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แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 

เรื่อง สารเสพติด 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3                              สารเสพติด 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1   เรื่อง   สถานการณ์สารเสพตดิในปัจจุบนั  เวลา  4 ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสาร 
เสพติดและความรุนแรง 

2.  ตัวชี้วัด  
5.1   ม. 4-6 /  วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้การจ าหน่ายสารเสพตดิ 

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 สารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาและติดตามสถานการณ์
สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม 
 

4.  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา ทักษะ เจตคติ) 
 - การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 
 (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 
 - โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 
 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 7.1 ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อไปนี้ 
   ความพอประมาณ 
 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนเป็นลำดับ ขั้นตอน มีการ 
กำหนดเนื้อหาสาระ เรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล อย่างชัดเจน  และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การฝึก
ปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน กำหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 
โดยให้มีจำนวนมากกว่าจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 1 ชุด การกำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติได้ทันตามเวลา 
   ความมีเหตุผล 
   การจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  พ 1.1  ม.4-6/1 เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
ตัวชี้วัดได้ตามเวลาท่ีกำหนด สืบค้นดูตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตัวชี้วัดได้ใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด นอกจากจะศึกษาจากใบความรู้แล้วสามารถตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ส่ือและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
   การสร้างภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดแจนและเป็นลำดับขั้นตอนมีใบความรู้และมีสำรองในกรณีท่ี
จำเป็นใช้เพิ่ม  ใช้ส่ือท่ีมีอย่างคุ้มค่า  มีการเผ่ือเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละขั้นเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกันสามารถทำงานเสร็จได้ทันตามเวลา 
   เง่ือนไขความรู้ 
   สืบค้นเทคนิควิธีการสอน, รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษาเนื้อหาเรื่องสารเสพติด ส่ือเกี่ยวกับ
โฆษณา การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  วิเคราะห์และจัดทำเครื่องมือการจัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
ศึกษา ค้นคว้าและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจัดการเรียนรู้ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
-   มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน เข้าสอนตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าทีสอนเต็มเวลา    
                เตรียมการสอน และมีใบความรู้ประกอบการสอนล่วงหน้า 
-  ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารตำรา และจากอินเทอร์เน็ต 
-   มีความเมตตา ให้ความเสมอภาค และยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน 
  
7.2 คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงที่เกิดกับผู้เรียน 
 ความพอประมาณ  
 รู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากใบความรู้หรืออินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนจน
เกิดความเข้าใจกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม สืบค้น ฝึกปฏิบัติ  และสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสม ความมี
เหตุผลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล มีจิตสาธารณะช่วยแนะนำเพื่อน
เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนหากเพื่อนไม่เข้าใจ 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ฝึกการเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่น  วางแผนในการทำกิจกรรมการเรียนอย่างรอบคอบ 
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้ 
 เงื่อนไขความรู ้
 ศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิด 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เลือกใช้เครื่องมือเพื่อสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 -  มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานโดยการทำช้ินงานท่ีไดรับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จตรงเวลา 
 -  มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยช้ินงานท่ีส่งเป็นฝีมือท่ีสร้างจากความคิดของนักเรียนเอง 
 -  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ด้วยความกระตือรือร้น และสนใจ 
 -  มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่โดยช่วยแนะนำและสอนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนหากเพื่อนไม่   เข้าใจ
  
 นำสู่ความสมดุล ม่ันคง ยั่งยืนใน 4 มิติ ดังนี้ 
   มิติวัตถุ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีความรับผิดชอบในการสร้างช้ินงาน 
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างช้ินงานอย่างเหมาะสม 
   มิติสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
- มีจิตสาธารณะช่วยแนะนำและสอนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน 
- เห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
   มิติสิ่งแวดล้อม 
-  มีความรู้ในการเหลือใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและใช้  ธรรมชาติรอบ ๆตัว

เป็นแบบในการสร้างสรรค์งาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
- ตระหนักในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า     
   มิติวัฒนธรรม 
- มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบช้ินงานได้อย่างหลากหลาย 
- การช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
- สืบทอดและเห็นคุณค่า วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ช้ินงาน / ภาระงาน 
 - ใบงานที ่5.1 เรื่อง สถานการณ์สารเสพตดิในปัจจุบนั 

 
9.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

ชั่วโมงที่ 1-2 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3เร่ือง สารเสพติด 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  

นักเรียนคิดว่า ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากน้อยเพียงใด 

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดท่ีเกิดขึ้นกับดารา นักร้อง จากนั้นร่วมกนัแสดง 

ความคิดเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับตัวดารา นักร้อง และเยาวชนหรือบุคคลในสังคมท่ีช่ืนชมและช่ืนชม
พฤติกรรมของดารา นักร้องดังกล่าวก่อนท่ีจะเกิดการติดสารเสพติด 

ขั้นสอน 

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

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารเสพติด แล้วสรุปผล
การวิเคราะห์ จากนั้นครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1-2 กลุ่ม นำเสนอผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 5.1 เร่ือง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน โดยสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี ้

- สมาชิกคนท่ี1มีหน้าท่ีอ่านคำถามแยกแยะให้ชัดเจน 
- สมาชิกคนท่ี2มีหน้าท่ีฟังขั้นตอนรวบรวมข้อมูลหาแนวทาง 
 เสนอแนะในการตอบคำถาม 
- สมาชิกคนท่ี3มีหน้าท่ีตอบคำถาม 
- สมาชิกคนท่ี4มีหน้าท่ีตรวจสอบคำตอบ 

4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกันในการตอบคำถามในใบงานท่ี 5.1 ข้อต่อไปจนเสร็จทุก
ข้อ แล้วนำส่งครูตรวจ 

ชั่วโมงที่ 3-4 
 

5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  

ปัญหาสารเสพติดนำไปสู่ปัญหาทางสังคมอย่างไร 
 (ปัญหาสารเสพติดนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาล่วง
ละเมิดทางเพศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และความมั่นคงของประเทศ) 
 
 
 
 
 



ขั้นสรุป 
1. นักเรยีนร่วมกนัวเิคราะหผ์ลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใช ้และการจ าหน่ายสารเสพตดิ และสถานการณ์สารเสพ

ตดิในปัจจุบนั 
10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

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

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

11. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 3 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 5.1 ใบงานท่ี 5.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
12.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 12.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

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


ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
12.3แนวทางแก้ไข 

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

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
ฃ 



ใบความรู้เร่ือง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

ช่วงปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) 

 สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ 
 สถานการณ์ในพม่าไม่เปล่ียนแปลง ยังมียาเสพติดในปริมาณมากท้ัง
ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ท่ีพร้อมจะเข้าไทยตลอดเวลา ยาเสพติดส่วน

ใหญ่เป็นของกลุ่มว้า (มากกว่าร้อยละ 80) ท่ีเหลือเป็นของกลุ่มไทยใหญ่กับ
กลุ่มมูเซอ โกกั้ง และกลุ่มอื่นๆ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าวสารระบุ ว่า 
กกล.ว้า มีการเคล่ือนย้ายยาเสพติดจากพื้นท่ีว้าตอนเหนือ (ติดจีน) มาเก็บ
พักคอยไว้ในพื้นท่ีเขตว้าตอนใต้ เนื่องจากกลุ่มว้า (UWSA) ถูกกดดันจากทางการจีนไม่ให้มีการผลิตยาเสพ
ติดบริเวณชายแดนพม่า-จีน รวมทั้งไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศจีน  จึงทำให้มีการ
ปรับเปล่ียนแหล่งผลิตและเส้นทางลำเลียง รวมถึงตลาดค้ายาเสพติด จากเขตว้าตอนเหนือมายังเขตว้าตอน
ใต้ นอกจากนี้ การข่าวยังระบุว่าการผลิตยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การผลิตไอซ์ และ
ยาบ้า จะผลิตในโรงงานท่ีอยู่ห่างไกลชุมชนหรือมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าเขา แต่ปัจจุบันพบแหล่งผลิตอยู่ใน
ตัวอาคารพื้นท่ีแหล่งชุมชนตามแนวชายแดนด้านฝ่ังตรงข้าม อ.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ไทยมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนเร่งรัด 3 เดือน ทำให้ผู้ค้า
และกระบวนการลำเลียงยาเสพติดในบางพื้นท่ีเคล่ือนไหวน้อย แต่ปัจจุบันเริ่มกลับเข้ามาเคล่ือนไหวอีก ซึ่ง
น่าจะส่งผลให้กลุ่มว้าเร่งผลิตยาเสพติดและนำออกมาจำหน่ายมากขึ้นพื้นท่ีปลูกฝ่ินในพม่า เดิมจะอยู่ในเขต
พื้นที่รัฐฉานตอนกลาง แต่เนื่องจากมีกองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลพม่าทั้งใหม่และเก่า เคลื่อนไหว
จำนวนมากและเรียกเก็บภาษีฝิ ่นจากพ่อค้าฝิ่น ทำให้ฝิ ่นมีราคาสูงขึ้น กลุ่มผู ้ผลิต/ค้าฝิ่น จึงย้ายพื้นท่ี
เพาะปลูกมายังแนวชายแดนไทย-พม่า ด้านตรงข้าม จ.แม่ฮ่องสอน 
 กลุ่มผู ้ค้ายาเสพติดในพม่า พยายามให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดเส้นทาง
ลำเลียง     ยาเสพติดจากพม่าเพื่อเข้าสู่ไทยใน 2 เส้นทาง คือ 1) จ.เมืองสาด ด้านตรงข้าม อ.เวียงแหง จ.
เชียงใหม่ และ 2)    จ.ท่าขี้เหล็ก ด้านตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศทวี
ความรุนแรงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ 
 สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด 
 “พื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดยังคงอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ” 
 พื้นที่นำเข้ายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูง
ที่สุด ปรากฏว่าช่วงนี้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่สำคัญ คือ ยาบ้า และไอซ์ ในขณะช่วงที่ผ่านมาการ
ลักลอบนำเข้าหลากหลายตัวยามากกว่า โดยยาบ้าท่ีลักลอบนำเข้าในช่วงนี้เข้ามาทางชายแดนภาคเหนือสูง
ถึงร้อยละ 98 ของ  ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีการลักลอบนำเข้ายาบ้าเพียงร้อยละ 24.8 
ของท้ังประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้ายาบ้าในพื้นท่ี 3 จชน. สูงถึงร้อยละ 97.9 ของท้ังประเทศ และ
นำเข้าไอซ์ทางชายแดนภาคเหนือสูงถึงร้อยละ 64.0พื้นท่ีท่ีมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในช่วงนี้ 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) และท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เดิม ยกเว้น จ.ภูเก็ต (อ.ถลาง) และ จ.
สงขลา (อ.สะเดา) 

 
 



 
 
นอกจากพื้นท่ีชายแดนท่ีมีการจับกุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้ว ยังมีพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือท่ีมี

ข่าวระบุว่ามีการติดต่อระหว่าง นักค้าชาวไทยกับนักค้าประเทศเพื่อนบ้านในการซื้อขายและลักลอบนำเข้า
ยาเสพติด คือ พื้นท่ี อ.บ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์ และ อ.สองแคว   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งท้ัง 2 พื้นท่ี ท่ี
ผ่านมาไม่ค่อยปรากฏข่าวการจับกุม 
 
 “ยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้ามีปริมาณเพิ่มขึน้” 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการนำเข้าในช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านมาพบว่ายาบ้า 
กัญชา พืชกระท่อม และไอซ์ มีปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ปริมาณของยาบ้ามีจำนวน 1,085,678 เม็ด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเมษายน ที่มี

จำนวน 201,446 เม็ด หรือเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า กัญชามีจำนวน 630 กก. 
เพิ่มขึ ้นจากเดิมที่มีจำนวน 410 กก. พืชกระท่อมจำนวน 110 กก. ซึ่ง
ในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการนำเข้าและไอซ์ จำนวน 39.1 กก. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน 9.4 
กก.ยาบ้า มีการลักลอบนำเข้าในพื้นที่ อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.

