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คำำ�นำำ�
ปัั จ จุุ บัั น ปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ มได้้ ท วีี ค วามรุุ น แรงและ
ส่่งผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากการกระทำ
ของมนุุ ษ ย์์ แต่่ ล ะประเทศจึึงต้้ อ งหามาตรการและผลัั ก ดัั น
ให้้ประชาชนเกิิดจิิตสำนึึกต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการจััดการศึึกษา
ที่่� เ หมาะสม กระบวนการสิ่่� ง แวดล้้ อ มศึึกษาจึึงถูู ก นำมาใช้้
ในการสร้้างการเรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ให้้เกิิดความเข้้าใจ
เกิิดทัักษะ มีีความสำนึึก และห่่วงใยในปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึง
มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะแก้้ปัญ
ั หาหรืือป้้องกัันปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น�
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทยตระหนัักถึึงความสำคััญของครูู
ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่อ� ยู่่�ทั้้ง� เบื้้�องหน้้าและเบื้้�องหลัังของการสร้้างคนรุ่่�นใหม่่
ให้้มีคี วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทุุกระดัับ ตั้้ง� แต่่ตนเอง ครอบครััว
ชุุมชน ประเทศ และโลก รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ให้้มีคี วามรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม มุ่่�งสู่่�สัังคมที่่�น่า่ อยู่่�ตามแนวคิิด
ของสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา
คู่่�มืือกิิจกรรมครููสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับนี้้�เกิิดขึ้้�นจากการศึึกษา
ประเด็็นสำคััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นปััญหาหลัักของโรงเรีียน
และชุุมชน สถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมไทยได้้รวบรวมและทบทวนข้้อมููล
แล้้วนำมาพััฒนาเป็็นคู่่�มืือให้้มีคี วามเหมาะสมและเป็็นประโยชน์์
ต่่อการใช้้งาน โดยมุ่่�งหวัังให้้ครููนำไปใช้้เป็็นแนวทางในการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและ
เจตคติิของนัักเรีียนให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านกระบวนการ
เรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
และหลัักสููตรแกนกลาง มุ่่�งเน้้นการลงมืือปฏิบัิ ติิั จริิง เป็็นการเรีียนรู้้�
แบบไม่่แยกส่่วนหรืือการบููรณาการ และมีีการติิดตามประเมิินผล
ที่่�เชื่่อ� มโยงกัับการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมในโรงเรีียนและชุุมชน
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ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ

สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
สำำ�หรัับครูู

สิ่่� งแวดล้้ อ มศึึ ก ษา เป็็ น การสร้้ า งการเรีี ย นรู้้� “เกี่่� ย วกัั บ ” “ใน”
และ “เพื่่�อ” สิ่่� งแวดล้้อม ผ่่านกิิจกรรมทั้้�งที่่�เป็็นทางการซึ่่�งอิิงกัับสถานศึึกษา
และกิิจกรรมที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ทางการ เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เ รีี ย นเกิิดความเข้้ า ใจ เกิิดทัักษะ
และเห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของสิ่่� งแวดล้้ อ ม โดยเน้้ น ความรู้้� เ กี่่� ย วกัับสิ่่� งแวดล้้ อ ม
ทางกายภาพ สิ่่� งแวดล้้อมทางชีีวภาพ และสิ่่� งแวดล้้อมทางสัังคม เพื่่�อให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมด้้านสมอง (พุุ ทธิิพิิสััย) พฤติิกรรมด้้านจิิตใจ
(จิิตพิิสััย) และพฤติิกรรมด้้านกล้้ามเนื้้�อประสาท (ทัักษะพิิสััย)

สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกัับจำนวนประชากรโลก
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ พฤติิกรรมการบริิโภคของมนุุษย์์ การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ ปริิมาณน้้ำฝน
การเกิิดภาวะภััยแล้้ง วาตภััย การเพิ่่�มสููงขึ้้�นของระดัับน้้ำทะเล การสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ป่่าเสื่่�อมโทรม รวมทั้้�งปััญหา
ขยะมููลฝอย ขยะทะเล และปััญหามลพิิษต่่าง ๆ ทั้้�งน้้ำเสีีย ฝุ่่�นละออง เป็็นต้้น ซึ่่�งปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวนั้้�น
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการกระทำของมนุุษย์์และวิิธีีแก้้ไขปััญหาที่่�นำมาใช้้คืือ การออกกฎหมายควบคุุมและบัังคัับใช้้
ซึ่่�งทั่่�วโลกได้้พยายามปฏิิบััติิตามแต่่ก็็ยัังไม่่ประสบผลสำเร็็จ เพราะการใช้้กฎหมายเป็็นเพีียงการแก้้ไขปััญหา
ที่่�ปลายเหตุุเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นจึึงต้้องหาทางป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาลุุกลามไปมากกว่่านี้้�โดยมองให้้ลึึกลงไปถึึงสาเหตุุ
และผู้้�ก่่อปััญหา
ทั้้� ง นี้้� ผู้้�ก่่ อ ปัั ญ หาก็็ คืื อมนุุ ษย์์ ซึ่่� ง อาจเกิิดจากความรู้้�เท่่ า ไม่่ ถึึ ง การณ์์ ไม่่ มีี ค วามรู้้�เกี่่� ย วกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
หรืืออาจเจตนาทำเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์โดยขาดความตระหนััก ขาดคุุณธรรม และจริิยธรรม
การให้้ ค วามรู้้�เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ มจึึ ง เป็็ น สิ่่� ง จำเป็็ น ที่่� ต้้ อ งทำและควรทำอย่่ า งมีี ร ะบบแบบแผน
โดยสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาจะสามารถพััฒนาประชาชนให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความสำคััญและการทำงาน
ของโลกใบนี้้� รวมถึึงช่่วยเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของมนุุษย์์ จากที่่�เคยปฏิิบััติิต่่อโลกด้้วยความคิิดที่่�ว่่า “โลกนี้้�เป็็นของเรา”
ให้้กลัับมาปฏิิบััติิต่่อโลกในฐานะที่่� “เราเป็็นของโลก” โดยทำหน้้าที่่�ดููแลโลก เลิิกกอบโกยผลประโยชน์์จาก
ทรััพยากรธรรมชาติิ แล้้วหัันมาเป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบแทน รู้้�จักั คุุณค่่าและการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างชาญฉลาด
ท้้ายที่่�สุดุ ให้้ตระหนัักว่่าสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษาสามารถทำให้้ประชาชนหัันมาให้้ความร่่วมมืือในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมของโลก
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1.1 แนวคิิดสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
การที่่�จะทำให้้คนมีีความตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ มีีความสำนึึกและห่่วงใยในปััญหา
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มีผี ลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต และเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการแก้้ไขปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม โดยสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา
นั้้�นเน้้นความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมทางกายภาพ สิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อมทางชีีวภาพ รวมถึึงปััจจััย
ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงสภาพแวดล้้อมและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� สิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษาจึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียน
มีีความรู้้� (Knowledge) เกิิดความตระหนััก (Awareness) ปรัับทััศนคติิ (Attitude) มีีทัักษะ (Skill) และมีีส่่วนร่่วม
(Participation) ดัังภาพที่่� 1

ความรู้้� (Knowledge)

เกิิดความรู้้�และความเข้้าใจพื้้� นฐาน
ของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

ความตระหนััก (Awareness)

การมีีส่่วนร่่วม
(Participation)

เกิิดความตื่่�นตััว ตระหนัักรู้้�
เกี่่�ยวกัับสิ่่ง
� แวดล้้อมโดยรวม

มีีส่่วนร่่วม ลงมืือป้้องกััน
แก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม

ทัักษะ (Skill)

ทััศนคติิ (Attitude)

มีีความสามารถในการชี้้�บ่่ง
และแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม

เกิิดความรู้้�สึึกห่่วงใย ตั้้�งใจจริิง
และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้องกััน
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

ภาพที่่� 1 วััตถุุประสงค์์ของสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
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“ความรู้้�” (Knowledge) ผู้้�เรีียนมีีความเข้้าใจพื้้�นฐานของธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างมนุุษย์์กัับสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันและแนวทางแก้้ไข รวมทั้้�งในเรื่่�องความรัับผิิดชอบ
และบทบาทของตนต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

“ความตระหนััก” (Awareness) ผู้้�เรีียนได้้มีีความตื่่�นตััวกัับสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมและตระหนัักรู้้�

ถึึงผลกระทบจากปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ต่อ่ เนื่่อ� งกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดการพิิจารณาวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาอย่่างรอบด้้าน
นำไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาและผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งแนวกว้้างและแนวดิ่่�ง

“ทััศนคติิ” (Attitude) ผู้้�เรีียนมีีค่า่ นิิยมทางสัังคมที่่�มีคี วามห่่วงใยในสิ่่ง� แวดล้้อมและเกิิดแรงบัันดาลใจ

ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันและปรัับปรุุงสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�น บนพื้้�นฐานความรู้้�สึึกห่่วงใย ตั้้�งใจจริิง
และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการฟื้้�นฟููและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

“ทัักษะ” (Skill) ผู้้�เรีียนมีีความสามารถในการชี้้บ่� ง่ ปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมและสามารถดำเนิินการตรวจสอบ

และร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างรอบด้้าน โดยนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาพััฒนาให้้เป็็น
ทัักษะในการแก้้ไขปััญหา

“การมีีส่่วนร่่วม” (Participation) ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบและเห็็นว่่าปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นเรื่่อ� งเร่่งด่่วน เพื่่อ� ให้้มีกี ารลงมืือแก้้ไขปััญหาเหล่่านั้้�นอย่่างเหมาะสม โดยนำความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้มา
ใช้้ในการดำเนิินงานอย่่างบููรณาการร่่วมกัันในทุุกระดัับ
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1.2ทิิศทางการพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
ระดัับสากล
นัับจากแนวคิิดเรื่่�องการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้ริิเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2515 แนวคิิดสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาก็็ถููกกล่่าวถึึง
ด้้วยเช่่นกััน โดยการประชุุมเกี่่�ยวกัับบทบาทขององค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNESCO) ในงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สหภาพโซเวีียตเมื่่�อปีี พ.ศ. 2520 ได้้ให้้ความสำคััญของสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
(Environmental Education) อย่่างชััดเจนเป็็นครั้้�งแรก
การขัับเคลื่่�อนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาดำเนิินไปพร้้อม ๆ กัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนมาโดยตลอด โดยได้้ประกาศให้้
ปีี พ.ศ. 2557 - 2555 เป็็นทศวรรษแห่่งการศึึกษาเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Decade of Education for Sustainable
Development) เพื่่�อให้้สัังคมมีีความรู้้�ความเข้้าใจและตระหนัักในคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
มีีพฤติิกรรมและการปฏิบัิ ติิั ตนในการปกป้้องและรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม และมีีส่ว่ นร่่วมตััดสิินใจในประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
สิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� มีีความสอดคล้้องโดยตรงกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน หรืือ SDGs (Sustainable Development
Goals) ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� 4 เป้้าหมายที่่� 8 เป้้าหมายที่่� 12 และเป้้าหมายที่่� 13

เป้้าหมายที่่� 4 หรืือ SDG4 การสร้้างหลัักประกัันว่่าทุุกคนมีีการศึึกษาที่่�มีคุี ณุ ภาพ

อย่่ า งครอบคลุุ ม และเท่่ า เทีี ย ม และสนัั บ สนุุ น โอกาสในการเรีี ย นรู้้� ต ลอดชีี วิิ ต
ทั้้�งนี้้� เป้้าหมาย SDG4 นี้้� มีีเป้้าประสงค์์หลััก 7 ประการ ทุุกเป้้าประสงค์์ให้้
ความสำคััญด้้านการศึึกษา โดยเป้้าประสงค์์ที่่� 4.7 ระบุุไว้้ว่่า สร้้างหลัักประกัันว่่า
ผู้้�เรีียนทุุกคนได้้รัับความรู้้�และทัักษะที่่�จำเป็็นสำหรัับส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
รวมไปถึึ ง การศึึ ก ษาสำหรัั บ การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น และการมีีวิิถีีชีีวิิตที่่� ยั่่� ง ยืื น
สิิทธิิ ม นุุ ษ ยชน ความเสมอภาคระหว่่างเพศ การส่่งเสริิมวัั ฒ นธรรมแห่่ง
ความสงบสุุขและไม่่ใช้้ความรุุนแรง การเป็็นพลเมืืองของโลก และความนิิยม
ในความหลากหลายทางวััฒนธรรมและในส่่วนร่่วมของวััฒนธรรมต่่อการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน ภายในปีี พ.ศ. 2573

เป้้าหมายที่่� 8 หรืือ SDG8 ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต่อ่ เนื่่อ� ง ครอบคลุุม
และยั่่�งยืืน การจ้้างงานเต็็มที่่�และมีีผลิิตภาพ และการมีีงานที่่�สมควรสำหรัับทุุกคน
ทั้้�งนี้้� เป้้าหมาย SDG8 นี้้� มีีเป้้าประสงค์์หลััก 10 ประการ โดยเป้้าประสงค์์ที่่� 8.6
ระบุุไว้้ว่่า ลดสััดส่่วนของเยาวชนที่่�ไม่่มีีงานทำ ที่่�ไม่่มีีการศึึกษา และไม่่ได้้รัับ
การฝึึกอบรม ภายในปีี พ.ศ. 2563
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เป้้าหมายที่่� 12 หรืือ SDG12 สร้้างหลัักประกัันให้้มีีรููปแบบการบริิโภค

และการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� เป้้าหมาย SDG12 นี้้� มีีเป้้าประสงค์์หลััก 8 ประการ
โดยเป้้าประสงค์์ที่่� 12.8 ระบุุไว้้ว่่า สร้้างหลัักประกัันว่่าประชาชนในทุุกแห่่ง
มีีข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและความตระหนัั ก ถึึ ง การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น และวิิถีีชีีวิิต
ที่่�สอดคล้้องกัับธรรมชาติิ ภายในปีี พ.ศ. 2573

เป้้ า หมายที่่� 13 หรืือ SDG13 ปฏิิ บัั ติิ การอย่่ า งเร่่ ง ด่่ ว นเพื่่� อ ต่่ อ สู้้�กัั บ

การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศและผลกระทบที่่� เ กิิดขึ้้� น ทั้้� ง นี้้� เป้้ า หมาย
SDG13 นี้้� มีีเป้้าประสงค์์หลััก 3 ประการ โดยเป้้าประสงค์์ที่่� 13.3 ระบุุได้้ว่่า
พััฒนาการศึึกษา การสร้้างความตระหนัักรู้้� และขีีดความสามารถของมนุุษย์์
และของสถาบัั น ในเรื่่� อ งการลดปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การปรัับตััว การลดผลกระทบ และการเตืือนภััยล่่วงหน้้า

ระดัับภููมิิภาค
จากการที่่�ประเทศไทยได้้เข้้าร่่วมเป็็นประเทศสมาชิิกของประชาคมอาเซีียน จึึงได้้มีีความร่่วมมืือด้้านต่่าง ๆ
ในการพััฒนาร่่วมกัันอย่่างเป็็นรููปธรรม ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม และด้้านความมั่่�นคง อาเซีียน
ได้้ให้้ความสำคััญต่อ่ การดำเนิินงานสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเสาหลัักด้้านสัังคมและวััฒนธรรมอาเซียี น
โดยจััดทำแผนปฏิิบััติิการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 และได้้เข้้าร่่วมการประกาศทศวรรษแห่่งการศึึกษาเพื่่�อการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ต่่อมาได้้ประกาศแผนปฏิิบัติิั การสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษาของอาเซีียน พ.ศ. 2551 - 2555
จััดตั้้ง� คณะทำงานอาเซีียนว่่าด้้วยสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา ซึ่ง่� ให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม
และการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�เหมาะกัับท้้องถิ่่�นและชุุมชน และส่่งเสริิมให้้กระบวนการสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาเป็็นเครื่่�องมืือ
สำหรัั บ การพัั ฒ นาเมืืองและเป็็ น แนวปฏิิ บัั ติิข องธุุ ร กิิจที่่� เ ป็็ น มิิตรกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมถึึ ง การจัั ด ตั้้� ง เครืือข่่ า ย
และกระชัับความร่่วมมืือกัับองค์์กรเอกชน มหาวิิทยาลััย และสื่่�อมวลชนทั่่�วภููมิิภาค
ที่่�ผ่่านมามีีกิิจกรรมดำเนิินภายใต้้ขอบเขตของคณะทำงานอาเซีียนว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา ได้้แก่่ โครงการ
รางวััลโรงเรีียนเชิิงนิิเวศน์์อาเซีียน เวทีีอาเซีียนบวกสามด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมกัับเยาวชน โครงการอาเซีียนบวกสามเพื่่อ� ผู้้�นำ
ด้้านการบริิโภคและใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน เทศกาลภาพยนตร์์อาเซีียนเพื่่�อการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
และปีีสิ่่�งแวดล้้อมอาเซีียน โดยรููปแบบการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา และการศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ที่่�เป็็นทางการซึ่่�งผ่่านระบบการเรีียนการสอนของสถาบัันการศึึกษานั้้�น จะบููรณาการสู่่�หลัักสููตรของทุุกระดัับชั้้�น
ส่่วนการดำเนิินงานที่่�ไม่่เป็็นทางการจะเป็็นการผสมผสานกัับกิิจกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจ ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น สัังคม
และวััฒนธรรมแต่่ละท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้เห็็นถึึงประเด็็นสำคััญและความท้้าทายของท้้องถิ่่�น ภููมิิภาค และสิ่่�งที่่�โลกต้้อง
เผชิิญอยู่่�

13

ระดัับประเทศ
การดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาของประเทศที่่�ผ่่านมา ได้้ให้้ความสำคััญและขยายการดำเนิินงาน
ไปยัังภาคส่่วนต่่าง ๆ แต่่หน่่วยงานภาครััฐยัังคงขาดเจ้้าภาพหลัักในการขัับเคลื่่อ� นให้้มีพลั
ี งั และเป็็นรููปธรรม ในขณะที่่�
ภาคธุุรกิิจเอกชนได้้ดำเนิินงานผ่่านกิิจกรรมต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Corporate social responsibility - CSR)
โดยอาศััยความร่่วมมืือกัับองค์์กรพััฒนาเอกชนที่่�ไม่่แสวงหากำไร ซึ่่ง� มีีการทำกิิจกรรมเพิ่่ม� ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ แม้้จะเน้้นเฉพาะ
ในพื้้�นที่่�ของตนเองก็็ตาม แต่่ได้้ส่ง่ ผลให้้เกิิดกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่่เ� ข้้ามารัับรู้้� รัับผิิดชอบ และอาสาในการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
มากขึ้้�น ส่่วนภาคพลเมืืองได้้มีีการปกป้้องทรััพยากรธรรมชาติิในชุุมชน แสดงพลัังในการเรีียกร้้องความเป็็นธรรม
ให้้กับชุ
ั มุ ชน สำหรัับการพััฒนาประเทศในภาพรวม ได้้มีกี ารขยายตััวทางด้้านเศรษฐกิิจและโครงสร้้างการผลิิต มีีระบบ
ทางสัังคมที่่�มั่่�นคงมากขึ้้�น แต่่ยัังพบว่่ามีีปััญหาเชิิงคุุณภาพด้้านการเรีียนรู้้� คุุณธรรมและจริิยธรรม การเสื่่�อมถอย
ทางวััฒนธรรมและเข้้าสู่่�สัังคมพหุุวััฒนธรรมมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังเผชิิญกัับปััญหาใหญ่่ด้้านความเสื่่�อมโทรมของ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
จากปััญหาดัังกล่่าวทำให้้ทิิศทางการพััฒนาประเทศในระยะต่่อไป มีียุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2580 - 2561
เป็็นเป้้าหมายในการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาวตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงไปสู่่�เป้้าหมาย “มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง
ยั่่�งยืืน” ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต ควบคู่่�กัับการปฏิิรููปที่่�สำคััญทั้้�งในส่่วนของการปรัับเปลี่่�ยน
ค่่านิิยมและวััฒนธรรม เพื่่อ� ให้้คนมีีความดีีอยู่่�ในวิิถีีการดำเนิินชีีวิิตและมีีจิิตสำนึึกร่่วมในสัังคมให้้น่า่ อยู่่� มีีการปฏิิรููป
การเรีียนรู้้�แบบพลิิกโฉมในทุุกระดัับตั้้ง� แต่่ระดัับปฐมวััยจนถึึงการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รัักษากลุ่่�มผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ของประเทศให้้มีีจำนวนเพีียงพอที่่�จะผลัักดัันการเติิบโตบนฐานเทคโนโลยีีและนวััตกรรม และการปฏิิรููประบบ
เสริิมสร้้างความรอบรู้้�
นอกจากนี้้� แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2564 - 2560) ทิิศทางของแผน
ได้้กำหนดให้้มีีการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา โดยพััฒนาหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในศตวรรษที่่� 21
ปฏิิรููปการเรีียนรู้้�โดยใช้้ท้อ้ งถิ่่น� เป็็นฐาน พััฒนาสื่่อ� และสนัับสนุุนระบบการเรีียนรู้้�ในชุุมชน ส่่วนแนวทางในการสร้้าง
ความเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้มีีหลายแนวทาง ซึ่่�งมีีแนวทางหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทุุกคนและทุุกภาคส่่วน
ในสัังคม ก็็คืือ การส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านมาตรการต่่าง ๆ อาทิิ การสร้้าง
หลัักสููตรสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อปลููกฝัังเยาวชน การให้้ความรู้้�ผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการบริิโภคสิินค้้า
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่ง่� แวดล้้อม การสนัับสนุุนมาตรฐานและฉลากสิินค้้า รวมทั้้�งการส่่งเสริิมเครืือข่่ายการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยยัังขาดชุุดความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�หลากหลายในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา ทั้้�งมิิติิด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่ง่� แวดล้้อม สิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา และการประยุุกต์์ใช้้งานศิิลปวััฒนธรรม
เพื่่�อสื่่�อสารประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ขาดเวทีีสำหรัับการพััฒนาบุุคลากรที่่�ทำหน้้าที่่� Trainer of Trainer ที่่�จะมา
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ซึ่่�งกัันและกััน จึึงจำเป็็นต้้องเร่่งพััฒนาครููและบุุคลากรหลัักที่่�จะขัับเคลื่่�อนงาน
สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาอย่่างเป็็นระบบ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความตระหนัักรู้้�ของสัังคมต่่อปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
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คู่่�มืือกิิจกรรมครููสิ่่�งแวดล้้อม

1.3รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาเน้้นการเรีียนรู้้�ที่่�นำไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหรืือการปฏิิบััติิเพื่่�อปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษานั้้�นมีีลัักษณะเป็็นสหวิิชาการสามารถนำไปปรัับประยุุกต์์ใช้้กัับสาระการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ได้้ ทั้้�งนี้้�
การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพควรจััดให้้ครอบคลุุมทั้้�งการเรีียนรู้้� “เกี่่�ยวกัับ” “ใน”
และ “เพื่่�อ” สิ่่�งแวดล้้อม ดัังภาพที่่� 2

ค่่านิิยมและเจตคติิ
จริิยธรรมสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่� อ

กัับ

�ยว
เกี่่

ความจริิงของสรรพสิ่่�ง
การเรีียนรู้้�ความจริิง

ใน

ความงามของสรรพสิ่่ง
�
ความมีีเหตุุผล

ภาพที่่� 2 การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
• ศึึกษาเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Education about the Environment) เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับประเด็็นสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ต้อ้ งการให้้ได้้เรีียนรู้้� รวมถึึงประเด็็น
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ศึึกษาเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (Education for the Environment) เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�เรีียนหรืือกลุ่่�มเป้้าหมายได้้ลงมืือทำ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ปััญหาตามบริิบทและศัักยภาพของผู้้�เรีียน
หรืือกลุ่่�มเป้้าหมาย
• ศึึ ก ษาในสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Education in the Environment) เป็็ น การจัั ด การเรีี ย นรู้้� เ พื่่� อ ให้้ ผู้้� เรีี ย น
หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายได้้รัับประสบการณ์์ตรงจากสิ่่�งแวดล้้อม หรืือเป็็นการเรีียนรู้้�จากของจริิง
การจััดการเรีียนรู้้�สิ่ง่� แวดล้้อมศึึกษาให้้บรรลุุเป้้าหมาย จำเป็็นต้้องกำหนดประเด็็นหรืือเนื้้�อหาสาระให้้สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย สอดคล้้องกัับลักั ษณะของกิิจกรรม ซึ่่ง� รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�สิ่ง่� แวดล้้อมศึึกษาที่่�น่า่ สนใจ ได้้แก่่
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การจััดการเรีียนรู้้�แบบไม่่แยกส่่วนหรืือบููรณาการ
กระบวนการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ตามความสนใจ ความสามารถของผู้้�เรีียน โดยการเชื่่�อมโยง
เนื้้�อหาสาระของศาสตร์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กััน ให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับเจตคติิ เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
และสามารถนำความรู้้� ทัักษะ ไปใช้้ในการสร้้างงานเพื่่�อการแก้้ไขปััญหาและใช้้ในชีีวิิตประจำวัันได้้ด้้วยตนเอง
อย่่างเหมาะสมและเต็็มศัักยภาพ โดยลัักษณะของการเรีียนรู้้�แบบไม่่แยกส่่วนหรืือบููรณาการ ประกอบด้้วย
-

เชิิงเนื้้�อหาสาระ เป็็นการผสมผสานเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาสาระในลัักษณะการหลอมรวมกัันของ
หลายศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หรืือนำไปประยุุกต์์ร่่วมกัันได้้ แล้้วตั้้�งเป็็นหน่่วย (UNIT) หรืือหััวเรื่่�อง
(THEME) ขึ้้�นมาตามความเหมาะสม

-

เชิิงวิิธีีการ เป็็นการผสมผสานวิิธีีการเรีียนการสอนแบบต่่าง ๆ เข้้าในการเรีียนรู้้� โดยการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนที่่�หลากหลายวิิธีี การสนทนา การอภิิปราย การใช้้คำถาม การบรรยาย การค้้นคว้้า
และการทำงานกลุ่่�ม การเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน และการนำเสนอข้้อมููล เป็็นต้้น

-

ความรู้้�กับั กระบวนการเรีียนรู้้� โดยออกแบบการเรีียนรู้้�ให้้มีทั้้ี ง� การให้้ความรู้้�และกระบวนการต่่าง ๆ
ไปพร้้อม ๆ กััน เช่่น กระบวนการแสวงหาความรู้้� กระบวนการแก้้ปััญหา และกระบวนการ
สร้้างความคิิดรวบยอด เป็็นต้้น

-

ความรู้้� ความคิิดกัับคุุณธรรม โดยเน้้นทั้้�งพุุทธิิพิิสััยและจิิตพิิสััย เป็็นการเรีียนที่่�มีีการสอดแทรก
คุุณธรรมจริิยธรรมไปพร้้อม ๆ กััน เพื่่�อให้้นัักเรีียนเป็็น “ผู้้�มีีความรู้้� คู่่�คุุณธรรม”

-

ความรู้้�กัับการปฏิิบััติิ เน้้นการลงมืือปฏิิบััติิจริิง ควบคู่่�ไปพร้้อม ๆ กัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
โดยเนื้้�อหาวิิชาการ

-

ความรู้้�ในโรงเรีียนกัับชีีวิิตจริิงของนัักเรีียน พยายามให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�เนื้้�อหาและสามารถนำ
เนื้้�อหาในส่่วนที่่�สััมพัันธ์์กัับชีีวิิตจริิงของผู้้�เรีียนไปใช้้ในการแก้้ปััญหาในชีีวิิตประจำวัันได้้ เพื่่�อให้้
นัักเรีียนได้้เห็็นคุุณค่่าและความหมายในสิ่่�งที่่�ตนเรีียน

การจััดการเรีียนรู้้�แบบสืืบค้้นหาความรู้้� (Inquiry-based learning)
การเรีี ย นรู้้�โดยวิิธีี นี้้� ผู้้� เรีี ย นต้้ อ งเรีี ย นรู้้�ด้้ ว ยตัั ว เอง ไม่่ ใ ช่่ จ ากการฟัั ง บรรยาย ผู้้�สอนจะทำหน้้ า ที่่�
เป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือและอำนวยความสะดวก ผู้้�เรีียนจะค้้นคว้้าหาความรู้้�และคำตอบจากการศึึกษาสำรวจ
โดยผู้้�สอนจะตั้้�งคำถามขึ้้�นมาเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ผู้้�เรีียนคิิดหาคำตอบ การค้้นหาคำตอบอาจทำได้้ด้้วย
การหาข้้อมููลจากกิิจกรรมภาคสนาม การทดลองวิิทยาศาสตร์์ การสััมภาษณ์์ ข้้อมููลในหนัังสืือ อิินเทอร์์เน็็ต
เป็็นต้้น
การเรีียนรู้้�โดยวิิธีีนี้้� ผู้้�สอนควรเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนคิิดเองก่่อนและผู้้�สอนควรสอบถามหรืือตั้้�งคำถาม
ให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดออกมาว่่ามีีความรู้้�ในเรื่่�องใดมาบ้้าง เพราะโดยทั่่�วไปทุุกคนจะมีีความคิิดเป็็นของ
ตนเองอยู่่�แล้้ว ถ้้าผู้้�สอนเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแสดงความคิิด ก็็จะรู้้�ว่่ามีีความรู้้�เดิิมมากน้้อยเท่่าใด แล้้วผู้้�สอน
จะเติิมเต็็มความรู้้�ให้้ แนวคิิดการสร้้างความรู้้�ด้้วยตนเองนี้้�เรีียกว่่าคอนสตรัักทิิวิิซึึม (constructivism)
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การจััดการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ (Cooperative learning)

การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือเป็็นการเรีียนรู้้�ซึ่ง่� กัันและกััน โดยให้้ผู้้�เรีียนได้้มีโี อกาสแลกเปลี่่ย� นความรู้้�กับั สมาชิิก
ในกลุ่่�ม ซึ่่�งคนที่่�วััยใกล้้เคีียงกัันจะสื่่�อสารกัันได้้ดีีกว่่าคนต่่างวััย การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือนั้้�นจััดให้้เรีียนรวมกััน
มากกว่่า 1 คน อาจจัับคู่่�หรืือเป็็นกลุ่่�ม ๆ ละ 3-4 คน ทำงานเป็็นกลุ่่�มได้้ แต่่ละคนต้้องฝึึกวิินััยในตนเอง
ให้้มีีเจตคติิทางวิิทยาศาสตร์์ โดยแต่่ละกิิจกรรมจะนำความรู้้�เดิิมมาเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นและเพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�ได้้จาก
สมาชิิกในกลุ่่�ม
จะเห็็นได้้ว่่า การจััดการเรีียนรู้้�เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษามุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนแบบบููรณาการ เพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�เรีียนหรืือกลุ่่�มเป้้าหมาย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะพบการเรีียนการสอนเกิิดขึ้้�นนอกชั้้�นเรีียน
โดยการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนทำให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกเชื่่�อมโยงและบููรณาการสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ก่่อนหน้้านี้้�กัับสถานการณ์์
จริิงได้้ ตลอดจนเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมด้้านสมอง (พุุทธิิพิิสััย) พฤติิกรรมด้้านจิิตใจ (จิิตพิิสััย)
และพฤติิกรรมด้้านกล้้ามเนื้้�อประสาท (ทัักษะพิิสััย) นอกจากนี้้� การจััดการเรีียนการสอนสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
ที่่�เน้้นการบููรณาการก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกภาคส่่วน โดยการเปลี่่�ยนแปลงเริ่่�มที่่�ตััวผู้้�เรีียน มีีครููเป็็น
ผู้้�สนัับสนุุน ขยัับขยายไปยัังโรงเรีียนและชุุมชนรอบตััว และยัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อสัังคมโลกอีีกด้้วย
การจััดการเรีียนการสอนสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาควรได้้รัับการเผยแพร่่ให้้ทั่่�วถึึงต่่อพลเมืืองกลุ่่�มต่่าง ๆ ในสัังคม
รวมถึึงผู้้�เรีียนที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหรืือพิิการด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินการตามแนวคิิดในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์นั้้�น
จำเป็็นต้้องกำหนดประเด็็นหรืือเนื้้�อหาสาระให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เนื่่อ� งจากในแต่่ละบุุคคล
จะมีีระดัับความสามารถในการรัับรู้้�และเรีียนรู้้�ที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุ ระดัับความสนใจ ความพร้้อมของ
บุุคคล อาชีีพ ประสบการณ์์ สภาพแวดล้้อม รวมถึึงการศึึกษา นอกจากนี้้� การเลืือกใช้้วิิธีีการหรืือกระบวนการ
ให้้เหมาะกัับกลุ่่�มเป้้าหมายยัังเป็็นสิ่่�งสำคััญเช่่นกััน เพราะเด็็กกัับผู้้�ใหญ่่ย่่อมมีีความสามารถในการรัับรู้้�
และเรีียนรู้้�ที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นกระบวนการหรืือวิิธีีการที่่�ใช้้จึึงจำเป็็นต้้องเลืือกให้้เหมาะสม
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กรณีีตััวอย่่างการจััดการศึึกษาที่่�ดีี
ฟิินแลนด์์ ประเทศที่่� ป ระสบผลสำเร็็ จ ในการ ระหว่่างโรงเรีียนและผู้้�สอน • การวััดและการประเมิินผล

จััดการศึึกษา มีีโมเดลการศึึกษา Finnish Model ที่่�เน้้น
การสร้้างความร่่วมมืือกัันระหว่่างโรงเรีียน การเรีียนรู้้�
ที่่�ปรัับให้้เหมาะกัับผู้้�เรีียนแต่่ละคน การพััฒนาผู้้�เรีียน
แบบองค์์รวม มอบหมายความรัับผิิดชอบที่่�มีีพื้้�นฐาน
ของความเชื่่� อ ใจและความเสมอภาคของผลลัั พธ์์
ให้้ ค วามสำคัั ญกัั บ กระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ดัั ง นี้้�
• เน้้นการสร้้างภาวะผู้้�นำอย่่างยั่่�งยืืน • พััฒนาการเรีียน
การสอนตามความต้้องการของชุุมชนและศัักยภาพของ
โรงเรีียน • ผู้้�สอนต้้องพััฒนาความรู้้�ความสามารถของ
ตนเองตลอดเวลา • การจััดการความรู้้�องค์์กรมีีการ
ยกย่่องและให้้รางวััลสำหรัับนวััตกรรม • แลกเปลี่่ย� นเรีียน
รู้้�จากผู้้�ที่่�ประสบความสำเร็็จ • สร้้างชุุมชนการเรีียนรู้้�
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เน้้นความรัับผิิดชอบที่่�ยืืดหยุ่่�น ซึ่่�งจััดการวััดและประเมิิน
ผลการเรีียนรู้้�ที่่�ไม่่ใช่่การทดสอบ • ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ประเมิิน
ผลสััมฤทธิ์์�ของผู้้�เรีียน • มีีการประเมิินด้้วยแบบทดสอบ
มาตรฐานครั้้�งเดีียวเมื่่�อจบการศึึกษาภาคบัังคัับ ผู้้�เรีียน
ชั้้�นเด็็กเล็็กถึึงเกรด 5 ไม่่ต้้องวััดผลเป็็นเกรด • ผู้้�สอน
มีีอิิสระในการวางแผนหลัักสููตร จััดเวลาเรีียนและเลืือก
วิิธีีสอนได้้เอง ทำให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนไม่่เครีียด การจััดการ
เรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำคััญ โดยจััดการเรีียนรู้้�
ในลัักษณะที่่�ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้น ประเมิินตนเอง
ถึึงความสามารถในการตััดสิินใจ วางแผนการเรีียนรู้้�
จนถึึงอนาคต การเรีียนแบบร่่วมมืือ และการเรีียนรู้้�
แบบไม่่แยกส่่วน

สิิงคโปร์์ มีีเป้้าหมายพััฒนาประเทศเป็็นศููนย์์กลาง การพััฒนาผู้้�สอน สนัับสนุุนให้้ผู้้�สอนเข้้าอบรมพััฒนา

ด้้านการศึึกษาและนวััตกรรมของเอเชีีย การศึึกษาของ
สิิงคโปร์์ใช้้ระบบภาษาอัังกฤษ โดยหลัักสููตรการศึึกษาใน
ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษาจะกำหนดให้้ผู้้�เรีียน
ศึึ ก ษาภาษาอัั ง กฤษและภาษาทางการของสิิงคโปร์์
อีีกหนึ่่�งภาษา (จีีน มาเลย์์ หรืือทมิิฬ) มีีจุุดเด่่นดัังนี้้�
• ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนจากครอบครััวที่่�มีีรายได้้ต่่ำ
ทั้้�งค่่าเล่่าเรีียน ค่่าหนัังสืือเรีียน ค่่าชุุดนัักเรีียนสำหรัับ
โรงเรีียนของรััฐ • ให้้เงิินอุุดหนุุนสำหรัับผู้้�เรีียนจาก
ครอบครััวที่่�มีรี ายได้้ต่่ำและปานกลางที่่�ศึกึ ษาในโรงเรีียน
มััธยมอิิสระต่่าง ๆ สนัับสนุุนหลัักสููตร Special Education
Schools • จัั ด สรรงบประมาณจัั ด ทำหลัั ก สูู ต รและ
สถาบัันการศึึกษาสำหรัับเด็็กและเยาวชน เพื่่�อสร้้าง
โอกาสด้้านการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียมกััน • ให้้ความสำคััญกัับ

ความก้้าวหน้้าทางวิิชาการปีีละ 100 ชั่่�วโมง โดยรััฐ
ออกค่่าใช้้จ่่ายให้้ทั้้�งหมด มีี Grow Model คืือโมเดล
เพื่่� อ สร้้ า งผู้้�สอนให้้ เ พีี ย งพอ • ให้้ ค วามสำคัั ญกัั บ
การสรรหาผู้้�บริิหาร หรืือครููใหญ่่มาเป็็นผู้้�นำด้้านการเรีียน
การสอน สำหรัับการติิดตามและประเมิินผลใช้้ระบบ
Performance-based Evaluation เพื่่�อให้้ผู้้�สอนเกิิด
การพััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ โดยต้้องใส่่ใจกัับการสอน
เป็็นอย่่างมาก เพราะผู้้�เรีียนมีีผลต่่อการประเมิินและ
ยัังต้้องติิดต่่อกัับผู้้�ปกครองอย่่างสม่่ำเสมอด้้วย ถ้้าไม่่ผ่า่ น
การประเมิินถึึง 3 ครั้้�ง อาจถููกตััดสิิทธิิในการประกอบ
วิิชาชีีพครูู แต่่หากผู้้�สอนมีีผลงานดีี ก็็มีีโบนััสให้้ตามผล
การประเมิินเช่่นเดีียวกััน
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ความรู้้�เรื่่�อง

สิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ�� ป่่าไม้้ อากาศ พลัังงาน และขยะมููลฝอย
สิ่่� งแวดล้้อม มีีความสำำ �คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตมนุุษย์์และสิ่่� งมีีชีีวิิตทั้้�งหลาย
และมีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์ที่่อ
� าศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ
ปัั จจุุบัันปัั ญหาสิ่่ง� แวดล้้อมทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น โดยเฉพาะปัั ญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ อุุ ท กภััย ภััยแล้้ ง น้ำำ�� เสีี ย มลพิิษ การตััดไม้้ ทำำ�ล ายป่่ า
และการจััดการขยะมููลฝอย ดัังนั้้� น เราควรให้้ ค วามสำำ �คัั ญกัับสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ตั้้ง� แต่่วัันนี้้� ร่่วมมืือร่่วมใจกัันดููแลรัักษาสิ่่� งแวดล้้อมและรัักษาสมดุุลธรรมชาติิ
ไว้้ให้้ดีีที่่�สุุด
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สาระการเรีียนรู้้�: วิิทยาศาสตร์์
ตััวชี้้�วััด: ว 1.1 ป.5/4
ว 1.1 ม.3/6
ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2

2.1 น้ำำ��

น้ำำ�� สำำ�คััญต่่อทุุกชีีวิิตบนโลกโดยเฉพาะมนุุษย์์ เป็็นส่่วนประกอบของระบบต่่าง ๆ ในร่่างกาย

และมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมในทุุกภาคส่่ วน แต่่ละวัันมนุุษย์์ใช้้น้ำ��ำ ปริิมาณมากในการดำำ�รงชีีวิิต
เพื่่� อการอุุปโภคบริิโภค รวมถึึงใช้้ในภาคการท่่องเที่่�ยวและนัันทนาการ ภาคคมนาคม ภาคเกษตรกรรม
และภาคอุุตสาหกรรม ซึ่่�งมีีความสำำ �คััญอย่่างยิ่่�งในการพัั ฒนาประเทศ

