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คู่ำ�นำำ�

ปััจจุบัันปััญหาสิ่่� งแวดล้้อมได้ทวีความรุุนแรุงแล้ะ 

ส่ิ่งผล้กรุะทบัอย่่างต่่อเน่�อง ซึ่่�งส่ิ่วนใหญ่เก่ดจากการุกรุะทำ 

ของมนุษย์่ แต่่ล้ะปัรุะเทศจ่งต้่องหามาต่รุการุแล้ะผลั้กดัน 

ให้ปัรุะชาชนเก่ดจ่ต่สิ่ำน่กต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่านการุจัดการุศ่กษา 

ที�เหมาะสิ่ม กรุะบัวนการุสิ่่�งแวดล้้อมศ่กษาจ่งถููกนำมาใช้ 

ในการุสิ่รุ้างการุเรุยี่นรูุ้เกี�ย่วกบััสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้เกด่ความเข้าใจ 

เกด่ทกัษะ มคีวามสิ่ำน่ก แล้ะห่วงใย่ในปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รุวมถู่ง

มคีวามมุง่มั�นที�จะแก้ปััญหาหรุอ่ป้ัองกันปััญหาที�เกด่ข่�น 

สิ่ถูาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย่ต่รุะหนักถู่งความสิ่ำคัญของครูุ  

ซ่ึ่�งเป็ันผูท้ี�อยู่่ทั�งเบั่�องหน้าแล้ะเบั่�องหล้งัของการุสิ่รุ้างคนรุุน่ใหม่ 

ให้มคีวามรัุบัผ่ดชอบัต่่อสัิ่งคมทุกรุะดับั ตั่�งแต่่ต่นเอง ครุอบัครัุว 

ชุมชน ปัรุะเทศ แล้ะโล้ก รุวมถู่งการุปัรุับัเปัล้ี�ย่นพื่ฤต่่กรุรุม 

ให้มคีวามรัุบัผด่ชอบัต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มุง่สิู่ส่ิ่งัคมที�น่าอยู่ต่่ามแนวคด่

ของสิ่่�งแวดล้้อมศ่กษา

คู่ม่อก่จกรุรุมครุูสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับันี�เก่ดข่�นจากการุศ่กษา

ปัรุะเด็นสิ่ำคัญด้านสิ่่�งแวดล้้อมที�เป็ันปััญหาหลั้กของโรุงเรุีย่น 

แล้ะชมุชน สิ่ถูาบันัสิ่่�งแวดล้้อมไทย่ได้รุวบัรุวมแล้ะทบัทวนข้อมลู้

แล้้วนำมาพื่ฒันาเป็ันคู่มอ่ให้มคีวามเหมาะสิ่มแล้ะเป็ันปัรุะโย่ชน์

ต่่อการุใช้งาน โดย่มุ่งหวังให้ครุูนำไปัใช้เป็ันแนวทางในการุจัด

ก่จกรุรุมการุเรุีย่นรุู้ที�เอ่�อต่่อการุปัรัุบัเปัล้ี�ย่นพื่ฤต่่กรุรุมแล้ะ 

เจต่คต่ข่องนักเรุยี่นให้เป็ันมต่่รุกับัสิ่่�งแวดล้้อม ผ่านกรุะบัวนการุ

เรุีย่นการุสิ่อนที�สิ่อดคล้้องกับักลุ้่มสิ่ารุะการุเรุีย่นรุู้ว่ทย่าศาสิ่ต่ร์ุ 

แล้ะหล้กัสิ่ตู่รุแกนกล้าง มุง่เน้นการุล้งมอ่ปัฏิบ่ัตั่จ่รุง่ เป็ันการุเรุยี่นรุู้

แบับัไม่แย่กส่ิ่วนหรุ่อการุบูัรุณาการุ แล้ะมีการุต่่ดต่ามปัรุะเมน่ผล้

ที�เช่�อมโย่งกับัการุจัดการุสิ่่�งแวดล้้อมในโรุงเรุยี่นแล้ะชุมชน



กิล้่�มืเป้้�หมื�ย

คู่ม่อฉบัับันี�พััฒนาข้ึ�นสำหรับัครูแล้ะบัุคล้ากรทางการศึึกษ์า เพั่�อใช้เป็นแนวทางประกอบัการจััดการเรียน 

การสอนหร่อจััดก่จักรรมเกี�ยวกับัส่�งแวดล้้อม ในระดับัช่วงชั�นที� 2 แล้ะ 3 (ประถมศึึกษ์าปีที� 6-4 แล้ะมัธยมศึึกษ์า 

ปทีี� 3-1) กลุ้ม่สาระการเรียนรูว้ท่ยาศึาสตร์แล้ะสาระการเรียนรูอ่้�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อ้งกับัส่�งแวดล้อ้มในโรงเรียนแล้ะชุมชน   

ขอบเขตเนำื�อห�

คู่ม่อฉบัับันี�ได้ให้ความสำคัญ่ในการสร้างความรู้เกี�ยวกับัส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า สถานการณ์แล้ะการอนุรักษ์์ 

ส่�งแวดล้้อมในประเด็น น�ำ ป่าไม้ อากาศึ พัล้ังงาน แล้ะข้ยะมูล้ฝ่อย ตล้อดจันนำเสนอแนวทางในการจััดก่จักรรม 

การเรียนรู้ ตัวอย่างกรณีการจััดการส่�งแวดล้้อม แล้ะการต่ดตามประเม่นผล้การเรียนรู้ เพั่�อใช้ในการศึึกษ์าแล้ะ 

ทำความเข้้าใจัเกี�ยวกับัประเด็นด้านส่�งแวดล้้อมที�สำคัญ่ แล้ะนำมาปรับัใช้ให้เก่ดประโยชน์อย่างเหมาะสม

วิธีีกิ�รใช้้คู่่�มืือ

ศึึกษาคู่่�มืือตลอดทั้้�งเล�มื เพื่ื�อให้้เข้้าใจภาพื่รวมื

ทั้ำคู่วามืเข้้าใจเนื้ื�อห้า ในื้ส่�วนื้ทั้่� 1 และ 2 โดยละเอ่ยด
รวมืถึึงศึึกษาต้วอย�างกรณี่การจ้ดการ 
ส่่�งแวดล้อมืทั้่�ประส่บผลส่ำเร็จ เพื่ื�อให้้เก่ด
คู่วามืเข้้าใจเก่�ยวก้บส่่�งแวดล้อมืศึึกษา 
คู่วามืส่ำคู่้ญและการอนุื้ร้กษ์ส่่�งแวดล้อมื 
ในื้ประเด็นื้ นื้�ำ ป่าไมื้ อากาศึ พื่ล้งงานื้ 
และข้ยะมื่ลฝอย

เลือกใช้้ก่จกรรมืการเร่ยนื้ร่้ส่่�งแวดล้อมื ส่�วนื้ทั้่� 3

ต่ดตามืผลการเร่ยนื้ร่้ตามืต้วช้่�ว้ดทั้่�แนื้ะนื้ำไว้ในื้ส่�วนื้ทั้่� 4

ในื้ประเด็นื้ทั้่�ส่อดคู่ล้องก้บปัญห้าข้องพื่ื�นื้ทั้่� 
เพื่ื�อเป็นื้แนื้วทั้างในื้การจ้ดการเร่ยนื้ร้่  
ห้รือออกแบบก่จกรรมืเร่ยนื้ร้่ทั้่�เห้มืาะส่มื
ก้บส่ภาพื่พื่ื�นื้ท่ั้�และส่อดร้บก้บมืาตรฐานื้ 
การเร่ยนื้ร่้ในื้กลุ�มืส่าระทั้่�ต้องการ

เพื่ื�อประเมืน่ื้คู่วามืส่ำเร็จจากการนื้ำคู่วามืร่้
ไปส่่�การปฏ่ิบต้ใ่นื้การแก้ปญัห้าส่่�งแวดล้อมื
ทั้่�เก่ดข้ึ�นื้



สิ่�ระในำคู่่�มืือ
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1
ความรู้้�เกี่่�ยวกี่ับ

สิ่่�งแวดล้�อมศึึกี่ษา
สิ่ำาหรู้ับครู้้

ส่ิ่� งแวดล้้อมศึึกษา เป็็นการสิ่ร้างการเรียนร้้ “เกี่่�ยวกี่ับ” “ใน”  
แล้ะ “เพ่ื่�อ” ส่ิ่�งแวดล้้อม ผ่่านก่จกรรมทั้้�งทั้ี�เป็น็ทั้างการซึ่ึ�งอ่งก้บสิ่ถานศึึกษา
แล้ะก่จกรรมทั้ี�ไม่เป็็นทั้างการ เพ่ื่�อให้้ผ้้่เรียนเก่ดความเข้้าใจ เก่ดทั้้กษะ  
แล้ะเห็้นคุณค่าข้องส่ิ่� งแวดล้้อม โดยเน้นความร้้เกี�ยวก้บส่ิ่� งแวดล้้อม 
ทั้างกายภาพื่ ส่ิ่�งแวดล้้อมทั้างชีีวภาพื่ แล้ะส่ิ่�งแวดล้้อมทั้างส้ิ่งคม เพ่ื่�อให้้เก่ด
การเป็ล้ี�ยนแป็ล้งพื่ฤติ่กรรมด้านสิ่มอง (พุื่ทั้ธ่ิพ่ื่ส้ิ่ย) พื่ฤติ่กรรมด้านจ่ติใจ  
(จ่ติพ่ื่ส้ิ่ย) แล้ะพื่ฤติ่กรรมด้านกล้้ามเน่�อป็ระสิ่าทั้ (ทั้้กษะพ่ื่ส้ิ่ย)



สถานการณ์คุณภาพัส่�งแวดล้้อมในปัจัจุับัันมีการเปล้ี�ยนแปล้งตล้อดเวล้า ประกอบักับัจัำนวนประชากรโล้ก 

ที�เพั่�มข้ึ�นอย่างรวดเร็ว การเต่บัโตทางเศึรษ์ฐก่จั พัฤต่กรรมการบัร่โภคข้องมนุษ์ย์ การเปล้ี�ยนแปล้งการใช้ประโยชน์

ที�ด่น ส่�งเหล่้านี�ล้้วนส่งผล้ต่อคุณภาพัส่�งแวดล้้อม เช่น ทำให้เก่ดการเปล้ี�ยนแปล้งข้องอุณหภูม่ ปร่มาณน�ำฝ่น  

การเก่ดภาวะภัยแล้้ง วาตภัย การเพั่�มสูงข้ึ�นข้องระดับัน�ำทะเล้ การสูญ่เสียพั่�นที�ป่าไม้ ป่าเส่�อมโทรม รวมทั�งปัญ่หา

ข้ยะมูล้ฝ่อย ข้ยะทะเล้ แล้ะปัญ่หามล้พั่ษ์ต่าง ๆ ทั�งน�ำเสีย ฝุ่่นล้ะออง เป็นต้น ซึ่ึ�งปัญ่หาส่�งแวดล้้อมดังกล้่าวนั�น 

ส่วนใหญ่่เก่ดจัากการกระทำข้องมนุษ์ย์แล้ะว่ธีแก้ไข้ปัญ่หาที�นำมาใช้ค่อ การออกกฎหมายควบัคุมแล้ะบัังคับัใช้  

ซึ่ึ�งทั�วโล้กได้พัยายามปฏ่ิบััต่ตามแต่ก็ยังไม่ประสบัผล้สำเร็จั เพัราะการใช้กฎหมายเป็นเพัียงการแก้ไข้ปัญ่หา 

ที�ปล้ายเหตุเท่านั�น ดังนั�นจึังต้องหาทางป้องกันไม่ให้เก่ดปัญ่หาลุ้กล้ามไปมากกว่านี�โดยมองให้ล้ึกล้งไปถึงสาเหตุ 

แล้ะผู้ก่อปัญ่หา

ทั�งนี� ผู้ก่อปัญ่หาก็ค่อมนุษ์ย์ ซึึ่�งอาจัเก่ดจัากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้เกี�ยวกับัส่�งแวดล้้อม  

หร่ออาจัเจัตนาทำเพั่�อแสวงหาผล้ประโยชน์โดยข้าดความตระหนัก ข้าดคุณธรรม แล้ะจัร่ยธรรม 

การให้ความรู้เกี�ยวกับัเร่�องส่�งแวดล้้อมจัึงเป็นส่�งจัำเป็นที�ต้องทำแล้ะควรทำอย่างมีระบับัแบับัแผน  

โดยส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าจัะสามารถพััฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัความสำคัญ่แล้ะการทำงาน 

ข้องโล้กใบันี� รวมถึงช่วยเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมข้องมนุษ์ย์ จัากที�เคยปฏิ่บััต่ต่อโล้กด้วยความค่ดที�ว่า “โล้กนี�เป็นข้องเรา” 

ให้กลั้บัมาปฏ่ิบััต่ต่อโล้กในฐานะที� “เราเป็นข้องโล้ก” โดยทำหน้าที�ดูแล้โล้ก เล้่กกอบัโกยผล้ประโยชน์จัาก

ทรพััยากรธรรมชาต ่แล้ว้หนัมาเปน็ผูด้แูล้รบััผด่ชอบัแทน รูจ้ักัคณุคา่แล้ะการใชท้รพััยากรธรรมชาตอ่ยา่งชาญ่ฉล้าด 

ทา้ยที�สดุใหต้ระหนกัวา่ส่�งแวดล้อ้มศึึกษ์าสามารถทำใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามรว่มมอ่ในการปอ้งกนัแล้ะแกไ้ข้ปญั่หา

ส่�งแวดล้้อมข้องโล้ก 
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1.1	 แนวค่ดสิ่่�งแวดล้�อมศึึกี่ษา

การที�จัะทำให้คนมีความตระหนักถึงคุณค่าข้องทรัพัยากรธรรมชาต่ มีความสำนึกแล้ะห่วงใยในปัญ่หา 

ส่�งแวดล้้อมที�มผีล้กระทบัต่อคุณภาพัชีวต่ แล้ะเข้า้มามีสว่นร่วมในการแก้ไข้ปัญ่หาส่�งแวดล้อ้ม โดยส่�งแวดล้อ้มศึกึษ์า

นั�นเน้นความรู้เกี�ยวกับัส่�งแวดล้้อมทางกายภาพั ส่�งแวดล้้อมทางสังคม ส่�งแวดล้้อมทางชีวภาพั รวมถึงปัจัจััย 

ที�กอ่ใหเ้ก่ดการเปล้ี�ยนแปล้งสภาพัแวดล้อ้มแล้ะผล้กระทบัที�เก่ดขึ้�น ส่�งแวดล้อ้มศึกึษ์าจังึมวีตัถปุระสงคเ์พั่�อใหผู้เ้รยีน 

มีความรู้ (Knowledge) เก่ดความตระหนัก (Awareness) ปรับัทัศึนคต่ (Attitude) มีทักษ์ะ (Skill) แล้ะมีส่วนร่วม 

(Participation) ดังภาพัที� 1

คู่ว�มืร่้ (Knowledge)
เก่ดความรี้้และความเข้้าใจพ้ื้�นัฐานั

ข้องท้รีัพื้ยากรีธรีรีมชุาต่ 
และสิ่่�งแวดล้อม

กิ�รมืีสิ่�วนำร�วมื 
(Participation)

มีสิ่่วนัรี่วม ลงม้อป้องกันั 
แก้ไข้ปัญหาสิ่่�งแวดล้อม

ทัักิษะ (Skill)
มีความสิ่ามารีถในัการีชุี�บ่่ง 
และแก้ไข้ปัญหาสิ่่�งแวดล้อม

ทััศึนำคู่ติ (Attitude)
เก่ดความรี้้สิ่ึกห่วงใย ตั�งใจจรี่ง

และมุ่งมั�นัท้ี�จะป้องกันั
ด้แลรีักษาสิ่่�งแวดล้อม

คู่ว�มืตระหนำักิ (Awareness)
เก่ดความต้�นัตัว ตรีะหนัักรี้้

เกี�ยวกับ่สิ่่�งแวดล้อมโดยรีวม

ภาพัที่่� 1  วัตถุประสงค์ข้องส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า
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	 “ความรู้้�” (Knowledge) ผู้เรียนมีความเข้้าใจัพั่�นฐานข้องธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม ความสัมพัันธ์

ระหว่างมนุษ์ย์กับัส่�งแวดล้้อม ปัญ่หาที�เกี�ยวเน่�องกันแล้ะแนวทางแก้ไข้ รวมทั�งในเร่�องความรับัผ่ดชอบั

แล้ะบัทบัาทข้องตนต่อส่�งแวดล้้อม

	 “ความตรู้ะหนักี่” (Awareness) ผู้เรียนได้มีความต่�นตัวกับัส่�งแวดล้้อมโดยรวมแล้ะตระหนักรู้ 

ถงึผล้กระทบัจัากปัญ่หาส่�งแวดล้อ้มที�ตอ่เน่�องกนั เพั่�อใหเ้กด่การพัจ่ัารณาวเ่คราะห์ปญั่หาอย่างรอบัด้าน 

นำไปสู่การแก้ไข้ปัญ่หาแล้ะผล้กระทบัส่�งแวดล้้อมทั�งแนวกว้างแล้ะแนวด่�ง

	 “ทัศัึนคต”่ (Attitude) ผูเ้รยีนมีคา่นย่มทางสงัคมที�มคีวามหว่งใยในส่�งแวดล้อ้มแล้ะเกด่แรงบัันดาล้ใจั

ที�มีส่วนร่วมในการป้องกันแล้ะปรับัปรุงส่�งแวดล้้อมให้ดีขึ้�น บันพั่�นฐานความรู้สึกห่วงใย ตั�งใจัจัร่ง  

แล้ะมุ่งมั�นที�จัะมีส่วนร่วมในการฟื้้�นฟืู้แล้ะดูแล้รักษ์าส่�งแวดล้้อม

	 “ทักัี่ษะ” (Skill) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการชี�บัง่ปญั่หาส่�งแวดล้อ้มแล้ะสามารถดำเนน่การตรวจัสอบั

แล้ะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข้ปัญ่หาส่�งแวดล้้อมได้อย่างรอบัด้าน โดยนำความรู้ที�ได้รับัมาพััฒนาให้เป็น

ทักษ์ะในการแก้ไข้ปัญ่หา

	 “กี่ารู้ม่ส่ิ่วนรู่้วม” (Participation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับัผ่ดชอบัแล้ะเห็นว่าปัญ่หาส่�งแวดล้้อม 

เปน็เร่�องเรง่ด่วน เพ่ั�อใหม้กีารล้งมอ่แกไ้ข้ปัญ่หาเหล้า่นั�นอยา่งเหมาะสม โดยนำความรูแ้ล้ะทักษ์ะที�ไดม้า

ใช้ในการดำเน่นงานอย่างบัูรณาการร่วมกันในทุกระดับั

11



1.2	 ทั่ศึทัางกี่ารู้พััฒนาด�านสิ่่�งแวดล้�อมศึึกี่ษา

 
รู้ะดับสิ่ากี่ล้

นับัจัากแนวค่ดเร่�องการพััฒนาที�ยั�งย่นได้ร่เร่�มข้ึ�นเม่�อปี พั.ศึ. 2515 แนวค่ดส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าก็ถูกกล้่าวถึง 

ด้วยเช่นกัน โดยการประชุมเกี�ยวกับับัทบัาทข้ององค์การการศึึกษ์า ว่ทยาศึาสตร์ แล้ะวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต่ 

(UNESCO) ในงานด้านส่�งแวดล้้อมที�สหภาพัโซึ่เวียตเม่�อปี พั.ศึ. 2520  ได้ให้ความสำคัญ่ข้องส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า 

(Environmental Education) อย่างชัดเจันเป็นครั�งแรก 

การข้ับัเคล้่�อนด้านส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าดำเน่นไปพัร้อม ๆ กับัการพััฒนาที�ยั�งย่นมาโดยตล้อด โดยได้ประกาศึให้

ป ีพั.ศึ. 2557 - 2555 เปน็ทศึวรรษ์แหง่การศึึกษ์าเพั่�อการพัฒันาที�ยั�งย่น (Decade of Education for Sustainable 

Development) เพั่�อให้สังคมมีความรู้ความเข้้าใจัแล้ะตระหนักในคุณค่าข้องทรัพัยากรธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม  

มพีัฤตก่รรมแล้ะการปฏิบ่ัตัต่นในการปกปอ้งแล้ะรกัษ์าส่�งแวดล้อ้ม แล้ะมสีว่นรว่มตดัสน่ใจัในประเดน็ที�เกี�ยวข้อ้งกบัั

ส่�งแวดล้้อม ซึ่ึ�งมคีวามสอดคล้อ้งโดยตรงกบััเปา้หมายการพัฒันาที�ยั�งยน่ หรอ่ SDGs (Sustainable Development 

Goals) ได้แก่ เป้าหมายที� 4 เป้าหมายที� 8 เป้าหมายที� 12 แล้ะเป้าหมายที� 13 

เป้า้หมายทั่�	4 หรอ่ SDG4 การสรา้งหล้กัประกนัวา่ทกุคนมกีารศึกึษ์าที�มคีณุภาพั

อย่างครอบัคลุ้มแล้ะเท่าเทียม แล้ะสนับัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตล้อดชีว่ต  

ทั�งนี� เป้าหมาย SDG4 นี� มีเป้าประสงค์หล้ัก 7 ประการ ทุกเป้าประสงค์ให ้

ความสำคัญ่ด้านการศึึกษ์า โดยเป้าปรึะสงค์ที่่� 4.7 รึะบัุไว้ว�า สรึ้างหล้ักปรึะกันว�า

ผู้้้เรึ่ยนทุี่กคนได้รึับัความร้้ึแล้ะทัี่กษะท่ี่�จำเป็นสำหรัึบัส�งเสรึ่มการึพััฒินาท่ี่�ยั�งยืน 

รึวมไปถึงการึศึึกษาสำหรัึบัการึพััฒินาท่ี่�ยั�งยืนแล้ะการึม่ว่ถ่ช่ีว่ตที่่�ยั�งยืน  

ส่ที่ธิ่มนุษยชีน ความเสมอภาครึะหว�างเพัศึ การึส�งเสรึ่มวัฒินธิรึรึมแห�ง 

ความสงบัสุขแล้ะไม�ใชี้ความรึุนแรึง การึเป็นพัล้เมืองของโล้ก แล้ะความน่ยม 

ในความหล้ากหล้ายที่างวัฒินธิรึรึมแล้ะในส�วนรึ�วมของวัฒินธิรึรึมต�อการึพัฒัินา

ที่่�ยั�งยืน ภายในปี พั.ศึ. 2573

เป้้าหมายท่ั�	8 หรอ่ SDG8 สง่เสรม่การเตบ่ัโตทางเศึรษ์ฐกจ่ัที�ตอ่เน่�อง ครอบัคลุ้ม

แล้ะยั�งย่น การจั้างงานเต็มที�แล้ะมีผล้่ตภาพั แล้ะการมีงานที�สมควรสำหรับัทุกคน 

ทั�งนี� เป้าหมาย SDG8 นี� มีเป้าประสงค์หล้ัก 10 ประการ โดยเป้าปรึะสงค์ที่่� 8.6 

รึะบัุไว้ว�า ล้ดสัดส�วนของเยาวชีนท่ี่�ไม�ม่งานที่ำ ท่ี่�ไม�ม่การึศึึกษา แล้ะไม�ได้รึับั 

การึฝึึกอบัรึม ภายในปี พั.ศึ. 2563
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เป้้าหมายท่ั�	 12 หร่อ SDG12 สร้างหล้ักประกันให้มีรูปแบับัการบัร่โภค 

แล้ะการผล้่ตที�ยั�งย่น ทั�งนี� เป้าหมาย SDG12 นี� มีเป้าประสงค์หล้ัก 8 ประการ  

โดยเป้าปรึะสงค์ที่่� 12.8 รึะบัุไว้ว�า สรึ้างหล้ักปรึะกันว�าปรึะชีาชีนในทีุ่กแห�ง 

ม่ข้อม้ล้ท่ี่�เก่�ยวข้องแล้ะความตรึะหนักถึงการึพััฒินาที่่�ยั�งยืนแล้ะว่ถ่ช่ีว่ต 

ที่่�สอดคล้้องกับัธิรึรึมชีาต่ ภายในปี พั.ศึ. 2573

เป้้าหมายทั่� 	 13 หร่อ SDG13 ปฏิ่บััต่การอย่างเร่งด่วนเพั่�อต่อสู้ กับั 

การเปล้ี�ยนแปล้งสภาพัภูม่อากาศึแล้ะผล้กระทบัที�เก่ดข้ึ�น ทั�งนี� เป้าหมาย  

SDG13 นี� มีเป้าประสงค์หลั้ก 3 ประการ โดยเป้าปรึะสงค์ที่่� 13.3 รึะบัุได้ว�า 

พััฒินาการึศึึกษา การึสรึ้างความตรึะหนักรึ้้ แล้ะข่ดความสามารึถของมนุษย ์

แล้ะของสถาบัันในเรึื�องการึล้ดปัญหาการึเปล้่�ยนแปล้งสภาพัภ้ม่อากาศึ  

การึปรึับัตัว การึล้ดผู้ล้กรึะที่บั แล้ะการึเตือนภัยล้�วงหน้า 

รู้ะดับภู้ม่ภูาค

จัากการที�ประเทศึไทยได้เข้้าร่วมเป็นประเทศึสมาช่กข้องประชาคมอาเซีึ่ยน จัึงได้มีความร่วมม่อด้านต่าง ๆ  

ในการพััฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั�งด้านเศึรษ์ฐก่จั ด้านสังคมแล้ะวัฒนธรรม แล้ะด้านความมั�นคง อาเซึ่ียน 

ไดใ้หค้วามสำคญั่ต่อการึดำเนน่งานส่�งแวดล้อ้มศึึกษาเปน็ส�วนหนึ�งของเสาหล้กัดา้นสงัคมแล้ะวฒัินธิรึรึมอาเซีย่น  

โดยจััดทำแผนปฏิ่บััต่การมาตั�งแต่ปี พั.ศึ. 2543 แล้ะได้เข้้าร่วมการประกาศึทศึวรรษ์แห่งการศึึกษ์าเพั่�อการพััฒนา 

ที�ยั�งยน่ข้ององค์การสหประชาชาต่ ต่อมาได้ประกาศึแผนปฏิบั่ัตก่ารส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าข้องอาเซึ่ยีน พั.ศึ. 2551 - 2555 

จัดัตั�งคณะทำงานอาเซึ่ยีนวา่ดว้ยส่�งแวดล้อ้มศึึกษ์า ซึ่ึ�งใหค้วามสำคญั่อยา่งย่�งตอ่การศึกึษ์าข้ั�นพั่�นฐานเร่�องส่�งแวดล้อ้ม

แล้ะการพััฒนาที�ยั�งย่นที�เหมาะกับัท้องถ่�นแล้ะชุมชน แล้ะส่งเสร่มให้กระบัวนการส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าเป็นเคร่�องม่อ

สำหรับัการพััฒนาเม่องแล้ะเป็นแนวปฏิ่บััต่ข้องธุรก่จัที�เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อม รวมถึงการจััดตั�งเคร่อข่้าย 

แล้ะกระชับัความร่วมม่อกับัองค์กรเอกชน มหาว่ทยาล้ัย แล้ะส่�อมวล้ชนทั�วภูม่ภาค 

ที�ผ่านมามีก่จักรรมดำเน่นภายใต้ข้อบัเข้ตข้องคณะทำงานอาเซึ่ียนว่าด้วยส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า ได้แก่ โครงการ

รางวลั้โรงเรยีนเชง่น่เวศึนอ์าเซึ่ยีน เวทอีาเซึ่ยีนบัวกสามดา้นส่�งแวดล้อ้มกบััเยาวชน โครงการอาเซึ่ยีนบัวกสามเพั่�อผูน้ำ

ด้านการบัร่โภคแล้ะใช้ทรัพัยากรอย่างยั�งย่น เทศึกาล้ภาพัยนตร์อาเซึ่ียนเพั่�อการพััฒนาส่�งแวดล้้อมที�ยั�งย่น  

แล้ะปีส่�งแวดล้้อมอาเซีึ่ยน โดยรูปแบับัการดำเน่นงานด้านส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า แล้ะการศึึกษ์าเพ่ั�อการพััฒนาที�ยั�งย่น  

ที�เป็นทางการซึ่ึ�งผ่านระบับัการเรียนการสอนข้องสถาบัันการศึึกษ์านั�น จัะบูัรณาการสู่หล้ักสูตรข้องทุกระดับัชั�น  

ส่วนการดำเน่นงานที�ไม่เป็นทางการจัะเป็นการผสมผสานกับัก่จักรรมการพััฒนาเศึรษ์ฐก่จั ภูม่ปัญ่ญ่าท้องถ่�น สังคม

แล้ะวัฒนธรรมแต่ล้ะท้องถ่�น เพ่ั�อให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ่แล้ะความท้าทายข้องท้องถ่�น ภูม่ภาค แล้ะส่�งที�โล้กต้อง

เผช่ญ่อยู่
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 รู้ะดับป้รู้ะเทัศึ

การดำเน่นงานด้านส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าข้องประเทศึที�ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญ่แล้ะข้ยายการดำเน่นงาน 

ไปยงัภาคส่วนต่าง ๆ แต่หน่วยงานภาครฐัยงัคงข้าดเจ้ัาภาพัหล้กัในการข้บััเคล้่�อนให้มพีัล้งัแล้ะเป็นรปูธรรม ในข้ณะที�

ภาคธุรก่จัเอกชนได้ดำเน่นงานผ่านก่จักรรมต่อสังคมแล้ะส่�งแวดล้้อม (Corporate social responsibility - CSR) 

โดยอาศึยัความรว่มมอ่กบััองคก์รพัฒันาเอกชนที�ไมแ่สวงหากำไร ซึ่ึ�งมกีารทำกจ่ักรรมเพั่�มขึ้�นเร่�อย ๆ  แมจ้ัะเนน้เฉพัาะ

ในพั่�นที�ข้องตนเองกต็าม แตไ่ดส้ง่ผล้ใหเ้กด่กลุ้ม่คนรุน่ใหมที่�เข้้ามารบััรู ้รบััผด่ชอบั แล้ะอาสาในการจัดัการส่�งแวดล้้อม

มากขึ้�น ส่วนภาคพัล้เม่องได้มีการปกป้องทรัพัยากรธรรมชาต่ในชุมชน แสดงพัล้ังในการเรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้กบััชุมชน สำหรบััการพััฒนาประเทศึในภาพัรวม ได้มกีารข้ยายตัวทางดา้นเศึรษ์ฐก่จัแล้ะโครงสรา้งการผล้ต่ มรีะบับั

ทางสังคมที�มั�นคงมากข้ึ�น แต่ยังพับัว่ามีปัญ่หาเช่งคุณภาพัด้านการเรียนรู้ คุณธรรมแล้ะจัร่ยธรรม การเส่�อมถอย 

ทางวัฒนธรรมแล้ะเข้้าสู่สังคมพัหุวัฒนธรรมมากขึ้�น นอกจัากนี� ยังเผช่ญ่กับัปัญ่หาใหญ่่ด้านความเส่�อมโทรมข้อง

ทรัพัยากรธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม แล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งสภาพัภูม่อากาศึ 

จัากปัญ่หาดังกล้่าวทำให้ท่ศึทางการพััฒนาประเทศึในระยะต่อไป มียุทธศึาสตร์ชาต่ พั.ศึ. 2580  -  2561  

เป็นเป้าหมายในการพััฒนาประเทศึอย่างยั�งย่นในระยะยาวตามหล้ักเศึรษ์ฐก่จัพัอเพัียงไปสู่เป้าหมาย “มั�นคง มั�งคั�ง 

ยั�งย่น” ได้มุ่งเน้นการพััฒนาศัึกยภาพัคนตล้อดช่วงชีว่ต ควบัคู่กับัการปฏ่ิรูปที�สำคัญ่ทั�งในส่วนข้องการปรับัเปล้ี�ยน 

ค่าน่ยมแล้ะวฒันธรรม เพั่�อให้คนมีความดอียูใ่นวถ่กีารดำเนน่ชวีต่แล้ะมจีัต่สำนกึร่วมในสงัคมให้น่าอยู ่ มกีารปฏิร่ปู 

การเรยีนรูแ้บับัพัล้ก่โฉมในทกุระดบััตั�งแตร่ะดบััปฐมวยัจันถงึการเรยีนรูต้ล้อดชวีต่ รกัษ์ากลุ้ม่ผูมี้ความสามารถพัเ่ศึษ์

ข้องประเทศึให้มีจัำนวนเพัียงพัอที�จัะผล้ักดันการเต่บัโตบันฐานเทคโนโล้ยีแล้ะนวัตกรรม แล้ะการปฏิ่รูประบับั 

เสร่มสร้างความรอบัรู้ 

นอกจัากนี� แผนพััฒนาเศึรษ์ฐก่จัแล้ะสังคมแห่งชาต่ ฉบัับัที� 12 (พั.ศึ. 2564  -  2560) ท่ศึทางข้องแผน 

ได้กำหนดให้มีการยกระดับัคุณภาพัการศึึกษ์า โดยพััฒนาหล้ักสูตรที�สอดคล้้องกับัสถานการณ์ในศึตวรรษ์ที� 21  

ปฏิร่ปูการเรยีนรูโ้ดยใช้ทอ้งถ่�นเปน็ฐาน พัฒันาส่�อ แล้ะสนับัสนนุระบับัการเรยีนรูใ้นชมุชน สว่นแนวทางในการสร้าง 

ความเต่บัโตที�เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อมได้มีหล้ายแนวทาง ซึึ่�งมีแนวทางหนึ�งที�เกี�ยวข้้องกับัทุกคนแล้ะทุกภาคส่วน 

ในสังคม ก็ค่อ การส่งเสร่มการผล้่ตแล้ะการบัร่โภคที�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อมผ่านมาตรการต่าง ๆ อาท่ การสร้าง

หล้ักสูตรส่�งแวดล้้อมเพั่�อปลู้กฝ่ังเยาวชน การให้ความรู้ผู้บัร่โภคเพั่�อให้ตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องการบัร่โภคส่นค้า

ที�เป็นมต่รกับัส่�งแวดล้อ้ม  การสนับัสนุนมาตรฐานแล้ะฉล้ากสน่ค้า รวมทั�งการส่งเสรม่เครอ่ข่้ายการบัรโ่ภคที�เป็นมต่ร

ต่อส่�งแวดล้้อม 

อย่างไรก็ตาม ประเทศึไทยยังข้าดชุดความรู้แล้ะประสบัการณ์ที�หล้ากหล้ายในการพััฒนาศัึกยภาพับุัคล้ากร

ดา้นส่�งแวดล้อ้มศึกึษ์า ทั�งมต่ด่า้นวท่ยาศึาสตรส์่�งแวดล้อ้ม ส่�งแวดล้อ้มศึกึษ์า แล้ะการประยกุตใ์ชง้านศึล่้ปวฒันธรรม