เมือง          จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด จ.ตาก อ.บ้านแพง จ.นครพนม และ จ.เลย ซึ่งพื้นท่ีท่ีมีการลักลอบ
นำเข้าในช่วงนี้จะเหมือนกับช่วงเวลาท่ีผ่านมากัญชา นำเข้าท่ี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ อ.เชียงคาน จ.
เลย ซึ่งในช่วงผ่านมาไม่มีการนำเข้ากัญชาในพื้นที่ จ.เลยยางกัญชา นำเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.
สมุทรปราการ 
ไอซ์ นำเข้าที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการกระท่อม นำเข้าที่ อ.
สะเดา จ.สงขลา โดยเฉพาะท่ีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์โคเคน นำเข้าท่ีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 

  ในช่วงท่ีรัฐบาลไทยได้มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน มีผลทำให้
ผู้ค้าและขบวนการลำเลียงบางพื้นท่ีหยุดเคล่ือนไหวลงช่ัวคราว แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเริ่มกลับมา
เคล่ือนไหวเช่นเดิม ประกอบกับกลุ่มผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มว้า พยายามที่จะเร่ง
ระบายยาเสพติดให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะไม่แน่ใจในโยบายของรัฐบาลใหม่ จึงทำให้
ปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบนำเข้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

“พบเครือข่ายชาวต่างชาตินำเข้า ไอซ์ โคเคนและยางกัญชา”นอกจากการลักลอบนำเข้ายาเสพติดทางพื้นท่ี
ชายแดน แล้ว ยังพบการนำเข้าทางท่าอากาศยานท้ังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   และท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต โดยท่ีมีการนำเข้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 7 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงท่ีผ่านมาคือเดือนมีนาคม   3 
ครั้ง และเมษายน 5 ครั้ง กลุ่มชาวต่างชาติท่ีลักลอบนำเข้าท่ีสำคัญ ได้แก่เครือข่ายนักค้าชาวอิหร่าน จากการ
ดำเนินการอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ีในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาทำให้ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2554 ไม่ปรากฏการ
จับกุมผู้ต้องหาชาวอิหร่านที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติด จนกระท่ังเดือนเมษายน จึงเริ่มปรากฏการจับกุมอีกครั้งหนึ่ง 
ในเดือนพฤษภาคมมีการจับกุมชาวอิหร่านลักลอบนำเข้ายาไอซ์ จำนวน 5 คดี ซึ่งนักค้าชาวอิหร่านดังกล่าวจะ
เดินทางมาจากตะวันออกกลาง คือ ประเทศกาตาร์ คูเวต และซีเรีย โดยลักษณะการซุกซ่อน จะมีการบรรจุในซอง
พลาสติกแบบฟองน้ำแล้วพันทับด้วยกระดาษคาร์บอน โดยจะซุกซ่อนมาพร้อมกับกระเป๋าสะพายหลัง ซึ่งมี
ปริมาณของกลางเฉล่ีย 2.79 กก./คดี กรณีการจับกุมเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 จับกุมนักค้าชาวอิหร่าน 2 
คน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศซีเรีย ของกลางไอซ ์1,210 กรัม และ 2,660 กรัม โดยท้ัง 2 รายของกลางซุกซ่อน
ในกระเป๋าเดินทาง 

  
 
 
 



 
 
 เครือข่ายนักค้าชาวเนปาล ลักลอบนำเข้ายางกัญชา 8 กก. เดินทางมาจากเมืองกัลกัตตา ประเทศ
อินเดีย และจะต่อเครื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ โดยซุกซ่อนของกลาง
ในกระเป๋าสัมภาระที่ช่องลับบริเวณพื้นและฝากระเป๋า โดยการลักลอบนำเข้ายางกัญชาที่ผ่านมาส่วนใหญ่
จะเป็นชาวเนปาล พื้นท่ีปลายทางเท่าท่ีได้ข้อมูลจากผู้ต้องหาจะเป็นพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เช่น เกาะสมุย จ.
สุราษฎร์ธานี 
 เครือข่ายนักค้าชาวเปรู ลักลอบนำเข้าโคเคน 1,180 กรัม เดินทางมาจากเมืองเซาเปาโล ประเทศ
บราซิล วิธีการลักลอบนำเข้าคือ กลืนโคเคนลงท้อง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมนักค้าชาวเปรูที่ลักลอบ
นำเข้าโคเคน นับต้ังแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา 
 ส่วนการนำเข้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีการจับกุม 2 ครั้ง โดยเป็นนักค้ายาเสพติด
เครือข่ายอเมริกาใต้ ลักลอบขนโคเคน เดินทางมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ ซึ ่งปริมาณของกลางมี
จำนวนมาก เช่น 
 กรณีวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จับกุมชาวสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางมาจากประเทศโบลิเวียลักลอบ
นำเข้าโคเคน 4 ก.ก. โดยซุกซ่อนอยู่ในขอบกระเป๋าเดินทาง และกรณีวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 ชปส.สภ. 
เมืองภูเก็ต จับกุมหญิงไทย 1 คน ลักลอบขนโคเคน 2 ก.ก. เดินทางมาจากประเทศบราซิล โดยซุกซ่อนอยู่
ในกระเป๋าผ้าภายในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้าง
จากนายไมค์ เพื่อนชาวต่างชาติ  ผิวดำ ซึ่งรู้จักกันมาประมาณ 5-6 เดือน ให้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศ
บราซิล โดยนายไมค์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท้ังหมด วันเดินทางกลับผู้ต้องหาได้เดินทางไปยัง
สนามบินเซาเปาโล โดยไม่มีการนำกระเป๋าเสื้อผ้า เมื่อไปถึงสนามบินมีเพื่อนของนายไมค์ มาพบมอบต๋ัว
เครื่องบินและกระเป๋าเดินทางให้ 
 “การจับกุมที่ด่าน/จุดตรวจ มีจำนวนลดลง” 
 ผลการจับกุมในพื้นท่ีชายแดน สามารถจับกุมยาเสพติดรายสำคัญได้จำนวน 27 คดี ผู้ต้องหา 40 คน 
ได้ของกลางยาบ้า จำนวน 1,146,015 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของการจับกุมรายสำคัญทั้งประเทศ 
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 ซึ่งท้ังยาบ้า กัญชา และไอซ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนท่ีผ่าน
มา สำหรับการจับกุมที่ด่าน/จุดตรวจ มีจำนวนคดีที่ลดลงจากช่วง 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 
โดยปริมาณยาบ้าท่ีจับกุมได้ท่ีด่าน/จุดตรวจ      คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของปริมาณการจับกุมรายสำคัญท้ัง
ประเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
 
 “การจับกุมยาเสพติด ทั ้งจำนวนคดี  จำนวนผู้ต้องหา    และปริมาณของกลาง
เพิ่มขึ้น”สถานการณ์การค้ายาเสพติด ช่วงแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด
ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั ้วป้องกันระยะที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2554 ยังคงมีการ
ลำเลียงยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์เข้ามายังพื้นที่ตอนใน เห็นได้จากสถิติการจับคดียาเสพ
ติดรายสำคัญพบว่า จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา และปริมาณของกลางสำคัญเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดือนเมษายน แต่ยังคงน้อยกว่าช่วงเดือนมีนาคม โดยในเดือนนี้สามารถจับกุมได้ 69 คดี 
ผู้ต้องหา 109 คน จากเดิมที่จับกุมได้ 54 คดี ผู้ต้องหา 94 คน ในเดือนเมษายน และ 72 
คดี ผู้ต้องหา 112 คน ในเดือนมีนาคม ประมาณของกลางท่ียึดได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยาบ้า 2,782,293 เม็ด จาก
เดิม 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) อิรี
มินไฟว์ 108 เม็ด จากเดิม 80 เม็ด และ 1,028 เม็ด ยาแก้หวัดฯ 600,000 เม็ด จากเดิมที่ไม่มีการจับกุม
เลยในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา สำหรับของกลางท่ียึดได้ลดลง ได้แก่ เฮโรอีน 0.4 กรัม จาก
เดิม 2.1 กรัม และ 21.3 กรัม พืชกระท่อม 52 กก. จากเดิม 90 กก. (เดือนเมษายน) 
และยางกัญชา 8 กก. จากเดิม 13.6 กก. (เดือนเมษายน) 

 
 “มีการลำเลียงยาเสพติดปริมาณมากเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้เส้นทางรอง” 
พื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังเป็นพื้นท่ีหลักของการพักยาและเป็นแหล่งกระจายไป
ยังภาคอื่นๆ และยังเป็นพื้นท่ีหลักท่ีมีการค้ายาเสพติดหลายชนิด สำหรับยาบ้า และไอซ์ ยังมีการลำเลียงใน
ปริมาณมาก เข้าสู่พื้นที่ตอนใน การลำเลียงใช้วิธีการลำเลียงโดยมีรถตรวจการณ์หน้า และคุ้มกันด้านหลัง
คันที่ใช้ลำเลียง และการหลบหนีเลี่ยงด่านตรวจ โดยใช้เส้นทางสำรอง หรือขับผ่านด่านโดย

อาศัยช่วงจังหวะท่ีมีการผลัดเปล่ียนเวรบริเวณของเจ้าหน้าท่ี เห็นได้จาก
การจับกุมคดียาบ้ารายสำคัญการจับกุมท่ีด่านลดลง แต่มีการจับกุมได้ใน
พื้นที่ตอนในมากขึ้น ทั้งการจับกุมที่ยึดของกลางระดับ 100,000 เม็ด 
และ 10,000 เม็ด โดยการจับกุมที่ยึดยาบ้าตั้งแต่ 100,000 เม็ดขึ้นไป 
ในช่วงเดือนนี้ที่จับกุมได้ 6 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ยาบ้า 2,090,000 เม็ด 
จากเดิมที่จับกุมได้ 4 คดี ผู้ต้องหา 5 คน ยาบ้า 926,006 เม็ด ในเดือน
เมษายน และ 5 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ยาบ้า 3,254,200 เม็ด ในเดือนมีนาคม โดย

พื้นที่ที ่มีการจับกุมยาบ้าได้ตั ้งแต่ 100,000 เม็ดขึ้นไป มี 6 จังหวัดได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี 
สมุทรสาคร เชียงราย และนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังพบว่า การจับกุมท่ียึดยาบ้าระดับต้ังแต่ 10,000-
99,999 เม็ด ทั้งจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปริมาณของกลางที่ยึดได้ใกล้เคยีง
กัน 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 ใน
เดือนมีนาคม 2554 ท่ีน่าสนใจคือ การจับกุมส่วนใหญ่จะยึดยาเสพติดได้มากกว่า 1 ชนิด โดยมีการจับกุมท่ี
น่าสนใจ ดังนี้ 

คดีแรก วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 บก.น.7 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 60,000 เม็ด 
บรรจุในกระเป๋าหิ้วซุกซ่อนในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถยนต์ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ยังมียาเสพ
ติดอีกจำนวนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านพักย่านบึงกุ่ม กทม. เจ้าหน้าท่ีจึงขยายผลไปตรวจค้นบ้านดังกล่าว พบยาบ้า 

 
 
 



อีก 130,000 เม็ด ไอซ์ 4,870 กรัม เอ็กซ์ตาซี 600 เม็ด เครื่องช่ัง
ดิจิตอล 2 เครื ่อง จากการตรวจสอบพบประวัติ เคยถูก สน. โชคชัย 
จับกุมข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า 800 เม็ด เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 
2546  

คดีที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.2 จับกุมผู้ต้องหา 2 คน 
พร้อมของกลางยาบ้า 160,000 เม็ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง และ
เครื่องช่ังดิจิตอล 1 เครื่อง ท่ีบริเวณบ้านพักใน อ.เมือง จ.ชลบุรี ขยายผล
จับกุมผู้ค้ารายย่อยซึ่งรับยาเสพติดไปจำหน่ายได้อีก 12 คน  
พร้อมยาบ้าอีก 500 เม็ด ไอซ์ 15 กรัม อาวุธปืน 1 กระบอก จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า 
รับจ้างจากนักค้ารายใหญ่ในพื้นท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้รับยาบ้าดังกล่าวมาจากเครือข่ายในกรุงเทพฯ เพื่อ
นำมาเก็บซุกซ่อนไว้ก่อนนำออกมาจำหน่ายให้ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ี อ.เมือง ศรีราชา พัทยา และ จ.