น้ำำ��จืืดที่่�นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ ได้้มีีเพีียงร้้อยละ 0.3 ของปริิมาณน้ำำ��จืืดทั้้�งหมดที่่�มีีบนโลก
พื้้�นที่่�ผิิวของโลกมีีน้้ำปกคลุุมอยู่่�ถึึงร้้อยละ 70 แต่่สััดส่่วนของปริิมาณน้้ำทั้้�งหมดร้้อยละ 97.5 เป็็นน้้ำเค็็ม
เหลืือเพีียงร้้อยละ 2.5 เท่่านั้้�นที่่�เป็็นน้้ำจืืด ซึ่่�งหากแบ่่งน้้ำจืืดออกเป็็น 100 ส่่วน ประมาณ 69.6 ส่่วน
ถููกกัักเก็็บในรููปของน้้ำแข็็งและหิิมะ อีีก 30.1 ส่่วน เป็็นน้้ำใต้้ดิิน และ 0.09 ส่่วน เป็็นความชื้้�นในดิิน
และในบรรยากาศ ดััง นั้้�นจึึง เหลืือน้้ำจืืดเพีียง 0.3 ส่่ว น เป็็นน้้ำผิิวดิินที่่�ส ามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ได้้
ซึ่่� ง จะเห็็ น ได้้ ว่่ า เรามีี ป ริิมาณน้้ำจืืดให้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์ น้้ อ ยมาก ๆ แล้้ ว ยิ่่� ง เราใช้้ น้้ ำไปปริิมาณมากเท่่ า ไหร่่
น้้ำก็็จะกลายสภาพไปเป็็นน้้ำเสีียมากขึ้้�นเท่่านั้้�น หากมีีการจััดการหรืือบำบััดที่่�ไม่่ดีี ก็็จะทำให้้เกิิดการปนเปื้้�อน
ไปยัังแหล่่งน้้ำอื่่�นได้้ ส่่งผลให้้มีีแหล่่งน้้ำสำหรัับใช้้อุุปโภคและบริิโภคน้้อยลงไปอีีก จากข้้อมููลสถิิติิที่่�ผ่่านมา
พบว่่าคนไทยมีีอััตราการเกิิดน้้ำเสีียประมาณ 312 ลิิตร/คน/วััน หรืือเทีียบได้้กัับน้้ำที่่�บรรจุุอยู่่�ในขวดน้้ำดื่่�ม
ขนาดใหญ่่ 1.5 ลิิตร จำนวน 208 ขวด เลยทีีเดีียว

สััดส่่วนของน้ำำ��บนโลก
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ประเทศไทยมีีความต้้องการใช้้น้้ำเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ งตามการขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิจและจำนวน
ประชากร ประกอบกัั บทั่่� ว โลกได้้ รัั บ ผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศและปััญหาภาวะ
โลกร้้ อ น ทำให้้ ป ริิมาณน้้ำฝนที่่� ต กตามธรรมชาติิ
เกิิดความไม่่แน่่นอน บางปีีเกิิดน้้ำท่่วม บางปีีเกิิดภััยแล้้ง
หรืือเกิิดทั้้�งสองอย่่างในปีีเดีียวกััน รวมถึึงการบุุกรุุกพื้้�นที่่�
ป่่าต้้นน้้ำและแหล่่งน้้ำสาธารณะ ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบตามมา
จนกลายเป็็ น ความเสี่่� ย งต่่ อ ความต้้ อ งการใช้้ น้้ ำของ
ประเทศ โดยในปีี พ.ศ. 2563/2564 ประเทศไทยมีี
ความต้้องการใช้้น้้ำประมาณ 9,451 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
คิิดเป็็นความต้้องการใช้้น้้ำเพื่่�อการเกษตรสููงถึึงร้้อยละ
50 ของความต้้องการน้้ำทั้้�งหมด รองลงมาเป็็นการใช้้น้้ำ
เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศประมาณร้้อยละ 33 การใช้้น้้ำเพื่่�อ
การอุุปโภคบริิโภคประมาณร้้อยละ 11 และการใช้้น้้ำเพื่่อ�
อุุตสาหกรรมประมาณร้้อยละ 6 ตามลำดัับ โดยน้้ำที่่�ใช้้
อยู่่�ในประเทศได้้มาจากธรรมชาติิ ได้้แก่่ น้้ำท่่า น้้ำฝน
และน้้ำบาดาล
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ในปีี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีีปริิมาณน้้ำฝนเฉลี่่�ย
สููงกว่่าค่่าปกติิและเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา ปริิมาณน้้ำท่่า
โดยธรรมชาติิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีเพิ่่�มขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับปริิมาณน้้ำ
ในอ่่างเก็็บน้้ำที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ส่่ ว นสถานการณ์์ คุุ ณ ภาพน้้ำ
พบว่่าคุุณภาพของน้้ำผิิวดิินดีีขึ้้�น แต่่คุุณภาพน้้ำทะเล
อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�แย่่ลง ส่่วนสถานการณ์์ภััยพิิบััติิด้้านน้้ำ
ได้้ แ ก่่ อุุ ท กภัั ย และภัั ย แล้้ ง พบว่่ า ในปีี พ.ศ. 2564
มีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นลดลงและมีีความรุุนแรงน้้อยกว่่า
ปีี ที่่� ผ่่ า นมา นอกจากนี้้� แ หล่่ ง น้้ำจืืดของประเทศไทย
ยัังประสบกัับปััญหาการรุุกล้้ำของน้้ำเค็็ม ทั้้�งในตอนล่่าง
ของแม่่น้้ำเจ้้าพระยา ท่่าจีีน บางปะกง และแม่่กลอง
ประเทศไทยจึึงกำหนดแผนแม่่บทการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้้ำ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยให้้
ความสำคััญกัับการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู พััฒนาและบริิหาร
จััดการน้้ำ จััดหาแหล่่งน้้ำสำรองเพื่่�อแก้้ปััญหาอุุทกภััย
และภััยแล้้ง รวมทั้้�งการส่่งเสริิมการประหยััดน้้ำ

ประเภทของน้ำำ��ใช้้และน้ำำ��เสีีย
น้้ำใช้้ คืือน้้ำที่่�ได้้จากแหล่่งน้้ำต่่าง ๆ ที่่�สามารถนำมาใช้้ในการอุุปโภคและบริิโภคในชีีวิิตประจำวััน แบ่่งออกเป็็น
ประเภทตามแหล่่งกำเนิิด ดัังนี้้�
น้ำำ��ปร ะปา น้้ำที่่� ม าจากการนำน้้ำผิิวดิินหรืือน้้ำดิิบจากแหล่่ ง น้้ำธรรมชาติิมาเข้้ า สู่่�
กระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพและปริิมาณตามความต้้องการ ซึ่่�งขั้้�นตอนการผลิิต
น้้ำประปาจะใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ซัับซ้้อน ใช้้พลัังงานและสารเคมีีจำนวนมาก อีีกทั้้�ง
การสููบจ่่ายน้้ำไปยัังบ้้านเรืือนก็็ต้้องใช้้พลัังงานและทรััพยากรจำนวนมาก เพื่่�อให้้สามารถ
ส่่งน้้ำไปได้้ไกลและทั่่�วถึึง
น้ำำ��บาดาล น้้ำใต้้ดิินที่่�อยู่่�ลึึกลงไปจากผิิวดิินเกิินกว่่า 15 เมตร ในการสููบน้้ำจากแหล่่งน้้ำ
ใต้้ดิินขึ้้�นมาเพื่่�อนำมาใช้้ประโยชน์์ในครััวเรืือนจะมีีข้้อกำหนดคืือ ต้้องไม่่เป็็นที่่�ลุ่่�มมีีน้้ำขััง
อยู่่�ห่่างจากแหล่่งน้้ำเสีีย ส้้วมซึึม หรืือทางระบายน้้ำ และต้้องใช้้ผู้้�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในการขุุดเจาะและติิดตั้้�งระบบให้้ถููกต้้องตามมาตรฐาน ส่่วนขั้้�นตอนการนำน้้ำบาดาลมาใช้้
จะคล้้ายกัับการผลิิตน้้ำประปา แต่่จะแตกต่่างกัันคืือ ต้้องใช้้เครื่่�องสููบน้้ำชนิิดที่่�มีีแรงดัันสููง
และต้้องเพิ่่ม� ระบบเติิมอากาศและกรองสนิิมเหล็็ก ซึ่่ง� หากสููบมากเกิินไปจะทำให้้ดิินทรุุดได้้
น้ำำ�� ฝน น้้ำที่่� เ กิิดจากการกลั่่� น ตัั ว ของก้้ อ นเมฆกลายเป็็ น หยดน้้ำตกลงมาสู่่�พื้้� น ดิิน
ซึ่่� ง เกิิดขึ้้� น เองตามธรรมชาติิ การกัั ก เก็็ บน้้ ำฝนไว้้ ใ ช้้ ส ามารถช่่ ว ยประหยัั ด พลัั ง งาน
เป็็นการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่ง� ยืืน และยัังช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ย หากมีีการนำน้้ำฝนมาใช้้
แบบที่่�มีีการสััมผััสกัับร่่างกายโดยตรง เช่่น อาบ ดื่่�ม ประกอบอาหาร จะต้้องมีีการบำบััด
หรืือปรัับสภาพให้้ถููกสุุขลัักษณะเสีียก่่อน
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น้้ำเสีีย คืือน้้ำที่่�มีีสิ่่�งเจืือปนต่่าง ๆ มากมาย จนกระทั่่�งกลายเป็็นน้้ำที่่�ไม่่ต้้องการและไม่่เหมาะสมสำหรัับ
ใช้้ประโยชน์์อีีกต่่อไป หรืือถ้้าปล่่อยลงสู่่�ลำน้้ำธรรมชาติิก็็จะทำให้้คุุณภาพน้้ำเสีียหายได้้ แบ่่งออกเป็็นประเภท
ตามแหล่่งกำเนิิด ดัังนี้้�
น้ำำ�� เสีียจากชุุ ม ชน เป็็ น น้้ำเสีี ย ที่่� เ กิิดจากกิิจกรรมต่่ า ง ๆ ของประชาชนที่่� อ าศัั ย อยู่่�
ในชุุมชน ซึ่่�งมีีการปนเปื้้�อนของสารอิินทรีีย์์สููง เช่่น การชำระล้้างร่่างกาย การซัักเสื้้�อผ้้า
การประกอบอาหาร นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงน้้ำที่่�ชะล้้างสิ่่ง� สกปรกจากขยะมููลฝอยและสิ่่ง� ปฏิิกููล
ต่่าง ๆ ซึ่่�งอาจมีีเชื้้�อโรคและพยาธิิปนอยู่่�ด้้วย
น้ำำ��เสีียจากอุุตสาหกรรม เป็็นน้้ำเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการอุุตสาหกรรม ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน
การล้้างวััตถุุดิิบ กระบวนการผลิิต จนถึึงการทำความสะอาด องค์์ประกอบของน้้ำเสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรมจะแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทและขนาดของโรงงาน ซึ่่�งอาจ
มีีการปนเปื้้�อนของสารเคมีีหรืือโลหะหนััก
น้ำำ��เสีียจากเกษตรกรรม เป็็นน้้ำเสีียที่่�เกิิดจากการเพาะปลููก การใช้้ปุ๋๋ย� และสารเคมีีป้อ้ งกััน
หรืือกำจััดศััตรููพืืชอย่่างขาดความระมััดระวัังในระหว่่างการฉีีดพ่่น การชะล้้างโดยฝน ทำให้้
แพร่่กระจายสู่่�แหล่่งน้้ำ โดยน้้ำเสีียประเภทนี้้�จะมีีไนโตรเจน ฟอสฟอรััส โพแทสเซีียม
และสารพิิษต่่าง ๆ ในปริิมาณสููง ส่่วนน้้ำเสีียที่่�เกิิดจากการเลี้้�ยงสััตว์์จะพบสิ่่�งสกปรก
ในรููปแบบของสารอิินทรีีย์์เป็็นส่่วนมาก นอกจากจะสกปรกแล้้วยัังเป็็นแหล่่งแพร่่เชื้้�อโรค
อีีกด้้วย
น้ำำ��เสีียจากการคมนาคมทางเรืือ เป็็นน้้ำเสีียที่่�เกิิดจากการปนเปื้้�อนหรืือรั่่�วไหลของ
น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้กัับเรืือ การเกิิดอุุบััติิเหตุุของเรืือ การขัับถ่่ายสิ่่�งปฏิิกููลของผู้้�ที่่�อาศััย
อยู่่�บนเรืือ รวมทั้้�งการลัักลอบทิ้้�งขยะลงสู่่�แหล่่งน้้ำ

ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของน้ำำ��
น้้ำเป็็นแหล่่งกำเนิิดชีีวิิตของสััตว์์และพืืช มนุุษย์์เรามีีชีีวิิตอยู่่�โดยขาดน้้ำได้้ไม่่เกิิน 3 วััน น้้ำจืืดจึึงนัับว่่า
เป็็นปััจจััยที่่�จำเป็็นต่่อทุุกชีีวิิต ทั้้�งในด้้านการอุุปโภค บริิโภค อุุตสาหกรรม การคมนาคม การเกษตร การท่่องเที่่�ยว
และนัันทนาการ
ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของน้ำำ��ที่่�มีีต่่อมนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น ๆ
เป็็นส่่วนประกอบที่่�มีีมากที่่�สุุดในร่่างกายมนุุษย์์และสััตว์์ต่่าง ๆ โดยมีีสััดส่่วนอยู่่�ประมาณ 2 ใน 3 ส่่วน
ของน้้ำหนัักตััว
	ช่่วยควบคุุมอุุณหภููมิิในร่่างกายมนุุษย์์และสััตว์์ต่่าง ๆ ให้้คงที่่�
	ช่่วยให้้กระบวนการทางเคมีีในร่่างกายดำเนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การย่่อยอาหาร เพื่่�อให้้ได้้อาหาร
ที่่�มีีโมเลกุุลขนาดเล็็กลงจนร่่างกายสามารถดููดซึึมไปใช้้ได้้
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	ช่่วยในการลำเลีียงสารต่่าง ๆ ในร่่างกาย เช่่น การลำเลีียงอาหาร การไหลเวีียนของเลืือด และยัังช่่วย
ขัับของเสีียออกจากร่่างกาย เช่่น ปััสสาวะ เหงื่่�อ โดยปกติิร่่างกายจะสููญเสีียน้้ำไปโดยเฉลี่่�ยประมาณ
2.7 - 3.2 ลิิตรต่่อวััน จึึงต้้องดื่่�มน้้ำทดแทนน้้ำที่่�ร่่างกายสููญเสีียไป
ประโยชน์์ในด้้านอื่่น� ๆ เช่่น ใช้้ในกระบวนการต่่าง ๆ ของอุุตสาหกรรม การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากพลัังงานน้้ำ
การทำการเกษตรและปศุุสััตว์์ เส้้นทางคมนาคมขนส่่ง แหล่่งพัักผ่่อนหย่่อนใจและสถานที่่�เล่่นกีีฬาทางน้้ำ
ใช้้ในการประกอบอาหาร ทำความสะอาด และซัักผ้้า
ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของน้ำำ��ที่่�มีีต่่อพืืช
เป็็นวััตถุุดิิบสำคััญต่่อการสัังเคราะห์์แสงของพืืช
เป็็นปััจจััยที่่�สำคััญต่่อการงอกของเมล็็ดพืืช เพราะน้้ำจะช่่วยทำให้้เปลืือกหุ้้�มเมล็็ดอ่่อนนุ่่�ม ต้้นอ่่อนสามารถ
แทงรากงอกออกมาจากเมล็็ดได้้ง่่าย
เป็็นตััวทำละลายสารอาหารและเกลืือแร่่ต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในดิิน เพื่่�อช่่วยให้้รากดููดซึึมและลำเลีียงไปยััง
ส่่วนต่่าง ๆ ของพืืช ได้้แก่่ ลำต้้น กิ่่�ง ก้้าน และใบ
	ช่่วยในการเจริิญเติิบโตของพืืช โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื้้�อเยื่่�อที่่�กำลัังเจริิญเติิบโต ถ้้าขาดน้้ำก็็จะทำให้้เซลล์์
ยืืดตััวไม่่เต็็มที่่� ต้้นจะแคระแกร็็น และถ้้าขาดน้้ำในปริิมาณมาก พืืชจะเหี่่�ยวและเฉาตายไปในที่่�สุุด
เป็็นส่่วนประกอบที่่�สำคััญของพืืช โดยพืืชบกจะมีีน้้ำเป็็นส่่วนประกอบประมาณร้้อยละ 60 - 90 ส่่วนพืืชน้้ำ
จะมีีน้้ำเป็็นส่่วนประกอบประมาณร้้อยละ 95 - 99

ผลกระทบจากน้ำำ��เสีีย
ผลกระทบต่่อการอุุปโภคและบริิโภค น้้ำเสีียหรืือน้้ำเสื่่�อมคุุณภาพจะส่่งผลกระทบต่่อ
การผลิิตน้้ำใช้้ เนื่่อ� งจากแหล่่งน้้ำที่่�ใช้้ผลิิตน้้ำประปา เช่่น แม่่น้้ำ ลำคลอง อ่่างเก็็บน้้ำ หากเกิิด
ปััญหาเน่่าเสีียหรืือคุุณภาพลดลงจะทำให้้เสีียค่่าใช้้จ่า่ ยในการผลิิตเพิ่่ม� ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ได้้น้้ำประปา
ที่่�มีีคุุณภาพหรืือเข้้าเกณฑ์์มาตรฐานน้้ำดื่่�ม
ผลกระทบต่่อเกษตรกรรม การเกษตรจำเป็็นต้้องใช้้น้้ำในปริิมาณมากและต้้องเป็็น
น้้ำที่่� มีี คุุ ณ ภาพเหมาะสม น้้ำเสีี ย ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิดความเสีี ย หายต่่ อ การเกษตรส่่ ว นใหญ่่
เป็็ น น้้ำเสีี ย ที่่� มีี ค วามเป็็ น กรดเป็็ น ด่่ า งสูู ง มีี ป ริิมาณเกลืืออนิินทรีี ย์์ ห รืือมีี ส ารพิิษสูู ง
ซึ่่� ง พืืชไม่่ ส ามารถใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากน้้ำเสีี ย เหล่่ า นั้้� น ได้้ รวมทั้้� ง อาจทำให้้ เ กิิดดิินเปรี้้� ย ว
ดิินเค็็ ม หรืือปนเปื้้� อ นสารพิิษจนไม่่ เ หมาะแก่่ ก ารเพาะปลูู ก ส่่ ง ผลกระทบให้้ ผ ลิิตผล
ทางการเกษตรลดลง
ผลกระทบต่่ อ อุุ ต สาหกรรม อุุ ต สาหกรรมเกืือบทุุ ก ชนิิดต้้ อ งการใช้้ น้้ ำที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
และปริิมาณมากพอ เพื่่อ� ใช้้ในกระบวนการต่่าง ๆ เช่่น การหล่่อเย็็น การล้้างทำความสะอาด
กระบวนการผลิิต หากน้้ำมีีคุณ
ุ ภาพไม่่เหมาะสมต่่อการใช้้งานจะต้้องมีีการปรัับสภาพน้้ำก่่อน
ซึ่่�งทำให้้มีีต้้นทุุนในการผลิิตสููงขึ้้�น
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ผลกระทบต่่อการสาธารณสุุข น้้ำเสีียเป็็นแหล่่งแพร่่เชื้้อ� โรคและก่่อให้้เกิิดโรคระบาด เช่่น
อหิิวาตกโรค ไข้้ไทฟอยด์์ บิิด และเป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�สััตว์์ที่่เ� ป็็นพาหะของโรคบางชนิิด เช่่น
มาลาเรีีย ไข้้เลืือดออก หากมีีโลหะหนัักหรืือสารพิิษปนเปื้้�อนในแหล่่งน้้ำแล้้วเข้้าสู่่�ร่่างกาย
จะทำให้้เกิิดโรคต่่าง ๆ เช่่น มิินามาตะจากการได้้รัับสารปรอท อิิไต-อิิไตจากการได้้รัับ
สารแคดเมีียม ซึ่่�งล้้วนเป็็นอัันตรายต่่อสััตว์์น้้ำและสุุขภาพอนามััยของประชาชนทั้้�งโดย
ทางตรงและทางอ้้อม
ผลกระทบต่่อการประมง น้้ำเสีียทำให้้สััตว์์น้้ำตายหรืือการขยายพัันธุ์์�ลดลง ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความรุุนแรงของการเกิิดมลภาวะทางน้้ำ เช่่น ถ้้าน้้ำเสีียมากจะทำให้้สััตว์์น้้ำที่่�เป็็นอาหาร
ของมนุุษย์์ตายได้้ แต่่ถ้้าน้้ำเสีียน้้อยอาจทำให้้พืืชและสััตว์์น้้ำขนาดเล็็กที่่�เป็็นอาหารของ
สััตว์์น้้ำขนาดใหญ่่ตายลง ส่่งผลต่่อวงจรของห่่วงโซ่่อาหาร ทำให้้เสีียความสมดุุลทางธรรมชาติิ
เกิิดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสิ่่ง� แวดล้้อม นอกจากนี้้� น้้ำเสีียยัังทำลายแหล่่งเพาะพัันธุ์์�
สัั ต ว์์ น้้ ำ ทำให้้ ผ ลผลิิตทางการประมงลดต่่ำลง ก่่ อ ให้้ เ กิิดผลเสีี ย ต่่ อ ผู้้�บริิโภคโดยตรง
และส่่งผลต่่อไปยัังระบบเศรษฐกิิจ
ผลกระทบต่่อการคมนาคมและแหล่่งท่่องเที่่�ยว แม่่น้้ำ ลำธาร ชายทะเล และแหล่่งน้้ำ
ต่่าง ๆ เมื่่อ� เกิิดความสกปรก เน่่าเสีีย ทำให้้ความสวยงามตามธรรมชาติิหายไป ส่่งผลกระทบ
ต่่อทััศนีียภาพ ไม่่สามารถใช้้สำหรัับกิิจกรรมนัันทนาการ เช่่น ล่่องเรืือ ตกปลา ว่่ายน้้ำ
และทำลายแหล่่งท่่องเที่่�ยวพัักผ่่อนหย่่อนใจ รวมถึึงการมีีสิ่่�งปฏิิกููลลอยขวางอยู่่�ในลำน้้ำ
ส่่งผลให้้ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ในการสััญจรทางน้้ำได้้
ผลกระทบจากเหตุุรำำ�คาญ แหล่่งน้้ำที่่�เน่่าเสีีย นอกจากจะนำมาใช้้ประโยชน์์ไม่่ได้้แล้้ว
ยัังก่่อให้้เกิิดสภาพที่่�ไม่่น่า่ ดููและอาจเกิิดปััญหาส่่งกลิ่่น� เหม็็นรบกวน สร้้างความรำคาญให้้แก่่
ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียงได้้
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แนวทางการอนุุรัักษ์์น้ำำ��
การอนุุรัักษ์์น้้ำ คืือการป้้องกัันปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับน้้ำ และการนำน้้ำมาใช้้เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ในการดำรงชีีวิิต ซึ่่�งมีีแนวทางในการอนุุรัักษ์์น้้ำ ดัังนี้้�
การใช้้น้ำำ��อย่่างประหยััด เป็็นการนำน้้ำมาใช้้เท่่าที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
และคุ้้�มค่่าทั้้�งด้้านการอนุุรัักษ์์น้้ำและตััวผู้้�ใช้้น้้ำเอง นอกจากจะลดค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับค่่าน้้ำ
ยัังทำให้้มีีปริิมาณน้้ำเสีียที่่�จะทิ้้�งลงแหล่่งน้้ำน้้อยลง และป้้องกัันปััญหาการขาดแคลนน้้ำ
ได้้ด้ว้ ย นอกจากนี้้� ควรหมั่่�นตรวจสอบระบบเส้้นท่่อน้้ำ ก๊๊อกน้้ำ เครื่่อ� งสุุขภัณ
ั ฑ์์ อย่่าให้้แตกรั่่ว�
เพราะจะเสีียน้้ำไปโดยเปล่่าประโยชน์์
การสงวนน้ำำ��ไว้้ใช้้  เป็็ น การวางแผนการใช้้ น้้ ำเพื่่� อ ให้้ มีี น้้ ำมาใช้้ ป ระโยชน์์ ต ลอดทั้้� ง ปีี
โดยเฉพาะในช่่วงฤดููแล้้งด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น การทำบ่่อหรืือสระเก็็บน้้ำ การหาภาชนะ
ขนาดใหญ่่เพื่่�อกัักเก็็บน้้ำฝน รวมทั้้�งการสร้้างอ่่างเก็็บน้้ำและระบบชลประทาน
การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��  แหล่่งน้้ำธรรมชาติิต่่าง ๆ นานวัันไปสามารถเกิิดการตื้้�นเขิินได้้
ทำให้้การไหลเวีียนของน้้ำและปริิมาณน้้ำที่่�ต้้องการจะกัักเก็็บลดลง การพััฒนาแหล่่งน้้ำ
เพื่่อ� ให้้มีปี ริิมาณน้้ำเพีียงพอจึึงจำเป็็นต้้องทำการขุุดลอกแหล่่งน้้ำให้้กว้้างและลึึกใกล้้เคีียงกัับ
สภาพเดิิมหรืือมากกว่่า รวมทั้้�งการกำจััดวััชพืืชน้้ำ ตลอดจนจััดหาแหล่่งน้้ำเพิ่่�มเติิม เช่่น
การขุุดเจาะน้้ำบาดาลมาใช้้ แต่่ต้้องระวัังปััญหาการเกิิดดิินทรุุด
การป้้องกัันการเกิิดมลพิิษทางน้ำำ� 
� ปััญหามลพิิษทางน้้ำส่่วนใหญ่่จะเกิิดขึ้้�นในเมืืองใหญ่่
ที่่�มีปี ระชากรอาศััยอยู่่�อย่่างหนาแน่่นหรืือย่่านอุุตสาหกรรม การป้้องกัันปััญหามลพิิษทางน้้ำ
จะต้้องอาศััยกฎหมายเป็็นเครื่่�องมืือ น้้ำเสีียที่่�ระบายจากโรงงานอุุตสาหกรรม โรงพยาบาล
ต้้องควบคุุมอย่่างจริิงจัังและบัังคัับให้้มีีการบำบััดน้้ำเสีียก่่อนทิ้้�งหรืือปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้้ำ
สำหรัับประชาชนทั่่�วไปสามารถช่่วยป้้องกัันการเกิิดน้้ำเน่่าเสีียได้้ด้ว้ ยการไม่่ทิ้้ง� ขยะ สิ่่ง� ปฏิิกููล
หรืือสารพิิษลงสู่่�แหล่่งน้้ำ
การนำำ�น้ำำ��ที่่�ใช้แ้ ล้ว้ กลัับมาใช้้ใหม่่ น้้ำที่่�ถูกู นำไปใช้้แล้้วบางครั้้ง� ยัังสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์
ด้้านอื่่น� ได้้ เช่่น น้้ำจากการล้้างภาชนะสามารถนำไปใช้้รดน้้ำต้้นไม้้ น้้ำจากการซัักผ้้าสามารถ
นำไปถููบ้้านและสุุดท้้ายนำไปใช้้รดน้้ำต้้นไม้้ นอกจากนี้้� น้้ำหลัังจากใช้้ในกระบวนการผลิิต
ของโรงงานอุุตสาหกรรมซึ่่�งมีีอุุณหภููมิิสููงเมื่่�อปล่่อยทิ้้�งไว้้ให้้เย็็นก็็สามารถนำไปใช้้ใหม่่ได้้
แม้้แต่่น้้ำเสีียเมื่่�อผ่่านระบบบำบััดสามารถนำไปใช้้ในกิิจกรรมบางอย่่างของโรงงานได้้ เช่่น
ล้้างทำความสะอาดโรงงาน อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือบางอย่่าง ฯลฯ
การดููแลรัั ก ษาป่่ า ต้้นน้ำำ��  โดยเฉพาะการปลูู ก ป่่ า บริิเวณพื้้� น ที่่� ต้้ น น้้ำหรืือพื้้� น ที่่� ภูู เ ขา
เพื่่� อ ให้้ ต้้ น ไม้้ เ ป็็ น ตัั ว กัั ก เก็็ บน้้ ำและความชุ่่�มชื้้� น ตามธรรมชาติิทั้้� ง บนดิินและใต้้ ดิิ น
เกิิดความสมดุุลตามวััฏจัักรน้้ำ รวมทั้้�งยัังสามารถป้้องกัันปััญหาอื่่�น ๆ ได้้ เช่่น การพัังทลาย
ของดิิน การขาดแคลนน้้ำ และการเกิิดน้้ำท่่วม
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ตััวอย่่างกรณีีและกิิจกรรมการดููแลและอนุุรัักษ์์น้ำำ��
โรงเรีียนสาคลีีวิิทยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา โรงเรีียนต้้นแบบในการพิิทัักษ์์น้้ำอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยเข้้าร่่วม
โครงการ “เยาวชนพิิทัักษ์์สายน้้ำ” แห่่งแรกในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ด้้วยความร่่วมมืือระหว่่างผลิิตภััณฑ์์
น้้ำดื่่�มเนสท์์เล่่ เพีียวไลฟ์์ และ WWF ประเทศไทย มีีการปรัับสภาพคููน้้ำรอบ ๆ โรงเรีียนด้้วยการขุุดลอก เก็็บขยะ
และวััชพืืช ติิดตั้้�งระบบเพิ่่�มออกซิิเจนแบบง่่าย และทำแพผัักเพื่่�อช่่วยปรัับคุุณภาพของน้้ำ เมื่่�อคุุณภาพของน้้ำดีีขึ้้�น
ได้้มีีการปล่่อยพัันธุ์์�ปลาและหอย เพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารและสามารถเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับโรงเรีียน ซึ่่�งจะมีีกลุ่่�มนัักเรีียน
แต่่ละชั้้�นเป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบแต่่ละกิิจกรรมอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�เยาวชนพิิทัักษ์์สายน้้ำ
เพื่่�อปลููกจิิตสำนึึกนัักเรีียน นัักศึึกษา และประชาชนทั่่�วไปในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยาเรื่่�องการอนุุรัักษ์์และจััดการ
ทรััพยากรน้้ำในชุุมชนและท้้องถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน โดยภายในศููนย์์แบ่่งออกเป็็น 4 สถานีี ได้้แก่่
สถานีีที่่� 1 น้ำำ��จืืด อยู่่�หนใด ให้้ความรู้้�เรื่่�องต้้นกำเนิิดของแหล่่งน้้ำจืืด เพื่่�อให้้เห็็นสถานการณ์์ของน้้ำอุุปโภค
และบริิโภคในปััจจุุบััน สร้้างความตระหนัักและจิิตสำนึึกในการอนุุรัักษ์์น้้ำ
สถานีีที่่� 2 อดีีต ปัั จจุุ บัั น คลองขนมจีี น สายน้ำำ�� แห่่ ง ชีีวิิ ต เป็็ น การบอกเล่่ า ประวัั ติิ ความเป็็ น มา
ของคลองขนมจีีน แหล่่งน้้ำสำคััญของโรงเรีียน ชุุมชน และท้้องถิ่่�น และการเปลี่่�ยนแปลงของแหล่่งน้้ำที่่�เกิิดจาก
การกระทำของมนุุษย์์ เพื่่�อเชื่่�อมโยงให้้มองเห็็นปััญหาและเกิิดความตระหนัักในการดููแลใส่่ใจแหล่่งน้้ำ
สถานีีที่่� 3 โซ่่อาหารและสายใย สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำคััญของทรััพยากรน้้ำที่่�มีีคุุณภาพ เพราะความ
อุุดมสมบููรณ์์ของสายน้้ำทำให้้มีีความหลากหลายของสิ่่�งมีีชีีวิิตสายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ ที่่�พึ่่�งพาอาศััย หากน้้ำเน่่าเสีียก็็จะ
ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายของชนิิดพัันธุ์์�และระบบนิิเวศน้้ำ
สถานีีที่่� 4 กิิจกรรมในโครงการเยาวชนพิิทักษ์
ั ส์ ายน้ำำ�� นำเสนอกิิจกรรมต่่าง ๆ ในโครงการที่่�นักั เรีียน เยาวชน
และชุุมชนร่่วมดำเนิินการ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักต่่อการดููแลสายน้้ำและปลููกจิิตสำนึึกให้้หัันมาอนุุรัักษ์์น้้ำ
อย่่างยั่่�งยืืน
จุุดเด่่นที่่�สร้้างความสำเร็็จให้้กัับโรงเรีียนสาคลีีวิิทยาคืือ ความร่่วมมืือร่่วมใจของครูู นัักเรีียน สมาคมศิิษย์์เก่่า
และชุุมชน ที่่�มาร่่วมช่่วยกัันดููแลรัักษาแหล่่งน้้ำและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

0-3578-8463
sakleewitthaya@gmail.com
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คู่่�มืือกิิจกรรมครููสิ่่�งแวดล้้อม

แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
	คุุณภาพน้้ำและการจััดการ
- กรมควบคุุมมลพิิษ
http://pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
แหล่่งน้้ำ
- ศููนย์์การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์โลกและดาราศาสตร์์ (LESA)
http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources
Water
- The U.S. Geological Survey (USGS)
https://www.usgs.gov/science-explorer-results?es=water
ศููนย์์การเรีียนรู้้�เยาวชนพิิทัักษ์์สายน้้ำ
- World Wild Fund for Nature (WWF)
https://www.wwf.or.th/_our_work_th/freshwater_th/youth_water_guardian_th/
ความรู้้�ด้้านการจััดการน้้ำ
- กรมทรััพยากรน้้ำ
http://system.dwr.go.th/knowledge/index.php/th/1

29

2.2 ป่่าไม้้

สาระการเรีียนรู้้�: วิิทยาศาสตร์์
ตััวชี้้�วััด: ว 1.1 ป.5/4
ว 1.1 ม.3/6
ว 1.2 ป.4/1
ว 1.2 ม.1/6, ม.1/7

ป่่าไม้้ เป็็นทรััพยากรที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต เป็็นแหล่่งอาหารและวััตถุุดิิบ แหล่่งต้้นน้ำำ��

ช่่วยเพิ่่� มออกซิิเจน ดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ดัักจัับฝุ่่�นละออง และรัักษาสมดุุลของระบบนิิเวศ
ถ้้าป่่าไม้้ถููกทำำ�ลายย่่อมส่่ งผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัั งคม

ประเทศไทยสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่าไม้้จากการถููกบุุกรุุกในแต่่ละปีี กว่่า 2 หมื่่�นไร่่
ป่่าไม้้เป็็นทรััพยากรที่่�มีีความสำคััญอย่่างมากต่่อประเทศ ทั้้�งในระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
เป็็นทรััพยากรที่่�สามารถทดแทนได้้ แต่่กว่่าจะเป็็นผืืนป่่าที่่�สมบููรณ์์และมีีความหลากหลายทางชีีวภาพต้้องใช้้
เวลานาน ในขณะที่่�การบุุกรุุกและทำลายพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ง่า่ ยและรวดเร็็ว ซึ่่ง� การสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้
ในประเทศไทยมาจากหลายสาเหตุุ ได้้แก่่ การบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่า่ เพื่่อ� ตััดไม้้ไปใช้้ประโยชน์์ การแผ้้วถางพื้้�นที่่�ป่า่ เพื่่อ�
ใช้้ในการเกษตรและที่่�อยู่่�อาศััย การบุุกรุุก ยึึดถืือ และครอบครองพื้้�นที่่�ป่า่ สงวน จากสถิิติิการกระทำผิิดกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการป่่าไม้้ พบว่่า ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2555-2564) คดีีบุุกรุุกเขตพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ
ในความรัับผิิดชอบของกรมป่่าไม้้และเขตพื้้�นที่่�ป่า่ อนุุรักั ษ์์ในความรัับผิิดชอบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่
และพัันธุ์์�พืืชมีีแนวโน้้มลดลง อย่่างไรก็็ตามเพื่่อ� ลดการสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้จึงึ ต้้องมีีการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการปราบปรามการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าอย่่างเข้้มงวดและต่่อเนื่่�อง
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สถานการณ์์ป่่าไม้้
จากโครงการจััดทำข้้อมููลสภาพพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ปีี พ.ศ. 2564 ของกรมป่่าไม้้ รายงานว่่าประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้
จำนวน 102.21 ล้้านไร่่ หรืือร้้อยละ 31.59 ของพื้้�นที่่�ประเทศ ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบขนาดพื้้�นที่่�ป่่าไม้้กัับขนาดพื้้�นที่่�
ของแต่่ละภาค พบว่่า ภาคเหนืือมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้มากที่่�สุุด รองลงมาคืือ ภาคตะวัันตก ภาคใต้้ ภาคตะวัันออก ภาคกลาง
และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตามลำดัับ มีีจัังหวััดที่่�ไม่่พบพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ได้้แก่่ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี และอ่่างทอง
โดยในระยะเวลา 20 ปีี (พ.ศ. 2543 - 2564) มีีอััตราการลดลงของพื้้�นที่่�ป่่าไม้้เท่่ากัับ 0.19 ล้้านไร่่ต่่อปีี นอกจากนี้้�
ในปีี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ 67.85 ล้้านไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 20.97 ของพื้้�นที่่�ประเทศ และ
มีีการจััดตั้้�งป่่าชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าที่่�อนุุญาตให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จััดการ ประชาชนสามารถเข้้าไปใช้้สอยตามวิิถีีชีีวิิตทั้้�งเพื่่�อการทำมาหากิินและประเพณีีความเชื่่�อ โดยมีีกฎระเบีียบ
ข้้อตกลงในการใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มกัันสอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน ในปีี พ.ศ. 2564 มีีป่า่ ชุุมชนจำนวน 12,992
หมู่่�บ้้าน พื้้�นที่่�ป่่ารวม 6.30 ล้้านไร่่ อีีกทั้้�งจำนวนคดีีเกี่่�ยวกัับการกระทำผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการป่่าไม้้ลดลง และไฟ
ป่่ามีีพื้้�นที่่�ถูกู ไฟไหม้้ลดลง เนื่่อ� งจากหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่่�มอาสาสมััครต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ให้้
ความสำคััญกับั การแก้้ไขปััญหาและร่่วมมืือกัันอย่่างจริิงจััง รวมถึึงนโยบายป่่าไม้้แห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ได้้มีกี ารกำหนด
และขัับเคลื่่�อนนโยบายของประเทศเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการป่่าไม้้ทั้้�งระบบ ทัันต่่อสถานการณ์์และเป็็นไปอย่่าง
มีีเอกภาพ เกิิดดุุลยภาพกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำหนดให้้มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้อย่่างน้้อย
ในอััตราร้้อยละ 40 แบ่่งออกเป็็น ป่่าอนุุรัักษ์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ป่่าเศรษฐกิิจและป่่าชุุมชนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15
ของพื้้�นที่่�ประเทศ