เพั่�อส่�อสารประเด็นด้านส่�งแวดล้้อม ข้าดเวทีสำหรับัการพััฒนาบัุคล้ากรที�ทำหน้าที� Trainer of Trainer ที�จัะมา 

แล้กเปล้ี�ยนเรียนรู้ประสบัการณ์ซึ่ึ�งกันแล้ะกัน จัึงจัำเป็นต้องเร่งพััฒนาครูแล้ะบัุคล้ากรหล้ักที�จัะข้ับัเคล้่�อนงาน 

ส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าอย่างเป็นระบับั ควบัคู่ไปกับัการสร้างความตระหนักรู้ข้องสังคมต่อปัญ่หาส่�งแวดล้้อม

14  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื



1.3	 รู้้ป้แบบกี่ารู้จััดกี่ารู้เรู้ียนรู้้�สิ่่�งแวดล้�อมศึึกี่ษา

ส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าเน้นการเรียนรู้ที�นำไปสู่การปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมหร่อการปฏ่ิบััต่เพั่�อปกป้องส่�งแวดล้้อม  

ส่�งแวดล้้อมศึึกษ์านั�นมีล้ักษ์ณะเป็นสหว่ชาการสามารถนำไปปรับัประยุกต์ใช้กับัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ทั�งนี�  

การจััดกระบัวนการเรียนรู้ส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าที�มีประส่ทธ่ภาพัควรจััดให้ครอบัคลุ้มทั�งการเรียนรู้ “เกี�ยวกับั” “ใน” 

แล้ะ “เพั่�อ” ส่�งแวดล้้อม ดังภาพัที� 2

 ค่านั่ยมและเจตคต่
 จรี่ยธรีรีมสิ่่�งแวดล้อม

 ความจรี่งข้องสิ่รีรีพื้สิ่่�ง
 การีเรีียนัรี้้ความจรี่ง

 ความงามข้องสิ่รีรีพื้สิ่่�ง
 ความมีเหตุผล

เพื้�อ

เกี�ย
วกับ่ ในั

ภาพัที่่� 2  การจััดกระบัวนการเรียนรู้ส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า

• ศึึกษ์าเก่�ยวกับัส่�งแวดล้้อม (Education about the Environment) เป็นการจััดการเรียนรู้เพั่�อให้ผู้เรียน

หร่อกลุ้ม่เปา้หมายเกด่ความรู ้ความเข้า้ใจัเกี�ยวกบััประเดน็ส่�งแวดล้อ้มที�ตอ้งการใหไ้ดเ้รยีนรู ้รวมถงึประเดน็

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้้อง

• ศึึกษ์าเพัื�อส่�งแวดล้้อม (Education for the Environment) เป็นการจััดการเรียนรู้ที�เปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนหร่อกลุ้่มเป้าหมายได้ล้งม่อทำ เพ่ั�อป้องกันแล้ะแก้ปัญ่หาตามบัร่บัทแล้ะศัึกยภาพัข้องผู้เรียน 

หร่อกลุ้่มเป้าหมาย

• ศึึกษ์าในส่�งแวดล้้อม (Education in the Environment) เป็นการจััดการเรียนรู้เพ่ั�อให้ผู้เรียน 

หร่อกลุ้่มเป้าหมายได้รับัประสบัการณ์ตรงจัากส่�งแวดล้้อม หร่อเป็นการเรียนรู้จัากข้องจัร่ง

การจัดัการเรียนรูส่้�งแวดล้อ้มศึึกษ์าให้บัรรลุ้เป้าหมาย จัำเป็นต้องกำหนดประเด็นหรอ่เน่�อหาสาระให้สอดคล้อ้ง

กบัักลุ้ม่เปา้หมาย สอดคล้อ้งกบััล้กัษ์ณะข้องกจ่ักรรม ซึ่ึ�งรปูแบับัการจัดัการเรยีนรูส้่�งแวดล้อ้มศึกึษ์าที�นา่สนใจั ไดแ้ก่
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 	 กี่ารู้จััดกี่ารู้เรู้ียนรู้้�แบบไม่แยกี่สิ่่วนหรู้ือบ้รู้ณากี่ารู้

กระบัวนการจััดประสบัการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจั ความสามารถข้องผู้เรียน โดยการเช่�อมโยง 

เน่�อหาสาระข้องศึาสตร์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้้องสัมพัันธ์กัน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ที�จัะปรับัเจัตคต่ เปล้ี�ยนแปล้งพัฤต่กรรม  

แล้ะสามารถนำความรู้ ทักษ์ะ ไปใช้ในการสร้างงานเพั่�อการแก้ไข้ปัญ่หาแล้ะใช้ในชีว่ตประจัำวันได้ด้วยตนเอง

อย่างเหมาะสมแล้ะเต็มศึักยภาพั โดยล้ักษ์ณะข้องการเรียนรู้แบับัไม่แยกส่วนหร่อบัูรณาการ ประกอบัด้วย

- เชี่งเนื�อหาสารึะ เป็นการผสมผสานเช่�อมโยงเน่�อหาสาระในลั้กษ์ณะการหล้อมรวมกันข้อง 

หล้ายศึาสตร์ที�เกี�ยวข้้องกัน หร่อนำไปประยุกต์ร่วมกันได้ แล้้วตั�งเป็นหน่วย (UNIT) หร่อหัวเร่�อง 

(THEME) ข้ึ�นมาตามความเหมาะสม

- เช่ีงวธ่ิก่ารึ เปน็การผสมผสานว่ธกีารเรยีนการสอนแบับัตา่ง ๆ  เข้้าในการเรยีนรู ้โดยการจัดักจ่ักรรม

การเรยีนการสอนที�หล้ากหล้ายวธี่ การสนทนา การอภป่ราย การใชค้ำถาม การบัรรยาย การคน้ควา้

แล้ะการทำงานกลุ้่ม การเรียนรู้นอกห้องเรียน  แล้ะการนำเสนอข้้อมูล้ เป็นต้น          

- ความรึ้กั้บักรึะบัวนการึเรึย่นรึ้ ้โดยออกแบับัการเรยีนรูใ้ห้มีทั�งการให้ความรูแ้ล้ะกระบัวนการต่าง ๆ  

ไปพัร้อม ๆ กัน เช่น กระบัวนการแสวงหาความรู้ กระบัวนการแก้ปัญ่หา แล้ะกระบัวนการ 

สร้างความค่ดรวบัยอด เป็นต้น

- ความรึ้้ ความค่ดกับัคุณธิรึรึม โดยเน้นทั�งพัุทธ่พั่สัยแล้ะจั่ตพั่สัย เป็นการเรียนที�มีการสอดแทรก

คุณธรรมจัร่ยธรรมไปพัร้อม ๆ กัน เพั่�อให้นักเรียนเป็น “ผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม”

- ความรึ้้กับัการึปฏิ่บััต ่ เน้นการล้งม่อปฏิ่บััต่จัร่ง ควบัคู่ไปพัร้อม ๆ กับัการจััดก่จักรรมการเรียนรู ้

โดยเน่�อหาว่ชาการ

- ความรึ้้ในโรึงเรึ่ยนกับัชี่ว่ตจรึ่งของนักเรึ่ยน พัยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน่�อหาแล้ะสามารถนำ

เน่�อหาในส่วนที�สัมพัันธ์กับัชีว่ตจัร่งข้องผู้เรียนไปใช้ในการแก้ปัญ่หาในชีว่ตประจัำวันได้ เพั่�อให้

นักเรียนได้เห็นคุณค่าแล้ะความหมายในส่�งที�ตนเรียน

 	 กี่ารู้จััดกี่ารู้เรู้ียนรู้้�แบบสิ่ืบค�นหาความรู้้�	(Inquiry-based	learning)

การเรียนรู้โดยว่ธีนี�ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่จัากการฟัื้งบัรรยาย ผู้สอนจัะทำหน้าที� 

เป็นผู้ช่วยเหล้่อแล้ะอำนวยความสะดวก ผู้เรียนจัะค้นคว้าหาความรู้แล้ะคำตอบัจัากการศึึกษ์าสำรวจั  

โดยผู้สอนจัะตั�งคำถามขึ้�นมาเพั่�อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนค่ดหาคำตอบั การค้นหาคำตอบัอาจัทำได้ด้วย 

การหาข้้อมูล้จัากก่จักรรมภาคสนาม การทดล้องว่ทยาศึาสตร์ การสัมภาษ์ณ์ ข้้อมูล้ในหนังส่อ อ่นเทอร์เน็ต 

เป็นต้น 

การเรียนรู้โดยว่ธีนี� ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค่ดเองก่อนแล้ะผู้สอนควรสอบัถามหร่อตั�งคำถาม 

ให้ผู้เรียนได้แสดงความค่ดออกมาว่ามีความรู้ในเร่�องใดมาบั้าง เพัราะโดยทั�วไปทุกคนจัะมีความค่ดเป็นข้อง

ตนเองอยู่แล้้ว ถ้าผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความค่ด ก็จัะรู้ว่ามีความรู้เด่มมากน้อยเท่าใด แล้้วผู้สอน 

จัะเต่มเต็มความรู้ให้ แนวค่ดการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี�เรียกว่าคอนสตรักท่ว่ซึ่ึม (constructivism)

16  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื



	 กี่ารู้จััดกี่ารู้เรู้ียนรู้้�แบบรู้่วมมือ	(Cooperative	learning)
การเรียนรูแ้บับัร่วมม่อเป็นการเรียนรู้ซึึ่�งกันแล้ะกัน โดยให้ผูเ้รียนได้มโีอกาสแล้กเปล้ี�ยนความรูกั้บัสมาช่ก 

ในกลุ้่ม ซึ่ึ�งคนที�วัยใกล้้เคียงกันจัะส่�อสารกันได้ดีกว่าคนต่างวัย การเรียนรู้แบับัร่วมม่อนั�นจััดให้เรียนรวมกัน 

มากกว่า 1 คน อาจัจัับัคู่หร่อเป็นกลุ้่ม ๆ ล้ะ 3-4 คน ทำงานเป็นกลุ้่มได้ แต่ล้ะคนต้องฝ่ึกว่นัยในตนเอง 

ให้มีเจัตคต่ทางว่ทยาศึาสตร์ โดยแต่ล้ะก่จักรรมจัะนำความรู้เด่มมาเป็นจัุดเร่�มต้นแล้ะเพ่ั�มเต่มข้้อมูล้ที�ได้จัาก

สมาช่กในกลุ้่ม 

จัะเห็นได้ว่า การจััดการเรียนรู้เร่�องส่�งแวดล้้อมศึึกษ์ามุ่งเน้นการจััดการเรียนแบับับัูรณาการ เพั่�อให้

เก่ดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหร่อกลุ้่มเป้าหมาย ซึ่ึ�งส่วนใหญ่่จัะพับัการเรียนการสอนเก่ดข้ึ�นนอกชั�นเรียน  

โดยการเรียนรู้นอกชั�นเรียนทำให้ผู้เรียนได้ฝ่ึกเช่�อมโยงแล้ะบัูรณาการส่�งที�ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี�กับัสถานการณ์

จัร่งได้ ตล้อดจันเก่ดการเปล้ี�ยนแปล้งพัฤต่กรรมด้านสมอง (พัุทธ่พั่สัย) พัฤต่กรรมด้านจั่ตใจั (จั่ตพ่ัสัย)  

แล้ะพัฤต่กรรมด้านกล้้ามเน่�อประสาท (ทักษ์ะพั่สัย) นอกจัากนี� การจััดการเรียนการสอนส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า

ที�เน้นการบูัรณาการก่อให้เก่ดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยการเปล้ี�ยนแปล้งเร่�มที�ตัวผู้เรียน มีครูเป็น 

ผูส้นับัสนนุ ข้ยบััข้ยายไปยงัโรงเรยีนแล้ะชมุชนรอบัตวั แล้ะยงัก่อให้เก่ดประโยชนอ์ยา่งยั�งยน่ตอ่สงัคมโล้กอกีดว้ย  

การจััดการเรียนการสอนส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าควรได้รับัการเผยแพัร่ให้ทั�วถึงต่อพัล้เม่องกลุ้่มต่าง ๆ ในสังคม  
รวมถึงผู้เรียนที�มีความต้องการพั่เศึษ์หร่อพั่การด้วย

อย่างไรก็ตาม การดำเน่นการตามแนวค่ดในการจััดการส่�งแวดล้้อมศึึกษ์าให้บัรรลุ้วัตถุประสงค์นั�น  

จัำเป็นต้องกำหนดประเดน็หรอ่เน่�อหาสาระให้สอดคล้้องแล้ะเหมาะสมกบัักลุ้ม่เป้าหมาย เน่�องจัากในแต่ล้ะบัคุคล้

จัะมีระดับัความสามารถในการรับัรู้แล้ะเรียนรู้ที�แตกต่างกันข้ึ�นอยู่กับัอายุ ระดับัความสนใจั ความพัร้อมข้อง

บัุคคล้ อาชีพั ประสบัการณ์ สภาพัแวดล้้อม รวมถึงการศึึกษ์า นอกจัากนี� การเล้่อกใช้ว่ธีการหร่อกระบัวนการ

ให้เหมาะกับักลุ้่มเป้าหมายยังเป็นส่�งสำคัญ่เช่นกัน เพัราะเด็กกับัผู้ใหญ่่ย่อมมีความสามารถในการรับัรู ้

แล้ะเรียนรู้ที�แตกต่างกัน ดังนั�นกระบัวนการหร่อว่ธีการที�ใช้จัึงจัำเป็นต้องเล้่อกให้เหมาะสม
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กี่รู้ณ่ตัวอย่างกี่ารู้จััดกี่ารู้ศึึกี่ษาทั่�ด่
ฟิินแล้นด์	ประเทศึที�ประสบัผล้สำเร็จัในการ

จััดการศึึกษ์า มีโมเดล้การศึึกษ์า Finnish Model ที�เน้น

การสร้างความร่วมม่อกันระหว่างโรงเรียน การเรียนรู ้

ที�ปรับัให้เหมาะกับัผู้เรียนแต่ล้ะคน การพััฒนาผู้เรียน 

แบับัองค์รวม มอบัหมายความรับัผ่ดชอบัที�มีพั่�นฐาน 

ข้องความเช่�อใจัแล้ะความเสมอภาคข้องผล้ล้ัพัธ์  

ให้ความสำคัญ่กับักระบัวนการจััดการเรียนรู้  ดังนี�   

• เน้นการสร้างภาวะผู้นำอย่างยั�งย่น • พััฒนาการเรียน

การสอนตามความต้องการข้องชุมชนแล้ะศึักยภาพัข้อง

โรงเรียน • ผู้สอนต้องพััฒนาความรู้ความสามารถข้อง

ตนเองตล้อดเวล้า • การจััดการความรู้องค์กรมีการ

ยกยอ่งแล้ะให้รางวัล้สำหรับันวตักรรม • แล้กเปลี้�ยนเรียน

รู้จัากผู้ที�ประสบัความสำเร็จั • สร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ระหว่างโรงเรียนแล้ะผูส้อน • การวดัแล้ะการประเมน่ผล้ 

เน้นความรบััผด่ชอบัที�ย่ดหยุ่น ซึ่ึ�งจััดการวัดแล้ะประเม่น

ผล้การเรียนรู้ที�ไม่ใช่การทดสอบั • ผู้สอนเป็นผู้ประเม่น

ผล้สัมฤทธ่�ข้องผู้เรียน • มีการประเม่นด้วยแบับัทดสอบั

มาตรฐานครั�งเดียวเม่�อจับัการศึึกษ์าภาคบัังคับั ผู้เรียน 

ชั�นเด็กเล้็กถึงเกรด 5 ไม่ต้องวัดผล้เป็นเกรด • ผู้สอน 

มีอ่สระในการวางแผนหล้ักสูตร จััดเวล้าเรียนแล้ะเล่้อก

วธ่สีอนไดเ้อง ทำใหผู้เ้รยีนแล้ะผูส้อนไมเ่ครยีด การจัดัการ

เรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ่ โดยจััดการเรียนรู้

ในล้ักษ์ณะที�ผู้เรียนมีความกระต่อร่อร้น ประเม่นตนเอง

ถึงความสามารถในการตัดส่นใจั วางแผนการเรียนรู ้

จันถึงอนาคต การเรียนแบับัร่วมม่อ แล้ะการเรียนรู ้

แบับัไม่แยกส่วน
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ส่ิ่งคโป้รู้ ์มเีปา้หมายพัฒันาประเทศึเป็นศึนูยก์ล้าง

ด้านการศึึกษ์าแล้ะนวัตกรรมข้องเอเชีย การศึึกษ์าข้อง

สง่คโปรใ์ชร้ะบับัภาษ์าองักฤษ์ โดยหล้กัสตูรการศึกึษ์าใน

ระดับัประถมศึึกษ์าแล้ะมัธยมศึึกษ์าจัะกำหนดให้ผู้เรียน

ศึึกษ์าภาษ์าอังกฤษ์แล้ะภาษ์าทางการข้องส่งคโปร์ 

อีกหนึ�งภาษ์า (จัีน มาเล้ย์ หร่อทม่ฬ) มีจัุดเด่นดังนี�  

• ให้ความช่วยเหล้่อผู้เรียนจัากครอบัครัวที�มีรายได้ต�ำ 

ทั�งค่าเล้่าเรียน ค่าหนังส่อเรียน ค่าชุดนักเรียนสำหรับั

โรงเรียนข้องรัฐ • ให้เง่นอุดหนุนสำหรับัผู้เรียนจัาก

ครอบัครวัที�มรีายไดต้�ำแล้ะปานกล้างที�ศึกึษ์าในโรงเรยีน

มธัยมอส่ระต่าง ๆ  สนบััสนนุหล้กัสตูร Special Education 

Schools • จััดสรรงบัประมาณจััดทำหลั้กสูตรแล้ะ

สถาบัันการศึึกษ์าสำหรับัเด็กแล้ะเยาวชน เพ่ั�อสร้าง

โอกาสด้านการศึึกษ์าที�เท่าเทียมกัน • ให้ความสำคัญ่กับั

การพััฒนาผู้สอน สนับัสนุนให้ผู้สอนเข้้าอบัรมพััฒนา

ความก้าวหน้าทางว่ชาการปีล้ะ 100 ชั�วโมง โดยรัฐ 

ออกค่าใช้จั่ายให้ทั�งหมด มี Grow Model ค่อโมเดล้ 

เพั่�อสร้างผู้สอนให้เพัียงพัอ • ให้ความสำคัญ่กับั 

การสรรหาผูบ้ัรห่าร หรอ่ครใูหญ่ม่าเปน็ผูน้ำดา้นการเรยีน

การสอน สำหรับัการต่ดตามแล้ะประเม่นผล้ใช้ระบับั  

Performance-based Evaluation เพ่ั�อให้ผู้สอนเก่ด 

การพััฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยต้องใส่ใจักับัการสอน 

เป็นอย่างมาก เพัราะผู้เรียนมีผล้ต่อการประเม่นแล้ะ 

ยงัตอ้งตด่ตอ่กบััผูป้กครองอยา่งสม�ำเสมอดว้ย ถา้ไมผ่า่น

การประเม่นถึง 3 ครั�ง อาจัถูกตัดส่ทธ่ในการประกอบั

ว่ชาชีพัครู แต่หากผู้สอนมีผล้งานดี ก็มีโบันัสให้ตามผล้

การประเม่นเช่นเดียวกัน
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2
ความรู้้�เรู้ื�อง

สิ่่�งแวดล้�อม
นำ�า	ป้่าไม�	อากี่าศึ	พัล้ังงาน	แล้ะขยะม้ล้ฝอย	

ส่ิ่�งแวดล้้อม มีความสิ่ำาค้ญติ่อการดำารงชีีว่ติมนุษย์แล้ะส่ิ่�งมีชีีว่ติทั้้�งห้ล้าย 

แล้ะมอีท่ั้ธ่ิพื่ล้ต่ิอพื่ฤต่ิกรรมการดำาเนน่ชีวีต่ิข้องมนษุยท์ั้ี�อาศ้ึยอย้ใ่นพ่ื่�นทั้ี�ติา่ง ๆ  

ปั็จจุบน้ปั็ญห้าส่ิ่�งแวดล้อ้มทั้วีความรุนแรงมากข้ึ�น โดยเฉพื่าะปั็ญห้าการเป็ลี้�ยนแป็ล้ง

สิ่ภาพื่ภ้ม่อากาศึ อุทั้กภ้ย ภ้ยแล้้ง นำ�าเสีิ่ย มล้พ่ื่ษ การติ้ดไม้ทั้ำาล้ายป่็า  

แล้ะการจ้ดการข้ยะม้ล้ฝอย ด้งน้�นเราควรให้้ความสิ่ำาค้ญก้บส่ิ่�งแวดล้้อม 

ติ้�งแติว่น้นี� รว่มมอ่ร่วมใจกน้ดแ้ล้รก้ษาส่ิ่�งแวดล้อ้มแล้ะรก้ษาสิ่มดลุ้ธิรรมชีาต่ิ

ไว้ให้้ดีทั้ี�สุิ่ด 
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2.1	นำ�า

สาระการเรียนรู้: ว่ทยาศึาสตร์

ตัวชี�วัด: ว 1.1 ป.5/4

ว 1.1 ม.3/6

ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2

นำ�า สำำ�คััญต่่อทุุกชีีวิิต่บนโลกโดยเฉพ�ะมนุษย์ เป็น็ส่ำวินป็ระกอบของระบบต่่�ง ๆ ในร่�งก�ย  
และมีคัวิ�มเกี�ยวิข้องกับกิจกรรมในทุุกภ�คัส่ำวิน แต่่ละวิันมนุษย์ใชี้นำ��ป็ริม�ณม�กในก�รดำ�รงชีีวิิต่ 

เพ่�อก�รอุป็โภคับริโภคั รวิมถึึงใชี้ในภ�คัก�รทุ่องเทุี�ยวิและนันทุน�ก�ร ภ�คัคัมน�คัม ภ�คัเกษต่รกรรม 
และภ�คัอุต่สำ�หกรรม ซึ่ึ�งมีคัวิ�มสำำ�คััญอย่�งยิ�งในก�รพัฒน�ป็ระเทุศ

นำ�าจัืดทั่�นำามาใช้�ป้รู้ะโยช้น์ ได�ม่เพัียงรู้�อยล้ะ	0.3	ของป้รู้ิมาณนำ�าจัืดทัั�งหมดทั่�ม่บนโล้กี่

พั่�นที�ผ่วข้องโล้กมีน�ำปกคลุ้มอยู่ถึงร้อยล้ะ 70 แต่สัดส่วนข้องปร่มาณน�ำทั�งหมดร้อยล้ะ 97.5 เป็นน�ำเค็ม  

เหล้่อเพีัยงร้อยล้ะ 2.5 เท่านั�นที�เป็นน�ำจ่ัด ซึึ่�งหากแบ่ังน�ำจั่ดออกเป็น 100 ส่วน ประมาณ 69.6 ส่วน  

ถูกกักเก็บัในรูปข้องน�ำแข็้งแล้ะห่มะ อีก 30.1 ส่วน เป็นน�ำใต้ด่น แล้ะ 0.09 ส่วน เป็นความช่�นในด่น 

แล้ะในบัรรยากาศึ ดังนั�นจัึงเหล้่อน�ำจั่ดเพัียง 0.3 ส่วน เป็นน�ำผ่วด่นที�สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

ซึ่ึ�งจัะเห็นได้ว่าเรามีปร่มาณน�ำจั่ดให้ใช้ประโยชน์น้อยมาก ๆ แล้้วย่�งเราใช้น�ำไปปร่มาณมากเท่าไหร่  

น�ำก็จัะกล้ายสภาพัไปเป็นน�ำเสียมากข้ึ�นเท่านั�น หากมีการจััดการหร่อบัำบััดที�ไม่ดี ก็จัะทำให้เก่ดการปนเป้�อน

ไปยังแหล้่งน�ำอ่�นได้ ส่งผล้ให้มีแหล้่งน�ำสำหรับัใช้อุปโภคแล้ะบัร่โภคน้อยล้งไปอีก จัากข้้อมูล้สถ่ต่ที�ผ่านมา  

พับัว่าคนไทยมีอัตราการเก่ดน�ำเสียประมาณ 312 ล้่ตร/คน/วัน หร่อเทียบัได้กับัน�ำที�บัรรจัุอยู่ในข้วดน�ำด่�ม 

ข้นาดใหญ่่ 1.5 ล้่ตร จัำนวน 208 ข้วด เล้ยทีเดียว

สิ่ัดสิ่่วนของนำ�าบนโล้กี่
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สิ่ถานกี่ารู้ณ์นำ�า
ประเทศึไทยมีความต้องการใช้น�ำเพั่�มข้ึ�นอย่าง 

ต่อเน่�องตามการข้ยายตัวทางเศึรษ์ฐก่จัแล้ะจัำนวน

ประชากร ประกอบักับัทั�วโล้กได้รับัผล้กระทบัจัาก 

การเปลี้�ยนแปล้งข้องสภาพัภูม่อากาศึแล้ะปัญ่หาภาวะ

โล้กร้อน ทำให้ปร่มาณน�ำฝ่นที�ตกตามธรรมชาต ่

เก่ดความไม่แน่นอน บัางปีเก่ดน�ำท่วม บัางปีเก่ดภัยแล้้ง 

หรอ่เกด่ทั�งสองอยา่งในปีเดยีวกนั รวมถงึการบุักรกุพั่�นที�

ปา่ตน้น�ำแล้ะแหล้ง่น�ำสาธารณะ ซึ่ึ�งสง่ผล้กระทบัตามมา

จันกล้ายเป็นความเสี�ยงต่อความต้องการใช้น�ำข้อง

ประเทศึ โดยในปี พั.ศึ. 2563/2564 ประเทศึไทยมี 

ความต้องการใช้น�ำประมาณ 9,451 ล้้านลู้กบัาศึก์เมตร  

ค่ดเป็นความต้องการใช้น�ำเพ่ั�อการเกษ์ตรสูงถึงร้อยล้ะ 

50 ข้องความต้องการน�ำทั�งหมด รองล้งมาเป็นการใช้น�ำ 

เพั่�อรักษ์าระบับัน่เวศึประมาณร้อยล้ะ 33 การใช้น�ำเพั่�อ

การอปุโภคบัรโ่ภคประมาณรอ้ยล้ะ 11 แล้ะการใชน้�ำเพั่�อ

อุตสาหกรรมประมาณร้อยล้ะ 6 ตามล้ำดับั โดยน�ำที�ใช้

อยู่ในประเทศึได้มาจัากธรรมชาต่ ได้แก่ น�ำท่า น�ำฝ่น 

แล้ะน�ำบัาดาล้

ในปี พั.ศึ. 2564 ประเทศึไทยมีปร่มาณน�ำฝ่นเฉล้ี�ย

สูงกว่าค่าปกต่แล้ะเพั่�มข้ึ�นจัากปีที�ผ่านมา ปร่มาณน�ำท่า

โดยธรรมชาต่เฉล้ี�ยทั�งปีเพ่ั�มขึ้�น เช่นเดียวกับัปร่มาณน�ำ 

ในอ่างเก็บัน�ำที�เพั่�มข้ึ�น ส่วนสถานการณ์คุณภาพัน�ำ 

พับัว่าคุณภาพัข้องน�ำผ่วด่นดีข้ึ�น แต่คุณภาพัน�ำทะเล้ 

อยู่ในเกณฑ์์ที�แย่ล้ง ส่วนสถานการณ์ภัยพั่บััต่ด้านน�ำ 

ได้แก่ อุทกภัยแล้ะภัยแล้้งพับัว่าในปี พั.ศึ. 2564  

มีเหตุการณ์เก่ดข้ึ�นล้ดล้งแล้ะมีความรุนแรงน้อยกว่า 

ปีที�ผ่านมา นอกจัากนี�แหล้่งน�ำจั่ดข้องประเทศึไทย 

ยังประสบักับัปัญ่หาการรุกล้�ำข้องน�ำเค็ม ทั�งในตอนล้่าง

ข้องแม่น�ำเจั้าพัระยา ท่าจัีน บัางปะกง แล้ะแม่กล้อง 

ประเทศึไทยจึังกำหนดแผนแม่บัทการบัร่หารจััดการ

ทรัพัยากรน�ำ 20 ปี (พั.ศึ. 2561 – 2580) โดยให้ 

ความสำคัญ่กับัการอนุรักษ์์ ฟื้้�นฟูื้ พััฒนาแล้ะบัร่หาร

จััดการน�ำ จััดหาแหล้่งน�ำสำรองเพั่�อแก้ปัญ่หาอุทกภัย

แล้ะภัยแล้้ง รวมทั�งการส่งเสร่มการประหยัดน�ำ 
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ป้รู้ะเภูทัของนำ�าใช้�แล้ะนำ�าเสิ่่ย

น�ำใช ้คอ่น�ำที�ได้จัากแหล้ง่น�ำต่าง ๆ  ที�สามารถนำมาใช้ในการอปุโภคแล้ะบัรโ่ภคในชีวต่ประจัำวนั แบัง่ออกเปน็

ประเภทตามแหล้่งกำเน่ด ดังนี� 

นำ�าป้รู้ะป้า น�ำที�มาจัากการนำน�ำผ่วด่นหร่อน�ำด่บัจัากแหล่้งน�ำธรรมชาต่มาเข้้าสู ่

กระบัวนการผล้่ต เพ่ั�อให้มีคุณภาพัแล้ะปร่มาณตามความต้องการ ซึึ่�งขั้�นตอนการผล้่ต 

น�ำประปาจัะใช้เทคโนโล้ยีการผล้่ตที�ซัึ่บัซึ่้อน ใช้พัล้ังงานแล้ะสารเคมีจัำนวนมาก อีกทั�ง 

การสูบัจั่ายน�ำไปยังบั้านเร่อนก็ต้องใช้พัล้ังงานแล้ะทรัพัยากรจัำนวนมาก เพั่�อให้สามารถ 

ส่งน�ำไปได้ไกล้แล้ะทั�วถึง 

นำ�าบาดาล้ น�ำใต้ด่นที�อยู่ล้ึกล้งไปจัากผ่วด่นเก่นกว่า 15 เมตร ในการสูบัน�ำจัากแหล้่งน�ำ

ใต้ด่นข้ึ�นมาเพั่�อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเร่อนจัะมีข้้อกำหนดค่อ ต้องไม่เป็นที�ลุ้่มมีน�ำขั้ง  

อยู่ห่างจัากแหล้่งน�ำเสีย ส้วมซึ่ึม หร่อทางระบัายน�ำ แล้ะต้องใช้ผู้ที�มีความเชี�ยวชาญ่ 

ในการขุ้ดเจัาะแล้ะต่ดตั�งระบับัให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่วนข้ั�นตอนการนำน�ำบัาดาล้มาใช้

จัะคล้้ายกับัการผล้่ตน�ำประปา แต่จัะแตกต่างกันค่อ ต้องใช้เคร่�องสูบัน�ำชน่ดที�มีแรงดันสูง 

แล้ะตอ้งเพั่�มระบับัเตม่อากาศึแล้ะกรองสนม่เหล้ก็ ซึ่ึ�งหากสบูัมากเกน่ไปจัะทำใหด้น่ทรดุได้

นำ�าฝน น�ำที� เก่ดจัากการกล้ั�นตัวข้องก้อนเมฆกล้ายเป็นหยดน�ำตกล้งมาสู่พั่�นด่น  

ซึ่ึ�งเก่ดข้ึ�นเองตามธรรมชาต่ การกักเก็บัน�ำฝ่นไว้ใช้สามารถช่วยประหยัดพัล้ังงาน  

เปน็การใช้ทรัพัยากรธรรมชาตอ่ย่างยั�งยน่ แล้ะยังช่วยล้ดค่าใช้จัา่ย หากมีการนำน�ำฝ่นมาใช้

แบับัที�มีการสัมผัสกับัร่างกายโดยตรง เช่น อาบั ด่�ม ประกอบัอาหาร จัะต้องมีการบัำบััด 

หร่อปรับัสภาพัให้ถูกสุข้ล้ักษ์ณะเสียก่อน
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น�ำเสีย ค่อน�ำที�มีส่�งเจ่ัอปนต่าง ๆ มากมาย จันกระทั�งกล้ายเป็นน�ำที�ไม่ต้องการแล้ะไม่เหมาะสมสำหรับั 

ใช้ประโยชน์อีกต่อไป หร่อถ้าปล้่อยล้งสู่ล้ำน�ำธรรมชาต่ก็จัะทำให้คุณภาพัน�ำเสียหายได้ แบั่งออกเป็นประเภท 

ตามแหล้่งกำเน่ด ดังนี�

นำ�าเส่ิ่ยจัากี่ชุ้มช้น เป็นน�ำเสียที�เก่ดจัากก่จักรรมต่าง ๆ ข้องประชาชนที�อาศัึยอยู ่

ในชุมชน ซึึ่�งมีการปนเป้�อนข้องสารอ่นทรีย์สูง เช่น การชำระล้้างร่างกาย การซัึ่กเส่�อผ้า  

การประกอบัอาหาร นอกจัากนี� ยงัรวมถึงน�ำที�ชะล้า้งส่�งสกปรกจัากข้ยะมูล้ฝ่อยแล้ะส่�งปฏิก่ลู้

ต่าง ๆ ซึ่ึ�งอาจัมีเช่�อโรคแล้ะพัยาธ่ปนอยู่ด้วย  

นำ�าเส่ิ่ยจัากี่อุตสิ่าหกี่รู้รู้ม เป็นน�ำเสียที�เก่ดจัากกระบัวนการอุตสาหกรรม ตั�งแต่ข้ั�นตอน

การล้้างวัตถุด่บั กระบัวนการผล้่ต จันถึงการทำความสะอาด องค์ประกอบัข้องน�ำเสีย 

จัากโรงงานอุตสาหกรรมจัะแตกต่างกันไป ข้ึ�นอยู่กับัประเภทแล้ะข้นาดข้องโรงงาน ซึ่ึ�งอาจั

มีการปนเป้�อนข้องสารเคมีหร่อโล้หะหนัก

นำ�าเสิ่ย่จัากี่เกี่ษตรู้กี่รู้รู้ม เปน็น�ำเสียที�เกด่จัากการเพัาะปลู้ก การใช้ปุ�ยแล้ะสารเคมีป้องกัน

หร่อกำจััดศึัตรูพั่ชอย่างข้าดความระมัดระวังในระหว่างการฉีดพั่น การชะล้้างโดยฝ่น ทำให้

แพัร่กระจัายสู่แหล่้งน�ำ โดยน�ำเสียประเภทนี�จัะมีไนโตรเจัน ฟื้อสฟื้อรัส โพัแทสเซีึ่ยม  

แล้ะสารพั่ษ์ต่าง ๆ ในปร่มาณสูง ส่วนน�ำเสียที�เก่ดจัากการเล้ี�ยงสัตว์จัะพับัส่�งสกปรก 

ในรูปแบับัข้องสารอ่นทรีย์เป็นส่วนมาก นอกจัากจัะสกปรกแล้้วยังเป็นแหล้่งแพัร่เช่�อโรค 