ระยอง ได้ค่าจ้างครั้งละ 35,000 บาท ตรวจสอบพบประวัติ พบผู้ต้องหาราย
หนึ่งเคยถูก สภ.อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้า 
เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2543 
  คดีที ่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บช.ปส. ร่วมกับ ตร.ภ.จว.
สมุทรปราการ จับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า 160,000 เม็ด ซุก
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง วางอยู่บริเวณที่นั ่งด้านหลังภายในห้องโดยสาร
รถยนต์ เหตุเกิดท่ีบนถนนพระราม 2    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่องลานจอด

รถยนต์ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ตรวจสอบพบประวัติว่า ผู้ต้องหาท้ัง 3 คน เคยถูก
จับในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว 

คดีที่ 4 วันท่ี 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. ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีสืบทราบว่าผู้ต้องหาท่ีหลบหนี มีพฤติกรรม
ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหลายชนิด จึงเฝ้าสังเกตการณ์จนพบผู้ต้องหาขับรถยนต์ออกมาจากบ้านพกัจึง
แสดงตัวขอตรวจค้น       แต่ผู้ต้องหาขัดขืนโดยขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าท่ี และหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าท่ีจึงขยาย
ผลเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งกำลังตรวจนับยาเสพติดของกลางทั้ง 3 ชนิดอยู่ จากการ
สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่ารับจ้างจากผู้ต้องหาท่ีหลบหนีให้เฝ้ายาเสพติดดังกล่าวได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 
บาท 
 คดีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ภ.จว.สมุทรปราการ ร่วมกับ สภ.สำโรงเหนือ และสำนักงาน 
ปปส.ภ.1 จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 180,000 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกชนิดกดปิดเปิด
ปากถุง ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล จำนวน 36,000 เม็ด ซุกซ่อนในกระป๋องทาสีบ้าน วางอยู่หน้ าเตียงใน
ห้องนอนผู้ต้องหา และยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกชนิดกดปิดเปิดปากถุง ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลพันด้วยผ้า
เทปสีดำ จำนวน 144,000 เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางวางอยู่ใต้เตียง อาวุธปืน 1 กระบอก พร้อม
กระสุน 14 นัด ที่บ้านพักของผู้ต้องหาใน ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จากการสอบสวน 
ผู้ต้องหาให้การว่า ผู้ต้องหาท่ี 2 เป็นผู้นำยาบ้ามาฝากไว้ เจ้าหน้าท่ีจึงขยายผลจับกุมผู้ต้องหาท่ี 2 ให้การว่า 
ได้รับค่าจ้างในการเก็บรักษายาบ้าเป็นเงินมัดละ 3,000 บาท แบ่งให้ผู้ต้องหาท่ี 1 มัดละ 500 บาท จากการ
ตรวจสอบประวัติคดียาเสพติด พบผู้ต้องหาท่ี 1 เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาแล้ว 5 ครั้ง ส่วนผู้ต้องหาท่ี 
2 เคยถูกจับกุมมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากปฏิบัติการ 315  

คดีที่ 6 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง ลาดตะเวนบริเวณ 
บ.สันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบบุคคลต้องสงสัย 5-6 คน เดินข้ามแม่น้ำสายจากฝ่ังพม่า  

 
 



ผ่านป่าข้าวโพด เข้ามาท่ีถนนเลียบแนวชายแดน จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าววิ่ง
หลบหนีข้ามแม่น้ำสายกลับไปฝั่งพม่าได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นบริเวณดังกล่าว         พบกระเป๋า
เดินทางจำนวน 4 ใบ พบของกลางยาบ้า 900,000 เม็ด ไอซ์ 25 กิโลกรัม 
 “กลุ่มผู้ค้ามีความระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่นักค้าในเรือนจำยังเคลื่อนไหว
อยู่” กลุ่มนักค้าท่ีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยังมีบทบาทสำคัญในการบงการค้ายาเสพติด
ภายนอกเรือนจำ โดยการเชื่อมโยงกับกลุ่มนักค้าพื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะในพื้นท่ี 
กทม. และปริมณฑล ในการขึ้นไปลำเลียงยาเสพติด และนำยาเสพติดจำนวนมากเข้า
มาจำหน่ายในพื้นท่ี ซึ่งนับต้ังแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2554 สามารถจับกุมคดีค้า
ยาเสพติดท่ีเช่ือมโยงกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้ท้ังส้ิน 44 คดี (8, 4, 8, 7 คดี ตามลำดับ) ส่วนในช่วงเดือนนี้
จับกุมได้เพิ่มมากขึ้นโดยสามารถจับกุมได้ถึง 12 คดี จาก 8 เรือนจำ ซึ่งเรือนจำที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับ

การค้ายาเสพติด ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม (3 คดี) 
เรือนจำกลางระยอง (3 คดี) เรือนจำกลางบางขวาง (1 คดี) 
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (1 คดี) เรือนจำกลางราชบุรี 
(1 คดี) เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม (1 คดี) และเรือนจำ
จังหวัดสงขลา (1 คดี) โดยมีคดีการจับกุมท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

คดีแรก วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กก.สส.ภ.จว.
พระนครศรีอยุธยา จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลาง
ไอซ์       0.7 กรัม โทรศัพท์เคลื่อนที่ 12 เครื่อง บรรจุอยู่
ในขวดน้ำอัดลมพลาสติกที่ดัดแปลงเป็นเครื่องยิง เพื่อยิง
เข้าไปภายในเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อุปกรณ์สำหรับยิงส่งท่ีทำด้วยท่อพีวีซีจำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ใช้ในการประกอบทำเป็นจรวด เทปกาวสีเทา 
เทปใส คีมตัด ไขควง กรรไกร คีมล็อค เข็มขัดรัดสาย ขวดน้ำอัดลมพลาสติก 4 ใบ เครื่องสูบลมแบบเหยียบ 
1 อัน เหตุเกิดที่ป่าริมถนนหลังเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จ.พระนครศรีอยุธยา จากการ
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าโทรศัพท์ และไอซ์ เป็นของนายตั้ม ไม่
ทราบนามสกุล ไม่ทราบที ่อยู ่ ทราบแต่ว่าทำงานอยู ่ในโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ว่าจ้างให้มาส่งที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีนายอาร์ต ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุลจริง คอยรับอยู่ข้างใน โดย
ก่อนหน้านี้ได้ยิงจรวดแรงดันน้ำส่งยาเสพติดให้ที ่เรือนจำคลองไผ่ จ.
นครราชสีมา มาแล้ว ซึ ่งหากส่งโทรศัพท์เข้าไปได้จะได้รับค่าจ้างส่ง
โทรศัพท์เครื่องละ 20,000 บาท จากการตรวจสอบประวัติ พบเคยถูก
จับกุมในคดียาเสพติด 2 ครั้ง ครั้งแรก สภ.เมืองพิจิตร จับกุมข้อหาเสพ 
จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า 63 เม็ด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2541 และครั้งท่ี 2 สน.บางซื่อ จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้า 30 เม็ด เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2547 

คดีที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.จว.ชลบุรี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ของกลางไอซ์ 2 กิโลกรัม 
ซึ่งผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางระยอง ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายนักค้าในพื้นท่ี 
จ.ชลบุรี การจับกุมดังกล่าวขยายผลจากคดีการจับกุมในวันเดียวกัน โดย ตร.ภ.จว.ชลบุรี ล่อซื้อจับกุม
ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1 กรัม อาวุธปืน 1 กระบอก จากนั้น ขยายผลตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา
อีก 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 และจับกุมเพิ่มอีก 2 คน ยาบ้า 2 เม็ด ไอซ์ 2.9 กรัม พร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 53 เครื่อง 
ซุกซ่อนในตู้เย็นแสตนเลส 2 ตู้ เพื่อลักลอบนำเข้าเรือนจำกลางระยอง โดยได้รับการว่าจ้างจาก  นาย ก อยู่
ท่ี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (คาดว่าเป็นเครือข่ายเรือนจำกลางระยอง) 
 คดีที่ 4 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ตร.ภ.2 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 44,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใน
กระเป๋าวางภายในตู้เส้ือผ้า ภายในห้องพักในแมนช่ัน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี (เครือข่าย : นักค้าเรือนจำ
กลางคลองเปรม และนักค้าจังหวัดชลบุรี) 
 คดีที่ 5 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 สภ.บ้านค่าย ร่วมกับ ตร.ภ.จว.ระยอง จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ของ
กลางยาบ้า 4 เม็ด ผงสีแดงลักษณะคล้ายยาบ้า (ปลอม) 4.6 ไอซ์ 1.14 กรัม อาวุธปืนเอ็ม 16 จำนวน 1 
กระบอก พร้อมกระสุนปืน 2 ซอง กระสุนปืนขนาด 5.56 ใช้กับปืนเอ็ม 16 จำนวน 120 นัด และกระสุนอีก

หลายขนาดจำนวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์การผลิตยาบ้า 
เช่น หัวตอกตรา WY และอุปกรณ์อัดเม็ดยาบ้า เหตุ
เกิดท่ีบ้านพักใน ต.บ้านค่าย      อ.เมือง จ.ระยอง 
 “ยังคงมีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดใน
ประเทศ” 
 นับต้ังแต่การประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อปี 
พ.ศ.2545 ไม่พบว่ามีแหล่งผลิตอัดเม ็ดยาบ ้าใน
ประเทศ    มีเพียงการนำยาบ้ามาบดอัดเม็ดใหม่เพื่อ
ขายทำกำไรเพิ่มขึ ้น มาเริ ่มมีการจับกุมแหล่งผลิต
อัดเม็ดยาบ้าด้วยเครื่องครั้งแรกในช่วงต้นปี 2553 

และสามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 จับกุม
ได้ 4 คดี สำหรับในปี 2554 จับกุมได้ 3 คดี คดีแรกเมื่อ 
วันท่ี 20 ก.พ. 2554 สภ.บางโทรัด จับกุมผู้ต้องหาหญิง 1 
คน พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด ผงยาบ้าสีส้ม 4.4 กรัม 
ไอซ์ 0.1 กรัม โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ที่ถนนสายบ้าน
แพ้ว-พระราม 2 อ.เมือง         จ.สมุทรสาคร สำหรับใน
เดือนพฤษภาคม จับกุมได้ 2 คดี 
 คดีที่ 1 วันท่ี 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 เครื่องผสมสารเคมี 1 เครื่อง ชุดตอก
เม็ดยาชนิดอัดเม็ด 1 หัวตอก ตรา WY จำนวน 1 ชุด หัวตอก WY 2 อัน ฯลฯ ท่ี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ดำเนินการค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยตนมีหน้าที่จัดหาลูกค้าและนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า ซึ่งเครือข่ายนี้ มี
การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดท้ังยาบ้า ไอซ์เอ็กซ์ตาซี และคีตามีน ต่อมาได้รับคำส่ังให้ไปนำแท่นผลิตยาบ้า
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และสารเคมี จาก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มาไว้ที่บ้านเช่าท่ีเกิดเหตุ จากนั้น จะ
มีผู้เชี่ยวชาญมาผสมยาบ้าเพื่ออัดเม็ดจำหน่ายต่อไป ซึ่งในระหว่างที่รอผู้เชี ่ยวชาญได้ทดลองนำไอซ์กับ
สารเคมีท่ีมีอยู่มาทดลองผสม แต่ปรากฏว่ามีลักษณะและกล่ินไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ จึงยังไม่มีการอัดเม็ด 
ส่วนยาบ้าและไอซ์ท่ียึด ได้ไปรับมาจาก  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
  
 
 



 
คดีที่ 2 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 กก.สส.ภ.จว.พังงา จับกุมผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของกลางเครื่องอัดเม็ด
ประกอบเองชนิด 14 หัวตอก 1 เครื่อง หัวตอก WY 14 หัวตอก ผงยาบ้าผสมพร้อม
อัดเม็ด 21 กิโลกรัม ยาบ้า 4,000 เม็ด ที่กระท่อมในสวนปาล์ม อ.กะปง จ.พังงา 
ต่อเนื่องบ้านเช่าใน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ขยายผลยึดเครื่องอัดเม็ดขนาดเล็ก 1 เครื่อง 
ที่บ้านเช่าใน ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การวา่มี
นักโทษในเรือนจำกลางเขาบิน ชื ่อ น.ช.สุนันท์ ภู ่พิชิต เป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ใช้
ดำเนินการ แต่การตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่พบว่ามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ต้องหาจากเรือนจำกลาง
คลองไผ่ เช่ือว่า ผู้ต้องหาแอบอ้างว่าเป็นนักโทษในเรือนจำเขาบิน 
 “กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติยังคงเข้ามาเคลื่อนไหวทำการค้ายาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” 
 กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติ ยังคงเข้ามาเคลื่อนไหวทำการค้ายาเสพติดในประเทศไทย และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยในช่วงเดือนนี้สามารถจับกุมได้ท้ังส้ิน 16 คดี ผู้ต้องหา 20 คน เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีจับกุมได้ 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 โดยมีการจับกุมท่ี
น่าสนใจ คือ เมื่อ 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554  ศุลกากรจับชาวอิหร่าน 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ห่อหุ้มโฟมและ
พลาสติกใส จำนวน 6 แผ่น น้ำหนักรวม 6 กิโลกรัม ซุกซ่อนกระเป๋าเดินทางทรงอ่อนสีดำแบบมีล้อลาก 
และกระเป๋าสะพายทรงอ่อนสีดำ 2 ใบ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จากการสอบสวน 
ผู้ต้องหาให้การว่า มีชายสูงอายุคนหนึ่งวานให้ช่วยนำกระเป๋า 2 ใบนี้ มาส่งให้ลูกชายในประเทศไทย พร้อม
กับให้เงิน 500 เหรียญสหรัฐ โดยตนไม่ทราบว่าในกระเป๋าดังกล่าวมียาเสพติด 
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 สำนักงาน ปปส. ร่วมกับ บช.ปส. ตม. และ จนท.สันติบาลประจำท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจค้นจับกุมชาวอิหร่าน 3 ราย ได้ของกลางไอซ์รวม 5,260 กรัม ท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ          จ.สมุทรปราการ โดยคดีท่ี 1 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1,210 กรัม กระเป๋าแบบ
สะพายหลัง 1 ใบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื ่อง คดีที ่ 2 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 2,660 กรัม 
กระเป๋าสะพายหลัง 2 ใบ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1 เครื่อง คดีท่ี 3 จับกุม 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 1,390 กรัม 
กระเป๋าสะพายหลัง 1 ใบ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1 เครื่อง โดยท้ัง 3 คดี ของกลางบรรจุอยู่ในซองพลาสติกแบบ
ฟองน้ำ พันทับด้วยกระดาษคาร์บอน ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังแบบเดียวกัน 

