัญอย่างไร 
              
          
          
    



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

 

1. มัจจุราชเงียบ  เป็นชื่อเรียกของโรคในข้อใด 
 ก. โรคหัวใจ   ข. โรคมะเร็ง 
 ค. โรคเบาหวาน ง. โรคความดันโลหิตสูง  
 
2. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสุขภาพชุมชนที่เกิดจากการมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง 
 ก. การดื่มสุรา   ข. การใช้สารเสพติด 
 ค. การใช้ความรุนแรง ง. การเกิดความเครียด 
 
3. โรคในข้อใด จัดอยู่ในกลุ่มโรคไร้เชื้อ 
 ก. โรคมะเร็ง    ข. โรคเอดส์ 
 ค. โรคตับอักเสบ  ง. โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 
 
4. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดี 

ก. คน สถานที่ 
ข. คน สถานที่ และระบบสังคม 
ค. คน สถานที่นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ 
ง. คน ระบบสังคม นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ  

 
5. หน่วยงานระดับชาติ มีบทบาทและความรับผิดชอบใน
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนอย่างไร 
 ก. ริเริ่มและผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน  
 ข. ชี้น าชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน  
 ค. ให้ค าปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน  
 ง. เสริมสร้างความสามารถให้ประชาชน ชุมชน และให้
การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน  

 6. หน่วยงานใดที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิดและ
การ กระท าของประชาชนมากท่ีสุด 
 ก. ผู้ประกอบการ  ข. สื่อมวลชน 
 ค. สถาบันการศึกษา ง. หน่วยงานภาครัฐ 
 
7. ข้อใดเป็นการน าสมุนไพร ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ใช้อย่างถูกวิธี 
 ก. ขม้ินชัน รักษาอาการท้องอืด     
 ข. ฟ้าทะลายโจร รักษาอาการปวดฟัน 
 ค. พญายอ รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 
 ง. ชุมเห็ดเทศ  รักษาอาการปวดเอว ปวดประจ าเดือน 
 
8. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการบริโภคและ
ผลิตนมถั่วเหลืองในชุมชน 
 ก. ช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน  
 ข. ช่วยให้ผู้สูงวัยได้บริโภคในราคาที่ถูก 
 ค. เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกของสมาชิกในชุมชน 
 ง. เป็นการเปลี่ยนการประกอบอาชีพของสมาชิกใน
ชุมชน           
9. จุดมุ่งหมายของเครือข่ายสุขภาพคืออะไร    
 ก. เพ่ือรวบรวมคนที่รักสุขภาพ 
 ข. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ     
 ค. สร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกในเครือข่าย   
 ง. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 
 

10. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบเครือข่ายเชิงพ้ืนที่  
 ก. เครือข่ายผู้สูงอายุ  ข. เครือข่ายฮักเมืองน่าน 
 ค. เครือข่ายผู้บริโภค ง. เครือข่ายสมุนไพรไทย   
   



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชื่อรายวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                       การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4                        เร่ือง   บทบำทและควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีม่ต่ีอ                
กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรค           เวลา  3   ชั่วโมง 

*************************************************************** 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

2.  ตัวช้ีวัด  
4.1   ม. 4-6 /1 วเิครำะหบ์ทบำทและควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีม่ต่ีอกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนั

โรคในชุมชน  
 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 กำรวเิครำะหบ์ทบำทและควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีม่ต่ีอกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนั
โรคในชุมชนจะช่วยใหเ้ขำ้ใจและสำมำรถปฏบิตัตินเพื่อกำรมสี่วนรว่มได้ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา ทักษะ เจตคติ) 
 -  บทบำทและควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีม่ต่ีอกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 
 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

 - ใบงำนที ่4.1 เรือ่ง กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
-  ใบงำนที ่4.2 เรือ่ง กำรมสี่วนรว่มในกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคหอ้งสมดุ 

  
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

ใครมีส่วนส าคัญในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน (สมาชิกในชุมชนทุกคน) 
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3) จากนั้นให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าถึง

กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เช่น ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่างๆ 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา 

1. ครูก าหนดประเด็นความรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ดังนี้ 
  1)  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
  2) การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
  3) เครือข่ายสุขภาพกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า ตนเองสามารถมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
ได้อย่างไร  (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)   
 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ 

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ และแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเดน็ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

เมื่อเสร็จแล้วให้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งครูตรวจ 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ 

1. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบ ดังนี้ 
1)  แกนน า หรือผู้น าชุมชนควรแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ 

    ต่อการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างไร 
2)  เพราะเหตุใดบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใน 
  ชุมชน จึงควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการรักษาพยาบาลมาเน้น 
  ในเรื่องการสร้างเสริมและการป้องกันโรค 
3)  การรณรงค์ทางด้านสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 
4)  เพราะเหตุใด ในการจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน จะต้องผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ 
5)  เครือข่ายสุขภาพ มีความส าคัญอย่างไร 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นค าตอบ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานประเด็นค าตอบ 
3. ครูตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพ่ิมเติมในค าตอบที่บกพร่อง 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.2 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค 
ชั่วโมงที่ 3 

 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า เครือข่ายสุขภาพมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคได้อย่างไร
(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการท าใบงานที่ 2.2 ที่หน้าชั้นเรียน  
3. ครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หรือสอบถามข้อสงสัย เพ่ือให้กลุ่มเจ้าของใบงาน

อธิบายจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนที่นักเรียนเลือก 1 โครงการ  แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ โดย
ให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของชุมชน 
2) การวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลการสรุปผลที่ได้รับจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรคของชุมชน 
5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน

ชุมชน 
 



 
 

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- หนงัสอืเรยีน สุขศกึษำ ม.6 
- ใบงำนที ่4.1 เรือ่ง กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคในชุมชน 
- ใบงำนที ่4.2 เรือ่ง กำรมสี่วนรว่มในกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคหอ้งสมดุ 

  - แหล่งขอ้มลูสำรสนเทศ 
   -  http://www2.swu.ac.th/royal/book6/b6c3t2.html 
   -  http://phnumis.health.nu.ac.th/phnu2011/format.php 
   -  http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/cancer_prevention.htm 

  -  http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/topic002.php 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 4.1 ใบงานที ่4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 4.2 ใบงานที่ 4.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตรายงานผลการวิเคราะห์
บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน 

แบบประเมินรายงานผลการวิเคราะห์
บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล
ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.swu.ac.th/royal/book6/b6c3t2.html
http://phnumis.health.nu.ac.th/phnu2011/format.php
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/cancer_prevention.htm
http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/topic002.php


 
 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 11.1   ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11.3  แนวทางแก้ไข 

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

 
 ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 

                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 



 

ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 
 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 

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

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
          และการป้องกันโรคในชุมชน   
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีอะไรบ้าง 
              
          
          
     
 
2. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
              
          
          
    
 
3. ลักษณะของปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพมีอะไรบ้าง 
              
          
          
    
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี มีอะไรบ้าง 
          
          
          
   
 
5. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มีความส าคัญอย่างไร 
              
          
          
    
 



 
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจปัญหาสุขภาพภายในโรงเรียนของนักเรียน แล้วบันทึกข้อมูล และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก าหนด 
    
   วันที่   เดือน  พ.ศ.     
สถานที่ส ารวจ        
   
ผลการส ารวจปัญหาสุขภาพในโรงเรียน       
          
          
          
          
          
        
  
 บทบาทและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในโรงเรียน 
           
          
          
          
          
        
 
 การวางแผนงาน/โครงการสร้างแนวร่วมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในโรงเรียน 
           
          
          
          
        
  
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5 
เรื่อง สารเสพติด  

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                              ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3                       สารเสพติด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง   สถำนกำรณ์สำรเสพตดิในปัจจบุนั  เวลา  3    ชั่วโมง 

*************************************************************** 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร 
เสพติด และความรุนแรง 

2.  ตัวช้ีวัด  
5.1   ม. 4-6 /  วเิครำะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจำกกำรครอบครอง กำรใช ้กำรจ ำหน่ำยสำรเสพตดิ 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
     สารเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงควรศึกษาและติดตาม
สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม 
 

4.  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา ทักษะ เจตคติ) 
 - การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด 
 (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 
 - โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 
 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

 - ใบงำนที ่5.1 เรือ่ง สถำนกำรณ์สำรเสพตดิในปัจจบุนั 
 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  : เทคนิคการเรยีนร่วมกัน 

ชั่วโมงที่ 1-2 
นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สำรเสพติด 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  

นักเรียนคิดว่า ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากน้อยเพียงใด 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดที่เกิดขึ้นกับดารา นักร้อง จากนั้นร่วมกันแสดง 

ความคิดเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวดารา นักร้อง และเยาวชนหรือบุคคลในสังคมที่ชื่นชมและชื่นชม
พฤติกรรมของดารา นักร้องดังกล่าวก่อนที่จะเกิดการติดสารเสพติด 

ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน
กลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน จาก
หนังสือเรียน แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และใบความรู้เรื่อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารเสพติด แล้วสรุปผล
การวิเคราะห์ จากนั้นครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1-2 กลุ่ม น าเสนอผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน โดยสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

- สมาชิกคนที่ 1 มีหน้าที่อ่านค าถาม แยกแยะให้ชัดเจน 
- สมาชิกคนที่ 2 มีหน้าที่ฟังขั้นตอน รวบรวมข้อมูล หาแนวทาง 
 เสนอแนะในการตอบค าถาม   
- สมาชิกคนที่ 3 มีหน้าที่ตอบค าถาม    
- สมาชิกคนที่ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบค าตอบ 

4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการตอบค าถามในใบงานที่ 5.1 ข้อต่อไปจนเสร็จทุก
ข้อ แล้วน าส่งครูตรวจ 

 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่ 3 

 
5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  

        ปัญหาสารเสพติดน าไปสู่ปัญหาทางสังคมอย่างไร 

 (ปัญหาสารเสพติดน าไปสู่ปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาล่วง
ละเมดิทางเพศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และความมั่นคงของประเทศ) 