อีกด้วย

นำ�าเส่ิ่ยจัากี่กี่ารู้คมนาคมทัางเรู้ือ เป็นน�ำเสียที�เก่ดจัากการปนเป้�อนหร่อรั�วไหล้ข้อง 

น�ำมันเช่�อเพัล้่งที�ใช้กับัเร่อ การเก่ดอุบััต่เหตุข้องเร่อ การขั้บัถ่ายส่�งปฏ่ิกูล้ข้องผู้ที�อาศัึย 

อยู่บันเร่อ รวมทั�งการล้ักล้อบัท่�งข้ยะล้งสู่แหล้่งน�ำ

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของนำ�า

น�ำเป็นแหล้่งกำเน่ดชีว่ตข้องสัตว์แล้ะพั่ช มนุษ์ย์เรามีชีว่ตอยู่โดยข้าดน�ำได้ไม่เก่น 3 วัน น�ำจั่ดจัึงนับัว่า 

เป็นปัจัจััยที�จัำเป็นต่อทุกชีว่ต ทั�งในด้านการอุปโภค บัร่โภค อุตสาหกรรม การคมนาคม การเกษ์ตร การท่องเที�ยว  

แล้ะนันทนาการ  

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของนำ�าทั่�ม่ต่อมนุษย์แล้ะสิ่่�งม่ช้่วิตอื�น	ๆ

 เป็นส่วนประกอบัที�มีมากที�สุดในร่างกายมนุษ์ย์แล้ะสัตว์ต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน 

ข้องน�ำหนักตัว

 ช่วยควบัคุมอุณหภูม่ในร่างกายมนุษ์ย์แล้ะสัตว์ต่าง ๆ ให้คงที�

 ช่วยให้กระบัวนการทางเคมีในร่างกายดำเน่นไปอย่างต่อเน่�อง เช่น การย่อยอาหาร เพั่�อให้ได้อาหาร 

ที�มีโมเล้กุล้ข้นาดเล้็กล้งจันร่างกายสามารถดูดซึ่ึมไปใช้ได้
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 ช่วยในการล้ำเล้ียงสารต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การล้ำเล้ียงอาหาร การไหล้เวียนข้องเล้่อด แล้ะยังช่วย 

ข้ับัข้องเสียออกจัากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เหง่�อ โดยปกต่ร่างกายจัะสูญ่เสียน�ำไปโดยเฉล้ี�ยประมาณ  

2.7 - 3.2 ล้่ตรต่อวัน จัึงต้องด่�มน�ำทดแทนน�ำที�ร่างกายสูญ่เสียไป

 ประโยชน์ในด้านอ่�น ๆ  เช่น ใช้ในกระบัวนการต่าง ๆ  ข้องอตุสาหกรรม การผล้ต่พัลั้งงานไฟื้ฟ้ื้าจัากพัลั้งงานน�ำ 

การทำการเกษ์ตรแล้ะปศึุสัตว์ เส้นทางคมนาคมข้นส่ง แหล่้งพัักผ่อนหย่อนใจัแล้ะสถานที�เล้่นกีฬาทางน�ำ 

ใช้ในการประกอบัอาหาร ทำความสะอาด แล้ะซึ่ักผ้า 

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของนำ�าทั่�ม่ต่อพัืช้

 เป็นวัตถุด่บัสำคัญ่ต่อการสังเคราะห์แสงข้องพั่ช

 เป็นปัจัจััยที�สำคัญ่ต่อการงอกข้องเมล้็ดพั่ช เพัราะน�ำจัะช่วยทำให้เปล้่อกหุ้มเมล้็ดอ่อนนุ่ม ต้นอ่อนสามารถ

แทงรากงอกออกมาจัากเมล้็ดได้ง่าย

 เป็นตัวทำล้ะล้ายสารอาหารแล้ะเกล้่อแร่ต่าง ๆ ที�มีอยู่ในด่น เพั่�อช่วยให้รากดูดซึ่ึมแล้ะล้ำเล้ียงไปยัง 

ส่วนต่าง ๆ ข้องพั่ช ได้แก่ ล้ำต้น ก่�ง ก้าน แล้ะใบั 

 ช่วยในการเจัร่ญ่เต่บัโตข้องพั่ช โดยเฉพัาะอย่างย่�งเน่�อเย่�อที�กำล้ังเจัร่ญ่เต่บัโต ถ้าข้าดน�ำก็จัะทำให้เซึ่ล้ล้ ์

ย่ดตัวไม่เต็มที� ต้นจัะแคระแกร็น แล้ะถ้าข้าดน�ำในปร่มาณมาก พั่ชจัะเหี�ยวแล้ะเฉาตายไปในที�สุด 

 เป็นส่วนประกอบัที�สำคัญ่ข้องพั่ช โดยพั่ชบักจัะมีน�ำเป็นส่วนประกอบัประมาณร้อยล้ะ 60 - 90 ส่วนพั่ชน�ำ

จัะมีน�ำเป็นส่วนประกอบัประมาณร้อยล้ะ 95 - 99

ผล้กี่รู้ะทับจัากี่นำ�าเสิ่่ย

ผล้กี่รู้ะทับต่อกี่ารู้อุป้โภูคแล้ะบริู้โภูค	น�ำเสียหร่อน�ำเส่�อมคุณภาพัจัะส่งผล้กระทบัต่อ 

การผล้ต่น�ำใช้ เน่�องจัากแหล่้งน�ำที�ใช้ผล้ต่น�ำประปา เช่น แม่น�ำ ล้ำคล้อง อ่างเกบ็ัน�ำ หากเก่ด

ปญั่หาเนา่เสยีหรอ่คุณภาพัล้ดล้งจัะทำให้เสยีคา่ใช้จัา่ยในการผล้ต่เพ่ั�มขึ้�น เพั่�อใหไ้ดน้�ำประปา

ที�มีคุณภาพัหร่อเข้้าเกณฑ์์มาตรฐานน�ำด่�ม  

ผล้กี่รู้ะทับต่อเกี่ษตรู้กี่รู้รู้ม การเกษ์ตรจัำเป็นต้องใช้น�ำในปร่มาณมากแล้ะต้องเป็น 

น�ำที�มีคุณภาพัเหมาะสม น�ำเสียที�ก่อให้เก่ดความเสียหายต่อการเกษ์ตรส่วนใหญ่ ่

เป็นน�ำเสียที�มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง มีปร่มาณเกล้่ออน่นทรีย์หร่อมีสารพั่ษ์สูง  

ซึ่ึ�งพั่ชไม่สามารถใช้ประโยชน์จัากน�ำเสียเหล่้านั�นได้ รวมทั�งอาจัทำให้เก่ดด่นเปรี�ยว  

ด่นเค็ม หร่อปนเป้�อนสารพ่ัษ์จันไม่เหมาะแก่การเพัาะปลู้ก ส่งผล้กระทบัให้ผล้่ตผล้ 

ทางการเกษ์ตรล้ดล้ง

ผล้กี่รู้ะทับต่ออุตสิ่าหกี่รู้รู้ม	 อุตสาหกรรมเก่อบัทุกชน่ดต้องการใช้น�ำที�มีคุณภาพั 

แล้ะปรม่าณมากพัอ เพ่ั�อใช้ในกระบัวนการต่าง ๆ  เช่น การหล่้อเย็น การล้า้งทำความสะอาด 

กระบัวนการผล้ต่ หากน�ำมคีณุภาพัไม่เหมาะสมต่อการใช้งานจัะต้องมกีารปรบััสภาพัน�ำก่อน  

ซึ่ึ�งทำให้มีต้นทุนในการผล้่ตสูงข้ึ�น
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ผล้กี่รู้ะทับตอ่กี่ารู้สิ่าธารู้ณสิ่ขุ	น�ำเสยีเปน็แหล้ง่แพัรเ่ช่�อโรคแล้ะกอ่ใหเ้กด่โรคระบัาด เชน่ 

อหว่าตกโรค ไข้ไ้ทฟื้อยด์ บัด่ แล้ะเปน็แหล้ง่เพัาะพันัธุสั์ตวท์ี�เปน็พัาหะข้องโรคบัางชนด่ เช่น 

มาล้าเรีย ไข้้เล้่อดออก หากมีโล้หะหนักหร่อสารพั่ษ์ปนเป้�อนในแหล่้งน�ำแล้้วเข้้าสู่ร่างกาย 

จัะทำให้เก่ดโรคต่าง ๆ เช่น ม่นามาตะจัากการได้รับัสารปรอท อ่ไต-อ่ไตจัากการได้รับั 

สารแคดเมียม ซึึ่�งล้้วนเป็นอันตรายต่อสัตว์น�ำแล้ะสุข้ภาพัอนามัยข้องประชาชนทั�งโดย 

ทางตรงแล้ะทางอ้อม 

ผล้กี่รู้ะทับต่อกี่ารู้ป้รู้ะมง	น�ำเสียทำให้สัตว์น�ำตายหร่อการข้ยายพัันธุ์ล้ดล้ง ขึ้�นอยู่กับั 

ความรุนแรงข้องการเก่ดมล้ภาวะทางน�ำ เช่น ถ้าน�ำเสียมากจัะทำให้สัตว์น�ำที�เป็นอาหาร 

ข้องมนุษ์ย์ตายได้ แต่ถ้าน�ำเสียน้อยอาจัทำให้พั่ชแล้ะสัตว์น�ำข้นาดเล้็กที�เป็นอาหารข้อง 

สตัวน์�ำข้นาดใหญ่ต่ายล้ง สง่ผล้ต่อวงจัรข้องหว่งโซ่ึ่อาหาร ทำใหเ้สยีความสมดลุ้ทางธรรมชาต ่ 

เกด่ผล้กระทบัต่อระบับันเ่วศึแล้ะส่�งแวดล้้อม นอกจัากนี� น�ำเสียยังทำล้ายแหล้่งเพัาะพัันธุ์ 

สัตว์น�ำ ทำให้ผล้ผล้่ตทางการประมงล้ดต�ำล้ง ก่อให้เก่ดผล้เสียต่อผู้บัร่โภคโดยตรง 

แล้ะส่งผล้ต่อไปยังระบับัเศึรษ์ฐก่จั

ผล้กี่รู้ะทับต่อกี่ารู้คมนาคมแล้ะแหล่้งท่ัองเท่ั�ยว	แม่น�ำ ล้ำธาร ชายทะเล้ แล้ะแหล่้งน�ำ 

ต่าง ๆ เม่�อเกด่ความสกปรก เน่าเสยี ทำให้ความสวยงามตามธรรมชาตห่ายไป ส่งผล้กระทบั

ต่อทัศึนียภาพั ไม่สามารถใช้สำหรับัก่จักรรมนันทนาการ เช่น ล่้องเร่อ ตกปล้า ว่ายน�ำ  

แล้ะทำล้ายแหล่้งท่องเที�ยวพัักผ่อนหย่อนใจั รวมถึงการมีส่�งปฏ่ิกูล้ล้อยข้วางอยู่ในล้ำน�ำ  

ส่งผล้ให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการสญั่จัรทางน�ำได้

ผล้กี่รู้ะทับจัากี่เหตุรู้ำาคาญ แหล่้งน�ำที�เน่าเสีย นอกจัากจัะนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้้ว 

ยงักอ่ใหเ้กด่สภาพัที�ไมน่า่ดแูล้ะอาจัเกด่ปญั่หาสง่กล้่�นเหมน็รบักวน สรา้งความรำคาญ่ใหแ้ก่

ประชาชนที�อาศึัยอยู่บัร่เวณใกล้้เคียงได้
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แนวทัางกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์นำ�า

การอนุรักษ์์น�ำ ค่อการป้องกันปัญ่หาที�อาจัจัะเก่ดขึ้�นกับัน�ำ แล้ะการนำน�ำมาใช้เพั่�อให้เก่ดประโยชน์สูงสุด 

ในการดำรงชีว่ต ซึ่ึ�งมีแนวทางในการอนุรักษ์์น�ำ ดังนี�

กี่ารู้ใช้�นำ�าอย่างป้รู้ะหยัด	 เป็นการนำน�ำมาใช้เท่าที�จัำเป็น เพั่�อให้เก่ดประโยชน์สูงสุด 

แล้ะคุ้มค่าทั�งด้านการอนุรักษ์์น�ำแล้ะตัวผู้ใช้น�ำเอง นอกจัากจัะล้ดค่าใช้จั่ายเกี�ยวกับัค่าน�ำ  

ยังทำให้มีปร่มาณน�ำเสียที�จัะท่�งล้งแหล่้งน�ำน้อยล้ง แล้ะป้องกันปัญ่หาการข้าดแคล้นน�ำ 

ได้ด้วย นอกจัากนี� ควรหมั�นตรวจัสอบัระบับัเส้นท่อน�ำ ก๊อกน�ำ เคร่�องสขุ้ภณัฑ์์ อย่าให้แตกรั�ว 

เพัราะจัะเสียน�ำไปโดยเปล้่าประโยชน์

กี่ารู้สิ่งวนนำ�าไว�ใช้�	 เป็นการวางแผนการใช้น�ำเพ่ั�อให้มีน�ำมาใช้ประโยชน์ตล้อดทั�งปี  

โดยเฉพัาะในช่วงฤดูแล้้งด้วยว่ธีการต่าง ๆ เช่น การทำบั่อหร่อสระเก็บัน�ำ การหาภาชนะ

ข้นาดใหญ่่เพั่�อกักเก็บัน�ำฝ่น รวมทั�งการสร้างอ่างเก็บัน�ำแล้ะระบับัชล้ประทาน

กี่ารู้พััฒนาแหล่้งนำ�า	แหล่้งน�ำธรรมชาต่ต่าง ๆ นานวันไปสามารถเก่ดการต่�นเข้่นได้  

ทำให้การไหล้เวียนข้องน�ำแล้ะปร่มาณน�ำที�ต้องการจัะกักเก็บัล้ดล้ง การพััฒนาแหล้่งน�ำ 

เพั่�อใหม้ปีรม่าณน�ำเพัยีงพัอจึังจัำเปน็ตอ้งทำการข้ดุล้อกแหล้ง่น�ำใหก้วา้งแล้ะล้กึใกล้เ้คียงกบัั

สภาพัเด่มหร่อมากกว่า รวมทั�งการกำจััดวัชพั่ชน�ำ ตล้อดจันจััดหาแหล้่งน�ำเพั่�มเต่ม เช่น  

การขุ้ดเจัาะน�ำบัาดาล้มาใช้ แต่ต้องระวังปัญ่หาการเก่ดด่นทรุด 

กี่ารู้ป้้องกี่ันกี่ารู้เก่ี่ดมล้พิัษทัางนำ�า	 ปัญ่หามล้พั่ษ์ทางน�ำส่วนใหญ่่จัะเก่ดขึ้�นในเม่องใหญ่่ 

ที�มปีระชากรอาศึยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่หรอ่ยา่นอตุสาหกรรม การปอ้งกนัปญั่หามล้พัษ่์ทางน�ำ

จัะต้องอาศึัยกฎหมายเป็นเคร่�องม่อ น�ำเสียที�ระบัายจัากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพัยาบัาล้ 

ต้องควบัคุมอย่างจัร่งจัังแล้ะบัังคับัให้มีการบัำบััดน�ำเสียก่อนท่�งหร่อปล้่อยล้งสู่แหล้่งน�ำ 

สำหรบััประชาชนทั�วไปสามารถช่วยปอ้งกนัการเกด่น�ำเน่าเสยีไดด้ว้ยการไมท่่�งข้ยะ ส่�งปฏิก่ลู้ 

หร่อสารพั่ษ์ล้งสู่แหล้่งน�ำ 

กี่ารู้นำานำ�าท่ั�ใช้�แล้�วกี่ลั้บมาใช้�ใหม	่น�ำที�ถูกนำไปใช้แล้ว้บัางครั�งยงัสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ดา้นอ่�นได้ เชน่ น�ำจัากการล้า้งภาชนะสามารถนำไปใชร้ดน�ำตน้ไม ้น�ำจัากการซึ่กัผา้สามารถ

นำไปถูบั้านแล้ะสุดท้ายนำไปใช้รดน�ำต้นไม้ นอกจัากนี� น�ำหลั้งจัากใช้ในกระบัวนการผล้่ต

ข้องโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ึ�งมีอุณหภูม่สูงเม่�อปล้่อยท่�งไว้ให้เย็นก็สามารถนำไปใช้ใหม่ได้  

แม้แต่น�ำเสียเม่�อผ่านระบับับัำบััดสามารถนำไปใช้ในก่จักรรมบัางอย่างข้องโรงงานได้ เช่น 

ล้้างทำความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์หร่อเคร่�องม่อบัางอย่าง ฯล้ฯ

กี่ารู้ด้แล้รัู้กี่ษาป่้าต�นนำ�า	 โดยเฉพัาะการปลู้กป่าบัร่เวณพั่�นที�ต้นน�ำหร่อพั่�นที�ภูเข้า  

เพั่�อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บัน�ำแล้ะความชุ่มช่�นตามธรรมชาต่ทั�งบันด่นแล้ะใต้ด่น  

เก่ดความสมดุล้ตามวัฏิจัักรน�ำ รวมทั�งยังสามารถป้องกันปัญ่หาอ่�น ๆ ได้ เช่น การพัังทล้าย

ข้องด่น การข้าดแคล้นน�ำ แล้ะการเก่ดน�ำท่วม 
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ตัวอย่างกี่รู้ณ่แล้ะกี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้ด้แล้แล้ะอนุรู้ักี่ษ์นำ�า

โรู้งเรีู้ยนสิ่าคล้วิ่ทัยา	จังัหวัดพัรู้ะนครู้ศึรีู้อยุธยา	 โรงเรยีนตน้แบับัในการพัท่กัษ์น์�ำอยา่งยั�งยน่ โดยเข้า้รว่ม

โครงการ “เยาวชนพ่ัทักษ์์สายน�ำ” แห่งแรกในจัังหวัดพัระนครศึรีอยุธยา ด้วยความร่วมม่อระหว่างผล้่ตภัณฑ์ ์

น�ำด่�มเนสท์เล้่ เพัียวไล้ฟื้์ แล้ะ WWF ประเทศึไทย มีการปรับัสภาพัคูน�ำรอบั ๆ โรงเรียนด้วยการขุ้ดล้อก เก็บัข้ยะ

แล้ะวัชพั่ช ต่ดตั�งระบับัเพั่�มออกซึ่่เจันแบับัง่าย แล้ะทำแพัผักเพั่�อช่วยปรับัคุณภาพัข้องน�ำ เม่�อคุณภาพัข้องน�ำดีข้ึ�น

ได้มีการปล้่อยพัันธุ์ปล้าแล้ะหอย เพั่�อเป็นแหล้่งอาหารแล้ะสามารถเพั่�มรายได้ให้กับัโรงเรียน ซึ่ึ�งจัะมีกลุ้่มนักเรียน

แต่ล้ะชั�นเป็นผู้ดูแล้รับัผ่ดชอบัแต่ล้ะก่จักรรมอย่างชัดเจัน นอกจัากนี� ยังได้จััดตั�งศึูนย์เรียนรู้เยาวชนพั่ทักษ์์สายน�ำ 

เพั่�อปลู้กจั่ตสำนึกนักเรียน นักศึึกษ์า แล้ะประชาชนทั�วไปในจัังหวัดพัระนครศึรีอยุธยาเร่�องการอนุรักษ์์แล้ะจััดการ

ทรัพัยากรน�ำในชุมชนแล้ะท้องถ่�นอย่างยั�งย่น โดยภายในศึูนย์แบั่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่

สิ่ถาน่ทั่�	 1	นำ�าจัืด	อย้่หนใด	 ให้ความรู้เร่�องต้นกำเน่ดข้องแหล้่งน�ำจั่ด เพั่�อให้เห็นสถานการณ์ข้องน�ำอุปโภค

แล้ะบัร่โภคในปัจัจัุบััน สร้างความตระหนักแล้ะจั่ตสำนึกในการอนุรักษ์์น�ำ

สิ่ถาน่ท่ั�	 2	 อด่ต	 ป้ัจัจัุบัน	 คล้องขนมจีันสิ่ายนำ�าแห่งช้่วิต	 เป็นการบัอกเล่้าประวัต่ความเป็นมา 

ข้องคล้องข้นมจัีน แหล้่งน�ำสำคัญ่ข้องโรงเรียน ชุมชน แล้ะท้องถ่�น แล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งข้องแหล้่งน�ำที�เก่ดจัาก 

การกระทำข้องมนุษ์ย์ เพั่�อเช่�อมโยงให้มองเห็นปัญ่หาแล้ะเก่ดความตระหนักในการดูแล้ใส่ใจัแหล้่งน�ำ 

สิ่ถาน่ท่ั�	 3	 โซ่่อาหารู้แล้ะสิ่ายใย	สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ่ข้องทรัพัยากรน�ำที�มีคุณภาพั เพัราะความ 

อุดมสมบัูรณ์ข้องสายน�ำทำให้มีความหล้ากหล้ายข้องส่�งมีชีว่ตสายพัันธุ์ต่าง ๆ ที�พัึ�งพัาอาศึัย หากน�ำเน่าเสียก็จัะ 

ส่งผล้กระทบัต่อความหล้ากหล้ายข้องชน่ดพัันธุ์แล้ะระบับัน่เวศึน�ำ 

สิ่ถาน่ท่ั�	4	ก่ี่จักี่รู้รู้มในโครู้งกี่ารู้เยาวช้นพัทัิักี่ษส์ิ่ายนำ�า	นำเสนอกจ่ักรรมตา่ง ๆ  ในโครงการที�นกัเรยีน เยาวชน 

แล้ะชุมชนร่วมดำเน่นการ เพั่�อสร้างความตระหนักต่อการดูแล้สายน�ำแล้ะปลู้กจ่ัตสำนึกให้หันมาอนุรักษ์์น�ำ 

อย่างยั�งย่น

จัุดเด่นที�สร้างความสำเร็จัให้กับัโรงเรียนสาคล้ีว่ทยาค่อ ความร่วมม่อร่วมใจัข้องครู นักเรียน สมาคมศึ่ษ์ย์เก่า 

แล้ะชุมชน ที�มาร่วมช่วยกันดูแล้รักษ์าแหล้่งน�ำแล้ะส่�งแวดล้้อมอย่างยั�งย่น

 0-3578-8463 

 sakleewitthaya@gmail.com
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แหล้่งข�อม้ล้เพัิ�มเต่ม

 คุณภาพัน�ำแล้ะการึจัดการึ 

 - กรมควบัคุมมล้พั่ษ์ 

   http://pcd.go.th/info_serv/water_wt.html

 แหล้�งน�ำ  

 - ศึูนย์การเรียนรู้ว่ทยาศึาสตร์โล้กแล้ะดาราศึาสตร์ (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

 ศึ้นย์การึเรึ่ยนรึ้้เยาวชีนพั่ที่ักษ์สายน�ำ

 - World Wild Fund for Nature (WWF) 

   https://www.wwf.or.th/_our_work_th/freshwater_th/youth_water_guardian_th/

 ความรึ้้ด้านการึจัดการึน�ำ

 - กรมทรัพัยากรน�ำ 

   http://system.dwr.go.th/knowledge/index.php/th/1
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2.2	ป้่าไม�

สาระการเรียนรู้: ว่ทยาศึาสตร์

ตัวชี�วัด: 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

ป้่าไม� เป็น็ทุรัพย�กรทุี�มีคัวิ�มสำำ�คััญต่่อสิำ�งมีชีีวิิต่ เป็น็แหล่งอ�ห�รและวิัต่ถึุดิบ แหล่งต่้นนำ��  
ชี่วิยเพิ�มออกซึ่ิเจน ดูดซึ่ับก๊�ซึ่คั�ร์บอนไดออกไซึ่ด์ ดักจับฝุุ่�นละออง และรักษ�สำมดุลของระบบนิเวิศ 

ถึ้�ป็��ไม้ถึูกทุำ�ล�ยย่อมส่ำงผลกระทุบต่่อสำภ�พแวิดล้อมทุี�เกี�ยวิข้อง  
รวิมทุั�งกระทุบต่่อระบบเศรษฐกิจและสัำงคัม

ป้รู้ะเทัศึไทัยสิ่้ญเสิ่่ยพัื�นทั่�ป้่าไม�จัากี่กี่ารู้ถ้กี่บุกี่รูุ้กี่ในแต่ล้ะป้ี	กี่ว่า	2	หมื�นไรู้่

ป่าไม้เป็นทรัพัยากรที�มีความสำคัญ่อย่างมากต่อประเทศึ ทั�งในระบับัเศึรษ์ฐก่จั สังคม แล้ะส่�งแวดล้้อม  

เป็นทรัพัยากรที�สามารถทดแทนได้ แต่กว่าจัะเป็นผ่นป่าที�สมบัูรณ์แล้ะมีความหล้ากหล้ายทางชีวภาพัต้องใช้ 

เวล้านาน ในข้ณะที�การบักุรกุแล้ะทำล้ายพั่�นที�ป่าไม้สามารถเกด่ข้ึ�นได้ง่ายแล้ะรวดเรว็ ซึึ่�งการสญู่เสยีพั่�นที�ป่าไม้ 

ในประเทศึไทยมาจัากหล้ายสาเหตุ ได้แก่ การบุักรุกพั่�นที�ปา่เพ่ั�อตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ การแผ้วถางพั่�นที�ปา่เพ่ั�อ

ใชใ้นการเกษ์ตรแล้ะที�อยูอ่าศึยั การบักุรกุ ยดึถ่อ แล้ะครอบัครองพั่�นที�ป่าสงวน จัากสถ่ตก่ารกระทำผด่กฎหมาย

เกี�ยวกับัการป่าไม้ พับัว่า ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา (พั.ศึ. 2555-2564) คดีบัุกรุกเข้ตพั่�นที�ป่าสงวนแห่งชาต ่

ในความรับัผ่ดชอบัข้องกรมป่าไม้แล้ะเข้ตพั่�นที�ป่าอนุรกัษ์์ในความรับัผด่ชอบัข้องกรมอุทยานแห่งชาต ่ สตัว์ป่า  

แล้ะพันัธุพ์ัช่มแีนวโน้มล้ดล้ง อย่างไรก็ตามเพ่ั�อล้ดการสูญ่เสียพั่�นที�ปา่ไม้จังึต้องมีการบูัรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที�เกี�ยวข้้อง แล้ะมีการปราบัปรามการบัุกรุกพั่�นที�ป่าอย่างเข้้มงวดแล้ะต่อเน่�อง
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สิ่ถานกี่ารู้ณ์ป้่าไม�

จัากโครงการจััดทำข้้อมูล้สภาพัพั่�นที�ป่าไม้ ปี พั.ศึ. 2564 ข้องกรมป่าไม้ รายงานว่าประเทศึไทยมีพั่�นที�ป่าไม้ 

จัำนวน 102.21 ล้้านไร่ หร่อร้อยล้ะ 31.59 ข้องพั่�นที�ประเทศึ ซึ่ึ�งเม่�อเทียบัข้นาดพั่�นที�ป่าไม้กับัข้นาดพั่�นที� 

ข้องแต่ล้ะภาค พับัว่า ภาคเหน่อมีพั่�นที�ป่าไม้มากที�สุด รองล้งมาค่อ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกล้าง 

แล้ะภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ ตามล้ำดับั มีจัังหวัดที�ไม่พับัพั่�นที�ป่าไม้ ได้แก่ นนทบัุรี ปทุมธานี แล้ะอ่างทอง  

โดยในระยะเวล้า 20 ปี (พั.ศึ. 2543 - 2564) มีอัตราการล้ดล้งข้องพั่�นที�ป่าไม้เท่ากับั 0.19 ล้้านไร่ต่อปี นอกจัากนี�  

ในปี พั.ศึ. 2564 ประเทศึไทยมีพั่�นที�ป่าอนุรักษ์์ 67.85 ล้้านไร่ ค่ดเป็นร้อยล้ะ 20.97 ข้องพั่�นที�ประเทศึ แล้ะ 

มีการจััดตั�งป่าชุมชนอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปี พั.ศึ. 2543 ซึ่ึ�งเป็นพั่�นที�ป่าที�อนุญ่าตให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบัร่หาร

จััดการ ประชาชนสามารถเข้้าไปใช้สอยตามว่ถีชีว่ตทั�งเพั่�อการทำมาหาก่นแล้ะประเพัณีความเช่�อ โดยมีกฎระเบัียบั

ข้อ้ตกล้งในการใชป้ระโยชนร์ว่มกนัสอดคล้อ้งกบััความตอ้งการข้องชมุชน ในป ีพั.ศึ. 2564 มป่ีาชมุชนจัำนวน 12,992 

หมู่บั้าน พั่�นที�ป่ารวม 6.30 ล้้านไร่ อีกทั�งจัำนวนคดีเกี�ยวกับัการกระทำผ่ดกฎหมายเกี�ยวกับัการป่าไม้ล้ดล้ง แล้ะไฟื้

ป่ามีพั่�นที�ถกูไฟื้ไหม้ล้ดล้ง เน่�องจัากหน่วยงานทั�งภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน แล้ะกลุ่้มอาสาสมคัรต่าง ๆ ในพั่�นที�ให้

ความสำคญั่กบััการแก้ไข้ปัญ่หาแล้ะร่วมมอ่กันอย่างจัรง่จังั รวมถึงนโยบัายป่าไม้แห่งชาต ่พั.ศึ. 2562 ได้มกีารกำหนด

แล้ะขั้บัเคล่้�อนนโยบัายข้องประเทศึเกี�ยวกับัการบัร่หารจััดการป่าไม้ทั�งระบับั ทันต่อสถานการณ์แล้ะเป็นไปอย่าง 

มีเอกภาพั เก่ดดุล้ยภาพักับัการพััฒนาเศึรษ์ฐก่จั สังคม แล้ะส่�งแวดล้้อม โดยกำหนดให้มีพั่�นที�ป่าไม้อย่างน้อย 

ในอัตราร้อยล้ะ 40 แบั่งออกเป็น ป่าอนุรักษ์์ไม่น้อยกว่าร้อยล้ะ 25 ป่าเศึรษ์ฐก่จัแล้ะป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยล้ะ 15 

ข้องพั่�นที�ประเทศึ

 

ป้รู้ะเภูทัของป้่าไม�

ป่าไม้ ค่อบัร่เวณที�มีต้นไม้ข้นาดต่าง ๆ หล้ากหล้ายชน่ดข้ึ�นอยู่อย่างหนาแน่นแล้ะกว้างใหญ่่พัอที�จัะมีอ่ทธ่พัล้

ต่อส่�งแวดล้้อมในบัร่เวณนั�น เช่น ความเปล้ี�ยนแปล้งข้องล้มฟื้้าอากาศึ ความอุดมสมบัูรณ์ข้องด่นแล้ะน�ำ มีสัตว์ป่า

แล้ะส่�งมีชีว่ตอ่�นซึ่ึ�งมีความสัมพัันธ์ซึ่ึ�งกันแล้ะกัน แบั่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี�

1)	 ป้่าไม�ป้รู้ะเภูทัทั่� ไม่ผล้ัดใบ	 (Evergreen	Forest) มีความเข้ียวชอุ่มตล้อดปี เน่�องจัากเป็นพัันธุ์ไม้ชน่ด 

ไม่ผล้ัดใบั ป่าที�จััดอยู่ในประเภทนี� ได้แก่

ป้่าด่บช้ื�น	 (Tropical	 Rain	 Forest) เป็นป่ารกทึบั มีพัันธุ์ไม้มากมายหล้ายชน่ด

กระจััดกระจัายตามความสูงตั�งแต่ 0 – 100 เมตรจัากระดับัน�ำทะเล้ พับัมากแถบัชายฝ่ั�ง

ภาคตะวันออกแล้ะภาคใต้ พัันธุ์ไม้ส่วนใหญ่่เป็นวงศ์ึยาง ไม้ตะเคียน กะบัาก อบัเชย  

จัำปาป่า ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกปาล้์ม ไผ่ ระกำ หวาย บัุกข้อน เฟื้ิร์น มอส กล้้วยไม้ป่า 

เถาวัล้ย์

ป้า่ดบ่แล้�ง	(Dry	Evergreen	Forest) มอียูท่ั�วไปตามภาคตา่ง ๆ  ในพั่�นที�คอ่นข้้างราบัหรอ่

ตามหุบัเข้า มีความสูงจัากระดับัน�ำทะเล้ 500 เมตร พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ เช่น มะค่าโมง ยางนา 

ยางแดง พัะยอม พั่�นที�ป่าชั�นล้่างจัะไม่หนาแน่นแล้ะค่อนข้้างโล้่งเตียน
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ป้่าด่บเขา	(Hill	Evergreen	Forest) เป็นป่าที�สูงจัากระดับัน�ำทะเล้ตั�งแต่ 1,000 เมตร 

ข้ึ�นไป สว่นใหญ่่อยูบ่ันเทอ่กเข้าสูงทางภาคเหนอ่แล้ะบัางแห่งในภาคกล้างแล้ะภาคตะวันออก

เฉยีงเหน่อ พัันธุไ์ม้ที�สำคญั่คอ่ ไม้วงศ์ึก่อ เช่น ก่อสีเสยีด ก่อตาหมูน้อย อบัเชย กำล้งัเสอ่โคร่ง 

มีสนเข้าปะปนอยู่ ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกเฟื้ิร์น กล้้วยไม้ด่น มอส 

ป้่าสิ่น	 (Coniferous	Forest) มีอยู่ตามเข้าแล้ะที�ราบับัางแห่งที�สูงจัากระดับัน�ำทะเล้ 

ตั�งแต่ 200 เมตรข้ึ�นไป บัางครั�งพับัข้ึ�นปนอยู่กับัป่าแดงแล้ะป่าด่บัเข้า พับัมากในภาคเหน่อ

แล้ะภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ ล้ักษ์ณะเป็นป่าโปร่ง พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ค่อ สนสองใบั 

แล้ะสนสามใบั มีพัวกก่อต่าง ๆ ปะปนอยู่ ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกหญ่้าต่าง ๆ

ป้่าช้ายเล้น	 (Mangrove	 Forest) มีอยู่ตามชายฝ่ั�งทะเล้หร่อปากแม่น�ำที�มีด่นโคล้น 

แล้ะน�ำทะเล้ท่วมถึง พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ เช่น โกงกางใบัเล้็ก โกงกางใบัใหญ่่ แสม ล้ำพัู โพัทะเล้ 

ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกปรงทะเล้ เหง่อกปล้าหมอ ปอทะเล้

ป้่าพัรูุ้หรู้ือป้่าบึงนำ�าจัืด	 (Swamp	Forest) เป็นป่าตามที�ลุ้่มแล้ะมีน�ำข้ังหร่อช่�นแฉะ 

ตล้อดปี ด่นมีล้ักษ์ณะเป็น ด่นพัีท ซึ่ึ�งมีการทับัถมข้องอ่นทรียวัตถุเป็นเวล้านาน แบั่งออกได้ 

2 ล้ักษ์ณะ ค่อ ป่าพัรุเสม็ด หร่อ ป่าเสม็ด เป็นพัรุน�ำกร่อยใกล้้ชายทะเล้ มีต้นเสม็ดข้ึ�น 