  
 “หลังจากเปิดแผนยุทธการ 315 สถิติการจับกุมเพิ่มขึ้น” นับต้ังแต่ต้นปี 2554 ท่ีรัฐบาลประกาศ
ปฏิบัติการเร่ง 3 เดือน ทำให้นักค้าบางกลุ่มยุติความเคล่ือนไหว แต่ในช่วงเดือนนี้ พบว่า กลุ่มนักค้ากลับเข้า
มาเคลื่อนไหวทำการค้าอีก เห็นได้จากคดีการจับกุมในพื้นที่เป้าหมาย ยุทธการ 315 ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
โดยพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ แม้ว่า สถิติการจับกุม
ใกล้เคียงกับช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ปริมาณของกลางที่ยึดได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 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. จากเดิมท่ียึดได้ 2 กก. ในเดือนเมษายน และ 12 กก. ในเดือนมีนาคม และ 
 
 
 
 
เฮโรอีน 0.35 กก. ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการจับกุมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จับกุมได้ 26 คดี ผู้ต้องหา 44 
คน จากเดิม 17 คดี ผู้ต้องหา 23 คน ในเดือนเมษายน และ 23 คน ผู้ต้องหา 40 คน ในเดือนมีนาคม ของ
กลางยาบ้า 840,950 เม็ด (เดิม 419,021 เม็ด และ 557,811 เม็ด ) ไอซ์ 30.2 กก. จากเดิม 12.6 กก. ใน



เดือนเมษายน และ 26.1 กก. ในเดือนมีนาคม โคเคน 1,180 กรัม จากเดิม 207 กรัม ในเดือนเมษายน 
ส่วนยางกัญชาจับกุมได้ 8 กก. ลดลงจากช่วงเดือนท่ีผ่านมาท่ีจับกุมได้ 13.6 กก. 
 สำหรับพื้นที่ 3 จชต. สถิติการจับกุมทั้งจำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา ในช่วง 3 เดือน ไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยในช่วงเดือนนี้จับกุมได้ 6 คดี ผู้ต้องหา 10 คน จากเดิมที่จับกุมได้ 5 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ใน
เดือนเมษายน และ 5 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ในเดือนมีนาคม ปริมณฑลของกลางท่ียึดได้ 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 ในเดือนเมษายน พืชกระท่อม 52 กก. เอ็กซ์ตาซีน 50 เม็ด และอิริมีนไฟว์ 108 
เม็ด นอกจากนี้ยังสามารถยึดยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนได้ 600,000 เม็ด ที่ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ซึ่งฝากส่งไปกับสายการบินไทย ไปยังท่าอากาศย่านสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
 

 สถานการณ์การแพร่ระบาด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดในเดือนนี้ โดยภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับการ

บำบัดรักษาเท่าท่ีมีการรายงานเข้าสู่ระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข มี
จำนวน 1,684 คน มาจากพื้นท่ี กทม. และปริมณฑล 299 คน (ร้อยละ 17.8) 
3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ 290 คน (ร้อยละ 17.2 )         3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 คน (ร้อยละ 1.5) เมื่อพิจารณาถึงระบบที่เข้ารับการบำบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ 
พบว่าระบบบังคับบำบัด         มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 65.2 ในขณะเดียวกันระบบสมั ครใจยังคงมี
สัดส่วนน้อย (ร้อยละ 29.9) 

 สำหรับพื้นท่ีท่ีมีสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาสมัครใจสูงกว่าระบบบังคับบำบัด คือ จ.ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครนายก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล เชียงราย 
และแม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นท่ีเหล่านี้ยังคงเป็นพื้นท่ีเดิมท่ีมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจสูงกว่าระบบบังคับ
บำบัด โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคใต้ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดรักษายังคงเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี”  



ในด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าบำบัดรักษาพบว่า เพศชายจะมีสัดส่วนในการเข้าบำบัดรักษามากกว่า
เพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี ยังคงมีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 23.4) รองลงมาเป็นกลุ่ม
อายุระหว่าง 20-24 ปี (ร้อยละ 21) และกลุ่มระหว่าง 25-29 ปี (ร้อยละ 19.4 ปี) ด้านอาชีพของ    ผู้เข้า
รับการบำบัดรักษายังคงเป็น กลุ่มรับจ้าง ว่างงาน และเกษตรกร (ร้อยละ 38, 24.7 และ 15.4 ตามลำดับ) 

นอกจากนี้ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ยังคงมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้ (ร้อยละ 5.9) สำหรับ
การศึกษาของผู้เข้าบำบัดรักษาส่วนใหญ่ จะมีการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 33) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 32.7) และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 14.7) ในด้านตัวยาท่ีแพร่
ระบาดยาบ้าคงเป็นตัวยาท่ีมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษามากท่ีสุด (ร้อยละ 77.8) และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้

ด้วย รองลงมาเป็นฝิ่น (ร้อยละ 5.9) และเฮโรอีน 
(ร้อยละ 3.7) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องมาจากมี
การนำเข้าข้อมูลทางภาคเหนือค่อนข้างสูงกวา่พื้นท่ี
อื่นๆ ส่วนชนิดยาเสพติดท่ีต้องติดตามเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด คือพืชกระท่อม สี่คูณร้อย และไอซ์ ซึ่งจาก
ข้อมูลพบว่ามีแนวโน้มของผู้เข้ารับการบำบัดเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวยาที่สำคัญ จะพบว่า
ยาเสพติดแต่ละชนิดมีการกระจายตัว และมีความ
หนาแน่นในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน เฮโรอีน พื้นท่ีท่ี
มีผู ้เข้าบำบัดรักษาอยู่ในเกณฑ์สูง คือ จ.เชียงราย 

นราธิวาส สงขลา กัญชามีการกระจายในทุกภาค แต่พื้นท่ีท่ีมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาสูง คือ กทม. อุดรธานี 
ชลบุรี สงขลา ปัตตานี สารระเหย ส่วนใหญ่จะพบในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.อุดรธานี ยโสธร 
ขอนแก่น เชียงใหม่ นนทบุรีและกทม. ไอซ์ พื้นท่ีท่ีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอยู่ในเกณฑ์สูง คือ กทม. ชลบุรี 
ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี ส่ีคูณร้อยจะพบในพื้นท่ีภาคใต้เกือบท้ังหมดมากท่ีสุด คือ จ.สงขลา และปัตตานี      
พืชกระท่อม พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจะเป็นภาคใต้ คือ จ.สงขลา ชุมพร ระนอง และ
ยะลา 
 “จากแผนยุทธการ 3-1-5 ส่งผลให้ผู้เข้าบำบัดรักษาในระบบสมัครใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น” 
 จากความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดหนาแน่นมากท่ีสุด (Critical Point) คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ปัญหา         ยาเสพติดทั้งหมดในประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไข โดยเน้นการปราบปรามใน

ชุมชนท่ีมีปัญหามากให้มีความเข้มข้นมากขึ้น พร้อม
ทั้งได้กำหนด “แผนยุทธการ 3-1-5” ขึ้นมา โดย 
“3” คือ การปฏิบัติการร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ พลเรือน 
ตำรวจ ทหาร “1” คือ พื้นที่ กรุงเทพฯ และ “5” 
คือ 5 จังหวัดปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ซึ่ง
เป้าหมายของยุทธการฯ นี้เน้นการชักจูงให้ผู้เสพเข้า
สู่ระบบบำบัดด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลที่ได้ พบว่าผู้
เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
จากร้อยละ 36.6 ในเดือนมีนาคม เป็นร้อยละ 38.9 

ใน 
 
 
 
 



เดือนพฤษภาคม โดยพื้นที่ที่มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่อยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่  อ.คลองหลวง ลำลูกกา 
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อ.เมืองสมุทรปราการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี เขต
บางเขน มีนบุรี สายไหม กทม. แต่สำหรับพื้นท่ีท่ีมีสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจสูงกว่า
ระบบบังคับบำบัด คือ กทม. มี 17 เขตจาก 50 เขต ที่มีผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจสูงกว่าระบบ
บังคับบำบัด ได้แก่ เขตคันนายาว  ดอนเมือง  ดินแดง ดุสิต บางเขน บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศตัรูพ่าย 
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 สำหรับผู้เสพรายใหม่และรายเก่าในภาพรวมพบว่า ผู้เข้ารับการ
บำบัดรายเก่ามีสัดส่วนมากกว่าผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่ ซึ่งแตกต่างจากภาพรวมของประเทศ ท่ีมีสัดส่วน
ของผู้เข้ารับบำบัดรายใหม่มากกว่า รายเก่า เมื่อพิจารณารายพื้นท่ี พบว่า เกือบทุกพื้นท่ีมีแนวโน้มของผู้เข้า
รับบำบัดรายเก่ามากกว่าผู้เข้าบำบัดรายใหม่ ยกเว้น               จ.สมุทรสาคร ที่มีสัดส่วนผู้เข้ารับการ
บำบัดรายใหม่มากกว่า   ผู้เข้าบำบัดรายเก่า ในด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับบำบัดรักษาและการแพร่
ระบาดของตัวยาชนิดต่างๆ มีแนวโน้มเช่นเดียวกับพื้นท่ีอื่นๆ 

  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
 พื้นที่เฝ้าระวังปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดที่สำคัญมี 22 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย 
เชียงใหม่ สุโขทัย แพร่ ลำพูน ตาก ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุดรธานี ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และกทม. 
 ข้อสังเกต  
1.นอกจากพื้นท่ีชายแดนท่ีเป็นพื้นท่ีสำคัญท่ีมีการลักลอบนำยาเสพติดมาแล้ว ท่ีผ่านมายังพบการนำเข้าท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่องด้วย และเริ่มปรากฏการจับกุมการนำเข้าท่ีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็น 
สนามบินนานาชาติอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นท่ีสนามบินนานาชาติ 
อื่นๆ ในประเทศ เป็นสิ่งที ่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกเหนือจากพื้นที่ชายแดนและ
สนามบินสุวรรณภูมิ เพราะโอกาสท่ีนักค้าพยายามหลบหลีกการจับกุมและใช้สถานท่ีดังกล่าวมีความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดขึ้นได้มากในอนาคต 
2.ในช่วง 2-3 ปี หลังพบการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งการผลิตไอซ์ในลักษณะของ 
Kitchen Lap ซึ่งการจับกุมครั้งแรกเมื่อปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และการผลิตอัดเม็ดยาบ้าด้วย
เครื่อง ซึ่งจับกุมครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จนถึงขณะนี้จับกุมไปแล้ว 7 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นท่ี กทม. และภาคกลาง แต่ในปี 2554 พบท่ี จ.กระบี่ ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีต้องเฝ้าระวัง
อยา่งเข้มงวด 
3.การที่ไม่ปรากฏการจับกุมผู้ต้องหาชาวอิหร่านตั้งแต่ช่วงปลายปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2554 ซึ่ง
หลายฝ่ายระบุว่าผู้ลำเลียงชาวอิหร่านอาจมีการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงไปยังพื้นที่หรือประเทศอื่นแทน 
โดยเฉพาะการลำเลียงเข้าประเทศมาเลเซียท่ีปรากฏการจับกุมท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่การท่ีผู้ลักลอบชาวอิหร่าน
เริ่มลักลอบลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน โดยมีความถี่และปริมาณการลำเลียงต่อ
ครั้งมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อ
นำไปสู่มาตรการสกัดกั้นท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
4. การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีปริมาณของกลางจำนวนมากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการจับกุม

ยาบ้า 
 

 
 
 