ขั้นสรุป 

1. นกัเรยีนร่วมกนัวเิครำะหผ์ลกระทบต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรใช ้และกำรจ ำหน่ำยสำรเสพตดิ และสถำนกำรณ์สำรเสพ
ตดิในปัจจุบนั 

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 
- ใบความรู้เรื่อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน  
- แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
- http://www.nccd.go.th/upload/content/05.2550.pdf    

        -  http://www.oncb.go.th/PortalWeb/appmanager/Portal/Internet   -              
 

10. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ 5.1 ใบงานที่ 5.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

       
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nccd.go.th/upload/content/05.2550.pdf
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/appmanager/Portal/Internet


 
 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 11.1   ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3  แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 

 
 ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 

                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 

 



  
ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 

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

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบความรู้เรื่อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

ช่วงปฏิบัตกิารประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 (พฤษภาคม 2554) 

 สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ 
 สถานการณ์ในพม่าไม่เปลี่ยนแปลง ยังมียาเสพติดในปริมาณมากทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ที่พร้อม
จะเข้าไทยตลอดเวลา ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มว้า (มากกว่าร้อยละ 80) ที่เหลือเป็นของกลุ่มไทย
ใหญ่กับกลุ่มมูเซอ โกกั้ง และกลุ่มอ่ืนๆ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าวสารระบุว่า กกล.ว้า มีการ
เคลื่อนย้ายยาเสพติดจากพ้ืนที่ว้าตอนเหนือ (ติดจีน) มาเก็บพักคอยไว้ในพ้ืนที่เขตว้าตอนใต้ เนื่องจากกลุ่ม
ว้า (UWSA) ถูกกดดันจากทางการจีนไม่ให้มีการผลิตยาเสพติดบริเวณชายแดนพม่า-จีน รวมทั้งไม่ให้มีการ
ลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศจีน  จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนแหล่งผลิตและเส้นทางล าเลียง รวมถึง
ตลาดค้ายาเสพติด จากเขตว้าตอนเหนือมายังเขตว้าตอนใต้ นอกจากนี้ การข่าวยังระบุว่าการผลิตยาเสพ
ติด มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การผลิตไอซ์ และยาบ้า จะผลิตในโรงงานที่อยู่ห่างไกลชุมชนหรือมี
สภาพแวดล้อมเป็นป่าเขา แต่ปัจจุบันพบแหล่งผลิตอยู่ในตัวอาคารพ้ืนที่แหล่งชุมชนตามแนวชายแดนด้าน
ฝั่งตรงข้าม อ.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ไทยมี
นโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนเร่งรัด 3 เดือน ท าให้ผู้ค้าและกระบวนการล าเลียงยาเสพติดในบาง
พ้ืนที่เคลื่อนไหวน้อย แต่ปัจจุบันเริ่มกลับเข้ามาเคลื่อนไหวอีก ซึ่งน่าจะส่งผลให้กลุ่มว้าเร่งผลิตยาเสพติด
และน าออกมาจ าหน่ายมากขึ้นพ้ืนที่ปลูกฝิ่นในพม่า เดิมจะอยู่ในเขตพ้ืนที่รัฐฉานตอนกลาง แต่เนื่องจากมี
กองก าลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลพม่าท้ังใหม่และเก่า เคลื่อนไหวจ านวนมากและเรียกเก็บภาษีฝิ่นจากพ่อค้า
ฝิ่น ท าให้ฝิ่นมีราคาสูงขึ้น กลุ่มผู้ผลิต/ค้าฝิ่น จึงย้ายพ้ืนที่เพาะปลูกมายังแนวชายแดนไทย-พม่า ด้านตรง
ข้าม จ.แม่ฮ่องสอน 
 กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพม่า พยายามให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยอ านวยความสะดวกในการเปิดเส้นทาง
ล าเลียง     ยาเสพติดจากพม่าเพ่ือเข้าสู่ไทยใน 2 เส้นทาง คือ 1) จ.เมืองสาด ด้านตรงข้าม อ.เวียงแหง จ.
เชียงใหม่ และ 2)    จ.ท่าข้ีเหล็ก ด้านตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศทวี
ความรุนแรงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ 
 สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
 “พื้นที่หลักในการลักลอบน าเข้ายาเสพติดยังคงอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ” 
 พ้ืนที่น าเข้ายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนการลักลอบน าเข้ายาเสพติดสูง
ที่สุด ปรากฏว่าช่วงนี้มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ส าคัญ คือ ยาบ้า และไอซ์ ในขณะช่วงที่ผ่านมาการ
ลักลอบน าเข้าหลากหลายตัวยามากกว่า โดยยาบ้าที่ลักลอบน าเข้าในช่วงนี้เข้ามาทางชายแดนภาคเหนือสูง
ถึงร้อยละ 98 ของ  ทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีการลักลอบน าเข้ายาบ้าเพียงร้อยละ 24.8 



ของทั้งประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบน าเข้ายาบ้าในพ้ืนที่ 3 จชน. สูงถึงร้อยละ 97.9 ของทั้งประเทศ 
และน าเข้าไอซ์ทางชายแดนภาคเหนือสูงถึงร้อยละ 64.0 พ้ืนที่ที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในช่วงนี้ 

ได้แก่ จ.เชียงราย      (อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย) จ.เชียงใหม่ (อ.ฝาง) จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมือง)  
จ.ตาก (อ.แม่สอด) จ.นครพนม (อ.ธาตุพนม อ.บ้านแพง) จ.เลย (อ.เชียงคาน) จ.ภูเก็ต (อ.
ถลาง) จ.สงขลา (อ.สะเดา) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพื้นที่เดิม ยกเว้น จ.ภูเก็ต (อ.ถลาง) และ จ.สงขลา (อ.สะเดา)  

 
 

 
 
นอกจากพ้ืนที่ชายแดนที่มีการจับกุมการลักลอบน าเข้ายาเสพติดแล้ว ยังมี

พ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือที่มีข่าวระบุว่ามีการติดต่อระหว่าง นักค้าชาวไทยกับนัก
ค้าประเทศเพ่ือนบ้านในการซื้อขายและลักลอบน าเข้ายาเสพติด คือ พ้ืนที่ อ.
บ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์ และ อ.สองแคว   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งทั้ง 2 
พ้ืนที่ ที่ผ่านมาไม่ค่อยปรากฏข่าวการจับกุม 
 
 “ยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น” 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าในช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านมาพบว่ายาบ้า กัญชา พืชกระท่อม และไอซ์ 
มีปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณของยาบ้ามีจ านวน 1,085,678 เม็ด เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดือนเมษายน ที่มีจ านวน 201,446 เม็ด หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 5 เท่า กัญชามีจ านวน 630 กก. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
มีจ านวน 410 กก. พืชกระท่อมจ านวน 110 กก. ซึ่งในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการน าเข้าและไอซ์ 
จ านวน 39.1 กก. เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีจ านวน 9.4 กก. ยาบ้า มีการลักลอบน าเข้าในพ้ืนที่ อ.แม่สาย อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.เมือง          จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด จ.ตาก อ.บ้านแพง จ.
นครพนม และ จ.เลย ซึ่งพื้นท่ีที่มีการลักลอบน าเข้าในช่วงนี้จะเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา กัญชา น าเข้าที่ 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งในช่วงผ่านมาไม่มีการน าเข้ากัญชาในพ้ืนที่ จ.เลย ยาง
กัญชา น าเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
ไอซ์ น าเข้าที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ กระท่อม น าเข้าที่ อ.
สะเดา จ.สงขลา โดยเฉพาะที่ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ โคเคน น าเข้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต  จ.ภูเก็ต 

  ในช่วงที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน มีผลท าให้
ผู้ค้าและขบวนการล าเลียงบางพ้ืนที่หยุดเคลื่อนไหวลงชั่วคราว แต่ในปัจจุบันสถานการณ์   ยาเสพติดเริ่ม
กลับมาเคลื่อนไหวเช่นเดิม ประกอบกับกลุ่มผลิต  ยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มว้า พยายามที่
จะเร่งระบายยาเสพติดให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะไม่แน่ใจในโยบายของรัฐบาลใหม่ จึงท าให้
ปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบน าเข้ามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

“พบเครือข่ายชาวต่างชาติน าเข้า ไอซ์ โคเคน และยางกัญชา” นอกจากการลักลอบน าเข้ายาเสพติดทาง
พ้ืนที่ชายแดน แล้ว ยังพบการน าเข้าทางท่าอากาศยานทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   และท่าอากาศยาน



นานาชาติภูเก็ต โดยที่มีการน าเข้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 7 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาคือเดือน
มีนาคม   3 ครั้ง และเมษายน 5 ครั้ง กลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายนักค้าชาวอิหร่าน 
จากการด าเนินการอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาท าให้ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2554 ไม่
ปรากฏการจับกุมผู้ต้องหาชาวอิหร่านที่ลักลอบน าเข้ายาเสพติด จนกระทั่งเดือนเมษายน จึงเริ่มปรากฏการจับกุม
อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคมมีการจับกุมชาวอิหร่านลักลอบน าเข้ายาไอซ์ จ านวน 5 คดี ซึ่งนักค้าชาวอิหร่าน
ดังกล่าวจะเดินทางมาจากตะวันออกกลาง คือ ประเทศกาตาร์ คูเวต และซีเรีย โดยลักษณะการซุกซ่อน จะมีการ
บรรจุในซองพลาสติกแบบฟองน้ าแล้วพันทับด้วยกระดาษคาร์บอน โดยจะซุกซ่อนมาพร้อมกับกระเป๋าสะพายหลัง 
ซึ่งมีปริมาณของกลางเฉลี่ย 2.79 กก./คดี กรณีการจับกุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 จับกุมนักค้าชาวอิหร่าน 
2 คน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศซีเรีย ของกลางไอซ์ 1,210 กรัม และ 2,660 กรัม โดยทั้ง 2 รายของกลางซุกซ่อน
ในกระเป๋าเดินทาง 