หนาแน่น แล้ะป่าพัรุที�มีพัันธุ์ไม้ต่าง ๆ หล้ายชน่ดปะปนกัน พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ค่อ อ่นทน่ล้  

น�ำหว้า จั่ก กันเกรา กระทุ่มน�ำ ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกหวาย ตะค้าทอง หมากแดง

ป้่าช้ายหาด	 (Beach	Forest) มีอยู่ตามชายฝ่ั�งทะเล้ที�เป็นด่นกรวด ทราย แล้ะโข้ดห่น 

ล้ักษ์ณะพัันธุ์ไม้จัะต่างกัน ถ้าชายฝ่ั�งเป็นด่นทรายจัะเป็นสนทะเล้ ไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกตีนนก

แล้ะไม้เล้่�อยอ่�น ๆ ส่วนถ้าเป็นกรวดหร่อห่นจัะเป็นกระท่ง หูกวาง

2)	 ป้่าไม�ป้รู้ะเภูทัทั่�ผล้ัดใบ	 (Deciduous	Forest) มีความเข้ียวชอุ่มในช่วงฤดูฝ่น พัอถึงฤดูแล้้งต้นไม้ส่วนใหญ่ ่

จัะผล้ัดใบั ทำให้ป่าดูโปร่ง ป่าที�จััดอยู่ในประเภทนี� ได้แก่

ป้่าเบญจัพัรู้รู้ณ	 (Mixed	Deciduous	 Forest) มีอยู่ทั�วไปตามที�ราบัแล้ะเน่นเข้า  

ฝ่นตกไม่มาก มีฤดูแล้้งยาวนาน ล้ักษ์ณะเป็นป่าโปร่ง ส่วนมากเป็นต้นไม้ข้นาดกล้าง 

แล้ะไม้ไผ่ชน่ดต่าง ๆ พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ เช่น สัก แดง ประดู่  มะค่าโมง พัยุง ช่งชัน ตะแบัก 

ส่วนไม้ชั�นล้่างเป็นพัวกหญ่้า กก ไม้ไผ่ชน่ดต่าง ๆ เช่น ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่นวล้

ป้่าเต็งรัู้ง	 (Deciduous	Dipterocarp	 Forest) หร่อที�เรียกว่า ป่าแดง ป่าแพัะ  

ป่าโคก มีอยู่ทั�วไปตามที�ราบัแล้ะเข้าสูง ด่นมักเป็นทรายแล้ะลู้กรัง พับัมากที�สุด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ ล้ักษ์ณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ข้นาดเล็้กแล้ะกล้างข้ึ�นอยู่

กระจััดกระจัาย ไม่รกทึบั มีหญ่้าชน่ดต่าง ๆ แล้ะไม้ไผ่ พัันธุ์ไม้ที�สำคัญ่ค่อ เต็ง รัง พัะยอม 

มะข้ามป้อม ส่วนไม้พั่�นล้่างเป็นพัวกหญ่้า ปรง ไผ่เพั็ก กระเจัียว เปราะ 
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ป้่าหญ�า	 (Savanna	Forest)	มีอยู่ทุกภาคบัร่เวณป่าที�ถูกแผ้วถางทำล้าย ด่นเส่�อมโทรม

แล้ะถูกทอดท่�ง หญ่้าจัึงเข้้ามาแทนที� ส่วนใหญ่่เป็นหญ่้าคา แฝ่กหอม อ้อ แข้ม แล้ะอาจัพับั

ต้นไม้ข้ึ�นบั้าง เช่น กระโดน กระถ่นป่า แต้ว ต่�ว สีเสียดแก่น ซึ่ึ�งเป็นพัวกทนแล้้งแล้ะทนไฟื้

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของป้่าไม�

ป่าไม้เป็นทรัพัยากรธรรมชาต่ที�มีคุณค่าแล้ะความสำคัญ่ มีต้นไม้ที�มีความหล้ากหล้ายข้องชน่ดพัันธ์ุ 

เป็นองค์ประกอบัหล้ัก โดยส่วนประกอบัต่าง ๆ ข้องต้นไม้จัะมีหน้าที�แตกต่างกัน ก่อให้เก่ดประโยชน์ทั�งทางตรง 

แล้ะทางอ้อม ดังนี� 

ดอก ช่วยล้่อแมล้งให้มาผสมเกสร 
ทำหน้าที�ผสมพัันธุ์

ใบั สร้างอาหารด้วยกระบัวนการสังเคราะห์แสง 
ใบัข้องพั่ชจัะดูดก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์  
ปล้่อยออกซึ่่เจันแล้ะคายน�ำทางปากใบั

ผู้ล้ ห่อหุ้มเมล้็ด  
ป้องกันเมล้็ดไม่ให้ได้รับัอันตราย

ล้ำต้น ช่วยพัยุงส่วนประกอบัต่าง ๆ ได้แก่  
ก่�ง ใบั ดอก ผล้ เป็นทางล้ำเล้ียงน�ำแล้ะแร่ธาต ุ
ที�รากดูดข้ึ�นมา ส่งต่อไปยังใบัแล้ะส่วนต่าง ๆ 
ข้องพั่ช

เมล้็ด เป็นส่วนสำคัญ่ที�ทำให้พั่ช
สามารถแพัร่กระจัาย  
แล้ะดำรงพัันธุ์อยู่ได้  
หร่อข้ยายพัันธุ์พั่ชชน่ดนั�น ๆ

รึาก ยึดล้ำต้นให้ต่ดกับัพั่�นด่น ดูดน�ำ 
แล้ะธาตุอาหารที�ล้ะล้ายน�ำจัากด่น  
แล้้วล้ำเล้ียงข้ึ�นไปยังส่วนต่าง ๆ ข้องพั่ช 
โดยผ่านทางล้ำต้นหร่อก่�ง

CO2

O2

ภาพัที่่� 3 ส่วนประกอบัต่าง ๆ ข้องต้นไม้

ป้รู้ะโยช้น์ทัางตรู้ง

ใช้�ป้รู้ะโยช้น์จัากี่เนื�อไม� นำมาใช้ในการดำรงชีว่ตแล้ะการค้า เช่น ใช้ในการก่อสร้าง  

ทำเคร่�องเร่อนแล้ะเฟื้อร์น่เจัอร์ เคร่�องม่อแล้ะเคร่�องใช้ต่าง ๆ  ซึ่ึ�งเป็นที�น่ยมกันตั�งแต่โบัราณ 

เน่�องจัากมีราคาถูก น�ำหนักเบัา แล้ะมีคุณสมบััต่เหมาะสมต่อการใช้สอยที�หล้ากหล้าย  

รวมถึงใช้เป็นเช่�อเพัล้่งในการหุงต้มแล้ะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยใช้ในรูปข้องฟื้้นแล้ะถ่าน

ใช้�ป้รู้ะโยช้น์จัากี่สิ่ารู้ต่าง	ๆ	 ท่ั�มาจัากี่ต�นไม� นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เซึ่ล้ลู้โล้ส 

ใช้ในการทำกระดาษ์ ไหมเทียม วัตถุระเบั่ด น�ำตาล้ แอล้กอฮอล์้ แล้ะยีสต์ ล้่กน่น 

ใช้ในการทำวาน่ล้ล้า น�ำหอม เคร่�องสำอาง ยาถนอมอาหาร แล้ะยารักษ์าโรคผ่วหนัง  

ชันที�ได้จัากไม้ที�สำคัญ่มีชันตะเคียนตาแมวแล้ะชันกะบัาก ใช้ในการทำน�ำมันชักเงา น�ำมัน 

ที�ได้จัากไม้มาจัากต้นยางนา ยางเหยีง ยางกราด ใชใ้นการทำไต ้ชนัยาเรอ่ แล้ะทาบัา้นเรอ่น
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ใช้�ป้รู้ะโยช้น์จัากี่ผล้่ตผล้ของต�นไม� นำดอก ผล้ ใบั เมล้็ด มาใช้เป็นอาหาร เช่น หน่อไม้ 

หัวกล้อย มัน ใช้เป็นยารักษ์าโรคหร่อสารกำจััดแมล้ง เช่น ยารักษ์าความดันโล้ห่ตสูง 

จัากรากข้องต้นระย่อม สารกำจััดแมล้งจัากสะเดา ใช้ในการทำเคร่�องนุ่งห่มหร่ออุปกรณ์ 

ต่าง ๆ เช่น เปล้่อก แก่น ผล้ข้องพัันธุ์ไม้บัางชน่ด แล้ะเถาวัล้ย์ใช้ทำสีย้อมผ้า เมล้็ดฝ่้าย 

ใช้ทำเส้นใยทอผ้า ฝ่าดใช้ฟื้อกหนัง

ป้รู้ะโยช้น์ทัางอ�อม

กี่ารู้ดักี่จัับฝุ่นล้ะออง พั่ชที�ดักจัับัฝุ่่นล้ะอองได้มีทั�งไม้เล้่�อย ไม้พัุ่ม ไม้ล้้มลุ้ก แล้ะไม้ย่นต้น 

โดยพั่�นที�ที�มีต้นไม้ปกคลุ้มเยอะจัะมีความสามารถในการล้ดมล้พั่ษ์ทางอากาศึได้สูง  

ซึ่ึ�งมีส่วนช่วยในการล้ดปัญ่หาสุข้ภาพัที� เก่ดจัากปัญ่หาฝุ่่นล้ะอองในอากาศึ เช่น  

โรคหล้อดล้มอักเสบั โรคหอบั 

กี่ารู้ป้้องกี่ันนำ�าท่ัวมแล้ะล้ดผล้กี่รู้ะทับจัากี่นำ�าหล้ากี่ ป่าไม้จัะช่วยชะล้อความเร็วข้อง 

เม็ดฝ่นแล้ะช่วยดูดซัึ่บัน�ำฝ่นไว้ในด่นก่อนที�จัะไหล้ล้งสู่แม่น�ำล้ำคล้อง รวมถึงช่วยต้านทาน 

ให้กระแสน�ำที�ไหล้บั่าช้าล้งเม่�อเก่ดฝ่นตกหนัก จัึงช่วยล้ดอัตราความรุนแรงข้องน�ำท่วม 

ได้ในระดับัหนึ�ง

กี่ารู้ป้้องกี่ันกี่ารู้พัังทัล้ายของด่น	ป่าไม้จัะช่วยล้ดความรุนแรงข้องฝ่นไม่ให้ตกกระทบั 

ผ่วด่นโดยตรง ซึ่ึ�งบัร่เวณที�พั่�นป่ามักจัะมีเศึษ์ไม้ ใบัไม้ แล้ะซึ่ากต่าง ๆ ทั�งข้องพั่ชแล้ะสัตว์ 

คอยช่วยดูดซึ่ับัน�ำฝ่นแล้ะชะล้อความเร็วข้องน�ำที�ไหล้บ่ัาด้วยการดูดซัึ่บัน�ำล้งด่น ทำให้น�ำ 

ที�ไหล้บั่าล้ดล้ง ล้ดการพัังทล้ายข้องด่นที�เก่ดจัากแรงปะทะข้องเม็ดฝ่นที�มีต่ออนุภาคด่น 

แล้ะล้ดการพััดพัาอนุภาคด่นจัากน�ำที�ไหล้บั่า

กี่ารู้ป้้องกัี่นความแห�งแล้�ง ป่าไม้ช่วยให้มีน�ำในล้ำธารตล้อดทั�งปี เน่�องจัากฝ่นที�ตกล้งมา

จัะถูกก่�งไม้ใบัไม้ตามพั่�นป่าแล้ะด่นที�ร่วนซึุ่ยดูดซึ่ับัน�ำเอาไว้แล้ะค่อย ๆ  ซึ่ึมล้งด่น สะสมเป็น

น�ำใต้ด่นแล้้วซึึ่มออกตามตาน�ำหร่อน�ำซัึ่บัไหล้ล้งสู่ล้ำห้วย ทำให้ฤดูแล้้งที�ไม่มีฝ่นตก 

แต่ในล้ำธารก็ยังคงมีน�ำไหล้อยู่ตล้อดเวล้า เพัราะพั่�นด่นใต้ป่าไม้เปรียบัเสม่อนอ่างเก็บัน�ำ

ธรรมชาต่ที�เก็บัน�ำไว้ในฤดูฝ่น แล้้วระบัายออกในฤดูแล้้ง

กี่ารู้กี่ักี่เกี่็บคารู้์บอน การกักเก็บัคาร์บัอนข้องต้นไม้ เป็นกระบัวนการที�ต้นไม้ดูดซึ่ับั

คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) จัากอากาศึมาใช้ในการเจัร่ญ่เต่บัโต โดยปล้ดปล่้อยออกซึ่่เจัน 

(O2) ออกมาสู่อากาศึแล้ะกักเก็บัคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ซึึ่�งเป็นก๊าซึ่เร่อนกระจักไว้ 

ในรูปข้องเน่�อไม้ เป็นการสร้างสมดุล้ทางธรรมชาต่แล้ะช่วยล้ดปร่มาณก๊าซึ่เร่อนกระจัก 

ในชั�นบัรรยากาศึ เพั่�อช่วยล้ดภาวะโล้กร้อนทางธรรมชาต่อีกรูปแบับัหนึ�ง 
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แหล้ง่กกัเก็บัคาร์บัอนข้องป่าไม้ (องค์การบัรห่ารจัดัการก๊าซึ่เรอ่นกระจัก, 2554) 

ประกอบัด้วย 5 แหล้่งหล้ัก ได้แก่

1. มวล้ชีวภาพัเหน่อพั่�นด่น (aboveground biomass) 

2. มวล้ชีวภาพัใต้ด่น (belowground biomass) 

3. ไม้ตาย (dead wood)

4. เศึษ์ซึ่ากพั่ช (litter) 

5. อ่นทรียวัตถุในด่น (soil organic carbon)

ผล้กี่รู้ะทับจัากี่กี่ารู้ทัำาล้ายป้่าไม�

ป่าไม้มีประโยชน์มากมาย หากป่าไม้ถูกทำล้ายจัะส่งผล้กระทบั ดังนี�

ผล้กี่รู้ะทับต่อส่ิ่�งม่ช้่วิต การทำล้ายป่าไม้ถ่อได้ว่าเป็นการทำล้ายแหล่้งที�อยู่อาศัึย  

แหล้่งอาหาร แล้ะแหล้่งเพัาะพัันธุ์ข้องส่�งมีชีว่ต ส่งผล้ให้ความหล้ากหล้ายทางชีวภาพั 

ในระบับัน่เวศึเปล้ี�ยนไป สัตว์แล้ะพั่ชบัางชน่ดล้ดจัำนวนล้งหร่อเก่ดการสูญ่พัันธุ์ได้

ผล้กี่รู้ะทับต่อทัรัู้พัยากี่รู้ด่น เก่ดการชะล้้างพัังทล้ายข้องด่น เน่�องจัากไม่มีต้นไม้ 

ในการชว่ยสกดักั�นไม่ใหฝ้่นตกกระทบัดน่โดยตรง ชว่ยล้ดความเร็วข้องน�ำที�จัะพัดัพัาหน้าดน่ 

แล้ะช่วยยึดเหนี�ยวด่น ทำให้หน้าด่นพัังทล้าย ส่งผล้ให้ด่นข้าดความอุดมสมบัูรณ์ 

ผล้กี่รู้ะทับต่อทัรัู้พัยากี่รู้นำ�า การระเหยข้องน�ำจัากผ่วด่นสูง แต่การซึ่ึมน�ำผ่านผ่วด่นต�ำ  

ด่นดูดซัึ่บัแล้ะเก็บัน�ำภายในด่นน้อยล้ง ทำให้น�ำที�ไหล้ไปตามล้ำธารล้งสู่แม่น�ำมีน้อย  

ส่งผล้ให้เก่ดความแห้งแล้้งในฤดูแล้้งแต่น�ำท่วมในฤดูฝ่น นอกจัากนี� การเก่ดน�ำหล้าก 

จัะพััดพัาเอาด่น โคล้น ตะกอน ไหล้ล้งสู่แหล้่งน�ำ ทำให้ความเข้้มข้้นข้องส่�งเจั่อปนในน�ำสูง 

คุณภาพัข้องน�ำแย่ล้ง 

ผล้กี่รู้ะทับตอ่บรู้รู้ยากี่าศึของโล้กี่	ปา่ไมเ้ปรยีบัเสมอ่นปอดข้องมนษุ์ย ์ชว่ยสรา้งออกซึ่เ่จัน

ให้กบััโล้ก หากป่าไม้ถกูทำล้ายกจ็ัะไม่มแีหล่้งสร้างออกซ่ึ่เจันแล้ะแหล่้งกกัเกบ็ัคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์

ซึ่ึ�งเป็นก๊าซึ่เร่อนกระจักที�ส่งผล้ให้เก่ดภาวะโล้กร้อน 

ผล้กี่รู้ะทับตอ่สิ่ขุภูาพั เกด่เช่�อโรคเข้้ามาสูสั่งคมมนษุ์ยม์ากขึ้�น เชน่ สตัวที์�เปน็ผูล้้า่กำจัดัหนู

ซึ่ึ�งเป็นพัาหะนำโรคมีจัำนวนล้ดล้งในพั่�นที�ป่า หนูก็จัะมีจัำนวนเพั่�มขึ้�น ผ่วด่นที�ยุบัตัวล้ง 

จัากการที�ป่าถูกทำล้าย ทำให้เก่ดหลุ้มบั่อที�ข้ังน�ำไว้จันเก่ดยุงที�แพัร่กระจัายโรคมากข้ึ�น

ผล้กี่รู้ะทับต่อเศึรู้ษฐกี่จ่ั การทำล้ายปา่ไมท้ำใหท้รพััยากรในปา่ไมล้้ดล้ง แหล้ง่วตัถดุบ่ัที�มา

จัากป่าไม้ที�ใช้ผล้่ตส่นค้าอุปโภคบัร่โภคล้ดล้ง อาจัส่งผล้ให้ราคาส่นค้าเพั่�มสูงขึ้�น รวมถึง 

รายได้ที�มาจัากอาชีพัที�ใช้ทรัพัยากรจัากป่าไม้ล้ดล้ง
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แนวทัางกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์ป้่าไม�

กี่ารู้ป้ล้้กี่ไม�	 3	อย่าง	 ให�ป้รู้ะโยช้น์	 4	อย่าง	พัระบัาทสมเด็จัพัระบัรมชนกาธ่เบัศึร  

มหาภูมพ่ัล้อดุล้ยเดชมหาราช บัรมนาถบัพัต่ร รชักาล้ที� 9 ได้พัระราชทานพัระราชดำรัส

ให้ปลู้กป่าแบับัผสมผสานที�สร้างความสมดุล้แก่ธรรมชาต่แล้ะสอดคล้้องกับัว่ถีชุมชน 

ปลู้กฝ่ังจ่ัตสำนึกให้ปลู้กต้นไม้แล้ะรักษ์าต้นไม้ด้วยตนเอง การปลู้กป่า 3 อย่าง ค่อ  

ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ก่นได้ แล้ะป่าไม้เศึรษ์ฐก่จั ซึ่ึ�งจัะให้ประโยชน์ 4 อย่าง ค่อ ได้ใช้สอย 

เป็นแหล้่งรายได้ เป็นอาหาร แล้ะที�สำคัญ่ค่อ ช่วยอนุรักษ์์ด่นแล้ะต้นน�ำล้ำธาร

กี่ารู้สิ่รู้�างฝายต�นนำ�าล้ำาธารู้หรู้ือฝายช้ะล้อความชุ้่มช้ื�น	 (Check	 Dam)  
เพั่�อสร้างความชุม่ช่�นให้พั่�นที� ชะล้อการไหล้ข้องน�ำให้ชา้ล้ง แล้ะกักเก็บัตะกอนไม่ให้ไหล้

เทล้งในบัรเ่วณลุ่้มน�ำตอนล่้าง หลั้กการควรใช้วสัดุราคาถูกแล้ะหาง่ายในท้องถ่�น ปดิกั�น

ร่องน�ำกับัล้ำธารเล้็กเป็นระยะ ๆ เพั่�อใช้เก็บักักน�ำแล้ะตะกอนด่นไว้บัางส่วน โดยน�ำ 

ที�กักเก็บัไว้จัะซึ่ึมเข้้าไปในด่นทำให้ความชุ่มช่�นแผ่ข้ยายออกไปทั�งสองข้้าง สามารถ 

ปลู้กพัันธุ์ไม้ป้องกันไฟื้ พัันธุ์ไม้โตเร็ว แล้ะพัันธุ์ไม้ไม่ท่�งใบั ทำให้ต้นน�ำล้ำธารมีสภาพั 

เข้ียวชอุ่ม

กี่ารู้ฟิ้�นฟิสูิ่ภูาพัป่้าหรู้อืป้ล้้กี่ป้า่ทัดแทัน ปล้กูในพั่�นที�เส่�อมโทรมหรอ่พั่�นที�ตน้น�ำล้ำธาร

ที�ถูกบัุกรุกแผ้วถาง โดยควรจัะทดล้องปลู้กต้นไม้ชน่ดโตเร็วคลุ้มแนวร่องน�ำเสียก่อน  

เพ่ั�อให้ความชุ่มช่�นค่อย ๆ แผ่ข้ยายออกไปทั�งสองร่องน�ำ ซึึ่�งจัะทำให้ต้นไม้งอกงาม 

แล้ะมีส่วนช่วยป้องกันไฟื้ป่า เพัราะไฟื้จัะเก่ดง่ายหากป่าข้าดความชุ่มช่�น ในปีต่อไป 

ก็ให้ปลู้กต้นไม้ในพั่�นที�ถัดข้ึ�นไป ความชุ่มช่�นก็จัะแผ่ข้ยายกว้างต่อไปอีก เน้นการให้ 

ความสำคัญ่กับัพัันธุ์ไม้ท้องถ่�น สอดคล้้องกับัชีว่ตข้องประชาชน แล้ะต้องให้คน 

อยู่ร่วมกับัป่าได้

กี่ารู้ป้้องกี่ันกี่ารู้บุกี่รูุ้กี่ทัำาล้ายป้่า เป็นแนวทางแล้ะมาตรการที�สำคัญ่ที�ภาคส่วน 

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้้องจัะต้องดำเน่นการร่วมกัน เพั่�อล้ดปัญ่หาการบัุกรุกป่า การล้ักล้อบั 

ตดัไม ้การล้กัล้อบัเผาปา่ โดยการปอ้งกนัสามารถดำเนน่การไดห้ล้ากหล้ายรปูแบับั เชน่ 

การปลู้กจ่ัตสำนึกข้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญ่ เก่ดความรัก หวงแหน  

แล้ะเหน็คณุคา่ข้องทรพััยากรปา่ไม ้รว่มกนัดแูล้รกัษ์าปา่ไม ้การปราบัปรามแล้ะปอ้งกนั 

โดยกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการล้งโทษ์ให้ชัดเจัน ส่งเสร่มแล้ะสนับัสนุนให้

ประชาชนเข้้ามาร่วมสอดส่องดูแล้แล้ะล้าดตระเวน ปราบัปรามการบุักรุกตัดไม้ทำล้ายป่า

ร่วมกับัเจั้าหน้าที�ภาครัฐ 
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ตัวอย่างกี่รู้ณ่แล้ะกี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์ป้่าไม�

โรู้งเรู้ยีนเขาน�อยวทิัยาคม	จังัหวดัตรู้าด มผีน่ปา่ดบ่ัเข้าข้นาดใหญ่ก่ว่า 30 ไร ่อยูใ่กล้โ้รงเรยีน คณุครจูังึช่วย

จัุดประกายความค่ดสร้างแรงบัันดาล้ใจัให้เด็กนักเรียน เก่ดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกสำรวจัพั่�นที� 

เพั่�อศึึกษ์าแล้ะทำความเข้้าใจักับัสภาพัป่าไม้ จันนำไปสู่การตั�งกลุ้่มเยาวชนอนุรักษ์์ธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม  

ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการล้งม่อทำจัร่ง

การเรียนการสอนเน้นบัูรณาการเช่�อมโยงกับัสาระการเรียนรู้แล้ะการสร้างทักษ์ะที�เช่�อมโยงกับัการประกอบั

อาชีพั การอนุรักษ์์ แล้ะการสร้างจั่ตสำนึก เรียนรู้จัากโจัทย์ทางเล้่อก เช่น การทำเกษ์ตร การเพัาะพัันธุ์ต้นไม้  

แต่ล้ะก่จักรรมจัะมีครูเป็นที�ปรึกษ์า แล้ะมีศึ่ษ์ย์เก่า รวมทั�งผู้รู้ในชุมชน หมุนเวียนเข้้ามาเป็นที�ปรึกษ์าในด้านต่าง ๆ 

เช่น การปลู้กป่าเพั่�มเต่มในป่าเข้าน้อยแล้ะป่าชุมชนในตำบัล้ห้วยแร้ง

นอกจัากนี� นักเรียนยังสร้างอัตล้ักษ์ณ์ที�ไม่เหม่อนใคร ค่อ ความรู้ในการเพัาะข้ยายพัันธุ์เฟื้ิร์นแล้ะกล้้วยไม้  

ซึ่ึ�งได้ประโยชน์สองทาง ทั�งเพ่ั�อนำกล้า้ไม้คน่สูผ่น่ป่าในกจ่ักรรมอนุรกัษ์์ แล้ะสร้างรายได้ให้แก่สมาชก่กลุ้ม่จันสามารถ

ยึดเป็นอาชีพัได้

 0-9444-89914 

 Pratan7@gmail.com
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แหล้่งข�อม้ล้เพัิ�มเต่ม

 สถานการึณ์ที่รึัพัยากรึป่าไม้

 - ศึูนย์เทคโนโล้ยีสารสนเทศึแล้ะการส่�อสาร กรมป่าไม้ 

   http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=9

 - ศึูนย์เทคโนโล้ยีสารสนเทศึแล้ะการส่�อสาร กรมอุทยานแห่งชาต่ สัตว์ป่า แล้ะพัันธุ์พั่ช 

   https://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp

 สารึานุกรึมที่รึัพัยากรึป่าไม้

 - มูล้น่ธ่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับัเยาวชน โดยพัระราชประสงค์ในพัระบัาทสมเด็จั 

   พัระบัรมชนกาธ่เบัศึร มหาภูม่พัล้อดุล้ยเดชมหาราช บัรมนาถบัพั่ตร 

   http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=3&chap=5&page=chap5.htm

 ค้�มือจัดก่จกรึรึมการึเรึ่ยนรึ้้การึอนุรึักษ์ที่รึัพัยากรึป่าไม้ 

 -  โครงการส่วนพัระองค์สมเด็จัพัระกน่ษ์ฐาธ่ราชเจั้า กรมสมเด็จัพัระเทพัรัตนราชสุดา ฯ  

    สยามบัรมราชกุมาร ี

    http://www.psproject.org/News_propagandise.htm

 ค้�มือก่จกรึรึมส่�งแวดล้้อมศึึกษา

 - กรมส่งเสร่มคุณภาพัส่�งแวดล้้อม 

   http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=7917
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2.3	อากี่าศึ
สาระการเรียนรู้: ว่ทยาศึาสตร์

ตัวชี�วัด: ว 1.1 ป.5/4

 ว 1.1 ม.3/6

อากี่าศึ จำ�เป็น็ต่่อก�รห�ยใจของสิำ�งมีชีีวิิต่บนโลก เป็น็คัวิ�มต่้องก�รพ่�นฐ�นของสุำขภ�พ 
และก�รอยู่ดีมีสุำขของมนุษย์ ห�กอ�ก�ศป็ะป็นไป็ด้วิยมลพิษ (Air Pollution) จะทุำ�ให้เกิด 

ผลกระทุบทุันทุีหร่อส่ำงผลในระยะย�วิต่่อสุำขภ�พของมนุษย์ รวิมทุั�งส่ำงผลกระทุบต่่อเศรษฐกิจ 
และสัำงคัมในวิงกวิ้�ง หล�ยฝุ่��ยต่้องร่วิมม่อกันในก�รลดและป้็องกันก�รเกิดมลพิษทุ�งอ�ก�ศ 

จ�กแหล่งกำ�เนิด เพ่�อลดภัยทุี�คัุกคั�มสุำขภ�พของผู้คันทุั�งโลก

PM2.5	มล้พัิษทัางอากี่าศึทั่�ม่อันตรู้ายต่อสิุ่ขภูาพัมากี่ทั่�สิุ่ด

ประเทศึไทยในช่วงที�เปล้ี�ยนฤดูกาล้จัากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อนข้องทุกปี จัะมีล้มสงบัประกอบักับัมีการผกผัน

กลั้บัข้องอุณหภูม ่(Inversion) ในระดับัล้า่ง สง่ผล้ให้ระดับัเพัดานการล้อยตัวแล้ะการกระจัายตัวข้องฝุ่น่ล้ะออง

อยูใ่นระดบััต�ำ การไหล้เวยีนแล้ะถ่ายเทข้องอากาศึไมด่ ีจังึทำให้การสะสมข้องฝุ่น่ล้ะอองในบัรรยากาศึมปีรม่าณ

เพั่�มสูงข้ึ�นเก่ดปรากฏิการณ์ฝุ่่นล้้อมเม่อง เร่�มส่งผล้รุนแรงอย่างเห็นได้ชัดตั�งแต่เด่อนมกราคม ฝุ่่นล้ะออง 

ข้นาดเล้็ก PM2.5 เป็นภัยที�มองไม่เห็น ไม่มีกล้่�น สามารถเข้้าสู่ร่างกายได้จัากการสูดดมทางโพัรงจัมูก ปัจัจัุบััน 

ในเม่องใหญ่่ประชาชน 9 ใน 10 คน กำลั้งเผช่ญ่กับัคุณภาพัอากาศึที�มีมล้พั่ษ์เก่นค่ามาตรฐานที�องค์การ 

อนามัยโล้กกำหนดไว้ แล้ะในแต่ล้ะปีมีผู้คนประมาณ 7 ล้้านคน เสียชีว่ตจัากมล้พั่ษ์ทางอากาศึ การแก้ปัญ่หา 

ฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็ก PM2.5 จัึงเป็นวาระแห่งชาต่ โดยเด่อนพัฤศึจั่กายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมต่เห็นชอบั 

รา่งแผนปฏ่ิบัต่ัการขั้บัเคล่้�อนวาระแห่งชาต่เร่�องการแก้ไข้ปญั่หามล้พัษ่์ฝุ่น่ล้ะอองแล้ะแผนเฉพัาะกจ่ัเพ่ั�อการแก้ไข้

ปัญ่หามล้พั่ษ์ด้านฝุ่่นล้ะออง พัร้อมทั�งแต่งตั�งคณะอนุกรรมการป้องกันแล้ะแก้ไข้ปัญ่หาไฟื้ป่า หมอกควัน  

แล้ะฝุ่่นล้ะออง เพั่�อเป็นกล้ไกหล้ักในการดูแล้แล้ะรับัม่อกับัสถานการณ์ 
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สิ่ถานกี่ารู้ณ์คุณภูาพัอากี่าศึ

จัากรายงานสถานการณ์มล้พั่ษ์ข้องประเทศึไทย ปี พั.ศึ. 2564 โดยกรมควบัคุมมล้พั่ษ์ สถานีตรวจัวัดคุณภาพั

อากาศึอัตโนมัต่ทั�วประเทศึ (77 สถานี จัาก 46 จัังหวัด) ตรวจัพับัจัำนวนวันในรอบัปีที�คณุภาพัอากาศึเกน่คา่มาตรฐาน  

41 จัังหวัด แล้ะไม่เก่นค่ามาตรฐาน 5 จัังหวัด ในภาพัรวมคุณภาพัอากาศึมีแนวโน้มดีกว่าปีที�ผ่านมา ซึ่ึ�งพัาราม่เตอร์

ที�ยังเป็นปัญ่หา ค่อ 

ฝุ่นล้ะอองขนาดเล้็กี่	PM2.5พับัค่าเฉล้ี�ย 24 ชั�วโมงสูงสุดอยู่ในช่วง 29-414 ไมโครกรัมต่อ

ล้กูบัาศึก์เมตร (มคก./ล้บั.ม.) (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ล้บั.ม.) คา่เฉล้ี�ยรายปีอยูใ่นช่วง 10-40 

มคก./ล้บั.ม. (ค่ามาตรฐาน 25 มคก./ล้บั.ม.) โดยมีค่าเฉล้ี�ยรายปีแล้ะจัำนวนวันที�เก่น

มาตรฐานล้ดล้งจัากปี พั.ศึ. 2563 ในเก่อบัทุกพั่�นที�ข้องประเทศึ

ฝุ่นล้ะอองขนาดเล้็กี่	PM10 พับัค่าเฉล้ี�ย 24 ชั�วโมงสูงสุดอยู่ในช่วง 42-527 มคก./ล้บั.ม. 