ในเกือบทุกคดีมักจะมีไอซ์ระดับตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไปร่วมด้วย การลำเลียงยังคงแยกกันลำเลียงโดยมีรถ
นำและการหลีกเล่ียงการใช้เส้นทางหลักไปใช้เส้นทางรอง นอกจากนี้ยังพบว่าจะมีการยึดอาวุธปืนร่วมด้วย
ในเกือบทุกคดี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักค้ามีการเตรียมการที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้อง
เพิ่มความระมัดระวังตัวในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพื่อป้องกันความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
5.กลุ่มนักค้ารายใหญ่ เคลื่อนไหวมากขึ้น และกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยังคงมีการส่ัง
การการค้ายาเสพติดอยู่ เห็นได้จากการจับกุมการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปยังเรือนจำหลายแห่ง 
6.พื้นที่ กทม. และปริมณฑล จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ทำให้สถานการณ์ปัญหาดูเหมือนจะลด
ความรุนแรงลง เนื่องจากผู้ค้าและผู้เสพมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่ราคายาเสพติดยังไม่เปล่ียนแปลง
มากนัก 

7.พืชกระท่อมท่ีมีการแพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคใต้เดิมจะมาจากพื้นท่ีปลูกภายในประเทศ  
 แต่จากการปราบปรามอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ี ทำให้การลักลอบนำเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพื่อน
บ้านและปรากฏการจับกุมอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนผสม จำเป็นต้องมีการพิจารณาควบคู่กันไปท้ังการจัดการแหล่งปลูกในประเทศและ
การลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
8.จากสัดส่วนของผู้เข้ารับการบำบัดรายเก่าท่ีมีมากกว่ารายใหม่ ในพื้นท่ีเป้าหมายยุทธการ 315 ซึ่งต่างจาก 
 พื้นท่ีท่ัวไปนั้น ยังเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติการตามแผนหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 5.1 เร่ือง สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 
 
1. การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีความเช่ือมโยงเกี่ยวกับปัจจัยใดบ้าง 
          
          
        
 
 
2. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ให้พื้นท่ีชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการสกัดกั้นสารเสพ
ติด 
 
          
          
          
   
 
 
3. การลักลอบนำเข้าสารเสพติด นอกจากเขตพื้นท่ีชายแดนแล้วมักพบช่องทางการนำเข้าในช่องทางใด  
 
          
          
          
    
 
 
4. เพราะเหตุใดผู้ติดสารเสพติด จึงควรเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี 
 
          
          
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1. สารเสพติดประเภทใดมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดใน
ปัจจุบัน 
 ก. ยาบ้า   ข. ฝ่ิน 
 ค. กัญชา  ง. เฮโรอีน 
2. การนำเข้าสารเสพติดประเภทยาบ้าพบมากท่ีสุดในภาค
ใด 
 ก. ภาคใต้  ข. ภาคเหนือ 
 ค. ภาคกลาง ง. ภาคอีสาน 
3. สารเสพติดกำเนิดใหม่ในข้อใดท่ีมีลักษณะเหมือนหนัง
กบตากแห้ง 
 ก. เด็กซ์โทร  ข. ดีเอ็มเอ 
 ค. 8x100  ง. บูโฟเปเปอร์ 
4. สารเสพติดประเภทใดท่ีมีส่วนผสมของยาน้ำแก้ไอ 
 ก. เด็กซ์โทร   ข. ดีเอ็มเอ 
 ค. 8x100   ง. บูโฟเปเปอร์ 
5. ไฟแช็กแก๊ส เป็นสารเสพติดท่ีออกฤทธิ์อย่างไร  
 ก. ออกฤทธิ์กดประสาท 
 ข. ออกฤทธิ์หลอนประสาท 
 ค. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท 
 ง. ออกฤทธิ์กด กระตุ้น และหลอนประสาท 
6. แนวโน้มของผู้ติดสารเสพติดท่ีเข้ารับการบำบัด มี
ลักษณะอย่างไร 
 ก. ผู้ท่ีเข้ารับการบำบัดมีอายุน้อยลง    
 ข. ผู้ท่ีเข้ารับการบำบัดมีอายุมากขึ้น 
 ค. ผู้ท่ีเข้ารับการบำบัดอยู่ในช่วงวัยทำงาน   
 ง. ผู้ท่ีเข้ารับการบำบัดเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 

 7. “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” ตรงกับ 
 ข้อความในข้อใด 
 ก. ให้ตระหนักถึงโทษของสารเสพติด 
 ข. ให้กลัวต่อภัยของสารเสพติด และสังคม 
 ค. ให้เห็นความน่ากลัวของสารเสพติดและสังคม 
 ง. ให้หลีกเล่ียงภัยของสารเสพติดท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง 
  และสังคม 
8. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของสารเสพติดในด้านเศรษฐกิจ  
 ก. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
 ค. สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงาน 
 ง. เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน 
9. วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันใด 
 ก. 20 กุมภาพันธ์   ข. 16 มีนาคม 
 ค. 26 มิถุนายน    ง. 30 กันยายน 
10. “ธนัช  ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า ”ธนัช มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
อย่างไร 
 ก. จำคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 
 ข. จำคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 
บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  
 ค. จำคุก 6 เดือน ถึง 3 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 
บาท ถึง 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 ง. จำคุก 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 
บาทถึง 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2 
แผนบูรณาการอาเซียน 

เรื่อง สารเสพติด 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3                             สารเสพติด 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง   ผลกระทบที่เกิดจากสารเสพติดเวลา  4 ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสาร 
เสพติดและความรุนแรง 

2.  ตัวชี้วัด  
         5.1   ม. 4-6 /2 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ การจำหน่ายสารเสพติดติด 
 

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การครอบครอง การใช้ การจำหน่ายสารเสพติด เป็นการกระทำผิดท่ีต้องรับโทษตามกฎหมาย โดยส่งผล
กระทบ   และโทษท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม 

4.  สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพตดิ (ตนเอง 
ครอบครวั เศรษฐกจิ สงัคม) 
  2) โทษทางกฎหมายทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพตดิ(โทษในประเทศ
ไทยและในประเทศอาเซยีน) 
  4.2สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสูตรสถานศกึษา) 
 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 



 
 
 
 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

 - ใบงานท่ี 5.2 เรื่อง กฎหมายสารเสพติด 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  :  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูนำข่าว “ตะลึง นร.เก่งคณิตศาสตร์ท่ี 1 ของประเทศเสพยาจนหมดอนาคต”มาให้ตัวแทนนักเรียน 

อ่านให้เพื่อนฟัง นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวในประเด็นท่ีครูกำหนด ดังนี้ 
1) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนในข่าว 
2) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียนในข่าว 
3) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนของนักเรียนในข่าว 
4) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคมของนักเรียนในข่าว 

2. ครูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเน้นย้ำให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษและผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เสพสารเสพติด 

3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
  นักเรียนคิดว่า ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 
เป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวนักเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ชั่วโมงที่ 3-4 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5) จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการครอบครองการใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด จากหนังสือเรียน 

2. นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์กรณีตัวอย่างท่ี 2-3 จากหนังสือเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์จาก 
มุมมองของตนเอง 

3. ครูแจกหนังสือพิมพ์รายวันให้นักเรียนกลุ่มละ 2-3 ฉบับ (หนังสือพิมพ์รายวันควรเลือกใช้หลายๆ ฉบับ 
ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 วัน)จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าวท่ีเกี่ยวกับผลกระทบจากการครอบครอง การใช้ 
หรือการจำหน่ายสารเสพติด 2 ข่าวแล้ววิเคราะห์ตามประเด็นท่ีกำหนด ดังนี้ 

1) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลในข่าว 
2) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของบุคคลในข่าว 
3) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ 
4) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข่าวที่เลือกตามประเด็นท่ีกำหนดแล้วสรุปผลการวิเคราะห์  จากนั้น 

ส่งตัวแทนของกลุ่มนำเสนอข่าวและผลการวิเคราะห์ท่ีหน้าช้ันเรียน 
5. ครูและนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 
 
 



 
 
 
 

6. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายสารเสพติด(ประเทศต่างๆในอาเซียน) จากหนังสือเรียน 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วเขียนบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

7. นักเรียนร่วมกนัอธิบายความหมายของระดับโทษท่ีกำหนด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ดังนี้ 
- จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย  
- ครอบครอง 
- เสพ 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 5.2 เร่ือง กฎหมายสารเสพติดโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาคำตอบ 

ในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคำตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง 
(นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

9. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายคำตอบของคู่ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง  และ 
สรุปคำตอบท่ีเป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบงานท่ี 2.1 เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ 

10. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด   

  การเรียนรู้กฎหมายสารเสพติด มีประโยชน์อย่างไร 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

ขั้นสรุป 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 

- ปัญหาสารเสพติดในปัจจุบนัมีแนวโน้มเป็นอยา่งไร 
(ปัจจุบันปัญหาสารเสพติดมีแนวโน้มท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น) 

- สิ่งที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้คืออะไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงโทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติดต่อ 

ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 
-   ตัวอย่างข่าว 
-   หนังสือพิมพ์รายวัน 
-   ใบงานท่ี 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 
 
 
 

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 เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที ่5.2 ใบงานที ่5.2 รอ้ยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน แบบบนัทกึการอ่าน ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมนิการน าเสนอผลงาน แบบประเมนิการน าเสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน

รายบุคคล 
ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สงัเกตความมวีนัิย ใฝ่เรยีนรู ้มคีวาม
รบัผดิชอบ 
และมจีติสาธารณะ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่3 

แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่3 

รอ้ยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจการเขยีนบทความเชงิวเิคราะห ์ 
เรื่อง สารเสพตดิใหโ้ทษ 

แบบประเมนิการเขยีนบทความเชงิ
วเิคราะห ์ 
เรื่อง สารเสพตดิใหโ้ทษ 

ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 

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

 
11.3 แนวทางแก้ไข 

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

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
เอกสารประกอบการสอน 
 

 
 

ตะลึง นร.เก่งคณิตศาสตร์ที่ 1 ของประเทศเสพยาจนหมดอนาคต 
 

 บุกทลายแหล่งปาร์ตี ้ยาบ้า,ยาไอซ์-รวบ“จุน เทวบุรี” พร้อมลูกน้องอีก 4 คน ตะลึง นักเรียนเก่ง
คณิตศาสตร์ระดับท่ี 1 ของประเทศ ตกเป็นเหยื่อเสพยานรก จนผลการเรียนตกต่ำ เมื่อเวลา 08.30 น.วันท่ี 
11 ส.ค. 2554  นายสมพงศ์ อยู่เถาว์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (สารวัตรนักเรียน) สำนัก
ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดเผยว่า จากปัญหายาเสพติดท้ัง
ยาบ้า ยาไอซ์ และน้ำต้มพืชกระท่อมแพร่ระบาดของในหมู ่น ักเร ียน น ักศึกษาในพื ้นที ่จ ั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 ตำรวจทำหน้าที่หัวหน้าชุดจับกุมศูนย์
ควบคุมความประพฤติ“สารวัตรนักเรียน”นำกำลังสารวัตรนักเรียนเดินทางไปตรวจสอบ  เมื่อเดินทางมาถึง
พบว่าบ้านเป้าหมายเป็นอาคาร 2 ช้ัน ปิดประตูม้วนด้านหน้าล็อคกุญแจอย่างแน่นหนา มีรถจักรยานยนต์
จอดอยู่หน้าบ้านจำนวน 4 คัน เจ้าหน้าท่ีจึงกรูเข้าไปในซอกกำแพงเพื่อเข้าทางประตูหลังบ้าน แต่คนท่ีอยู่
ในบ้านไหวตัวทันรีบนำกุญแจขนาดใหญ่มาล็อคประตูเหล็กดัดทันที เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ภายในบ้านได้ จึงกระจายกำลังปิดล้อมบ้านและตะโกนเรียกให้คนในบ้านเปิดประตู แต่ไม่เป็นผล จึงมอง
ทางช่องประตูเข้าไปพบว่ามีคนอยู่ในบ้าน 5-6 คน โดยมีชายฉกรรจ์คนหนึ่งไม่สวมเสื้อและสักลายพร้อย
เต็มแผ่นหลังนำสิ่งของบางอย่างวิ่งเข้าไปในห้องน้ำก่อนจะได้ยินเสียง เทราดน้ำลงโถส้วม เจ้าหน้าที่จึง
ตัดสินใจใช้คีมขนาดใหญ่ตัดกุญแจหน้าบ้านจนสามารถเปิดประตูม้วนเข้าไปในบ้านสำเร็จ พบนักเรียน ด.ช.
โอม (นามสมมุติ) กับ ด.ช.อาร์ม (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง 
ด.ช.ปาล์ม (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นักเรียนช้ัน ม.1 โรงเรียนเอกชนช่ือดัง และ นายโนช (นามสมมุติ) อายุ 
17 ปี นักศึกษาช้ัน ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวะของรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ภายในบ้าน จึงส่ังให้ทุกคนนอนคว่ำหน้ากับ
พื้น 
 จากนั้นเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจค้นบ้าน ทั้งชั้นบนและชั้นล่างพบยาไอซ์1 ถุงเล็ก อุปกรณ์การ
เสพยาบ้า-ยาไอซ์3 ชุด พร้อมอุปกรณ์การต้มน้ำพืชกระท่อมอีกจำนวนหนึ่งถุงกดปิดปากขนาดเล็กสำหรับ
แบ่งบรรจุยาไอซ์หลายร้อยใบ หลอดกาแฟสำหรับแบ่งบรรจุยาบ้า กระติกใส่น้ำแข็ง ขวดน้ำอัดลม กระจาย
เกลื่อนอยู่เต็มบ้านเป็นจำนวนมาก แต่ชายฉกรรจ์ไม่สวมเสื้อและสักตามร่างกายลายพร้อย ที่มองเหน็ทาง
ช่องประตูว่าอยู่ในบ้านหายตัวไปอย่างปริศนา คาดว่าน่าจะปีนหลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวบนฝ้าเพดาน จึงปีน
ตามข้ึนไปใช้ไฟฉายส่องตรวจสอบในท่ีสุดพบนายฤทธิชัย มณีแสง อายุ 22 ปี หรือท่ีรู้จักกันในนาม“จุน เทว
บุรี” ขาใหญ่หัวหน้าแก๊งซ่อนตัวอยู่ในซอกฝ้าเพดานบ้านอีกหลังหนึ่งท่ีอยู่ติดกัน จึงควบคุมตัวลงมาได้อย่าง
ทุกลักทุเล ในเบ้ืองต้นนาย ฤทธิชัย ให้การ 
 