 
 เครือข่ายนักค้าชาวเนปาล ลักลอบน าเข้ายางกัญชา 8 กก. เดินทางมาจากเมืองกัลกัตตา ประเทศ
อินเดีย และจะต่อเครื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ โดยซุกซ่อนของกลาง
ในกระเป๋าสัมภาระที่ช่องลับบริเวณพ้ืนและฝากระเป๋า โดยการลักลอบน าเข้ายางกัญชาที่ผ่านมาส่วนใหญ่
จะเป็นชาวเนปาล พื้นที่ปลายทางเท่าท่ีได้ข้อมูลจากผู้ต้องหาจะเป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย จ.
สุราษฎร์ธานี 
 เครือข่ายนักค้าชาวเปรู ลักลอบน าเข้าโคเคน 1,180 กรัม เดินทางมาจากเมืองเซาเปาโล ประเทศ
บราซิล วิธีการลักลอบน าเข้าคือ กลืนโคเคนลงท้อง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมนักค้าชาวเปรูที่ลักลอบ
น าเข้าโคเคน นับตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา 
 ส่วนการน าเข้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีการจับกุม 2 ครั้ง โดยเป็นนักค้ายาเสพติด
เครือข่ายอเมริกาใต้ ลักลอบขนโคเคน เดินทางมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ ซึ่งปริมาณของกลางมี
จ านวนมาก เช่น 
 กรณีวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จับกุมชาวสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางมาจากประเทศโบลิเวียลักลอบ
น าเข้าโคเคน 4 ก.ก. โดยซุกซ่อนอยู่ในขอบกระเป๋าเดินทาง และกรณีวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ชปส.สภ. 
เมืองภูเก็ต จับกุมหญิงไทย 1 คน ลักลอบขนโคเคน 2 ก.ก. เดินทางมาจากประเทศบราซิล โดยซุกซ่อนอยู่
ในกระเป๋าผ้าภายในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้าง
จากนายไมค์ เพ่ือนชาวต่างชาติ  ผิวด า ซึ่งรู้จักกันมาประมาณ 5-6 เดือน ให้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศ
บราซิล โดยนายไมค์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด วันเดินทางกลับผู้ต้องหาได้เดินทางไปยัง
สนามบินเซาเปาโล โดยไม่มีการน ากระเป๋าเสื้อผ้า เมื่อไปถึงสนามบินมีเพ่ือนของนายไมค์ มาพบมอบตั๋ว
เครื่องบินและกระเป๋าเดินทางให้ 
 “การจับกุมที่ด่าน/จุดตรวจ มีจ านวนลดลง” 
 ผลการจับกุมในพ้ืนที่ชายแดน สามารถจับกุมยาเสพติดรายส าคัญได้จ านวน 27 คดี ผู้ต้องหา 40 คน 
ได้ของกลางยาบ้า จ านวน 1,146,015 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของการจับกุมรายส าคัญทั้งประเทศ 
เฮโรอีน 0.4 กก. กัญชา 751 กก. ไอซ์ 32.2 กก. เอ๊กซ์ตาซี 50 เม็ด ยาแก้หวัด 600,000 เม็ด อิริมินไฟว์ 
108 เม็ด และยาแก้ไอ 7,180 ขวด ซึ่งทั้งยาบ้า กัญชา และไอซ์ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่าน
มา ส าหรับการจับกุมท่ีด่าน/จุดตรวจ มีจ านวนคดีที่ลดลงจากช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา เหลือเพียง 7 คดี  



 
ผู้ต้องหา 11 คน ของกลาง ยาบ้าบ้า 612,530 เม็ด เฮโรอีน 0.4 กก. ไอซ์ 1 กก.      ยาแก้ไอ 7,180 ขวด 
โดยปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ที่ด่าน/จุดตรวจ      คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของปริมาณการจับกุมรายส าคัญทั้ง
ประเทศ 
 สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
 “การจับกุมยาเสพติด ทั้งจ านวนคดี  จ านวนผู้ต้องหา    และปริมาณของ
กลางเพิ่มข้ึน”   สถานการณ์การค้ายาเสพติด ช่วงแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง 
ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 
2554 ยังคงมีการล าเลียงยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์เข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน เห็นได้จาก
สถิติการจับคดียาเสพติดรายส าคัญพบว่า จ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหา และปริมาณของกลางส าคัญเพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดือนเมษายน แต่ยังคงน้อยกว่าช่วงเดือนมีนาคม โดยในเดือนนี้สามารถจับกุมได้ 69 คดี ผู้ต้องหา 
109 คน จากเดิมที่จับกุมได้ 54 คดี ผู้ต้องหา 94 คน ในเดือนเมษายน และ 72 คดี ผู้ต้องหา 112 คน ใน
เดือนมีนาคม ประมาณของกลางที่ยึดได้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยาบ้า 2,782,293 เม็ด จากเดิม 
1,708,009 เม็ด และ 4,280,868 เม็ด กัญชา 751 กก. จากเดิม 696 กก. และ 1,052 
กก. ไอซ์ 66.6 กก. จากเดิม 20.0 กก. และ 164.6 กก. โคเคน 7180 กรัม จากเดิม 207 
กรัม (เดือนเมษายน) ยาแก้ไอ 7,180 ขวด จากเดิม 514 ขวด (เดือนเมษายน) เอ็กซ์ตาซี 
1,140 เม็ด (เดิม 43 เม็ด และ 4,123 เม็ด) อิรีมินไฟว์ 108 เม็ด จากเดิม 80 เม็ด และ 
1,028 เม็ด ยาแก้หวัดฯ 600,000 เม็ด จากเดิมที่ไม่มีการจับกุมเลยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส าหรับของ
กลางที่ยึดได้ลดลง ได้แก่ เฮโรอีน 0.4 กรัม จากเดิม 2.1 กรัม และ 21.3 กรัม พืชกระท่อม 52 

กก. จากเดิม 90 กก. (เดือนเมษายน) และยางกัญชา 8 กก. จากเดิม 
13.6 กก. (เดือนเมษายน) 

 
 “มีการล าเลียงยาเสพติดปริมาณมากเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้
เส้นทางรอง” พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังเป็นพ้ืนที่หลักของการ
พักยาและเป็นแหล่งกระจายไปยังภาคอ่ืนๆ และยังเป็นพ้ืนที่หลักที่มี

การค้ายาเสพติดหลายชนิด ส าหรับยาบ้า และไอซ์ ยังมีการล าเลียงในปริมาณมาก เข้าสู่พ้ืนที่ตอนใน การ
ล าเลียงใช้วิธีการล าเลียงโดยมีรถตรวจการณ์หน้า และคุ้มกันด้านหลังคันท่ีใช้ล าเลียง และการหลบหนีเลี่ยง
ด่านตรวจ โดยใช้เส้นทางส ารอง หรือขับผ่านด่านโดยอาศัยช่วงจังหวะที่มีการผลัดเปลี่ยนเวรบริเวณของ
เจ้าหน้าที่ เห็นได้จากการจับกุมคดียาบ้ารายส าคัญการจับกุมที่ด่านลดลง แต่มีการจับกุมได้ในพ้ืนที่ตอนใน
มากขึ้น ทั้งการจับกุมที่ยึดของกลางระดับ 100,000 เม็ด และ 10,000 เม็ด โดยการจับกุมที่ยึดยาบ้าตั้งแต่ 
100,000 เม็ดข้ึนไป ในช่วงเดือนนี้ที่จับกุมได้ 6 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ยาบ้า 2,090,000 เม็ด จากเดิมที่จับกุม
ได้ 4 คดี ผู้ต้องหา 5 คน ยาบ้า 926,006 เม็ด ในเดือนเมษายน และ 5 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ยาบ้า 
3,254,200 เม็ด ในเดือนมีนาคม โดยพ้ืนที่ที่มีการจับกุมยาบ้าได้ตั้งแต่  100,000 เม็ดขึ้นไป มี 6 จังหวัด
ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงราย และนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังพบว่า การ
จับกุมที่ยึดยาบ้าระดับตั้งแต่ 10,000-99,999 เม็ด ทั้งจ านวนคดีและจ านวนผู้ต้องหาก็เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 
แต่ปริมาณของกลางที่ยึดได้ใกล้เคียงกัน โดยในช่วงเดือนนี้สามารถจับกุมได้ 22 คดี ผู้ต้องหา 36 คน ยาบ้า  



 
 
662,878 เม็ด จากเดิม 16 คดี ผู้ต้องหา 35 คน ยาบ้า 687,976 เม็ด ในเดือนเมษายน และ 
21 คดี ผู้ต้องหา 40 คน ยาบ้า 665, 334 ในเดือนมีนาคม 2554 ที่น่าสนใจคือ การจับกุม
ส่วนใหญ่จะยึดยาเสพติดได้มากกว่า 1 ชนิด โดยมีการจับกุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

คดีแรก วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 บก.น.7 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 
60,000 เม็ด บรรจุในกระเป๋าหิ้วซุกซ่อนในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถยนต์ จากการสอบสวน
ผู้ต้องหาให้การว่า ยังมียาเสพติดอีกจ านวนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านพักย่านบึงกุ่ม กทม. เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไป
ตรวจค้นบ้านดังกล่าว พบยาบ้า 

 
 
 
อีก 130,000 เม็ด ไอซ์ 4,870 กรัม เอ็กซ์ตาซี 600 เม็ด เครื่องชั่งดิจิตอล 

2 เครื่อง จากการตรวจสอบพบประวัติ เคยถูก สน. โชคชัย จับกุมข้อหา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาบ้า 800 เม็ด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546  