(ค่ามาตรฐาน 120 มคก./ล้บั.ม.) ค่าเฉล้ี�ยรายปีอยู่ในช่วง 19-99 มคก./ล้บั.ม. (ค่ามาตรฐาน 

50 มคก./ล้บั.ม.) ซึ่ึ�งล้ดล้งจัากปีที�ผ่านมาในทุกพั่�นที� โดยมีเพัียงพั่�นที�ตำบัล้หน้าพัระล้าน 

จัังหวัดสระบัุรี ที�ยังเก่นค่ามาตรฐาน

กี่๊าซ่โอโซ่น	(O3) พับัค่าเฉล้ี�ย 1 ชั�วโมงสูงสุดข้องแต่ล้ะจัุดตรวจัวัดอยู่ในช่วง 59-178 ส่วน

ในพัันล้้านส่วน (พัีพัีบัี) (ค่ามาตรฐาน 100 พัีพัีบัี) แล้ะมีค่าเฉล้ี�ย 8 ชั�วโมงสูงสุดอยู่ในช่วง 

50-141 พัีพัีบัี (ค่ามาตรฐาน 70 พัีพัีบัี) โดยค่าเฉล้ี�ยทุกพั่�นที�ทั�วประเทศึมีค่าเก่นมาตรฐาน

กี่๊าซ่ไนโตรู้เจันไดออกี่ไซ่ด์	 ซั่ล้เฟิอร์ู้ ไดออกี่ไซ่ด์	 คารู้์บอนมอนนอกี่ไซ่ด์	 (NO2,  
SO2,	 CO) อยู่ในเกณฑ์์มาตรฐานในเก่อบัทุกพั่�นที�ที�มีการตรวจัวัด ยกเว้นไนโตรเจัน 

ไดออกไซึ่ด์พับัเก่นค่ามาตรฐาน 1 ชั�วโมง ในพั่�นที�ตำบัล้บัางโปรง อำเภอเม่อง จัังหวัด

สมุทรปราการ

ทั�งนี� ปี พั.ศึ. 2560 – 2563 ประเทศึไทยประสบัปัญ่หาปร่มาณฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็ก PM2.5 สูงมากจันถึงระดับั

ที�มีผล้กระทบัต่อสุข้ภาพั (เก่น 90 ไมโครกรัม/ลู้กบัาศึก์เมตร) ซึ่ึ�งมีค่าเฉล้ี�ยรายปีทั�งประเทศึเพั่�มขึ้�น โดยเฉพัาะ 

ในพั่�นที�กรุงเทพัมหานครแล้ะปร่มณฑ์ล้มีค่าเก่นมาตรฐาน หน่วยงานที�เกี�ยวข้้องได้มีการดำเน่นการเพั่�อป้องกัน 

แล้ะแก้ไข้ปัญ่หาฝุ่น่ล้ะออง โดยได้กำหนดให้มกีารแก้ไข้ปัญ่หามล้ภาวะด้านฝุ่น่ล้ะอองเป็นวาระแห่งชาต ่แล้ะกำหนด

มาตรการแล้ะแนวทางการดำเน่นงานเพั่�อเตรียมการป้องกันแล้ะล้ดปัญ่หาฝุ่่นล้ะออง PM2.5 ด้วย 3 มาตรการ ค่อ  

(1) การเพ่ั�มประสท่ธภ่าพัล้ะความเข้ม้งวดในการบัรห่ารจัดัการเชง่พั่�นที� (2) การปอ้งกันแล้ะล้ดการเกด่มล้พัษ่์ที�ตน้ทาง 

(ยานพัาหนะ อุตสาหกรรม การเผาในที�โล้่ง) แล้ะ (3) การเพั่�มประส่ทธ่ภาพัการบัร่หารจััดการมล้พั่ษ์แล้ะพััฒนา 

เคร่อข้่ายการต่ดตามตรวจัสอบัคุณภาพัอากาศึ

40  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื



อากี่าศึแล้ะมล้พัิษทัางอากี่าศึ

อากาศึ คอ่สารผสมที�เกด่จัากก๊าซึ่หล้ายชนด่ ประกอบัด้วย ไนโตรเจันร้อยล้ะ 78 ออกซึ่เ่จันร้อยล้ะ 21 อาร์กอน

ร้อยล้ะ 0.9 ส่วนที�เหล้่อค่อ ไอน�ำ คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ แล้ะก๊าซึ่อ่�น ๆ โดยอากาศึบัร่สุทธ่�จัะไม่มีสี ไม่มีกล่้�น  

แล้ะไม่มรีส ซึึ่�งมวล้ก๊าซึ่ทั�งหมดที�หอ่หุม้ผว่โล้ก เรียกว่า บัรรยากาศึ เม่�อรวมกับัปจััจัยัทางกายภาพั เช่น แรงล้ม อณุหภูม่ 

แล้ะแสงอาท่ตย์ ส่งผล้ให้ปร่มาณแล้ะองค์ประกอบัข้องก๊าซึ่ในอากาศึเปล้ี�ยนแปล้งไปตามเวล้าแล้ะสถานที�

มล้พั่ษ์ทางอากาศึ ค่อภาวะอากาศึที�มีสารเจั่อปนอยู่ในปร่มาณที�สูงกว่าระดับัปกต่เป็นเวล้านานพัอที�จัะทำให้

เก่ดอันตรายแก่มนุษ์ย์ สัตว์ พั่ช หร่อทรัพัย์ส่นต่าง ๆ  มล้พั่ษ์ทางอากาศึแบั่งตามแหล้่งกำเน่ดได้เป็น 2 แหล้่งใหญ่่ ค่อ

1) เก่ดข้ึ�นเองตามธรรมชาต่ เช่น ฝุ่่นล้ะอองจัากล้มพัายุ แผ่นด่นไหว ภูเข้าไฟื้ระเบั่ด  ไฟื้ไหม้ป่า 

2) เกด่จัากการกระทำข้องมนุษ์ย์ เช่น มล้พัษ่์จัากท่อไอเสียรถยนต์ กจ่ักรรมทางการเกษ์ตร โรงงานอุตสาหกรรม 

การระเหยข้องก๊าซึ่บัางชน่ดจัากข้ยะมูล้ฝ่อยแล้ะข้องเสีย  

สารมล้พั่ษ์ทางอากาศึที�สำคัญ่แล้ะมีการต่ดตามเฝ่้าระวังเพั่�อใช้เป็นดัชนีคุณภาพัอากาศึ (Air Quality Index : 

AQI) สำหรับัรายงานสถานการณ์มล้พั่ษ์ทางอากาศึในแต่ล้ะพั่�นที� ได้แก่

	 กี่๊าซ่คารู้์บอนมอนอกี่ไซ่ด์	 (CO) เก่ดจัากการเผาไหม้ที�ไม่สมบัูรณ์ข้องเช่�อเพัล้่งที�มีคาร์บัอนเป็น

องค์ประกอบั

	 กี่๊าซ่ไนโตรู้เจันไดออกี่ไซ่ด์	(NO2) พับัทั�วไปในธรรมชาต่ หร่อเก่ดจัากการเผาไหม้เช่�อเพัล้่งต่าง ๆ 

แล้ะอุตสาหกรรมบัางชน่ด 

	 กี่๊าซ่ซ่ัล้เฟิอรู้์ ไดออกี่ไซ่ด์	 (SO2) เก่ดจัากธรรมชาต่แล้ะการเผาไหม้เช่�อเพัล้่งที�มีกำมะถัน 

เป็นส่วนประกอบั สามารถรวมตัวกับัสารมล้พั่ษ์อ่�นแล้้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่่นข้นาดเล้็กได้

	 กี่๊าซ่โอโซ่น	 (O3) เก่ดข้ึ�นได้ทั�งในระดับัชั�นบัรรยากาศึที�สูงจัากผ่วโล้กแล้ะใกล้้พั่�นด่น ก๊าซึ่โอโซึ่น 

ที�เปน็สารมล้พัษ่์ ค่อ กา๊ซึ่โอโซึ่นในชั�นบัรรยากาศึที�ใกล้พ้ั่�นดน่ เกด่จัากปฏิก่ร่ย่าระหวา่งกา๊ซึ่ออกไซึ่ด์

ข้องไนโตรเจันแล้ะสารประกอบัอ่นทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิ่ก่ร่ยา

	 ฝุ่นล้ะอองขนาดเล็้กี่	หรู้ือ	Particulate	Matter	 (PM) ค่อ อนุภาคข้องแข็้งแล้ะหยดล้ะออง

ข้องเหล้วที�แข้วนล้อยกระจัายอยู่ในอากาศึ มีข้นาดตั�งแต่ 0.002 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับั 1 ใน 

1,000 ส่วนข้องเมตร) ไปจันถึงข้นาดใหญ่่กว่า 100 ไมครอน หากมีข้นาดเล้็กจัะแข้วนล้อยอยู่ 

ในอากาศึได้นาน ฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็กที�มีการต่ดตามเฝ่้าระวัง ได้แก่ 

	 ฝุ่นล้ะอองขนาดไม่เกี่่น	10	ไมครู้อน	(PM10) เก่ดจัากการเผาไหม้เช่�อเพัล้่ง การเผาในที�โล้่ง 

กระบัวนการอุตสาหกรรม การบัด การโม่ หร่อการทำให้เป็นผงจัากการก่อสร้าง

	 ฝุ่นล้ะอองขนาดไม่เก่ี่น	 2.5	 ไมครู้อน	 (PM2.5) เก่ดจัากการเผาไหม้ โดยปี พั.ศึ. 2560  

พับัว่า เก่ดจัากการเผาในที�โล้่งร้อยล้ะ 54 กระบัวนการอุตสาหกรรมร้อยล้ะ 17 การคมนาคม

ข้นส่งร้อยล้ะ 13 การผล้่ตไฟื้ฟื้้าร้อยล้ะ 9 ที�อยู่อาศึัยแล้ะแหล้่งธุรก่จัการค้าร้อยล้ะ 7  

(กรมควบัคุมมล้พั่ษ์, 2562)
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สำหรับัประเทศึไทย สาเหตุการเก่ดฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็กส่วนใหญ่่จัะแตกต่างกันตามพั่�นที� เช่น ภาคเหน่อ 

เก่ดจัากการเผาในพั่�นที�จัำนวนมาก บัร่เวณตำบัล้หน้าพัระล้าน จัังหวัดสระบัุรี เก่ดการฟุ้ื้งกระจัายข้องฝุ่่นล้ะออง 

จัากโรงงานอุตสาหกรรมเหม่องห่นในพั่�นที�แล้ะพั่�นที�ใกล้้เคียง การจัราจัร การบัรรทุกข้นส่งในพั่�นที� แล้ะถนนชำรุด 

ส่วนกรุงเทพัมหานครแล้ะปร่มณฑ์ล้เก่ดมาจัาก 2 ปัจัจััยหล้ัก ค่อ (1) สภาวะทางอุตุน่ยมว่ทยา ในช่วงต้นป ี

มีความกดอากาศึสูง ส่งผล้ให้มีช่วงที�สภาพัอากาศึน่�ง ล้มสงบั ทำให้ฝุ่่นล้ะอองสะสมในบัรรยากาศึแล้ะมีปร่มาณ 

เพ่ั�มสูงข้ึ�น (2) แหล้่งกำเน่ดมล้พั่ษ์หล้ักภายในพั่�นที� ได้แก่ การจัราจัรโดยเฉพัาะยานพัาหนะที�ใช้เคร่�องยนต์ดีเซึ่ล้  

การเผาในที�โล้่งเพั่�อกำจััดเศึษ์วัสดุการเกษ์ตร แล้ะโรงงานอุตสาหกรรม

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของอากี่าศึ

อากาศึเป็นส่�งที�อยู่รอบัตัวเรา มีความสำคัญ่แล้ะประโยชน์ต่อส่�งมีชีว่ตบันโล้ก ดังนี�

จัำาเป้็นต่อส่ิ่�งม่ช้่วิต อากาศึเป็นส่�งจัำเป็นต่อการดำรงชีว่ตข้องส่�งมีชีว่ต โดยใช้ออกซึ่่เจัน 

ในการหายใจั ใช้คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ในการสร้างอาหารข้องพั่ช เป็นตัวกล้างในการเคล้่�อนที� 

ข้องเสียงทำให้ได้ย่นเสียงต่าง ๆ รอบัตัว แล้ะช่วยให้เก่ดการลุ้กไหม้ข้องเช่�อเพัล้่ง 

ป้รู้ับอุณหภู้ม่ของโล้กี่ให�เหมาะสิ่ม ทำให้โล้กไม่ได้รับัความร้อนมากเก่นไปในเวล้ากล้างวัน  

แล้ะกักเก็บัความร้อนไว้ไม่ให้โล้กเย็นล้งอย่างรวดเร็วในเวล้ากล้างค่น

ป้้องกี่ันรู้ังสิ่่ทั่�เป้็นอันตรู้ายกี่ับส่ิ่�งม่ช้่วิต บัรรยากาศึที�ห่อหุ้มโล้กทำหน้าที�กรองแล้ะดูดซึ่ับั 

รังสีอัล้ตราไวโอเล้ต (UV) ไม่ให้ผ่านเข้้าสู่โล้กมากจันเป็นอันตรายต่อส่�งมีชีว่ต 

ป้้องกี่ันอันตรู้ายจัากี่ส่ิ่�งทั่�มาจัากี่ภูายนอกี่โล้กี่ ช่วยเผาไหม้วัตถุที�ตกมาจัากนอกโล้ก 

ใหก้ล้ายเป็นอนภุาคเล้ก็ ๆ  จันไมเ่ปน็อนัตรายต่อมนษุ์ยแ์ล้ะทรัพัยส์น่ เชน่ อกุกาบัาต ข้ยะอวกาศึ 

ทัำาให�เก่ี่ดป้รู้ากี่ฏกี่ารู้ณ์ทัางธรู้รู้มช้าต่	  การเคล่้�อนที�ข้องอากาศึแล้ะความแตกต่างข้อง 

อุณหภูม่ (ความกดอากาศึ) จัะทำให้เก่ดล้ม เมฆ ฝ่น

ทัำาให�ทั�องฟิ้าม่สิ่่สิ่วยงาม อนุภาคข้องส่�งอ่�นที�ปนอยู่กับัก๊าซึ่ในบัรรยากาศึจัะทำให้แสงหักเห  

จัึงมองเห็นท้องฟ้ื้ามีแสงสีที�งดงามแทนที�จัะเห็นเป็นสีดำม่ด แล้ะก๊าซึ่โอโซึ่นซึึ่�งมีสีน�ำเง่น 

ยังช่วยให้มองเห็นท้องฟื้้าเป็นสีครามหร่อสีฟื้้าสดใส
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ผล้กี่รู้ะทับจัากี่มล้พัิษทัางอากี่าศึ		

ผล้กี่รู้ะทับต่อสิุ่ขภูาพั องค์การอนามัยโล้ก (WHO) รายงานว่า ในแต่ล้ะปีมีผู้เสียชีว่ต

จัากโรคไม่ต่ดต่อราว 4.2 ล้้านคน ซึ่ึ�งมีสาเหตุมาจัากมล้พั่ษ์ทางอากาศึภายนอกอาคาร 

โดยร้อยล้ะ 38 เสียชีว่ตจัากโรคหัวใจั ร้อยล้ะ 20 เสียชีว่ตจัากโรคหล้อดเล้่อดสมอง  

แล้ะร้อยล้ะ 43 เสียชีว่ตจัากโรคที�เกี�ยวกับัปอด เน่�องจัากมล้พั่ษ์ทางอากาศึส่งผล้กับั

สขุ้ภาพัโดยตรง เชน่ ฝุ่น่ล้ะอองข้นาดเล้ก็ PM2.5 สามารถแพัรก่ระจัายเข้้าสูท่างเดน่หายใจั 

กระแสเล้อ่ด แล้ะแทรกซึ่มึสูก่ระบัวนการทำงานข้องอวยัวะตา่ง ๆ  ทำใหเ้กด่การอกัเสบั

เฉียบัพัล้ันที�หล้อดล้มจันมีอาการไอแล้ะเสมหะ โรคหอบัห่ดแล้ะโรคที�เกี�ยวกับัระบับั 

ทางเด่นหายใจั ระคายเค่องในโพัรงจัมูก อาการภูม่แพั้กำเร่บัแล้ะหายใจัไม่สะดวก  

หรอ่ก๊าซึ่คาร์บัอนมอนอกไซึ่ด์จัะไปล้ดความสามารถข้องเล้อ่ดในการเป็นตัวนำออกซึ่เ่จัน

จัากปอดไปยังเน่�อเย่�อต่าง ๆ ทำให้เก่ดภาวะข้าดออกซึ่่เจัน (Hypoxia) ได้

ผล้กี่รู้ะทับต่อรู้ะบบน่เวศึแล้ะส่ิ่�งกี่่อสิ่รู้�าง เช่น ก๊าซึ่ซัึ่ล้เฟื้อร์ไดออกไซึ่ด์ เม่�อรวมกับั 

น�ำฝ่นที�ตกล้งมาจัะมีสภาพัความเป็นกรด ส่งผล้ต่อระบับัน่เวศึ ป่าไม้ แหล่้งน�ำ  

แล้ะส่�งมีชีว่ตต่าง ๆ รวมถึงการกัดกร่อนอาคารบั้านเร่อนแล้ะโบัราณสถาน โดยเฉพัาะ 

ส่�งก่อสร้างที�ท�าด้วยโล้หะจัะเก่ดการสึกกร่อนเสียหาย 

ผล้กี่รู้ะทับตอ่กี่ารู้คมนาคม มล้พัษ่์ทางอากาศึจัะทำให้ทศัึนวสั่ยแย่ล้ง แล้ะมีผล้ท�าให้

อณุหภมูอ่ากาศึล้ดต�ำล้งกว่าปกต ่ซึ่ึ�งกอ่ใหเ้กด่อบุัตัเ่หตใุนการคมนาคมข้นส่งทั�งทางบัก 

น�ำ แล้ะอากาศึ

ผล้กี่รู้ะทับต่อเศึรู้ษฐก่ี่จั	การมีหมอกควันมากกว่าปกต่ส่งผล้ต่อการท่องเที�ยว ทำให้

จัำนวนนักท่องเที�ยวล้ดล้ง รายได้เข้้าสู่ภาคธุรก่จัท่องเที�ยวล้ดล้ง ซึึ่�งหากเก่ดข้ึ�นเป็น 

ระยะเวล้านานอาจัส่งผล้ให้เก่ดภาวะการว่างงานข้องประชาชนในพั่�นที�
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แนวทัางกี่ารู้จััดกี่ารู้มล้พัิษอากี่าศึ

การจััดการมล้พั่ษ์ทางอากาศึควรมีการเฝ่้าระวัง ควบัคุม แล้ะป้องกันการปล้่อยมล้พ่ัษ์จัากแหล้่งกำเน่ด 

ให้เหล้่อน้อยที�สุด ในการจััดการแก้ไข้ปัญ่หามล้พั่ษ์ทางอากาศึมีหล้ายว่ธี ซึ่ึ�งแนวทางที�ได้นำเสนอเป็นแนวทาง 

ที�ทุกคนสามารถปฏิ่บััต่ได้ด้วยตนเองในว่ธีง่าย ๆ ดังนี� 

ช่วยกันปลู้กต้นไม้ เน่�องจัากต้นไม้จัะช่วยดูดซึ่บััก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ แล้ะคายก๊าซึ่ออกซึ่เ่จัน 

ที�ใช้ในการหายใจั อีกทั�งยังช่วยดักจัับัฝุ่่นล้ะออง

ไม่เผาข้ยะที�ทำให้เก่ดควันพั่ษ์แล้ะล้ดการเผาในที�โล้่ง

ช่วยกันสนับัสนุนการใช้เทคโนโล้ยีการเกษ์ตร โดยนำวัสดุเหล้่อใช้มาทำเป็นพัล้ังงาน

ช่วยกันกวดข้ันรถที�ปล่้อยควันดำ ล้ดการใช้ยานพัาหนะส่วนตัว เล้่อกใช้ระบับัข้นส่งสาธารณะ 

หรอ่ข้นส่งมวล้ชน เช่น รถเมล้์ รถไฟื้ฟื้้า รถไฟื้ใต้ด่น ให้มากข้ึ�น

ป้องกัน ล้ดการเก่ดแล้ะปล่้อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึ โดยการเปล้ี�ยนรูปแบับัหร่อเคร่�องม่อต่าง ๆ  

ที�ใช้ในการผล้่ต เช่น การใช้กระแสไฟื้ฟื้้าหร่อกำล้ังไอน�ำแทนเคร่�องยนต์ที�ใช้น�ำมัน

ควบัคุมระบับัการก่อสร้างให้มีฝุ่่นน้อยที�สุด
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ตัวอย่างกี่รู้ณ่แล้ะกี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้ป้้องกี่ันแล้ะรู้ักี่ษาคุณภูาพัอากี่าศึ

กี่ารู้แกี่� ไขสิ่ถานกี่ารู้ณ์	PM2.5	ของโรู้งเรีู้ยนรูุ้ง่อรุู้ณ	กี่รุู้งเทัพัมหานครู้ จัากปัญ่หาฝุ่น่ล้ะอองข้นาดเล็้ก PM2.5 

ที�มีผล้กระทบัต่อร่างกายแล้ะสุข้ภาพัโดยตรง ในปี พั.ศึ. 2562 โรงเรียนได้มีมาตรการเฝ่้าระวัง ควบัคุม แล้ะป้องกัน 

PM2.5 ดังนี�

กี่ารู้เฝ้ารู้ะวัง

• ต่ดตั�งเคร่�องวัดค่าฝุ่่นที�ได้มาตรฐาน ทำสถ่ต่ข้้อมูล้ที�ชัดเจันเพ่ั�ออ้างอ่งแล้ะออกแบับัก่จักรรมการเรียน 

ให้เหมาะสม กำหนดเวล้าการมาแล้ะกล้ับัข้องนักเรียน กำหนดจัุดแจั้งเต่อนภายในโรงเรียนเพั่�อประกาศึ 

ถึงข้้อควรปฏิ่บััต่แล้ะข้้อห้ามแบับัทันที (real time) อ้างอ่งจัากข้้อมูล้ที�ชัดเจัน น่าเช่�อถ่อ

• จััดตั�งกลุ้่มครูที�จัะทำหน้าที�ต่ดตามสถานการณ์ หาทางแก้ปัญ่หาร่วมกับัผู้ปกครอง นักว่ชาการ

• คัดกรองกลุ้่มเสี�ยง เพั่�อคอยสังเกต ดูแล้ป้องกัน

กี่ารู้ควบคุม

• ล้ดจัำนวนรถยนต์ที�เข้า้มาในเข้ตโรงเรียนที�ใกล้อ้าคารเรียน โดยข้อความร่วมมอ่จัากครู บัคุล้ากร ผูป้กครอง

ในการดับัเคร่�องยนต์ แล้ะกำหนดจัุดรับัส่งนักเรียนด้านนอกที�ห่างจัากเข้ตอาคารเรียน 

• เพั่�มจัุดปล้อดภัย (Safe Zone) ในโรงเรียน โดยการต่ดตั�งเคร่�องฟื้อกอากาศึในห้องปิดที�นักเรียนใช้ เช่น  

ห้องสมุด ห้องประชุม ห้อง IT ห้องว่ทยาศึาสตร์ ห้องพัล้ะ ห้องดนตรี

กี่ารู้ป้้องกี่ัน

• ปรับัเปล้ี�ยนบัร่เวณที�รับัมล้พั่ษ์โดยตรง เช่น การทำระเบัียงที�มีระแนงไม้สำหรับัปลู้กแล้ะแข้วนไม้ประดับั 

ที�มีการว่จััยว่าดักจัับัฝุ่่นได้ เพั่�มพััดล้มไอน�ำเพั่�อช่วยในการดักจัับัฝุ่่น

• ทำม่านล้ะอองน�ำระยะความสูงประมาณ 12 เมตร ผ่านส่วนที�เป็นแปล้งผักเพั่�อนำน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ

• ใหค้วามรู้กบัันกัเรยีน กระตุ้นใหต้ระหนกัถงึผล้กระทบัที�จัะเกด่กบััตนเอง แล้ะการดแูล้ตนเองในสภาวะวก่ฤต่

จัากการดำเน่นมาตรการทั�งหมด ได้รับัความร่วมม่อเป็นอย่างดีจัากครู นักเรียน ผู้ปกครอง แล้ะที�ปรึกษ์า  

ในการจััดการต่อสถานการณ์ฝุ่่นล้ะออง PM2.5 ที�เก่นค่ามาตรฐาน

 0-2870-7512-3, 0-2840-2501-4

 info@roong-aroon.ac.th
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แหล้่งข�อม้ล้เพัิ�มเต่ม

 ต่ดตามสถานการึณ์ค�าฝึุ่น PM2.5 ปี 2563 

- สำนักงานพััฒนาเทคโนโล้ยีอวกาศึแล้ะภูม่สารสนเทศึ (องค์การมหาชน) หร่อ GISTDA 

https://gistda.or.th/main/th/node/3419

 รึายงานสถานการึณ์แล้ะคุณภาพัอากาศึปรึะเที่ศึไที่ย

- กรมควบัคุมมล้พั่ษ์ 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=0

 ค้�มือเก่�ยวกับัมล้พั่ษที่างอากาศึ

- จัุฬาล้งกรณ์มหาว่ทยาล้ัย 

https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/chula-pm25-booklet-1.pdf

- เคร่อข้่ายอากาศึสะอาด ประเทศึไทย 

http://www.tei.or.th/file/library/2019-clean-air-white-paper_26.pdf 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/08/9f177db4-

clean-air-blue-paper.pdf

 ข้อม้ล้เก่�ยวกับัมล้พั่ษที่างอากาศึ

- กรมส่งเสร่มคุณภาพัส่�งแวดล้้อม 

https://datacenter.deqp.go.th/knowledge/อากาศึ/มล้พั-ษ์ทางอากาศึ/
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2.4	พัล้ังงาน

สาระการเรียนรู้: ว่ทยาศึาสตร์

ตัวชี�วัด: 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

พัล้ังงาน อยู่รอบต่ัวิมนุษย์ในหล�ยรูป็แบบ เชี่น พลังง�นลม พลังง�นนำ�� พลังง�นแสำงอ�ทุิต่ย์ 
นอกจ�กนี� ยังมีพลังง�นไฟฟ�้ทุี�มีส่ำวินสำำ�คััญต่่อก�รดำ�รงชีีวิิต่ ไม่วิ่�จะเป็น็ก�รเดินทุ�ง  

ก�รใชี้อุป็กรณ์ไฟฟ�้ในชีีวิิต่ป็ระจำ�วิัน อุป็กรณ์ทุ�งก�รแพทุย์ และอุป็กรณ์ส่ำ�อสำ�ร

ป้รู้ะเทัศึไทัยป้ล้่อยกี่๊าซ่เรู้ือนกี่รู้ะจักี่เป้็นอันดับทั่�	21	ของโล้กี่	
โดยภูาคพัล้ังงานเป้็นภูาคทั่�ป้ล้่อยกี่๊าซ่เรู้ือนกี่รู้ะจักี่มากี่ทั่�สิุ่ดถึงรู้�อยล้ะ	70

ประเทศึไทยมีการใช้พัล้ังงานในหล้ายภาคส่วน ทั�งภาคการข้นส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศึรษ์ฐก่จั 

อ่�น ๆ แต่ภาคที�ปล่้อยก๊าซึ่เร่อนกระจักมากที�สุดค่อ ภาคการผล้่ตไฟื้ฟ้ื้า เน่�องจัากเป็นพัลั้งงานใกล้้ตัว 

ที�เราใช้ในชีว่ตประจัำวัน พัล้ังงานไฟื้ฟื้้านั�นเก่ดจัากเคร่�องกำเน่ดไฟื้ฟื้้าข้องโรงไฟื้ฟื้้าที�ใช้เช่�อเพัล้่งฟื้อสซ่ึ่ล้ 

ในการผล้่ตเป็นส่วนใหญ่่ ซึ่ึ�งในช่วง 6 ปี ที�ผ่านมา (พั.ศึ. 2558 - 2563) ประเทศึไทยใช้ก๊าซึ่ธรรมชาต่ 

ในการผล้่ตไฟื้ฟ้ื้ามากที�สุด รองล้งมาค่อพัลั้งงานหมุนเวียนแล้ะพัล้ังงานอ่�น ๆ (ฟื้้น แกล้บั กากอ้อย  

วสัดเุหล้อ่ใชท้างการเกษ์ตร ข้ยะ กา๊ซึ่ชวีภาพั เช่�อเพัล้ง่ชวีภาพั แล้ะกา๊ซึ่เหล้อ่ใชจ้ัากกระบัวนการผล้ต่) ถา่นหน่/

ล้ก่ไนต์ แล้ะน�ำมันดีเซึ่ล้ (กรมพััฒนาพัลั้งงานทดแทนแล้ะอนุรกัษ์พ์ัลั้งงาน, 2564) การเผาไหม้เช่�อเพัล่้งฟื้อสซ่ึ่ล้

เหล้า่นี�เปน็สาเหตุสำคัญ่ที�ทำให้เกด่การปล่้อยก๊าซึ่เรอ่นกระจักจัำนวนมหาศึาล้ออกสูช่ั�นบัรรยากาศึ ซึึ่�งสง่ผล้

ให้สถานการณ์ภาวะโล้กร้อนทวีความรุนแรงมากย่�งข้ึ�น
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สิ่ถานกี่ารู้ณ์พัล้ังงาน

จัากรายงานสถานการณ์พัล้ังงานไทย ปี พั.ศึ. 2564 พับัว่าม ี

การใช้พัลั้งงานเช่งพัาณ่ชย์ข้ั�นสุดท้ายล้ดล้งร้อยล้ะ 0.4 จัากการใช้

น�ำมันสำเร็จัรูปที�ล้ดล้งจัากการแพัร่ระบัาดข้องโรคโคว่ด-19 ทำให้ 

มกีารจัำกัดการเด่นทาง มมีาตรการ Work From Home อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนข้องการใช้ไฟื้ฟ้ื้า ก๊าซึ่ธรรมชาต่ ถ่านห่นนำเข้้า แล้ะล้่กไนต์ 

ยังคงเพ่ั�มข้ึ�น ซึึ่�งสอดคล้้องกับัเศึรษ์ฐก่จัข้องประเทศึที�ปรับัตัวดีขึ้�น  

โดยพับัว่าพัล้งังานที�ใช้มากที�สดุ คอ่ น�ำมนัสำเรจ็ัรปูร้อยล้ะ 50 รองล้งมา

ค่อ ไฟื้ฟ้ื้าร้อยล้ะ 23 ซึึ่�งพัล้ังงานจัะถูกใช้ในสาข้าเศึรษ์ฐก่จัต่าง ๆ  

ค่อ สาข้าการข้นส่งร้อยล้ะ 39 สาข้าอุตสาหกรรมร้อยล้ะ 37  

สาข้าบั้านอยู่อาศึัยร้อยล้ะ 13 สาข้าธุรก่จัการค้าร้อยล้ะ 8 แล้ะสาข้า

เกษ์ตรกรรมร้อยล้ะ 3 (ภาพัที� 4) โดยพัล้ังงานที�ใช้เป็นพัล้ังงานที� 

นำเข้้ามาจัากต่างประเทศึมากถึงร้อยล้ะ 69

ภาพัที่่� 4 การใช้พัล้ังงานในสาข้าต่าง ๆ

ถึงแม้การใช้พัล้ังงานในปี พั.ศึ. 2564 จัะล้ดล้งแต่เป็นเพัราะสถานการณ์โรคระบัาดโคว่ด-19 ซึ่ึ�งไม่ใช่ 

สภาวะปกต่ เม่�อสถานการณ์คล้ี�คล้ายความต้องการพัลั้งงานข้องประเทศึจัะยังเพ่ั�มข้ึ�นต่อไปตามการเต่บัโตข้อง

เศึรษ์ฐก่จั ในข้ณะที�พัล้ังงานเช่�อเพัล้่งกำล้ังจัะหมดล้ง ผนวกกับัผล้กระทบัด้านส่�งแวดล้้อมที�เก่ดจัากการใช้พัล้ังงาน

เช่�อเพัล้่งปร่มาณมาก ทำให้ต้องมีการเปล้ี�ยนแปล้งรูปแบับัข้องพัล้ังงานแล้ะแหล้่งพัล้ังงานไฟื้ฟื้้าที�ใช้ ภาครัฐ 

จังึหันมาให้ความสำคัญ่แล้ะใช้พัลั้งงานทางเล้อ่กหรอ่พัลั้งงานทดแทนเพ่ั�มมากข้ึ�น โดยปี พั.ศึ. 2564 การผล้ต่พัลั้งงาน

ในประเทศึล้ดล้งร้อยล้ะ 3.73 เม่�อเทียบักับัปีก่อน โดยมีการใช้ไฟื้ฟื้้าแล้ะความร้อนที�ผล้่ตได้จัากพัล้ังงานทดแทน 

ได้แก่ พัล้ังงานแสงอาท่ตย์ พัล้ังงานล้ม พัล้ังงานน�ำ ชีวมวล้ ก๊าซึ่ชีวภาพั แล้ะข้ยะ โดยประเทศึไทยมีการใช้พัล้ังงาน

ทดแทน 10,527 พัันตันเทียบัเท่าน�ำมันด่บั ล้ดล้งจัากปี พั.ศึ. 2563 ร้อยล้ะ 12.25 เน่�องจัากการระบัาดข้อง 

โรคโควด่-19 ทำให้มกีารใช้พัล้งังานน้อยล้ง คด่เป็นสดัสว่นตอ่การใชพ้ัล้งังานข้ั�นสดุทา้ยทั�งหมดเทา่กบััรอ้ยล้ะ 13.31 

เม่�อพัจ่ัารณาในภาพัรวมประเทศึไทยมปีระสท่ธภ่าพัการใชพ้ัล้งังานสงูข้ึ�นตามล้ำดบัั เน่�องจัากมกีารสง่เสรม่การผล่้ต

พัล้ังงานที�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม แล้ะการส่งเสร่มการใช้พัล้ังงานอย่างมีประส่ทธ่ภาพัเพั่�มมากข้ึ�น

ป้รู้ะเภูทัของพัล้ังงาน

พัล้ังงาน ค่อความสามารถในการทำงานข้องส่�งมีชีว่ต วัตถุ หร่อสสารต่าง ๆ เช่น การหายใจั การเคล้่�อนที�  

หร่อการเปล้ี�ยนแปล้งสถานะข้องสสาร กระบัวนการเหล้่านี�สามารถดำเน่นได้เพัราะพัล้ังงานในธรรมชาต่ พัล้ังงาน

เป็นปัจัจััยพั่�นฐานข้องระบับัซึ่ึ�งไม่มีวันสูญ่สล้าย แต่สามารถเปล้ี�ยนไปอยู่ในรูปแบับัต่าง ๆ ตาม “กฎการอนุรักษ์์

พัล้งังาน” เช่น พัล้งังานนว่เคล้ยีร์ พัล้งังานความรอ้น พัล้งังานไฟื้ฟื้า้ ทรพััยากรพัล้งังานที�นำมาใชป้ระโยชนใ์นปจััจับุันั

สามารถแบั่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่่ ดังนี�

1)	 พัลั้งงานทั่�ใช้�แล้�วหมดไป้หรู้ือพัลั้งงานสิ่่�นเป้ล้ือง	 (Non-renewable	Energy) เป็นพัล้ังงาน 

ที�ได้จัากทรัพัยากรธรรมชาต่ที�ใช้แล้้วหมดไป ไม่สามารถนำกลั้บัมาใช้ได้อีก หร่อไม่สามารถเก่ดขึ้�นใหม่

ทดแทนพัล้ังงานที�ใช้ไปแล้้วได้ในเวล้าอันสั�น ซึ่ึ�งแหล้่งพัล้ังงานเหล้่านี� ได้แก่ 

การข้นส่ง, 39%

อุตสาหกรรม, 37%

บั้านอยู่อาศึัย
13%

ธุรก่จัการค้า, 8 เกษ์ตรกรรม, 3
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ถ่านห่น	 เป็นห่นตะกอนชน่ดหนึ�งซึ่ึ�งสามารถต่ดไฟื้ได้ เก่ดจัากซึ่ากพั่ชที�ทับัถมกัน 

ด้วยความกดดันใต้พั่�นโล้กเป็นระยะเวล้านาน เป็นแหล้่งพัล้ังงานที�พับัมากที�สุดในโล้ก 

นำ�ามนัดบ่ มลี้กัษ์ณะเปน็ข้องเหล้วสดีำ ประกอบัดว้ยสารไฮโดรคารบ์ัอนในปรม่าณมาก 

เก่ดจัากซึ่ากพั่ชซึ่ากสัตว์ที�ตายล้งทับัถมกัน แล้้วถูกปกคลุ้มด้วยโคล้น ทราย  

แล้ะตะกอนด่น เม่�อเจัอความร้อนแล้ะแรงกดดันจัากภายในโล้กทำให้กล้ายเป็น 

น�ำมันด่บั เป็นแหล้่งพัล้ังงานที�ถูกนำมาใช้มากที�สุดในโล้ก

กี่๊าซ่ธรู้รู้มช้าต่ เก่ดจัากการทับัถมข้องซึ่ากส่�งมีชีว่ตทั�งพั่ชแล้ะสัตว์ผ่านความร้อน 