 
 



 
 
เอกสารประกอบการสอน 
 

 
รับสารภาพว่ารับยาบ้า ยาไอซ์ มาจากนายนายโจ๊ก และนายแจ๊ค มาเสพและจำหน่ายมานานแล้ว โดย
ยาบ้า ยาไอซ์ส่วนหนึ่งได้นำไปทิ้งในโถส้วมราดน้ำลงบ่อเกรอะไปแล้ว จึงได้ประสาน พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู 
ผกก.สภ.เมือง เพื่อให้นำกำลังมาควบคุมตัวนายฤทธิชัย หรือ“จุน เทวบุรี” ไปสอบสวนดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป ส่วนนักเรียนอีก 4 คน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้อาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนต้นสังกัดและ
เชิญผู้ปกครองมาพบ โดยเด็กที่ถูกจับกุมทั้งหมดให้การรับสารภาพต่อหน้าผู้ปกครองและอาจารย์ว่าได้มา
มั่วสุมเสพยาบ้า-ยาไอซ์ และน้ำต้มพืชกระท่อมท่ีบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิชัย มานานแล้ว 
ตามปกติจะมีสมาชิกร่วมแก๊งกว่า 30 คน โดยพวกตนจะกระโดดกำแพงโรงเรียนหนีมามั่วสุมเสพยาวันละ 
2-3 เท่ียว  
 ในเบื้องต้นอาจารย์ฝ่ายปกครองของแต่ละโรงเรียนได้บันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการ
ตามระเบียบของโรงเรียนก่อนมอบให้ผู้ปกครองนำตัวเด็กกลับบ้านไป  ขณะท่ีนายสมพงศ์ อยู่เถาว์ กล่าวว่า
ปัญหาเด็กนักเรียนนักศึกษามั่วสุมยาเสพติดรุนแรงมาก เด็กๆ และเยาวชนตกเป็นเหยื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยยาไอซ์กำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในวันเดียวกันนี้ สารวัตรนักเรียนบุกเข้าจับกุมนักเรียนนักศึกษา
จำนวน 10 คน ที่มั ่วสุมเสพยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งในซอย 4 ถนนหลังวัดชะเมา ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช และเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ในขณะนี้สารวัตรนักเรียนเอาไว้ไม่อยู่แล้ว
จริง ๆ 
 “สำหรับ ด.ช.โอม เป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่งระดับประเทศ โดยสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลำดับท่ี 
1 ของประเทศมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 -ชั้นประถมปีที่ 6 จนได้โควตาพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ
จังหวัด (กัลยาณีศรีธรรมราช ) ปัจจุบันเรียนระดับ ม. 2 ส่วนนายโนช ก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งระดบัแนว
หน้าในช่วงมัธยมต้นเช่นกัน แต่ในปัจจุบันทั้งสองผลการเรียนตกต่ำลงเรื่อยๆ” ทางด้าน พ.ต.ท.ธรรมนูญ ไฝ
จู ผกก.สภ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับนายฤทธิชัย หรือ“จุน เทวบุรี” จัดเป็นขาใหญ่และเอ
เยนต์ยาเสพติดและน่าจะมีส่วนพัวพันกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์หลายคดี ในเบ้ืองต้นจะไม่อนุญาตประกัน
ตัว เพราะต้องตรวจสอบประวัติ   ว่ามีหมายจับในคดีใดอยู่บ้างหรือไม่ รวมทั้งการสอบสวนขยายผลในคดี
ค้ายาเสพติดท่ีเชื่อว่ามีหลักฐานโยงใยไปถึงเอเยนต์ใหญ่ได้ไม่ยากอย่างแน่นอน “ต้องยอมรับว่ายาเสพติด
แพร่ระบาดรุนแรงมาก และส่งผลต่อคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษ  แม้เจ้าหน้าท่ีตำรวจจะ
ทำงานกันอย่างหนัก และมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง     แต่ไม่สามารถควบคุมหรือลดปัญหาได้ ประกอบ
กับกำลังตำรวจไม่เพียงพอเพราะในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมาไม่มีกำลังตำรวจใหม่บรรจุเพิ่มเลย กำลังตำรวจจึง
มีแต่ลดลงเรื่อยๆ จากการเสียชีวิตบ้าง เกษียณอายุราชการบ้าง สอบเล่ือนช้ันเป็นนายตำรวจบ้าง จึงต้องใช้
กำลังภาคประชาชนมาช่วยปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีขีดจำกัดในเรื่องงบประมาณ    หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและภาค
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ผกก.สภ.เมืองกล่าวในท่ีสุด. 

         (ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์) 

 

 



 
 
ใบงานที่ 5.2 เร่ือง  กฎหมายสารเสพติด 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความท่ีกำหนด  แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 
 
1. “มนัส ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า และมียาบ้าในครอบครอง 20 เม็ด” มนัส มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติ 
 สารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
          
          
          
          
          
          
          
        
 
2. “นายเสก ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาเสพยาบ้า และมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย น้ำหนัก 8 กิโลกรัม” 
 นายเสก มีความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
          
          
          
          
          
          
          
        
 
3. “นางนวลนุช ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาเสพกัญชา และมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย น้ำหนัก 20 
กิโลกรัม” 
 นางนวลนุช มีความผิดตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไร 
          
          
          
          
          
          
          
        
 
 



 

 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 3 

เรื่อง สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง   อทิธพิลของสื่อโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพเวลา  4 ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2.  ตัวชี้วัด  
 พ4.1ม.4-6/2วเิคราะหอ์ทิธพิลของสื่อโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพเพื่อการเลอืกบรโิภค 
 

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 สื่อโฆษณาในปัจจุบนัมรีูปแบบทีห่ลากหลายและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม และการตดัสนิใจเลอืกซื้อ หรอื
ใชบ้รกิารของบรโิภค จงึควรวเิคราะหส์ือ่โฆษณาเกีย่วกบัสขุภาพกอ่นเลอืกบรโิภค 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 



 
 
 
7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 

- ใบงานท่ี 7.1 เรื่อง ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
นักเรียนทำแบบฝึกก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนรู้จักสินค้าใหม่ๆ จากสื่อโฆษณาใดมากที่สุด 

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน

กลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน 
3. ครูนำตัวอย่างภาพส่ือโฆษณาต่างๆ มาแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาว่า ภาพ

ส่ือโฆษณาแต่ละหมายเลขนั้นมีจุดมุ่งหมายในการโฆษณาอย่างไร 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ จากหนังสือเรียน 
2. นักเรียนร่วมกนัพิจารณาตัวอย่างภาพส่ือโฆษณาต่างๆ ว่า จัดอยู่ในส่ือโฆษณาลักษณะใด และมีการโฆษณาตรง
กับจุดมุ่งหมายหรือไม่ อย่างไร 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายลักษณะของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะส่ือทางตรง และส่ือ
แอบแฝง จากนั้นสรุปความรู้ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้เรื่อง ลักษณะของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ มาวิเคราะห์ตัวอย่างภาพส่ือ
โฆษณา แล้วจำแนกตามลักษณะของส่ือโฆษณาเป็นส่ือทางตรง และส่ือแอบแฝง 

3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์และจำแนกตัวอย่างภาพส่ือโฆษณาท่ีหน้าช้ัน
เรียน 

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพตามโฆษณาท่ีครูกำหนด เช่น 
- โฆษณาการใส่คอนแทคเลนส์ตาโต หรือบิ๊กอาย 
- โฆษณากลูตาไธโอนเพื่อผิวขาวกระจ่างใส 
- โฆษณายาลดความอ้วน เห็นผลภายใน 7 วัน 

2. นักเรียนร่วมกนัสรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียนตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด 

  สื่อโฆษณามีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าอย่างไร  
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 
 



 
 
 

ชั่วโมงที่ 3-4 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ : เทคนิคคู่คิดส่ีสหาย 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 7.1 เร่ือง สื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหา
คำตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคำตอบของตนเอง
ให้เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึง่ก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

2. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายคำตอบของคู่ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง  และสรุป
คำตอบท่ีเป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบงานท่ี 7.1  

3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด   

การเลือกซ้ือสินค้าจากสื่อโฆษณาต่างๆควรมีหลักในการพิจารณาอย่างไร 

(ควรพิจารณาจากข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงของสินค้า คุณสมบัติท่ีเราต้องการ  และตรวจสอบเครื่องหมาย อย. หรือ
ข้อมูลเฉพาะในด้านอื่นๆ) 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอใบงานท่ี 7.1 ท่ีหน้าช้ันเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตรวจสอบความถูก
ต้อง และซักถามข้อสงสัยจากการนำเสนอใบงานเพิ่มเติมได้ 

2. นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะ และอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 
9.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
          1) หนังสอืเรยีน สุขศกึษา ม.6 
  2) ตวัอย่างภาพสือ่โฆษณา 
  3) ใบงานที ่7.1 เรื่อง สื่อโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ 
 
10.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 4 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 7.1 ใบงานท่ี 7.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

รายบุคคล 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
11.3 แนวทางแก้ไข 

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

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 
 



 
 

ภาพสื่อโฆษณา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

ภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 

 
 



 
 

ใบงานท่ี 7.1เรื่องสือ่โฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้ักเรยีนพจิารณาสื่อโฆษณา  แลว้ตอบค าถามทีก่ าหนดใหถู้กตอ้ง 
 

สื่อโฆษณา หมายเลข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะของสือ่โฆษณา         
จุดมุ่งหมายในการโฆษณา       
          
          
          
  
อทิธพิลของสือ่ต่อผูบ้รโิภค       
          
          
          
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สื่อโฆษณา หมายเลข   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะของสือ่โฆษณา         
จุดมุ่งหมายในการโฆษณา       
          
          
          
  
 
อทิธพิลของสือ่ต่อผูบ้รโิภค       
          
          
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สื่อโฆษณาแฝง ส่งผลต่อผู้บรโิภคอย่างไร 
 ก. ทำให้รู้จักสินค้ามากข้ึน 
 ข. ทำให้ต้องการสินค้ามากข้ึน 
 ค. ทำให้มีระดับของการปฏิเสธน้อยลง       
 ง. ทำให้มีแรงจูงใจในสินค้าน้ันๆ น้อยลง 
 
2. สื่อโฆษณาใดที่มีความดึงดูดใจได้มากท่ีสุด 
 ก. วิทยุ       ข. โทรทัศน์ 
 ค. หนังสือพิมพ์     ง. อินเทอร์เน็ต 
 
3. การโฆษณาแฝง ไม่ควรจะปรากฏในรายการใดมากท่ีสุด 
 ก. รายการข่าว     ข. รายการบันเทิง 
 ค. รายการเด็ก     ง. รายการสารคดี 
 
4. โฆษณาสินค้าประเภทใด ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัยรุ่น 
 ก. เฟอร์นิเจอร์     ข. เครื่องสำอาง 
 ค. อาหารเสริม     ง. ศัลยกรรมความงาม  
 