คดีที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.2 จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 160,000 เม็ด 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง ที่บริเวณบ้านพักใน อ.เมือง จ.ชลบุรี ขยายผล
จับกุมผู้ค้ารายย่อยซึ่งรับยาเสพติดไปจ าหน่ายได้อีก 12 คน  
พร้อมยาบ้าอีก 500 เม็ด ไอซ์ 15 กรัม อาวุธปืน 1 กระบอก จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า 
รับจ้างจากนักค้ารายใหญ่ในพ้ืนที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้รับยาบ้าดังกล่าวมาจากเครือข่ายในกรุงเทพฯ เพ่ือ
น ามาเก็บซุกซ่อนไว้ก่อนน าออกมาจ าหน่ายให้ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ อ.เมือง ศรีราชา พัทยา และ 
จ.ระยอง ได้ค่าจ้างครั้งละ 35,000 บาท ตรวจสอบพบประวัติ พบผู้ต้องหารายหนึ่งเคยถูก สภ.อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 
  คดีที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บช.ปส. ร่วมกับ ตร.ภ.จว.สมุทรปราการ จับกุมผู้ต้องหา 3 
คน พร้อมของกลางยาบ้า 160,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง วางอยู่บริเวณที่นั่งด้านหลังภายใน
ห้องโดยสารรถยนต์ เหตุเกิดที่บนถนนพระราม 2    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่องลานจอดรถยนต์
ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ตรวจสอบพบประวัติว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน เคยถูกจับใน
คดีเก่ียวกับยาเสพติดมาแล้ว 

            คดีที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สน.บางนา ผู้ต้องหา 1 คน  
พร้อมของกลางไอซ์ 3 กิโลกรัม ยาบ้า 86,000 เม็ด และเอ็กซ์ตาซี 190 เม็ด ที่บ้านเช่าในซอยวชิรธรรม
สาธิต 17 ถ.สุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กทม. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาที่หลบหนี มีพฤติกรรม
ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดหลายชนิด จึงเฝ้าสังเกตการณ์จนพบผู้ต้องหาขับรถยนต์ออกมาจากบ้านพักจึง
แสดงตัวขอตรวจค้น       แต่ผู้ต้องหาขัดขืนโดยขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ และหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงขยาย
ผลเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก าลังตรวจนับยาเสพติดของกลางทั้ง 3 ชนิดอยู่ จากการ
สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่ารับจ้างจากผู้ต้องหาที่หลบหนีให้เฝ้ายาเสพติดดังกล่าวได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 
บาท 



  
 
 
คดีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ภ.จว.สมุทรปราการ ร่วมกับ สภ.
ส าโรงเหนือ และส านักงาน ปปส.ภ.1 จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของ
กลางยาบ้า 180,000 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกชนิดกดปิดเปิดปากถุง ห่อ
ด้วยกระดาษสีน้ าตาล จ านวน 36,000 เม็ด ซุกซ่อนในกระป๋องทาสีบ้าน 
วางอยู่หน้าเตียงในห้องนอนผู้ต้องหา และยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกชนิดกดปิดเปิดปากถุง ห่อด้วยกระดาษ
สีน้ าตาลพันด้วยผ้าเทปสีด า จ านวน 144,000 เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางวางอยู่ใต้เตียง อาวุธปืน 1 

กระบอก พร้อมกระสุน 14 นัด ที่บ้านพักของผู้ต้องหาใน 
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จากการสอบสวน 
ผู้ต้องหาให้การว่า ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นผู้น ายาบ้ามาฝากไว้ 
เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่ 2 ให้การว่า ได้รับ
ค่าจ้างในการเก็บรักษายาบ้าเป็นเงินมัดละ 3,000 บาท 
แบ่งให้ผู้ต้องหาที่ 1 มัดละ 500 บาท จากการตรวจสอบ
ประวัติคดียาเสพติด พบผู้ต้องหาที่ 1 เคยถูกจับกุมในคดี
ยาเสพติดมาแล้ว 5 ครั้ง ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 เคยถูกจับกุม

มาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากปฏิบัติการ 315  
คดีที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง ลาดตะเวนบริเวณ 

บ.สันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบบุคคลต้องสงสัย 5-6 คน เดินข้ามแม่น้ าสายจากฝั่งพม่า  
 
 
ผ่านป่าข้าวโพด เข้ามาท่ีถนนเลียบแนวชายแดน จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าววิ่ง

หลบหนีข้ามแม่น้ าสายกลับไปฝั่งพม่าได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นบริเวณดังกล่าว         พบกระเป๋า
เดินทางจ านวน 4 ใบ พบของกลางยาบ้า 900,000 เม็ด ไอซ์ 25 กิโลกรัม 
 “กลุ่มผู้ค้ามีความระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่นักค้าในเรือนจ ายังเคลื่อนไหวอยู่” กลุ่มนักค้าที่ถูกคุม
ขังอยู่ในเรือนจ ายังมีบทบาทส าคัญในการบงการค้ายาเสพติดภายนอกเรือนจ า โดยการเชื่อมโยงกับกลุ่มนัก
ค้าพ้ืนที่ตอนใน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล ในการขึ้นไปล าเลียงยาเสพติด และน ายาเสพติด
จ านวนมากเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2554 สามารถจับกุมคดีค้ายาเสพ
ติดที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องขังในเรือนจ า ได้ทั้งสิ้น 44 คดี (8, 4, 8, 7 คดี ตามล าดับ) ส่วนในช่วงเดือนนี้จับกุม
ได้เพ่ิมมากขึ้นโดยสามารถจับกุมได้ถึง 12 คดี จาก 8 เรือนจ า ซึ่งเรือนจ าที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับการค้ายา
เสพติด ได้แก่ เรือนจ ากลางคลองเปรม (3 คดี) เรือนจ ากลางระยอง (3 คดี) เรือนจ ากลางบางขวาง (1 คดี) 
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช (1 คดี) เรือนจ ากลางราชบุรี (1 คดี) เรือนจ าจั งหวัดสมุทรสงคราม (1 คดี) 
และเรือนจ าจังหวัดสงขลา (1 คดี) โดยมีคดีการจับกุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 



คดีแรก วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของ
กลางไอซ์       0.7 กรัม โทรศัพท์เคลื่อนที่ 12 เครื่อง บรรจุอยู่ในขวดน้ าอัดลมพลาสติกที่ดัดแปลงเป็น
เครื่องยิง เพื่อยิงเข้าไปภายในเรือนจ ากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปกรณ์ส าหรับยิงส่งที่ท าด้วยท่อพีวีซี
จ านวน 2 ชุด อุปกรณ์ใช้ในการประกอบท าเป็นจรวด เทปกาวสีเทา เทปใส คีมตัด ไขควง กรรไกร คีมล็อค 
เข็มขัดรัดสาย ขวดน้ าอัดลมพลาสติก 4 ใบ เครื่องสูบลมแบบเหยียบ 1 อัน เหตุเกิดที่ป่าริมถนนหลัง
เรือนจ ากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จ.พระนครศรีอยุธยา จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
โทรศัพท์ และไอซ์ เป็นของนายตั้ม ไม่ทราบนามสกุล ไม่ทราบที่อยู่ ทราบแต่ว่าท างานอยู่ในโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ว่าจ้างให้มาส่งที่เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอาร์ต ไม่ทราบชื่อจริงและ
นามสกุลจริง คอยรับอยู่ข้างใน โดยก่อนหน้านี้ได้ยิงจรวดแรงดันน้ าส่งยาเสพติดให้ที่เรือนจ าคลองไผ่ จ.
นครราชสีมา มาแล้ว ซึ่งหากส่งโทรศัพท์เข้าไปได้จะได้รับค่าจ้างส่งโทรศัพท์เครื่องละ 20,000 บาท จาก

การตรวจสอบประวัติ พบเคยถูกจับกุมในคดียาเสพ
ติด 2 ครั้ง ครั้งแรก สภ.เมืองพิจิตร จับกุมข้อหาเสพ 
จ าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาบ้า 63 เม็ด เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2541 และครั้งที่ 2 สน.บางซื่อ 
จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้า 30 เม็ด เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2547 

คดีที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.จว.
ชลบุรี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ของกลางไอซ์ 2 กิโลกรัม 

ซึ่งผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางระยอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้าในพ้ืนที่ 
จ.ชลบุรี การจับกุมดังกล่าวขยายผลจากคดีการจับกุมในวันเดียวกัน โดย 
ตร.ภ.จว.ชลบุรี ล่อซื้อจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1 กรัม 
อาวุธปืน 1 กระบอก จากนั้น ขยายผลตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาอีก 3 คน 
พร้อมของกลางยาบ้า 1 เม็ด และไอซ์ 2 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
คดีที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สภ.ห้วยใหญ่ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมยาบ้า 222 เม็ด ไอซ์ 

3.6 กรัม และจับกุมเพ่ิมอีก 2 คน ยาบ้า 2 เม็ด ไอซ์ 2.9 กรัม พร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 53 เครื่อง 
ซุกซ่อนในตู้เย็นแสตนเลส 2 ตู้ เพื่อลักลอบน าเข้าเรือนจ ากลางระยอง โดยได้รับการว่าจ้างจาก  นาย ก อยู่
ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (คาดว่าเป็นเครือข่ายเรือนจ ากลางระยอง)  
 คดีที่ 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.2 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 44,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใน
กระเป๋าวางภายในตู้เสื้อผ้า ภายในห้องพักในแมนชั่น ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี (เครือข่าย : นักค้าเรือนจ า
กลางคลองเปรม และนักค้าจังหวัดชลบุรี) 