แล้ะแรงกดดนัจัากภายในโล้ก จันเกด่การรวมตวักนัเปน็กา๊ซึ่ธรรมชาตที่�มไีฮโดรคารบ์ัอน

ต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบั พับัในชั�นห่นบัร่เวณเดียวกับัน�ำมันปิโตรเล้ียม เป็นแหล้่ง

พัล้ังงานที�ให้ความร้อนได้มากกว่าแล้ะสะอาดกว่าเช่�อเพัล้่งฟื้อสซึ่่ล้อ่�น

แรู้่น่วเคล้่ยร์ู้	 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที�เก่ดตามธรรมชาต่ ซึึ่�งเป็นธาตุพัล้ังงานสูง 

ที�สามารถแผ่รังสีแล้้วกล้ายเป็นอะตอมข้องธาตุใหม่ได้ การนำแร่น่วเคลี้ยร์มาใช้ 

ต้องมีการทำเหม่องสกัดออกมาจัากชั�นห่น การนำอะตอมข้องธาตุยูเรเนียม  

(ธาตุกัมมันตรังสี) มาทำให้แตกตัวในเตาปฏ่ิกรณ์น่วเคลี้ยร์จัะทำให้เก่ดพัลั้งงาน 

ความร้อนจัำนวนมหาศึาล้

2)	 พัลั้งงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy) เป็นพัล้ังงานที�ได้จัากแหล่้งพัล้ังงานที�ใช้แล้้ว 

สามารถหมุนเวียนกล้ับัมาใช้ได้อีก ซึ่ึ�งแหล้่งพัล้ังงานเหล้่านี� ได้แก่

พัล้งังานแสิ่งอาท่ัตย ์ใช้ประโยชน์ 2 รปูแบับั คอ่ รปูข้องความร้อน เช่น ตูอ้บัพัลั้งงาน

แสงอาท่ตย์ แล้ะรูปข้องพัลั้งงานไฟื้ฟ้ื้า เช่น เซึ่ล้ล์้แสงอาท่ตย์ (Solar cell)  

โดยหล้ักการทำงานข้องเซึ่ล้ล้์แสงอาท่ตย์ค่อ เม่�อแสงซึ่ึ�งเป็นคล้่�นแม่เหล้็กไฟื้ฟื้้า 

แล้ะมพีัลั้งงานกระทบักับัสารกึ�งตวันำจัะเกด่การถา่ยทอดพัลั้งงานระหวา่งกนั พัลั้งงาน

จัากแสงจัะทำให้เก่ดการเคล่้�อนที�ข้องกระแสไฟื้ฟ้ื้า (อ่เล็้กตรอน) ขึ้�นในสารกึ�งตัวนำ  

จัึงสามารถต่อกระแสไฟื้ฟื้้าไปใช้งานได้

พัล้ังงานล้ม ล้มเก่ดจัากการที�พั่�นผ่วโล้กรับัความร้อนจัากดวงอาท่ตย์ไม่เท่ากัน  

ส่วนใดรับัความร้อนมาก อากาศึบัร่เวณนั�นจัะข้ยายตัวทำให้มีความหนาแน่นน้อย 

แล้ะล้อยตัวสูงข้ึ�น อากาศึบัร่เวณข้้างเคียงที�เย็นแล้ะมีความหนาแน่นมากกว่า 

จัะเคล้่�อนเข้า้ไปแทนที� ทำใหเ้กด่กระแสล้ม พัล้งังานล้มเกด่จัากการที�ล้มพัดัผา่นใบัพัดั

กังหันแล้้วถ่ายทอดพัล้ังงานจัล้น์ ทำให้ใบัพััดเก่ดการหมุนรอบัแกนได้เป็นพัล้ังงานกล้

ออกมา
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พัล้ังงานนำ�า ได้จัากการเคล่้�อนที�ข้องน�ำ โดยแรงดึงดูดข้องโล้กทำให้น�ำเคล่้�อนที� 

จัากที�สูงล้งสู่ที�ต�ำ จัึงมีการนำพัล้ังงานน�ำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กักเก็บัน�ำไว ้

ในอ่างเก็บัน�ำเหน่อเข้่�อนเพั่�อปล้่อยน�ำล้งมาหมุนใบัพััดที�ต่อกับัเคร่�องกำเน่ดไฟื้ฟ้ื้า 

ใช้ผล้่ตกระแสไฟื้ฟ้ื้า โดยพัล้ังงานไฟื้ฟ้ื้าที�ได้ขึ้�นอยู่กับัปร่มาณน�ำ ความแตกต่างข้อง 

ระดับัน�ำ ประส่ทธ่ภาพัข้องกังหันน�ำแล้ะเคร่�องกำเน่ดไฟื้ฟื้้า นอกจัากนี� พัล้ังงานน�ำ 

ยังถูกนำไปใช้ในด้านอ่�น เช่น การชล้ประทาน การสีข้้าว การทอผ้า แล้ะใช้ในโรงเล้่�อย

พัล้ังงานความรู้�อนจัากี่ใต�พัิภูพั เป็นพัลั้งงานความร้อนตามธรรมชาต่ที�ได้จัาก 

แหล้่งความร้อนที� ถูกกักเก็บัอยู่ภายใต้ผ่วโล้ก พับัในบัร่เวณที�เรียกว่าจัุดร้อน  

(Hot spots) ซึ่ึ�งเปน็บัรเ่วณที�มกีารไหล้หรอ่แผก่ระจัายข้องความรอ้นจัากภายใตผ้ว่โล้ก

ข้ึ�นมาสูผ่ว่ด่นมากกว่าปกต ่มกัจัะพับับ่ัอน�ำร้อน น�ำพุัรอ้น หรอ่บ่ัอโคล้นเดอ่ดในบัรเ่วณ

ดังกล่้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยใช้กังหันไอน�ำแปล้งพัลั้งงานความร้อน 

ในน�ำร้อนหร่อไอน�ำจัากแหล้่งความร้อนใต้พั่ภพัให้เป็นกระแสไฟื้ฟื้้า หร่อใช้ประโยชน์

โดยตรง เช่น ใช้ในการต้มไข้่หร่อใช้อาบั

พัล้ังงานช่้วมวล้ เป็นพัล้ังงานที�ได้มาจัากพั่ชแล้ะสัตว์ เช่น แกล้บั มูล้สัตว์ วัสด ุ

เหล้่อใช้ทางการเกษ์ตร เศึษ์ไม้ ข้ี�เล้่�อย การนำพัล้ังงานชีวมวล้มาใช้ประโยชน์สามารถ

นำมาใช้เป็นเช่�อเพัล้่งเพั่�อเผาไหม้ให้ความร้อนโดยตรง หร่อสามารถเปล้ี�ยนรูป 

ชีวมวล้ให้อยู่ในรูปอ่�น ๆ เช่น ก๊าซึ่ชีวภาพั ก๊าซึ่ชีวมวล้ น�ำมันเช่�อเพัล้่งชีวภาพั  

น�ำมันแก๊สโซึ่ฮอล้์

ความสิ่ำาคัญแล้ะป้รู้ะโยช้น์ของพัล้ังงาน

พัล้ังงานเป็นปัจัจััยหนึ�งที�ตอบัสนองความต้องการข้ั�นพั่�นฐานข้องมนุษ์ย์ มีความสำคัญ่ในการผล้่ตทั�งใน 

ภาคธรุก่จัแล้ะภาคอตุสาหกรรม ในอดตีมนษุ์ยม์เีพัยีงอาหารเทา่นั�นที�เปน็แหล้ง่พัล้งังาน ตอ่มามนษุ์ยไ์ดค้น้พับัไฟื้แล้ะ

เร่�มเรียนรู้ที�จัะนำใบัไม้ก่�งไม้มาใช้จัุดไฟื้ เพั่�อให้ความอบัอุ่นแล้ะป้องกันสัตว์ร้าย ชาวอีย่ปต์โบัราณได้เรียนรู้ 

ที�จัะนำพัล้งังานล้มมาใชใ้นการเดน่เรอ่ จันถงึปจััจับุันัมกีารคน้พับัพัล้งังานในหล้ายรปูแบับั รวมทั�งมกีารใชเ้ทคโนโล้ยี

ในการผล่้ตพัลั้งงานมากข้ึ�นด้วย เช่น พัล้งังานน�ำมัน พัล้งังานไฟื้ฟ้ื้า เพ่ั�อนำพัลั้งงานเหล่้านี�มาสร้างความสะดวกสบัาย

ในการดำรงชีว่ต พัล้ังงานมีประโยชน์ทั�งต่อส่�งมีชีว่ต การพััฒนาแล้ะการดำรงอยู่บันโล้ก ซึ่ึ�งสามารถสรุปได้ดังนี�

กี่ารู้ดำารู้งช่้วิตของมนุษย์แล้ะส่ิ่�งมช่้วิ่ตต่าง	ๆ  ตอ้งใชพ้ัลั้งงานในการประกอบักจ่ักรรม

หร่อการปฏิ่บััต่งาน ได้แก่ การใช้พัล้ังงานในการเคล้่�อนไหวอวัยวะ เช่น การเต้นข้อง

หวัใจั การหายใจัข้องปอด การใชพ้ัล้งังานในการเคล้่�อนไหวสว่นตา่ง ๆ  ข้องรา่งกาย เชน่ 

การเคล่้�อนไหวแข้นแล้ะข้า การเด่น การหุบัข้องใบัพั่ช แล้ะการเคล่้�อนที�ข้องยอดพั่ช

เข้้าหาแสง 

กี่รู้ะบวนกี่ารู้ทัางสิ่รู้ีรู้ะต้องอาศึัยพัล้ังงาน เช่น การแบั่งเซึ่ล้ล้์ การหดตัวข้องเซึ่ล้ล้์ 

กล้้ามเน่�อ การทำงานข้องเซึ่ล้ล์้ประสาท การสังเคราะห์แสง การดูดแร่ธาตุ 

แล้ะสารอาหารด้วยกระบัวนการซึ่ึ�งเป็นการใช้พัล้ังงานข้องพั่ช 
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กี่ารู้ต่ดต่อสืิ่�อสิ่ารู้ต้องใช้พัลั้งงาน เช่น พัลั้งงานเสียงเพั่�อการพัูดคุย พัล้ังงานแสง 

ช่วยในการมองเห็นส่�งต่าง ๆ การต่ดต่อส่�อสารโดยใช้การแสดงออกด้วยท่าทาง 

ต่าง ๆ พัล้ังงานคล้่�นแม่เหล้็กไฟื้ฟื้้าใช้ประโยชน์สำหรับัการส่งว่ทยุแล้ะโทรทัศึน์

กี่ารู้ใช้�พัล้ังงานสิ่ำาหรู้ับกี่ารู้ทัำางานของเครู้ื�องมือ	 เครู้ื�องจัักี่รู้	 แล้ะอุป้กี่รู้ณ์ เช่น 

พัล้ังงานที�ช่วยในการข้ับัเคล้่�อนเคร่�องม่อแล้ะเคร่�องจัักรต่าง ๆ พัล้ังงานที�ใช้เป็น 

เช่�อเพัล้ง่สำหรับัยานพัาหนะ พัล้งังานที�ช่วยให้อปุกรณ์สำรวจัหรอ่อุปกรณ์ทางการแพัทย์

สามารถทำงานได้

ผล้กี่รู้ะทับจัากี่กี่ารู้ใช้�พัล้ังงาน

กว่าจัะมาเป็นพัล้ังงานให้เราได้ใช้ต้องผ่านกระบัวนการผล้่ตหล้ายข้ั�นตอน ทำให้เก่ดการทำล้าย

ทรัพัยากรธรรมชาต่ เช่น การนำถ่านห่น น�ำมันด่บั ก๊าซึ่ธรรมชาต่ แล้ะแร่น่วเคล้ียร์ มาใช้ต้องทำล้ายป่า ระเบั่ดภูเข้า 

หรอ่ขุ้ดเจัาะล้กึล้งไปใตด่้น เพั่�อนำพัล้งังานเหล้า่นี�ข้ึ�นมา การสร้างเข้่�อนพัล้งังานน�ำจัะปดิกั�นล้ำน�ำทำใหน้�ำท่วมหบุัเข้า 

พัล้ังงานแสงอาท่ตย์แล้ะพัล้ังงานล้มต้องใช้พั่�นที�ในการวางระบับัจัำนวนมาก รวมทั�งปัญ่หาการรั�วไหล้ข้องน�ำมัน 

จัากแทน่ข้ดุเจัาะ ล้ว้นสง่ผล้กระทบัตอ่ส่�งมชีวีต่แล้ะระบับันเ่วศึ หรอ่แมก้ระทั�งเม่�อนำพัล้งังานมาใชเ้ปน็เช่�อเพัล้ง่หรอ่

นำไปผล้ต่ไฟื้ฟื้า้ กส็ง่ผล้ตอ่คณุภาพัอากาศึ ด่น แล้ะน�ำ เชน่ การปล้อ่ยกา๊ซึ่คารบ์ัอนไดออกไซึ่ดซ์ึ่ึ�งเปน็กา๊ซึ่เรอ่นกระจัก

จัำนวนมากสง่ผล้ใหเ้กด่ภาวะโล้กรอ้นแล้ะการปล้ี�ยนแปล้งสภาพัภูมอ่ากาศึ การปล้อ่ยกา๊ซึ่ซัึ่ล้เฟื้อรไ์ดออกไซึ่ด์ทำให้

เก่ดฝ่นกรด ฝุ่่นล้ะออง แล้ะสารก่อมะเร็ง การเก่ดกากน่วเคล้ียร์ซึึ่�งถ้ามีการรั�วไหล้ข้องกัมมันตรังสีจัะเป็นอันตราย

อย่างมากต่อส่�งมีชีว่ต 

แนวทัางอนุรู้ักี่ษ์พัล้ังงาน

เพ่ั�อให้เก่ดการใช้พัล้ังงานอย่างคุ้มค่าแล้ะส่งผล้กระทบัต่อส่�งแวดล้้อมน้อยที�สุดจึังต้องมีการอนุรักษ์์พัล้ังงาน

อยา่งเหมาะสม ซึ่ึ�งนอกจัากจัะชว่ยยด่ระยะเวล้าในการใชท้รพััยากรเพั่�อนำมาผล้ต่พัล้งังานใหไ้ดน้านข้ึ�นแล้ว้ ยงัชว่ย

ล้ดปญั่หาดา้นส่�งแวดล้อ้มที�เกด่จัากแหล้ง่ที�ใชแ้ล้ะแหล้ง่ที�ผล้ต่พัล้งังานไดอ้กีดว้ย โดยหล้กัการในการอนรุกัษ์พ์ัล้งังาน 

ค่อ การใช้พัล้ังงานอย่างมีประส่ทธ่ภาพั ประหยัด แล้ะเก่ดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางการอนุรักษ์์พัล้ังงาน 

ที�ทำได้ง่าย ๆ เร่�มต้นที�ตัวเรา ดังนี�

 กี่ารู้ป้รู้ับเป้ล่้�ยนพัฤต่กี่รู้รู้มกี่ารู้ใช้�พัล้ังงาน ด้วยการสร้างค่าน่ยมแล้ะจ่ัตสำนึกในการใช้พัล้ังงาน  

ค่ดทั�งก่อนแล้ะหล้ังใช้แล้ะปฏิ่บััต่ให้เป็นน่สัย วางแผนแล้ะควบัคุมการใช้พัล้ังงานให้เหมาะสมกับัล้ักษ์ณะ

การใชง้านเพ่ั�อล้ดการสูญ่เสยีพัลั้งงานในทุกข้ั�นตอน รวมทั�งตอ้งหมั�นตรวจัสอบัแล้ะดูแล้การใช้เคร่�องใช้ไฟื้ฟื้า้

อยู่เสมอเพั่�อป้องกันการรั�วไหล้ข้องพัล้ังงาน

 กี่ารู้ใช้�อุป้กี่รู้ณ์ทั่�ช้่วยป้รู้ะหยัดพัล้ังงาน เช่น หล้อดไฟื้ LED ซึ่ึ�งให้ความสว่างที�มาก อายุการใช้งานนาน  

แล้ะก่นไฟื้น้อยกว่าหล้อดไฟื้ประเภทอ่�น ๆ นอกจัากนี� ผล้่ตภัณฑ์์ที�มีฉล้ากส่�งแวดล้้อมหร่อมีประส่ทธ่ภาพั 

ทางพัล้ังงานสูงก็ช่วยประหยัดพัล้ังงานได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
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ฉล้ากี่ป้รู้ะหยัดไฟิฟ้ิาเบอรู้์	 5	 ต่ดดาว เพั่�อส่งเสร่มการใช้เคร่�องใช้ไฟื้ฟ้ื้า 

ที�มีประส่ทธ่ภาพัแล้ะประหยัดพัล้ังงาน เช่น เคร่�องปรับัอากาศึ หม้อหุงข้้าว ตู้เย็น  

ออกโดย การไฟื้ฟื้้าฝ่่ายผล้่ตแห่งประเทศึไทย (กฟื้ผ.)

ฉล้ากี่ป้รู้ะส่ิ่ทัธ่ภูาพัส้ิ่ง แสดงค่าประส่ทธ่ภาพัข้องผล้่ตภัณฑ์์ที�ใช้พัลั้งงานอ่�น ๆ  

ที�ไม่ใช่ไฟื้ฟื้้า ได้แก่ เตาแก๊ส อุปกรณ์ปรับัความเร็วรอบัมอเตอร์ กระจัก แล้ะฉนวน 

ใยแก้ว ออกโดย กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์์พัล้ังงาน

ฉล้ากี่ป้รู้ะหยัดพัลั้งงาน	 Energy	 Star เป็นมาตรฐานที�ก�าหนดขึ้�นมาใช้กับั 

ส่นค้าอ่เล้็กทรอน่กส์แล้ะส่นค้าเทคโนโล้ยีสารสนเทศึ (ส่นค้า IT) ที�สามารถประหยัด

พัล้ังงานได้กว่าร้อยล้ะ 20 – 30 ออกโดย ส�านักงานปกป้องส่�งแวดล้้อมข้องสหรัฐ ฯ 

(EPA)

ฉล้ากี่เขียว แสดงว่าเป็นผล้่ตภัณฑ์์ที�มีผล้กระทบัต่อส่� งแวดล้้อมน้อยกว่า 

เม่�อเทียบักับัผล้่ตภัณฑ์์ที�ทำหน้าที�อย่างเดียวกัน รวมทั�งในกระบัวนการผล้่ตมีการล้ด

แล้ะใช้พัล้ังงานอย่างมีประส่ทธ่ภาพั ออกโดย สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

 กี่ารู้ป้ล้้กี่สิ่รู้�างหรืู้อออกี่แบบอาคารู้ให�เอื�อต่อกี่ารู้ป้รู้ะหยัดพัลั้งงาน เช่น ทาสีอาคารด้วยสีอ่อน 

ช่วยกระจัายแสงแล้ะสะท้อนความร้อน ต่ดไม้ระแนงกันแดดช่วยบัังแสง ต่ดตั�งแผ่นกระเบั่�องโปร่งแสง 

ในจัุดที�เหมาะสมเพั่�อใช้แสงธรรมชาต่แทนหล้อดไฟื้ ต่ดตั�งฉนวนกันความร้อนบัร่เวณใต้หล้ังคา 

เพั่�อล้ดความร้อน 

 กี่ารู้ใช้�พัลั้งงานทัางเลื้อกี่ท่ั�เหมาะสิ่มกี่ับบริู้บทัของตนเอง ศึึกษ์ารายล้ะเอียดข้องพัลั้งงานทางเล้่อก 

แตล่้ะประเภทอย่างล้ะเอยีดกอ่นเล้อ่กมาใช้จัรง่ในพั่�นที� เพั่�อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งยั�งยน่แล้ะไม่เปน็ภาระ

ในอนาคต

นอกจัากนี� มีหล้ายหน่วยงานที�มีการพััฒนาเทคโนโล้ยีพัล้ังงานเพั่�ออนาคต โดยพัยายามพััฒนาเทคโนโล้ย ี

ให้เป็นพัล้ังงานสะอาดแบับั 100% เพั่�อล้ดปัญ่หามล้พั่ษ์แล้ะภาวะโล้กร้อนจัากการปล้่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก ซึ่ึ�งมีทั�ง

เทคโนโล้ยกีารผล้ต่พัล้งังานสะอาดแล้ะการสนบััสนนุการใชย้านพัาหนะ เช่�อเพัล้ง่แล้ะผล้ต่ภณัฑ์ต์า่ง ๆ  ที�ใชพ้ัล้งังาน

สะอาด เช่น การใช้รถยนตพ์ัลั้งงานไฟื้ฟ้ื้าหรอ่พัล้งังานไฮโดรเจัน การพัฒันากระจักเซึ่ล้ล์้แสงอาทต่ย์ที�สามารถใช้แทน

กระจักตามอาคารแล้ะสามารถผล้่ตพัล้ังงานไฟื้ฟื้้าได้ 
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ตัวอย่างกี่รู้ณ่แล้ะกี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์พัล้ังงาน

โรู้งเรีู้ยนอัสิ่สัิ่มช้ัญธนบุรู้ี	กี่รูุ้งเทัพัมหานครู้ เป็นโรงเรียนเอกชนข้นาดใหญ่่ที�มีอาคารเรียนแล้ะห้องเรียน 

จัำนวนมาก มีนักเรียนแล้ะบัุคล้ากรรวมกว่า 5,800 คน ต้องใช้พัล้ังงานในการเรียนการสอนแล้ะการทำก่จักรรม 

ตา่ง ๆ  อยูต่ล้อดเวล้า ทำใหต้อ้งเสยีคา่ไฟื้ฟื้า้แล้ะพัล้งังานอ่�น ๆ  จัำนวนมากในแตล่้ะป ีผูบ้ัรห่าร คณะครแูล้ะนกัเรยีน

ชมรมอนรัุกษ์ส์่�งแวดล้อ้ม ไดเ้ล้ง็เหน็ถงึปญั่หาดงักล้า่ว จังึไดร้ว่มกนัจัดักจ่ักรรมเพั่�อที�จัะชว่ยล้ดการใชพ้ัล้งังานภายใน

โรงเรียนอย่างเป็นระบับั เร่�มจัากผู้บัร่หารออกนโยบัายการอนุรักษ์์พัลั้งงานแล้ะส่�งแวดล้้อมข้องโรงเรียน เพ่ั�อให้ 

ทุกฝ่่ายรับัทราบัแล้ะร่วมกันปฏิ่บััต่อย่างจัร่งจััง คณะครูได้วางแผนการปรับัปรุงระบับัการใช้พัล้ังงานภายในอาคาร

เปน็แบับัประหยดัพัลั้งงาน เพั่�มการใชพ้ัลั้งงานทางเล้อ่ก สว่นนกัเรยีนชมรมอนรุกัษ์ส์่�งแวดล้อ้มเปน็กลุ้ม่แกนนำสำคญั่

ที�ล้งไปจััดก่จักรรมแล้ะสร้างความเข้้าใจักับันักเรียน

นอกจัากนี� ยงับัรูณาการการเรยีนรูเ้ร่�องการอนรุกัษ์พ์ัล้งังานแล้ะส่�งแวดล้อ้มเข้้าสูก่ารเรยีนการสอน แล้ะพัฒันา

ต่อยอดจันเก่ดเป็นศึูนย์การเรียนรู้พัล้ังงาน ส่�งแวดล้้อม แล้ะเศึรษ์ฐก่จัพัอเพัียง มากกว่า 20 สถานีการเรียนรู้  

เช่น สถานีการผล้่ตพัลั้งงานไฟื้ฟ้ื้าทดแทนจัากแผงโซึ่ล่้าเซึ่ล้ล์้ การผล้่ตน�ำมันไบัโอดีเซึ่ล้ การผล้่ตก๊าซึ่หุงต้ม  

การบัดย่อยก่�งไม้เพ่ั�อทำปุ�ยหมักแล้ะปุ�ยอัดเม็ด การเพัาะเล้ี�ยงไส้เด่อนเพ่ั�อกำจััดข้ยะอ่นทรีย์ การบัำบััดน�ำเสีย  

การคัดแยกข้ยะ แปล้งผักปล้อดสารพั่ษ์ สวนสมุนไพัร ฯล้ฯ

จัากก่จักรรมดังกล้่าว โรงเรียนสามารถล้ดรายจั่ายด้านพัล้ังงานแล้ะทำให้ได้รับัรางวัล้ต่าง ๆ ปัจัจัุบัันโรงเรียน

ยังคงดำเน่นก่จักรรมอย่างต่อเน่�อง โดยนักเรียนแกนนำได้ส่งต่อการทำก่จักรรมจัากรุ่นสู่รุ่น คอยขั้บัเคล้่�อน 

การดำเน่นงานอย่างสม�ำเสมอ ทำให้โรงเรียนกล้ายเป็นแหล่้งเรียนรู้แล้ะเป็นโรงเรียนต้นแบับัด้านส่�งแวดล้้อม 

ที�มีผู้ไปศึึกษ์าดูงานจัำนวนมาก

 0-2807-9555-63

 khemapasjardgon@gmail.com
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	แหล้่งข�อม้ล้เพัิ�มเต่ม

 สถานการึณ์พัล้ังงานในปรึะเที่ศึไที่ย

 - กระทรวงพัล้ังงาน 

  https://www2.energy.go.th/th/annual-energy-statistics-report

 - สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนพัล้ังงาน  http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/  

  energy-information/energy-status/year?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1

 สถานการึณ์พัล้ังงานโล้ก

    - สำนักงานพัล้ังงานสากล้ (IEA: International Energy Agency)

      https://www.iea.org/data-and-statistics

 ค้�มือเก่�ยวกับัพัล้ังงานที่ดแที่นแล้ะการึปรึะหยัดพัล้ังงาน

    - กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์์พัล้ังงาน

      http://webkc.dede.go.th/testmax/kb01-list

    - สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนพัล้ังงาน

    http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/document/knowledge?orders 

  [publishUp]=publishUp&issearch=1&limitstart=0

 สารึานุกรึมพัล้ังงานที่ดแที่น

    - กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์์พัล้ังงาน

      http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/alt-energy-encyclopedia.pdf

 การึอนุรึักษ์พัล้ังงานแล้ะนวัตกรึรึม

    - กลุ้่มปฏิ่รูปพัล้ังงานเพั่�อความยั�งย่น (The fellowship of Energy Reform for Sustainability: ERS)

   https://www.ers.or.th/category/พัล้ังงานกับัส่�งแวดล้้อม/การอนุรักษ์์พัล้ังงานแล้ะน/

54  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื



2.5	ขยะม้ล้ฝอย
สาระการเรียนรู้: ว่ทยาศึาสตร์

ตัวชี�วัด: ว 1.1 ป.5/4

 ว 1.1 ม.3/6

ขยะม้ล้ฝอย เป็น็ปั็ญห�ทุี�หล�ยพ่�นทุี�กำ�ลังป็ระสำบ ซึ่ึ�งมีสำ�เหตุ่สำำ�คััญม�จ�กพฤต่ิกรรมก�รบริโภคั 
ของป็ระชี�ชีน ก�รขย�ยต่ัวิของชีุมชีนเม่อง และธุุรกิจทุ่องเทุี�ยวิ ก�รบริห�รจัดก�รขยะ 

ถึูกกำ�หนดให้เป็น็วิ�ระสำำ�คััญของป็ระเทุศทุี�ต่้องเร่งจัดก�รและแก้ไขอย่�งจริงจัง  
เพ่�อลดก�รเกิดขยะ เพิ�มศักยภ�พก�รจัดก�รขยะ และส่ำงเสำริมก�รบริห�รจัดก�รขยะ 

อย่�งมีป็ระสิำทุธุิภ�พ

ป้รู้ะเทัศึไทัยต่ด	1	ใน	10	อันดับของป้รู้ะเทัศึทั่�ม่ขยะพัล้าสิ่ต่กี่สิ่ะสิ่มมากี่ทั่�สิุ่ดในโล้กี่

ปัจัจัุบัันพัล้าสต่กได้ถูกนำมาใช้ในชีว่ตประจัำวันมากขึ้�น เน่�องจัากพัล้าสต่กมีราคาถูก หาซ่ึ่�อได้ง่าย  

น�ำหนักเบัา ย่ดหยุ่นสูง มีความคงทนต่อสารเคมี ไม่เป็นสน่มหร่อผุกร่อน แต่มีข้้อเสียค่อย่อยสล้ายได้ยากหร่อ

ใชเ้วล้าในการยอ่ยสล้ายที�ยาวนาน ทำใหพ้ัล้าสตก่ตกค้างในส่�งแวดล้อ้ม กอ่ใหเ้กด่ผล้เสียตา่ง ๆ  อาท ่เปน็แหล้ง่

เพัาะพันัธุเ์ช่�อโรค เกด่การสะสมข้องพัล้าสต่กที�ถกูท่�งล้งสูแ่หล้ง่น�ำโดยเฉพัาะในทะเล้ จันกล้ายเปน็แพัพัล้าสตก่

ข้นาดใหญ่่อยู่กล้างมหาสมุทร ซึ่ึ�งพัล้าสต่กบัางส่วนมีการแตกตัวเล้็กล้งจันกล้ายเป็นไมโครพัล้าสต่กที�ม ี

ข้นาดเล้็กกว่า 5 ม่ล้ล้่เมตร ส่งผล้กระทบัต่อสัตว์ทะเล้แล้ะมนุษ์ย์ที�บัร่โภคสัตว์ทะเล้เป็นห่วงโซึ่่ต่อกัน ดังเช่น

การพับัไมโครพัล้าสตก่แบับัเสน้ใยสงัเคราะหแ์ล้ะกล้ต่เตอรใ์นกระเพัาะปล้าทไูทย ทั�งนี� จัากรายงานข้อง The 

World Bank Group ปี พั.ศึ. 2564 ระบัุว่าประเทศึไทยมีข้ยะพัล้าสต่กที�ต้องกำจััดมากถึง 2.9 ล้้านตันต่อปี 

ส่วนใหญ่่เป็นบัรรจัุภัณฑ์์พัล้าสต่ก โดยมีข้ยะพัล้าสต่กเพัียงร้อยล้ะ 18 จัากข้ยะพัล้าสต่กทั�งหมดเท่านั�น 

ที�ถูกนำไปรีไซึ่เค่ล้ ทำให้สูญ่เสียมูล้ค่าวัสดุไปถึง 3.6 - 4 พัันล้้านเหรียญ่สหรัฐต่อปี 
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สิ่ถานกี่ารู้ณ์ขยะม้ล้ฝอย

นอกจัากปัญ่หาข้ยะพัล้าสต่กที�เพั่�มข้ึ�น ข้ยะมูล้ฝ่อยอ่�น ๆ ยังคงเป็นปัญ่หาส่�งแวดล้้อมที�ภาคส่วนต่าง ๆ  

ต้องเร่งให้ความสำคัญ่เพ่ั�อแก้ปัญ่หาข้ยะมูล้ฝ่อยที�เก่ดข้ึ�นสูงเก่นข้ีดการรองรับัข้องสถานที�กำจััด จัากรายงาน

สถานการณ์มล้พั่ษ์ข้องประเทศึไทย ปี พั.ศึ. 2564 มีปร่มาณข้ยะมูล้ฝ่อยเก่ดขึ้�นประมาณ 24.98 ล้้านตัน ล้ดล้ง 

ร้อยล้ะ 1 จัาก ปี พั.ศึ. 2563 ซึ่ึ�งมีปร่มาณข้ยะมูล้ฝ่อยเก่ดข้ึ�น 25.37 ล้้านตัน เน่�องจัากการแพัร่ระบัาดข้องโรคโคว่ด 

19 ทำให้มกีารควบัคุมการเด่นทางข้องนักท่องเที�ยวจัากต่างประเทศึมาประเทศึไทย ในข้ณะที�การจัดัการข้ยะมูล้ฝ่อย

ในปี พั.ศึ. 2564 มีปร่มาณข้ยะมูล้ฝ่อยที�ถูกนำไปกำจััดอย่างถูกต้อง 9.28 ล้้านตัน ค่ดเป็นร้อยล้ะ 37 ข้องปร่มาณ

ข้ยะมูล้ฝ่อยทั�งหมด เพั่�มข้ึ�นร้อยล้ะ 7.03 จัาก พั.ศึ. 2563 ส่วนที�เหล้่อเป็นข้ยะมูล้ฝ่อยที�ถูกกาจััดอย่างไม่ถูกต้อง

ประมาณ 7.81 ล้้านตันค่ดเป็นร้อยล้ะ 31 ข้องปร่มาณข้ยะมูล้ฝ่อยทั�งหมด ล้ดล้งร้อยล้ะ 6.35 จัาก พั.ศึ. 2563  

โดยมีข้ยะมูล้ฝ่อยชุมชนที�ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง แล้ะนำกล้ับัไปใช้ประโยชน์ 7.89 ล้้านตัน (ร้อยล้ะ 32 ข้องปร่มาณ

ข้ยะมูล้ฝ่อยที�เก่ดข้ึ�น) ล้ดล้งจัากปีที�ผ่านมา อีกทั�งภาครัฐผล้ักดันให้มีการกำหนดนโยบัายการบัร่หารจััดการข้ยะ

มูล้ฝ่อย ทั�ง Roadmap การจััดการข้ยะพัล้าสต่ก พั.ศึ. 2561 – 2573 การจััดทำแนวทางการแก้ไข้ปัญ่หาการจััดการ

ข้ยะมลู้ฝ่อยข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่�น แล้ะการรณรงคใ์หม้กีารจัดัการข้ยะมลู้ฝ่อยจัากตน้ทาง เชน่ การคดัแยก

เพั่�อข้ายให้กับัร้านรับัซึ่่�อข้องเก่าหร่อซึ่าเล้้ง การร่วมก่จักรรมธนาคารข้ยะแล้ะก่จักรรมข้ยะแล้กไข้่ ครอบัคลุ้มไปถึง

การจััดการข้ยะกล้างทางแล้ะปล้ายทางด้วยเช่นกัน

ป้รู้ะเภูทัของขยะม้ล้ฝอย

ข้ยะมลู้ฝ่อย เป็นเศึษ์ส่�งเหล้อ่ใช้ที�เกด่จัากกจ่ักรรมต่าง ๆ  ทั�งการอปุโภคแล้ะบัร่โภค ซึึ่�งเส่�อมสภาพัจันใช้การไม่ได้

หร่อไม่ต้องการใช้ โดยทุกคนมีส่วนที�ก่อให้เก่ดข้ึ�นทุกวัน การจัำแนกข้ยะมูล้ฝ่อยโดยทั�วไปสามารถแบ่ังออกได้เป็น  

4 ประเภท ตามล้กัษ์ณะทางกายภาพัข้องข้ยะมลู้ฝ่อย ไดแ้ก ่(1) ขยะอน่ที่รึย่ ์เปน็ข้ยะที�เนา่เสยีแล้ะยอ่ยสล้ายไดง้า่ย 

(2) ขยะรึ่ไซีเค่ล้ เป็นข้ยะที�สามารถนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ (3) ขยะอันตรึาย เป็นข้ยะที�มีส่วนประกอบั