5. ข้อใดเป็นสื่อโฆษณาท่ีแตกต่างจากข้ออื่น 
 ก. อั้มโฆษณาแป้งมิสทีน 
 ข. นัทโฆษณายาสระผมแพนทีน 
 ค. แพนเค้กโฆษณากล้องวงจรปิดฟูจิโกะ 
 ง. ตัวละครในเรื่อง 3 หนุ่มเน้ือทอง ใช้เครื่องสำอางมสิทีน 
 
6. หากพบสินค้าที่โฆษณาเกินจริง ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. ไม่เชื่อถือ 
ข. แจ้งตำรวจให้ดำเนินคดี 
ค. ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ง. ขอร้องให้เจ้าของโฆษณาปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณา 

 7. บุคคลใดเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ปลอดภัยที่สุด  
 ก. นุ่น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ ข.
 ออย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีราคาแพง 
 ค. โอ๋ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพผิว 
  ของตนเอง และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 ง. เจี๊ยบ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำแนะนำของ 
  เพ่ือน เพราะเพ่ือนใช้แล้วได้ผลดีมาก 
 
8. เพราะเหตุใด จึงห้ามใช้คำว่า “ ขาวสะอาดทันใจ”ในการ 
 โฆษณาผงซักฟอก 
 ก. เพราะจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
 ข. เพราะจะทำให้มีความต้องการสูง 
 ค. เพราะจะทำให้ได้เปรียบผู้ผลิตรายอื่นๆ 
 ง. เพราะจะทำให้ผู้ผลิตมียอดขายสูงเกินไป 
 
9. เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามใดที่มีผล 
 ทำให้ผิวขาวข้ึน 
 ก. สารปรอท     ข. สารเรติโนอิก  
 ค. สารไฮโดรควิโนน   ง. สารปรอทและแอมโมเนีย  
 

10. ข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ความงามน้ัน 
 ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้ว 

ก. Antioxidant 
ข. Clinically Proven 
ค. Non - Comedogenic 
ง.  Dermatologist–Tested 

 
  
 



 

 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 4 

เรื่อง สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  เรื่อง   การเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัยเวลา  2  ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2.  ตัวชี้วัด  
 พ4.1ม.4-6/2     วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 
  ม.4-6/3ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
 

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นแนวทางสำคัญในการเลือกบริโภคสินค้าจากส่ือ
โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างฉลาดและมีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
4.  สาระการเรียนรู้  
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
  2) สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 



 
 
7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  จัดนิทรรศการส่ือโฆษณา 
 

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า ตนเองเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1)แล้วครูแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกให้สมาชิก 

แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 1 ยี่ห้อ   
3. ตัวแทนนักเรียนออกมารายงานผลการเลือกผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโดยระบุเหตุผลท่ีเลือกผลิตภัณฑ์ 

ผงซักฟอกดังกล่าว 
4. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกในชีวิตประจำวัน 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นท่ี

กำหนด ดังนี้ 
1) แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
2) กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัยและวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

7. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาด
และปลอดภัยจากส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคประกอบในประเด็นท่ีตัวแทนกลุ่มจับสลากได้ ดังนี ้

- สลากหมายเลข 1  ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับยา 
- สลากหมายเลข 2  ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง 
- สลากหมายเลข 3  ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 
- สลากหมายเลข 4  ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 

ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัยจากส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ในประเด็นท่ีตัวแทนกลุ่มจับสลากได้ 

 2. นักเรียนร่วมกนัพิจารณาตัวอย่างภาพส่ือโฆษณาต่างๆ ว่า จัดอยู่ในส่ือโฆษณาลักษณะใด และมีการโฆษณาตรง
กับจุดมุ่งหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

 

 

 



 

 

ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัยจากส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  

2. จากหนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคประกอบ ตามท่ีได้วางแผนร่วมกัน 

 
ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

การเลือกบริโภคสินค้าอย่างฉลาดและปลอดภัย ควรปฏิบัติอย่างไร 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัยจากส่ือโฆษณา 

เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประกอบตามหมายเลขสลากท่ีจับ
ได้ (กลุ่มท่ีได้สลากหมายเลข 1 ท้ังหมดนำเสนอผลงาน แล้วต่อด้วยหมายเลขท่ี 2 และ 3 จนครบทุกกลุ่ม) 
ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบาย หรือยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง 
ขั้นที่ 5  สรุป 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
- สื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพมีอิทธพิลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 

(มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามจุดประสงค์ในการใช้) 
- หากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เลือกใช้ส่งผลเสียต่อร่างกาย  นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไข หรือเรียกร้องสิทธิ 

ในฐานะผู้บริโภคอย่างไร(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงสื่อโฆษณากับสุขภาพ โดยเลือกสื่อ 

โฆษณาประเภทต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพือ่การเลือกบริโภค พร้อม
ระบุข้อปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
2) การบอกแนวทางการเลือกบริโภคสินค้าจากส่ือโฆษณาอย่างฉลาดและปลอดภัย 
3) การระบุสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
4) การบอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4เร่ือง สื่อโฆษณากับสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
-หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 

 - ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 
 - สลาก 
-http://www.fda.moph.go.th/ 
-http://www.ocpb.go.th/list_law.asp 
-http://www.oryor.com/oryor/index.html 
 
10.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 4 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจนิทรรศการแสดงส่ือโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพ 

แบบประเมินการจัดนิทรรศการแสดง
ส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.ocpb.go.th/list_law.asp
http://www.oryor.com/oryor/index.html


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

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

 
11.4 แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 5 
แผนบูรณาการพฤกศาสตร ์

เรื่อง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การสร้างเสรมิความปลอดภัยในชุมชน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5เรื่อง   การเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเวลา  2  ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี5ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐานพ5.1ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยา 

สารเสพติดและความรุนแรง 
2.  ตัวชี้วัด  
 พ5.1 ม.4-6/4วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การป้องกัน และสร้างเสริมความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จะต้องเข้าใจสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแผน และกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  แบบวิเคราะห์ข่าว 
 
 



 
 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

ชั่วโมงที่ 1 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5เร่ือง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 

เพราะเหตุใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ จึงมีการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วง 7 วัน อันตราย
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใดคนท่ีขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์  จึงไม่สวม
หมวกกันน็อก 

3. ครูนำโปสเตอร์ ชมรมคนห่วงหัว มาแสดงให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนพิจารณาถึงเหตุผลท่ีคนไม่สวมหมวก
กันน็อก  

4. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องราวที่เกิดข้ึนกับพรีเซนเตอร์ของชมรมคนห่วงหัว แล้วให้นักเรียนร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

5. ครูนำข่าวเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข่าวให้เพื่อนฟัง 
จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับตัวผู้
ประสบอุบัติเหตุ ครอบครัว และสังคม 

6. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นล่าสุดในชุมชนของตนเอง จากนั้นระบุสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ และผลท่ีเกิดขึ้น 

7. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 

นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากผู้ที่เมาแล้วขับ 

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกนัศึกษาความรู้เรื่อง 
การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จากหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นท่ีครูกำหนด 
 ดังนี ้

- การรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ มีผลต่อการ 
 ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไร 
- การเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุราแล้วขับ ควรจะใช้ยุทธศาสตร์ใด 
 มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในช่วง 7 วันอันตราย และโครงการ 365 วัน

อันตราย หยุดความตายด้วยวินัยจราจร ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุหรือป้องกันอุบัติเหตุ
แตกต่างกันอย่างไร 

 
 
 



 
 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละประเด็นแล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลท่ี
หน้าช้ันเรียน 

4. ครูแจกหนังสือพิมพ์รายวันให้นักเรียนกลุ่มละ 2-3 ฉบับ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าวเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุ 2 ข่าวแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นท่ีกำหนด ดังนี้ 

 - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 - ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้ได้รับอุบัติเหตุ 
 - แนวทางในการป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบผลการวิเคราะห์วิจารณ์แต่ละประเด็นแล้วเขียนลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์ 

วิจารณ์ข่าว จากนั้นนำส่งครูนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า การโทรศัพท์ขณะขับรถ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
ขั้นที่ 3 สรุป 

1. นักเรียนร่วมกนัยกตัวอย่างแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุหรือการลดอุบัติเหตุ  
2. นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ดังนี้ 

1) สถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุ 
2) แนวทางการลดอุบัติเหตุ 

3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนคิดว่า การให้ความรู้ด้านวิจัยจราจรแก่ผู้ขับขี่รถ  เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดประโยชน์และป้องกันอุบัติเหตุ
ได้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
-  หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 
-  โปสเตอร์ และข้อมูลชมรมคนห่วงหัว 
-  ตัวอย่างข่าว 
-  หนังสือพิมพ์รายวัน 
-  แบบบันทึกการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว   
-   http://www.ddd.or.th/aboutus.htm    
-   http://service.emit.go.th/accident/acclogin.php 
-   http://www.roadsafetythai.org/document/page/page_171_091020061835.pdf 
-   http://www.jorpor.com/variety/wp-content/uploads/2011/05/Brochure_K-Warinthorn_29-
04-54-2.jpg 
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10.  การวัดและประเมินผล 

 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่5 

แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่5 

(ประเมนิตามสภาพจรงิ) 

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สงัเกตความมวีนัิย  มคีวามรบัผดิชอบ 
และมจีติสาธารณะ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
11.  บันทึกผลหลังสอน 
 
 11.1   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 



 
 
 
 

11.5 แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 

สถิติอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 
 
 ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 สรุปสถติอิุบตัเิหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่2555 รวม 7 วนั เกดิอบุตัเิหตุรวม 3,093 ครัง้ ผูเ้สยีชวีติ 335 คน ผูบ้าดเจบ็ 3,375 
คนศูนยอ์ านวยการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 สรุปสถติอิุบตัเิหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 รวม 7 วนั เกดิอุบตัเิหตุรวม 3,093 ครัง้ ผูเ้สยีชวีติ 335 คน ผูบ้าดเจบ็ 3,375 คน 
จงัหวดัทีไ่ม่มผีูเ้สยีชวีติทัง้ 7 วนั รวม 10 จงัหวดั 

นาย ยงยุทธวชิยัดษิฐ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานประธาน 
กรรมการและผูอ้ านวยการศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศูนยอ์ านวยการ
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้
รวบรวมสถติอิุบตัเิหตุทางถนนประจ าวนัที ่4 มกราคม 2555 ซึง่เป็นวนัสุดทา้ยของการรณรงคฯ์ เกดิ
อุบตัเิหตุ 237 ครัง้ ลดลงจาก ปี 2554 (270 ครัง้) 33 ครัง้ รอ้ยละ 12.22 ผูเ้สยีชวีติ 21 คน ลดลงจากปี 
2554 (33 คน) 12 คน รอ้ยละ 36.36 ผูบ้าดเจบ็ 259 คน ลดลงจากปี 2554 (297 คน) 38 คน รอ้ยละ 12.79 
จงัหวดัทีเ่กดิอุบตัเิหตสุงูสุด ไดแ้ก่ เชยีงราย 12 ครัง้ จงัหวดัทีม่ผีูเ้สยีชวีติสงูสุด ไดแ้ก่ เชยีงราย และตรงั (2 
คน) จงัหวดัทีม่ผีูบ้าดเจบ็สงูสุด ไดแ้ก่ นครศรธีรรมราช 15 คน จงัหวดัทีไ่มเ่กดิอุบตัเิหตุ รวม 17 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร ฉะเชงิเทรา ตราด นครนายก นนทบุร ีบุรรีมัย ์พงังา ปราจนีบุร ีแมฮ่่องสอน ยโสธร 
ระยอง เลย สระบุร ีสุโขทยั หนองคาย อ านาจเจรญิ และอุบลราชธานี ทัง้นี้ ไดส้รุปอุบตัเิหตทุางถนนรวม 7 
วนั (วนัที ่29 ธ.ค.54 – 4 ม.ค.55) เกดิอุบตัเิหตรุวม 3,093 ครัง้ ลดลงจากปี 2554 ( 3,497 ครัง้) 404 ครัง้ 
รอ้ยละ 11.55 ผูเ้สยีชวีติรวม 335 คน ลดลงจากปี 2554 (358 คน) 23 คน รอ้ยละ 6.42 ผูบ้าดเจบ็รวม 
3,375 คน ลดลงจาก ปี 2554 (3,750 คน) 375 คน รอ้ยละ 10 จงัหวดัทีเ่กดิอุบตัเิหตุสงูสดู ไดแ้ก่ เชยีงราย 
115 ครัง้ จงัหวดัทีม่ผีูเ้สยีชวีติสงูสุด ไดแ้ก ่นครสวรรค ์และบุรรีมัย ์(18 คน) จงัหวดัทีม่ผีูบ้าดเจบ็สงูสุด 
ไดแ้ก่ เชยีงราย 121 คน จงัหวดัทีไ่มม่ผีูเ้สยีชวีติในช่วง 7 วนั รวม 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุโขทยั ตาก 
หนองคาย อุดรธานี ศรสีะเกษ นนทบุร ีตราด สตูล ยะลา และปัตตานี โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากเมาสุรา 
รอ้ยละ 37.28 รองลงมา ขบัรถเรว็เกนิก าหนด รอ้ยละ 20.63 ยานพาหนะทีเ่กดิอุบตัเิหตุสงูสุด ไดแ้ก่ 
รถจกัรยานยนต์ รอ้ยละ 81.47 รองลงมา ไดแ้ก ่รถกระบะ รอ้ยละ 9.34 ส่วนใหญ่เกดิในเสน้ทางตรง รอ้ยละ 
62.30 บนถนนทางหลวงแผ่นดนิ 37.50 ถนน อบต./หมู่บา้น 32.95 ช่วงเวลาทีเ่กดิอุบตัเิหตุสงูสุด ไดแ้ก่ 
ช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. รอ้ยละ 28.87 ผูบ้าดเจบ็และผูเ้สยีชวีติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวยัแรงงาน รอ้ยละ 
54.56 ทัง้นี้ จากการจดัตัง้จุดตรวจบงัคบัใชก้ฎจราจร ไดเ้รยีกตรวจยานพาหนะ 4,797,164 คนั มผีูถู้ก
ด าเนินคดตีามมาตรการ ลดพฤตกิรรมเสีย่ง 10 มาตรการ รวม 643,445 ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภยั 
200,909 ราย รองลงมา ไมม่ใีบขบัขี ่185,856 ราย 