 คดีที่ 5 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 สภ.บ้านค่าย ร่วมกับ ตร.ภ.จว.ระยอง จับกุมผู้ต้องหา 1 คน 
ของกลางยาบ้า 4 เม็ด ผงสีแดงลักษณะคล้ายยาบ้า (ปลอม) 4.6 ไอซ์ 1.14 กรัม อาวุธปืนเอ็ม 16 จ านวน 
1 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 2 ซอง กระสุนปืนขนาด 5.56 ใช้กับปืนเอ็ม 16 จ านวน 120 นัด และกระสุน
อีกหลายขนาดจ านวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์การผลิตยาบ้า เช่น หัวตอกตรา WY และอุปกรณ์อัดเม็ดยาบ้า 
เหตุเกิดที่บ้านพักใน ต.บ้านค่าย      อ.เมือง จ.ระยอง 
 “ยังคงมีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศ” 
 นับตั้งแต่การประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ.2545 ไม่พบว่ามีแหล่ งผลิตอัดเม็ดยาบ้าใน
ประเทศ    มีเพียงการน ายาบ้ามาบดอัดเม็ดใหม่เพ่ือขายท าก าไรเพ่ิมขึ้น มาเริ่มมีการจับกุมแหล่งผลิต
อัดเม็ดยาบ้าด้วยเครื่องครั้งแรกในช่วงต้นปี 2553 และสามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 
จับกุมได้ 4 คดี ส าหรับในปี 2554 จับกุมได้ 3 คดี คดีแรกเมื่อ วันที่ 20 ก.พ. 2554 สภ.บางโทรัด จับกุม
ผู้ต้องหาหญิง 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด ผงยาบ้าสีส้ม 4.4 กรัม ไอซ์ 0.1 กรัม โทรศัพท์มือถือ 1 
เครื่อง ที่ถนนสายบ้านแพ้ว-พระราม 2 อ.เมือง         จ.สมุทรสาคร ส าหรับในเดือนพฤษภาคม จับกุมได้ 2 
คด ี
 คดีที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 สภ.เมือง สมุทรปราการ จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ไอซ์ 100 กรัม 
ยาบ้า 2,000 เม็ด พร้อมแท่นผลิตอัดเม็ด ชนิด Single Punch ชนิด 2 หัวตอก 1 เครื่อง เครื่องผสม
สารเคมี 1 เครื่อง ชุดตอกเม็ดยาชนิดอัดเม็ด 1 หัวตอก ตรา WY จ านวน 1 ชุด หัวตอก WY 2 อัน ฯลฯ ที่ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ด าเนินการค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มเครือข่าย

นักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยตน
มีหน้าที่จัดหาลูกค้าและน ายาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า ซึ่ง
เครือข่ายนี้มีการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดทั้งยาบ้า ไอซ์ 
เอ็กซ์ตาซี และคีตามีน ต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปน าแท่นผลิต
ยาบ้าพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ และสารเคมี จาก อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา มาไว้ที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุ จากนั้น จะมี
ผู้เชี่ยวชาญมาผสมยาบ้าเพ่ืออัดเม็ดจ าหน่ายต่อไป ซึ่งใน
ระหว่างที่รอผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองน าไอซ์กับสารเคมีที่มีอยู่

มาทดลองผสม แต่ปรากฏว่ามีลักษณะและกลิ่นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงยังไม่มีการอัดเม็ด ส่วนยาบ้า
และไอซ์ที่ยึด ได้ไปรับมาจาก  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
  
 
 
 
คดีที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 กก.สส.ภ.จว.พังงา จับกุมผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของกลางเครื่องอัดเม็ด
ประกอบเองชนิด 14 หัวตอก 1 เครื่อง หัวตอก WY 14 หัวตอก ผงยาบ้าผสมพร้อมอัดเม็ด 21 กิโลกรัม 
ยาบ้า 4,000 เม็ด ที่กระท่อมในสวนปาล์ม อ.กะปง จ.พังงา ต่อเนื่องบ้านเช่าใน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ขยาย
ผลยึดเครื่องอัดเม็ดขนาดเล็ก 1 เครื่อง ที่บ้านเช่าใน ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จากการสอบสวน



ผู้ต้องหาให้การว่ามีนักโทษในเรือนจ ากลางเขาบิน ชื่อ น.ช.สุนันท์ ภู่พิชิต เป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ใช้
ด าเนินการ แต่การตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่พบว่ามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ต้องหาจากเรือนจ ากลาง
คลองไผ่ เชื่อว่า ผู้ต้องหาแอบอ้างว่าเป็นนักโทษในเรือนจ าเขาบิน 
 “กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติยังคงเข้ามาเคลื่อนไหวท าการค้ายาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มข้ึน”  
 กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติ ยังคงเข้ามาเคลื่อนไหวท าการค้ายาเสพติดในประเทศไทย และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยในช่วงเดือนนี้สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 16 คดี ผู้ต้องหา 20 คน เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่จับกุมได้ 6 คดี 
ผู้ต้องหา 8 คน ในเดือนเมษายน และ 9 คดี ผู้ต้องหา 13 คน ในเดือนมีนาคม โดยผู้ต้องหาเป็นอิหร่าน 5 
คน เครือข่ายชาวแอฟริ-กันตะวันตก 6 คน พม่า 4 คน เนปาล 3 คน และจีน 2 คน โดยมีการจับกุมที่
น่าสนใจ คือ เมื่อ 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554  ศุลกากรจับชาวอิหร่าน 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ห่อหุ้มโฟมและ
พลาสติกใส จ านวน 6 แผ่น น้ าหนักรวม 6 กิโลกรัม ซุกซ่อนกระเป๋าเดินทางทรงอ่อนสีด าแบบมีล้อลาก 
และกระเป๋าสะพายทรงอ่อนสีด า 2 ใบ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จากการสอบสวน 
ผู้ต้องหาให้การว่า มีชายสูงอายุคนหนึ่งวานให้ช่วยน ากระเป๋า 2 ใบนี้ มาส่งให้ลูกชายในประเทศไทย พร้อม
กับให้เงิน 500 เหรียญสหรัฐ โดยตนไม่ทราบว่าในกระเป๋าดังกล่าวมียาเสพติด 
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ส านักงาน ปปส. ร่วมกับ บช.ปส. ตม. และ จนท.สันติบาลประจ าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจค้นจับกุมชาวอิหร่าน 3 ราย ได้ของกลางไอซ์รวม 5,260 กรัม ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ          จ.สมุทรปราการ โดยคดีที่ 1 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1,210 กรัม กระเป๋า
แบบสะพายหลัง 1 ใบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง คดีที่ 2 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 2,660 กรัม 
กระเป๋าสะพายหลัง 2 ใบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง คดีที่ 3 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1,390 
กรัม กระเป๋าสะพายหลัง 1 ใบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง โดยทั้ง 3 คดี ของกลางบรรจุอยู่ในซองพลาสติก
แบบฟองน้ า พันทับด้วยกระดาษคาร์บอน ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังแบบเดียวกัน 

  
 “หลังจากเปิดแผนยุทธการ 315 สถิติการจับกุมเพิ่มขึ้น” นับตั้งแต่ต้นปี 2554 ที่รัฐบาลประกาศ
ปฏิบัติการเร่ง 3 เดือน ท าให้นักค้าบางกลุ่มยุติความเคลื่อนไหว แต่ในช่วงเดือนนี้ พบว่า กลุ่มนักค้ากลับเข้า
มาเคลื่อนไหวท าการค้าอีก เห็นได้จากคดีการจับกุมในพ้ืนที่เป้าหมาย ยุทธการ 315 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญ แม้ว่า สถิติการจับกุม
ใกล้เคียงกับช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ปริมาณของกลางที่ยึดได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยช่วงเดือนนี้สามารถจาก
จับกุมได้ 11 คดี ผู้ต้องหา 15 คน จากเดิมที่จับกุมได้ 12 คดี ผู้ต้องหา 25 คน ปริมาณของกลางที่ยึดได้ 
ยาบ้า 1,095,700 เม็ด จากเดิมที่ยึดได้ 891,221 เม็ด ช่วงเดือนเมษายน และ 346,000 เม็ด ในเดือน
มีนาคม ไอซ์ ยึดได้ 26 กก. จากเดิมที่ยึดได้ 2 กก. ในเดือนเมษายน และ 12 กก. ในเดือนมีนาคม และ 
 
 
 
 



เฮโรอีน 0.35 กก. ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการจับกุม พ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล 
จับกุมได้ 26 คดี ผู้ต้องหา 44 คน จากเดิม 17 คดี ผู้ต้องหา 23 คน ในเดือน
เมษายน และ 23 คน ผู้ต้องหา 40 คน ในเดือนมีนาคม ของกลางยาบ้า 
840,950 เม็ด (เดิม 419,021 เม็ด และ 557,811 เม็ด ) ไอซ์ 30.2 กก. จากเดิม 
12.6 กก. ในเดือนเมษายน และ 26.1 กก. ในเดือนมีนาคม โคเคน 1,180 กรัม 
จากเดิม 207 กรัม ในเดือนเมษายน ส่วนยางกัญชาจับกุมได้ 8 กก. ลดลงจาก
ช่วงเดือนที่ผ่านมาที่จับกุมได้ 13.6 กก. 
 ส าหรับพ้ืนที่ 3 จชต. สถิติการจับกุมทั้งจ านวนคดี จ านวน
ผู้ต้องหา ในช่วง 3 เดือน ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในช่วงเดือนนี้
จับกุมได้ 6 คดี ผู้ต้องหา 10 คน จากเดิมท่ีจับกุมได้ 5 คดี ผู้ต้องหา 
10 คน ในเดือนเมษายน และ 5 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ในเดือน
มีนาคม ปริมณฑลของกลางที่ยึดได้ ยาบ้า 20,000 เม็ด จากเดิม 
40,800 เม็ด และ 12,800 เม็ด กัญชา 21 กก. จากเดิม 410 กก. 
และ 44 กก. ยาแก้ไอ 7,180 ขวด จากเดิม 514 ขวด ในเดือน
เมษายน พืชกระท่อม 52 กก. เอ็กซ์ตาซีน 50 เม็ด และอิริมีนไฟว์ 
108 เม็ด นอกจากนี้ยังสามารถยึดยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโด
อีเฟดรีนได้ 600,000 เม็ด ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งฝากส่งไป
กับสายการบินไทย ไปยังท่าอากาศย่านสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
 

 สถานการณ์การแพร่ระบาด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดในเดือนนี้ โดยภาพรวมพบว่าผู้