หรอ่ปนเป้�อนสารอนัตราย ตอ้งแยกท่�งกบััข้ยะประเภทอ่�นอยา่งชดัเจัน (4) ขยะที่ั�วไป เป็นข้ยะอ่�น ๆ  นอกเหนอ่จัาก

ข้ยะที�กล้่าวมาข้้างต้น ย่อยสล้ายยากแล้ะไม่คุ้มค่าสำหรับัการนำกล้ับัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ภาพัที่่� 5 ประเภทข้ยะมูล้ฝ่อย
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ผล้กี่รู้ะทับจัากี่ขยะม้ล้ฝอย

ข้ยะมูล้ฝ่อยที�เก่ดข้ึ�นจัากก่จักรรมต่าง ๆ ในชีว่ตประจัำวัน หากไม่มีการคัดแยกแล้ะจััดการอย่างถูกต้อง 

จัะกอ่ใหเ้กด่มล้พ่ัษ์แล้ะสารปนเป้�อนสูส่่�งแวดล้อ้ม ซึ่ึ�งเปน็อนัตรายทั�งตอ่ส่�งมีชีวต่ในบัรเ่วณใกล้้เคยีงแล้ะสขุ้ภาพัอนามยั

ข้องมนุษ์ย์ ตล้อดจันทำให้ทัศึนียภาพัไม่น่าดูส่งผล้กระทบัต่อการท่องเที�ยวแล้ะเศึรษ์ฐก่จั

ผล้กี่รู้ะทับต่อด่นแล้ะแหล้่งนำ�า เม่�อฝ่นตกจัะเก่ดการชะล้้างสารเคมีแล้ะสารอ่นทรีย์

จัากข้ยะมูล้ฝ่อยล้งสู่แหล้่งน�ำ หร่อเก่ดการซึ่ึมล้งสู่ด่นแล้ะแหล้่งน�ำใต้ด่น ซึ่ึ�งจัะ 

ก่อให้เก่ดอันตรายต่อส่�งมีชีว่ตที�อาศึัยอยู่ในบัร่เวณใกล้้เคียง ตล้อดจันเข้้าสู่ 

ห่วงโซึ่่อาหารส่งผล้ต่อเน่�องกัน 

ผล้กี่รู้ะทับตอ่สิ่ขุาพั กองข้ยะเปน็แหล้ง่ที�อยูอ่าศึยั แหล้ง่อาหาร แล้ะแหล้ง่เพัาะพันัธุ์

ข้องสัตว์พัาหะที�นำโรคไปสู่มนุษ์ย์ เช่น ข้ยะมูล้ฝ่อยที�มีข้ยะอ่นทรีย์ปะปน 

แล้ะเหล้่อตกค้าง หร่อการจััดการข้ยะอ่นทรีย์ที�ไม่ถูกต้องในพั่�นที�ฝ่ังกล้บัจัะเป็น 

แหล้่งที�อยู่อาศึัยข้องสัตว์พัาหะต่าง ๆ เช่น หนู แมล้งสาบั แมล้งวัน ซึ่ึ�งก่อให้เก่ด 

โรคต่ดต่อมาสู่มนุษ์ย์ รวมทั�งก่อให้เก่ดความเด่อดร้อนรำคาญ่ต่อชีว่ตประจัำวัน 

ผล้กี่รู้ะทับต่อสิ่่�งม่ช้่วิต สัตว์ป่า สัตว์ทะเล้ ที�อาจัก่นข้ยะมูล้ฝ่อยที�ถูกท่�งเพัราะค่ดว่า

เป็นอาหาร เช่น เต่าที�ก่นถุงพัล้าสต่กในท้องทะเล้เน่�องจัากมีล้ักษ์ณะคล้้ายกับั 

แมงกระพัรุน สัตว์ป่าที�ก่นพัล้าสต่กเพัราะค่ดว่าเป็นอาหาร ทำให้เก่ดการสะสม

พัล้าสต่กในล้ำไส้เน่�องจัากไม่สามารถขั้บัถ่ายออกมาได้ เป็นผล้ให้เก่ดการอุดตัน 

แล้ะตายในที�สุด ส่วนช้างป่าที�ก่นพัล้าสต่กที�มีรสเค็มเน่�องจัากมีรสชาต่คล้้ายด่นโป่ง 

ช้างสามารถข้ับัถ่ายพัล้าสต่กออกมาได้ แต่จัะมีเล้่อดปะปนมาด้วย 

ผล้กี่รู้ะทับจัากี่ความสิ่กี่ป้รู้กี่ ความไม่เป็นระเบัียบั ข้ยะมูล้ฝ่อยที�ตกค้างจัะสร้าง

ความรำคาญ่ ส่งกล้่�นเหม็น เก่ดความสกปรก ทำให้เก่ดทัศึนียภาพัที�ไม่น่ามอง  

ข้าดความเป็นระเบัียบัเรียบัร้อย

ผล้กี่รู้ะทับต่อกี่ารู้เป้ล้่�ยนแป้ล้งสิ่ภูาพัภู้ม่อากี่าศึ การจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยด้วยว่ธี 

ที�ไม่ถูกต้อง เช่น การเผาที�ไม่ถูกว่ธีทำให้เก่ดก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ (CO
2
)  

การฝั่งกล้บัที�ไม่ถูกว่ธีหร่อการกองไว้ที�แจ้ังจัะเก่ดกระบัวนการย่อยสล้ายแบับัไม่ใช้

ออกซึ่เ่จัน (Anaerobic Decomposition) ทำให้เกด่ก๊าซึ่มีเทน (CH
4
) ที�มคีา่ศัึกยภาพั

ที�ทำให้โล้กร้อน (Global Warming Potential: GWP) มากกว่าก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ 

28 เท่า ซึึ่�งก๊าซึ่เหล่้านี�เป็นก๊าซึ่เร่อนกระจักที�ทำให้เก่ดการเปล้ี�ยนแปล้งสภาพั 

ภูม่อากาศึ
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แนวทัางกี่ารู้จััดกี่ารู้ขยะม้ล้ฝอย

	 กี่ารู้ล้ดกี่ารู้เก่ี่ดขยะ	 	 เป็นการจััดการตั�งแต่เร่�มต้น โดยการค่ดแล้ะวางแผนการผล้่ต การให้บัร่การ  

แล้ะการบัร่โภคที�ไม่ก่อให้เก่ดข้ยะ หร่อก่อให้เก่ดข้ยะน้อยที�สุด เล้่อกวัสดุที�ทนทานแล้ะสามารถ 

ใช้ได้ยาวนาน หล้ีกเล้ี�ยงการใช้ภาชนะแล้ะบัรรจัุภัณฑ์์ที�ใช้ครั�งเดียวท่�ง วางแผนการซ่ึ่�อให้พัอเหมาะกับั 

การใช้งาน ปรุงอาหารในปร่มาณที�ต้องการรับัประทาน เป็นต้น

	 กี่ารู้คัดแยกี่ขยะ เป็นการจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยอย่างถูกต้องแล้ะเหมาะสม ช่วยให้ง่ายต่อการกำจััดแล้ะ 

นำกล้ับัมาใช้ใหม่ ข้ยะมูล้ฝ่อยที�เก่ดจัากก่จักรรมต่าง ๆ หากมีการคัดแยกอย่างถูกต้อง บัางส่วนสามารถ

นำกลั้บัมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั�ง เช่น ข้ยะอ่นทรีย์แล้ะข้ยะรีไซึ่เค่ล้ ในข้ณะที�ข้ยะมูล้ฝ่อยที�นำมา 

ใช้ประโยชน์ไม่ได้จัะต้องถูกกำจััดด้วยว่ธีการที�เหมาะสม 

	 กี่ารู้นำากี่ล้ับมาใช้�ป้รู้ะโยช้น์ เป็นการนำข้ยะมูล้ฝ่อยที�ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้กลั้บัมาใช้ใหม่ ได้แก่  

ข้ยะอ่นทรีย์ที�เน่าเสียแล้ะย่อยสล้ายได้เร็วจัำพัวกเศึษ์อาหาร เศึษ์ผักผล้ไม้ เศึษ์ใบัไม้ นำไปทำเป็นปุ�ยหมัก 

น�ำหมักชีวภาพั อาหารสัตว์ แล้ะก๊าซึ่ชีวภาพั ข้ยะรีไซึ่เค่ล้ เช่น แก้ว กระดาษ์ พัล้าสต่ก โล้หะ นำไปข้าย

หร่อเพั่�มมูล้ค่าด้วยการนำไปแปรรูปใช้ใหม่ 

ข้ยะพัล้าสต่กจััดเป็นข้ยะรีไซึ่เค่ล้ ซึ่ึ�งถูกแบั่งเป็น 7 ประเภท โดยแต่ล้ะประเภทสามารถนำไปรีไซึ่เค่ล้  

เพั่�อนำกล้ับัมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบับัที�ต่าง ๆ กัน ดังนี�

ปรึะเภที่พัล้าสต่ก รึ่ไซีเค่ล้เป็น ปรึะเภที่พัล้าสต่ก รึ่ไซีเค่ล้เป็น

ข้วดน�ำด่�ม  
ข้วดน�ำมันพั่ช

ฝ่าข้วด  
ฉนวนไฟื้ฟื้้า

ถุงพัล้าสต่ก ข้วดนม  
ข้วดเคร่�องสำอาง

ภาชนะ อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าแล้ะ
อ่เล้็กทรอน่กส์

ท่อน�ำประปา  

ฉนวนหุ้มสายไฟื้  

อุปกรณ์การแพัทย์

ปากกา ข้วดนมเด็ก  

หมวกน่รภัย

ถุงบัรรจัุอาหาร

หล้อดดูด
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	 กี่ารู้กี่ำาจััดขยะ เป็นการจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยที�ไม่สามารถนำกล้ับัมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ข้ยะอันตราย 

ที�มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบัแล้ะมีพัษ่์ เช่น แบัตเตอรี� ถา่นไฟื้ฉาย หล้อดไฟื้ ตอ้งกำจัดัด้วยวธี่เฉพัาะเท่านั�น 

ข้ยะทั�วไปที�ยอ่ยสล้ายไม่ได้ ไม่คุม้ค่าตอ่การนำกลั้บัมาใช้ใหม่ เช่น หอ่ข้นม หอ่ล้กูอม กระดาษ์ชำระใช้แล้ว้ 

จัะนำไปจัดัการโดยวธ่ฝี่งักล้บัหรอ่เผาอยา่งถกูวธ่ ีแต่ปจััจับุันัมเีทคโนโล้ยมีากมายที�สามารถนำข้ยะมลู้ฝ่อย

มาใช้เป็นพัล้ังงานในรูปข้องความร้อน ไฟื้ฟื้้า แล้ะเช่�อเพัล้่ง เช่น ก๊าซึ่ชีวภาพัจัากหลุ้มฝ่ังกล้บัข้ยะ  

(Landfill gas) การผล้ต่ความรอ้นแล้ะกระแสไฟื้ฟื้า้จัากการเผา (Incineration) กา๊ซึ่ชวีภาพัจัากการหมกั 

(Anaerobic Fermentation) เช่�อเพัล้่งข้ยะอัดก้อน (Refuse-Derived Fuel, RDF) เป็นต้น

หากแบั่งตามประเภทข้ยะมูล้ฝ่อย เส้นทางการจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยแต่ล้ะประเภทมีดังนี�

 ขยะอ่นทัรู้ีย ์นำไปทำปุ�ยหมัก น�ำหมักชีวภาพั นำไปเป็นอาหารสัตว์ นำไปผล้่ตเป็นก๊าซึ่ชีวภาพั

 ขยะรู้ี ไซ่เคล่้ นำไปข้าย/บัรจ่ัาค เพ่ั�อเข้า้สูก่ระบัวนการผล้ต่อีกครั�ง นำมาใช้ซึ่�ำ นำข้ยะรีไซึ่เคล่้ประเภท

พัล้าสต่กมาแปรรูปเป็นน�ำมัน

 ขยะอันตรู้าย รวบัรวม ณ สถานที�เก็บัรวบัรวม แล้ะนำไปกำจััดอย่างถูกหล้ักว่ชาการ 

 ขยะทัั�วไป้ ถกูฝ่งักล้บั ณ สถานที�กำจัดัข้ยะมูล้ฝ่อย นำไปผล้ต่เป็นกา๊ซึ่ชีวภาพัจัากการหมัก นำไปผล้ต่

เช่�อเพัล้่งจัากข้ยะอัดก้อน นำไปเผาในเตาเผาอย่างถูกว่ธี

นอกจัากนี� เราสามารถจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยได้จัากต้นทาง โดยใช้หล้ัก 3Rs 

 กี่ารู้ใช้�น�อยหรืู้อล้ดกี่ารู้ใช้�	 (Reduce) จัุดเร่�มต้นแล้ะสำคัญ่ที�สุดข้อง 

การจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยค่อการล้ดจัากต้นทาง ล้ดการเก่ดหร่อเก่ดน้อยที�สุด  

ทั�งจัากผู้ผล้่ตแล้ะผู้บัร่โภค หลี้กเล้ี�ยงการใช้วัสดุที�ยากต่อการกำจััด วัสดุที�ใช้ 

ครั�งเดียวท่�ง เช่น โฟื้ม ถุงพัล้าสต่ก แล้ะแก้วพัล้าสต่ก เปล้ี�ยนมาใช้วัสดุที�ใช้ซึ่�ำ

หร่อย่อยสล้ายได้ง่ายแทน เช่น การใช้แก้วส่วนตัว กล้่องบัรรจัุอาหารหร่อปิ�นโต 

ถุงผ้า รวมถึงล้ดการซึ่่�อเก่นความจัำเป็น ล้ดการบัร่โภคเหล้่อท่�ง 

 กี่ารู้ใช้�ซ่ำ�า	 (Reuse) การนำส่�งข้องที�ใช้แล้้วกลั้บัมาใช้ซึ่�ำ เช่น ถุงพัล้าสต่ก  

กล้่องพัล้าสต่ก กระดาษ์ที�ใช้แล้้วหน้าเดียว  แล้ะการนำส่�งข้องมาดัดแปล้งหร่อ

ซึ่่อมแซึ่มให้ใช้ประโยชน์์ได้อีก รวมถึงเล้่อกซึ่่�อส่นค้าที�สามารถค่นบัรรจัุภัณฑ์์ได้ 

เชน่ การคน่ข้วดน�ำด่�ม การคน่ข้วดน�ำอัดล้มประเภทข้วดแก้ว เพั่�อนำบัรรจุัภณัฑ์์

กล้ับัมาใช้ซึ่�ำ

 กี่ารู้นำากี่ลั้บมาใช้�ใหม	่(Recycle) เปน็การแปรสภาพัแล้ะหมุนเวยีนนำส่�งข้อง

ที�ใช้แล้้ว ให้กล้ับัมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบัวนการผล้่ตอีกครั�ง

ทั�งนี� การจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยที�ดีควรเร่�มตั�งแต่การสร้างความรู้แล้ะความเข้้าใจั เจัตคต่ ความห่วงใยต่อปัญ่หา 

ส่�งแวดล้อ้มที�เกด่ข้ึ�นในชวีต่ประจัำวนั โดยเร่�มการจัดัการข้ยะมลู้ฝ่อยตั�งแตต่น้ทาง ใชบ้ัรรจัภุณัฑ์ท์ี�สามารถยอ่ยสล้าย

ตามธรรมชาต่ได้ หร่อส่งเสร่มให้เปล้ี�ยนมาใช้กล้่องบัรรจุัอาหารหร่อปิ�นโตที�ใช้ซึ่�ำได้ การใช้แก้วหร่อกระบัอกน�ำ 

สว่นตวั เพั่�อล้ดการเกด่ข้ยะมลู้ฝ่อยจัากวสัดุแบับัใชค้รั�งเดยีวท่�ง นำไปสูก่ารจัดัการข้ยะมลู้ฝ่อยแล้ะอนรุกัษ์ส์่�งแวดล้อ้ม

อย่างยั�งย่น
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ตัวอย่างกี่รู้ณ่แล้ะกี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้จััดกี่ารู้ขยะม้ล้ฝอย

ของเสิ่่ยเหล้ือศึ้นย์โรู้งเรู้ียนรูุ้่งอรูุ้ณ	กี่รูุ้งเทัพัมหานครู้ ซึ่ึ�งจััดการศึึกษ์าแบับัองค์รวม (Holistic Learning)  

บัูรณาการการเรียนรู้สู่ชีว่ต ด้วยกระบัวนการเรียนรู้บันก่จัวัตรประจัำวัน บั่มเพัาะล้ักษ์ณะน่สัยที�ดีในว่ถีข้องการรู้อยู่ 

รู้ก่น แล้ะรู้ประมาณตนอย่างพัอเหมาะ พัอดี ผ่านการล้งม่อปฏ่ิบััต่แล้ะจัากสถานการณ์จัร่งในสังคมผ่านโครงการ 

ข้องเสียเหล้่อศึูนย์ เปล้ี�ยนทัศึนคต่ข้องการ “ท่�ง” ให้เป็นการวนส่�งต่าง ๆ กล้ับัมาใช้ใหม่ แยกทรัพัยากรออกจัาก 

ข้ยะมูล้ฝ่อยแล้ะเปล้ี�ยนข้ยะมูล้ฝ่อยเป็นทรัพัยากร โดยแยกทรัพัยากร 3 ประเภทออกจัากข้ยะมูล้ฝ่อย ได้แก่  

(1) ข้ยะเศึษ์อาหาร บัร่จัาคเป็นอาหารสัตว์ (2) ข้ยะย่อยสล้ายง่าย ส่งไปหมักเป็นปุ�ยชีวภาพั (3) ข้ยะรีไซึ่เค่ล้  

ข้ายออกไปเพั่�อผล้่ตกล้ับัมาใช้ใหม่

อีกทั�งมีการบัูรณาการล้งสู่หน่วยการเรียนในแต่ล้ะระดับัชั�น จััดสถานีส่�งแวดล้้อมให้เป็นพั่�นที�เรียนรู้เช่ง 

ปฏิ่บััต่การนอกห้องเรียน ได้แก่ สถานีคัดแยกข้ยะ สถานีน�ำจัุล้่นทรีย์ สถานีปุ�ยหมักชีวภาพั แล้ะปรับัพัฤต่กรรมเพั่�อ 

ล้ดการสรา้งข้ยะมลู้ฝ่อย รณรงคใ์ห ้ล้ด-ล้ะ-เล่้ก รณรงคใ์หร้า้นคา้เล้ก่ใชข้้วด ถงุ ถว้ยพัล้าสตก่ แล้ะกล้อ่งโฟื้มใสอ่าหาร

แล้ะเคร่�องด่�ม เปล้ี�ยนไปใช้ภาชนะที�สามารถล้้างแล้ะนำกล้ับัมาใช้ได้อีก เช่น ปิ�นโต ตะกร้า ถุงผ้า ฯล้ฯ

ความสำเร็จัข้องโครงการข้องเสียเหล้่อศึูนย์ ได้แก่ กลุ้่มครูแล้ะบัุคล้ากรเข้้าร่วมก่จักรรมตามความสมัครใจั  

ช่วยกันทำการคัดแยกข้ยะมูล้ฝ่อย ณ จัุดท่�งที�ปล้ายทางเพั่�อร่วมกันรับัรู้ปัญ่หา เก็บัสถ่ต่แล้ะตรวจัสอบัคุณภาพั 

การคัดแยกข้ยะมูล้ฝ่อยจัากแต่ล้ะระดับัชั�น กลุ้่มนักเรียนร่วมกันสร้างบัรรยากาศึในชั�นเรียนให้ปล้อดข้ยะมูล้ฝ่อย 

ด้วยการล้งม่อจััดแล้ะปรับัปรุงระบับัคัดแยกข้ยะมูล้ฝ่อยประจัำชั�นเรียน กลุ้่มผู้ปกครองแล้ะชุมชนร่วมคัดแยก 

ข้ยะมูล้ฝ่อยในครัวเร่อนนำมาส่งให้โรงเรียนรับัไปจััดการแปรรูปหร่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึึ่�งเป็นการร่วมกันปลู้กฝ่ัง

ล้ักษ์ณะน่สัยรักษ์าส่�งแวดล้้อมให้แก่ลู้กหล้านทั�งที�บั้านแล้ะโรงเรียน

 0-2870-7512-3, 0-2840-2501-4

 info@roong-aroon.ac.th
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แหล้่งข�อม้ล้เพัิ�มเต่ม

 สถานการึณ์มล้พั่ษในปรึะเที่ศึไที่ย

 - กรมควบัคุมมล้พั่ษ์

     https://www.pcd.go.th/publication/

 ค้�มือเก่�ยวกับัการึจัดการึขยะม้ล้ฝึอย

 - กรมควบัคุมมล้พั่ษ์

     https://www.pcd.go.th/publication/

 - กรมส่งเสร่มคุณภาพัส่�งแวดล้้อม

     https://eservice.deqp.go.th/e-book/9 

 - สำนักส่�งแวดล้้อม กรุงเทพัมหานคร

     http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/getfile/f9df8368-14d5-4a67-acda-636be3d

    37f37/Manual.aspx?chset=ff337c7b-274d-43b1-bb00-2b331b27aae1

 พัล้ังงานจากขยะ

 - กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์์พัล้ังงาน

     https://www.dede.go.th/more_news.php?cid=116&filename=waste_energy
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3
กี่่จักี่รู้รู้มเรู้ียนรู้้�

สิ่่�งแวดล้�อม
นำ�า	ป้่าไม�	อากี่าศึ	พัล้ังงาน	แล้ะขยะม้ล้ฝอย	

การจด้การเรยีนร้ ้เป็น็กระบวนการในการนำาความร้ส่้้ิ่การป็ฏิบ่ต้ิ ่ผ่่านการ

ดำาเน่นการห้ร่อว่ธีิการทั้ี�คำานึงถึงผ่้้เรียนเป็็นสิ่ำาค้ญ เพ่ื่�อให้้ผ่้้เรียนได้พ้ื่ฒนา 

เติ็มติามศ้ึกยภาพื่แล้ะเรียนร้้ติามเน่�อห้าทั้ี�กำาห้นด ก่จกรรมการเรียนร้้ 

ส่ิ่�งแวดล้อ้มจะกระติุน้ให้ผ้่้เ้รยีนสิ่ามารถนำาป็ระสิ่บการณท์ั้ี�มอีย้เ่ดม่มาเชี่�อมโยง

ก้บป็ระสิ่บการณ์เรียนร้้ให้ม่ ผ่สิ่มผ่สิ่านความร้้แล้ะทั้้กษะติ่าง ๆ เข้้าด้วยก้น 

สิ่รา้งการมีส่ิ่วนร่วมในการคด่ วเ่คราะห้ ์แล้ะล้งมอ่ป็ฏิบ่ต้ิ ่นำาไป็ส่้ิ่การป็รบ้เป็ล้ี�ยน

พื่ฤติ่กรรมทั้ี�คำานึงถึงส่ิ่�งแวดล้้อม



กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.1.1	
เหตุเกี่่ดทั่�แหล้่งนำ�า

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อสำรวจัล้ักษ์ณะทางกายภาพัแล้ะชีวภาพัในแหล้่งน�ำด้วยว่ธีอย่างง่าย

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ การสังเกตคุณภาพัข้องน�ำอย่างง่าย สามารถสังเกตได้จัากส่�งชี�วัดคุณภาพัน�ำที�สังเกตได้ 

ดว้ยตาเปล่้า ทำให้สามารถประเมน่สถานการณ์คณุภาพัน�ำได้ในเบั่�องต้น ซึึ่�งจัะนำไปสูก่ารเฝ้่าระวัง

แหล่้งน�ำแล้ะหาทางป้องกันหร่อแก้ไข้ผล้ที�เก่ดขึ้�น รวมถึงว่ธีการดูแล้รักษ์าแหล่้งน�ำ โดยส่�งชี�วัด

คุณภาพัน�ำอย่างง่ายซึ่ึ�งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล้่าที�ใช้ในก่จักรรมนี�มี 2 ล้ักษ์ณะ ได้แก่

1) ล้ักษณะที่างกายภาพั คุณล้ักษ์ณะทางกายภาพัข้องน�ำที�สามารถสังเกตแล้ะตรวจัวัดได้  

แล้ะมีผล้กระทบัต่อส่�งมีชีว่ตทั�งในทางตรงหร่อทางอ้อม เช่น สี (Color) กล้่�น (Oder)  

ความขุ้่น (Turbidity) ความโปร่งแสง (Transparency) อุณหภูม่ (Temperature) 

2) ล้ักษณะที่างช่ีวภาพั โดยการตรวจัดูชน่ดแล้ะจัำนวนข้องส่�งมีชีว่ตที�อาศัึยอยู่บัร่เวณใกล้้ ๆ  

หร่อในแหล้่งน�ำ เช่น สัตว์หน้าด่น แมล้ง สัตว์น�ำ พั่ชที�ข้ึ�นในน�ำ ร่มตล้่�ง หร่อล้อยเหน่อน�ำ

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ไม้ยาวประมาณ 1 เมตร ที�ปล้ายไม้ผูก

เช่อกไว้กับัเทอร์โมม่เตอร์

แผ่นพัล้าสต่กวงกล้มสีข้าวสล้ับัดำเจัาะ

รอ้ยเช่อกตรงกล้าง โดยเช่อกยาวประมาณ 

2 เมตร

กะล้ะมังสีข้าว 2 ใบั สว่ง

กระบัอกตวง ข้นาด 1,000 ม่ล้ล้่ล้่ตร ด่นสอ ยางล้บั สี

แว่นข้ยาย ใบังานเหตุเก่ดที�แหล้่งน�ำ

3.1		กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�เรู้ื�องนำ�า
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วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนมองไปที�แหล้่งน�ำที�จัะสำรวจั แล้ะตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “ผู้เรียนค่ดว่าแหล้่งน�ำ

ตรงหน้านี�สะอาดหร่อไม่ เพัราะอะไร เราสามารถดูล้ักษ์ณะอะไรข้องแหล้่งน�ำได้บั้างที�จัะช่วยบัอกได้ว่า 

แหล้่งน�ำนี�สะอาดหร่อไม่สะอาด” ก่อนการสำรวจัจัร่ง 

 แบัง่ผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ้ม่ แจักใบังานให้แต่ล้ะกลุ้ม่ โดยกลุ้ม่แรกให้สำรวจัลั้กษ์ณะทางกายภาพั กลุ้ม่ที�สอง

ให้สำรวจัล้ักษ์ณะทางชีวภาพั ให้แต่ล้ะกลุ้่มช่วยกันค่ดตัวชี�วัดคุณภาพัน�ำตามล้ักษ์ณะการสำรวจัที�ตนเอง 

ได้รับัแล้้วออกมาพัูดให้เพั่�อนอีกกลุ้่มฟื้ัง ผู้ดำเน่นก่จักรรมตรวจัความถูกต้องแล้ะช่วยเต่มเต็มตัวชี�วัด 

ในแต่ล้ะกลุ้่มให้สมบัูรณ์

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ให้ทั�ง 2 กลุ้่ม แยกกันไปทำการสำรวจัแหล้่งน�ำประมาณ 20 นาที (ระยะเวล้าสามารถปรับัเปล้ี�ยน

ได้ตามความเหมาะสม) โดยให้สำรวจัดังนี�

กลุ่่�มที่่� 1 สำรวจลุ่ักษณะที่างกายภาพ

- สังเกตส่ ใช้กระบัอกตวงทำการตักน�ำจัากแหล้่งน�ำขึ้�นมาประมาณ 1,000 ม่ล้ล้่ล้่ตร ใส่ในกะล้ะมังสีข้าว  

แล้้วสังเกตสีข้องน�ำด้วยตาเปล้่า จัากนั�นบัันทึกผล้ล้งใบังาน

- สังเกตกล่้�น ทดสอบัด้วยการใช้จัมูกดมกล้่�นจัากแหล้่งน�ำโดยตรง โดยใช้ผู้ทดสอบัประมาณ 3 คน  

ไปย่นร่มน�ำแล้้วสูดหายใจัดมกล่้�น หร่อตักน�ำขึ้�นมาแล้้วจึังดมกล่้�นโดยใช้ม่อโบักกล่้�นให้โชยเข้้าจัมูก  

แล้้วล้งความเห็นร่วมกัน จัากนั�นบัันทึกผล้ล้งใบังาน

- สงัเกตความขุ�นหรึอืความโปรึ�งแสง นำแผน่พัล้าสตก่วงกล้มสขี้าวสล้บััดำที�รอ้ยเชอ่กไวต้รงกล้างโยนล้งไป

ในแหล้่งน�ำ ค่อย ๆ ปล้่อยเช่อกให้แผ่นพัล้าต่กจัมล้งไป แล้ะสังเกตระยะสุดท้ายที�ยังคงเห็นแผ่นพัล้าสต่ก 

จัากนั�นวัดความยาวข้องเช่อกแล้้วบัันทึกผล้ล้งใบังาน

- สังเกตอุณหภ้ม่ ทำการวัดอุณหภูม่ข้องน�ำโดยถ่อไม้ที�ปล้ายไม้ผูกเช่อกไว้กับัเทอร์โมม่เตอร์ แล้้วหย่อน

เทอรโ์มมเ่ตอร์ล้งในน�ำให้กระเปราะจัมล้งไปใตผ้ว่น�ำประมาณ 10 เซึ่นตเ่มตร อา่นคา่อณุหภมูแ่ล้ว้บัันทกึผล้

ล้งใบังาน

กลุ่่�มที่่� 2 สำรวจลุ่ักษณะที่างชี่วภาพ

- ทำการสำรวจัส่�งมีชีว่ตที�อาศัึยอยู่ในแหล่้งน�ำ โดยใช้สว่งตักส่�งมีชีว่ตที�พับัใส่ล้งในกะล้ะมังที�มีน�ำจัาก 

แหล้ง่น�ำที�ทำการสำรวจั หากส่�งมชีวีต่มีข้นาดเล็้กมากให้ใช้แวน่ข้ยายส่องดู จัากนั�นบันัทึกส่�งที�พับัล้งใบังาน

- เม่�อสำรวจัเสร็จัแล้้วให้ปล้่อยส่�งมีชีว่ตกล้ับัล้งไปในแหล้่งน�ำตามเด่ม

64  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื



ขั�นสรึุป: 

 ร่วมกันว่เคราะห์แล้ะอภ่ปรายผล้จัากการสังเกตลั้กษ์ณะทางกายภาพัแล้ะชีวภาพัข้องแหล่้งน�ำที�พับั  

แล้ะตัวชี�วัดที�สามารถบั่งชี�ถึงคุณภาพัข้องน�ำในเบั่�องต้น 

 ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมตั�งคำถามกบััผูเ้รยีนวา่ “คด่วา่ถ้าแหล้ง่น�ำเกด่น�ำเนา่เสยีจัะสง่ผล้กระทบัตอ่ส่�งเหล้า่นี�อยา่งไร

บั้าง สาเหตุข้องน�ำเสียมาจัากอะไร แล้ะเราจัะช่วยแก้ไข้อย่างไรได้บั้าง” 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

สังเกตการมีส่วนร่วมในก่จักรรม ความเข้้าใจัจัากการตอบัคำถาม แล้ะความถูกต้องจัากใบังานข้องผู้เรียน

ตัวอย่างใบงาน

ใบงานเหตุเกี่่ดทั่�แหล้่งนำ�า

ใบังานกลุ้�มที่่� 1 การึสำรึวจล้ักษณะที่างกายภาพั

การึสำรึวจล้ักษณะที่างกายภาพัของแหล้�งน�ำ.................

รึายการึ ผู้ล้การึสำรึวจ

สี

กล้่�น

ความขุ้น่หรอ่ความโปรง่แสง (ระยะที�ยงัมองเหน็

แผ่นพัล้าสต่กสีข้าว (cm))

อุณหภูม่ (oC)

สรุปผล้การสำรวจั:

ใบังานกลุ้�มที่่� 2 การึสำรึวจล้ักษณะที่างชี่วภาพั

การึสำรึวจล้ักษณะที่างชี่วภาพัของแหล้�งน�ำ.................