ประเภทของป่่าไม้้
ป่่าไม้้ คืือบริิเวณที่่�มีีต้้นไม้้ขนาดต่่าง ๆ หลากหลายชนิิดขึ้้�นอยู่่�อย่่างหนาแน่่นและกว้้างใหญ่่พอที่่�จะมีีอิิทธิิพล
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในบริิเวณนั้้�น เช่่น ความเปลี่่�ยนแปลงของลมฟ้้าอากาศ ความอุุดมสมบููรณ์์ของดิินและน้้ำ มีีสััตว์์ป่่า
และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์ซึ่่�งกัันและกััน แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
1) ป่่าไม้้ประเภทที่่� ไม่่ผลััดใบ (Evergreen Forest) มีีความเขีียวชอุ่่�มตลอดปีี เนื่่�องจากเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ชนิิด
ไม่่ผลััดใบ ป่่าที่่�จััดอยู่่�ในประเภทนี้้� ได้้แก่่
ป่่า ดิิบชื้้�น (Tropical Rain Forest) เป็็ น ป่่ า รกทึึ บ มีี พัั น ธุ์์�ไม้้ ม ากมายหลายชนิิด
กระจััดกระจายตามความสููงตั้้�งแต่่ 0 – 100 เมตรจากระดัับน้้ำทะเล พบมากแถบชายฝั่่�ง
ภาคตะวัันออกและภาคใต้้ พัันธุ์์�ไม้้ส่่วนใหญ่่เป็็นวงศ์์ยาง ไม้้ตะเคีียน กะบาก อบเชย
จำปาป่่า ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกปาล์์ม ไผ่่ ระกำ หวาย บุุกขอน เฟิิร์์น มอส กล้้วยไม้้ป่่า
เถาวััลย์์
ป่่าดิิบแล้้ง (Dry Evergreen Forest) มีีอยู่่�ทั่่ว� ไปตามภาคต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ค่อ่ นข้้างราบหรืือ
ตามหุุบเขา มีีความสููงจากระดัับน้้ำทะเล 500 เมตร พัันธุ์์�ไม้้ที่่�สำคััญ เช่่น มะค่่าโมง ยางนา
ยางแดง พะยอม พื้้�นที่่�ป่่าชั้้�นล่่างจะไม่่หนาแน่่นและค่่อนข้้างโล่่งเตีียน
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ป่่าดิิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็็นป่่าที่่�สููงจากระดัับน้้ำทะเลตั้้�งแต่่ 1,000 เมตร
ขึ้้น� ไป ส่่วนใหญ่่อยู่่�บนเทืือกเขาสููงทางภาคเหนืือและบางแห่่งในภาคกลางและภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ พัันธุ์์�ไม้้ที่่ส� ำคััญคืือ ไม้้วงศ์์ก่อ่ เช่่น ก่่อสีีเสีียด ก่่อตาหมููน้อ้ ย อบเชย กำลัังเสืือโคร่่ง
มีีสนเขาปะปนอยู่่� ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกเฟิิร์์น กล้้วยไม้้ดิิน มอส
ป่่าสน (Coniferous Forest) มีีอยู่่�ตามเขาและที่่�ราบบางแห่่งที่่�สููงจากระดัับน้้ำทะเล
ตั้้�งแต่่ 200 เมตรขึ้้�นไป บางครั้้�งพบขึ้้�นปนอยู่่�กัับป่่าแดงและป่่าดิิบเขา พบมากในภาคเหนืือ
และภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ ลัั ก ษณะเป็็ น ป่่ า โปร่่ ง พัั น ธุ์์�ไม้้ ที่่� ส ำคัั ญคืื อ สนสองใบ
และสนสามใบ มีีพวกก่่อต่่าง ๆ ปะปนอยู่่� ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกหญ้้าต่่าง ๆ
ป่่าชายเลน (Mangrove Forest) มีีอยู่่�ตามชายฝั่่�งทะเลหรืือปากแม่่น้้ำที่่�มีีดิินโคลน
และน้้ำทะเลท่่วมถึึง พัันธุ์์�ไม้้ที่่�สำคััญ เช่่น โกงกางใบเล็็ก โกงกางใบใหญ่่ แสม ลำพูู โพทะเล
ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกปรงทะเล เหงืือกปลาหมอ ปอทะเล
ป่่าพรุุหรืือป่่าบึึงน้ำำ��จืืด (Swamp Forest) เป็็นป่่าตามที่่�ลุ่่�มและมีีน้้ำขัังหรืือชื้้�นแฉะ
ตลอดปีี ดิินมีีลัักษณะเป็็น ดิินพีีท ซึ่่�งมีีการทัับถมของอิินทรีียวััตถุุเป็็นเวลานาน แบ่่งออกได้้
2 ลัักษณะ คืือ ป่่าพรุุเสม็็ด หรืือ ป่่าเสม็็ด เป็็นพรุุน้้ำกร่่อยใกล้้ชายทะเล มีีต้้นเสม็็ดขึ้้�น
หนาแน่่น และป่่าพรุุที่่�มีีพัันธุ์์�ไม้้ต่่าง ๆ หลายชนิิดปะปนกััน พัันธุ์์�ไม้้ที่่�สำคััญคืือ อิินทนิิล
น้้ำหว้้า จิิก กัันเกรา กระทุ่่�มน้้ำ ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกหวาย ตะค้้าทอง หมากแดง
ป่่าชายหาด (Beach Forest) มีีอยู่่�ตามชายฝั่่�งทะเลที่่�เป็็นดิินกรวด ทราย และโขดหิิน
ลัักษณะพัันธุ์์�ไม้้จะต่่างกััน ถ้้าชายฝั่่�งเป็็นดิินทรายจะเป็็นสนทะเล ไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกตีีนนก
และไม้้เลื้้�อยอื่่�น ๆ ส่่วนถ้้าเป็็นกรวดหรืือหิินจะเป็็นกระทิิง หููกวาง
2) ป่่าไม้้ประเภทที่่�ผลััดใบ (Deciduous Forest) มีีความเขีียวชอุ่่�มในช่่วงฤดููฝน พอถึึงฤดููแล้้งต้้นไม้้ส่่วนใหญ่่
จะผลััดใบ ทำให้้ป่่าดููโปร่่ง ป่่าที่่�จััดอยู่่�ในประเภทนี้้� ได้้แก่่
ป่่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) มีีอยู่่�ทั่่�วไปตามที่่�ราบและเนิินเขา
ฝนตกไม่่มาก มีีฤดููแล้้งยาวนาน ลัักษณะเป็็นป่่าโปร่่ง ส่่วนมากเป็็นต้้นไม้้ขนาดกลาง
และไม้้ไผ่่ชนิิดต่่าง ๆ พัันธุ์์�ไม้้ที่่�สำคััญ เช่่น สััก แดง ประดู่่� มะค่่าโมง พยุุง ชิิงชััน ตะแบก
ส่่วนไม้้ชั้้�นล่่างเป็็นพวกหญ้้า กก ไม้้ไผ่่ชนิิดต่่าง ๆ เช่่น ไผ่่ป่่า ไผ่่รวก ไผ่่นวล
ป่่าเต็็งรััง (Deciduous Dipterocarp Forest) หรืือที่่� เ รีี ย กว่่ า ป่่ า แดง ป่่ า แพะ
ป่่ า โคก มีี อ ยู่่�ทั่่� ว ไปตามที่่� ร าบและเขาสูู ง ดิินมัั ก เป็็ น ทรายและลูู ก รัั ง พบมากที่่� สุุ ด
ในภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ ลัั ก ษณะเป็็ น ป่่ า โปร่่ ง มีี ต้้ น ไม้้ ข นาดเล็็ ก และกลางขึ้้� น อยู่่�
กระจััดกระจาย ไม่่รกทึึบ มีีหญ้้าชนิิดต่่าง ๆ และไม้้ไผ่่ พัันธุ์์�ไม้้ที่่�สำคััญคืือ เต็็ง รััง พะยอม
มะขามป้้อม ส่่วนไม้้พื้้�นล่่างเป็็นพวกหญ้้า ปรง ไผ่่เพ็็ก กระเจีียว เปราะ
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ป่่าหญ้้า (Savanna Forest) มีีอยู่่�ทุุกภาคบริิเวณป่่าที่่�ถููกแผ้้วถางทำลาย ดิินเสื่่�อมโทรม
และถููกทอดทิ้้�ง หญ้้าจึึงเข้้ามาแทนที่่� ส่่วนใหญ่่เป็็นหญ้้าคา แฝกหอม อ้้อ แขม และอาจพบ
ต้้นไม้้ขึ้้�นบ้้าง เช่่น กระโดน กระถิินป่่า แต้้ว ติ้้�ว สีีเสีียดแก่่น ซึ่่�งเป็็นพวกทนแล้้งและทนไฟ

ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของป่่าไม้้
ป่่ า ไม้้ เ ป็็ น ทรัั พ ยากรธรรมชาติิที่่� มีี คุุ ณ ค่่ า และความสำคัั ญ มีี ต้้ น ไม้้ ที่่� มีี ค วามหลากหลายของชนิิดพัั น ธุ์์�
เป็็นองค์์ประกอบหลััก โดยส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของต้้นไม้้จะมีีหน้้าที่่�แตกต่่างกััน ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม ดัังนี้้�
ดอก ช่่วยล่่อแมลงให้้มาผสมเกสร
ทำหน้้าที่่�ผสมพัันธุ์์�

ผล ห่่อหุ้้�มเมล็็ด
ป้้องกัันเมล็็ดไม่่ให้้ได้้รัับอัันตราย

CO2

O2

ใบ สร้้างอาหารด้้วยกระบวนการสัังเคราะห์์แสง
ใบของพืืชจะดููดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ปล่่อยออกซิิเจนและคายน้้ำทางปากใบ
ลำต้้น ช่่วยพยุุงส่่วนประกอบต่่าง ๆ ได้้แก่่
กิ่่�ง ใบ ดอก ผล เป็็นทางลำเลีียงน้้ำและแร่่ธาตุุ
ที่่�รากดููดขึ้้�นมา ส่่งต่่อไปยัังใบและส่่วนต่่าง ๆ
ของพืืช
ราก ยึึดลำต้้นให้้ติิดกัับพื้้�นดิิน ดููดน้้ำ
และธาตุุอาหารที่่�ละลายน้้ำจากดิิน
แล้้วลำเลีียงขึ้้�นไปยัังส่่วนต่่าง ๆ ของพืืช
โดยผ่่านทางลำต้้นหรืือกิ่่�ง

เมล็็ด เป็็นส่่วนสำคััญที่่�ทำให้้พืืช
สามารถแพร่่กระจาย
และดำรงพัันธุ์์�อยู่่�ได้้
หรืือขยายพัันธุ์์�พืืชชนิิดนั้้�น ๆ

ภาพที่่� 3 ส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของต้้นไม้้

ประโยชน์์ทางตรง
ใช้้ประโยชน์์จากเนื้้�อไม้้ นำมาใช้้ในการดำรงชีีวิิตและการค้้า เช่่น ใช้้ในการก่่อสร้้าง
ทำเครื่่�องเรืือนและเฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องมืือและเครื่่�องใช้้ต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมกัันตั้้�งแต่่โบราณ
เนื่่�องจากมีีราคาถููก น้้ำหนัักเบา และมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อการใช้้สอยที่่�หลากหลาย
รวมถึึงใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการหุุงต้้มและในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ โดยใช้้ในรููปของฟืืนและถ่่าน
ใช้้ประโยชน์์จากสารต่่าง ๆ ที่่�มาจากต้้นไม้้ นำมาใช้้ในอุุตสาหกรรม เช่่น เซลลููโลส
ใช้้ในการทำกระดาษ ไหมเทีียม วััตถุุระเบิิด น้้ำตาล แอลกอฮอล์์ และยีีสต์์ ลิิกนิิน
ใช้้ในการทำวานิิลลา น้้ำหอม เครื่่�องสำอาง ยาถนอมอาหาร และยารัักษาโรคผิิวหนััง
ชัันที่่�ได้้จากไม้้ที่่�สำคััญมีีชัันตะเคีียนตาแมวและชัันกะบาก ใช้้ในการทำน้้ำมัันชัักเงา น้้ำมััน
ที่่�ได้้จากไม้้มาจากต้้นยางนา ยางเหีียง ยางกราด ใช้้ในการทำไต้้ ชัันยาเรืือ และทาบ้้านเรืือน
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ใช้้ประโยชน์์จากผลิิตผลของต้้นไม้้ นำดอก ผล ใบ เมล็็ด มาใช้้เป็็นอาหาร เช่่น หน่่อไม้้
หััวกลอย มััน ใช้้เป็็นยารัักษาโรคหรืือสารกำจััดแมลง เช่่น ยารัักษาความดัันโลหิิตสููง
จากรากของต้้นระย่่อม สารกำจััดแมลงจากสะเดา ใช้้ในการทำเครื่่�องนุ่่�งห่่มหรืืออุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ เช่่น เปลืือก แก่่น ผลของพัันธุ์์�ไม้้บางชนิิด และเถาวััลย์์ใช้้ทำสีีย้้อมผ้้า เมล็็ดฝ้้าย
ใช้้ทำเส้้นใยทอผ้้า ฝาดใช้้ฟอกหนััง

ประโยชน์์ทางอ้้อม
การดัักจัับฝุ่่�นละออง พืืชที่่�ดัักจัับฝุ่่�นละอองได้้มีีทั้้�งไม้้เลื้้�อย ไม้้พุ่่�ม ไม้้ล้้มลุุก และไม้้ยืืนต้้น
โดยพื้้� น ที่่� ที่่� มีี ต้้ น ไม้้ ป กคลุุ ม เยอะจะมีี ค วามสามารถในการลดมลพิิษทางอากาศได้้ สูู ง
ซึ่่� ง มีี ส่่ ว นช่่ ว ยในการลดปัั ญ หาสุุ ข ภาพที่่� เ กิิดจากปัั ญ หาฝุ่่�นละอองในอากาศ เช่่ น
โรคหลอดลมอัักเสบ โรคหอบ
การป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมและลดผลกระทบจากน้ำำ��หลาก ป่่าไม้้จะช่่วยชะลอความเร็็วของ
เม็็ดฝนและช่่วยดููดซัับน้้ำฝนไว้้ในดิินก่่อนที่่�จะไหลลงสู่่�แม่่น้้ำลำคลอง รวมถึึงช่่วยต้้านทาน
ให้้กระแสน้้ำที่่�ไหลบ่่าช้้าลงเมื่่�อเกิิดฝนตกหนััก จึึงช่่วยลดอััตราความรุุนแรงของน้้ำท่่วม
ได้้ในระดัับหนึ่่�ง
การป้้องกัันการพัังทลายของดิิน ป่่าไม้้จะช่่วยลดความรุุนแรงของฝนไม่่ให้้ตกกระทบ
ผิิวดิินโดยตรง ซึ่่�งบริิเวณที่่�พื้้�นป่่ามัักจะมีีเศษไม้้ ใบไม้้ และซากต่่าง ๆ ทั้้�งของพืืชและสััตว์์
คอยช่่วยดููดซัับน้้ำฝนและชะลอความเร็็วของน้้ำที่่�ไหลบ่่าด้้วยการดููดซัับน้้ำลงดิิน ทำให้้น้้ำ
ที่่�ไหลบ่่าลดลง ลดการพัังทลายของดิินที่่�เกิิดจากแรงปะทะของเม็็ดฝนที่่�มีีต่่ออนุุภาคดิิน
และลดการพััดพาอนุุภาคดิินจากน้้ำที่่�ไหลบ่่า
การป้้องกัันความแห้้งแล้้ง ป่่าไม้้ช่่วยให้้มีีน้้ำในลำธารตลอดทั้้�งปีี เนื่่�องจากฝนที่่�ตกลงมา
จะถููกกิ่่�งไม้้ใบไม้้ตามพื้้�นป่่าและดิินที่่�ร่่วนซุุยดููดซัับน้้ำเอาไว้้และค่่อย ๆ ซึึมลงดิิน สะสมเป็็น
น้้ำใต้้ ดิิ นแล้้ ว ซึึ ม ออกตามตาน้้ำหรืือน้้ำซัั บ ไหลลงสู่่�ลำห้้ ว ย ทำให้้ ฤ ดูู แ ล้้ ง ที่่� ไ ม่่ มีี ฝ นตก
แต่่ในลำธารก็็ยัังคงมีีน้้ำไหลอยู่่�ตลอดเวลา เพราะพื้้�นดิินใต้้ป่่าไม้้เปรีียบเสมืือนอ่่างเก็็บน้้ำ
ธรรมชาติิที่่�เก็็บน้้ำไว้้ในฤดููฝน แล้้วระบายออกในฤดููแล้้ง
การกัักเก็็บคาร์์บอน การกัักเก็็บคาร์์บอนของต้้นไม้้ เป็็นกระบวนการที่่�ต้้นไม้้ดููดซัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) จากอากาศมาใช้้ในการเจริิญเติิบโต โดยปลดปล่่อยออกซิิเจน
(O 2 ) ออกมาสู่่�อากาศและกัั ก เก็็ บ คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ซึ่่� ง เป็็ น ก๊๊ า ซเรืือนกระจกไว้้
ในรููปของเนื้้�อไม้้ เป็็นการสร้้างสมดุุลทางธรรมชาติิและช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ในชั้้�นบรรยากาศ เพื่่�อช่่วยลดภาวะโลกร้้อนทางธรรมชาติิอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
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คู่่�มืือกิิจกรรมครููสิ่่�งแวดล้้อม

แหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนของป่่าไม้้ (องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก, 2554)
ประกอบด้้วย 5 แหล่่งหลััก ได้้แก่่
1. มวลชีีวภาพเหนืือพื้้�นดิิน (aboveground biomass)
2. มวลชีีวภาพใต้้ดิิน (belowground biomass)
3. ไม้้ตาย (dead wood)
4. เศษซากพืืช (litter)
5.	อิินทรีียวััตถุุในดิิน (soil organic carbon)

ผลกระทบจากการทำำ�ลายป่่าไม้้
ป่่าไม้้มีีประโยชน์์มากมาย หากป่่าไม้้ถููกทำลายจะส่่งผลกระทบ ดัังนี้้�
ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต การทำลายป่่ า ไม้้ ถืื อได้้ ว่่ า เป็็ น การทำลายแหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
แหล่่งอาหาร และแหล่่งเพาะพัันธุ์์�ของสิ่่�งมีีชีีวิิต ส่่งผลให้้ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในระบบนิิเวศเปลี่่�ยนไป สััตว์์และพืืชบางชนิิดลดจำนวนลงหรืือเกิิดการสููญพัันธุ์์�ได้้
ผลกระทบต่่อทรััพยากรดิิน เกิิดการชะล้้ า งพัั ง ทลายของดิิน เนื่่� อ งจากไม่่ มีี ต้้ น ไม้้
ในการช่่วยสกััดกั้้น� ไม่่ให้้ฝนตกกระทบดิินโดยตรง ช่่วยลดความเร็็วของน้้ำที่่�จะพััดพาหน้้าดิิน
และช่่วยยึึดเหนี่่�ยวดิิน ทำให้้หน้้าดิินพัังทลาย ส่่งผลให้้ดิินขาดความอุุดมสมบููรณ์์
ผลกระทบต่่อทรััพยากรน้ำำ�� การระเหยของน้้ำจากผิิวดิินสููง แต่่การซึึมน้้ำผ่่านผิิวดิินต่่ำ
ดิินดููดซัับและเก็็บน้้ำภายในดิินน้้อยลง ทำให้้น้้ำที่่�ไหลไปตามลำธารลงสู่่�แม่่น้้ำมีีน้้อย
ส่่งผลให้้เกิิดความแห้้งแล้้งในฤดููแล้้งแต่่น้้ำท่่วมในฤดููฝน นอกจากนี้้� การเกิิดน้้ำหลาก
จะพััดพาเอาดิิน โคลน ตะกอน ไหลลงสู่่�แหล่่งน้้ำ ทำให้้ความเข้้มข้้นของสิ่่�งเจืือปนในน้้ำสููง
คุุณภาพของน้้ำแย่่ลง
ผลกระทบต่่อบรรยากาศของโลก ป่่าไม้้เปรีียบเสมืือนปอดของมนุุษย์์ ช่่วยสร้้างออกซิิเจน
ให้้กับั โลก หากป่่าไม้้ถูกู ทำลายก็็จะไม่่มีแี หล่่งสร้้างออกซิิเจนและแหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์
ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ส่่งผลให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน
ผลกระทบต่่อสุุขภาพ เกิิดเชื้้อ� โรคเข้้ามาสู่่�สัังคมมนุุษย์ม์ ากขึ้้น� เช่่น สััตว์์ที่่เ� ป็็นผู้้�ล่่ากำจััดหนูู
ซึ่่�งเป็็นพาหะนำโรคมีีจำนวนลดลงในพื้้�นที่่�ป่่า หนููก็็จะมีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�น ผิิวดิินที่่�ยุุบตััวลง
จากการที่่�ป่่าถููกทำลาย ทำให้้เกิิดหลุุมบ่่อที่่�ขัังน้้ำไว้้จนเกิิดยุุงที่่�แพร่่กระจายโรคมากขึ้้�น
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ การทำลายป่่าไม้้ทำให้้ทรััพยากรในป่่าไม้้ลดลง แหล่่งวััตถุุดิิบที่่ม� า
จากป่่าไม้้ที่่�ใช้้ผลิิตสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคลดลง อาจส่่งผลให้้ราคาสิินค้้าเพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมถึึง
รายได้้ที่่�มาจากอาชีีพที่่�ใช้้ทรััพยากรจากป่่าไม้้ลดลง
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แนวทางการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้
การปลููกไม้้ 3 อย่่าง ให้้ประโยชน์์ 4 อย่่าง พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 ได้้พระราชทานพระราชดำรััส
ให้้ปลููกป่่าแบบผสมผสานที่่�สร้้างความสมดุุลแก่่ธรรมชาติิและสอดคล้้องกัับวิิถีีชุุมชน
ปลููกฝัังจิิตสำนึึกให้้ปลููกต้้นไม้้และรัักษาต้้นไม้้ด้้วยตนเอง การปลููกป่่า 3 อย่่าง คืือ
ป่่าไม้้ใช้้สอย ป่่าไม้้กิินได้้ และป่่าไม้้เศรษฐกิิจ ซึ่่�งจะให้้ประโยชน์์ 4 อย่่าง คืือ ได้้ใช้้สอย
เป็็นแหล่่งรายได้้ เป็็นอาหาร และที่่�สำคััญคืือ ช่่วยอนุุรัักษ์์ดิินและต้้นน้้ำลำธาร
การสร้้างฝายต้้นน้ำำ��ลำำ� ธารหรืื อ ฝายชะลอความชุ่่�มชื้้� น (Check Dam)
เพื่่อ� สร้้างความชุ่่�มชื้้น� ให้้พื้้น� ที่่� ชะลอการไหลของน้้ำให้้ช้า้ ลง และกัักเก็็บตะกอนไม่่ให้้ไหล
เทลงในบริิเวณลุ่่�มน้้ำตอนล่่าง หลัักการควรใช้้วัสั ดุุราคาถููกและหาง่่ายในท้้องถิ่่น� ปิิดกั้้น�
ร่่องน้้ำกัับลำธารเล็็กเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อใช้้เก็็บกัักน้้ำและตะกอนดิินไว้้บางส่่วน โดยน้้ำ
ที่่�กัักเก็็บไว้้จะซึึมเข้้าไปในดิินทำให้้ความชุ่่�มชื้้�นแผ่่ขยายออกไปทั้้�งสองข้้าง สามารถ
ปลููกพัันธุ์์�ไม้้ป้้องกัันไฟ พัันธุ์์�ไม้้โตเร็็ว และพัันธุ์์�ไม้้ไม่่ทิ้้�งใบ ทำให้้ต้้นน้้ำลำธารมีีสภาพ
เขีียวชอุ่่�ม
การฟื้้น� ฟููสภาพป่่าหรืือปลููกป่่าทดแทน ปลููกในพื้้�นที่่�เสื่่อ� มโทรมหรืือพื้้�นที่่�ต้น้ น้้ำลำธาร
ที่่�ถููกบุุกรุุกแผ้้วถาง โดยควรจะทดลองปลููกต้้นไม้้ชนิิดโตเร็็วคลุุมแนวร่่องน้้ำเสีียก่่อน
เพื่่�อให้้ความชุ่่�มชื้้�นค่่อย ๆ แผ่่ขยายออกไปทั้้�งสองร่่องน้้ำ ซึ่่�งจะทำให้้ต้้นไม้้งอกงาม
และมีีส่่วนช่่วยป้้องกัันไฟป่่า เพราะไฟจะเกิิดง่่ายหากป่่าขาดความชุ่่�มชื้้�น ในปีีต่่อไป
ก็็ให้้ปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�ถััดขึ้้�นไป ความชุ่่�มชื้้�นก็็จะแผ่่ขยายกว้้างต่่อไปอีีก เน้้นการให้้
ความสำคัั ญกัั บ พัั น ธุ์์� ไ ม้้ ท้้ อ งถิ่่� น สอดคล้้ อ งกัั บชีี วิิ ตของประชาชน และต้้ อ งให้้ ค น
อยู่่�ร่่วมกัับป่่าได้้
การป้้องกัันการบุุกรุุกทำำ�ลายป่่า เป็็นแนวทางและมาตรการที่่�สำคััญที่่�ภาคส่่วน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องดำเนิินการร่่วมกััน เพื่่�อลดปััญหาการบุุกรุุกป่่า การลัักลอบ
ตััดไม้้ การลัักลอบเผาป่่า โดยการป้้องกัันสามารถดำเนิินการได้้หลากหลายรููปแบบ เช่่น
การปลูู ก จิิตสำนึึ ก ของประชาชนให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ความสำคัั ญ เกิิดความรัั ก หวงแหน
และเห็็นคุุณค่่าของทรััพยากรป่่าไม้้ ร่่วมกัันดููแลรัักษาป่่าไม้้ การปราบปรามและป้้องกััน
โดยกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษให้้ชััดเจน ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้
ประชาชนเข้้ามาร่่วมสอดส่่องดููแลและลาดตระเวน ปราบปรามการบุุกรุุกตััดไม้้ทำลายป่่า
ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ
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ตััวอย่่างกรณีีและกิิจกรรมการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้
โรงเรีียนเขาน้้อยวิิทยาคม จัังหวััดตราด มีีผืืนป่่าดิิบเขาขนาดใหญ่่กว่่า 30 ไร่่ อยู่่�ใกล้้โรงเรีียน คุุณครููจึงึ ช่่วย
จุุดประกายความคิิดสร้้างแรงบัันดาลใจให้้เด็็กนัักเรีียน เกิิดการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนด้้วยการออกสำรวจพื้้�นที่่�
เพื่่�อศึึกษาและทำความเข้้าใจกัับสภาพป่่าไม้้ จนนำไปสู่่�การตั้้�งกลุ่่�มเยาวชนอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้นัักเรีียนได้้มีีการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนด้้วยการลงมืือทำจริิง
การเรีียนการสอนเน้้นบููรณาการเชื่่�อมโยงกัับสาระการเรีียนรู้้�และการสร้้างทัักษะที่่�เชื่่�อมโยงกัับการประกอบ
อาชีีพ การอนุุรัักษ์์ และการสร้้างจิิตสำนึึก เรีียนรู้้�จากโจทย์์ทางเลืือก เช่่น การทำเกษตร การเพาะพัันธุ์์�ต้้นไม้้
แต่่ละกิิจกรรมจะมีีครููเป็็นที่่�ปรึึกษา และมีีศิิษย์์เก่่า รวมทั้้�งผู้้�รู้้�ในชุุมชน หมุุนเวีียนเข้้ามาเป็็นที่่�ปรึึกษาในด้้านต่่าง ๆ
เช่่น การปลููกป่่าเพิ่่�มเติิมในป่่าเขาน้้อยและป่่าชุุมชนในตำบลห้้วยแร้้ง
นอกจากนี้้� นัักเรีียนยัังสร้้างอััตลัักษณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนใคร คืือ ความรู้้�ในการเพาะขยายพัันธุ์์�เฟิิร์์นและกล้้วยไม้้
ซึ่ง่� ได้้ประโยชน์์สองทาง ทั้้�งเพื่่อ� นำกล้้าไม้้คืืนสู่่�ผืืนป่่าในกิิจกรรมอนุุรักั ษ์์ และสร้้างรายได้้ให้้แก่่สมาชิิกกลุ่่�มจนสามารถ
ยึึดเป็็นอาชีีพได้้

0-9444-89914
Pratan7@gmail.com
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แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สถานการณ์์ทรััพยากรป่่าไม้้
- ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร กรมป่่าไม้้
http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=9
- ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
https://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp
สารานุุกรมทรััพยากรป่่าไม้้
- มููลนิิธิิโครงการสารานุุกรมไทยสำหรัับเยาวชน โดยพระราชประสงค์์ในพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=3&chap=5&page=chap5.htm
	คู่่�มืือจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้
- โครงการส่่วนพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
http://www.psproject.org/News_propagandise.htm
	คู่่�มืือกิิจกรรมสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา
- กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=7917
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2.3 อากาศ

สาระการเรีียนรู้้�: วิิทยาศาสตร์์
ตััวชี้้�วััด: ว 1.1 ป.5/4
ว 1.1 ม.3/6

อากาศ จำำ�เป็็นต่่อการหายใจของสิ่่�งมีีชีีวิิตบนโลก เป็็นความต้้องการพื้้�นฐานของสุุ ขภาพ

และการอยู่่�ดีีมีีสุุขของมนุุษย์์ หากอากาศปะปนไปด้้วยมลพิิ ษ (Air Pollution) จะทำำ�ให้้เกิิด
ผลกระทบทัันทีีหรืือส่่ งผลในระยะยาวต่่อสุุ ขภาพของมนุุษย์์ รวมทั้้�งส่่ งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
และสัั งคมในวงกว้้าง หลายฝ่่ายต้้องร่่วมมืือกัันในการลดและป้้ องกัันการเกิิดมลพิิ ษทางอากาศ
จากแหล่่งกำำ�เนิิด เพื่่� อลดภััยที่่�คุุกคามสุุ ขภาพของผู้้�คนทั้้�งโลก

PM2.5 มลพิิษทางอากาศที่่�มีีอัันตรายต่่อสุุขภาพมากที่่�สุุด
ประเทศไทยในช่่วงที่่�เปลี่่�ยนฤดููกาลจากฤดููหนาวสู่่�ฤดููร้้อนของทุุกปีี จะมีีลมสงบประกอบกัับมีีการผกผััน
กลัับของอุุณหภููมิิ (Inversion) ในระดัับล่า่ ง ส่่งผลให้้ระดัับเพดานการลอยตััวและการกระจายตััวของฝุ่่�นละออง
อยู่่�ในระดัับต่่ำ การไหลเวีียนและถ่่ายเทของอากาศไม่่ดีี จึึงทำให้้การสะสมของฝุ่่�นละอองในบรรยากาศมีีปริิมาณ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นเกิิดปรากฏการณ์์ฝุ่่�นล้้อมเมืือง เริ่่�มส่่งผลรุุนแรงอย่่างเห็็นได้้ชััดตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็ก PM2.5 เป็็นภััยที่่�มองไม่่เห็็น ไม่่มีีกลิ่่�น สามารถเข้้าสู่่�ร่่างกายได้้จากการสููดดมทางโพรงจมููก ปััจจุุบััน
ในเมืืองใหญ่่ประชาชน 9 ใน 10 คน กำลัังเผชิิญกัับคุุณภาพอากาศที่่�มีีมลพิิษเกิินค่่ามาตรฐานที่่�องค์์การ
อนามััยโลกกำหนดไว้้ และในแต่่ละปีีมีีผู้้�คนประมาณ 7 ล้้านคน เสีียชีีวิิตจากมลพิิษทางอากาศ การแก้้ปััญหา
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 จึึงเป็็นวาระแห่่งชาติิ โดยเดืือนพฤศจิิกายน 2563 คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบ
ร่่างแผนปฏิิบัติิั การขัับเคลื่่อ� นวาระแห่่งชาติิเรื่่อ� งการแก้้ไขปััญหามลพิิษฝุ่่�นละอองและแผนเฉพาะกิิจเพื่่อ� การแก้้ไข
ปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง พร้้อมทั้้�งแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่า หมอกควััน
และฝุ่่�นละออง เพื่่�อเป็็นกลไกหลัักในการดููแลและรัับมืือกัับสถานการณ์์
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จากรายงานสถานการณ์์มลพิิษของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2564 โดยกรมควบคุุมมลพิิษ สถานีีตรวจวััดคุุณภาพ
อากาศอััตโนมััติิทั่่ว� ประเทศ (77 สถานีี จาก 46 จัังหวััด) ตรวจพบจำนวนวัันในรอบปีีที่่คุ� ณ
ุ ภาพอากาศเกิินค่่ามาตรฐาน
41 จัังหวััด และไม่่เกิินค่่ามาตรฐาน 5 จัังหวััด ในภาพรวมคุุณภาพอากาศมีีแนวโน้้มดีีกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งพารามิิเตอร์์
ที่่�ยัังเป็็นปััญหา คืือ
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5พบค่่าเฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมงสููงสุุดอยู่่�ในช่่วง 29-414 ไมโครกรััมต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่่าเฉลี่่ย� รายปีีอยู่่�ในช่่วง 10-40
มคก./ลบ.ม. (ค่่ามาตรฐาน 25 มคก./ลบ.ม.) โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีีและจำนวนวัันที่่�เกิิน
มาตรฐานลดลงจากปีี พ.ศ. 2563 ในเกืือบทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศ
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก  PM10 พบค่่าเฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมงสููงสุุดอยู่่�ในช่่วง 42-527 มคก./ลบ.ม.
(ค่่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีอยู่่�ในช่่วง 19-99 มคก./ลบ.ม. (ค่่ามาตรฐาน
50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่่�งลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาในทุุกพื้้�นที่่� โดยมีีเพีียงพื้้�นที่่�ตำบลหน้้าพระลาน
จัังหวััดสระบุุรีี ที่่�ยัังเกิินค่่ามาตรฐาน
ก๊๊าซโอโซน (O3) พบค่่าเฉลี่่�ย 1 ชั่่�วโมงสููงสุุดของแต่่ละจุุดตรวจวััดอยู่่�ในช่่วง 59-178 ส่่วน
ในพัันล้้านส่่วน (พีีพีีบีี) (ค่่ามาตรฐาน 100 พีีพีีบีี) และมีีค่่าเฉลี่่�ย 8 ชั่่�วโมงสููงสุุดอยู่่�ในช่่วง
50-141 พีีพีีบีี (ค่่ามาตรฐาน 70 พีีพีีบีี) โดยค่่าเฉลี่่�ยทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศมีีค่่าเกิินมาตรฐาน
ก๊๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์์  ซัั ล เฟอร์์ ไดออกไซด์์ คาร์์ บ อนมอนนอกไซด์์ (NO2,
SO2, CO) อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานในเกืือบทุุกพื้้�นที่่�ที่่�มีีการตรวจวััด ยกเว้้นไนโตรเจน
ไดออกไซด์์พบเกิินค่่ามาตรฐาน 1 ชั่่�วโมง ในพื้้�นที่่�ตำบลบางโปรง อำเภอเมืือง จัังหวััด
สมุุทรปราการ
ทั้้�งนี้้� ปีี พ.ศ. 2560 – 2563 ประเทศไทยประสบปััญหาปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 สููงมากจนถึึงระดัับ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ (เกิิน 90 ไมโครกรััม/ลููกบาศก์์เมตร) ซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีีทั้้�งประเทศเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะ
ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลมีีค่่าเกิินมาตรฐาน หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำเนิินการเพื่่�อป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง โดยได้้กำหนดให้้มีกี ารแก้้ไขปััญหามลภาวะด้้านฝุ่่�นละอองเป็็นวาระแห่่งชาติิ และกำหนด
มาตรการและแนวทางการดำเนิินงานเพื่่�อเตรีียมการป้้องกัันและลดปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ด้้วย 3 มาตรการ คืือ
(1) การเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพละความเข้้มงวดในการบริิหารจััดการเชิิงพื้้น� ที่่� (2) การป้้องกัันและลดการเกิิดมลพิิษที่่�ต้น้ ทาง
(ยานพาหนะ อุุตสาหกรรม การเผาในที่่�โล่่ง) และ (3) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการมลพิิษและพััฒนา
เครืือข่่ายการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพอากาศ
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อากาศและมลพิิษทางอากาศ
อากาศ คืือสารผสมที่่�เกิิดจากก๊๊าซหลายชนิิด ประกอบด้้วย ไนโตรเจนร้้อยละ 78 ออกซิิเจนร้้อยละ 21 อาร์์กอน
ร้้อยละ 0.9 ส่่วนที่่�เหลืือคืือ ไอน้้ำ คาร์์บอนไดออกไซด์์ และก๊๊าซอื่่�น ๆ โดยอากาศบริิสุุทธิ์์�จะไม่่มีีสีี ไม่่มีีกลิ่่�น
และไม่่มีรี ส ซึ่่ง� มวลก๊๊าซทั้้�งหมดที่่�ห่อ่ หุ้้�มผิิวโลก เรีียกว่่า บรรยากาศ เมื่่อ� รวมกัับปัจั จััยทางกายภาพ เช่่น แรงลม อุุณหภููมิิ
และแสงอาทิิตย์์ ส่่งผลให้้ปริิมาณและองค์์ประกอบของก๊๊าซในอากาศเปลี่่�ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่่�
มลพิิษทางอากาศ คืือภาวะอากาศที่่�มีีสารเจืือปนอยู่่�ในปริิมาณที่่�สููงกว่่าระดัับปกติิเป็็นเวลานานพอที่่�จะทำให้้
เกิิดอัันตรายแก่่มนุุษย์์ สััตว์์ พืืช หรืือทรััพย์์สิินต่่าง ๆ มลพิิษทางอากาศแบ่่งตามแหล่่งกำเนิิดได้้เป็็น 2 แหล่่งใหญ่่ คืือ
1) เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ เช่่น ฝุ่่�นละอองจากลมพายุุ แผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิด ไฟไหม้้ป่่า
2) เกิิดจากการกระทำของมนุุษย์์ เช่่น มลพิิษจากท่่อไอเสีียรถยนต์์ กิิจกรรมทางการเกษตร โรงงานอุุตสาหกรรม
การระเหยของก๊๊าซบางชนิิดจากขยะมููลฝอยและของเสีีย
สารมลพิิษทางอากาศที่่�สำคััญและมีีการติิดตามเฝ้้าระวัังเพื่่�อใช้้เป็็นดััชนีีคุุณภาพอากาศ (Air Quality Index :
AQI) สำหรัับรายงานสถานการณ์์มลพิิษทางอากาศในแต่่ละพื้้�นที่่� ได้้แก่่
ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO) เกิิดจากการเผาไหม้้ที่่�ไม่่สมบููรณ์์ของเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีคาร์์บอนเป็็น
องค์์ประกอบ
ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) พบทั่่�วไปในธรรมชาติิ หรืือเกิิดจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงต่่าง ๆ
และอุุตสาหกรรมบางชนิิด
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) เกิิดจากธรรมชาติิและการเผาไหม้้ เ ชื้้� อ เพลิิงที่่� มีี ก ำมะถัั น
เป็็นส่่วนประกอบ สามารถรวมตััวกัับสารมลพิิษอื่่�นแล้้วก่่อตััวเป็็นอนุุภาคฝุ่่�นขนาดเล็็กได้้
ก๊๊าซโอโซน (O3) เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งในระดัับชั้้�นบรรยากาศที่่�สููงจากผิิวโลกและใกล้้พื้้�นดิิน ก๊๊าซโอโซน
ที่่�เป็็นสารมลพิิษ คืือ ก๊๊าซโอโซนในชั้้น� บรรยากาศที่่�ใกล้้พื้้น� ดิิน เกิิดจากปฏิิกิิริิยาระหว่่างก๊๊าซออกไซด์์
ของไนโตรเจนและสารประกอบอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย โดยมีีแสงแดดเป็็นตััวเร่่งปฏิิกิิริิยา
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก  หรืือ Particulate Matter (PM) คืือ อนุุภาคของแข็็งและหยดละออง
ของเหลวที่่�แขวนลอยกระจายอยู่่�ในอากาศ มีีขนาดตั้้�งแต่่ 0.002 ไมครอน (1 ไมครอน เท่่ากัับ 1 ใน
1,000 ส่่วนของเมตร) ไปจนถึึงขนาดใหญ่่กว่่า 100 ไมครอน หากมีีขนาดเล็็กจะแขวนลอยอยู่่�
ในอากาศได้้นาน ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กที่่�มีีการติิดตามเฝ้้าระวััง ได้้แก่่
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM10) เกิิดจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง การเผาในที่่�โล่่ง
กระบวนการอุุตสาหกรรม การบด การโม่่ หรืือการทำให้้เป็็นผงจากการก่่อสร้้าง
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิิดจากการเผาไหม้้ โดยปีี พ.ศ. 2560
พบว่่า เกิิดจากการเผาในที่่�โล่่งร้้อยละ 54 กระบวนการอุุตสาหกรรมร้้อยละ 17 การคมนาคม
ขนส่่งร้้อยละ 13 การผลิิตไฟฟ้้าร้้อยละ 9 ที่่�อยู่่�อาศััยและแหล่่งธุุรกิิจการค้้าร้้อยละ 7
(กรมควบคุุมมลพิิษ, 2562)
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สำหรัับประเทศไทย สาเหตุุการเกิิดฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กส่่วนใหญ่่จะแตกต่่างกัันตามพื้้�นที่่� เช่่น ภาคเหนืือ
เกิิดจากการเผาในพื้้�นที่่�จำนวนมาก บริิเวณตำบลหน้้าพระลาน จัังหวััดสระบุุรีี เกิิดการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละออง
จากโรงงานอุุตสาหกรรมเหมืืองหิินในพื้้�นที่่�และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง การจราจร การบรรทุุกขนส่่งในพื้้�นที่่� และถนนชำรุุด
ส่่วนกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลเกิิดมาจาก 2 ปััจจััยหลััก คืือ (1) สภาวะทางอุุตุุนิิยมวิิทยา ในช่่วงต้้นปีี
มีีความกดอากาศสููง ส่่งผลให้้มีีช่่วงที่่�สภาพอากาศนิ่่�ง ลมสงบ ทำให้้ฝุ่่�นละอองสะสมในบรรยากาศและมีีปริิมาณ
เพิ่่�มสููงขึ้้�น (2) แหล่่งกำเนิิดมลพิิษหลัักภายในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ การจราจรโดยเฉพาะยานพาหนะที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์ดีีเซล
การเผาในที่่�โล่่งเพื่่�อกำจััดเศษวััสดุุการเกษตร และโรงงานอุุตสาหกรรม

ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของอากาศ
อากาศเป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวเรา มีีความสำคััญและประโยชน์์ต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตบนโลก ดัังนี้้�
จำำ�เป็็นต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต อากาศเป็็นสิ่่�งจำเป็็นต่่อการดำรงชีีวิิตของสิ่่�งมีีชีีวิิต โดยใช้้ออกซิิเจน
ในการหายใจ ใช้้คาร์์บอนไดออกไซด์์ในการสร้้างอาหารของพืืช เป็็นตััวกลางในการเคลื่่�อนที่่�
ของเสีียงทำให้้ได้้ยิินเสีียงต่่าง ๆ รอบตััว และช่่วยให้้เกิิดการลุุกไหม้้ของเชื้้�อเพลิิง
ปรัับอุุณหภููมิิของโลกให้้เหมาะสม ทำให้้โลกไม่่ได้้รัับความร้้อนมากเกิินไปในเวลากลางวััน
และกัักเก็็บความร้้อนไว้้ไม่่ให้้โลกเย็็นลงอย่่างรวดเร็็วในเวลากลางคืืน
ป้้องกัันรัังสีีที่่�เป็็นอัันตรายกัับสิ่่�งมีีชีีวิิต บรรยากาศที่่�ห่่อหุ้้�มโลกทำหน้้าที่่�กรองและดููดซัับ
รัังสีีอััลตราไวโอเลต (UV) ไม่่ให้้ผ่่านเข้้าสู่่�โลกมากจนเป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต
ป้้องกัันอัันตรายจากสิ่่�งที่่�มาจากภายนอกโลก ช่่ ว ยเผาไหม้้ วัั ต ถุุ ที่่� ต กมาจากนอกโลก
ให้้กลายเป็็นอนุุภาคเล็็ก ๆ จนไม่่เป็็นอัันตรายต่่อมนุุษย์แ์ ละทรััพย์สิิ์ น เช่่น อุุกกาบาต ขยะอวกาศ
ทำำ�ให้้เกิิดปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิ  การเคลื่่�อนที่่�ของอากาศและความแตกต่่างของ
อุุณหภููมิิ (ความกดอากาศ) จะทำให้้เกิิดลม เมฆ ฝน
ทำำ�ให้้ท้้องฟ้้ามีีสีีสวยงาม อนุุภาคของสิ่่�งอื่่�นที่่�ปนอยู่่�กัับก๊๊าซในบรรยากาศจะทำให้้แสงหัักเห
จึึ ง มองเห็็ น ท้้ อ งฟ้้ า มีี แ สงสีี ที่่� ง ดงามแทนที่่� จ ะเห็็ น เป็็ น สีี ด ำมืืด และก๊๊ า ซโอโซนซึ่่�ง มีี สีี น้้ ำเงิิน
ยัังช่่วยให้้มองเห็็นท้้องฟ้้าเป็็นสีีครามหรืือสีีฟ้้าสดใส
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ผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ  
ผลกระทบต่่อสุุขภาพ องค์์การอนามััยโลก (WHO) รายงานว่่า ในแต่่ละปีีมีีผู้้�เสีียชีีวิิต
จากโรคไม่่ติิดต่่อราว 4.2 ล้้านคน ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากมลพิิษทางอากาศภายนอกอาคาร
โดยร้้อยละ 38 เสีียชีีวิิตจากโรคหััวใจ ร้้อยละ 20 เสีียชีีวิิตจากโรคหลอดเลืือดสมอง
และร้้อยละ 43 เสีียชีีวิิตจากโรคที่่�เกี่่�ยวกัับปอด เนื่่�องจากมลพิิษทางอากาศส่่งผลกัับ
สุุขภาพโดยตรง เช่่น ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 สามารถแพร่่กระจายเข้้าสู่่�ทางเดิินหายใจ
กระแสเลืือด และแทรกซึึมสู่่�กระบวนการทำงานของอวััยวะต่่าง ๆ ทำให้้เกิิดการอัักเสบ
เฉีียบพลัันที่่�หลอดลมจนมีีอาการไอและเสมหะ โรคหอบหืืดและโรคที่่�เกี่่�ยวกัับระบบ
ทางเดิินหายใจ ระคายเคืืองในโพรงจมููก อาการภููมิิแพ้้กำเริิบและหายใจไม่่สะดวก
หรืือก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์จะไปลดความสามารถของเลืือดในการเป็็นตััวนำออกซิิเจน
จากปอดไปยัังเนื้้�อเยื่่�อต่่าง ๆ ทำให้้เกิิดภาวะขาดออกซิิเจน (Hypoxia) ได้้
ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งก่่อสร้้าง เช่่น ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ เมื่่�อรวมกัับ
น้้ำฝนที่่� ต กลงมาจะมีี ส ภาพความเป็็ น กรด ส่่ ง ผลต่่ อ ระบบนิิเวศ ป่่ า ไม้้ แหล่่ ง น้้ำ
และสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ รวมถึึงการกััดกร่่อนอาคารบ้้านเรืือนและโบราณสถาน โดยเฉพาะ
สิ่่�งก่่อสร้้างที่่�ทํําด้้วยโลหะจะเกิิดการสึึกกร่่อนเสีียหาย
ผลกระทบต่่อการคมนาคม มลพิิษทางอากาศจะทำให้้ทัศั นวิิสััยแย่่ลง และมีีผลทํําให้้
อุุณหภููมิิอากาศลดต่่ำลงกว่่าปกติิ ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดอุุบัติิั เหตุุในการคมนาคมขนส่่งทั้้�งทางบก
น้้ำ และอากาศ
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ การมีีหมอกควัันมากกว่่าปกติิส่่งผลต่่อการท่่องเที่่�ยว ทำให้้
จำนวนนัักท่่องเที่่�ยวลดลง รายได้้เข้้าสู่่�ภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวลดลง ซึ่่�งหากเกิิดขึ้้�นเป็็น
ระยะเวลานานอาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะการว่่างงานของประชาชนในพื้้�นที่่�
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แนวทางการจััดการมลพิิษอากาศ
การจััดการมลพิิษทางอากาศควรมีีการเฝ้้าระวััง ควบคุุม และป้้องกัันการปล่่อยมลพิิษจากแหล่่งกำเนิิด
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด ในการจััดการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศมีีหลายวิิธีี ซึ่่�งแนวทางที่่�ได้้นำเสนอเป็็นแนวทาง
ที่่�ทุุกคนสามารถปฏิิบััติิได้้ด้้วยตนเองในวิิธีีง่่าย ๆ ดัังนี้้�
ช่่วยกัันปลููกต้้นไม้้ เนื่่อ� งจากต้้นไม้้จะช่่วยดููดซัับก๊า๊ ซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และคายก๊๊าซออกซิิเจน
ที่่�ใช้้ในการหายใจ อีีกทั้้�งยัังช่่วยดัักจัับฝุ่่�นละออง
ไม่่เผาขยะที่่�ทำให้้เกิิดควัันพิิษและลดการเผาในที่่�โล่่ง
ช่่วยกัันสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีการเกษตร โดยนำวััสดุุเหลืือใช้้มาทำเป็็นพลัังงาน
ช่่วยกัันกวดขัันรถที่่�ปล่่อยควัันดำ ลดการใช้้ยานพาหนะส่่วนตััว เลืือกใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ
หรืือขนส่่งมวลชน เช่่น รถเมล์์ รถไฟฟ้้า รถไฟใต้้ดิิน ให้้มากขึ้้�น
ป้้องกััน ลดการเกิิดและปล่่อยมลพิิษทางอากาศ โดยการเปลี่่�ยนรููปแบบหรืือเครื่่�องมืือต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้ในการผลิิต เช่่น การใช้้กระแสไฟฟ้้าหรืือกำลัังไอน้้ำแทนเครื่่�องยนต์์ที่่�ใช้้น้้ำมััน
ควบคุุมระบบการก่่อสร้้างให้้มีีฝุ่่�นน้้อยที่่�สุุด
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ตััวอย่่างกรณีีและกิิจกรรมการป้้องกัันและรัักษาคุุณภาพอากาศ
การแก้้ไขสถานการณ์์ PM2.5 ของโรงเรีียนรุ่่�งอรุุณ กรุุงเทพมหานคร จากปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5
ที่่�มีีผลกระทบต่่อร่่างกายและสุุขภาพโดยตรง ในปีี พ.ศ. 2562 โรงเรีียนได้้มีีมาตรการเฝ้้าระวััง ควบคุุม และป้้องกััน
PM2.5 ดัังนี้้�
การเฝ้้าระวััง
•	ติิดตั้้�งเครื่่�องวััดค่่าฝุ่่�นที่่�ได้้มาตรฐาน ทำสถิิติิข้้อมููลที่่�ชััดเจนเพื่่�ออ้้างอิิงและออกแบบกิิจกรรมการเรีียน
ให้้เหมาะสม กำหนดเวลาการมาและกลัับของนัักเรีียน กำหนดจุุดแจ้้งเตืือนภายในโรงเรีียนเพื่่�อประกาศ
ถึึงข้้อควรปฏิิบััติิและข้้อห้้ามแบบทัันทีี (real time) อ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�ชััดเจน น่่าเชื่่�อถืือ
• จััดตั้้�งกลุ่่�มครููที่่�จะทำหน้้าที่่�ติิดตามสถานการณ์์ หาทางแก้้ปััญหาร่่วมกัับผู้้�ปกครอง นัักวิิชาการ
•	คััดกรองกลุ่่�มเสี่่�ยง เพื่่�อคอยสัังเกต ดููแลป้้องกััน
การควบคุุม
•	ลดจำนวนรถยนต์์ที่่เ� ข้้ามาในเขตโรงเรีียนที่่�ใกล้้อาคารเรีียน โดยขอความร่่วมมืือจากครูู บุุคลากร ผู้้�ปกครอง
ในการดัับเครื่่�องยนต์์ และกำหนดจุุดรัับส่่งนัักเรีียนด้้านนอกที่่�ห่่างจากเขตอาคารเรีียน
• เพิ่่�มจุุดปลอดภััย (Safe Zone) ในโรงเรีียน โดยการติิดตั้้�งเครื่่�องฟอกอากาศในห้้องปิิดที่่�นัักเรีียนใช้้ เช่่น
ห้้องสมุุด ห้้องประชุุม ห้้อง IT ห้้องวิิทยาศาสตร์์ ห้้องพละ ห้้องดนตรีี
การป้้องกััน
• ปรัับเปลี่่�ยนบริิเวณที่่�รัับมลพิิษโดยตรง เช่่น การทำระเบีียงที่่�มีีระแนงไม้้สำหรัับปลููกและแขวนไม้้ประดัับ
ที่่�มีีการวิิจััยว่่าดัักจัับฝุ่่�นได้้ เพิ่่�มพััดลมไอน้้ำเพื่่�อช่่วยในการดัักจัับฝุ่่�น
• ทำม่่านละอองน้้ำระยะความสููงประมาณ 12 เมตร ผ่่านส่่วนที่่�เป็็นแปลงผัักเพื่่�อนำน้้ำไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ
• ให้้ความรู้้�กัับนักั เรีียน กระตุ้้�นให้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดกัับตนเอง และการดููแลตนเองในสภาวะวิิกฤติิ
จากการดำเนิินมาตรการทั้้�งหมด ได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากครูู นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง และที่่�ปรึึกษา
ในการจััดการต่่อสถานการณ์์ฝุ่่�นละออง PM2.5 ที่่�เกิินค่่ามาตรฐาน

0-2870-7512-3, 0-2840-2501-4
info@roong-aroon.ac.th
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แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
	ติิดตามสถานการณ์์ค่่าฝุ่่�น PM2.5 ปีี 2563
- สำนัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ GISTDA
https://gistda.or.th/main/th/node/3419
	รายงานสถานการณ์์และคุุณภาพอากาศประเทศไทย
- กรมควบคุุมมลพิิษ
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=0
	คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ
-	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/chula-pm25-booklet-1.pdf
- เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
http://www.tei.or.th/file/library/2019-clean-air-white-paper_26.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/08/9f177db4clean-air-blue-paper.pdf
	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ
- กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
https://datacenter.deqp.go.th/knowledge/อากาศ/มลพ-ษทางอากาศ/
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2.4 พลัังงาน

สาระการเรีียนรู้้�: วิิทยาศาสตร์์
ตััวชี้้�วััด: ว 1.1 ป.5/4
ว 1.1 ป.3/6
ว 2.3 ม.2/6
ว 2.3 ม.3/9, ม.3/21
ว 3.2 ม.2/3

พลัังงาน อยู่่�รอบตััวมนุุษย์์ในหลายรููปแบบ เช่่น พลัังงานลม พลัังงานน้ำำ�� พลัังงานแสงอาทิิตย์์
นอกจากนี้้� ยัังมีีพลัังงานไฟฟ้้าที่่มี
� ีส่่วนสำำ �คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นการเดิินทาง
การใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าในชีีวิิตประจำำ�วััน อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และอุุปกรณ์์สื่่�อสาร

ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นอัันดัับที่่� 21 ของโลก 
โดยภาคพลัังงานเป็็นภาคที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่�สุุดถึึงร้้อยละ 70
ประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานในหลายภาคส่่วน ทั้้�งภาคการขนส่่ง ภาคอุุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิิจ
อื่่�น ๆ แต่่ภาคที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่�สุุดคืือ ภาคการผลิิตไฟฟ้้า เนื่่�องจากเป็็นพลัังงานใกล้้ตััว
ที่่�เราใช้้ในชีีวิิตประจำวััน พลัังงานไฟฟ้้านั้้�นเกิิดจากเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าของโรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ในการผลิิตเป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งในช่่วง 6 ปีี ที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2558 - 2563) ประเทศไทยใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ
ในการผลิิตไฟฟ้้ามากที่่�สุุด รองลงมาคืือพลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานอื่่�น ๆ (ฟืืน แกลบ กากอ้้อย
วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร ขยะ ก๊๊าซชีีวภาพ เชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพ และก๊๊าซเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิต) ถ่่านหิิน/
ลิิกไนต์์ และน้้ำมัันดีีเซล (กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลังั งาน, 2564) การเผาไหม้้เชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิล
เหล่่านี้้�เป็็นสาเหตุุสำคััญที่่ท� ำให้้เกิิดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำนวนมหาศาลออกสู่่�ชั้้น� บรรยากาศ ซึ่่ง� ส่่งผล
ให้้สถานการณ์์ภาวะโลกร้้อนทวีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น
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สถานการณ์์พลัังงาน
จากรายงานสถานการณ์์พลัังงานไทย ปีี พ.ศ. 2564 พบว่่ามีี
การใช้้พลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ขั้้�นสุุดท้้ายลดลงร้้อยละ 0.4 จากการใช้้
น้้ำมัันสำเร็็จรููปที่่�ลดลงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้
มีีการจำกััดการเดิินทาง มีีมาตรการ Work From Home อย่่างไรก็็ตาม
ในส่่วนของการใช้้ไฟฟ้้า ก๊๊าซธรรมชาติิ ถ่่านหิินนำเข้้า และลิิกไนต์์
ยัังคงเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเศรษฐกิิจของประเทศที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�น
โดยพบว่่าพลัังงานที่่�ใช้้มากที่่�สุดุ คืือ น้้ำมัันสำเร็็จรูปู ร้้อยละ 50 รองลงมา
คืือ ไฟฟ้้าร้้อยละ 23 ซึ่่�งพลัังงานจะถููกใช้้ในสาขาเศรษฐกิิจต่่าง ๆ
คืือ สาขาการขนส่่ ง ร้้ อ ยละ 39 สาขาอุุ ต สาหกรรมร้้ อ ยละ 37
สาขาบ้้านอยู่่�อาศััยร้้อยละ 13 สาขาธุุรกิิจการค้้าร้้อยละ 8 และสาขา
เกษตรกรรมร้้อยละ 3 (ภาพที่่� 4) โดยพลัังงานที่่�ใช้้เป็็นพลัังงานที่่�
นำเข้้ามาจากต่่างประเทศมากถึึงร้้อยละ 69

ธุุรกิิจการค้้า, 8

เกษตรกรรม, 3

บ้้านอยู่่�อาศััย
13%

การขนส่่ง, 39%

อุุตสาหกรรม, 37%

ภาพที่่� 4 การใช้้พลัังงานในสาขาต่่าง ๆ

ถึึงแม้้การใช้้พลัังงานในปีี พ.ศ. 2564 จะลดลงแต่่เป็็นเพราะสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-19 ซึ่่�งไม่่ใช่่
สภาวะปกติิ เมื่่�อสถานการณ์์คลี่่�คลายความต้้องการพลัังงานของประเทศจะยัังเพิ่่�มขึ้้�นต่่อไปตามการเติิบโตของ
เศรษฐกิิจ ในขณะที่่�พลัังงานเชื้้�อเพลิิงกำลัังจะหมดลง ผนวกกัับผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการใช้้พลัังงาน
เชื้้�อเพลิิงปริิมาณมาก ทำให้้ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของพลัังงานและแหล่่งพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ ภาครััฐ
จึึงหัันมาให้้ความสำคััญและใช้้พลังั งานทางเลืือกหรืือพลัังงานทดแทนเพิ่่ม� มากขึ้้น� โดยปีี พ.ศ. 2564 การผลิิตพลัังงาน
ในประเทศลดลงร้้อยละ 3.73 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน โดยมีีการใช้้ไฟฟ้้าและความร้้อนที่่�ผลิิตได้้จากพลัังงานทดแทน
ได้้แก่่ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม พลัังงานน้้ำ ชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และขยะ โดยประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงาน
ทดแทน 10,527 พัันตัันเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ ลดลงจากปีี พ.ศ. 2563 ร้้อยละ 12.25 เนื่่�องจากการระบาดของ
โรคโควิิด-19 ทำให้้มีกี ารใช้้พลังั งานน้้อยลง คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อการใช้้พลังั งานขั้้น� สุุดท้้ายทั้้�งหมดเท่่ากัับร้อ้ ยละ 13.31
เมื่่อ� พิิจารณาในภาพรวมประเทศไทยมีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลังั งานสููงขึ้้น� ตามลำดัับ เนื่่อ� งจากมีีการส่่งเสริิมการผลิิต
พลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น

ประเภทของพลัังงาน
พลัังงาน คืือความสามารถในการทำงานของสิ่่�งมีีชีีวิิต วััตถุุ หรืือสสารต่่าง ๆ เช่่น การหายใจ การเคลื่่�อนที่่�
หรืือการเปลี่่�ยนแปลงสถานะของสสาร กระบวนการเหล่่านี้้�สามารถดำเนิินได้้เพราะพลัังงานในธรรมชาติิ พลัังงาน
เป็็นปััจจััยพื้้�นฐานของระบบซึ่่�งไม่่มีีวัันสููญสลาย แต่่สามารถเปลี่่�ยนไปอยู่่�ในรููปแบบต่่าง ๆ ตาม “กฎการอนุุรัักษ์์
พลัังงาน” เช่่น พลัังงานนิิวเคลีียร์์ พลัังงานความร้้อน พลัังงานไฟฟ้้า ทรััพยากรพลัังงานที่่�นำมาใช้้ประโยชน์์ในปััจจุบัุ นั
สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทใหญ่่ ดัังนี้้�
1) พลัังงานที่่� ใช้้แล้้วหมดไปหรืือพลัังงานสิ้้�นเปลืือง (Non-renewable Energy) เป็็นพลัังงาน
ที่่�ได้้จากทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ใช้้แล้้วหมดไป ไม่่สามารถนำกลัับมาใช้้ได้้อีีก หรืือไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นใหม่่
ทดแทนพลัังงานที่่�ใช้้ไปแล้้วได้้ในเวลาอัันสั้้�น ซึ่่�งแหล่่งพลัังงานเหล่่านี้้� ได้้แก่่
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ถ่่านหิิน เป็็นหิินตะกอนชนิิดหนึ่่�งซึ่่�งสามารถติิดไฟได้้ เกิิดจากซากพืืชที่่�ทัับถมกััน
ด้้วยความกดดัันใต้้พื้้�นโลกเป็็นระยะเวลานาน เป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�พบมากที่่�สุุดในโลก
น้ำำ��มันั ดิิบ มีีลักั ษณะเป็็นของเหลวสีีดำ ประกอบด้้วยสารไฮโดรคาร์์บอนในปริิมาณมาก
เกิิดจากซากพืืชซากสัั ต ว์์ ที่่� ต ายลงทัั บ ถมกัั น แล้้ ว ถูู ก ปกคลุุ ม ด้้ ว ยโคลน ทราย
และตะกอนดิิน เมื่่�อเจอความร้้อนและแรงกดดัันจากภายในโลกทำให้้กลายเป็็น
น้้ำมัันดิิบ เป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�ถููกนำมาใช้้มากที่่�สุุดในโลก
ก๊๊าซธรรมชาติิ เกิิดจากการทัับถมของซากสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งพืืชและสััตว์์ผ่่านความร้้อน
และแรงกดดัันจากภายในโลก จนเกิิดการรวมตััวกัันเป็็นก๊๊าซธรรมชาติิที่่�มีไี ฮโดรคาร์์บอน
ต่่าง ๆ เป็็นส่่วนประกอบ พบในชั้้�นหิินบริิเวณเดีียวกัับน้้ำมัันปิิโตรเลีียม เป็็นแหล่่ง
พลัังงานที่่�ให้้ความร้้อนได้้มากกว่่าและสะอาดกว่่าเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลอื่่�น
แร่่นิิวเคลีียร์์ เป็็ น ธาตุุ กัั ม มัั น ตรัั ง สีี ที่่� เ กิิดตามธรรมชาติิ ซึ่่� ง เป็็ น ธาตุุ พลัั ง งานสูู ง
ที่่�สามารถแผ่่รัังสีีแล้้วกลายเป็็นอะตอมของธาตุุใหม่่ได้้ การนำแร่่นิิวเคลีียร์์มาใช้้
ต้้ อ งมีี ก ารทำเหมืืองสกัั ด ออกมาจากชั้้� น หิิน การนำอะตอมของธาตุุ ยูู เ รเนีี ย ม
(ธาตุุกััมมัันตรัังสีี) มาทำให้้แตกตััวในเตาปฏิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์จะทำให้้เกิิดพลัังงาน
ความร้้อนจำนวนมหาศาล

2) พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy) เป็็ น พลัั ง งานที่่� ไ ด้้ จ ากแหล่่ ง พลัั ง งานที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว
สามารถหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ได้้อีีก ซึ่่�งแหล่่งพลัังงานเหล่่านี้้� ได้้แก่่

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ใช้้ประโยชน์์ 2 รููปแบบ คืือ รููปของความร้้อน เช่่น ตู้้�อบพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ และรูู ป ของพลัั ง งานไฟฟ้้ า เช่่ น เซลล์์ แ สงอาทิิตย์์ (Solar cell)
โดยหลัักการทำงานของเซลล์์แสงอาทิิตย์์คืือ เมื่่�อแสงซึ่่�งเป็็นคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
และมีีพลังั งานกระทบกัับสารกึ่่ง� ตััวนำจะเกิิดการถ่่ายทอดพลัังงานระหว่่างกััน พลัังงาน
จากแสงจะทำให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของกระแสไฟฟ้้า (อิิเล็็กตรอน) ขึ้้�นในสารกึ่่�งตััวนำ
จึึงสามารถต่่อกระแสไฟฟ้้าไปใช้้งานได้้
พลัังงานลม ลมเกิิดจากการที่่�พื้้�นผิิวโลกรัับความร้้อนจากดวงอาทิิตย์์ไม่่เท่่ากััน
ส่่วนใดรัับความร้้อนมาก อากาศบริิเวณนั้้�นจะขยายตััวทำให้้มีีความหนาแน่่นน้้อย
และลอยตัั ว สูู ง ขึ้้� น อากาศบริิเวณข้้ า งเคีี ย งที่่� เ ย็็ น และมีี ค วามหนาแน่่ น มากกว่่ า
จะเคลื่่อ� นเข้้าไปแทนที่่� ทำให้้เกิิดกระแสลม พลัังงานลมเกิิดจากการที่่�ลมพััดผ่่านใบพััด
กัังหัันแล้้วถ่่ายทอดพลัังงานจลน์์ ทำให้้ใบพััดเกิิดการหมุุนรอบแกนได้้เป็็นพลัังงานกล
ออกมา
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พลัังงานน้ำำ�� ได้้จากการเคลื่่�อนที่่�ของน้้ำ โดยแรงดึึงดููดของโลกทำให้้น้้ำเคลื่่�อนที่่�
จากที่่�สููงลงสู่่�ที่่�ต่่ำ จึึงมีีการนำพลัังงานน้้ำมาใช้้ประโยชน์์ต่่าง ๆ เช่่น กัักเก็็บน้้ำไว้้
ในอ่่างเก็็บน้้ำเหนืือเขื่่�อนเพื่่�อปล่่อยน้้ำลงมาหมุุนใบพััดที่่�ต่่อกัับเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้า
ใช้้ผลิิตกระแสไฟฟ้้า โดยพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณน้้ำ ความแตกต่่างของ
ระดัับน้้ำ ประสิิทธิิภาพของกัังหัันน้้ำและเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้า นอกจากนี้้� พลัังงานน้้ำ
ยัังถููกนำไปใช้้ในด้้านอื่่�น เช่่น การชลประทาน การสีีข้้าว การทอผ้้า และใช้้ในโรงเลื่่�อย
พลัังงานความร้้อนจากใต้้พิิภพ เป็็นพลัังงานความร้้อนตามธรรมชาติิที่่�ได้้จาก
แหล่่ ง ความร้้ อ นที่่� ถูู ก กัั ก เก็็ บ อยู่่�ภายใต้้ ผิิ วโลก พบในบริิเวณที่่� เ รีี ย กว่่ า จุุ ด ร้้ อ น
(Hot spots) ซึ่่ง� เป็็นบริิเวณที่่�มีกี ารไหลหรืือแผ่่กระจายของความร้้อนจากภายใต้้ผิิวโลก
ขึ้้น� มาสู่่�ผิิวดิินมากกว่่าปกติิ มัักจะพบบ่่อน้้ำร้้อน น้้ำพุุร้อ้ น หรืือบ่่อโคลนเดืือดในบริิเวณ
ดัังกล่่าว สามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ได้้โดยใช้้กัังหัันไอน้้ำแปลงพลัังงานความร้้อน
ในน้้ำร้้อนหรืือไอน้้ำจากแหล่่งความร้้อนใต้้พิิภพให้้เป็็นกระแสไฟฟ้้า หรืือใช้้ประโยชน์์
โดยตรง เช่่น ใช้้ในการต้้มไข่่หรืือใช้้อาบ
พลัังงานชีีวมวล เป็็นพลัังงานที่่�ได้้มาจากพืืชและสััตว์์ เช่่น แกลบ มููลสััตว์์ วััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตร เศษไม้้ ขี้้�เลื่่�อย การนำพลัังงานชีีวมวลมาใช้้ประโยชน์์สามารถ
นำมาใช้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิงเพื่่� อ เผาไหม้้ ใ ห้้ ค วามร้้ อ นโดยตรง หรืือสามารถเปลี่่� ย นรูู ป
ชีีวมวลให้้อยู่่�ในรููปอื่่�น ๆ เช่่น ก๊๊าซชีีวภาพ ก๊๊าซชีีวมวล น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
น้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์

ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของพลัังงาน
พลัังงานเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ตอบสนองความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์ มีีความสำคััญในการผลิิตทั้้�งใน
ภาคธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรม ในอดีีตมนุุษย์มี์ เี พีียงอาหารเท่่านั้้�นที่่�เป็็นแหล่่งพลัังงาน ต่่อมามนุุษย์ไ์ ด้้ค้น้ พบไฟและ
เริ่่�มเรีียนรู้้�ที่่�จะนำใบไม้้กิ่่�งไม้้มาใช้้จุุดไฟ เพื่่�อให้้ความอบอุ่่�นและป้้องกัันสััตว์์ร้้าย ชาวอีียิิปต์์โบราณได้้เรีียนรู้้�
ที่่�จะนำพลัังงานลมมาใช้้ในการเดิินเรืือ จนถึึงปััจจุบัุ นั มีีการค้้นพบพลัังงานในหลายรููปแบบ รวมทั้้�งมีีการใช้้เทคโนโลยีี
ในการผลิิตพลัังงานมากขึ้้น� ด้้วย เช่่น พลัังงานน้้ำมััน พลัังงานไฟฟ้้า เพื่่อ� นำพลัังงานเหล่่านี้้�มาสร้้างความสะดวกสบาย
ในการดำรงชีีวิิต พลัังงานมีีประโยชน์์ทั้้�งต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต การพััฒนาและการดำรงอยู่่�บนโลก ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
การดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์และสิ่่ง� มีีชีีวิิตต่่าง ๆ ต้้องใช้้พลังั งานในการประกอบกิิจกรรม
หรืือการปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ การใช้้พลัังงานในการเคลื่่�อนไหวอวััยวะ เช่่น การเต้้นของ
หััวใจ การหายใจของปอด การใช้้พลังั งานในการเคลื่่อ� นไหวส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกาย เช่่น
การเคลื่่�อนไหวแขนและขา การเดิิน การหุุบของใบพืืช และการเคลื่่�อนที่่�ของยอดพืืช
เข้้าหาแสง
กระบวนการทางสรีีระต้้องอาศััยพลัังงาน เช่่น การแบ่่งเซลล์์ การหดตััวของเซลล์์
กล้้ า มเนื้้� อ การทำงานของเซลล์์ ป ระสาท การสัั ง เคราะห์์ แ สง การดูู ด แร่่ ธ าตุุ
และสารอาหารด้้วยกระบวนการซึ่่�งเป็็นการใช้้พลัังงานของพืืช
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การติิดต่่อสื่่�อสารต้้องใช้้พลัังงาน เช่่น พลัังงานเสีียงเพื่่�อการพููดคุุย พลัังงานแสง
ช่่วยในการมองเห็็นสิ่่�งต่่าง ๆ การติิดต่่อสื่่�อสารโดยใช้้การแสดงออกด้้วยท่่าทาง
ต่่าง ๆ พลัังงานคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าใช้้ประโยชน์์สำหรัับการส่่งวิิทยุุและโทรทััศน์์
การใช้้พลัังงานสำำ�หรัับการทำำ�งานของเครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร  และอุุปกรณ์์ เช่่น
พลัังงานที่่�ช่่วยในการขัับเคลื่่�อนเครื่่�องมืือและเครื่่�องจัักรต่่าง ๆ พลัังงานที่่�ใช้้เป็็น
เชื้้อ� เพลิิงสำหรัับยานพาหนะ พลัังงานที่่�ช่ว่ ยให้้อุปุ กรณ์์สำรวจหรืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
สามารถทำงานได้้

ผลกระทบจากการใช้้พลัังงาน
กว่่ า จะมาเป็็ น พลัั ง งานให้้ เ ราได้้ ใ ช้้ ต้้ อ งผ่่ า นกระบวนการผลิิตหลายขั้้� น ตอน ทำให้้ เ กิิดการทำลาย
ทรััพยากรธรรมชาติิ เช่่น การนำถ่่านหิิน น้้ำมัันดิิบ ก๊๊าซธรรมชาติิ และแร่่นิิวเคลีียร์์ มาใช้้ต้้องทำลายป่่า ระเบิิดภููเขา
หรืือขุุดเจาะลึึกลงไปใต้้ดิิน เพื่่อ� นำพลัังงานเหล่่านี้้�ขึ้้น� มา การสร้้างเขื่่อ� นพลัังงานน้้ำจะปิิดกั้้น� ลำน้้ำทำให้้น้้ำท่่วมหุุบเขา
พลัังงานแสงอาทิิตย์์และพลัังงานลมต้้องใช้้พื้้�นที่่�ในการวางระบบจำนวนมาก รวมทั้้�งปััญหาการรั่่�วไหลของน้้ำมััน
จากแท่่นขุุดเจาะ ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� มีีชีวิิี ตและระบบนิิเวศ หรืือแม้้กระทั่่�งเมื่่อ� นำพลัังงานมาใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงหรืือ
นำไปผลิิตไฟฟ้้า ก็็ส่ง่ ผลต่่อคุุณภาพอากาศ ดิิน และน้้ำ เช่่น การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ซึ่ง่� เป็็นก๊๊าซเรืือนกระจก
จำนวนมากส่่งผลให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนและการปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ การปล่่อยก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ทำให้้
เกิิดฝนกรด ฝุ่่�นละออง และสารก่่อมะเร็็ง การเกิิดกากนิิวเคลีียร์์ซึ่่�งถ้้ามีีการรั่่�วไหลของกััมมัันตรัังสีีจะเป็็นอัันตราย
อย่่างมากต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต

แนวทางอนุุรัักษ์์พลัังงาน
เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุดจึึงต้้องมีีการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
อย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� นอกจากจะช่่วยยืืดระยะเวลาในการใช้้ทรััพยากรเพื่่อ� นำมาผลิิตพลัังงานให้้ได้้นานขึ้้น� แล้้ว ยัังช่่วย
ลดปััญหาด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เกิิดจากแหล่่งที่่�ใช้้และแหล่่งที่่�ผลิิตพลัังงานได้้อีกี ด้้วย โดยหลัักการในการอนุุรักั ษ์์พลังั งาน
คืือ การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประหยััด และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีแนวทางการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ที่่�ทำได้้ง่่าย ๆ เริ่่�มต้้นที่่�ตััวเรา ดัังนี้้�
การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงาน ด้้วยการสร้้างค่่านิิยมและจิิตสำนึึกในการใช้้พลัังงาน
คิิดทั้้�งก่่อนและหลัังใช้้และปฏิิบััติิให้้เป็็นนิิสััย วางแผนและควบคุุมการใช้้พลัังงานให้้เหมาะสมกัับลัักษณะ
การใช้้งานเพื่่อ� ลดการสููญเสีียพลัังงานในทุุกขั้้น� ตอน รวมทั้้�งต้้องหมั่่น� ตรวจสอบและดููแลการใช้้เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
อยู่่�เสมอเพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลของพลัังงาน
การใช้้อุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยประหยััดพลัังงาน เช่่น หลอดไฟ LED ซึ่่�งให้้ความสว่่างที่่�มาก อายุุการใช้้งานนาน
และกิินไฟน้้อยกว่่าหลอดไฟประเภทอื่่�น ๆ นอกจากนี้้� ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีฉลากสิ่่�งแวดล้้อมหรืือมีีประสิิทธิิภาพ
ทางพลัังงานสููงก็็ช่่วยประหยััดพลัังงานได้้เช่่นกััน ตััวอย่่างเช่่น
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ฉลากประหยัั ด ไฟฟ้้ า เบอร์์ 5 ติิดดาว เพื่่� อ ส่่ ง เสริิมการใช้้ เ ครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประหยััดพลัังงาน เช่่น เครื่่�องปรัับอากาศ หม้้อหุุงข้้าว ตู้้�เย็็น
ออกโดย การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.)
ฉลากประสิิทธิิภาพสููง แสดงค่่าประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้พลัังงานอื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ไฟฟ้้า ได้้แก่่ เตาแก๊๊ส อุุปกรณ์์ปรัับความเร็็วรอบมอเตอร์์ กระจก และฉนวน
ใยแก้้ว ออกโดย กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ฉลากประหยััดพลัังงาน Energy Star เป็็ น มาตรฐานที่่� กํํ าหนดขึ้้� น มาใช้้ กัั บ
สิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์และสิินค้้าเทคโนโลยีีสารสนเทศ (สิินค้้า IT) ที่่�สามารถประหยััด
พลัังงานได้้กว่่าร้้อยละ 20 – 30 ออกโดย สํํานัักงานปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมของสหรััฐ ฯ
(EPA)
ฉลากเขีี ย ว แสดงว่่ า เป็็ น ผลิิตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มน้้ อ ยกว่่ า
เมื่่�อเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำหน้้าที่่�อย่่างเดีียวกััน รวมทั้้�งในกระบวนการผลิิตมีีการลด
และใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ออกโดย สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
การปลููกสร้้างหรืือออกแบบอาคารให้้เอื้้�อต่่อการประหยััดพลัังงาน เช่่น ทาสีีอาคารด้้วยสีีอ่่อน
ช่่วยกระจายแสงและสะท้้อนความร้้อน ติิดไม้้ระแนงกัันแดดช่่วยบัังแสง ติิดตั้้�งแผ่่นกระเบื้้�องโปร่่งแสง
ในจุุ ด ที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ ใช้้ แ สงธรรมชาติิแทนหลอดไฟ ติิดตั้้� ง ฉนวนกัั น ความร้้ อ นบริิเวณใต้้ ห ลัั ง คา
เพื่่�อลดความร้้อน
การใช้้พลัังงานทางเลืือกที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของตนเอง ศึึกษารายละเอีียดของพลัังงานทางเลืือก
แต่่ละประเภทอย่่างละเอีียดก่่อนเลืือกมาใช้้จริิงในพื้้�นที่่� เพื่่อ� ให้้สามารถใช้้งานได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนและไม่่เป็็นภาระ
ในอนาคต
นอกจากนี้้� มีีหลายหน่่วยงานที่่�มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีพลัังงานเพื่่�ออนาคต โดยพยายามพััฒนาเทคโนโลยีี
ให้้เป็็นพลัังงานสะอาดแบบ 100% เพื่่�อลดปััญหามลพิิษและภาวะโลกร้้อนจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งมีีทั้้�ง
เทคโนโลยีีการผลิิตพลัังงานสะอาดและการสนัับสนุุนการใช้้ยานพาหนะ เชื้้อ� เพลิิงและผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�ใช้้พลังั งาน
สะอาด เช่่น การใช้้รถยนต์์พลังั งานไฟฟ้้าหรืือพลัังงานไฮโดรเจน การพััฒนากระจกเซลล์์แสงอาทิิตย์์ที่่ส� ามารถใช้้แทน
กระจกตามอาคารและสามารถผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าได้้
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ตััวอย่่างกรณีีและกิิจกรรมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
โรงเรีียนอััสสััมชััญธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร เป็็นโรงเรีียนเอกชนขนาดใหญ่่ที่่�มีีอาคารเรีียนและห้้องเรีียน
จำนวนมาก มีีนัักเรีียนและบุุคลากรรวมกว่่า 5,800 คน ต้้องใช้้พลัังงานในการเรีียนการสอนและการทำกิิจกรรม
ต่่าง ๆ อยู่่�ตลอดเวลา ทำให้้ต้อ้ งเสีียค่่าไฟฟ้้าและพลัังงานอื่่น� ๆ จำนวนมากในแต่่ละปีี ผู้้�บริิหาร คณะครููและนัักเรีียน
ชมรมอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม ได้้เล็็งเห็็นถึึงปััญหาดัังกล่่าว จึึงได้้ร่ว่ มกัันจััดกิิจกรรมเพื่่อ� ที่่�จะช่่วยลดการใช้้พลังั งานภายใน
โรงเรีียนอย่่างเป็็นระบบ เริ่่�มจากผู้้�บริิหารออกนโยบายการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมของโรงเรีียน เพื่่�อให้้
ทุุกฝ่่ายรัับทราบและร่่วมกัันปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง คณะครููได้้วางแผนการปรัับปรุุงระบบการใช้้พลัังงานภายในอาคาร
เป็็นแบบประหยััดพลัังงาน เพิ่่ม� การใช้้พลังั งานทางเลืือก ส่่วนนัักเรีียนชมรมอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อมเป็็นกลุ่่�มแกนนำสำคััญ
ที่่�ลงไปจััดกิิจกรรมและสร้้างความเข้้าใจกัับนัักเรีียน
นอกจากนี้้� ยัังบููรณาการการเรีียนรู้้�เรื่่อ� งการอนุุรักั ษ์์พลังั งานและสิ่่ง� แวดล้้อมเข้้าสู่่�การเรีียนการสอน และพััฒนา
ต่่อยอดจนเกิิดเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�พลัังงาน สิ่่�งแวดล้้อม และเศรษฐกิิจพอเพีียง มากกว่่า 20 สถานีีการเรีียนรู้้�
เช่่น สถานีีการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าทดแทนจากแผงโซล่่าเซลล์์ การผลิิตน้้ำมัันไบโอดีีเซล การผลิิตก๊๊าซหุุงต้้ม
การบดย่่อยกิ่่�งไม้้เพื่่�อทำปุ๋๋�ยหมัักและปุ๋๋�ยอััดเม็็ด การเพาะเลี้้�ยงไส้้เดืือนเพื่่�อกำจััดขยะอิินทรีีย์์ การบำบััดน้้ำเสีีย
การคััดแยกขยะ แปลงผัักปลอดสารพิิษ สวนสมุุนไพร ฯลฯ
จากกิิจกรรมดัังกล่่าว โรงเรีียนสามารถลดรายจ่่ายด้้านพลัังงานและทำให้้ได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ ปััจจุุบัันโรงเรีียน
ยัังคงดำเนิินกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยนัักเรีียนแกนนำได้้ส่่งต่่อการทำกิิจกรรมจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น คอยขัับเคลื่่�อน
การดำเนิินงานอย่่างสม่่ำเสมอ ทำให้้โรงเรีียนกลายเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และเป็็นโรงเรีียนต้้นแบบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�มีีผู้้�ไปศึึกษาดููงานจำนวนมาก