เข้ารับการบ าบัดรักษาเท่าที่มีการรายงานเข้าสู่ระบบ บสต. ของ
กระทรวงสาธารณสุข มีจ านวน 1,684 คน มาจากพ้ืนที่ กทม. และ
ปริมณฑล 299 คน (ร้อยละ 17.8) 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ 
290 คน (ร้อยละ 17.2 )         3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 25 คน (ร้อยละ 1.5) เมื่อพิจารณาถึง
ระบบที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ พบว่าระบบบังคับบ าบัด         มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 
65.2 ในขณะเดียวกันระบบสมัครใจยังคงมีสัดส่วนน้อย (ร้อยละ 29.9) 

 ส าหรับพื้นที่ท่ีมีสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาสมัครใจสูงกว่าระบบบังคับบ าบัด คือ จ.ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครนายก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล เชียงราย 
และแม่ฮ่องสอน ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้ยังคงเป็นพ้ืนที่เดิมที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจสูงกว่าระบบบังคับ
บ าบัด โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ 

  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

“กลุ่มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายังคงเป็นกลุ่มอายุ
ระหว่าง 15-19 ป”ี  

ในด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าบ าบัดรักษา
พบว่า เพศชายจะมีสัดส่วนในการเข้าบ าบัดรักษา
มากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี ยังคง
มีสัดส่ วนมากเป็น อันดับหนึ่ ง  (ร้อยละ 23.4) 
รองลงมาเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 20-24 ปี (ร้อยละ 
21) และกลุ่มระหว่าง 25-29 ปี (ร้อยละ 19.4 ปี) 
ด้านอาชีพของ    ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายังคงเป็น 

กลุม่รับจ้าง ว่างงาน และเกษตรกร (ร้อยละ 38, 24.7 และ 15.4 ตามล าดับ)  
นอกจากนี้ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ยังคงมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้ (ร้อยละ 5.9) ส าหรับ

การศึกษาของผู้เข้าบ าบัดรักษาส่วนใหญ่ จะมีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 33) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 32.7) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 14.7) ในด้านตัวยาที่แพร่
ระบาดยาบ้าคงเป็นตัวยาที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด (ร้อยละ 77.8) และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นด้วย รองลงมาเป็นฝิ่น (ร้อยละ 5.9) และเฮโรอีน (ร้อยละ 3.7) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องมาจากมี
การน าเข้าข้อมูลทางภาคเหนือค่อนข้างสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ส่วนชนิดยาเสพติดที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่าง

ใกล้ชิด คือพืชกระท่อม สี่คูณร้อย และไอซ์ ซึ่งจาก
ข้อมูลพบว่า  มีแนวโน้มของผู้เข้ารับการบ าบัดเพ่ิม
สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวยาที่ส าคัญ จะพบว่า
ยาเสพติดแต่ละชนิดมีการกระจายตัว และมีความ
หนาแน่นในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เฮโรอีน พ้ืนที่ที่
มีผู้เข้าบ าบัดรักษาอยู่ในเกณฑ์สูง คือ จ.เชียงราย 
นราธิวาส สงขลา กัญชามีการกระจายในทุกภาค แต่
พ้ืนที่ที่มีผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาสูง คือ กทม. 
อุดรธานี ชลบุรี สงขลา ปัตตานี สารระเหย ส่วน

ใหญ่จะพบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.อุดรธานี ยโสธร ขอนแก่น เชียงใหม่ นนทบุรีและกทม. 
ไอซ์ พ้ืนที่ที่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอยู่ในเกณฑ์สูง คือ กทม. ชลบุรี ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี สี่คูณร้อย
จะพบในพ้ืนที่ภาคใต้เกอืบทั้งหมดมากท่ีสุด คือ จ.สงขลา และปัตตานี      พืชกระท่อม พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มีผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาจะเป็นภาคใต้ คือ จ.สงขลา ชุมพร ระนอง และยะลา 



 “จากแผนยุทธการ 3-1-5 ส่งผลให้ผู้เข้าบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน” 
 จากความเดือดร้อนของประชาชนที่มีต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดหนาแน่นมากท่ีสุด (Critical Point) คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ปัญหา         ยาเสพติดทั้งหมดในประเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไข โดยเน้นการปราบปรามใน
ชุมชนที่มีปัญหามากให้มีความเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งได้ก าหนด “แผนยุทธการ 3-1-5” ขึ้นมา โดย “3” 
คือ การปฏิบัติการร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ พลเรือน ต ารวจ ทหาร “1” คือ พ้ืนที่ กรุงเทพฯ และ “5” คือ 5 
จังหวัดปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ซึ่งเป้าหมายของ
ยทุธการฯ นี้เน้นการชักจูงให้ผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลที่ได้ พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัด
ในระบบสมัครใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 36.6 ในเดือนมีนาคม เป็นร้อยละ 38.9 ใน 
 
 
 
 
เดือนพฤษภาคม โดยพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่อยู่ในเกณฑ์สูง ได้ แก่  อ.คลองหลวง ล าลูกกา 
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อ.เมืองสมุทรปราการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี เขต
บางเขน มีนบุรี สายไหม กทม. แต่ส าหรับพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจสูงกว่า
ระบบบังคับบ าบัด คือ กทม. มี 17 เขตจาก 50 เขต ที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจสูงกว่าระบบ
บังคับบ าบัด ได้แก่ เขตคันนายาว  ดอนเมือง  ดินแดง ดุสิต บางเขน บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองแขม หนองจอก จ.นนทบุรี 
ได้แก่ อ.เมืองนนทบุรี จ.ปทุมธานี  ได้แก่  อ.คลองหลวง ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว จ.สมุทรปราการ ได้แก่ อ.
เมืองสมุทรปราการ  บางพลี  พระประแดง ส าหรับผู้เสพรายใหม่และรายเก่าในภาพรวมพบว่า ผู้เข้ารับการ
บ าบัดรายเก่ามีสัดส่วนมากกว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรายใหม่ ซึ่งแตกต่างจากภาพรวมของประเทศ ที่มีสัดส่วน
ของผู้เข้ารับบ าบัดรายใหม่มากกว่า รายเก่า เมื่อพิจารณารายพื้นที่ พบว่า เกือบทุกพ้ืนที่มีแนวโน้มของผู้เข้า
รับบ าบัดรายเก่ามากกว่าผู้เข้าบ าบัดรายใหม่ ยกเว้น               จ.สมุทรสาคร ที่มีสัดส่วนผู้เข้ารับการ
บ าบัดรายใหม่มากกว่า   ผู้เข้าบ าบัดรายเก่า ในด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับบ าบัดรักษาและการแพร่
ระบาดของตัวยาชนิดต่างๆ มีแนวโน้มเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
 พ้ืนที่เฝ้าระวังปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดที่ส าคัญมี 22 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย 
เชียงใหม่ สุโขทัย แพร่ ล าพูน ตาก ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุดรธานี ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และกทม. 
 ข้อสังเกต  
1. นอกจากพ้ืนที่ชายแดนที่เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่มีการลักลอบน ายาเสพติดมาแล้ว ที่ผ่านมายังพบการน า เข้าที่
สนามบินสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่องด้วย และเริ่มปรากฏการจับกุมการน าเข้าท่ีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็น 
สนามบินนานาชาติอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นที่สนามบินนานาชาติ 



อ่ืนๆ ในประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อ เนื่อง นอกเหนือจากพ้ืนที่ชายแดนและ
สนามบินสุวรรณภูมิ เพราะโอกาสที่นักค้าพยายามหลบหลีกการจับกุมและใช้สถานที่ดังกล่าวมีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดข้ึนได้มากในอนาคต 
2.ในช่วง 2-3 ปี หลังพบการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งการผลิตไอซ์ในลักษณะของ 
Kitchen Lap ซึ่งการจับกุมครั้งแรกเมื่อปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และการผลิตอัดเม็ดยาบ้าด้วย
เครื่อง ซึ่งจับกุมครั้งแรกเม่ือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จนถึงขณะนี้จับกุมไปแล้ว 7 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นท่ี กทม. และภาคกลาง แต่ในปี 2554 พบที่ จ.กระบี่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างเข้มงวด 
3.การที่ไม่ปรากฏการจับกุมผู้ต้องหาชาวอิหร่านตั้งแต่ช่วงปลายปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2554 ซึ่ง
หลายฝ่ายระบุว่าผู้ล าเลียงชาวอิหร่านอาจมีการเปลี่ยนเส้นทางล าเลียงไปยังพ้ืนที่หรือประเทศอ่ืนแทน 
โดยเฉพาะการล าเลียงเข้าประเทศมาเลเซียที่ปรากฏการจับกุมที่เพ่ิมมากขึ้น แต่การที่ผู้ลักลอบชาวอิหร่าน
เริ่มลักลอบล าเลียงเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน โดยมีความถี่และปริมาณการล าเลียงต่อ
ครั้งมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาอย่า งชัดเจน เพ่ือ
น าไปสู่มาตรการสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
4. การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญที่มีปริมาณของกลางจ านวนมากมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยการจับกุม

ยาบ้า 
 

 
 
 
ในเกือบทุกคดีมักจะมีไอซ์ระดับตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไปร่วมด้วย การล าเลียงยังคงแยกกันล าเลียงโดยมีรถ
น าและการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลักไปใช้เส้นทางรอง นอกจากนี้ยังพบว่าจะมีการยึดอาวุธปืนร่วมด้วย
ในเกือบทุกคดี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักค้ามีการเตรียมการที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้อง
เพ่ิมความระมัดระวังตัวในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพ่ือป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.กลุ่มนักค้ารายใหญ่ เคลื่อนไหวมากขึ้น และกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ ายังคงมีการสั่ง
การการค้ายาเสพติดอยู่ เห็นได้จากการจับกุมการลักลอบน าโทรศัพท์มือถือเข้าไปยังเรือนจ าหลายแห่ง 
6.พ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ท าให้สถานการณ์ปัญหาดูเหมือนจะลด
ความรุนแรงลง เนื่องจากผู้ค้าและผู้เสพมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่ราคายาเสพติดยังไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก 