 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการสอน 
 

 

นายยงยุทธ กล่าวอกีว่า ในภาพรวมสถติอิุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่2555 ทัง้
จ านวนครัง้ในการเกดิอุบตัเิหตุ จ านวนผูเ้สยีชวีติ และจ านวนผูบ้าดเจบ็ ลดลงกว่าช่วงเดยีวกนัของ
ปีทีผ่่านมา แต่อตัราการเกดิอุบตัเิหตุรายใหญ่ทีท่ าใหม้ผีูเ้สยีชวีติจ านวนมาก อยู่ในเกณฑส์งู ซึง่
จากการวเิคราะหพ์บเกดิจากปัจจยัเสีย่งส าคญั 4 ดา้น คอืการขบัรถเรว็เกนิอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 
ผูข้บัขี ่มอีาการอ่อนลา้ หลบัใน ท าใหช้นวตัถุรมิขา้งทาง การไม่สวมหมวกนิรภยั และการโดยสาร
ทา้ยรถกระบะและการไม่คาดเขม็ขดันิรภยั ทัง้นี้ ศปถ. จะไดเ้สนอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด
แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่เมาแลว้ขบั ไม่สวมหมวกนิรภยั และขบัรถเรว็ ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยจดัหาเครื่องมอืการตรวจจบัความเรว็และตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ 
ควบคู่ไปกบัการด าเนินมาตรการควบคุมการจ าหน่ายและการบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์อยา่ง
เคร่งครดั ทัง้นี้ ศปถ.จะไดร้่วมกบัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยด าเนนิการ ลดอุบตัเิหต ุทางถนนต่อเนื่อง
ทัง้ระบบอย่างยัง่ยนื ทัง้ในช่วงปกตแิละช่วงเทศกาล เพื่อขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนใหเ้ป็นไปตามแนวทางส าคญัในการด าเนินงานทศวรรษความปลอดภยัทางถนน (พ.ศ.
2554 – 2563) ซึง่ครอบคลมุทัง้การเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายการก าหนดมาตรฐานยานพาหนะ
และวศิวกรรมจราจรใหป้ลอดภยั การสรา้งจติส านึกเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน การ
พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน และระบบการประเมนิผล ซึง่จะช่วยลดอตัราการเสยีชวีติของ
ประชาชนจากอุบตัเิหตทุางถนน และเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีก่ าหนดใหก้ารป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนเป็น“วาระแห่งชาต”ิ ซึง่ทกุภาคส่วนตอ้งร่วมกนัด าเนินการอย่างเขม้ขน้ ในทกุ
พืน้ที ่

นายวบิูลย ์สงวนพงศ์ อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กล่าวว่า ศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน จะไดส้รุปผลการด าเนนิงานลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2555 และจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนน เสนอทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรพีจิารณาสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัใิหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยก่อนการแถลงขา่ว ไดม้กีลุม่ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ ประมาณ 20 คน ไดเ้ดนิทางมาเพือ่ยื่นหนังสอืกบันายยงยทุธวชิยัดษิฐ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย เพือ่เสนอใหค้วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพือ่ลดจ านวนผูเ้สยีชวีติ บาดเจบ็
จากอุบตัเิหตุ ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนหน้าใหม่ เขา้ไปยุ่งเกีย่ว รวมไปถงึทางกลุม่จะมี
การร่วมประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจสาระของพระราชบญัญตัคิวบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

รวมไปถงึจะมกีารเฝ้าระวงัการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะวนัหยดุยาวในเทศกาลส าคญั เช่น ปีใหม่ หรอื สงกรานต์ ซึง่มอีุบตัเิหตุบนทอ้งถนน
เกดิขึน้มากกว่าปกต ิ

 

                                                                                    ทีม่า : ส านักข่าวแห่งชาต ิกรมประชาสมัพนัธ์ 
: http://thainews.prd.go.th 

 

http://thainews.prd.go.th/


 
เอกสารประกอบการสอน 
 

แบบบนัทึกการวิเคราะหว์ิจารณข่์าว 
 

ค าช้ีแจง ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มเลอืกขา่วเกีย่วกบัการเกดิอุบตัเิหตุ 2 ขา่ว  แลว้วเิคราะหว์จิารณ์ใน
ประเดน็ทีก่ าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ         
              
              
              
              
       
 
ผลทีเ่กดิขึน้กบัผูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุ         
              
              
              
              
      
แนวทางในการป้องกนั หรอืลดอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้       
              
              
               
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

 
ตวัอย่างข่าว 



 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงขอ้เดียว 
 

1. อุบตัเิหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกดิจากสาเหตุใดสูงทีสุ่ด 
 ก. เมาสุรา      ข. ขบัรถเรว็เกนิก าหนด 
 ค. สภาพเครื่องยนต์ช ารุด  ง. เสน้ทางช ารุดเสยีหาย 
 
2. การใชร้ะบบเบรก ABS เป็นยุทธศาสตรก์ารลดอุบตัเิหตุ 
 ดา้นใด 
 ก. ยุทธศาสตรก์ารบงัคบัใชก้ฎหมาย       
 ข. ยุทธศาสตรด์า้นวศิวกรรมการจราจร    
 ค. ยุทธศาสตรก์ารประเมนิผลและสารสนเทศ 
 ง. ยุทธศาสตรด์า้นบรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน 
 
3. การกวดขนัจบักุมการโทรศพัท์ขณะขบัรถเป็นยุทธศาสตร ์
 การลดอุบตัเิหตุดา้นใด 
 ก. ยุทธศาสตรก์ารบงัคบัใชก้ฎหมาย       
 ข. ยุทธศาสตรด์า้นวศิวกรรมการจราจร    
 ค. ยุทธศาสตรก์ารประเมนิผลและสารสนเทศ 
 ง. ยุทธศาสตรด์า้นบรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน 
 
4. “ มาตรการ 3ม 2ข 1ร ”  มคีวามส าคญัอย่างไร 
 ก. ป้องกนัการกระท าผดิของผูใ้ชร้ถ     
 ข. ป้องกนัความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ   
 ค. ป้องกนั และใหค้วามส าคญักบักฎหมาย     
 ง. ป้องกนัและลดการเกิดอุบตัเิหตุ โดยการสรา้งจติส านึก 
  ของผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
 
5. หากไม่สวมหมวกนิรภยั อตัราโทษปรบัตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 300 บาท      ข. ไม่เกนิ 500 บาท 
 ค. ไม่เกนิ 600 บาท    ง. ไม่เกนิ 800 บาท 
 

 6. หากผูข้บัขีไ่ม่พกพาใบขบัขี ่อตัราโทษปรบัตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ไม่เกนิ 300 บาท    ข. ไม่เกนิ 500 บาท  
 ค. ไม่เกนิ 1,000 บาท   ง. ไม่เกนิ 1,500 บาท 
 
7. ผู้ขบัขี่รถ ที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายในระดับใด  
 จึงจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดอันตรายได้ 
 ก. 20 มก.%      ข. เกนิ 30 มก.%  
 ค. เกนิ 45 มก.%     ง. เกนิ 50 มก.%  
 
8. โครงการรณรงคห์รอืประชาสมัพนัธ์ในขอ้ใดทีม่วีตัถุประสงค ์
 ในการป้องกนั และลดอุบตัเิหตุเฉพาะกลุ่ม 
 ก. ชมรม คนห่วงหวั   ข. โครงการโทรไม่ขบั 
 ค. โครงการเมาไม่ขบั  ง. โครงการ 7 วนัอนัตราย 
 
9. เมืองน่าอยู่ เป็นกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
 ก. แสดงขอ้มูลทางดา้นต่างๆ เพื่อความปอดภยัในชุมชน 
 ข. ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
 ค. พฒันางานดา้นสิง่แวดลอ้มและพฤตกิรรมความปลอดภยั 
 ง. พฒันาสุขภาพของคนในชุมชนควบคู่ไปกบัการพฒันา 
  เมอืง 
 
10. การส ารวจความปลอดภยัของชุมชนทีส่มาชกิในชุมชน
 สามารถปฏบิตัไิดค้อืขอ้ใด 

ก. ส ารวจการช ารุดของสายไฟ 
ข. ส ารวจฝาท่อระบายน ้าแตกหกั 
ค. ส ารวจปรมิาณของสมาชกิทีด่ื่มสุราแลว้ขบัรถ 
ง. ส ารวจพฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอ่การเกดิอุบตัเิหตุของสมาชกิ

ในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 6 

เรื่อง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
************************************************************** 

รหัสวิชา พ 33102                                ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การสร้างเสรมิความปลอดภัยในชุมชน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง   ความปลอดภัยในชุมชน        เวลา  2  ช่ัวโมง 

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

สาระท่ี5ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐานพ5.1ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยา 

สารเสพติดและความรุนแรง 
2.  ตัวชี้วัด  
 พ5.1ม.4-6/4วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
  ม.4-6/5มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การวางแผน การกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกในชุมชนจะต้องร่วมกันกำหนด และปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
  2) กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 
 



 
 
7.ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 สังเกต  

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

ความปลอดภัยในชุมชน มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร 

(ความปลอดภัยในชุมชนมีความสำคัญเพราะมนุษย์ต้องการความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนท่ีอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต) 

2. ครูเปิดสกู๊ปข่าวชุมชนปลอดภัย ให้นักเรียนดู จากนั้นให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิกชุมชนในการช่วยกันป้องกัน หรือลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 

3. ครูอธิบายถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการช่วยกันป้องกัน หรือลดการเกิด 
อุบัติเหตุในชุมชน 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ 

 1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
ความปลอดภัยในชุมชน จากหนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ และ
ยกตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติ 
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน 1 โครงการ/กิจกรรม จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตามประเด็น 
ท่ีกำหนด ดังนี้ 

1) การวางแผน และการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุในชุมชน 
2) กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
3) ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอผลงาน แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานท่ีหน้าช้ันเรียน 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการต่างๆพร้อม

เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 สรุป 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

นักเรียนสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างไร 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 
 



 
 

2. นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงงาน เรื่อง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  โดยมีการ 

วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ พร้อมท้ังบอกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนโดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

- การเขยีนโครงงาน 
- การด าเนินงานตามโครงงาน 
- การบนัทกึขอ้มูลและหลกัฐานประกอบ 
- การเขยีนรายงานโครงงาน 
- การน าเสนอโครงงาน 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่5เรื่อง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

 
4. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

-หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6   
  -  สกู๊ปข่าวชุมชนปลอดภัย   
  -   http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=140116 
 -   http://www.safedekthai.com/communities/aboutcommunities.html 

 
10.  การวัดและประเมินผล 

 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ประเมนิการน าเสนอผลงาน แบบประเมนิการน าเสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สงัเกตความมวีนัิย มคีวามรบัผดิชอบ 
และมจีติสาธารณะ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่5 

แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่5 

รอ้ยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

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

http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=140116
http://www.safedekthai.com/communities/aboutcommunities.html


 
 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
11.6 แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
 
 
 
 
 
 
 