0-2807-9555-63
khemapasjardgon@gmail.com
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แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สถานการณ์์พลัังงานในประเทศไทย
- กระทรวงพลัังงาน
https://www2.energy.go.th/th/annual-energy-statistics-report
- สำนัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/
energy-information/energy-status/year?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
สถานการณ์์พลัังงานโลก
- สำนัักงานพลัังงานสากล (IEA: International Energy Agency)
https://www.iea.org/data-and-statistics
	คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับพลัังงานทดแทนและการประหยััดพลัังงาน
- กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
http://webkc.dede.go.th/testmax/kb01-list
- สำนัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/document/knowledge?orders
[publishUp]=publishUp&issearch=1&limitstart=0
สารานุุกรมพลัังงานทดแทน
- กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/alt-energy-encyclopedia.pdf
การอนุุรัักษ์์พลัังงานและนวััตกรรม
- กลุ่่�มปฏิิรููปพลัังงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน (The fellowship of Energy Reform for Sustainability: ERS)
https://www.ers.or.th/category/พลัังงานกัับสิ่่�งแวดล้้อม/การอนุุรัักษ์์พลัังงานและน/
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2.5 ขยะมููลฝอย

สาระการเรีียนรู้้�: วิิทยาศาสตร์์
ตััวชี้้�วััด: ว 1.1 ป.5/4
ว 1.1 ม.3/6

ขยะมููลฝอย เป็็นปัั ญหาที่่�หลายพื้้�นที่่�กำำ�ลัังประสบ ซึ่่�งมีีสาเหตุุสำำ�คััญมาจากพฤติิกรรมการบริิโภค
ของประชาชน การขยายตััวของชุุมชนเมืือง และธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว การบริิหารจััดการขยะ
ถููกกำำ�หนดให้้เป็็นวาระสำำ �คััญของประเทศที่่�ต้้องเร่่งจััดการและแก้้ไขอย่่างจริิงจััง
เพื่่� อลดการเกิิดขยะ เพิ่่� มศัักยภาพการจััดการขยะ และส่่ งเสริิมการบริิหารจััดการขยะ
อย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ

ประเทศไทยติิด 1 ใน 10 อัันดัับของประเทศที่่�มีีขยะพลาสติิกสะสมมากที่่�สุุดในโลก
ปััจจุุบัันพลาสติิกได้้ถููกนำมาใช้้ในชีีวิิตประจำวัันมากขึ้้�น เนื่่�องจากพลาสติิกมีีราคาถููก หาซื้้�อได้้ง่่าย
น้้ำหนัักเบา ยืืดหยุ่่�นสููง มีีความคงทนต่่อสารเคมีี ไม่่เป็็นสนิิมหรืือผุุกร่่อน แต่่มีีข้้อเสีียคืือย่่อยสลายได้้ยากหรืือ
ใช้้เวลาในการย่่อยสลายที่่�ยาวนาน ทำให้้พลาสติิกตกค้้างในสิ่่ง� แวดล้้อม ก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่าง ๆ อาทิิ เป็็นแหล่่ง
เพาะพัันธุ์์�เชื้้อ� โรค เกิิดการสะสมของพลาสติิกที่่�ถูกู ทิ้้�งลงสู่่�แหล่่งน้้ำโดยเฉพาะในทะเล จนกลายเป็็นแพพลาสติิก
ขนาดใหญ่่อยู่่�กลางมหาสมุุทร ซึ่่�งพลาสติิกบางส่่วนมีีการแตกตััวเล็็กลงจนกลายเป็็นไมโครพลาสติิกที่่�มีี
ขนาดเล็็กกว่่า 5 มิิลลิิเมตร ส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ทะเลและมนุุษย์์ที่่�บริิโภคสััตว์์ทะเลเป็็นห่่วงโซ่่ต่่อกััน ดัังเช่่น
การพบไมโครพลาสติิกแบบเส้้นใยสัังเคราะห์์และกลิิตเตอร์์ในกระเพาะปลาทููไทย ทั้้�งนี้้� จากรายงานของ The
World Bank Group ปีี พ.ศ. 2564 ระบุุว่่าประเทศไทยมีีขยะพลาสติิกที่่�ต้้องกำจััดมากถึึง 2.9 ล้้านตัันต่่อปีี
ส่่วนใหญ่่เป็็นบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก โดยมีีขยะพลาสติิกเพีียงร้้อยละ 18 จากขยะพลาสติิกทั้้�งหมดเท่่านั้้�น
ที่่�ถููกนำไปรีีไซเคิิล ทำให้้สููญเสีียมููลค่่าวััสดุุไปถึึง 3.6 - 4 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐต่่อปีี
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สถานการณ์์ขยะมููลฝอย
นอกจากปััญหาขยะพลาสติิกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ขยะมููลฝอยอื่่�น ๆ ยัังคงเป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ภาคส่่วนต่่าง ๆ
ต้้องเร่่งให้้ความสำคััญเพื่่�อแก้้ปััญหาขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�นสููงเกิินขีีดการรองรัับของสถานที่่�กำจััด จากรายงาน
สถานการณ์์มลพิิษของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2564 มีีปริิมาณขยะมููลฝอยเกิิดขึ้้�นประมาณ 24.98 ล้้านตััน ลดลง
ร้้อยละ 1 จาก ปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีปริิมาณขยะมููลฝอยเกิิดขึ้้�น 25.37 ล้้านตััน เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด
19 ทำให้้มีกี ารควบคุุมการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศมาประเทศไทย ในขณะที่่ก� ารจััดการขยะมููลฝอย
ในปีี พ.ศ. 2564 มีีปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�ถููกนำไปกำจััดอย่่างถููกต้้อง 9.28 ล้้านตััน คิิดเป็็นร้้อยละ 37 ของปริิมาณ
ขยะมููลฝอยทั้้�งหมด เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.03 จาก พ.ศ. 2563 ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นขยะมููลฝอยที่่�ถููกกาจััดอย่่างไม่่ถููกต้้อง
ประมาณ 7.81 ล้้านตัันคิิดเป็็นร้้อยละ 31 ของปริิมาณขยะมููลฝอยทั้้�งหมด ลดลงร้้อยละ 6.35 จาก พ.ศ. 2563
โดยมีีขยะมููลฝอยชุุมชนที่่�ถููกคััดแยก ณ ต้้นทาง และนำกลัับไปใช้้ประโยชน์์ 7.89 ล้้านตััน (ร้้อยละ 32 ของปริิมาณ
ขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�น) ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา อีีกทั้้�งภาครััฐผลัักดัันให้้มีีการกำหนดนโยบายการบริิหารจััดการขยะ
มููลฝอย ทั้้�ง Roadmap การจััดการขยะพลาสติิก พ.ศ. 2561 – 2573 การจััดทำแนวทางการแก้้ไขปััญหาการจััดการ
ขยะมููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และการรณรงค์์ให้้มีกี ารจััดการขยะมููลฝอยจากต้้นทาง เช่่น การคััดแยก
เพื่่�อขายให้้กัับร้้านรัับซื้้�อของเก่่าหรืือซาเล้้ง การร่่วมกิิจกรรมธนาคารขยะและกิิจกรรมขยะแลกไข่่ ครอบคลุุมไปถึึง
การจััดการขยะกลางทางและปลายทางด้้วยเช่่นกััน

ประเภทของขยะมููลฝอย
ขยะมููลฝอย เป็็นเศษสิ่่ง� เหลืือใช้้ที่่เ� กิิดจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งการอุุปโภคและบริิโภค ซึ่่ง� เสื่่อ� มสภาพจนใช้้การไม่่ได้้
หรืือไม่่ต้้องการใช้้ โดยทุุกคนมีีส่่วนที่่�ก่่อให้้เกิิดขึ้้�นทุุกวััน การจำแนกขยะมููลฝอยโดยทั่่�วไปสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น
4 ประเภท ตามลัักษณะทางกายภาพของขยะมููลฝอย ได้้แก่่ (1) ขยะอิินทรีีย์์ เป็็นขยะที่่�เน่่าเสีียและย่่อยสลายได้้ง่า่ ย
(2) ขยะรีีไซเคิิล เป็็นขยะที่่�สามารถนำไปแปรรููปใช้้ประโยชน์์ใหม่่ได้้ (3) ขยะอัันตราย เป็็นขยะที่่�มีีส่่วนประกอบ
หรืือปนเปื้้อ� นสารอัันตราย ต้้องแยกทิ้้�งกัับขยะประเภทอื่่น� อย่่างชััดเจน (4) ขยะทั่่�วไป เป็็นขยะอื่่น� ๆ นอกเหนืือจาก
ขยะที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ย่่อยสลายยากและไม่่คุ้้�มค่่าสำหรัับการนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่

ภาพที่่� 5 ประเภทขยะมููลฝอย
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คู่่�มืือกิิจกรรมครููสิ่่�งแวดล้้อม

ผลกระทบจากขยะมููลฝอย
ขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชีีวิิตประจำวััน หากไม่่มีีการคััดแยกและจััดการอย่่างถููกต้้อง
จะก่่อให้้เกิิดมลพิิษและสารปนเปื้้อ� นสู่่�สิ่ง่� แวดล้้อม ซึ่ง่� เป็็นอัันตรายทั้้�งต่่อสิ่่ง� มีีชีวิิี ตในบริิเวณใกล้้เคีียงและสุุขภาพอนามััย
ของมนุุษย์์ ตลอดจนทำให้้ทััศนีียภาพไม่่น่่าดููส่่งผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยวและเศรษฐกิิจ
ผลกระทบต่่อดิินและแหล่่งน้ำำ�� เมื่่�อฝนตกจะเกิิดการชะล้้างสารเคมีีและสารอิินทรีีย์์
จากขยะมููลฝอยลงสู่่�แหล่่งน้้ำ หรืือเกิิดการซึึมลงสู่่�ดิินและแหล่่งน้้ำใต้้ดิิน ซึ่่�งจะ
ก่่ อ ให้้ เ กิิดอัั น ตรายต่่ อ สิ่่� ง มีี ชีี วิิ ตที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในบริิเวณใกล้้ เ คีี ย ง ตลอดจนเข้้ า สู่่�
ห่่วงโซ่่อาหารส่่งผลต่่อเนื่่�องกััน
ผลกระทบต่่อสุุขาพ กองขยะเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย แหล่่งอาหาร และแหล่่งเพาะพัันธุ์์�
ของสัั ต ว์์ พ าหะที่่� น ำโรคไปสู่่�มนุุ ษย์์ เช่่ น ขยะมูู ลฝ อยที่่� มีี ข ยะอิินทรีี ย์์ ป ะปน
และเหลืือตกค้้าง หรืือการจััดการขยะอิินทรีีย์์ที่่�ไม่่ถููกต้้องในพื้้�นที่่�ฝัังกลบจะเป็็น
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์พาหะต่่าง ๆ เช่่น หนูู แมลงสาบ แมลงวััน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด
โรคติิดต่่อมาสู่่�มนุุษย์์ รวมทั้้�งก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนรำคาญต่่อชีีวิิตประจำวััน
ผลกระทบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต สััตว์์ป่่า สััตว์์ทะเล ที่่�อาจกิินขยะมููลฝอยที่่�ถููกทิ้้�งเพราะคิิดว่่า
เป็็นอาหาร เช่่น เต่่าที่่�กิินถุุงพลาสติิกในท้้องทะเลเนื่่�องจากมีีลัักษณะคล้้ายกัับ
แมงกระพรุุน สััตว์์ป่่าที่่�กิินพลาสติิกเพราะคิิดว่่าเป็็นอาหาร ทำให้้เกิิดการสะสม
พลาสติิกในลำไส้้เนื่่�องจากไม่่สามารถขัับถ่่ายออกมาได้้ เป็็นผลให้้เกิิดการอุุดตััน
และตายในที่่�สุุด ส่่วนช้้างป่่าที่่�กิินพลาสติิกที่่�มีีรสเค็็มเนื่่�องจากมีีรสชาติิคล้้ายดิินโป่่ง
ช้้างสามารถขัับถ่่ายพลาสติิกออกมาได้้ แต่่จะมีีเลืือดปะปนมาด้้วย
ผลกระทบจากความสกปรก ความไม่่เป็็นระเบีียบ ขยะมููลฝอยที่่�ตกค้้างจะสร้้าง
ความรำคาญ ส่่งกลิ่่�นเหม็็น เกิิดความสกปรก ทำให้้เกิิดทััศนีียภาพที่่�ไม่่น่่ามอง
ขาดความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การจััดการขยะมููลฝอยด้้วยวิิธีี
ที่่� ไ ม่่ ถูู ก ต้้ อ ง เช่่ น การเผาที่่� ไ ม่่ ถูู ก วิิธีี ท ำให้้ เ กิิดก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ (CO 2)
การฝัังกลบที่่�ไม่่ถููกวิิธีีหรืือการกองไว้้ที่่�แจ้้งจะเกิิดกระบวนการย่่อยสลายแบบไม่่ใช้้
ออกซิิเจน (Anaerobic Decomposition) ทำให้้เกิิดก๊๊าซมีีเทน (CH4) ที่่�มีค่ี า่ ศัักยภาพ
ที่่�ทำให้้โลกร้้อน (Global Warming Potential: GWP) มากกว่่าก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
28 เท่่า ซึ่่�งก๊๊าซเหล่่านี้้�เป็็นก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ
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แนวทางการจััดการขยะมููลฝอย
การลดการเกิิดขยะ  เป็็นการจััดการตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น โดยการคิิดและวางแผนการผลิิต การให้้บริิการ
และการบริิโภคที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิดขยะ หรืือก่่ อ ให้้ เ กิิดขยะน้้ อ ยที่่� สุุ ด เลืือกวัั ส ดุุ ที่่� ท นทานและสามารถ
ใช้้ได้้ยาวนาน หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ภาชนะและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง วางแผนการซื้้�อให้้พอเหมาะกัับ
การใช้้งาน ปรุุงอาหารในปริิมาณที่่�ต้้องการรัับประทาน เป็็นต้้น
การคััดแยกขยะ เป็็นการจััดการขยะมููลฝอยอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม ช่่วยให้้ง่่ายต่่อการกำจััดและ
นำกลัับมาใช้้ใหม่่ ขยะมููลฝอยที่่�เกิิดจากกิิจกรรมต่่าง ๆ หากมีีการคััดแยกอย่่างถููกต้้อง บางส่่วนสามารถ
นำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้อีีกครั้้�ง เช่่น ขยะอิินทรีีย์์และขยะรีีไซเคิิล ในขณะที่่�ขยะมููลฝอยที่่�นำมา
ใช้้ประโยชน์์ไม่่ได้้จะต้้องถููกกำจััดด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม
การนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ เป็็นการนำขยะมููลฝอยที่่�ยัังสามารถใช้้ประโยชน์์ได้้กลัับมาใช้้ใหม่่ ได้้แก่่
ขยะอิินทรีีย์์ที่่�เน่่าเสีียและย่่อยสลายได้้เร็็วจำพวกเศษอาหาร เศษผัักผลไม้้ เศษใบไม้้ นำไปทำเป็็นปุ๋๋�ยหมััก
น้้ำหมัักชีีวภาพ อาหารสััตว์์ และก๊๊าซชีีวภาพ ขยะรีีไซเคิิล เช่่น แก้้ว กระดาษ พลาสติิก โลหะ นำไปขาย
หรืือเพิ่่�มมููลค่่าด้้วยการนำไปแปรรููปใช้้ใหม่่
ขยะพลาสติิกจััดเป็็นขยะรีีไซเคิิล ซึ่่�งถููกแบ่่งเป็็น 7 ประเภท โดยแต่่ละประเภทสามารถนำไปรีีไซเคิิล
เพื่่�อนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ในรููปแบบที่่�ต่่าง ๆ กััน ดัังนี้้�
ประเภทพลาสติิก

รีีไซเคิิลเป็็น

รีีไซเคิิลเป็็น

ขวดน้้ำดื่่�ม
ขวดน้้ำมัันพืืช

ฝาขวด
ฉนวนไฟฟ้้า

ถุุงพลาสติิก ขวดนม
ขวดเครื่่�องสำอาง

ภาชนะ อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าและ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ท่่อน้้ำประปา
ฉนวนหุ้้�มสายไฟ
อุุปกรณ์์การแพทย์์

ปากกา ขวดนมเด็็ก
หมวกนิิรภััย

ถุุงบรรจุุอาหาร
หลอดดููด
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การกำำ�จััดขยะ เป็็นการจััดการขยะมููลฝอยที่่�ไม่่สามารถนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้ ได้้แก่่ ขยะอัันตราย
ที่่�มีสี ารเคมีีเป็็นองค์์ประกอบและมีีพิิษ เช่่น แบตเตอรี่่� ถ่่านไฟฉาย หลอดไฟ ต้้องกำจััดด้้วยวิิธีีเฉพาะเท่่านั้้�น
ขยะทั่่�วไปที่่�ย่อ่ ยสลายไม่่ได้้ ไม่่คุ้้�มค่่าต่่อการนำกลัับมาใช้้ใหม่่ เช่่น ห่่อขนม ห่่อลููกอม กระดาษชำระใช้้แล้้ว
จะนำไปจััดการโดยวิิธีีฝังั กลบหรืือเผาอย่่างถููกวิิธีี แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั มีีเทคโนโลยีีมากมายที่่�สามารถนำขยะมููลฝอย
มาใช้้เป็็นพลัังงานในรููปของความร้้อน ไฟฟ้้า และเชื้้�อเพลิิง เช่่น ก๊๊าซชีีวภาพจากหลุุมฝัังกลบขยะ
(Landfill gas) การผลิิตความร้้อนและกระแสไฟฟ้้าจากการเผา (Incineration) ก๊๊าซชีีวภาพจากการหมััก
(Anaerobic Fermentation) เชื้้�อเพลิิงขยะอััดก้้อน (Refuse-Derived Fuel, RDF) เป็็นต้้น
หากแบ่่งตามประเภทขยะมููลฝอย เส้้นทางการจััดการขยะมููลฝอยแต่่ละประเภทมีีดัังนี้้�
ขยะอิินทรีีย์์ นำไปทำปุ๋๋�ยหมััก น้้ำหมัักชีีวภาพ นำไปเป็็นอาหารสััตว์์ นำไปผลิิตเป็็นก๊๊าซชีีวภาพ
ขยะรีี ไซเคิิล นำไปขาย/บริิจาค เพื่่อ� เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตอีีกครั้้ง� นำมาใช้้ซ้้ำ นำขยะรีีไซเคิิลประเภท
พลาสติิกมาแปรรููปเป็็นน้้ำมััน
ขยะอัันตราย รวบรวม ณ สถานที่่�เก็็บรวบรวม และนำไปกำจััดอย่่างถููกหลัักวิิชาการ
ขยะทั่่�วไป ถููกฝัังกลบ ณ สถานที่่�กำจััดขยะมููลฝอย นำไปผลิิตเป็็นก๊๊าซชีีวภาพจากการหมััก นำไปผลิิต
เชื้้�อเพลิิงจากขยะอััดก้้อน นำไปเผาในเตาเผาอย่่างถููกวิิธีี
นอกจากนี้้� เราสามารถจััดการขยะมููลฝอยได้้จากต้้นทาง โดยใช้้หลััก 3Rs
การใช้้น้้อยหรืื อ ลดการใช้้  (Reduce) จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น และสำคัั ญที่่� สุุ ด ของ
การจััดการขยะมููลฝอยคืือการลดจากต้้นทาง ลดการเกิิดหรืือเกิิดน้้อยที่่�สุุด
ทั้้�งจากผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค หลีีกเลี่่�ยงการใช้้วััสดุุที่่�ยากต่่อการกำจััด วััสดุุที่่�ใช้้
ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง เช่่น โฟม ถุุงพลาสติิก และแก้้วพลาสติิก เปลี่่�ยนมาใช้้วััสดุุที่่�ใช้้ซ้้ำ
หรืือย่่อยสลายได้้ง่่ายแทน เช่่น การใช้้แก้้วส่่วนตััว กล่่องบรรจุุอาหารหรืือปิ่่�นโต
ถุุงผ้้า รวมถึึงลดการซื้้�อเกิินความจำเป็็น ลดการบริิโภคเหลืือทิ้้�ง
การใช้้ซ้ำำ��  (Reuse) การนำสิ่่�งของที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ซ้้ำ เช่่น ถุุงพลาสติิก
กล่่องพลาสติิก กระดาษที่่�ใช้้แล้้วหน้้าเดีียว และการนำสิ่่�งของมาดััดแปลงหรืือ
ซ่่อมแซมให้้ใช้้ประโยชน์์์�ได้้อีีก รวมถึึงเลืือกซื้้�อสิินค้้าที่่�สามารถคืืนบรรจุุภััณฑ์์ได้้
เช่่น การคืืนขวดน้้ำดื่่ม� การคืืนขวดน้้ำอััดลมประเภทขวดแก้้ว เพื่่อ� นำบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
กลัับมาใช้้ซ้้ำ
การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ (Recycle) เป็็นการแปรสภาพและหมุุนเวีียนนำสิ่่ง� ของ
ที่่�ใช้้แล้้ว ให้้กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยผ่่านกระบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง
ทั้้�งนี้้� การจััดการขยะมููลฝอยที่่�ดีีควรเริ่่�มตั้้�งแต่่การสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจ เจตคติิ ความห่่วงใยต่่อปััญหา
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้น� ในชีีวิิตประจำวััน โดยเริ่่ม� การจััดการขยะมููลฝอยตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง ใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส� ามารถย่่อยสลาย
ตามธรรมชาติิได้้ หรืือส่่งเสริิมให้้เปลี่่�ยนมาใช้้กล่่องบรรจุุอาหารหรืือปิ่่�นโตที่่�ใช้้ซ้้ำได้้ การใช้้แก้้วหรืือกระบอกน้้ำ
ส่่วนตััว เพื่่อ� ลดการเกิิดขยะมููลฝอยจากวััสดุุแบบใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้�ง นำไปสู่่�การจััดการขยะมููลฝอยและอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน
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ตััวอย่่างกรณีีและกิิจกรรมการจััดการขยะมููลฝอย
ของเสีียเหลืือศููนย์์ โรงเรีียนรุ่่�งอรุุณ กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งจััดการศึึกษาแบบองค์์รวม (Holistic Learning)
บููรณาการการเรีียนรู้้�สู่่�ชีีวิิต ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�บนกิิจวััตรประจำวััน บ่่มเพาะลัักษณะนิิสััยที่่�ดีีในวิิถีีของการรู้้�อยู่่�
รู้้�กิิน และรู้้�ประมาณตนอย่่างพอเหมาะ พอดีี ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิและจากสถานการณ์์จริิงในสัังคมผ่่านโครงการ
ของเสีียเหลืือศููนย์์ เปลี่่�ยนทััศนคติิของการ “ทิ้้�ง” ให้้เป็็นการวนสิ่่�งต่่าง ๆ กลัับมาใช้้ใหม่่ แยกทรััพยากรออกจาก
ขยะมููลฝอยและเปลี่่�ยนขยะมููลฝอยเป็็นทรััพยากร โดยแยกทรััพยากร 3 ประเภทออกจากขยะมููลฝอย ได้้แก่่
(1) ขยะเศษอาหาร บริิจาคเป็็นอาหารสััตว์์ (2) ขยะย่่อยสลายง่่าย ส่่งไปหมัักเป็็นปุ๋๋�ยชีีวภาพ (3) ขยะรีีไซเคิิล
ขายออกไปเพื่่�อผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่
อีีกทั้้�งมีีการบููรณาการลงสู่่�หน่่วยการเรีียนในแต่่ละระดัับชั้้�น จััดสถานีีสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�เชิิง
ปฏิิบััติิการนอกห้้องเรีียน ได้้แก่่ สถานีีคััดแยกขยะ สถานีีน้้ำจุุลิินทรีีย์์ สถานีีปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพ และปรัับพฤติิกรรมเพื่่�อ
ลดการสร้้างขยะมููลฝอย รณรงค์์ให้้ ลด-ละ-เลิิก รณรงค์์ให้้ร้า้ นค้้าเลิิกใช้้ขวด ถุุง ถ้้วยพลาสติิก และกล่่องโฟมใส่่อาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม เปลี่่�ยนไปใช้้ภาชนะที่่�สามารถล้้างและนำกลัับมาใช้้ได้้อีีก เช่่น ปิ่่�นโต ตะกร้้า ถุุงผ้้า ฯลฯ
ความสำเร็็จของโครงการของเสีียเหลืือศููนย์์ ได้้แก่่ กลุ่่�มครููและบุุคลากรเข้้าร่่วมกิิจกรรมตามความสมััครใจ
ช่่วยกัันทำการคััดแยกขยะมููลฝอย ณ จุุดทิ้้�งที่่�ปลายทางเพื่่�อร่่วมกัันรัับรู้้�ปััญหา เก็็บสถิิติิและตรวจสอบคุุณภาพ
การคััดแยกขยะมููลฝอยจากแต่่ละระดัับชั้้�น กลุ่่�มนัักเรีียนร่่วมกัันสร้้างบรรยากาศในชั้้�นเรีียนให้้ปลอดขยะมููลฝอย
ด้้วยการลงมืือจััดและปรัับปรุุงระบบคััดแยกขยะมููลฝอยประจำชั้้�นเรีียน กลุ่่�มผู้้�ปกครองและชุุมชนร่่วมคััดแยก
ขยะมููลฝอยในครััวเรืือนนำมาส่่งให้้โรงเรีียนรัับไปจััดการแปรรููปหรืือใช้้ประโยชน์์ต่่อไป ซึ่่�งเป็็นการร่่วมกัันปลููกฝััง
ลัักษณะนิิสััยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ลููกหลานทั้้�งที่่�บ้้านและโรงเรีียน

0-2870-7512-3, 0-2840-2501-4
info@roong-aroon.ac.th
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แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สถานการณ์์มลพิิษในประเทศไทย
- กรมควบคุุมมลพิิษ
https://www.pcd.go.th/publication/
	คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการจััดการขยะมููลฝอย
- กรมควบคุุมมลพิิษ
https://www.pcd.go.th/publication/
- กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
https://eservice.deqp.go.th/e-book/9
- สำนัักสิ่่�งแวดล้้อม กรุุงเทพมหานคร
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/getfile/f9df8368-14d5-4a67-acda-636be3d
37f37/Manual.aspx?chset=ff337c7b-274d-43b1-bb00-2b331b27aae1
	พลัังงานจากขยะ
- กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
https://www.dede.go.th/more_news.php?cid=116&filename=waste_energy
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3
กิิจกรรมเรีียนรู้้�

สิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ�� ป่่าไม้้ อากาศ พลัังงาน และขยะมููลฝอย
การจััดการเรีียนรู้้� เป็็นกระบวนการในการนำำ�ความรู้้�สู่่� การปฏิิบััติิ ผ่่านการ
ดำำ�เนิินการหรืือวิิธีีการที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�เรีียนเป็็นสำำ �คััญ เพื่่� อให้้ผู้้�เรีียนได้้พัั ฒนา
เต็็ ม ตามศัักยภาพและเรีี ย นรู้้�ต ามเนื้้� อ หาที่่� กำำ�ห นด กิิจกรรมการเรีี ย นรู้้�
สิ่่�งแวดล้้อมจะกระตุ้้�นให้้ผู้เ้� รีียนสามารถนำำ�ประสบการณ์์ที่่มี
� อ
ี ยู่่�เดิิมมาเชื่่อ
� มโยง
กัับประสบการณ์์เรีียนรู้้�ใหม่่ ผสมผสานความรู้้�และทัักษะต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการคิิด วิิเคราะห์์ และลงมืือปฏิิบััติิ นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่� งแวดล้้อม

3.1  กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เรื่่�องน้ำำ��
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.1.1
เหตุุเกิิดที่่�แหล่่งน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อสำรวจลัักษณะทางกายภาพและชีีวภาพในแหล่่งน้้ำด้้วยวิิธีีอย่่างง่่าย

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

การสัั ง เกตคุุ ณ ภาพของน้้ำอย่่ า งง่่ า ย สามารถสัั ง เกตได้้ จ ากสิ่่� ง ชี้้� วัั ด คุุ ณ ภาพน้้ำที่่� สัั ง เกตได้้
ด้้วยตาเปล่่า ทำให้้สามารถประเมิินสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพน้้ำได้้ในเบื้้�องต้้น ซึ่ง่� จะนำไปสู่่�การเฝ้้าระวััง
แหล่่งน้้ำและหาทางป้้องกัันหรืือแก้้ไขผลที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงวิิธีีการดููแลรัักษาแหล่่งน้้ำ โดยสิ่่�งชี้้�วััด
คุุณภาพน้้ำอย่่างง่่ายซึ่่�งสามารถสัังเกตได้้ด้้วยตาเปล่่าที่่�ใช้้ในกิิจกรรมนี้้�มีี 2 ลัักษณะ ได้้แก่่
1)	ลัักษณะทางกายภาพ คุุณลัักษณะทางกายภาพของน้้ำที่่�สามารถสัังเกตและตรวจวััดได้้
และมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งในทางตรงหรืือทางอ้้อม เช่่น สีี (Color) กลิ่่�น (Oder)
ความขุ่่�น (Turbidity) ความโปร่่งแสง (Transparency) อุุณหภููมิิ (Temperature)
2)	ลัักษณะทางชีีวภาพ โดยการตรวจดููชนิิดและจำนวนของสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณใกล้้ ๆ
หรืือในแหล่่งน้้ำ เช่่น สััตว์์หน้้าดิิน แมลง สััตว์์น้้ำ พืืชที่่�ขึ้้�นในน้้ำ ริิมตลิ่่�ง หรืือลอยเหนืือน้้ำ

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ไม้้ยาวประมาณ 1 เมตร ที่่�ปลายไม้้ผููก
เชืือกไว้้กัับเทอร์์โมมิิเตอร์์
กะละมัังสีีขาว 2 ใบ

แผ่่นพลาสติิกวงกลมสีีขาวสลัับดำเจาะ
ร้้อยเชืือกตรงกลาง โดยเชืือกยาวประมาณ
2 เมตร
สวิิง

กระบอกตวง ขนาด 1,000 มิิลลิิลิิตร

ดิินสอ ยางลบ สีี

แว่่นขยาย

ใบงานเหตุุเกิิดที่่�แหล่่งน้้ำ
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วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนมองไปที่่�แหล่่งน้้ำที่่�จะสำรวจ และตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “ผู้้�เรีียนคิิดว่่าแหล่่งน้้ำ
ตรงหน้้านี้้�สะอาดหรืือไม่่ เพราะอะไร เราสามารถดููลัักษณะอะไรของแหล่่งน้้ำได้้บ้้างที่่�จะช่่วยบอกได้้ว่่า
แหล่่งน้้ำนี้้�สะอาดหรืือไม่่สะอาด” ก่่อนการสำรวจจริิง
แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็น 2 กลุ่่�ม แจกใบงานให้้แต่่ละกลุ่่�ม โดยกลุ่่�มแรกให้้สำรวจลัักษณะทางกายภาพ กลุ่่�มที่่�สอง
ให้้สำรวจลัักษณะทางชีีวภาพ ให้้แต่่ละกลุ่่�มช่่วยกัันคิิดตััวชี้้�วััดคุุณภาพน้้ำตามลัักษณะการสำรวจที่่�ตนเอง
ได้้รัับแล้้วออกมาพููดให้้เพื่่�อนอีีกกลุ่่�มฟััง ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตรวจความถููกต้้องและช่่วยเติิมเต็็มตััวชี้้�วััด
ในแต่่ละกลุ่่�มให้้สมบููรณ์์
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
ให้้ทั้้�ง 2 กลุ่่�ม แยกกัันไปทำการสำรวจแหล่่งน้้ำประมาณ 20 นาทีี (ระยะเวลาสามารถปรัับเปลี่่�ยน
ได้้ตามความเหมาะสม) โดยให้้สำรวจดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 สำรวจลัักษณะทางกายภาพ
-	สัังเกตสีี ใช้้กระบอกตวงทำการตัักน้้ำจากแหล่่งน้้ำขึ้้�นมาประมาณ 1,000 มิิลลิิลิิตร ใส่่ในกะละมัังสีีขาว
แล้้วสัังเกตสีีของน้้ำด้้วยตาเปล่่า จากนั้้�นบัันทึึกผลลงใบงาน
-	สัังเกตกลิ่่�น ทดสอบด้้วยการใช้้จมููกดมกลิ่่�นจากแหล่่งน้้ำโดยตรง โดยใช้้ผู้้�ทดสอบประมาณ 3 คน
ไปยืืนริิมน้้ำแล้้วสููดหายใจดมกลิ่่�น หรืือตัักน้้ำขึ้้�นมาแล้้วจึึงดมกลิ่่�นโดยใช้้มืือโบกกลิ่่�นให้้โชยเข้้าจมููก
แล้้วลงความเห็็นร่่วมกััน จากนั้้�นบัันทึึกผลลงใบงาน
-	สัังเกตความขุ่่�นหรืือความโปร่่งแสง นำแผ่่นพลาสติิกวงกลมสีีขาวสลัับดำที่่�ร้อ้ ยเชืือกไว้้ตรงกลางโยนลงไป
ในแหล่่งน้้ำ ค่่อย ๆ ปล่่อยเชืือกให้้แผ่่นพลาติิกจมลงไป และสัังเกตระยะสุุดท้้ายที่่�ยัังคงเห็็นแผ่่นพลาสติิก
จากนั้้�นวััดความยาวของเชืือกแล้้วบัันทึึกผลลงใบงาน
-	สัังเกตอุุณหภููมิิ ทำการวััดอุุณหภููมิิของน้้ำโดยถืือไม้้ที่่�ปลายไม้้ผููกเชืือกไว้้กัับเทอร์์โมมิิเตอร์์ แล้้วหย่่อน
เทอร์์โมมิิเตอร์์ลงในน้้ำให้้กระเปราะจมลงไปใต้้ผิิวน้้ำประมาณ 10 เซนติิเมตร อ่่านค่่าอุุณหภููมิิแล้้วบัันทึึกผล
ลงใบงาน
กลุ่่�มที่่� 2 สำรวจลัักษณะทางชีีวภาพ
- ทำการสำรวจสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในแหล่่งน้้ำ โดยใช้้สวิิงตัักสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�พบใส่่ลงในกะละมัังที่่�มีีน้้ำจาก
แหล่่งน้้ำที่่�ทำการสำรวจ หากสิ่่ง� มีีชีวิิี ตมีีขนาดเล็็กมากให้้ใช้้แว่่นขยายส่่องดูู จากนั้้�นบัันทึึกสิ่่ง� ที่่�พบลงใบงาน
- เมื่่�อสำรวจเสร็็จแล้้วให้้ปล่่อยสิ่่�งมีีชีีวิิตกลัับลงไปในแหล่่งน้้ำตามเดิิม
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ขั้้�นสรุุป:
	ร่่วมกัันวิิเคราะห์์และอภิิปรายผลจากการสัังเกตลัักษณะทางกายภาพและชีีวภาพของแหล่่งน้้ำที่่�พบ
และตััวชี้้�วััดที่่�สามารถบ่่งชี้้�ถึึงคุุณภาพของน้้ำในเบื้้�องต้้น
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้ง� คำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “คิิดว่่าถ้้าแหล่่งน้้ำเกิิดน้้ำเน่่าเสีียจะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� เหล่่านี้้�อย่่างไร
บ้้าง สาเหตุุของน้้ำเสีียมาจากอะไร และเราจะช่่วยแก้้ไขอย่่างไรได้้บ้้าง”
การวััดและประเมิินผล 
สัังเกตการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม ความเข้้าใจจากการตอบคำถาม และความถููกต้้องจากใบงานของผู้้�เรีียน
ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานเหตุุเกิิดที่่�แหล่่งน้ำำ��
ใบงานกลุ่่�มที่่� 1 การสำรวจลัักษณะทางกายภาพ
การสำรวจลัักษณะทางกายภาพของแหล่่งน้้ำ.................
รายการ
ผลการสำรวจ
สีี
กลิ่่�น
ความขุ่่�นหรืือความโปร่่งแสง (ระยะที่่�ยังั มองเห็็น
แผ่่นพลาสติิกสีีขาว (cm))
อุุณหภููมิิ (oC)
สรุุปผลการสำรวจ:
ใบงานกลุ่่�มที่่� 2 การสำรวจลัักษณะทางชีีวภาพ
การสำรวจลัักษณะทางชีีวภาพของแหล่่งน้้ำ.................
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�พบ
ลัักษณะ
(วาดภาพประกอบ)

สรุุปผลการสำรวจ:
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.1.2
แหล่่งน้ำำ��มรดกเรา มรดกโลก
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจและตระหนัักถึึงผลกระทบจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ต่่อแหล่่งน้้ำ
เพื่่�อฝึึกการคิิด วิิเคราะห์์ และอภิิปรายถึึงที่่�มา สาเหตุุ และผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อแหล่่งน้้ำ
เพื่่�อให้้รู้้�จัักออกแบบแนวคิิดหรืือวิิธีีการในการช่่วยกัันดููแลรัักษาและอนุุรัักษ์์แหล่่งน้้ำได้้อย่่างเหมาะสม
ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ	กิิจกรรมต่่าง ๆ ของมนุุษย์์ เช่่น การอุุปโภคบริิโภค การประกอบอาชีีพ และการสร้้างสิ่่�งอำนวย
ความสะดวก ฯลฯ ส่่งผลกระทบต่่อแหล่่งน้้ำทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับแหล่่ง ที่่�มาของผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น จะนำไปสู่่�การคิิดและวางแผนการทำกิิจกรรม
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อแหล่่งน้้ำให้้น้้อยที่่�สุุด
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
กระดาษปรู๊๊�ฟ
ยางลบ

สีี
กรรไกร

กะละมัังใส่่น้้ำ

วััสดุุที่่�สมมติิให้้เป็็นขยะหรืือน้้ำเสีีย เช่่น
หิิน คลิิปหนีี บ กระดาษ สีี ผ สมอาหาร
เป็็นต้้น

ดิินสอ

วิิดีีทััศน์์

				
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสำรวจความรู้้�เกี่่�ยวกัับแหล่่งน้้ำ ความสำคััญของแหล่่งน้้ำต่่อการดำรงชีีวิิต
		ของคนในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� อาจจะใช้้เพลง “น้้ำคืือชีีวิิต” หรืือเพลงที่่�เกี่่ย� วกัับน้้ำมาเปิิดให้้ฟังั แล้้วเชื่่อ� มโยง
		
ไปยัังความรู้้�
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ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
ทำการวาดแหล่่งน้้ำตรงกลางกระดาษและพื้้�นดิินรอบ ๆ แหล่่งน้้ำ จากนั้้�นแบ่่งสััดส่่วนผู้้�เรีียนให้้เท่่า ๆ กััน
ตามความเหมาะสมของจำนวนและกำหนดหมายเลข
สมมติิสถานการณ์์ว่่าผู้้�เรีียนแต่่ละคนได้้รัับมรดกเป็็นที่่�ดิินริิมน้้ำ และตััดแบ่่งภาพวาดนั้้�นให้้กัับผู้้�เรีียน
แต่่ละคน
ให้้ผู้้�เรีียนวางแผนการใช้้ที่่�ดิินตามที่่�ต้้องการด้้วยการวาดภาพลงไป เช่่น ทำนา เลี้้�ยงสััตว์์ สร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
รีีสอร์์ท สร้้างโรงงาน ถนน ฯลฯ
เมื่่�อวาดภาพเสร็็จแล้้วให้้นำกลัับมาต่่อกัันให้้ครบสมบููรณ์์เหมืือนเดิิม
ให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละคนมาอธิิบายว่่าได้้ทำการจััดการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิิ� นนั้้�นอย่่างไร เพราะอะไร แล้้วร่่วมกัันอภิิปราย
ว่่ากิิจกรรมนั้้�นส่่งผลกระทบต่่อแหล่่งน้้ำอย่่างไร
ให้้ผู้้�เรีียนยืืนตามลำดัับตำแหน่่งที่่�ดิิน และวางกะละมัังใส่่น้้ำสะอาดไว้้ตรงกลางในตำแหน่่งของแหล่่งน้้ำ
ให้้ผู้้�เรีียนพิิจารณาว่่าการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินของตนเองนั้้�นสร้้างขยะหรืือน้้ำเสีียมากเท่่าใด ก็็ให้้ใส่่วััสดุุ
ที่่�สมมติิให้้เป็็นขยะหรืือน้้ำเสีียลงในกะละมัังที่่�ใส่่น้้ำปริิมาณมากเท่่านั้้�น
ขั้้�นสรุุป: อภิิปรายร่่วมกัันว่่าจากการสมมติิให้้ทิ้้ง� ขยะและน้้ำเสีียลงสู่่�แหล่่งน้้ำ หากเกิิดขึ้้น� จริิงจะเกิิดอะไรขึ้้น�
		กัั บ แหล่่ ง น้้ำบ้้ า ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ มนุุ ษย์์ สัั ต ว์์ น้้ ำ และพืืชน้้ำอย่่ า งไร และจัั ด การอย่่ า งไร
		