    7.พืชกระท่อมที่มีการแพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้เดิมจะมาจากพ้ืนที่ปลูกภายในประเทศ  
 แต่จากการปราบปรามอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ ท าให้การลักลอบน าเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพ่ือน
บ้านและปรากฏการจับกุมอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนผสม จ าเป็นต้องมีการพิจารณาควบคู่กันไปทั้งการจัดการแหล่งปลู กใน
ประเทศและการลักลอบน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
8.จากสัดส่วนของผู้เข้ารับการบ าบัดรายเก่าที่มีมากกว่ารายใหม่ ในพ้ืนที่เป้าหมายยุทธการ 315 ซึ่งต่างจาก 
 พ้ืนที่ทั่วไปนั้น ยังเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติการตามแผนหรือไ 



 
 
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีความเชื่อมโยงเก่ียวกับปัจจัยใดบ้าง 
          
          
        
 
 
2. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงก าหนดยุทธศาสตร์ให้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการสกัดก้ันสารเสพ
ติด 
 
              
          
          
    
 
 
3. การลักลอบน าเข้าสารเสพติด นอกจากเขตพ้ืนที่ชายแดนแล้วมักพบช่องทางการน าเข้าในช่องทางใด  
 
          
          
          
    
 
 
4. เพราะเหตุใดผู้ติดสารเสพติด จึงควรเข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างถูกวิธี 
 
              
          
          
     
 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. สารเสพติดประเภทใดมีการแพร่ระบาดมากที่สุดใน
ปัจจุบัน 
 ก. ยาบ้า   ข. ฝิ่น 
 ค. กัญชา  ง. เฮโรอีน 
2. การน าเข้าสารเสพติดประเภทยาบ้าพบมากท่ีสุดในภาค
ใด 
 ก. ภาคใต้  ข. ภาคเหนือ 
 ค. ภาคกลาง ง. ภาคอีสาน 
3. สารเสพติดก าเนิดใหม่ในข้อใดที่มีลักษณะเหมือนหนัง
กบตากแห้ง 
 ก. เด็กซ์โทร  ข. ดีเอ็มเอ 
 ค. 8x100  ง. บูโฟ เปเปอร์ 
4. สารเสพติดประเภทใดที่มีส่วนผสมของยาน้ าแก้ไอ 
 ก. เด็กซ์โทร   ข. ดีเอ็มเอ 
 ค. 8x100   ง. บูโฟ เปเปอร์ 
5. ไฟแช็กแก๊ส เป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์อย่างไร  
 ก. ออกฤทธิ์กดประสาท 
 ข. ออกฤทธิ์หลอนประสาท 
 ค. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท 
 ง. ออกฤทธิ์กด กระตุ้น และหลอนประสาท 
6. แนวโน้มของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบ าบัด มี
ลักษณะอย่างไร 
 ก. ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดมีอายุน้อยลง    
 ข. ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดมีอายุมากขึ้น 
 ค. ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดอยู่ในช่วงวัยท างาน   
 ง. ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 

 7. “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” ตรงกับ 
 ข้อความในข้อใด 
 ก. ให้ตระหนักถึงโทษของสารเสพติด 
 ข. ให้กลัวต่อภัยของสารเสพติด และสังคม 
 ค. ให้เห็นความน่ากลัวของสารเสพติดและสังคม 
 ง. ให้หลีกเลี่ยงภัยของสารเสพติดที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง 
  และสังคม 
8. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของสารเสพติดในด้านเศรษฐกิจ  
 ก. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
 ค. สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงาน 
 ง. เพ่ิมภาระการเสียภาษีของประชาชน 
9. วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันใด 
 ก. 20 กุมภาพันธ์   ข. 16 มีนาคม 
 ค. 26 มิถุนายน    ง. 30 กันยายน 
10. “ธนัช  ถูกต ารวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า ” ธนัช มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
อย่างไร 
 ก. จ าคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 
 ข. จ าคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 
บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 ค. จ าคุก 6 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 
บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง. จ าคุก 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 
บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 
เรื่อง สารเสพติด  

************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                               ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                              ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3                       สารเสพติด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง   ผลกระทบที่เกิดจากสารเสพติด     เวลา  3    ชั่วโมง 

*************************************************************** 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร 
เสพติด และความรุนแรง 

2.  ตัวช้ีวัด  
         5.1   ม. 4-6 /2  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ การจ าหน่ายสารเสพติดติด 
 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
     การครอบครอง การใช้ การจ าหน่ายสารเสพติด เป็นการกระท าผิดที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย โดยส่งผล
กระทบ   และโทษท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม 

4.  สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
  1) กำรวเิครำะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจำกกำรครอบครอง กำรใช ้และกำรจ ำหน่ำยสำรเสพตดิ (ตนเอง 
ครอบครวั เศรษฐกจิ สงัคม) 
  2) โทษทำงกฎหมำยทีเ่กดิจำกกำรครอบครอง กำรใช ้และกำรจ ำหน่ำยสำรเสพตดิ 
  4.2 สาระการเรียนรูท้้องถิน่ 
  (พจิำรณำตำมหลกัสตูรสถำนศกึษำ) 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 



 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

 - ใบงานที่ 5.2 เรื่อง กฎหมายสารเสพติด 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  :  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าข่าว “ตะลึง นร.เก่งคณิตศาสตร์ที่ 1 ของประเทศเสพยาจนหมดอนาคต” มาให้ตัวแทนนักเรียน 

อ่านให้เพ่ือนฟัง นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวในประเด็นที่ครูก าหนด ดังนี้ 
1) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในข่าว 
2) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับครอบครัวนักเรียนในข่าว 
3) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับโรงเรียนของนักเรียนในข่าว 
4) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคมของนักเรียนในข่าว 

2. ครูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และเน้นย้ าให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากการ
เสพสารเสพติด 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

  นักเรียนคิดว่า ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด 
เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวนักเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5) จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ผลกระทบ 

ที่เกิดจากการครอบครองการใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด จากหนังสือเรียน 
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ 2-3 จากหนังสือเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์จาก 

มุมมองของตนเอง 
3. ครูแจกหนังสือพิมพ์รายวันให้นักเรียนกลุ่มละ 2-3 ฉบับ (หนังสือพิมพ์รายวันควรเลือกใช้หลายๆ ฉบับ 

ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 วัน) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าวที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการครอบครอง การใช้ 
หรือการจ าหน่ายสารเสพติด 2 ข่าวแล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 

1) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับบุคคลในข่าว 
2) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับครอบครัวของบุคคลในข่าว 
3) ผลกระทบที่เกิดข้ึนในด้านเศรษฐกิจ 
4) ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข่าวที่เลือกตามประเด็นที่ก าหนดแล้วสรุปผลการวิเคราะห์  จากนั้น 

ส่งตัวแทนของกลุ่มน าเสนอข่าวและผลการวิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน 



 
 

5. ครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายสารเสพติด จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล 

สารสนเทศ แล้วเขียนบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 
7. นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของระดับโทษท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ 
- จ าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  
- ครอบครอง 
- เสพ 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 5.2 เรื่อง กฎหมายสารเสพติดโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาค าตอบ 

ในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของตนเองให้เพ่ือนฟัง 
(นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

9. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง  และ 
สรุปค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานที่ 2.1 เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

10. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด   

  การเรียนรู้กฎหมายสารเสพติด มีประโยชน์อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

ขั้นสรุป 

1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 

- ปัญหาสารเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

(ปัจจุบันปัญหาสารเสพติดมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น) 

-  สิ่งท่ีสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้คืออะไร 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงโทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติดต่อ 

ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 
-   ตัวอย่างข่าว 
-   หนังสือพิมพ์รายวัน 
-   ใบงานที่ 5.2 เรื่อง กฎหมายสารเสพติด  
 -  ห้องสมุด  
 -   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 



 
 
- http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/H14/2522.html 
- http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/addict/lawtable1.html 
- http://www2.bpp.go.th/jl/bpp24/images/stories/bpp24/Lawbpp24/lawnarcotic.pdf          
 

10. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงำนที ่5.2 ใบงำนที ่5.2 รอ้ยละ 60 ผ่ำนเกณฑ ์
ตรวจแบบบนัทกึกำรอ่ำน แบบบนัทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำน

รำยบุคคล 
ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
สงัเกตควำมมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้มคีวำม
รบัผดิชอบ 
และมจีติสำธำรณะ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยกำร
เรยีนรูท้ี ่3 

แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยกำร
เรยีนรูท้ี ่3 

รอ้ยละ 60 ผ่ำนเกณฑ ์

ตรวจกำรเขยีนบทควำมเชงิวเิครำะห ์ 
เรื่อง สำรเสพตดิใหโ้ทษ 

แบบประเมนิกำรเขยีนบทควำมเชงิ
วเิครำะห ์ 
เรื่อง สำรเสพตดิใหโ้ทษ 

ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

 
 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/H14/2522.html
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/addict/lawtable1.html
http://www2.bpp.go.th/jl/bpp24/images/stories/bpp24/Lawbpp24/lawnarcotic.pdf


 
 
ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 

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

11.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11.4  แนวทางแก้ไข 

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

 
 ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 

                                                                    ( นายเกียรติศักดิ์  แสนอ้วน ) 
                                                                  วันที่ ........... / ............. / .......... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะผ่ายวิชาการ 

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

 
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ฝ่ายวิชาการ) 

                                               ( นางวิลัยพร  สมานราษฎร์) 
                                               วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                     

                                                   ลงชื่อ .......................................... (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                     ( นายธรรม์  ธัญญวิศิษฐ์) 

                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 

 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

                                                     
                                                   ลงชื่อ .......................................... (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

                                     ( นายทองขาน  บุญลา) 
                                     วันที่ ........... / ............. / .......... 
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ตะลึง นร.เก่งคณิตศาสตร์ที่ 1 ของประเทศเสพยาจนหมดอนาคต 
 

 บุกทลายแหล่งปาร์ตี้ยาบ้า,ยาไอซ์-รวบ“จุน เทวบุรี” พร้อมลูกน้องอีก 4 คน ตะลึง นักเรียนเก่ง
คณิตศาสตร์ระดับที่ 1 ของประเทศ ตกเป็นเหยื่อเสพยานรก จนผลการเรียนตกต่ า เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 
11 ส.ค. 2554  นายสมพงศ์ อยู่เถาว์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (สารวัตรนักเรียน) ส านัก
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดเผยว่า จากปัญหายาเสพติดทั้ง
ยาบ้า ยาไอซ์  และน้ าต้มพืชกระท่อมแพร่ระบาดของในหมู่นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชอย่างรุนแรง โดยทางสารวัตรนักเรียนได้รับแจ้งและบุกจับกุมนักเรียน นักศึกษามั่วสุมเสพ
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
 ล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้ (10 ส.ค.) นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับ
แจ้งจากพลเมืองดีว่า มีนักเรียนไปมั่วสุมเสพยาบ้า-ยาไอซ์ ที่บ้านเลขที่ 80/20 หมู่บ้านธารริน หมู่ 8 ถนน
เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จึงพร้อมด้วย ด.ต.สุนันท์ โพธิ์ทอง ต ารวจท าหน้าที่หัวหน้าชุดจับกุมศูนย์
ควบคุมความประพฤติ “สารวัตรนักเรียน”น าก าลังสารวัตรนักเรียนเดินทางไปตรวจสอบ  เมื่อเดินทาง
มาถึงพบว่าบ้านเป้าหมายเป็นอาคาร 2 ชั้น ปิดประตูม้วนด้านหน้าล็อคกุญแจอย่างแน่นหนา มี
รถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านจ านวน 4 คัน เจ้าหน้าที่จึงกรูเข้าไปในซอกก าแพงเพ่ือเข้าทางประตูหลัง
บ้าน แต่คนที่อยู่ในบ้านไหวตัวทันรีบน ากุญแจขนาดใหญ่มาล็อคประตูเหล็กดัดทันที เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านได้ จึงกระจายก าลังปิดล้อมบ้านและตะโกนเรียกให้คนในบ้านเปิดประตู แต่ไม่
เป็นผล จึงมองทางช่องประตูเข้าไปพบว่ามีคนอยู่ในบ้าน 5-6 คน โดยมีชายฉกรรจ์คนหนึ่งไม่สวมเสื้อและ
สักลายพร้อยเต็มแผ่นหลังน าสิ่งของบางอย่างวิ่งเข้าไปในห้องน้ าก่อนจะได้ยินเสียง เทราดน้ าลงโถส้วม 
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้คีมขนาดใหญ่ตัดกุญแจหน้าบ้านจนสามารถเปิดประตูม้วนเข้าไปในบ้านส าเร็จ พบ
นักเรียน ด.ช.โอม (นามสมมุติ) กับ ด.ช.อาร์ม (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนชื่อ
ดังแห่งหนึ่ง ด.ช.ปาล์ม (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเอกชนชื่อดัง และ นายโนช (นาม
สมมุติ) อายุ 17 ปี นักศึกษาชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวะของรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ภายในบ้าน จึงสั่งให้ทุกคนนอน
คว่ าหน้ากับพ้ืน 
 จากนั้นเจ้าหน้าที่กระจายก าลังตรวจค้นบ้าน ทั้งชั้นบนและชั้นล่างพบยาไอซ์ 1 ถุงเล็ก อุปกรณ์การ
เสพยาบ้า-ยาไอซ์ 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์การต้มน้ าพืชกระท่อมอีกจ านวนหนึ่งถุงกดปิดปากขนาดเล็กส าหรับ
แบ่งบรรจุยาไอซ์หลายร้อยใบ หลอดกาแฟส าหรับแบ่งบรรจุยาบ้า กระติกใส่น้ าแข็ง ขวดน้ าอัดลม กระจาย
เกลื่อนอยู่เต็มบ้านเป็นจ านวนมาก แต่ชายฉกรรจ์ไม่สวมเสื้อและสักตามร่างกายลายพร้อย ที่มองเห็นทาง
ช่องประตูว่าอยู่ในบ้านหายตัวไปอย่างปริศนา คาดว่าน่าจะปีนหลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวบนฝ้าเพดาน จึงปีน
ตามขึ้นไปใช้ไฟฉายส่องตรวจสอบในที่สุดพบนายฤทธิชัย มณีแสง อายุ 22 ปี หรือที่รู้จักกันในนาม “จุน 
เทวบุรี” ขาใหญ่หัวหน้าแก๊งซ่อนตัวอยู่ในซอกฝ้าเพดานบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกัน จึงควบคุมตัวลงมาได้
อย่างทุกลักทุเล ในเบื้องต้นนาย ฤทธิชัย ให้กา 
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รับสารภาพว่ารับยาบ้า ยาไอซ์ มาจากนายนายโจ๊ก และนายแจ๊ค มาเสพและจ าหน่ายมานานแล้ว โดย
ยาบ้า ยาไอซ์ส่วนหนึ่งได้น าไปทิ้งในโถส้วมราดน้ าลงบ่อเกรอะไปแล้ว จึงได้ประสาน พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู 
ผกก.สภ.เมือง เพ่ือให้น าก าลังมาควบคุมตัวนายฤทธิชัย หรือ “จุน เทวบุรี” ไปสอบสวนด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป ส่วนนักเรียนอีก 4 คน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้อาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนต้นสังกัดและ
เชิญผู้ปกครองมาพบ โดยเด็กที่ถูกจับกุมทั้งหมดให้การรับสารภาพต่อหน้าผู้ปกครองและอาจารย์ว่าได้มา
มั่วสุมเสพยาบ้า-ยาไอซ์ และน้ าต้มพืชกระท่อมที่บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิชัย มานานแล้ว 
ตามปกติจะมีสมาชิกร่วมแก๊งกว่า 30 คน โดยพวกตนจะกระโดดก าแพงโรงเรียนหนีมามั่วสุมเสพยาวันละ 
2-3 เที่ยว  
 ในเบื้องต้นอาจารย์ฝ่ายปกครองของแต่ละโรงเรียนได้บันทึกปากค าไว้เป็นหลักฐานเพ่ือด าเนินการ
ตามระเบียบของโรงเรียนก่อนมอบให้ผู้ปกครองน าตัวเด็กกลับบ้านไป  ขณะที่นายสมพงศ์ อยู่เถาว์ กล่าวว่า
ปัญหาเด็กนักเรียนนักศึกษามั่วสุมยาเสพติดรุนแรงมาก เด็กๆ และเยาวชนตกเป็นเหยื่อเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยยาไอซ์ก าลังได้รับความนิยมสูงสุด ในวันเดียวกันนี้ สารวัตรนักเรียนบุกเข้าจับกุมนักเรียนนักศึกษา
จ านวน 10 คน ที่มั่วสุมเสพยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งในซอย 4 ถนนหลังวัดชะเมา ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช และเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ ในขณะนี้สารวัตรนักเรียนเอาไว้ไม่อยู่แล้ว
จริง ๆ  
 “ส าหรับ ด.ช.โอม เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งระดับประเทศ โดยสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ได้ล าดับที่ 
1 ของประเทศมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 -ชั้นประถมปีที่ 6 จนได้โควตาพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียนประจ า
จังหวัด (กัลยาณีศรีธรรมราช ) ปัจจุบันเรียนระดับ ม. 2 ส่วนนายโนช ก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งระดับแนว
หน้าในช่วงมัธยมต้นเช่นกัน แต่ในปัจจุบันทั้งสองผลการเรียนตกต่ าลงเรื่อยๆ” ทางดา้น พ.ต.ท.ธรรมนูญ ไฝ
จู ผกก.สภ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ส าหรับนายฤทธิชัย หรือ “จุน เทวบุรี” จัดเป็นขาใหญ่และเอ
เยนต์ยาเสพติดและน่าจะมีส่วนพัวพันกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์หลายคดี ในเบื้องต้นจะไม่อนุญาตประกัน
ตัว เพราะต้องตรวจสอบประวัติ   ว่ามีหมายจับในคดีใดอยู่บ้างหรือไม่ รวมทั้งการสอบสวนขยายผลในคดี
ค้ายาเสพติดที่เชื่อว่ามีหลักฐานโยงใยไปถึงเอเยนต์ใหญ่ได้ไม่ยากอย่างแน่นอน “ต้องยอมรับว่ายาเสพติด
แพร่ระบาดรุนแรงมาก และส่งผลต่อคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นพิเศษ  แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะ
ท างานกันอย่างหนัก และมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง     แต่ไม่สามารถควบคุมหรือลดปัญหาได้ ประกอบ
กับก าลังต ารวจไม่เพียงพอเพราะในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาไม่มีก าลังต ารวจใหม่บรรจุเพ่ิมเลย ก าลังต ารวจจึง
มีแต่ลดลงเรื่อยๆ จากการเสียชีวิตบ้าง เกษียณอายุราชการบ้าง สอบเลื่อนชั้นเป็นนายต ารวจบ้าง จึงต้องใช้
ก าลังภาคประชาชนมาช่วยปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีขีดจ ากัดในเรื่องงบประมาณ    หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจและภาค
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ผกก.สภ.เมืองกล่าวในที่สุด. 

         (ทีม่า : ไทยรัฐออนไลน ์



 
ใบงานที่ 5.2 เรื่อง  กฎหมายสารเสพติด 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความท่ีก าหนด  แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
1. “มนัส ถูกต ารวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า และมียาบ้าในครอบครอง 20 เม็ด” มนัส มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติ 
 สารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
              
          
          
          
          
          
          
        
 
2. “นายเสก ถูกต ารวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า และมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย น้ าหนัก 8 กิโลกรัม” 
 นายเสก มีความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
          
          
          
          
          
          
          
        
 
3. “นางนวลนุช ถูกต ารวจจับกุมในข้อหาเสพกัญชา และมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย น้ าหนัก 20 
กิโลกรัม” 
 นางนวลนุช มีความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
          
          
          
          
           