ให้้การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินไม่่ส่่งผลกระทบต่่อแหล่่งน้้ำ
การวััดและประเมิินผล
ตรวจสอบความถููกต้้องเกี่่ย� วกัับความรู้้�เรื่่อ� งผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� กัับแหล่่งน้้ำจากการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิิ� นในกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ในสถานการณ์์จริิง

e Ol
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.1.3
Water Ranger
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาทในการตรวจสอบการใช้้น้้ำของโรงเรีียน
เพื่่�อลดการใช้้น้้ำที่่�สิ้้�นเปลืืองภายในโรงเรีียน
เพื่่�อให้้คณะผู้้�บริิหาร ครูู นัักเรีียน และบุุคลากรในโรงเรีียนตระหนัักถึึงความสำคััญของการประหยััดน้้ำ
ภายในโรงเรีียน
ระยะเวลา

90 นาทีี (2 คาบเรีียน)

สาระสำำ�คััญ	ผู้้�เรีียนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของตััวแปรสำคััญในการใช้้ทรััพยากรของโรงเรีียน ดัังนั้้�นการให้้ผู้้�เรีียนเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการใช้้น้้ำ จะทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความภููมิิใจและรู้้�สึึกถึึงความสำคััญ
ของตนเองต่่อโรงเรีียน
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สมุุดบัันทึึกและปากกา

อุุปกรณ์์ถ่่ายภาพ

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ ค วามรู้้�และสร้้ า งความตระหนัั ก เกี่่� ย วกัั บสัั ด ส่่ ว นของน้้ำจืืดบนโลก
		
สถานการณ์์น้้ำ การได้้มาของน้้ำกิินน้้ำใช้้ น้้ำเสีียและแหล่่งกำเนิิด ผลกระทบ การช่่วยกัันประหยััดน้้ำ
		
รวมทั้้�งการอนุุรัักษ์์และดููแลรัักษาแหล่่งน้้ำ
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
ในคาบเรีียนแรกผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแต่่งตั้้�งผู้้�เรีียนเป็็น Water Ranger โดยแบ่่งเป็็นทีีมตามจำนวนของ
โซนต่่าง ๆ ที่่�มีีการใช้้น้้ำในโรงเรีียน เช่่น โรงอาหาร ห้้องน้้ำ สวน สนามหญ้้า สระน้้ำ ฯลฯ พร้้อมอธิิบายว่่า
“ต่่อไปนี้้�ผู้้�เรีียนคืือส่่วนสำคััญที่่�จะช่่วยโรงเรีียนประหยััดน้้ำและหยุุดการรั่่�วไหลของน้้ำด้้วยการเป็็นทีีม
Water Ranger ออกไปสำรวจปััญหาและตรวจตราการใช้้น้้ำ เพื่่�อโรงเรีียนของเรา”
	ส่่งทีีม Water Ranger ลงพื้้�นที่่�ในโซนที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อทำหน้้าที่่�ตรวจตราการใช้้น้้ำและสำรวจปััญหา
การใช้้น้้ำ เช่่น อุุปกรณ์์ชำรุุด การใช้้อุุปกรณ์์ไม่่ประหยััดน้้ำ การลืืมปิิด-เปิิดน้้ำทิ้้�งไว้้ ฯลฯ
ในคาบเรีียนที่่� 2 ให้้ทีีม Water Ranger กลัับมาสรุุปปััญหาที่่�พบพร้้อมแนบภาพประกอบ แล้้วนำเสนอให้้
เพื่่อ� นเห็็นสภาพปััญหา จากนั้้�นอภิิปรายร่่วมกัันในการหาแนวทางแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้น แนวทางการประหยััดน้้ำ
และออกกฎระเบีียบการใช้้น้้ำอย่่างประหยััดภายในโรงเรีียนและบทลงโทษร่่วมกัันในกรณีีมีีผู้้�ทำผิิดกฎ
เพื่่�อนำเสนอคณะครููและผู้้�บริิหารต่่อไป
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ขั้้�นสรุุป:	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมกล่่าวชื่่น� ชมและฝากหน้้าที่่�ให้้ทีมี Water Ranger คอยดููแลตรวจตราโซนที่่�ตนเอง
รัับผิิดชอบ และรายงานปััญหาว่่าได้้รับั การแก้้ไขหรืือไม่่ เพื่่อ� พััฒนาโรงเรีียนต่่อไป รวมถึึงในระยะยาว
อาจทำการเปรีียบเทีียบผลค่่าน้้ำของโรงเรีียนทั้้�งก่่อนและหลัังการตั้้�งทีีม Water Ranger
ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงค่่าน้้ำที่่�ลดลง โดยการจััดบอร์์ดหรืือเผยแพร่่ในเว็็บไซด์์ของโรงเรีียน เพื่่อ� ให้้ทราบ
ถึึงผลและประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการทำกิิจกรรมโดยทั่่�วกััน และอาจมีีรางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
ให้้กัับทีีม Water Ranger
การวััดและประเมิินผล
ดููการมีีส่่วนร่่วมและความตั้้�งใจของผู้้�เรีียนในการเป็็น Water Ranger รวมทั้้�งความตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการประหยััดน้้ำ จากแนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�อภิิปรายร่่วมกัันในการทำให้้ปริิมาณน้้ำรั่่ว� ไหลหรืือสููญเสีีย
ไปโดยเปล่่าประโยชน์์ลดลง สภาพน้้ำดีีขึ้้�น มีีการใช้้ประโยชน์์จากน้้ำแบบเต็็มประสิิทธิิภาพ หรืือในระยะยาว
ปริิมาณการใช้้น้้ำรวมของโรงเรีียนลดลง โดยสัังเกตจากบิิลค่่าน้้ำ
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.1.4
น้ำำ�� (เหลืือ) น้้อย แพ้้ไป
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์และหาวิิธีีในการใช้้น้้ำอย่่างประหยััดในชีีวิิตประจำวััน
เพื่่�อสามารถวางแผนในการใช้้น้้ำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ระยะเวลา

30 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

การใช้้น้้ำอย่่างประหยััดและรู้้�คุุณค่่าสามารถทำได้้ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการอุุปโภค
และบริิโภคน้้ำในชีีวิิตประจำวััน

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบงานน้้ำ (เหลืือ) น้้อย แพ้้ไป
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมกล่่าวถึึงว่่า น้้ำมาจากไหน เปรีียบเทีียบสััดส่่วนน้้ำจืืดที่่�ใช้้ได้้จริิงกัับปริิมาณน้้ำ
ทั้้� ง หมดบนโลก กว่่ า จะได้้ น้้ ำมาใช้้ ใ นการอุุ ป โภคบริิโภคทุุ ก วัั น นี้้� ต้้ อ งผ่่ า นกระบวนการ
และใช้้ทรััพยากรอะไรบ้้าง

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่ ง กลุ่่�มผู้้�เรีี ย นตามความเหมาะสม แจกใบงาน แล้้ ว สมมุุ ติิ สถานการณ์์
ในชีีวิิตประจำวััน โดยเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ตื่น่� นอนจนถึึงเข้้านอน ให้้แต่่ละกลุ่่�มเลืือกวิิธีีการใช้้น้้ำอย่่างประหยััด
ที่่�ถููกต้้อง กลุ่่�มที่่�เลืือกวิิธีีถููกจะได้้รัับ 1 คะแนน
ขั้้�นสรุุป: ร่่วมกัันสรุุปและวิิเคราะห์์ว่่า เพีียงเราเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้น้้ำในชีีวิิตประจำวัันและใช้้อย่่าง
รู้้�คุุณค่่า ก็็สามารถช่่วยประหยััดน้้ำได้้
การวััดและประเมิินผล 
ตััดสิินด้้วยการนัับคะแนน กลุ่่�มใดคะแนนมากที่่�สุุดเป็็นผู้้�ชนะ
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานน้ำำ�� (เหลืือ) น้้อย แพ้้ไป
จงเลืือกวิิธีีการใช้้น้้ำอย่่างประหยััด
แปรงฟัันและล้้างแปรง :
ใช้้แก้้วหรืือขัันรองน้้ำ

เปิิดโดยตรงจากก๊๊อก

อาบน้้ำ :
ใช้้ฝัักบััว
โกนหนวด :
ใช้้กระดาษชำระเช็็ดออกก่่อน
จุ่่�มมีีดโกนล้้างในแก้้ว หรืือขััน

ห้้องสุุขา :
โถส้้วมแบบตัักราด

ใช้้ขัันหรืืออ่่างอาบน้้ำ
เปิิดก๊๊อกน้้ำล้้างหน้้าโดยตรง
เปิิดก๊๊อกน้้ำล้้างมีีดโกนโดยตรง

โถส้้วมแบบแบบชัักโครก

ล้้างผัักผลไม้้ :
ใช้้ภาชนะรองน้้ำไว้้ล้้างเท่่าที่่�จำเป็็น

เปิิดก๊๊อกน้้ำล้้างผัักผลไม้้โดยตรง

รดน้้ำต้้นไม้้ :
ใช้้ฝัักบััวรดน้้ำหรืือสปริิงเกอร์์

ใช้้สายยางรดน้้ำต้้นไม้้โดยตรง
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.1.5
ปฏิิบััติิการครอบครััวประหยััดน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมประหยััดน้้ำจนเป็็นนิิสััย
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถคำนวณปริิมาณการใช้้น้้ำและวิิธีีการคำนวณค่่าน้้ำได้้
เพื่่�อขยายผลการประหยััดน้้ำไปสู่่�ครอบครััวและชุุมชน
ระยะเวลา

90 นาทีี (2 คาบเรีียน)

สาระสำำ�คััญ

ครอบครััวเป็็นรากฐานสำคััญในการปลููกฝัังพฤติิกรรมต่่าง ๆ ให้้กัับผู้้�เรีียน ดัังนั้้�นการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมเพื่่�อประหยััดน้้ำจึึงควรเริ่่�มตั้้�งแต่่ที่่�บ้้าน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเคยชิินและปฏิิบััติิ
จนเป็็นนิิสััย

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบความรู้้�เรื่่�องปริิมาณน้้ำ
ที่่�ใช้้ในกิิจกรรมต่่าง ๆ

ใบงานสำรวจพฤติิกรรมการใช้้น้้ำ
ภายในบ้้าน

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสอบถามผู้้�เรีียนว่่า “ที่่�บ้า้ นของผู้้�เรีียนใช้้น้้ำเพื่่อ� ทำกิิจกรรมอะไรบ้้าง ทราบหรืือไม่่
ว่่ากิิจกรรมเหล่่านั้้�นใช้้น้้ำประมาณเท่่าไหร่่ แต่่ละเดืือนผู้้�ปกครองต้้องเสีียเงิินค่่าน้้ำเท่่าไหร่่”

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแจกใบงานให้้กัับผู้้�เรีียน พร้้อมให้้ข้้อมููลเป็็นใบความรู้้�เรื่่�องปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ในกิิจกรรม
ต่่าง ๆ และสอนวิิธีีการคิิดค่่าน้้ำอย่่างง่่าย โดยให้้ผู้้�เรีียนนำใบงานมาส่่งในคาบถััดไปพร้้อมบิิลค่่าน้้ำที่่�บ้้าน
ของผู้้�เรีียน
วิิธีีการคำนวณ
การคำนวณค่่าน้้ำประปาจากปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำวััน หน่่วยเป็็นลููกบาศก์์เมตร
(1 ลููกบาศก์์เมตร = 1,000 ลิิตร) มีีสููตรการคำนวณคืือ
ค่่าน้้ำประปา (บาท) = (ปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ x ราคาต่่อหน่่วย) + ค่่าบริิการ + ภาษีี 7%
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โดยค่่าบริิการจะคิิดราคาตามขนาดของมาตรวััดน้้ำ ซึ่่�งขอยกตััวอย่่างเพีียงบางส่่วน ดัังนี้้�
- ขนาด ½ นิ้้�ว ค่่าบริิการ 25 บาท

- ขนาด ¾ นิ้้�ว ค่่าบริิการ 40 บาท

- ขนาด 1 นิ้้�ว ค่่าบริิการ 50 บาท

- ขนาด 1½ นิ้้�ว ค่่าบริิการ 80 บาท

และอััตราค่่าน้้ำประปาจะแตกต่่างกัันระหว่่างการประปานครหลวงกัับการประปาส่่วนภููมิิภาค ดัังนี้้�
อััตราค่่าน้้ำประปาจากการประปานครหลวง
30 - 1 ลููกบาศก์์เมตร
8.50 บาท/หน่่วย
40 - 31 ลููกบาศก์์เมตร 10.03 บาท/หน่่วย
50 - 41 ลููกบาศก์์เมตร 10.35 บาท/หน่่วย
60 - 51 ลููกบาศก์์เมตร 10.68 บาท/หน่่วย
* หน่่วย หมายถึึง ลููกบาศก์์เมตร

อััตราค่่าน้้ำประปาจากการประปาส่่วนภููมิิภาค
10 - 1 ลููกบาศก์์เมตร
20 - 11 ลููกบาศก์์เมตร
30 - 21 ลููกบาศก์์เมตร
50 - 31 ลููกบาศก์์เมตร

10.20 บาท/หน่่วย
16 บาท/หน่่วย
19 บาท/หน่่วย
21.20 บาท/หน่่วย

ตััวอย่่างการคำนวณ
นำข้้อมููลจากใบความรู้้�เรื่่อ� งปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ในกิิจกรรมต่่าง ๆ และใบงานสำรวจพฤติิกรรมการใช้้น้้ำภายในบ้้าน
มาคำนวณหาปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ ดัังนี้้�
ใน 1 วััน มีีกิิจกรรมแปรงฟััน อาบน้้ำ ล้้างจาน ซัักผ้้า ล้้างรถ และเข้้าห้้องน้้ำ 4 ครั้้�ง
ปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ทั้้�งหมด		

= 27 + 90 + 50 + 100 + 150 + (12x4) = 465 ลิิตร

แปลงหน่่วยเป็็นลููกบาศก์์เมตร		

= 0.465 ลููกบาศก์์เมตร

บ้้านเรืือนส่่วนใหญ่่ใช้้มาตรวััดน้้ำขนาด ½ นิ้้�ว ดัังนั้้�นค่่าบริิการอยู่่�ที่่� 25 บาท และใช้้น้้ำจากการประปานครหลวง
(เทีียบราคา/หน่่วยจากตาราง)		
= 0.465 x 8.50 = 3.95 บาท
บวกค่่าบริิการและภาษีี 		

= 3.95 + 25 + 0.28 = 29.23 บาท

ดัังนั้้�นใน 1 วััน จะต้้องจ่่ายค่่าน้้ำประปา 29.23 บาท
หลัั ง จากผู้้�เรีี ย นนำใบงานและบิิลค่่ า น้้ำมาส่่ ง ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ งของใบงาน
และให้้ ค วามรู้้� เ รื่่� อ งการประหยัั ด น้้ำ แล้้ ว ให้้ ผู้้� เรีี ย นลองนำเทคนิิคการประหยัั ด น้้ำกลัั บ ไปเผยแพร่่
ให้้ผู้้�ปกครองและนำไปปฏิิบััติิจริิงที่่�บ้้าน
สอดแทรกกิิจกรรมให้้ความรู้้�และส่่งเสริิมการประหยััดน้้ำตามโอกาสต่่าง ๆ ที่่�มีีผู้้�ปกครองเข้้าร่่วม เช่่น
การประชุุมผู้้�ปกครอง ฯลฯ และขอความร่่วมมืือในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการประหยััดน้้ำของผู้้�เรีียน
ขั้้�นสรุุป: สร้้างความตระหนัักเรื่่�องการใช้้น้้ำในชีีวิิตประจำวััน และอาจทำการส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมด้้วยการจััดประกวดครอบครััวประหยััดน้้ำที่่�มีีบิิลค่่าน้้ำลดลง และเพิ่่�มแรงหนุุนเสริิม
ด้้วยการมอบรางวััลหรืือใบประกาศจากทางโรงเรีียนตามความเหมาะสม
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การวััดและประเมิินผล
	ดููความเข้้าใจเรื่่�องการคำนวณปริิมาณการใช้้น้้ำจากกิิจกรรมต่่าง ๆ และวิิธีีการคำนวณค่่าน้้ำอย่่างง่่าย
จากใบงานของผู้้�เรีียน
	ดููความเข้้าใจเรื่่�องการประหยััดน้้ำจากบิิลค่่าน้้ำที่่�ลดลงของครอบครััวผู้้�เรีียน
ตััวอย่่างใบความรู้้�เรื่่�องปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ในกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำหรัับการคำนวณ
-	ก๊๊อกน้้ำมีีน้้ำหยดตลอดเวลา จะสููญเสีียน้้ำ 1.5 ลููกบาศก์์เมตร/เดืือน
-	ก๊๊อกน้้ำที่่�ปิิดไม่่สนิิท น้้ำรั่่�วไหลเป็็นสาย จะสููญเสีียน้้ำไม่่น้้อยกว่่า 10 ลููกบาศก์์เมตร/เดืือน
-	ชัักโครกที่่�ลููกลอยปิิดไม่่สนิิท มีีน้้ำไหลลงโถส้้วมตลอดเวลา จะสููญเสีียน้้ำกว่่า 30 ลููกบาศก์์เมตร/เดืือน
- การกดชัักโครกใช้้น้้ำประมาณ 12 ลิิตร/ครั้้�ง
- การแปรงฟัันใช้้น้้ำประมาณ 27 ลิิตร/คน/วััน
- การถููพื้้�นใช้้น้้ำประมาณ 36 ลิิตร/คน/วััน
- การรดน้้ำต้้นไม้้ใช้้น้้ำประมาณ 5-10 ลิิตร/คน/วััน
- การอาบน้้ำใช้้น้้ำประมาณ 90 ลิิตร/คน/วััน
- การซัักผ้้าใช้้น้้ำประมาณ 100 ลิิตร/คน/วััน
- การล้้างจานใช้้น้้ำประมาณ 50 ลิิตร/คน/วััน
- การล้้างรถใช้้น้้ำประมาณ 150 ลิิตร/คน/วััน
*ข้้อมููลจาก: การประปานครหลวง
ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานสำำ�รวจพฤติิกรรมการใช้้น้ำำ��ภายในบ้้าน
(สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนกิิจกรรมได้้ตามความเหมาะสม)
ที่่�
1
2
...

กิิจกรรม

ปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้/วััน (ลิิตร)

รวม
คำนวณค่่านำประปาได้้ ดัังนี้้�
= (ปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ x ราคาต่่อหน่่วย) + ค่่าบริิการ + ภาษีี 7%
= (…………………….ลบ.ม. X …………………. บาท) + ……………. + ……………
= ……………………………………… บาท
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3.2 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เรื่่�องป่่าไม้้
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.2.1
นัักสืืบใต้้ใบ
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�เรื่่�องประเภทของป่่าไม้้ในประเทศไทย
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะในการสำรวจทรััพยากรป่่าไม้้หรืือต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�
ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

การเรีียนรู้้�เรื่่�องประเภทของป่่าไม้้ในประเทศไทย และการสำรวจทรััพยากรป่่าไม้้หรืือต้้นไม้้
ที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�จะทำให้้เข้้าใจถึึงลัักษณะของป่่าไม้้และชนิิดพัันธุ์์�ของต้้นไม้้ สำหรัับวางแผน
ในการดููแลรัักษาได้้อย่่างเหมาะสม

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ภาพป่่าไม้้ในประเทศไทย
สายวััด
ใบงานนัักสืืบใต้้ใบ

ใบความรู้้�เรื่่�องป่่าไม้้ในประเทศไทย
วิิธีีการวััดความสููงของต้้นไม้้ เช่่น
ไคลโนมิิเตอร์์ เงา หรืือสามเหลี่่�ยมรููป
คล้้าย

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนดููภาพป่่าไม้้จากภููมิิภาคต่่าง ๆ ในประเทศไทย และร่่วมกัันแสดง
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับภาพที่่�ได้้ดูู
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงาน แล้้วให้้แต่่ละกลุ่่�มสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ประเภทของป่่าไม้้ในประเทศไทยจากสารานุุกรมหรืืออิินเทอร์์เน็็ต กลุ่่�มละ 1 ประเภท และนำเสนอ
ผลการสืืบค้้น
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการวััดเส้้นรอบวงและความสููงของต้้นไม้้โดยใช้้วิิธีีต่่าง ๆ ที่่�ทำได้้ง่่าย
จากนั้้�นนำผู้้�เรีียนสำรวจป่่าไม้้หรืือต้้นไม้้ในพื้้�นที่่� ให้้ผู้้�เรีียนวาดแผนผัังคร่่าว ๆ แสดงบริิเวณที่่�สำรวจ
และบัันทึึกผลการสำรวจในใบงาน
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ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประเภทของป่่าไม้้ในประเทศไทย ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มสรุุป
ผลการสำรวจ การวิิเคราะห์์ประเภทของป่่าไม้้ในพื้้�นที่่� (หากพื้้�นที่่�ที่่ส� ำรวจเป็็นป่่าไม้้) และแนวทาง
การดููแลรัักษา
การวััดและประเมิินผล 
สัังเกตจากการร่่วมกิิจกรรมของผู้้�เรีียน (เช่่น ความสนใจต่่อกิิจกรรม การแสดงความคิิดเห็็น การกล้้าแสดงออก)
และตรวจความถููกต้้องใบงานของผู้้�เรีียน
ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานนัักสืืบใต้้ใบ
แผนผัังบริิเวณที่่�สำรวจ
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แบบบัันทึึกการสำรวจป่่าไม้้หรืือต้้นไม้้ในพื้้�นที่่� (สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนข้้อได้้ตามความเหมาะสม)
ลำดัับ

ชื่่�อต้้นไม้้

ลัักษณะเด่่น

ขนาดเส้้นรอบวง
(เมตร)

ความสููง (เมตร)

1
2
3
ประเภทของป่่าไม้้ คืือ..........................................(หากพื้้�นที่่�ที่่�สำรวจเป็็นป่่าไม้้)
แนวทางการดููแลรัักษาป่่าไม้้ชุุมชนมีีอะไรบ้้าง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.2.2
ส่่วนประกอบของต้้นไม้้
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�เรื่่�องส่่วนประกอบและหน้้าที่่�ของต้้นไม้้

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

เรีียนรู้้�เรื่่อ� งส่่วนประกอบของต้้นไม้้ หน้้าที่่�ของส่่วนต่่าง ๆ ลัักษณะของต้้นไม้้ที่่มี� อี ยู่่�ในพื้้�นที่่� จะทำให้้
สามารถใช้้ประโยชน์์ต้้นไม้้แต่่ละชนิิดพัันธุ์์�และดููแลรัักษาได้้อย่่างเหมาะสม

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ภาพส่่วนประกอบของต้้นไม้้

ใบงานส่่วนประกอบของต้้นไม้้

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสอบถามผู้้�เรีี ย นว่่ า “ที่่� บ้้ า นใครปลูู ก ต้้ น ไม้้ บ้้ า ง ต้้ น ไม้้ ที่่� ป ลูู ก แต่่ ล ะชนิิด
มีีส่ว่ นประกอบที่่�เหมืือนกัันหรืือแตกต่่างกัันอย่่างไร ทราบหรืือไม่่ว่า่ ต้้นไม้้มีส่ี ว่ นประกอบอะไรบ้้าง
แต่่ละส่่วนประกอบของต้้นไม้้มีีหน้้าที่่�อย่่างไร”

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนดููภาพต้้นไม้้หลากหลายประเภท และร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับภาพ
ที่่�ได้้ดูู
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงาน แล้้วให้้แต่่ละกลุ่่�มสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ส่่วนประกอบของต้้นไม้้ลัักษณะเด่่น ๆ จากสารานุุกรมหรืืออิินเทอร์์เน็็ต กลุ่่�มละ 1 ส่่วนประกอบ
และนำเสนอผลการสืืบค้้น
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องส่่วนประกอบของต้้นไม้้ พร้้อมทั้้�งนำต้้นไม้้จริิงมาให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา จากนั้้�น
นำผู้้�เรีียนสำรวจต้้นไม้้ในพื้้�นที่่� พร้้อมวาดภาพต้้นไม้้ที่่�สนใจ แสดงหน้้าที่่�ของส่่วนประกอบของต้้นไม้้
และบัันทึึกผลลงในใบงาน
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบและหน้้าที่่�ต่่าง ๆ ของต้้นไม้้ ผู้้�เรีียนสรุุปผล
การสำรวจต้้นไม้้และวิิเคราะห์์ส่่วนประกอบของต้้นไม้้แต่่ละประเภทด้้วยกััน
การวััดและประเมิินผล
สัังเกตจากการร่่วมกิิจกรรมของผู้้�เรีียน (เช่่น ความสนใจต่่อกิิจกรรม การแสดงความคิิดเห็็น การกล้้าแสดงออก)
และตรวจความถููกต้้องใบงานของผู้้�เรีียน
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานส่่วนประกอบของต้้นไม้้
คำชี้้�แจง : วาดภาพต้้นไม้้ที่่�สนใจ พร้้อมทั้้�งบอกหน้้าที่่�ส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของต้้นไม้้และตอบถำถามให้้ครบถ้้วน

แนวทางการดููแลรัักษาต้้นไม้้มีีอะไรบ้้าง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.2.3
ต้้นไม้้นั้้�นสำำ�คััญไฉน
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนตระหนัักถึึงความสำคััญของต้้นไม้้ต่่อสภาพแวดล้้อม

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

เรีียนรู้้�ประโยชน์์ของต้้นไม้้ที่่�มีีต่่อสภาพแวดล้้อม ต้้นไม้้ให้้ก๊๊าซออกซิิเจนทำให้้บริิเวณที่่�มีีต้้นไม้้
มีีความชุ่่�มชื้้�น กิ่่�งก้้านของต้้นไม้้ที่่�แผ่่ขยายช่่วยป้้องกัันแสงแดด เป็็นร่่มเงาให้้กัับสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
เทอร์์โมมิิเตอร์์

ใบงานต้้นไม้้นั้้�นสำคััญไฉน

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสอบถามผู้้�เรีียนว่่า “เคยนั่่�งเล่่นใต้้ต้้นไม้้หรืือไม่่ นั่่�งแล้้วมีีความรู้้�สึึกอย่่างไร
ถ้้าเอาต้้นไม้้ออกไปจะเป็็นอย่่างไร”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงานและเทอร์์โมมิิเตอร์์ ให้้แต่่ละกลุ่่�ม
ออกไปสำรวจพื้้�นที่่�รอบโรงเรีียนโดยให้้วัดั อุุณหภููมิิในบริิเวณที่่�มีต้ี น้ ไม้้กับพื้้
ั น� ที่่�ที่่ไ� ม่่มีต้ี น้ ไม้้ พร้้อมทั้้�ง
สัังเกตลัักษณะพื้้�นและสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อยู่่�โดยรอบแล้้วบัันทึึกลงในใบงาน
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้แต่่ละกลุ่่�มออกมาสรุุปผลจากพื้้�นที่่�ที่่ก� ลุ่่�มของตนได้้ไปสำรวจ ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรม
สอบถามว่่าถ้้าให้้ผู้้�เรีียนเลืือกพื้้�นที่่�จะเลืือกอยู่่�ในพื้้�นที่่�แบบไหน เพราะเหตุุใด (เขีียนลงในใบงาน)
ร่่วมกัันสรุุปถึึงความสำคััญของต้้นไม้้ต่อ่ สภาพแวดล้้อม และความสำคััญของการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากร
ป่่าไม้้
การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่อ� งความสำคััญของต้้นไม้้ต่อ่ สภาพแวดล้้อมจากการตอบคำถามของผู้้�เรีียนและใบงานของผู้้�เรีียน
และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมจากการทำกิิจกรรมกลุ่่�ม
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานต้้นไม้้นั้้�นสำำ�คััญไฉน
คำชี้้�แจง : สำรวจพื้้�นที่่�รอบโรงเรีียนโดยให้้วััดอุุณหภููมิิในบริิเวณที่่�มีีต้้นไม้้กัับพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีต้้นไม้้ พร้้อมตอบคำถาม
ให้้ครบถ้้วน
มีีต้้นไม้้

ไม่่มีีต้้นไม้้

ตำแหน่่งพื้้�นที่่�
อุุณหภููมิิ	
สภาพพื้้�น
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�พบ
เลืือกพื้้�นที่่�แบบใด เพราะเหตุุใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ประโยชน์์ของต้้นไม้้มีีอะไรบ้้าง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.2.4
สายใยแห่่งป่่า
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจถึึงความสำคััญของป่่า และความสััมพัันธ์์ของต้้นไม้้กัับสิ่่�งมีีชีีวิิต
ต่่าง ๆ ในระบบนิิเวศ

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ป่่าไม้้เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�สำคััญของระบบนิิเวศ สิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ ล้้วนมีีบทบาทและมีีความเกี่่�ยวข้้อง
สััมพัันธ์์กัันเพื่่�อให้้ระบบนิิเวศสมดุุล ซึ่่�งหากป่่าไม้้ถููกทำลายจะส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ
อย่่างมาก
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
เชืือก
(ความยาวเชืือกขึ้้�นกัับจำนวนผู้้�เรีียน)

ใบงานสายใยแห่่งป่่า

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “คิิดว่่าป่่าไม้้มีีประโยชน์์อะไรกัับเราบ้้าง นอกจากมนุุษย์์
แล้้วมีีใครหรืืออะไรใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้บ้้าง”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนยืืนเรีียงเป็็นวงกลมหัันหน้้าเข้้าตรงกลางวงกลม แล้้วอธิิบายว่่าเราจะมาจำลอง
ระบบนิิเวศในป่่ากััน โดยเลืือกผู้้�เรีียนรููปร่่างใหญ่่ มา 1-4 คน มายืืนตรงกลางวงกลม พร้้อมถามชื่่อ� และถาม
ว่่า “ถ้้านึึกถึึงป่่าไม้้ในจัังหวััดของเราจะนึึกถึึงต้้นไม้้อะไร” ให้้ผู้้�เรีียนตอบมา 1 ชื่่อ� แล้้วให้้ผู้้�เรีียนจัับเชืือกไว้้
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนที่่�เหลืือว่่า “คิิดว่่ามีีใครมาใช้้ประโยชน์์จากต้้นไม้้ต้น้ นี้้�บ้า้ ง” ใครคิิดได้้ให้้ยกมืือ
ตอบมา 1 ชื่่�อ ห้้ามซ้้ำกััน (ตอบได้้มากกว่่า 1 คน) เช่่น หนอนกิินใบไม้้หรืือกระรอกกิินผลของต้้นไม้้
ให้้ผู้้�เรีียนที่่�ตอบเดิินเข้้ามาในวงกลมและให้้ถืือเชืือกต่่อจากผู้้�เรีียนที่่�เป็็นต้้นไม้้ในฐานะหนอนหรืือกระรอก
ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของผู้้�บริิโภคอัันดัับที่่� 1 (ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมควรโยงเชืือกแบบไขว้้ไปมาเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นสายใย)
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนที่่�เหลืือว่่า “คิิดว่่าจะมีีสัตั ว์์อะไรมากิินหนอนหรืือกระรอกที่่อ� ยู่่�บนต้้นไม้้นี้้บ้� า้ ง”
ใครคิิดได้้ให้้ยกมืือตอบมา 1 ชื่่�อ ห้้ามซ้้ำกััน (ตอบได้้มากกว่่า 1 คน) เช่่น นกมากิินหนอนหรืือเหยี่่�ยวมากิิน
กระรอก ให้้ผู้้�เรีียนที่่�ตอบเดิินเข้้ามาในวงกลมและให้้ถืือเชืือกต่่อจากผู้้�เรีียนที่่�เป็็นสััตว์์ที่่ตั� วั เองกิิน เป็็นตััวแทน
ของผู้้�บริิโภคอัันดัับที่่� 2
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมดููจำนวนผู้้�เรีียนที่่�ยัังไม่่ได้้จัับเชืือก ถ้้าเหลืือจำนวนมากให้้ถามคล้้ายเดิิมว่่ามีีสััตว์์อะไร
มากิินสััตว์์ก่่อนหน้้านี้้�อีีกบ้้าง ถ้้าเหลืือไม่่มากให้้ถามว่่า “คิิดว่่าระบบนิิเวศนี้้�มีีผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคแล้้ว
ยัังขาดอะไรอยู่่� (ผู้้�ย่่อยสลาย)” เพื่่�อให้้ระบบนิิเวศครบสมบููรณ์์
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	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายภาพรวมของระบบนิิเวศของผู้้�เรีียนในตอนนี้้� แล้้วสมมติิสถานการณ์์ เช่่น
มีีการลัักลอบตััดไม้้หรืือเกิิดการเผาป่่า ต้้นไม้้หายไปจำนวนหนึ่่�ง เป็็นต้้น ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนที่่�เป็็น
ต้้นไม้้ 1 คน ดึึงเชืือก แล้้วถามผู้้�เรีียนคนอื่่�น ๆ ว่่าใครรู้้�สึึกอะไรบ้้าง แล้้วให้้ผู้้�เรีียนที่่�เป็็นต้้นไม้้ทั้้�งหมดช่่วย
กัันดึึงเชืือกอีีกครั้้�ง แล้้วถามคำถามเดิิม
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมร่่วมอภิิปรายกัับผู้้�เรีียนถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหากต้้นไม้้หายไป ใครได้้รัับ
ผลกระทบก่่อน ใครได้้รัับผลกระทบช้้าที่่�สุุด แล้้วถ้้าเปรีียบเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าขนาดใหญ่่ถููกทำลาย
จะเกิิดอะไรขึ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็น วาดรููประบบนิิเวศตามที่่�เข้้าใจและผลกระทบ
จากการทำลายป่่าลงในใบงาน ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเพิ่่�มเติิมข้้อมููลเรื่่�ององค์์ประกอบอื่่�น ๆ ของระบบ
นิิเวศ เช่่น ดิิน น้้ำ อากาศ ฯลฯ
การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่อ� งความสำคััญของป่่าและระบบนิิเวศจากการตอบคำถามและใบงานของผู้้�เรีียน และดููพฤติิกรรม
การมีีส่่วนร่่วมระหว่่างทำกิิจกรรม
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานสายใยแห่่งป่่า
คำชี้้�แจง : วาดภาพระบบนิิเวศของป่่าไม้้ พร้้อมตอบถำถามให้้ครบถ้้วน

ผลกระทบจากการทำลายป่่า คืืออะไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.2.5
แนวทางการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ 
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนระบุุความสำคััญของการรณรงค์์ช่่วยกัันอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ได้้

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ผู้้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับทรััพยากรป่่าไม้้ การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้ และความสำคััญของ
การรณรงค์์ช่่วยกัันอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบงานแนวทางการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้

กระดาษสำหรัับทำโปสเตอร์์

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาวิิดีีทััศน์์เกี่่�ยวกัับป่่าไม้้ และสอบถามผู้้�เรีียนว่่า “เรามีีวิิธีีดููแลรัักษาทรััพยากรป่่าไม้้
ได้้อย่่างไร”

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงานและกระดาษสำหรัับทำโปสเตอร์์
และตั้้ง� คำถามเพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเห็็นถึึงประโยชน์์ในการใช้้โปสเตอร์์คำขวััญเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์ เช่่น การใช้้สื่อ่� รณรงค์์
ด้้วยโปสเตอร์์ดีียัังไง คิิดว่่าโปสเตอร์์พร้้อมคำขวััญที่่�สร้้างขึ้้�นสามารถทำให้้คนในชุุมชนช่่วยกัันอนุุรัักษ์์ป่่า
ได้้หรืือไม่่ เพราะเหตุุใด
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ แ ต่่ ล ะกลุ่่�มทำกิิจกรรมออกแบบโปสเตอร์์ พร้้ อ มคำขวัั ญ เพื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์ ป่่ า ไม้้
และทำใบงานแนวทางการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ สุ่่�มให้้กลุ่่�มผู้้�เรีียนออกมานำเสนอผลงานของตััวเอง
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมและผู้้�เรีียนอภิิปรายร่่วมกัันถึึงการช่่วยกัันอนุุรักั ษ์์ป่า่ ไม้้ มีีผลดีีอย่่างไรทั้้�งต่่อตนเอง
ต่่อชุุมชน และต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของโลก
การวััดและประเมิินผล 
ตรวจความถููกต้้องใบงานของผู้้�เรีียน แนวคิิดคำขวััญเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วม
จากการทำกิิจกรรม
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานแนวทางการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้
คำชี้้�แจง : ศึึกษาภาพที่่�เกี่่�ยวกัับป่่าและตอบคำถามให้้ครบถ้้วน
1. จากภาพคืือ..................................................
2. สาเหตุุเกิิดจากอะไร.....................................
3. การกระทำดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างไร......................................
4. แนวทางการจััดการ......................................
..........................................................................
........................................................................
1. จากภาพคืือ..................................................
2. สาเหตุุเกิิดจากอะไร.....................................
3. การกระทำดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างไร......................................
4. แนวทางการจััดการ......................................
..........................................................................
........................................................................
1. จากภาพคืือ...................................................
2. สาเหตุุเกิิดจากอะไร.......................................
3. การกระทำดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างไร.......................................
4. แนวทางการจััดการ.......................................
..........................................................................
..........................................................................
จงบอกวิิธีีการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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3.3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เรื่่�องอากาศ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.3.1
มลพิิษทางอากาศมาจากไหน
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทราบถึึงปััญหาและแหล่่งที่่�มาของมลพิิษทางอากาศ

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

มลพิิษทางอากาศเกิิดจาก 2 แหล่่งสำคััญ คืือ เกิิดจากธรรมชาติิและจากกิิจกรรมของมนุุษย์์
ซึ่่�งมนุุษย์์เป็็นสาเหตุุสำคััญที่่�ทำให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศมากที่่�สุุด ทั้้�งจากการเผาไร่่นา เผาป่่า
เผาขยะ การปล่่อยมลพิิษจากการใช้้รถยนต์์ รวมทั้้�งเกิิดจากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า เป็็นต้้น

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
บััตรภาพ 2 ภาพ ในสถานที่่�เดีียวกััน
(ภาพที่่�ไม่่มีีมลพิิษทางอากาศและภาพ
ที่่�มีีมลพิิษทางอากาศ)

ใบงานมลพิิษทางอากาศมาจากไหน

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้� ง คำถามกัั บผู้้� เรีี ย นว่่ า “มลพิิษทางอากาศคืืออะไร เกิิดขึ้้� น ได้้ อ ย่่ า งไร
การเฝ้้าระวัังมลพิิษทางอากาศดููจากอะไร”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงานและบััตรภาพ 2 ภาพ ในสถานที่่�เดีียวกััน
โดยแต่่ละกลุ่่�มจะได้้รัับชุุดบััตรภาพไม่่ซ้้ำกััน
ให้้แต่่ละกลุ่่�มเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของภาพที่่�ได้้รับทั้้
ั ง� 2 ภาพ และคิิดวิิเคราะห์์ถึงึ สาเหตุุการเกิิดมลพิิษ
ทางอากาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพของกลุ่่�มตนเอง โดยการสืืบค้้นข้้อมููลทางอิินเทอร์์เน็็ตแล้้วเขีียนลงในใบงาน
แต่่ละกลุ่่�มออกมานำเสนอข้้อมููลการเปรีียบเทีียบและสาเหตุุการเกิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สืืบค้น้ ได้้จากภาพ
ที่่�ได้้รัับ และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถซัักถามแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุปสาเหตุุการเกิิดมลพิิษทางอากาศของแต่่ละกลุ่่�ม และอธิิบายเพิ่่ม� เติิมถึึงสาเหตุุ
การเกิิดมลพิิษทางอากาศให้้ครอบคลุุมในทุุกประเด็็น
การวััดและประเมิินผล
สัังเกตจากการร่่วมกิิจกรรมของผู้้�เรีียน และการนำเสนอข้้อมููลที่่�ได้้สืืบค้้นมา (เช่่น ความถููกต้้องของข้้อมููล
การสื่่�อสารที่่�เข้้าใจง่่ายและชััดเจน การกล้้าแสดงออก)
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานมลพิิษอากาศมาจากไหน

ภาพมลพิิษทางอากาศ
การเปรีียบเทีียบและวิิเคราะห์์สาเหตุุการเกิิดมลพิิษทางอากาศจากภาพ
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.3.2
อากาศนั้้�นสำำ�คััญอย่่างไร
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�และเข้้าใจความสััมพัันธ์์ของอากาศกัับสิ่่�งต่่าง ๆ บนโลก ทั้้�งมีีชีีวิิตและไม่่มีี
		ชีีวิิต
ระยะเวลา

30 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

อากาศมีีความสำคััญอย่่างมากต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตและระบบนิิเวศ เนื่่�องจากสิ่่�งมีีชีีวิิตต้้องใช้้อากาศ
ในการหายใจ อีีกทั้้�งยัังช่่วยป้้องกัันรัังสีีอัันตรายจากนอกโลก

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบงานอากาศนั้้�นสำคััญอย่่างไร
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “อากาศคืืออะไร ในอากาศมีีองค์์ประกอบอะไรบ้้าง
คิิดว่่าอากาศมีีความสำคััญกัับอะไรหรืือใครบ้้าง”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงานให้้แต่่ละกลุ่่�ม พร้้อมให้้โจทย์์คำถาม
ในประเด็็น “อากาศมีีความสำคััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตอย่่างไร” โดยให้้แต่่ละกลุ่่�มหาคำตอบจากการคิิดวิิเคราะห์์
ร่่วมกัันหรืือสืืบค้้นจากอิินเทอร์์เน็็ตแล้้วเขีียนลงในใบงาน
ให้้แต่่ละกลุ่่�มคิิดรููปแบบการนำเสนอที่่�น่า่ สนใจและเข้้าใจง่่าย โดยออกมานำเสนอทีีละกลุ่่�ม และเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถซัักถามแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ขั้้�นสรุุป:	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุปความสำคััญของอากาศต่่อสิ่่ง� มีีชีวิิี ตและไม่่มีชีี วิิี ตบนโลก และอธิิบายเพิ่่ม� เติิม
ถึึงสาเหตุุการเกิิดมลภาวะทางอากาศ
การวััดและประเมิินผล 
สัังเกตจากการร่่วมกิิจกรรมของผู้้�เรีียน ความถููกต้้องใบงานของผู้้�เรีียน และการเชื่่อ� มโยงความสำคััญของอากาศ
ที่่�ได้้สืืบค้้นมา
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานอากาศนั้้�นสำำ�คััญอย่่างไร

โลก

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

อากาศ

ต้้นไม้้

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

มนุุษย์์และสััตว์์

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.3.3
จัับคู่่�กู้้�มลพิิษทางอากาศ
วััตถุุประสงค์์

เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จักั สารมลพิิษที่่�ใช้้เป็็นดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ ผลกระทบที่่�เกิิดจากสารมลพิิษแต่่ละตััว
และร่่วมกัันหาแนวทางการแก้้ไขปััญหา

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

สารมลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่ ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์, ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์, ก๊๊าซซััลเฟอร์์
ไดออกไซด์์ ก๊๊ า ซโอโซน ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ ก PM10 และ PM 2.5 เมื่่� อ มีี ป ริิมาณมากจะส่่ ง
ผลกระทบทั้้�งต่่อมนุุษย์์ สิ่่ง� มีีชีวิิี ตอื่่น� ๆ และระบบนิิเวศ สารมลพิิษเหล่่านี้้�จึงึ ถููกกำหนดให้้เป็็นดััชนีี
คุุณภาพอากาศที่่�จำเป็็นต้้องมีีการติิดตามเฝ้้าระวัังและหาทางแก้้ไขเพื่่อ� ไม่่ให้้มีปี ริิมาณมากเกิินกว่่า
มาตรฐานที่่�กำหนด

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ภาพมลพิิษทางอากาศ 1 ภาพ

บััตรคำอธิิบายวิิธีีแก้้ไขปััญหามลพิิษ
12 ใบ (1 สารมลพิิษมีีบััตรคำ 2 ใบ)

บััตรคำอธิิบายแหล่่งที่่�มา ลัักษณะเด่่น
และผลกระทบของสารมลพิิษทาง
อากาศ 18 ใบ (1 สารมลพิิษมีีบััตรคำ
3 ใบ)

เทปกาว/กาวดิินน้้ำมัันสำหรัับติิดบััตรคำ

บััตรคำชื่่�อสารมลพิิษทางอากาศ 6 ใบ

กระดาษปรู๊๊�ฟ 6 แผ่่น

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเปิิดภาพมลพิิษทางอากาศให้้ผู้้�เรีียนดูู พร้้อมตั้้ง� คำถาม เช่่น ผู้้�เรีียนคิิดว่่าในภาพนี้้�มีี
สารที่่�เป็็นมลพิิษทางอากาศอยู่่�ประมาณกี่่�ชนิิด สารมลพิิษทางอากาศแต่่ละชนิิดส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเหมืือนกัันหรืือไม่่ แล้้วเราจะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่าอากาศในวัันนี้้�มีีคุุณภาพดีีหรืือไม่่ดีี

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนออกเป็็น 6 กลุ่่�ม แจกกระดาษปรู๊๊�ฟกลุ่่�มละ 1 แผ่่น และสุ่่�มแจกบััตรคำ
ชื่่�อสารมลพิิษทางอากาศให้้แต่่ละกลุ่่�ม แล้้วอธิิบายว่่านี้้�คืือตััวอย่่างสารมลพิิษที่่�ใช้้เป็็นดััชนีีคุุณภาพอากาศ
เพื่่อ� เอาไว้้ประเมิินว่่าอากาศในขณะนี้้�มีคุี ณ
ุ ภาพหรืือไม่่ จากนั้้�นให้้ทุกุ กลุ่่�มนำบััตรคำที่่�ได้้ติิดบนกระดาษปรู๊๊�ฟ
พร้้อมทั้้�งช่่วยกัันสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสารมลพิิษที่่�ได้้ให้้มากที่่�สุุดเป็็นเวลา 1 นาทีี
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	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมนำบััตรคำที่่�อธิิบายแหล่่งที่่�มา ลัักษณะเด่่น และผลกระทบของสารมลพิิษทางอากาศ
ทั้้�ง 18 ใบ ติิดไว้้บนกระดานและให้้แต่่ละกลุ่่�มดููว่่าบััตรคำไหนเกี่่�ยวข้้องกัับสารมลพิิษที่่�ได้้รัับเป็็นเวลา
1 นาทีี จากนั้้�นให้้ตััวแทนของทุุกกลุ่่�มออกมาหยิิบบััตรคำแล้้วนำไปติิดบนกระดาษปรู๊๊�ฟ พร้้อมทั้้�งเขีียนว่่า
บััตรคำไหนคืือแหล่่งที่่�มา ลัักษณะเด่่น และผลกระทบ
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมนำบััตรคำที่่�อธิิบายวิิธีีแก้้ไขปััญหามลพิิษทั้้�ง 12 ใบ ติิดไว้้บนกระดานและให้้แต่่ละกลุ่่�ม
ดููว่่าบััตรคำไหนเกี่่�ยวข้้องกัับสารมลพิิษที่่�ได้้รัับเป็็นเวลา 1 นาทีี จากนั้้�นให้้ตััวแทนของทุุกกลุ่่�มออกมา
หยิิบบััตรคำแล้้วนำไปติิดบนกระดาษปรู๊๊�ฟ พร้้อมทั้้�งเขีียนวิิธีีแก้้ไขปััญหาเพิ่่�มเติิมอีีกกลุ่่�มละ 2 ข้้อ
ให้้แต่่ละกลุ่่�มนำกระดาษปรู๊๊�ฟมาติิดบนกระดาน และผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตรวจความถููกต้้องของแต่่ละกลุ่่�ม
ขั้้�นสรุุป: ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุ ป ลัั ก ษณะเด่่ น ของสารมลพิิษแต่่ ล ะตัั ว และเติิมเต็็ ม ข้้ อ มูู ล เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เรีี ย น
มีีความเข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�น และให้้ทุุกกลุ่่�มช่่วยกัันเสนอแนะแนวทางแก้้ไขปััญหาของสารมลพิิษ
แต่่ละตััวเพิ่่�มเติิมจากที่่�มีีอยู่่�บนกระดาน
การวััดและประเมิินผล 
สัังเกตจากความถููกต้้องในการตอบคำถามและการร่่วมกิิจกรรมของผู้้�เรีียน (เช่่น ความสนใจต่่อกิิจกรรม
การกล้้าแสดงออก)
ตััวอย่่างบััตรคำกิิจกรรมจัับคู่่�กู้้�มลพิิษทางอากาศ

บััตรคำชื่่�อสารมลพิิษทางอากาศ

บััตรคำ
- แหล่่งที่่�มา
- ลัักษณะเด่่น
- ผลกระทบ

บััตรคำวิิธีีแก้้ไขปััญหามลพิิษ

ก๊๊าซคาร์์บอน
มอนนอกไซด์์
(CO)

เกิิดจากการเผาไหม้้
ที่่�ไม่่สมบููรณ์์
ของเชื้้�อเพลิิง
ที่่�มีีคาร์์บอน
เป็็นส่่วนประกอบ

ตรวจเช็็คสภาพ
เครื่่�องยนต์์
อยู่่�เสมอ

เป็็นก๊๊าซ
ที่่�ไม่่มีีสีี กลิ่่�น
และรส

เมื่่�อหายใจเข้้าไปก๊๊าซ
ชนิิดนี้้�จะไปแย่่งจัับกัับ
ฮีีโมโกลบิินในเลืือด ทำให้้
เซลล์์ขาดออกซิิเจน
ร่่างกายอ่่อนเพลีีย
ปวดศีีรษะ หััวใจเต้้นถี่่�ขึ้้�น
และทำให้้เป็็นลมหมดสติิ

ลดการใช้้รถยนต์์
ส่่วนตััว

*สามารถตกแต่่งให้้สวยงาม ใส่่รููปภาพเพิ่่�มเติิมหรืือตััดกระดาษเป็็นรููปร่่างต่่าง ๆ ได้้ตามความเหมาะสม
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.3.4
รู้้� สู้้� ฝุ่่�น PM2.5
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจถึึงผลกระทบ ความสำคััญ วิิธีีป้้องกัันตนเอง และแนวทางการแก้้ไขปััญหา
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 เป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�หลายจัังหวััดต้้องเผชิิญเพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกปีี
เนื่่�องจากสภาพอากาศที่่�ไม่่ถ่่ายเท ทำให้้เกิิดการสะสมตััวของฝุ่่�นจำนวนมากจนส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพและทััศนวิิสััย ดัังนั้้�นการเข้้าใจถึึงปััญหา ทราบถึึงผลกระทบ รู้้�วิิธีกี ารป้้องกัันตนเองจากฝุ่่�น
รวมทั้้�งแนวทางการช่่วยลดปััญหาฝุ่่�นจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องเรีียนรู้้�อย่่างเร่่งด่่วน
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
วิิดีีทััศน์์ “รู้้� สู้้� ฝุ่่�น”
(ค้้นหาไฟล์์ได้้จาก YouTube)

ใบงานรู้้� สู้้� ฝุ่่�น PM2.5

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมนำพาดหัั ว ข่่ า วเกี่่� ย วกัั บปัั ญ หา PM 2.5 จากสื่่� อ ต่่ า ง ๆ มาให้้ ผู้้� เรีี ย นได้้ ดูู
พร้้ อ มตั้้� ง คำถาม เช่่ น มีี ใ ครเคยข่่ า วเหล่่ า นี้้� ห รืือไม่่ มีี ใ ครทราบหรืือไม่่ ว่่ า PM 2.5 คืืออะไร
ทราบหรืือไม่่ว่่าถ้้าเราหายใจเอา PM2.5 เข้้าไปปริิมาณมากจะส่่งผลอย่่างไร ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันตอบ

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเกริ่่� น นำว่่ า วัั น นี้้� เ ราจะมาทำความรู้้� จัั ก ฝุ่่�น PM 2.5 กัั น พร้้ อ มแจกใบงานให้้ ผู้้� เรีี ย น
เขีียนคำตอบเกี่่�ยวกัับฝุ่่�น PM2.5 ลงในช่่อง “ก่่อนดููวิิดีีทััศน์์” ให้้เวลาตอบ 2 นาทีี จากนั้้�นเปิิดวิิดีีทััศน์์
“รู้้� สู้้� ฝุ่่�น” ให้้ผู้้�เรีียนได้้ชมจนจบ
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า มีีใครตอบถููกหรืือตอบใกล้้เคีียงกัับวิิดีทัี ศน์
ั ที่่์ ไ� ด้้ดูบู้ า้ งโดยไล่่ถามไปทีีละหััวข้้อ
ตามลำดัับในใบงาน มีีใครตอบแตกต่่างบ้้างจากนี้้�บ้้าง เพราะอะไร
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเปิิดวิิดีีทััศน์์ให้้ดููอีีกครั้้�ง พร้้อมหยุุดเป็็นระยะตามคำถามในใบงานเพื่่�อเฉลยคำตอบ
ที่่�ถููกต้้องและให้้ผู้้�เรีียนได้้เขีียนคำตอบลงในช่่อง “หลัังดููวิิดีีทััศน์์” จนจบวิิดีีทััศน์์ แล้้วตั้้�งคำถามว่่าผู้้�เรีียน
คิิดว่่ามีีวิิธีีการอื่่�น ๆ ที่่�จะช่่วยลดฝุ่่�น PM2.5 ได้้ดีีกว่่าวิิธีีที่่�นำเสนอในวิิดีีทััศน์์หรืือไม่่ ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันตอบ
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมยกตััวอย่่างมาตรการการลดฝุ่่�น PM2.5 ที่่�ภาครััฐและเอกชนกำลัังดำเนิินการ
และสรุุปเนื้้�อหาที่่�สำคััญและเพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�ต้้องการเติิมเต็็มให้้ผู้้�เรีียน
การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่�องฝุ่่�น PM2.5 จากการตอบคำถาม และใบงานของผู้้�เรีียน
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงาน รู้้� สู้้� ฝุ่่�น PM2.5
ก่่อนดููวิิดีีทััศน์์

ลัักษณะเป็็นอย่่างไร

มาจากไหน

ปััจจััยอะไรที่่�ทำให้้ปััญหารุุนแรงขึ้้�น

ส่่งผลต่่อร่่างกายอย่่างไร

จะป้้องกัันตนเองได้้อย่่างไร

แนวทางการแก้้ไขปััญหา
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หลัังดููวิิดีีทััศน์์

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.3.5
Air Pollution Detectives
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาทในการตรวจสอบแหล่่งปล่่อยมลพิิษทางอากาศในโรงเรีียน
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักถึึงผลกระทบของมลพิิษทางอากาศภายในโรงเรีียน
ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

ผู้้�เรีียนเป็็นตััวแปรสำคััญในการช่่วยตรวจสอบแหล่่งปล่่อยมลพิิษทางอากาศในโรงเรีียน รวมทั้้�ง
ช่่วยสร้้างความตระหนัักและเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับผลกระทบของมลพิิษทางอากาศ
ได้้เป็็นอย่่างดีี

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สมุุดบัันทึึกและปากกา

แผนที่่�โรงเรีียนขนาดใหญ่่

สติ๊๊�กเกอร์์ 3 สีี หรืือมากกว่่า
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “คิิดว่่าในโรงเรีียนมีีแหล่่งปล่่อยมลพิิษทางอากาศหรืือไม่่ ถ้้ามีี
คิิดว่่าจะอยู่่�บริิเวณใดบ้้าง”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม ให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนสวมบทบาทเป็็น Air Pollution Detectives ออกไป
สำรวจแหล่่งปล่่อยมลพิิษทางอากาศในโรงเรีียน โดยผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งพื้้�นที่่�สำรวจภายในโรงเรีียน
ให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�ม ให้้เวลาสำรวจ 15 นาทีี
ภารกิิจที่่� Air Pollution Detectives ต้้องปฏิิบัติิคืื
ั อ บัันทึึกจุุดที่่�มีกี ารปล่่อยมลพิิษทางอากาศ เช่่น บริิเวณ
ที่่�มีีการเผา มีีการติิดเครื่่�องยนต์์ทิ้้�งไว้้ ฯลฯ จุุดที่่�อากาศไม่่ถ่่ายเทหรืืออัับทึึบควรต้้องมีีการแก้้ไข และจุุดที่่�มีี
อากาศบริิสุุทธิ์์�เหมาะแก่่การเป็็นจุุดพัักผ่่อน
เมื่่�อครบตามเวลาที่่�กำหนด ให้้แต่่ละกลุ่่�มกลัับมารวมกััน และให้้ทุุกกลุ่่�มเสนอสีีของสติ๊๊�กเกอร์์ที่่�จะใช้้
ติิดลงบนแผนที่่�โรงเรีียนในหััวข้้อ จุุดปล่่อยมลพิิษทางอากาศ จุุดเสี่่ย� งต่่อมลพิิษทางอากาศ จุุดปลอดมลพิิษ
ทางอากาศ เมื่่อ� ได้้ข้อ้ ตกลงร่่วมกััน ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้แต่่ละกลุ่่�มออกมารายงานสิ่่ง� ที่่�พบ โดยให้้ติิดสติ๊๊ก� เกอร์์
แต่่ละสีีลงบนแผนที่่�โรงเรีียน (สามารถเพิ่่�มเติิมสีีของสติ๊๊�กเกอร์์ได้้มากกว่่า 3 สีี ถ้้ามีีจุุดอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
มลพิิษทางอากาศ เช่่น จุุดที่่�มีกี ารติิดตั้้ง� เครื่่อ� งฟอกอากาศ อาจเพิ่่ม� จุุดสีีเพื่่อ� แสดงถึึงจุุดที่่�มีกี ารบำบััดมลพิิษ
ทางอากาศ เป็็นต้้น)
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เมื่่�อรายงานครบทุุกกลุ่่�มจะได้้แผนที่่�แสดงภาพรวมเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศของโรงเรีียน บริิเวณใด
เป็็นจุุดที่่�มีีปััญหาควรต้้องปรัับปรุุงแก้้ไข บริิเวณใดควรต้้องรัักษาไว้้หรืือพััฒนาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ขั้้�นสรุุป:

ให้้ผู้้�เรีียนทุุกกลุ่่�มช่่วยกัันวิิเคราะห์์ว่่าอะไรคืือสาเหตุุของปััญหาในแต่่ละจุุดและเสนอแนะวิิธีีการ
แก้้ไขร่่วมกััน นำแผนที่่�ที่่ไ� ด้้ไปติิดบอร์์ดพร้้อมเขีียนคำอธิิบาย รวมทั้้�งผลกระทบที่่�จะเกิิดจากมลพิิษ
ทางอากาศในบริิเวณนั้้�นและวิิธีีการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่ทุุกคนที่่�อยู่่�ในโรงเรีียน

การวััดและประเมิินผล
ดููความตระหนัักถึึงความสำคััญของมลพิิษทางอากาศจากการสำรวจแหล่่งปล่่อยมลพิิษ จุุดเสี่่�ยงต่่อมลพิิษ
และจุุดปลอดมลพิิษทางอากาศในโรงเรีียน การเสนอแนะวิิธีีแก้้ไขปััญหา และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมจาก
การทำงานกลุ่่�ม
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3.4 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เรื่่�องพลัังงาน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.4.1
บิิงโกพลัังงาน
วััตถุุประสงค์์

เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจความแตกต่่าง สามารถจำแนกประเภท รู้้�จักั ประโยชน์์ และปััญหาของพลัังงาน
สิ้้�นเปลืืองและพลัังงานหมุุนเวีียนได้้

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	พลัังงานสิ้้�นเปลืือง คืือ พลัังงานที่่�ใช้้แล้้วหมดสิ้้�นไป ไม่่สามารถนำกลัับมาใช้้ได้้อีีก ส่่วนพลัังงาน
หมุุนเวีียน คืือ พลัังงานที่่�ได้้จากแหล่่งพลัังงานที่่�ใช้้แล้้ว สามารถหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ได้้ ซึ่่ง� พลัังงาน
แต่่ละชนิิดมีีข้้อดีีข้้อเสีียแตกต่่างกััน อะไรเป็็นตััวเลืือกที่่�เหมาะสมต่่อการนำมาใช้้งานในอนาคต
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
กระดานและปากกา

ฉลากคำถามบิิงโก 9 ใบ

ใบงานบิิงโก 9 ช่่อง
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “ทราบหรืือไม่่ว่า่ แหล่่งพลัังงาน
ที่่�ประเทศไทยใช้้ผลิิตไฟฟ้้าในปััจจุุบัันมีีอะไรบ้้าง” ให้้ผู้้�เรีียนปรึึกษากัันในกลุ่่�มแล้้ววิ่่�งออกมาเขีียน
บนกระดาน จัับเวลา 30 วิินาทีี ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตรวจคำตอบของแต่่ละกลุ่่�ม
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่าพลัังงานเหล่่านี้้�สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ คืือ พลัังงานสิ้้�นเปลืือง
และพลัังงานหมุุนเวีียน ให้้ผู้้�เรีียนปรึึกษากัันในกลุ่่�มแล้้ววิ่่�งออกมาเขีียนแบ่่งกลุ่่�มพลัังงานให้้ถููกต้้อง
บนกระดาน จัับเวลา 30 วิินาทีี ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามทีีละกลุ่่�มว่่าทำไมจึึงคิิดว่่าพลัังงานชนิิดนี้้�เป็็นพลัังงาน
สิ้้�นเปลืืองและพลัังงานชนิิดนั้้�นเป็็นพลัังงานหมุุนเวีียน พร้้อมเฉลย

97

ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเลืือกพลัังงานที่่�ผู้้�เรีียนเขีียนไว้้บนกระดานหรืือให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันคิิดคำเกี่่�ยวกัับพลัังงาน
ให้้ครบ 9 คำ
แจกใบงานให้้แต่่ละกลุ่่�ม ให้้ผู้้�เรีียนเขีียนคำทั้้�ง 9 คำ ลงในใบงานช่่องใดก็็ได้้
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมจัับฉลากคำถามบิิงโกเกี่่�ยวกัับพลัังงานทั้้�งคุุณสมบััติิ ข้้อดีีและข้้อเสีีย เช่่น พลัังงานใด
เกิิดจากการแตกตััวของอะตอม เป็็นต้้น ทีีละคำถาม เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันตอบ โดยใช้้คำตอบตามคำที่่�อยู่่�
ในช่่องทั้้�ง 9 ช่่อง มีีข้้อแม้้ว่่าหนึ่่�งคำตอบใช้้ได้้กัับคำถามเดีียวเท่่านั้้�น คำตอบใดถููกเฉลยแล้้วให้้กากบาทไว้้
	ถ้้ากลุ่่�มใดกากบาทคำตอบได้้เป็็นแถวแนวนอน แถวแนวตั้้�ง หรืือแนวทแยงมุุม ให้้ตะโกนว่่า “บิิงโก”
โดยกำหนดให้้กลุ่่�มที่่�ได้้บิิงโก 3 บิิงโกก่่อนเป็็นผู้้�ชนะ เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ตอบคำถามหลาย ๆ คำถาม
ขั้้�นสรุุป:

ทบทวนคำถามและตรวจคำตอบของผู้้�เรีียน ให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มปรึึกษากัันเพื่่�อเลืือกพลัังงาน
ที่่�คิิดว่่าเหมาะสมต่่อการนำมาใช้้ในอนาคต กลุ่่�มละ 1 พลัังงาน เขีียนใส่่คำอธิิบายลงในใบงานบิิงโก
พร้้อมออกมาอธิิบายหน้้าห้้องว่่าเลืือกเพราะเหตุุใด กลุ่่�มอื่่�นมีีความคิิดเห็็นเหมืือนกัันหรืือต่่างกััน
หรืือไม่่ จากนั้้�นสรุุปพลัังงานที่่�แต่่ละกลุ่่�มเลืือกและเพิ่่ม� เติิมข้้อดีีข้อ้ เสีียหรืือข้้อมููลที่่ต้� อ้ งการเติิมเต็็ม
ให้้กัับผู้้�เรีียน

การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่อ� งแหล่่งพลัังงานจากการตอบคำถามและใบงานของผู้้�เรีียน และดููความร่่วมมืือในการทำงานกลุ่่�ม
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงาน BINGO พลัังงาน

พลัังงานที่่�เลืือกคืือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.4.2
แบบจำำ�ลองสิ่่�งประดิิษฐ์์
พลัังงานธรรมชาติิ
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในการนำพลัังงานจากธรรมชาติิมาใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิต
ประจำวััน

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

พลัังงานจากธรรมชาติิ เช่่น แสงแดด ลม ฯลฯ เป็็นแหล่่งพลัังงานสะอาดที่่�สามารถหมุุนเวีียน
กลัับมาใช้้ได้้ กิิจกรรมการออกแบบแบบจำลองสิ่่�งประดิิษฐ์์เพื่่�อนำพลัังงานจากธรรมชาติิมาใช้้
จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจถึึงคุุณสมบััติิของพลัังงานแต่่ละชนิิดได้้มากขึ้้�น และช่่วยส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำงาน

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบงานแนวคิิดสิ่่�งประดิิษฐ์์พลัังงาน
ธรรมชาติิ

อุุปกรณ์์สำหรัับออกแบบแบบจำลอง
เช่่น กระดาษ ไม้้บรรทััด ปากกา ดิินสอ
สีี ยางลบ ฯลฯ

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “ทราบหรืือไม่่ว่่าพลัังงานจากธรรมชาติิที่่�เราสามารถนำ
มาใช้้ได้้มีีอะไรบ้้าง มีีใครทราบบ้้างว่่าจะนำพลัังงานเหล่่านั้้�นมาใช้้ได้้อย่่างไร มีีใครยกตััวอย่่าง
สิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�ใช้้พลัังงานจากธรรมชาติิได้้หรืือไม่่”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแจกใบงานให้้แต่่ละกลุ่่�ม พร้้อมอธิิบายว่่า “ให้้ช่ว่ ยกััน
คิิดสร้้างสรรค์์สิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�นำพลัังงานจากธรรมชาติิมาใช้้ เช่่น แสงแดด ลม ฯลฯ โดยสามารถเลืือกใช้้
พลัังงานจากธรรมชาติิได้้มากกว่่า 1 ชนิิด ให้้เวลาคิิดออกแบบและวาดลงบนกระดาษเป็็นเวลา 15 นาทีี”
เมื่่�อครบเวลา ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มออกมานำเสนอแบบจำลองหน้้าชั้้�นเรีียนตามหััวข้้อ
ในใบงาน เมื่่�อนำเสนอจนครบทุุกกลุ่่�ม จะให้้คะแนนผลงานตามคะแนนโหวตของผู้้�เรีียนในห้้อง โดยถาม
ผู้้�เรีียนในห้้องว่่าชอบผลงานของกลุ่่�มไหนมากที่่�สุุด
ขั้้�นสรุุป:

เมื่่�อได้้ผลสรุุปผลงานที่่�ได้้รัับคะแนนโหวตสููงสุุด ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนที่่�โหวตให้้ผลงาน
ชิ้้�นนี้้�ว่่าเลืือกเพราะอะไร และผลงานที่่�ได้้รัับคะแนนโหวตน้้อยที่่�สุุดว่่าไม่่ได้้เลืือกเพราะอะไร
ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมสำหรัับผลงานแต่่ละชิ้้�นและเติิมเต็็มข้้อมููลให้้กัับผู้้�เรีียน

การวััดและประเมิินผล 
ดููจากความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบสิ่่�งประดิิษฐ์์ของผู้้�เรีียน และดููความเข้้าใจเรื่่�องการนำพลัังงาน
จากธรรมชาติิมาใช้้จากใบงานของผู้้�เรีียน
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานแนวคิิดสิ่่�งประดิิษฐ์์พลัังงานธรรมชาติิ (สามารถเพิ่่�มช่่องตารางได้้ตามความเหมาะสม)
1. ชื่่�อผลงาน
2. พลัังงานจากธรรมชาติิที่่�เลืือกใช้้
3. แนวคิิดในการออกแบบ	
4. รายละเอีียดวิิธีีทำงานและวิิธีีการใช้้งาน
5. แบบร่่างสิ่่�งประดิิษฐ์์
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.4.3
สายสืืบพลัังงาน
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีบทบาทตรวจสอบการใช้้พลัังงานของโรงเรีียน
เพื่่�อสะท้้อนความมีีประสิิทธิิภาพในการใช้้พลัังงานภายในโรงเรีียน
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักถึึงความสำคััญของการประหยััดพลัังงานภายในโรงเรีียน
ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ผู้้�เรีียนเป็็นตััวแปรสำคััญในการใช้้ทรััพยากรของโรงเรีียน ดัังนั้้�นการให้้ผู้้�เรีียนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการตรวจสอบการใช้้พลังั งาน จะทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความภููมิิใจและรู้้�สึึกถึึงความสำคััญของตนเอง
ต่่อโรงเรีียน
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สมุุดบัันทึึกและปากกา

แผนที่่�โรงเรีียนขนาดใหญ่่

สติ๊๊�กเกอร์์สีีแดง สีีเขีียว ตััดเป็็นรููปร่่างใดก็็ได้้

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “ที่่�โรงเรีียนมีีการใช้้พลัังงานอะไรบ้้าง คิิดว่่าทุุกคนในโรงเรีียน
มีีการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ เพราะอะไร คิิดว่่าภายในโรงเรีียนมีีกิิจกรรม
การประหยััดพลัังงานหรืือไม่่”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม ให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนสวมบทบาทเป็็นสายสืืบพลัังงานออกไปสำรวจ
การใช้้พลังั งานในโรงเรีียน โดยผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งพื้้�นที่่�สำรวจภายในโรงเรีียนให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�ม ให้้เวลา
สำรวจ 15 นาทีี
ภารกิิจที่่�สายสืืบพลัังงานต้้องปฏิิบัติิคืื
ั อ บัันทึึกจุุดที่่�มีกี ารรั่่ว� ไหลของพลัังงาน เช่่น ไม่่ได้้ปิดิ ไฟ ไม่่ได้้ปิดิ พััดลม
ฯลฯ และบัันทึึกจุุดที่่�มีีการส่่งเสริิมให้้ประหยััดพลัังงาน เช่่น มีีป้้ายรณรงค์์ปิิดไฟเมื่่�อไม่่ใช้้ ฯลฯ
เมื่่�อครบตามเวลาที่่�กำหนด ให้้แต่่ละกลุ่่�มกลัับมารวมกััน ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้แต่่ละกลุ่่�มออกมารายงาน
สิ่่�งที่่�พบ โดยให้้ติิดสติ๊๊�กเกอร์์ลงบนแผนที่่�โรงเรีียน จุุดมีีการส่่งเสริิมให้้ประหยััดพลัังงานให้้ติิดสติ๊๊�กเกอร์์
สีีเขีียวและจุุดที่่�มีีการรั่่�วไหลของพลัังงานให้้ติิดสติ๊๊�กเกอร์์สีีแดง
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เมื่่�อรายงานครบทุุกกลุ่่�มจะได้้แผนที่่�แสดงภาพรวมการใช้้พลัังงานของโรงเรีียน ส่่วนไหนควรปรัับปรุุง
ส่่วนไหนดีีอยู่่�แล้้วควรรัักษาไว้้หรืือพััฒนาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ขั้้�นสรุุป:

ให้้ผู้้�เรีียนทุุกกลุ่่�มช่่วยกัันวิิเคราะห์์ว่่าอะไรคืือสาเหตุุของปััญหาในแต่่ละจุุดสีีแดงและเสนอแนะ
วิิธีีการแก้้ไขร่่วมกััน นำแผนที่่�ที่่�ได้้ไปติิดบอร์์ดพร้้อมเขีียนคำอธิิบายและวิิธีีแก้้ไขปััญหาเพื่่�อ
ให้้ความรู้้�แก่่ทุุกคนที่่�อยู่่�ในโรงเรีียน

การวััดและประเมิินผล 
ดูู ค วามตระหนัั ก ถึึ ง ความสำคัั ญข องการประหยัั ด พลัั ง งานจากการสำรวจการใช้้ พลัั ง งานในโรงเรีี ย น
การเสนอแนะวิิธีีแก้้ไขปััญหา และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมจากการทำงานกลุ่่�ม
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.4.4
ครอบครััวนัักสืืบพลัังงาน
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมประหยััดพลัังงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถคำนวณปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าและวิิธีีการคำนวณค่่าไฟ
เพื่่�อขยายผลการประหยััดพลัังงานไปสู่่�ชุุมชน
ระยะเวลา

90 นาทีี (2 คาบเรีียน)

สาระสำำ�คััญ

ครอบครััวเป็็นรากฐานสำคััญในการปลููกฝัังพฤติิกรรมต่่าง ๆ ให้้กัับผู้้�เรีียน ดัังนั้้�นการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมเพื่่�อประหยััดพลัังงานจึึงควรเริ่่�มตั้้�งแต่่ที่่�บ้้าน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเคยชิินและปฏิิบััติิ
จนเป็็นนิิสััย

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ใบงานสำรวจอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าภายในบ้้าน
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
• คาบเรีียนที่่� 1
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสอบถามผู้้�เรีียนว่่า “ที่่�บ้้านของผู้้�เรีียนมีีอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าอะไรบ้้าง, ทราบหรืือไม่่ว่่า
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าเหล่่านั้้�นใช้้ไฟเท่่าไหร่่, แต่่ละเดืือนผู้้�ปกครองต้้องเสีียเงิินค่่าไฟเท่่าไหร่่”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแจกใบงานให้้กัับผู้้�เรีียน พร้้อมสอนวิิธีีการคำนวณหาปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของ
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าแต่่ละชนิิดและวิิธีีการคำนวณค่่าไฟอย่่างง่่าย โดยนำโจทย์์ตััวอย่่างมาให้้ทดลอง
คำนวณจริิงในห้้องเรีียน ให้้ผู้้�เรีียนนำใบงานมาส่่งในคาบเรีียนถััดไปพร้้อมบิิลค่่าไฟที่่�บ้า้ นของผู้้�เรีียน
	วิิธีีการคำนวณ
การคำนวณค่่าไฟฟ้้าจากค่่ากำลัังไฟฟ้้าของเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ซึ่่�งค่่ากำลัังไฟฟ้้าของเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
แต่่ละชนิิดหาได้้จากป้้ายหรืือข้้อมููลที่่�ติิดไว้้กัับตััวเครื่่�อง กำลัังไฟฟ้้ามีีหน่่วยเป็็นวััตต์์หรืือกิิโลวััตต์์
(1 กิิโลวััตต์์ = 1,000 วััตต์์) มีีสููตรการคำนวณคืือ
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง)
= ค่่ากำลัังไฟฟ้้า (วััตต์์) x ระยะเวลาการใช้้งาน (ชั่่�วโมง)
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ตััวอย่่างการคำนวณ
เปิิดไฟเป็็นเวลา 8 ชั่่�วโมง/วััน หลอดไฟฟ้้ามีีขนาด 16 วััตต์์ ในระยะเวลา 1 เดืือน จะต้้อง
จ่่ายค่่าไฟฟ้้าสำหรัับการใช้้หลอดไฟจำนวนเท่่าไหร่่
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของหลอดไฟ = 16 วััตต์์ x 8 ชั่่�วโมง x 30 วััน
= 3,840 วััตต์์ชั่่�วโมง/เดืือน หรืือ 3.84 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง/เดืือน
	ถ้้าค่่าไฟฟ้้าเฉลี่่�ยต่่อหน่่วยเท่่ากัับ 4.31 บาท/กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
	ดัังนั้้�น ค่่าไฟฟ้้าสำหรัับการใช้้หลอดไฟ = 3.84 x 4.31 = 16.55 บาท/เดืือน
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุปและทบทวนวิิธีีการคำนวณปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าและค่่าไฟฟ้้าร่่วมกัับผู้้�เรีียน
และเพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�ต้้องการเติิมเต็็มให้้ผู้้�เรีียน
• คาบเรีียนที่่� 2
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสอบถามผู้้�เรีียนว่่า “จากที่่�ไปสำรวจอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าในบ้้านของตนเองมาพบอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าอะไรบ้้าง อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าชนิิดไหนกิินไฟมากที่่�สุุด เพราะอะไรจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น”
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม ให้้ผู้้�เรีียนนำใบงานและบิิลค่่าไฟฟ้้าของบ้้านตนเองมาวิิเคราะห์์
ร่่วมกัันถึึงพฤติิกรรมการใช้้ไฟฟ้้า ทำไมค่่าไฟจึึงสููงหรืือทำไมค่่าไฟจึึงต่่ำ แต่่ละบ้้านมีีลัักษณะ
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าหรืือพฤติิกรรมการใช้้ไฟฟ้้าที่่�แตกต่่างกัันอย่่างไร แล้้วถ้้าอยากจะช่่วยที่่�บ้้าน
ลดค่่าไฟควรต้้องทำอย่่างไร ให้้ออกมานำเสนอแนวทางการลดค่่าไฟฟ้้าเป็็นกลุ่่�ม
ขั้้�นสรุุป:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุปและทบทวนวิิธีีการประหยััดพลัังงานร่่วมกัับผู้้�เรีียน และเพิ่่�มเติิมข้้อมููล
ที่่�ต้อ้ งการเติิมเต็็มให้้ผู้้�เรีียน พร้้อมทั้้�งให้้ผู้้�เรีียนลองนำวิิธีีเหล่่านี้้�กลัับไปปฏิิบัติิจริิ
ั งที่่�บ้า้ นแล้้วติิดตาม
ผลว่่าค่่าไฟที่่�บ้้านลดลงได้้จริิงหรืือไม่่

การวััดและประเมิินผล
	ดููความเข้้าใจเรื่่�องการคำนวณปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าแต่่ละชนิิด และวิิธีีการคำนวณค่่าไฟ
อย่่างง่่ายจากใบงานของผู้้�เรีียน
	ดููความเข้้าใจเรื่่อ� งการประหยััดพลัังงานจากการช่่วยกัันวิิเคราะห์์บิิลค่า่ ไฟ และเสนอวิิธีีการลดการใช้้ไฟฟ้้า
ร่่วมกััน
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานสำำ�รวจอุุปกรณ์์ ไฟฟ้้าภายในบ้้าน
(สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าได้้ตามความเหมาะสม)
ที่่�

ชนิิดอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้า

ค่่ากำลัังไฟฟ้้า
(วััตต์์)

1
2
รวม
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ระยะเวลาการใช้้ ปริิมาณการใช้้ ค่่าไฟฟ้้าที่่�คำนวณได้้
ใน 1 วััน
ไฟฟ้้าที่่ค� ำนวณได้้
(ถ้้าค่่าไฟฟ้้า/
(ชั่่�วโมง)
(กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง) หน่่วย=4.31 บาท/
กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง)

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.4.5
แกะดำำ�พลัังงาน
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�วิิธีีประหยััดพลัังงานจากการใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต่่าง ๆ อย่่างถููกวิิธีี

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

การประหยัั ด พลัั ง งานสามารถเริ่่� ม ต้้ น ได้้ ง่่ า ย ๆ จากการปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิกรรมของตนเอง
ในการใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต่่าง ๆ ในชีีวิิตประจำวััน

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สไลด์์เกมแกะดำพลัังงาน

ใบงานเกมแกะดำพลัังงาน

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมตั้้�งคำถามกัับผู้้�เรีียนว่่า “ในแต่่ละวัันผู้้�เรีียนใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าอะไรบ้้าง ถ้้าไฟฟ้้า
ที่่�เราใช้้กำลัังจะหมดจะทำอย่่างไร ถ้้าต้้องการประหยััดพลัังงานจะทำอย่่างไรได้้บ้้าง” ให้้ผู้้�เรีียน
ช่่วยกัันตอบ
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเตรีียมสไลด์์เกมแกะดำพลัังงาน (ไฟล์์ PowerPoint) สำหรัับเล่่นกิิจกรรม โดยใน 1 สไลด์์
ให้้นำข้้อมููลการประหยััดพลัังงานจากการใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าหรืือการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�ช่่วยประหยััด
พลัังงานต่่าง ๆ แบบถููกวิิธีีมา 3 ข้้อ และแบบผิิดวิิธีีมา 1 ข้้อ หรืือจะสลัับเป็็นแบบผิิดวิิธีี 3 ข้้อ ถููกวิิธีี 1 ข้้อ
ก็็ได้้ เพื่่�อให้้เป็็นแกะดำ เช่่น ข้้อ 1 ปิิดไฟทุุกครั้้�งที่่�ไม่่ใช้้ ข้้อ 2 ใช้้โคมไฟที่่�มีีแผ่่นสะท้้อนแสง ข้้อ 3
เปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าเป็็นแบบหลอดไส้้ ข้้อ 4 ติิดตั้้�งสวิิตซ์์ไฟแบบกระตุุกแยกจุุด เฉลย ข้้อที่่�เป็็นแกะดำ
คืือ ข้้อ 3 เพราะหลอดไฟแบบหลอดไส้้ใช้้พลัังงานมากที่่�สุุด เตรีียมสไลด์์พร้้อมเฉลยประมาณ 10 สไลด์์
(สามารถใส่่รููปภาพและลดหรืือเพิ่่�มสไลด์์ได้้ตามความเหมาะสม)
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงานสำหรัับเขีียนคำตอบ พร้้อมอธิิบายวิิธีีการเล่่นว่่า “แกะดำ
หมายถึึงสิ่่ง� ที่่�แตกต่่างจากพวก” พร้้อมยกตััวอย่่างสั้้น� ๆ เช่่น ตั๊๊ก� แตน ผึ้้ง� แมงมุุม เต่่าทอง อะไรเป็็นแกะดำ
เฉลย แมงมุุม เพราะเป็็นแมงมีี 8 ขา แต่่ตััวอื่่�น ๆ เป็็นแมลงเพราะมีี 6 ขา เป็็นต้้น
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเปิิดสไลด์์ทีลี ะข้้อ พร้้อมถามว่่าข้้อใดคืือแกะดำ ให้้เวลาแต่่ละกลุ่่�มเขีียนคำตอบ 15 วิินาทีี
เมื่่�อตอบครบหมดทุุกกลุ่่�มแล้้วให้้เฉลย เล่่นไปเรื่่�อย ๆ จนครบ แล้้วสรุุปคะแนน
ขั้้�นสรุุป:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “นอกจากวิิธีีการประหยััดพลัังงานที่่�ทราบจากการเล่่นเกมแล้้ว ผู้้�เรีียน
คิิดว่่ายัังมีีวิิธีีประหยััดพลัังงานแบบอื่่�นอีีกหรืือไม่่ ประโยชน์์จากการที่่�เราประหยััดพลัังงานมีีอะไรบ้้าง
ผู้้�เรีียนคิิดว่่าสามารถนำวิิธีีเหล่่านี้้�ไปใช้้ที่่�บ้้านได้้หรืือไม่่”
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมสรุุปเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนตอบสั้้�น ๆ และเพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�ต้้องการเติิมเต็็มให้้ผู้้�เรีียน
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การวััดและประเมิินผล 
ดูู ค วามเข้้ า ใจเรื่่� อ งการประหยัั ด พลัั ง งานจากการตอบคำถามและใบงานของผู้้�เรีี ย น และดูู พ ฤติิกรรม
การมีีส่่วนร่่วมภายในกลุ่่�ม
ตััวอย่่างสไลด์์เกมแกะดำ (ไฟล์์ PowerPoint)
อะไรคืือ แกะดำ?
ปิิดไฟทุุกครั้้�งที่่�ไม่่ใช้้

ใช้้โคมไฟที่่�มีีแผ่่นสะท้้อนแสง

เปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าเป็็นแบบหลอดไส้้

ติิดตั้้�งสวิิตซ์์ไฟแบบกระตุุกแยกจุุด

ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานเกมแกะดำำ�พลัังงาน (สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนข้้อได้้ตามความเหมาะสม)
ข้้อที่่�
1
2
3
4
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แกะดำคืือ?

3.5 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เรื่่�องขยะมููลฝอย
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.5.1
อะไรเอ่่ยอยู่่�ในถัังขยะ
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทราบถึึงองค์์ประกอบของขยะที่่�ถููกทิ้้�งภายในโรงเรีียน พร้้อมทั้้�งหาแนวทางเพื่่�อลด
และจััดการขยะที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ

การทราบองค์์ประกอบของขยะที่่�เกิิดขึ้้�น จะช่่วยให้้สามารถวางแผนการจััดการขยะได้้ง่่าย
และถููกต้้องเหมาะสมมากขึ้้�น

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
ถัังขยะในโรงเรีียน จำนวน 6 ถััง
(ที่่�วางอยู่่�ตามบริิเวณต่่าง ๆ
และมีีขยะที่่�ถููกทิ้้�งอยู่่�ในถััง)

ตาชั่่�ง

พลั่่�ว
ถุุงมืือ
ใบงานอะไรเอ่่ยอยู่่�ในถัังขยะ
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายว่่าการจััดการขยะจะประสบความสำเร็็จได้้ ควรต้้องทราบองค์์ประกอบ
ที่่�แท้้จริิงของขยะแต่่ละประเภทที่่�เป็็นปััญหา เพื่่�อให้้สามารถวางแผนการจััดการได้้อย่่างถููกวิิธีี
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็น 2 กลุ่่�ม แจกใบงาน เลืือกถัังขยะที่่�เป็็นตััวแทนจากบริิเวณต่่าง ๆ ภายในโรงเรีียน
มาจำนวน 6 ถััง เทขยะมากองรวมกัันเพื่่�อทำการคััดแยกองค์์ประกอบของขยะ ผสมขยะทั้้�งหมดให้้เข้้ากััน
ด้้วยพลั่่�ว แล้้วแบ่่งออกเป็็น 4 กอง เลืือกขยะที่่�เป็็นตััวแทนของขยะทั้้�งหมดมา 2 กอง ที่่�อยู่่�ตรงข้้ามกััน
อีีก 2 กองที่่�ไม่่ได้้เลืือกให้้นำออกไปทิ้้�ง
นำขยะ 2 กอง ที่่�เลืือกมาผสมให้้เข้้ากัันด้้วยพลั่่�ว แล้้วแบ่่งเป็็น 4 กองอีีกครั้้�ง เลืือกขยะที่่�เป็็นตััวแทนของ
ขยะทั้้�งหมดมา 2 กอง ที่่�อยู่่�ตรงข้้ามกััน อีีก 2 กองที่่�ไม่่ได้้เลืือกให้้นำออกไปทิ้้�ง จากนั้้�นชั่่�งน้้ำหนัักขยะ
ที่่�เหลืือทั้้�ง 2 กอง แล้้วบัันทึึกน้้ำหนัักขยะทั้้�งหมด และให้้ทั้้�ง 2 กลุ่่�ม แบ่่งกัันแยกองค์์ประกอบขยะจากขยะ
แต่่ละกอง โดยแยกเป็็นประเภทขยะดัังนี้้�
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ขยะอิินทรีีย์์
- ขยะอิินทรีีย์์สำหรัับทำปุ๋๋�ย เช่่น เศษใบไม้้ กิ่่�งไม้้
- ขยะอิินทรีีย์์สำหรัับให้้เป็็นอาหารสััตว์์ เช่่น
เศษอาหาร
ขยะทั่่�วไป
- ซองขนม เปลืือกลููกอม ฯลฯ

ขยะรีีไซเคิิล
- กระดาษ
- แก้้ว
- โลหะ
- พลาสติิก
ขยะอัันตราย
- ถ่่านไฟฉาย, หลอดไฟ ฯลฯ

บัันทึึกน้้ำหนัักของขยะแต่่ละประเภทที่่�พบลงในใบงาน ให้้ทั้้�ง 2 กลุ่่�มนำน้้ำหนัักของขยะแต่่ละประเภท
มารวมกััน แล้้วช่่วยกัันเทีียบหาอััตราส่่วนของขยะแต่่ละประเภท
ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนทั้้�ง 2 กลุ่่�ม ออกมานำเสนอและช่่วยกัันสรุุปองค์์ประกอบของขยะ
ที่่� พบ ในโรงเรีี ย น พร้้ อ มทั้้� ง ถามผู้้�เรีี ย นว่่ า เหตุุ ใ ดจึึ ง มีี ข ยะประเภทนั้้� น มาก ประเภทนี้้� น้้ อ ย
แล้้วร่่วมกัันอภิิปรายหาแนวทางในการจััดการขยะที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียน
การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่�องการคััดแยกองค์์ประกอบขยะจากการปฏิิบััติิของแต่่ละกลุ่่�ม และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วม
จากการทำงานกลุ่่�ม
ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานอะไรเอ่่ยอยู่่�ในถัังขยะ (สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนข้้อได้้ตามความเหมาะสม)
น้้ำหนัักขยะจากกองที่่�เลืือกทั้้�งหมด................................................กิิโลกรััม
ประเภทขยะที่่�พบ
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น้้ำหนััก (กิิโลกรััม)

คิิดเป็็นร้้อยละ

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.5.2
ฉัันควรอยู่่�ที่่� ไหน
		
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนตระหนัักถึึงปััญหาที่่�เกิิดจากขยะ รู้้�จัักขยะแต่่ละประเภท และสามารถแยกขยะ
ได้้อย่่างถููกต้้อง

ระยะเวลา

45 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ขยะเป็็ น ปัั ญ หาระดัั บ โลกที่่� ทุุ ก คนควรให้้ ค วามสำคัั ญ ซึ่่� ง ขยะแต่่ ล ะประเภทมีี วิิธีี ก ารกำจัั ด
ที่่�แตกต่่างกััน และขยะบางประเภทสามารถนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้ ดัังนั้้�นการคััดแยกขยะ
ได้้อย่่างถููกต้้องจะช่่วยลดปริิมาณขยะที่่�ต้้องกำจััดและช่่วยลดปััญหาในการจััดการขยะได้้
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สไลด์์รููปขยะประเภทต่่าง ๆ

ใบงานฉัันควรอยู่่�ที่่�ไหน

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “ทราบหรืือไม่่ว่า่ ในแต่่ละวัันเราสร้้างขยะประมาณคนละกี่่�กิิโลกรััม”
ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันตอบ พร้้อมให้้ความรู้้�สถานการณ์์การเกิิดขยะในปััจจุบัุ นั และผลกระทบที่่�เกิิดจาก
ปััญหาขยะ
ขั้้�นตอนดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเตรีียมไฟล์์ PowerPoint สำหรัับเล่่นกิิจกรรม โดยใน 1 สไลด์์ ให้้ใส่่รููปขยะ 1 ชนิิด
พร้้อมเฉลย (ขยะอิินทรีีย์์ ขยะรีีไซเคิิล ขยะอัันตราย ขยะทั่่�วไป) ประมาณ 20 สไลด์์ (สามารถลดหรืือ
เพิ่่�มสไลด์์ได้้ตามความเหมาะสม)
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกใบงาน ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “ทราบหรืือไม่่ว่า่ ขยะสามารถ
แยกได้้กี่่�ประเภท, แยกเป็็นอะไรได้้บ้้าง” ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันตอบ และอธิิบายวิิธีีการเล่่นว่่าให้้เลืือกประเภท
ของขยะที่่�ปรากฎในสไลด์์แต่่ละข้้อให้้ถููกต้้อง ให้้ผู้้�เรีียนปรึึกษากัันในกลุ่่�มแล้้วเขีียนคำตอบลงในใบงาน
ขั้้�นสรุุป:

ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายลัักษณะของขยะแต่่ละประเภทโดยละเอีียด เฉลยคำตอบพร้้อมอธิิบาย
ไปทีีละข้้อว่่าขยะชิ้้�นนี้้�จััดเป็็นขยะประเภทนี้้�เพราะอะไร ร่่วมกัันอภิิปรายว่่าขยะประเภทใด
มีีมากที่่�สุุดเพราะอะไร ประโยชน์์ของการคััดแยกขยะคืืออะไร และวาดแผนผัังการจััดการขยะ
ที่่�คััดแยกแล้้วแต่่ละประเภทว่่ามีีวิิธีีการนำไปใช้้ต่่อหรืือกำจััดอย่่างไร

การวััดและประเมิินผล 
ดููความเข้้าใจเรื่่�องการคััดแยกขยะแต่่ละประเภทและการจััดการขยะที่่�ถููกต้้องจากการตอบคำถามและใบงาน
ของผู้้�เรีียน และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมจากการทำงานกลุ่่�ม
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ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานฉัันควรอยู่่�ที่่� ไหน (สามารถเพิ่่�มช่่องตารางจำนวนข้้อได้้ตามความเหมาะสม)
เกมคำถามประเภทขยะ
ข้้อที่่�

ฉัันควรอยู่่�ที่่�?

แผนผัังเส้้นทางการจััดการขยะที่่�คััดแยกแล้้ว
(สามารถทำเป็็นแผนผัังความคิิด หรืือออกแบบได้้ตามจิินตนาการ โดยประกอบด้้วยวิิธีีการนำขยะไปใช้้ประโยชน์์
หรืือการนำขยะไปกำจััดอย่่างถููกวิิธีี )
ประเภทขยะ

วิิธีีการนำไปใช้้ประโยชน์์ /
การกำจััดขยะ

ประโยชน์์ของการแยกขยะคืือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.5.3
ลดขยะฮาเฮ
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเห็็นความสำคััญของการลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง และเรีียนรู้้�วิิธีีการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน

ระยะเวลา

30 นาทีี

สาระสำำ�คััญ 	ขยะที่่�เกิิดขึ้้�นมากมายในปััจจุุบัันล้้วนเกิิดจากพฤติิกรรมการบริิโภคของเรา ถ้้าเราปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
การบริิโภคให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง ก็็จะช่่วยลดปััญหาขยะลงได้้
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
วิิดีีทััศน์์ “วัันหยุุดสร้้างขยะ”
(ค้้นหาไฟล์์ได้้จาก YouTube)

กระดาษและปากกา

วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียนตามความเหมาะสม แจกกระดาษและปากกาสำหรัับเขีียนคำตอบ
พร้้อมเกริ่่�นนำเรื่่�องพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�ก่่อให้้เกิิดขยะในปััจจุุบััน และเปิิดวิิดีีทััศน์์ “วัันหยุุด
สร้้างขยะ” จนถึึง 1 นาทีี 48 วิินาทีี แล้้วหยุุดค้้างไว้้
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนว่่า “มีีใครมีีพฤติิกรรมเหมืือนในวิิดีีทััศน์์นี้้�บ้้าง คิิดว่่าเพราะอะไรคนในวิิดีีทััศน์์
ถึึงทำพฤติิกรรมแบบนั้้�น เราจะช่่วยแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในวิิดีีทััศน์์นี้้�ได้้อย่่างไร” ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันคิิดในกลุ่่�ม
แล้้วยกมืือตอบทีีละกลุ่่�ม ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมจดคำตอบของแต่่ละกลุ่่�มไว้้โดยที่่�ยัังไม่่เฉลย
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเปิิดวิิดีีทััศน์์ต่่อจนถึึง 2 นาทีี 19 วิินาทีี แล้้วหยุุดค้้างไว้้ พร้้อมถามว่่า “มีีกลุ่่�มไหนตอบว่่า
ให้้เก็็บขยะเหมืือนในวิิดีีทัศน์
ั บ้์ า้ ง ถ้้าต้้องเก็็บขยะไปเรื่่อ� ย ๆ จะเหนื่่อ� ยแบบในวิิดีีทัศน์
ั มั้้์ ย� เราควรทำอย่่างไร”
ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกัันคิิดในกลุ่่�มแล้้วยกมืือตอบทีีละกลุ่่�ม ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมจดคำตอบของแต่่ละกลุ่่�มไว้้โดยที่่�ยััง
ไม่่เฉลย
	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมเปิิดวิิดีีทัศน์
ั ต่์ อ่ จนจบ พร้้อมถามว่่า “เห็็นหรืือไม่่ว่า่ ขยะมาจากไหน, วิิธีีไหนดีีกว่่ากัันระหว่่าง
เก็็บขยะที่่�ปลายทางกัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมมาลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง” และให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มช่่วยกัันคิิด
วิิธีีการลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยให้้ทำเป็็นแผนผัังความคิิด
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ขั้้�นสรุุป: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมอธิิบายเรื่่อ� งการบริิโภคอย่่างยั่่ง� ยืืน และตรวจคำตอบของแต่่ละกลุ่่�ม สรุุปเนื้้�อหา
ที่่�สำคััญและเพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�ต้้องการเติิมเต็็มให้้ผู้้�เรีียน
การวััดและประเมิินผล
ดููความเข้้าใจเรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการบริิโภคจากการตอบคำถาม และดููพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วม
จากการทำงานกลุ่่�ม
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.5.4
แปลงร่่างวััสดุุเหลืือใช้้เพื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อโลก
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีแนวคิิดในการลดขยะด้้วยการนำของเหลืือใช้้มาดััดแปลงให้้เกิิดประโยชน์์
อย่่างคุ้้�มค่่า ลดปริิมาณขยะหรืือของเหลืือใช้้ที่่จ� ะต้้องทิ้้�ง รวมทั้้�งเรีียนรู้้�หลัักการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-design) ที่่�เป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบััน

ระยะเวลา

90 นาทีี (2 คาบเรีียน)

สาระสำำ�คััญ 	ขยะบางอย่่างอาจไม่่ใช่่ขยะอย่่างแท้้จริิง เพราะสามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้ โดยกิิจกรรมนี้้�
ได้้สอดแทรกหลัักการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-design) เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ คืือ
การลดต้้นทุุนและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในแต่่ละขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิตและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ ป้้องกัันการสููญเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต เน้้นการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และลดผลกระทบที่่�เกิิดต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยนำหลัักการ 4Rs มาเป็็นแนวคิิด ได้้แก่่ การลด (Reduce)
มุ่่�งเน้้นการลดขยะของเสีีย การใชซ้้ำ (Reuse) การซอมบำรุุง (Repair) เพื่่�อยืืดอายุุการใช้้งาน
และเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพในการนำกลัับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่่อ� นำวััสดุุเหลืือใช้้หรืือขยะมาดััดแปลง
ให้้สามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ได้้อีีกครั้้�งและมีีความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
วััสดุุเหลืือใช้้ที่่�จะนำมาดััดแปลง

ใบงานแปลงร่่างวััสดุุเหลืือใช้้

อุุปกรณ์์ในการประดิิษฐ์์ เช่่น กระดาษ กาว ไม้้บรรทััด ปากกา ดิินสอ ยางลบ ฯลฯ
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ: 	ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการนำขยะกลัับมาใช้้ประโยชน์์ และหลัักการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-design) โดยยกตััวอย่่างการนำวััสดุุเหลืือใช้้มาประดิิษฐ์์เป็็นสิ่่�งต่่าง ๆ
และตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างแนวคิิดและแรงบัันดาลใจให้้กัับผู้้�เรีียน
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
ในคาบเรีียนแรกผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมแจกใบงาน พร้้อมอธิิบายว่่า “ให้้ผู้้�เรีียนลองคิิดสร้้างสรรค์์นำวััสดุุเหลืือใช้้
มาดััดแปลงให้้เป็็นของใหม่่ มีีเงื่อ่� นไขว่่าต้้องสามารถนำมาใช้้งานได้้จริิงในชีีวิิตประจำวััน และต้้องเป็็นวััสดุุ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้หลัักการ Eco-design ให้้คิิดออกแบบและประดิิษฐ์์เป็็นเวลา 1 สััปดาห์์”
ครบ 1 สััปดาห์์ (คาบเรีียนที่่�สอง) ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละคนนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตนออกแบบ
หน้้าชั้้�นเรีียนตามหััวข้้อในใบงาน เมื่่�อนำเสนอจนครบทุุกคน จะให้้คะแนนผลงานตามคะแนนโหวตของ
ผู้้�เรีียนในห้้อง โดยถามผู้้�เรีียนในห้้องว่่าชอบผลงานของเพื่่�อนคนไหนมากที่่�สุุด
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ขั้้�นสรุุป: เมื่่อ� ได้้ผลสรุุปผลงานที่่�ได้้รับั คะแนนโหวตสููงสุุด ผู้้�ดำเนิินกิิจกรรมถามผู้้�เรีียนที่่�โหวตให้้ผลงานชิ้้น� นี้้�
ว่่าเลืือกเพราะอะไร และผลงานที่่�ได้้รัับคะแนนโหวตน้้อยที่่�สุุดว่่าไม่่ได้้เลืือกเพราะอะไร ผู้้�ดำเนิิน
กิิจกรรมให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมสำหรัับผลงานแต่่ละชิ้้�นและเติิมเต็็มข้้อมููลให้้กัับผู้้�เรีียน
การวััดและประเมิินผล 
ดููแนวคิิดการลดขยะและความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบนำวััสดุุเหลืือใช้้มาประดิิษฐ์์สิ่ง่� ของจากการนำเสนอ
และใบงานของผู้้�เรีียน
ตััวอย่่างใบงาน
ใบงานแปลงร่่างวััสดุุเหลืือใช้้
1. ชื่่�อผลงาน
2. วััสดุุเหลืือใช้้ที่่�นำมาใช้้
3. แนวคิิดในการออกแบบ
4. รายละเอีียดวิิธีีการใช้้งาน
5. แบบร่่างผลงาน
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่� 3.5.5
ขบวนการลดขยะ
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาทในการช่่วยลดปััญหาขยะภายในโรงเรีียน
เพื่่�อลดปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นภายในโรงเรีียน
เพื่่�อให้้คณะผู้้�บริิหาร ครูู นัักเรีียน และบุุคลากรในโรงเรีียนตระหนัักถึึงปััญหาขยะภายในโรงเรีียน
สาระสำำ�คััญ 	ผู้้�เรีียนเป็็นตััวแปรสำคััญในการก่่อให้้เกิิดขยะในโรงเรีียน ดัังนั้้�นควรให้้ผู้้�เรีียนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการแก้้ไขปััญหา เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความตระหนัักและเข้้าใจถึึงความสำคััญของตนเองต่่อโรงเรีียน
ระยะเวลา

1 ปีีการศึึกษา

อุุปกรณ์์และสื่่�อการเรีียนรู้้�
สมุุดบัันทึึกและปากกา
วิิธีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขั้้�นนำ:
จััดประชุุมคณะผู้้�บริิหาร คณะครูู สภานัักเรีียน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องเพื่่�อชี้้�แจงกิิจกรรม
แต่่งตั้้ง� คณะทำงานอย่่างเป็็นกิิจจะลัักษณะ เพื่่อ� ให้้สามารถติิดตามผลการดำเนิินงานได้้ง่า่ ย และมอบหมาย
งานในส่่วนกิิจกรรมให้้กัับสภานัักเรีียน
ขั้้�นดำเนิินกิิจกรรม:
สภานัักเรีียนเริ่่�มดำเนิินกิิจกรรมขบวนการลดขยะ โดยแต่่งตั้้�งตััวแทนขบวนการลดขยะจากแต่่ละช่่วงชั้้�น
จำนวน 1 คน แล้้วให้้ตัวั แทนไปหาทีีมงานอาสาสมััครขบวนการลดขยะเพิ่่ม� ห้้องเรีียนละ 1 คน หรืือมากกว่่า
ตามความสมััครใจ เพื่่�อทำหน้้าที่่�ตรวจตราการทิ้้�งขยะภายในห้้องและภายในพื้้�นที่่�โรงเรีียน
สภานัักเรีียนและตััวแทนอาสาสมััครขบวนการลดขยะทำการสำรวจปััญหาขยะภายในโรงเรีียน
คณะครููที่่รั� บผิิ
ั ดชอบ สภานัักเรีียน และขบวนการลดขยะ จััดประชุุมเพื่่อ� หาแนวทางในการแก้้ปัญ
ั หา แนวทาง
การจััดการขยะ และออกกฎระเบีียบเพื่่�อลดการเกิิดขยะภายในโรงเรีียนและบทลงโทษร่่วมกัันในกรณีี
มีีผู้้�ทำผิิดกฎ โดยมีีคณะผู้้�บริิหารให้้ความเห็็นชอบด้้วย
สภานัักเรีียนและขบวนการลดขยะอธิิบายกิิจกรรมและทำความเข้้าใจกัับผู้้�เรีียนทั้้�งโรงเรีียนผ่่านกิิจกรรม
หน้้าเสาธงตอนเช้้า หรืือกระจายเสีียงตามสายในช่่วงพัักของโรงเรีียน
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อาสาสมััครขบวนการลดขยะร่่วมกัันจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการคััดแยกและการลดขยะ และติิดตามผล
รายงานต่่อสภานัักเรีียนทุุก ๆ 2 สััปดาห์์
สร้้างแรงจููงใจในการทำกิิจกรรม เช่่น การมอบรางวััลหรืือประกาศความดีีหน้้าเสาธงสำหรัับผู้้�เรีียน
ที่่�มีีพฤติิกรรมช่่วยลดขยะดีีเด่่น
ขั้้�นสรุุป: แสดงผลปริิมาณขยะของโรงเรีี ย นทั้้� ง ก่่ อ นและหลัั ง การทำกิิจกรรมโดยการจัั ด บอร์์ ด
หรืือเผยแพร่่ในเว็็บไซด์์ของโรงเรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนและบุุคลากรรัับทราบถึึงผลและประโยชน์์
ที่่�ได้้รัับจากการทำกิิจกรรมโดยทั่่�วกััน
การวััดและประเมิินผล
	ดููความตระหนัักถึึงความสำคััญของการลดปริิมาณขยะจากปริิมาณขยะของโรงเรีียนที่่�ลดลง
	ดููการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนจากจำนวนผู้้�เรีียนจิิตอาสาขบวนการลดขยะที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

แสกน QR CODE ดููตััวอย่่างเฉลยใบงานกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
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4
การติิดตามและประเมิินผล

การเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ�� ป่่าไม้้ อากาศ พลัังงาน และขยะมููลฝอย
การติิดตามและประเมิินผลการเรีียนรู้้� เป็็นกระบวนการพััฒนาคุุณภาพ
ผู้้� เ รีี ย น โดยใช้้ ผล การประเมิินเป็็น ข้้ อ มููลแสดงพััฒนาการ ความก้้ า วหน้้ า
และความสำำ � เร็็ จ ของผู้้� เ รีี ย น ซึ่� ่ ง อยู่่�บนหลัักการพื้้� น ฐาน คืือ การประเมิิน
เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนและตััดสิินผลการเรีียนรู้้� ในการพััฒนาคุุณภาพการเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียนให้้ประสบผลสำำ �เร็็จ ผู้้�เรีียนจะต้้องได้้รัับการพััฒนาและประเมิิน
ตามตััวชี้้� วัั ดที่่� กำำ�ห นด การเรีี ย นรู้้� สิ่�่ ง แวดล้้ อ มศึึ ก ษาจะประเมิินผลความรู้้�
เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาเรื่่อ
� งสิ่่� งแวดล้้อมจากการลงมืือปฏิิบััติิ ก่่อให้้เกิิดความตระหนััก
ถึึ ง คุุ ณ ค่่ า ของทรััพยากรธรรมชาติิ จ นนำำ� ไปสู่่�การปรัับเปลี่่� ย นพฤติิ ก รรม
เพื่่�อปกป้้ องและดููแลรัักษาสิ่่� งแวดล้้อม

119

การติิดตามและประเมิินผลการเรีียนรู้้� มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับหลายกลุ่่�ม ทั้้�งครูู นัักเรีียน ผู้้�บริิหาร ผู้้�ปกครอง
และคณะกรรมการต่่าง ๆ ของโรงเรีียน ซึ่่�งอาจรวมไปถึึงผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่� การประเมิินผลการเรีียนรู้้�
แบ่่งได้้หลายประเภท โดยการแบ่่งตามกลุ่่�มผู้้�ประเมิิน (Evaluator) แบ่่งออกเป็็น
การประเมิินตนเอง (Self Assessment) หรืือ การประเมิินภายใน (Internal Evaluation) เป็็นการประเมิิน
ลัักษณะเดีียวกัับการประเมิินแบบอิิงตน คืือ เพื่่�อนำผลการประเมิินมาพััฒนาหรืือปรัับปรุุงตนเอง
การประเมิินประเภทนี้้�สามารถประเมิินได้้ทุกุ กลุ่่�ม ผู้้�เรีียนประเมิินตนเองเพื่่อ� ปรัับปรุุงการเรีียนรู้้�ของตนเอง
ครููประเมิินเพื่่�อปรัับปรุุงการสอนของตนเอง ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาประเมิินเพื่่�อปรัับปรุุงการบริิหารจััดการ
ศึึกษาของสถานศึึกษา
การประเมิินโดยผู้้�อื่่�นหรืือการประเมิินภายนอก (External Evaluation) การประเมิินตนเองหรืือ
การประเมิินภายในมีีความสำคััญมากในการพััฒนาปรัับปรุุง แต่่มีีจุุดอ่่อนคืือ ความน่่าเชื่่�อถืือ ผู้้�ประเมิิน
ตนเองมัักจะเข้้าข้้างตนเอง จึึงมีีการประเมิินโดยผู้้�อื่่�นหรืือประเมิินโดยผู้้�ประเมิินภายนอก เพื่่�อยืืนยััน
การประเมิินภายใน
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4.1 การติิดตามเชิิงพฤติิกรรม
การติิดตามผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในเชิิงพฤติิกรรมให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษา คืือการนำ
ความรู้้�ไปสู่่�การลงมืือปฏิิบััติิ เพื่่�อแสดงถึึงผลสััมฤทธิ์์�ของความตระหนัักต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ที่่�คำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม การติิดตามในเชิิงพฤติิกรรมทำให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�นำไปสู่่�ความสำเร็็จในการพััฒนา
คุุณภาพผู้้�เรีียนให้้เกิิดการเรีียนรู้้�เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ใช้้การวััดและประเมิินจากการปฏิิบััติิ
(Performance Assessment) มีีข้้อดีีคืือสามารถวััดและประเมิินผู้้�เรีียนได้้ตรงสภาพความเป็็นจริิง (Authentic
Assessment) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�แสดงพฤติิกรรมสะท้้อนความสามารถที่่�แท้้จริิงของผู้้�เรีียน ทั้้�งความสามารถ
ทางความรู้้� ความคิิด การปฏิิบัติิั และคุุณลัักษณะทางจิิตใจ โดยมีีวิิธีกี ารและเครื่่อ� งมืือการประเมิินที่่�หลากหลาย ได้้แก่่
การสัังเกต เป็็นการเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนด้้านการใช้้ความคิิด การปฏิบัิ ติิั งาน อารมณ์์ ความรู้้�สึกึ
และลัักษณะนิิสััย โดยสามารถทำได้้ทุกุ เวลาทุุกที่่� ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน ซึ่ง่� มีีวิิธีดี ำเนิินการอยู่่� 2 ลัักษณะ
ได้้ แ ก่่ การสััง เกตแบบตั้้�ง ใจ คืือมีีการกำหนดพฤติิกรรมที่่�ต้้องสัังเกต ช่่ว งเวลา และวิิธีีการสัังเกต
กัับการสัังเกตแบบไม่่ตั้้�งใจ คืือไม่่มีีกำหนดรายการสัังเกตไว้้ล่่วงหน้้า การสัังเกตที่่�ดีีควรใช้้ทั้้�งสองวิิธีี
ในหลาย ๆ ครั้้�ง และหลาย ๆ สถานการณ์์
การสััมภาษณ์์ เป็็นการเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนด้้านความคิิดสติิปััญญา ความรู้้�สึึก กระบวนการ
ขั้้�นตอนในการทำงาน และวิิธีีแก้้ปััญหา ซึ่่�งอาจใช้้ประกอบการสัังเกตเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ตรงกััน หลัักการ
สำคััญในการสััมภาษณ์์ควรหาข้้อมููลและเตรีียมคำถามเพื่่�อให้้ตรงประเด็็นและได้้ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน ควรใช้้
คำถามที่่�เข้้าใจง่่ายด้้วยน้้ำเสีียงและท่่าทางที่่�อบอุ่่�นเพื่่�อไม่่ให้้รู้้�สึึกกดดััน และอาจใช้้การสััมภาษณ์์ทางอ้้อม
จากบุุคคลใกล้้ชิิดเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
การตรวจงาน เป็็นการเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนระดัับสููง เน้้นความคิิดในการวางแผนจััดการ
ดำเนิินการ และแก้้ปััญหา ควบคู่่�ไปกัับลัักษณะนิิสััยและคุุณลัักษณะที่่�ดีีในการทำงาน
การรายงานตนเอง เป็็นการให้้ผู้้�เรีียนเขีียนบรรยายหรืือตอบคำถามสั้้�น ๆ หรืือตอบแบบสอบถาม
เพื่่�อสะท้้อนถึึงการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนทั้้�งความรู้้� ความเข้้าใจ วิิธีีคิิด วิิธีีทำงาน ความพอใจในผลงาน
ความต้้องการพััฒนาตนเองให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
การใช้้บัันทึึกจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นการรวบรวมข้้อมููลความคิิดเห็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เรีียน โดยเฉพาะ
ความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนจากแหล่่งต่่าง ๆ เช่่น เพื่่�อน ครูู ผู้้�ปกครอง เป็็นต้้น
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การใช้้ข้้อสอบแบบเน้้นการปฏิิบััติิจริงิ เป็็นการใช้้แบบทดสอบเพื่่อ� วััดสิ่่ง� ที่่�ผู้้�เรีียนได้้ปฏิบัิ ติิจริิ
ั ง ซึ่ง่� จะต้้อง
มีีความหมายต่่อผู้้�เรีียน เลีียนแบบสภาพความเป็็นจริิง ครอบคลุุมความสามารถของผู้้�เรีียนและเนื้้�อหา
ตามหลัักสููตร เน้้นให้้มีีหลายคำตอบและหลายวิิธีีหาคำตอบ และมีีเกณฑ์์การให้้คะแนนที่่�ชััดเจน
การใช้้แฟ้้มสะสมงาน เป็็นการรวบรวมงานของผู้้�เรีียนจากการสะสมผลงาน ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานที่่�สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความพยายาม ความก้้าวหน้้า และผลสััมฤทธิ์์�ของผู้้�เรีียน
วิิธีีการได้้มาซึ่่�งผลการเรีียนรู้้�ที่่�แท้้จริิงของผู้้�เรีียน ควรใช้้วิิธีีการเก็็บข้้อมููลหลาย ๆ วิิธีีรวมกััน เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููล
ที่่�หลากหลายและครอบคลุุมพฤติิกรรมทุุกด้้าน รวมถึึงมีีเกณฑ์์การประเมิินชััดเจนและมีีจำนวนมากเพีียงพอ
ที่่�จะประเมิินผลที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมั่่�นใจ จึึงจะถืือว่่าเป็็นการวััดและประเมิินผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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4.2 ตััวชี้้�วััดและการประเมิินผล
การกำหนดตััวชี้้�วััดใช้้เป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับวััดประเมิินผลความสำเร็็จของผู้้�เรีียนในการเรีียนรู้้�และการปฏิิบััติิ
ซึ่ง่� ควรสื่่อ� ถึึงวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายสำคััญ เพื่่อ� ความชััดเจนในการกำหนด ติิดตาม และประเมิินผล โดยสอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ของสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา ประกอบด้้วย 5 วััตถุุประสงค์์หลััก ได้้แก่่ การรัับรู้้�ปััญหา (Awareness)
ความรู้้� (Knowledge) ทััศนคติิ (Attitude) ทัักษะ (Skill) และการมีีส่่วนร่่วม (Participation)
ประเด็็น

น้้ำ

ป่่าไม้้

ตััวชี้้�วััด

การประเมิิน
ด้้านความรู้้�
- แบบทดสอบความรู้้�ก่่อนหลัังเรื่่�องน้้ำ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแหล่่งที่่�มา - ใบงานความรู้้�เรื่่�องน้้ำ
ความสำคััญ และดััชนีีชี้้�วััดคุุณภาพน้้ำ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากการใช้้น้้ำ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการดููแลและ
อนุุรัักษ์์น้้ำ
ด้้านทัักษะและพฤติิกรรม
- แบบบัันทึึกข้้อมููลปริิมาณการใช้้น้้ำและ
- ปริิมาณการใช้้น้้ำและค่่าน้้ำที่่�ลดลง
ค่่าน้้ำก่่อนและหลััง
- ปริิมาณน้้ำเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้
- แบบบัั น ทึึ ก ข้้ อ มูู ล ปริิมาณน้้ำเสีี ย ที่่�
- การลดลงของจำนวนอุุปกรณ์์ที่่�ชำรุุด
เกิิดขึ้้�น
- การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของจำนวนอุุปกรณ์์ประหยััด - แบบสำรวจจุุดรั่่ว� ไหลของน้้ำแลอุุปกรณ์์
น้้ำ
ที่่�ชำรุุด
- แบบสำรวจการใช้้อุุปกรณ์์ประหยััดน้้ำ
ด้้านความรู้้�
- แบบทดสอบความรู้้�ก่่ อ นหลัั ง เรื่่� อ ง
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเภท เกี่่�ยวกัับป่่าไม้้
และประโยชน์์ของป่่าไม้้
- ใบงานความรู้้�เรื่่�องป่่าไม้้
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากการทำลายป่่าไม้้
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการดููแล
รัักษาและการจััดการป่่าไม้้
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ประเด็็น

อากาศ

พลัังงาน

124

ตััวชี้้�วััด
ด้้านทัักษะและพฤติิกรรม
-	จำนวนต้้นไม้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
-	มีีแหล่่งเรีียนรู้้�เรื่่�องป่่าไม้้
ด้้านความรู้้�
-	มีี ค วามรู้้�ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ แหล่่ ง
กำเนิิดและสารมลพิิษที่่� ใ ช้้ เ ป็็ น ดัั ช นีี
คุุณภาพอากาศ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากมลพิิษอากาศ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการเฝ้้าระวััง
และป้้องกัันมลพิิษอากาศ
ด้้านทัักษะและพฤติิกรรม
- แหล่่งปล่่อยมลพิิษทางอากาศลดลง
- การเพิ่่�มขึ้้�นของแหล่่งดููดซัับมลพิิษทาง
อากาศ
ด้้านความรู้้�
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเภท
ของพลัังงาน
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการได้้มา
ของพลัังงานและผลกระทบจากการใช้้
พลัังงาน
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการจััดการ
พลัังงานด้้วยวิิธีีง่่าย ๆ
- สามารถวิิเคราะห์์การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ในชีีวิิตประจำวัันได้้
ด้้านทัักษะและพฤติิกรรม
- ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าและค่่าไฟที่่�ลดลง
- การเพิ่่�มขึ้้�นของจำนวนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
-	จำนวนอุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า แบบประหยัั ด
พลัังงาน
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การประเมิิน
- แบบสำรวจต้้นไม้้
- แบบบัันทึึกจำนวนครั้้ง� ในการใช้้ประโยชน์์
ของแหล่่งเรีียนรู้้�
- แบบทดสอบความรู้้�ก่อ่ นหลัังเรื่่อ� งอากาศ
- ใบงานความรู้้�เรื่่�องอากาศ

- แบบสำรวจแหล่่ ง ปล่่ อ ยมลพิิษทาง
อากาศ
- แบบสำรวจแหล่่ ง ดูู ด ซัั บ มลพิิษทาง
อากาศ
- แบบทดสอบความรู้้�ก่อ่ นหลััง เรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับ
พลัังงาน
- ใบงานความรู้้�เรื่่�องพลัังงาน
- ใบงานวิิเคราะห์์การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
จากการใช้้เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า

- แบบบัันทึึกข้้อมููลปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
และค่่าไฟก่่อนและหลััง
- แบบสำรวจจุุดรั่่�วไหลของไฟ
- แบบสำรวจจำนวนอุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า
แบบประหยััดพลัังงาน

ประเด็็น

ขยะมููลฝอย

ตััวชี้้�วััด

การประเมิิน
ด้้านความรู้้�
- แบบทดสอบความรู้้�ก่อ่ นหลััง เรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเภท ขยะมููลฝอย
ของขยะ
- ใบงานความรู้้�เรื่่�องขยะมููลฝอย
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากขยะ
-	มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดการขยะ
และการนำขยะมาใช้้ประโยชน์์
ด้้านทัักษะและพฤติิกรรม
- แบบบัันทึึกข้้อมููลปริิมาณขยะก่่อนและ
- สามารถคััดแยกขยะได้้ 4 ประเภท
หลััง
ประกอบด้้วย
- แบบสำรวจความถููกต้้องในการทิ้้�งขยะ
ประเภทที่่� 1 ขยะทั่่�วไป
ให้้ถููกประเภท
ประเภทที่่� 2 ขยะอิินทรีีย์์
ประเภทที่่� 3 ขยะรีีไซเคิิล
ประเภทที่่� 4 ขยะอัันตราย
- ปริิมาณขยะที่่�ลดลง

แสกน QR CODE ดููตััวอย่่างแบบประเมิินผลความสำเร็็จของผู้้�เรีียนแบบต่่าง ๆ
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