ส่�งม่ชี่ว่ตที่่�พับั

(วาดภาพัปรึะกอบั)
ล้ักษณะ

สรุปผล้การสำรวจั:
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.1.2	
แหล้่งนำ�ามรู้ดกี่เรู้า	มรู้ดกี่โล้กี่

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อให้เก่ดความเข้้าใจัแล้ะตระหนักถึงผล้กระทบัจัากก่จักรรมข้องมนุษ์ย์ต่อแหล้่งน�ำ

 เพั่�อฝ่ึกการค่ด ว่เคราะห์ แล้ะอภ่ปรายถึงที�มา สาเหตุ แล้ะผล้กระทบัที�จัะเก่ดข้ึ�นต่อแหล้่งน�ำ

 เพั่�อให้รู้จัักออกแบับัแนวค่ดหร่อว่ธีการในการช่วยกันดูแล้รักษ์าแล้ะอนุรักษ์์แหล้่งน�ำได้อย่างเหมาะสม

รู้ะยะเวล้า 45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ ก่จักรรมต่าง ๆ ข้องมนุษ์ย์ เช่น การอุปโภคบัร่โภค การประกอบัอาชีพั แล้ะการสร้างส่�งอำนวย

ความสะดวก ฯล้ฯ สง่ผล้กระทบัตอ่แหล่้งน�ำทั�งทางตรงแล้ะทางออ้ม การสรา้งความรูค้วามเข้า้ใจั

เกี�ยวกับัแหล้่งที�มาข้องผล้กระทบัที�เก่ดขึ้�น จัะนำไปสู่การค่ดแล้ะวางแผนการทำก่จักรรม 

ที�ส่งผล้กระทบัต่อแหล้่งน�ำให้น้อยที�สุด 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

กระดาษ์ปรู๊ฟื้
สี

ยางล้บั
กรรไกร

กะล้ะมังใส่น�ำ

วัสดุที�สมมต่ให้เป็นข้ยะหร่อน�ำเสีย เช่น 

ห่น คล้่ปหนีบักระดาษ์ สีผสมอาหาร 

เป็นต้น

ด่นสอ ว่ดีทัศึน์

    

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ: ผู้ดำเน่นก่จักรรมสำรวจัความรู้เกี�ยวกับัแหล้่งน�ำ ความสำคัญ่ข้องแหล้่งน�ำต่อการดำรงชีว่ต 

  ข้องคนในพั่�นที� ซึึ่�งอาจัจัะใชเ้พัล้ง “น�ำคอ่ชวีต่” หรอ่เพัล้งที�เกี�ยวกบััน�ำมาเปดิใหฟ้ื้งัแล้ว้เช่�อมโยง 

  ไปยังความรู้
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ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ทำการวาดแหล้่งน�ำตรงกล้างกระดาษ์แล้ะพั่�นด่นรอบั ๆ แหล้่งน�ำ จัากนั�นแบั่งสัดส่วนผู้เรียนให้เท่า ๆ กัน 

ตามความเหมาะสมข้องจัำนวนแล้ะกำหนดหมายเล้ข้

 สมมต่สถานการณ์ว่าผู้เรียนแต่ล้ะคนได้รับัมรดกเป็นที�ด่นร่มน�ำ แล้ะตัดแบั่งภาพัวาดนั�นให้กับัผู้เรียน 

แต่ล้ะคน

 ให้ผู้เรียนวางแผนการใช้ที�ด่นตามที�ต้องการด้วยการวาดภาพัล้งไป เช่น ทำนา เล้ี�ยงสัตว์ สร้างที�อยู่อาศึัย  

รีสอร์ท สร้างโรงงาน ถนน ฯล้ฯ 

 เม่�อวาดภาพัเสร็จัแล้้วให้นำกล้ับัมาต่อกันให้ครบัสมบัูรณ์เหม่อนเด่ม

 ใหผู้เ้รยีนแต่ล้ะคนมาอธบ่ัายวา่ได้ทำการจัดัการใชป้ระโยชนท์ี�ดน่นั�นอย่างไร เพัราะอะไร แล้ว้ร่วมกนัอภป่ราย

ว่าก่จักรรมนั�นส่งผล้กระทบัต่อแหล้่งน�ำอย่างไร

 ให้ผู้เรียนย่นตามล้ำดับัตำแหน่งที�ด่น แล้ะวางกะล้ะมังใส่น�ำสะอาดไว้ตรงกล้างในตำแหน่งข้องแหล้่งน�ำ

 ให้ผู้เรียนพั่จัารณาว่าการใช้ประโยชน์ที�ด่นข้องตนเองนั�นสร้างข้ยะหร่อน�ำเสียมากเท่าใด ก็ให้ใส่วัสด ุ

ที�สมมต่ให้เป็นข้ยะหร่อน�ำเสียล้งในกะล้ะมังที�ใส่น�ำปร่มาณมากเท่านั�น

ขั�นสรึุป:  อภป่รายร่วมกันว่าจัากการสมมตใ่ห้ท่�งข้ยะแล้ะน�ำเสยีล้งสูแ่หล่้งน�ำ หากเก่ดขึ้�นจัรง่จัะเกด่อะไรขึ้�น 

  กับัแหล่้งน�ำบ้ัาง ส่งผล้กระทบัต่อมนุษ์ย์ สัตว์น�ำ แล้ะพั่ชน�ำอย่างไร แล้ะจััดการอย่างไร 

  ให้การใช้ประโยชน์ที�ด่นไม่ส่งผล้กระทบัต่อแหล้่งน�ำ

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ตรวจัสอบัความถูกต้องเกี�ยวกบััความรูเ้ร่�องผล้กระทบัที�เกด่ขึ้�นกบััแหล่้งน�ำจัากการใช้ประโยชน์ที�ด่นในกจ่ักรรม

ต่าง ๆ ในสถานการณ์จัร่ง

eOl
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.1.3	
Water	Ranger

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อให้ผู้เรียนมีบัทบัาทในการตรวจัสอบัการใช้น�ำข้องโรงเรียน 

 เพั่�อล้ดการใช้น�ำที�ส่�นเปล้่องภายในโรงเรียน

 เพ่ั�อให้คณะผู้บัร่หาร ครู นักเรียน แล้ะบัุคล้ากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องการประหยัดน�ำ 

 ภายในโรงเรียน

รู้ะยะเวล้า 90 นาที (2 คาบัเรียน)

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ�งข้องตัวแปรสำคัญ่ในการใช้ทรัพัยากรข้องโรงเรียน ดังนั�นการให้ผู้เรียนเข้้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจัสอบัการใช้น�ำ จัะทำให้ผู้เรียนเก่ดความภูม่ใจัแล้ะรู้สึกถึงความสำคัญ่ 

ข้องตนเองต่อโรงเรียน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

สมุดบัันทึกแล้ะปากกา อุปกรณ์ถ่ายภาพั

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ความรู้แล้ะสร้างความตระหนักเกี�ยวกับัสัดส่วนข้องน�ำจ่ัดบันโล้ก  

  สถานการณ์น�ำ การได้มาข้องน�ำก่นน�ำใช้ น�ำเสยีแล้ะแหล่้งกำเนด่ ผล้กระทบั การช่วยกันประหยดัน�ำ  

  รวมทั�งการอนุรักษ์์แล้ะดูแล้รักษ์าแหล้่งน�ำ

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ในคาบัเรียนแรกผู้ดำเน่นก่จักรรมแต่งตั�งผู้เรียนเป็น Water Ranger โดยแบั่งเป็นทีมตามจัำนวนข้อง 

โซึ่นต่าง ๆ  ที�มีการใช้น�ำในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน�ำ สวน สนามหญ่้า สระน�ำ ฯล้ฯ พัร้อมอธ่บัายว่า 

“ต่อไปนี�ผู้เรียนค่อส่วนสำคัญ่ที�จัะช่วยโรงเรียนประหยัดน�ำแล้ะหยุดการรั�วไหล้ข้องน�ำด้วยการเป็นทีม 

Water Ranger ออกไปสำรวจัปัญ่หาแล้ะตรวจัตราการใช้น�ำ เพั่�อโรงเรียนข้องเรา”

 ส่งทีม Water Ranger ล้งพั่�นที�ในโซึ่นที�รับัผ่ดชอบั เพั่�อทำหน้าที�ตรวจัตราการใช้น�ำแล้ะสำรวจัปัญ่หา 

การใช้น�ำ เช่น อุปกรณ์ชำรุด การใช้อุปกรณ์ไม่ประหยัดน�ำ การล้่มปิด-เปิดน�ำท่�งไว้ ฯล้ฯ

 ในคาบัเรียนที� 2 ให้ทีม Water Ranger กล้ับัมาสรุปปัญ่หาที�พับัพัร้อมแนบัภาพัประกอบั แล้้วนำเสนอให้

เพ่ั�อนเหน็สภาพัปัญ่หา จัากนั�นอภป่รายร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไข้ปัญ่หาเบ่ั�องต้น แนวทางการประหยดัน�ำ 

แล้ะออกกฎระเบัียบัการใช้น�ำอย่างประหยัดภายในโรงเรียนแล้ะบัทล้งโทษ์ร่วมกันในกรณีมีผู้ทำผ่ดกฎ  

เพั่�อนำเสนอคณะครูแล้ะผู้บัร่หารต่อไป
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ขั�นสรึุป: ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมกล่้าวช่�นชมแล้ะฝ่ากหน้าที�ใหท้มี Water Ranger คอยดูแล้ตรวจัตราโซึ่นที�ตนเอง 

รบััผด่ชอบั แล้ะรายงานปัญ่หาว่าได้รบััการแก้ไข้หรอ่ไม่ เพั่�อพัฒันาโรงเรยีนต่อไป รวมถึงในระยะยาว

อาจัทำการเปรียบัเทียบัผล้ค่าน�ำข้องโรงเรียนทั�งก่อนแล้ะหลั้งการตั�งทีม Water Ranger  

ที�แสดงใหเ้หน็ถงึคา่น�ำที�ล้ดล้ง โดยการจัดับัอรด์หรอ่เผยแพัรใ่นเวบ็ัไซึ่ดข์้องโรงเรยีน เพั่�อใหท้ราบั

ถึงผล้แล้ะประโยชน์ที�ได้รับัจัากการทำก่จักรรมโดยทั�วกัน แล้ะอาจัมีรางวัล้แห่งความภาคภูม่ใจั

ให้กับัทีม Water Ranger 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดูการมีส่วนร่วมแล้ะความตั�งใจัข้องผู้เรียนในการเป็น Water Ranger รวมทั�งความตระหนักถึงความสำคัญ่ 

ข้องการประหยดัน�ำ จัากแนวทางการแกไ้ข้ปญั่หาที�อภป่รายรว่มกนัในการทำใหป้รม่าณน�ำรั�วไหล้หรอ่สญู่เสยี

ไปโดยเปล้่าประโยชน์ล้ดล้ง สภาพัน�ำดีข้ึ�น มีการใช้ประโยชน์จัากน�ำแบับัเต็มประส่ทธ่ภาพั หร่อในระยะยาว

ปร่มาณการใช้น�ำรวมข้องโรงเรียนล้ดล้ง โดยสังเกตจัากบั่ล้ค่าน�ำ
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.1.4	 
นำ�า	(เหล้ือ)	น�อย	แพั� ไป้

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อฝ่ึกการค่ดว่เคราะห์แล้ะหาว่ธีในการใช้น�ำอย่างประหยัดในชีว่ตประจัำวัน

 เพั่�อสามารถวางแผนในการใช้น�ำได้อย่างมีประส่ทธ่ภาพั

รู้ะยะเวล้า 30 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  การใช้น�ำอย่างประหยัดแล้ะรู้คุณค่าสามารถทำได้ด้วยการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมการอุปโภค 

แล้ะบัร่โภคน�ำในชีว่ตประจัำวัน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�		

ใบังานน�ำ (เหล้่อ) น้อย แพั้ไป

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมกล้่าวถึงว่า น�ำมาจัากไหน เปรียบัเทียบัสัดส่วนน�ำจ่ัดที�ใช้ได้จัร่งกับัปร่มาณน�ำ

ทั�งหมดบันโล้ก กว่าจัะได้น�ำมาใช้ในการอุปโภคบัร่โภคทุกวันนี�ต้องผ่านกระบัวนการ 

แล้ะใช้ทรัพัยากรอะไรบั้าง

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังาน แล้้วสมมุต่สถานการณ ์

ในชวีต่ประจัำวัน โดยเร่�มตั�งแตต่่�นนอนจันถึงเข้า้นอน ให้แตล่้ะกลุ้ม่เล้อ่กวธี่การใชน้�ำอย่างประหยัด

ที�ถูกต้อง กลุ้่มที�เล้่อกว่ธีถูกจัะได้รับั 1 คะแนน

ขั�นสรึุป:  ร่วมกันสรุปแล้ะว่เคราะห์ว่า เพีัยงเราเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมการใช้น�ำในชีว่ตประจัำวันแล้ะใช้อย่าง 

รู้คุณค่า ก็สามารถช่วยประหยัดน�ำได้

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ตัดส่นด้วยการนับัคะแนน กลุ้่มใดคะแนนมากที�สุดเป็นผู้ชนะ
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงานนำ�า	(เหล้ือ)	น�อย	แพั� ไป้

จงเล้ือกว่ธิ่การึใชี้น�ำอย�างปรึะหยัด

  แปรึงฟัันแล้ะล้้างแปรึง : 

 ใช้แก้วหร่อข้ันรองน�ำ  เปิดโดยตรงจัากก๊อก

  อาบัน�ำ : 

 ใช้ฝ่ักบััว  ใช้ข้ันหร่ออ่างอาบัน�ำ

  โกนหนวด :

 ใช้กระดาษ์ชำระเช็ดออกก่อน  เปิดก๊อกน�ำล้้างหน้าโดยตรง

 จัุ่มมีดโกนล้้างในแก้ว หร่อข้ัน  เปิดก๊อกน�ำล้้างมีดโกนโดยตรง

  ห้องสุขา : 

 โถส้วมแบับัตักราด  โถส้วมแบับัแบับัชักโครก

  ล้้างผู้ักผู้ล้ไม้ : 

 ใช้ภาชนะรองน�ำไว้ล้้างเท่าที�จัำเป็น  เปิดก๊อกน�ำล้้างผักผล้ไม้โดยตรง

  รึดน�ำต้นไม้ : 

 ใช้ฝ่ักบััวรดน�ำหร่อสปร่งเกอร์  ใช้สายยางรดน�ำต้นไม้โดยตรง
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.1.5	
ป้ฏ่บัต่กี่ารู้ครู้อบครู้ัวป้รู้ะหยัดนำ�า

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อให้ผู้เรียนเก่ดการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมประหยัดน�ำจันเป็นน่สัย 

 เพั่�อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปร่มาณการใช้น�ำแล้ะว่ธีการคำนวณค่าน�ำได้

 เพั่�อข้ยายผล้การประหยัดน�ำไปสู่ครอบัครัวแล้ะชุมชน

รู้ะยะเวล้า 90 นาที (2 คาบัเรียน)

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ครอบัครัวเป็นรากฐานสำคัญ่ในการปลู้กฝ่ังพัฤต่กรรมต่าง ๆ ให้กับัผู้เรียน ดังนั�นการปรับัเปล้ี�ยน

พัฤต่กรรมเพ่ั�อประหยัดน�ำจึังควรเร่�มตั�งแต่ที�บั้าน เพั่�อให้ผู้เรียนเก่ดความเคยช่นแล้ะปฏิ่บััต่ 

จันเป็นน่สัย

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ใบัความรู้เร่�องปร่มาณน�ำ 

ที�ใช้ในก่จักรรมต่าง ๆ

ใบังานสำรวจัพัฤต่กรรมการใช้น�ำ 

ภายในบั้าน

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมสอบัถามผูเ้รยีนว่า “ที�บ้ัานข้องผูเ้รยีนใช้น�ำเพั่�อทำกจ่ักรรมอะไรบ้ัาง ทราบัหรอ่ไม่ 

ว่าก่จักรรมเหล้่านั�นใช้น�ำประมาณเท่าไหร่ แต่ล้ะเด่อนผู้ปกครองต้องเสียเง่นค่าน�ำเท่าไหร่”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแจักใบังานให้กับัผู้เรียน พัร้อมให้ข้้อมูล้เป็นใบัความรู้เร่�องปร่มาณน�ำที�ใช้ในก่จักรรม 

ต่าง ๆ แล้ะสอนว่ธีการค่ดค่าน�ำอย่างง่าย โดยให้ผู้เรียนนำใบังานมาส่งในคาบัถัดไปพัร้อมบั่ล้ค่าน�ำที�บั้าน

ข้องผู้เรียน

วิธี่การคำนวณ

การคำนวณค่าน�ำประปาจัากปร่มาณน�ำที�ใช้ในชีว่ตประจัำวัน หน่วยเป็นลู้กบัาศึก์เมตร  

(1 ลู้กบัาศึก์เมตร = 1,000 ล้่ตร) มีสูตรการคำนวณค่อ

ค�าน�ำปรึะปา (บัาที่) = (ปรึ่มาณน�ำที่่�ใชี้ x รึาคาต�อหน�วย) + ค�าบัรึ่การึ + ภาษ่ 7%
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โดยค่าบัร่การจัะค่ดราคาตามข้นาดข้องมาตรวัดน�ำ ซึ่ึ�งข้อยกตัวอย่างเพัียงบัางส่วน ดังนี�

- ข้นาด ½ น่�ว ค่าบัร่การ 25 บัาท

- ข้นาด 1 น่�ว ค่าบัร่การ 50 บัาท

- ข้นาด ¾ น่�ว ค่าบัร่การ 40 บัาท

- ข้นาด 1½ น่�ว ค่าบัร่การ 80 บัาท

แล้ะอัตราค่าน�ำประปาจัะแตกต่างกันระหว่างการประปานครหล้วงกับัการประปาส่วนภูม่ภาค ดังนี� 

อัตรึาค�าน�ำปรึะปาจากการึปรึะปานครึหล้วง อัตรึาค�าน�ำปรึะปาจากการึปรึะปาส�วนภ้ม่ภาค

30 - 1 ลู้กบัาศึก์เมตร 8.50 บัาท/หน่วย 10 - 1 ลู้กบัาศึก์เมตร 10.20 บัาท/หน่วย

40 - 31 ลู้กบัาศึก์เมตร 10.03 บัาท/หน่วย 20 - 11 ลู้กบัาศึก์เมตร 16 บัาท/หน่วย

50 - 41 ลู้กบัาศึก์เมตร 10.35 บัาท/หน่วย 30 - 21 ลู้กบัาศึก์เมตร 19 บัาท/หน่วย

60 - 51 ลู้กบัาศึก์เมตร 10.68 บัาท/หน่วย 50 - 31 ลู้กบัาศึก์เมตร 21.20 บัาท/หน่วย

* หน่วย หมายถึง ลู้กบัาศึก์เมตร      

ตััวอย�างการคำนวณ

นำข้อ้มลู้จัากใบัความรูเ้ร่�องปรม่าณน�ำที�ใชใ้นกจ่ักรรมตา่ง ๆ  แล้ะใบังานสำรวจัพัฤตก่รรมการใชน้�ำภายในบัา้น

มาคำนวณหาปร่มาณน�ำที�ใช้ ดังนี�

ใน 1 วัน มีก่จักรรมแปรงฟื้ัน อาบัน�ำ ล้้างจัาน ซึ่ักผ้า ล้้างรถ แล้ะเข้้าห้องน�ำ 4 ครั�ง

ปร่มาณน�ำที�ใช้ทั�งหมด  = 27 + 90 + 50 + 100 + 150 + (12x4)    =   465 ล้่ตร   

แปล้งหน่วยเป็นลู้กบัาศึก์เมตร  = 0.465 ลู้กบัาศึก์เมตร

บัา้นเรอ่นสว่นใหญ่่ใชม้าตรวดัน�ำข้นาด ½ น่�ว ดงันั�นคา่บัรก่ารอยูที่� 25 บัาท แล้ะใชน้�ำจัากการประปานครหล้วง 

(เทียบัราคา/หน่วยจัากตาราง)  = 0.465 x 8.50 = 3.95 บัาท

บัวกค่าบัร่การแล้ะภาษ์ี    = 3.95 + 25 + 0.28   =   29.23 บัาท

ดังนั�นใน 1 วัน จัะต้องจั่ายค่าน�ำประปา 29.23 บัาท

 หล้ังจัากผู้เรียนนำใบังานแล้ะบั่ล้ค่าน�ำมาส่ง ผู้ดำเน่นก่จักรรมตรวจัสอบัความถูกต้องข้องใบังาน 

แล้ะให้ความรู้เร่�องการประหยัดน�ำ แล้้วให้ผู้เรียนล้องนำเทคน่คการประหยัดน�ำกล้ับัไปเผยแพัร ่

ให้ผู้ปกครองแล้ะนำไปปฏิ่บััต่จัร่งที�บั้าน

 สอดแทรกก่จักรรมให้ความรู้แล้ะส่งเสร่มการประหยัดน�ำตามโอกาสต่าง ๆ ที�มีผู้ปกครองเข้้าร่วม เช่น  

การประชุมผู้ปกครอง ฯล้ฯ แล้ะข้อความร่วมม่อในการส่งเสร่มพัฤต่กรรมการประหยัดน�ำข้องผู้เรียน

ขั�นสรึุป:  สร้างความตระหนักเร่�องการใช้น�ำในชีว่ตประจัำวัน แล้ะอาจัทำการส่งเสร่มการปรับัเปล้ี�ยน

พัฤต่กรรมด้วยการจััดประกวดครอบัครัวประหยัดน�ำที�มีบั่ล้ค่าน�ำล้ดล้ง แล้ะเพ่ั�มแรงหนุนเสร่ม 

ด้วยการมอบัรางวัล้หร่อใบัประกาศึจัากทางโรงเรียนตามความเหมาะสม
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กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้

 ดูความเข้้าใจัเร่�องการคำนวณปร่มาณการใช้น�ำจัากก่จักรรมต่าง ๆ แล้ะว่ธีการคำนวณค่าน�ำอย่างง่าย 

จัากใบังานข้องผู้เรียน

 ดูความเข้้าใจัเร่�องการประหยัดน�ำจัากบั่ล้ค่าน�ำที�ล้ดล้งข้องครอบัครัวผู้เรียน

ตััวอย�างใบความร้�เร่�องปริมาณน้ำที่่�ใชี�ในกิจกรรมตั�าง ๆ เพ่�อเป็นข้�อม้ลุ่สำหรับการคำนวณ

- ก๊อกน�ำมีน�ำหยดตล้อดเวล้า จัะสูญ่เสียน�ำ 1.5 ลู้กบัาศึก์เมตร/เด่อน

- ก๊อกน�ำที�ปิดไม่สน่ท น�ำรั�วไหล้เป็นสาย จัะสูญ่เสียน�ำไม่น้อยกว่า 10 ลู้กบัาศึก์เมตร/เด่อน

- ชักโครกที�ลู้กล้อยปิดไม่สน่ท มีน�ำไหล้ล้งโถส้วมตล้อดเวล้า จัะสูญ่เสียน�ำกว่า 30 ลู้กบัาศึก์เมตร/เด่อน

- การกดชักโครกใช้น�ำประมาณ 12 ล้่ตร/ครั�ง

- การแปรงฟื้ันใช้น�ำประมาณ 27 ล้่ตร/คน/วัน

- การถูพั่�นใช้น�ำประมาณ 36 ล้่ตร/คน/วัน

- การรดน�ำต้นไม้ใช้น�ำประมาณ 5-10 ล้่ตร/คน/วัน

- การอาบัน�ำใช้น�ำประมาณ 90 ล้่ตร/คน/วัน

- การซึ่ักผ้าใช้น�ำประมาณ 100 ล้่ตร/คน/วัน

- การล้้างจัานใช้น�ำประมาณ 50 ล้่ตร/คน/วัน

- การล้้างรถใช้น�ำประมาณ 150 ล้่ตร/คน/วัน  

*ข้้อมูล้จัาก: การประปานครหล้วง

ตัวอย่างใบงาน

ใบงานสิ่ำารู้วจัพัฤต่กี่รู้รู้มกี่ารู้ใช้�นำ�าภูายในบ�าน	

(สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนก่จักรรมได้ตามความเหมาะสม)

ที่่� ก่จกรึรึม ปรึ่มาณน�ำที่่�ใชี้/วัน (ล้่ตรึ)

1

2

...

รวม

คำนวณค�านำปรึะปาได้ ดังน่�

      = (ปร่มาณน�ำที�ใช้ x ราคาต่อหน่วย) + ค่าบัร่การ + ภาษ์ี 7%

      = (…………………….ล้บั.ม. X …………………. บัาท) + ……………. + ……………

      = ……………………………………… บัาท
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3.2	กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�เรู้ื�องป้่าไม�

กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.2.1	 
นักี่สิ่ืบใต�ใบ

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อให้ผู้เรียนมีความรู้เร่�องประเภทข้องป่าไม้ในประเทศึไทย 

 เพั่�อให้ผู้เรียนมีทักษ์ะในการสำรวจัทรัพัยากรป่าไม้หร่อต้นไม้ในพั่�นที� 

รู้ะยะเวล้า 45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  การเรียนรู้เร่�องประเภทข้องป่าไม้ในประเทศึไทย แล้ะการสำรวจัทรัพัยากรป่าไม้หร่อต้นไม้ 
ที�มีอยู่ในพั่�นที�จัะทำให้เข้้าใจัถึงล้ักษ์ณะข้องป่าไม้แล้ะชน่ดพัันธุ์ข้องต้นไม้ สำหรับัวางแผน 
ในการดูแล้รักษ์าได้อย่างเหมาะสม 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ภาพัป่าไม้ในประเทศึไทย
ใบัความรู้เร่�องป่าไม้ในประเทศึไทย

สายวัด ว่ธีการวัดความสูงข้องต้นไม้ เช่น  
ไคล้โนม่เตอร์ เงา หร่อสามเหล้ี�ยมรูป
คล้้าย

ใบังานนักส่บัใต้ใบั

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนดูภาพัป่าไม้จัากภูม่ภาคต่าง ๆ ในประเทศึไทย แล้ะร่วมกันแสดง 
ความค่ดเห็นเกี�ยวกับัภาพัที�ได้ดู

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบ่ังกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังาน แล้้วให้แต่ล้ะกลุ้่มส่บัค้นข้้อมูล้เกี�ยวกับั
ประเภทข้องป่าไม้ในประเทศึไทยจัากสารานุกรมหร่ออ่นเทอร์เน็ต กลุ้่มล้ะ 1 ประเภท แล้ะนำเสนอ 

ผล้การส่บัค้น

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ความรู้เร่�องการวัดเส้นรอบัวงแล้ะความสูงข้องต้นไม้โดยใช้ว่ธีต่าง ๆ ที�ทำได้ง่าย  

จัากนั�นนำผู้เรียนสำรวจัป่าไม้หร่อต้นไม้ในพั่�นที� ให้ผู้เรียนวาดแผนผังคร่าว ๆ แสดงบัร่เวณที�สำรวจั 

แล้ะบัันทึกผล้การสำรวจัในใบังาน
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ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายเพั่�มเต่มเกี�ยวกับัประเภทข้องป่าไม้ในประเทศึไทย ผู้เรียนแต่ล้ะกลุ้่มสรุป

ผล้การสำรวจั การวเ่คราะหป์ระเภทข้องปา่ไมใ้นพั่�นที� (หากพั่�นที�ที�สำรวจัเปน็ปา่ไม)้ แล้ะแนวทาง

การดูแล้รักษ์า

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

สงัเกตจัากการรว่มกจ่ักรรมข้องผูเ้รยีน (เชน่ ความสนใจัตอ่กจ่ักรรม การแสดงความคด่เหน็ การกล้้าแสดงออก) 

แล้ะตรวจัความถูกต้องใบังานข้องผู้เรียน

ตัวอย่างใบงาน

ใบงานนักี่สิ่ืบใต�ใบ

แผู้นผู้ังบัรึ่เวณที่่�สำรึวจ
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แบับับัันที่ึกการึสำรึวจป่าไม้หรึือต้นไม้ในพัื�นที่่� (สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนข้้อได้ตามความเหมาะสม)

ล้ำดับั ชีื�อต้นไม้ ล้ักษณะเด�น
ขนาดเส้นรึอบัวง 

(เมตรึ)
ความส้ง (เมตรึ)

1

2

3

ประเภทข้องป่าไม้ ค่อ..........................................(หากพั่�นที�ที�สำรวจัเป็นป่าไม้)

แนวทางการดูแล้รักษ์าป่าไม้ชุมชนมีอะไรบั้าง

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.2.2	 
สิ่่วนป้รู้ะกี่อบของต�นไม�

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์	 เพั่�อให้ผู้เรียนมีความรู้เร่�องส่วนประกอบัแล้ะหน้าที�ข้องต้นไม้

รู้ะยะเวล้า 45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  เรยีนรูเ้ร่�องส่วนประกอบัข้องต้นไม้ หน้าที�ข้องส่วนต่าง ๆ  ล้กัษ์ณะข้องต้นไม้ที�มอียูใ่นพั่�นที� จัะทำให้

สามารถใช้ประโยชน์ต้นไม้แต่ล้ะชน่ดพัันธุ์แล้ะดูแล้รักษ์าได้อย่างเหมาะสม 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ภาพัส่วนประกอบัข้องต้นไม้  ใบังานส่วนประกอบัข้องต้นไม้

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมสอบัถามผู้เรียนว่า “ที�บ้ัานใครปลู้กต้นไม้บ้ัาง ต้นไม้ที�ปลู้กแต่ล้ะชน่ด 

มสีว่นประกอบัที�เหมอ่นกนัหรอ่แตกตา่งกนัอยา่งไร ทราบัหรอ่ไมว่า่ตน้ไมม้สีว่นประกอบัอะไรบัา้ง 

แต่ล้ะส่วนประกอบัข้องต้นไม้มีหน้าที�อย่างไร”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนดูภาพัต้นไม้หล้ากหล้ายประเภท แล้ะร่วมกันแสดงความค่ดเห็นเกี�ยวกับัภาพั 

ที�ได้ดู

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบ่ังกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังาน แล้้วให้แต่ล้ะกลุ้่มส่บัค้นข้้อมูล้เกี�ยวกับั

ส่วนประกอบัข้องต้นไม้ล้ักษ์ณะเด่น ๆ จัากสารานุกรมหร่ออ่นเทอร์เน็ต กลุ้่มล้ะ 1 ส่วนประกอบั  

แล้ะนำเสนอผล้การส่บัค้น

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ความรู้เร่�องส่วนประกอบัข้องต้นไม้ พัร้อมทั�งนำต้นไม้จัร่งมาให้ผู้เรียนศึึกษ์า จัากนั�น 

นำผู้เรียนสำรวจัต้นไม้ในพั่�นที� พัร้อมวาดภาพัต้นไม้ที�สนใจั แสดงหน้าที�ข้องส่วนประกอบัข้องต้นไม ้

แล้ะบัันทึกผล้ล้งในใบังาน 

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายเพั่�มเต่มเกี�ยวกับัส่วนประกอบัแล้ะหน้าที�ต่าง ๆ ข้องต้นไม้ ผู้เรียนสรุปผล้

การสำรวจัต้นไม้แล้ะว่เคราะห์ส่วนประกอบัข้องต้นไม้แต่ล้ะประเภทด้วยกัน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

สงัเกตจัากการรว่มกจ่ักรรมข้องผูเ้รยีน (เชน่ ความสนใจัตอ่กจ่ักรรม การแสดงความคด่เหน็ การกล้้าแสดงออก) 

แล้ะตรวจัความถูกต้องใบังานข้องผู้เรียน
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงานสิ่่วนป้รู้ะกี่อบของต�นไม�

คำชี่�แจง : วาดภาพัต้นไม้ที�สนใจั พัร้อมทั�งบัอกหน้าที�ส่วนประกอบัต่าง ๆ ข้องต้นไม้แล้ะตอบัถำถามให้ครบัถ้วน

แนวทางการดูแล้รักษ์าต้นไม้มีอะไรบั้าง

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.2.3	 
ต�นไม�นั�นสิ่ำาคัญไฉน

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องต้นไม้ต่อสภาพัแวดล้้อม

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  เรียนรู้ประโยชน์ข้องต้นไม้ที�มีต่อสภาพัแวดล้้อม ต้นไม้ให้ก๊าซึ่ออกซึ่่เจันทำให้บัร่เวณที�มีต้นไม้ 

มีความชุ่มช่�น ก่�งก้านข้องต้นไม้ที�แผ่ข้ยายช่วยป้องกันแสงแดด เป็นร่มเงาให้กับัส่�งมีชีว่ตต่าง ๆ

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

เทอร์โมม่เตอร์ ใบังานต้นไม้นั�นสำคัญ่ไฉน

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ: ผู้ดำเน่นก่จักรรมสอบัถามผู้เรียนว่า “เคยนั�งเล้่นใต้ต้นไม้หร่อไม่ นั�งแล้้วมีความรู้สึกอย่างไร 

ถ้าเอาต้นไม้ออกไปจัะเป็นอย่างไร”  

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมแบัง่กลุ้ม่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม แจักใบังานแล้ะเทอรโ์มมเ่ตอร ์ใหแ้ตล่้ะกลุ้ม่

ออกไปสำรวจัพั่�นที�รอบัโรงเรยีนโดยใหว้ดัอุณหภมูใ่นบัรเ่วณที�มตีน้ไมก้บััพั่�นที�ที�ไม่มตีน้ไม ้พัรอ้มทั�ง

สังเกตล้ักษ์ณะพั่�นแล้ะส่�งมีชีว่ตที�อยู่โดยรอบัแล้้วบัันทึกล้งในใบังาน

ขั�นสรึุป:  ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมใหแ้ต่ล้ะกลุ้ม่ออกมาสรปุผล้จัากพั่�นที�ที�กลุ้ม่ข้องตนไดไ้ปสำรวจั ผูด้ำเนน่กจ่ักรรม

สอบัถามว่าถ้าให้ผู้เรียนเล้่อกพั่�นที�จัะเล้่อกอยู่ในพั่�นที�แบับัไหน เพัราะเหตุใด (เขี้ยนล้งในใบังาน) 

รว่มกนัสรปุถงึความสำคญั่ข้องตน้ไมต้อ่สภาพัแวดล้อ้ม แล้ะความสำคญั่ข้องการอนรุกัษ์ท์รพััยากร

ป่าไม้

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดคูวามเข้า้ใจัเร่�องความสำคัญ่ข้องตน้ไม้ตอ่สภาพัแวดล้อ้มจัากการตอบัคำถามข้องผูเ้รยีนแล้ะใบังานข้องผูเ้รียน 

แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วมจัากการทำก่จักรรมกลุ้่ม
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงานต�นไม�นั�นสิ่ำาคัญไฉน

คำชี่�แจง : สำรวจัพั่�นที�รอบัโรงเรียนโดยให้วัดอุณหภูม่ในบัร่เวณที�มีต้นไม้กับัพั่�นที�ที�ไม่มีต้นไม้ พัร้อมตอบัคำถาม 

ให้ครบัถ้วน

ม่ต้นไม้ ไม�ม่ต้นไม้

ตำแหน่งพั่�นที�

อุณหภูม่ 

สภาพัพั่�น

ส่�งมีชีว่ตที�พับั

เล้่อกพั่�นที�แบับัใด เพัราะเหตุใด

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

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

ประโยชน์ข้องต้นไม้มีอะไรบั้าง 

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

....................................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.2.4	
สิ่ายใยแห่งป้่า

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์		 เพั่�อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้้าใจัถึงความสำคัญ่ข้องป่า แล้ะความสัมพัันธ์ข้องต้นไม้กับัส่�งมีชีว่ต

ต่าง ๆ ในระบับัน่เวศึ

รู้ะยะเวล้า  45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ป่าไม้เป็นจัุดเร่�มต้นที�สำคัญ่ข้องระบับัน่เวศึ ส่�งมีชีว่ตต่าง ๆ ล้้วนมีบัทบัาทแล้ะมีความเกี�ยวข้้อง

สัมพัันธ์กันเพั่�อให้ระบับัน่เวศึสมดุล้ ซึึ่�งหากป่าไม้ถูกทำล้ายจัะส่งผล้กระทบัต่อระบับัน่เวศึ 

อย่างมาก

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

เช่อก  
(ความยาวเช่อกข้ึ�นกับัจัำนวนผู้เรียน)

ใบังานสายใยแห่งป่า

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “ค่ดว่าป่าไม้มีประโยชน์อะไรกับัเราบั้าง นอกจัากมนุษ์ย์

แล้้วมีใครหร่ออะไรใช้ประโยชน์จัากป่าไม้บั้าง”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนย่นเรียงเป็นวงกล้มหันหน้าเข้้าตรงกล้างวงกล้ม แล้้วอธ่บัายว่าเราจัะมาจัำล้อง

ระบับัน่เวศึในปา่กนั โดยเล้อ่กผูเ้รยีนรปูรา่งใหญ่ ่มา 1-4 คน มายน่ตรงกล้างวงกล้ม พัรอ้มถามช่�อแล้ะถาม

วา่ “ถ้านึกถงึปา่ไม้ในจังัหวัดข้องเราจัะนกึถงึตน้ไมอ้ะไร” ใหผู้เ้รยีนตอบัมา 1 ช่�อ แล้ว้ใหผู้เ้รยีนจับััเชอ่กไว้

 ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมถามผูเ้รยีนที�เหล้อ่วา่ “คด่วา่มใีครมาใชป้ระโยชนจ์ัากตน้ไมต้น้นี�บัา้ง” ใครคด่ไดใ้หย้กมอ่

ตอบัมา 1 ช่�อ ห้ามซึ่�ำกัน (ตอบัได้มากกว่า 1 คน) เช่น หนอนก่นใบัไม้หร่อกระรอกก่นผล้ข้องต้นไม้  

ให้ผู้เรียนที�ตอบัเด่นเข้้ามาในวงกล้มแล้ะให้ถ่อเช่อกต่อจัากผู้เรียนที�เป็นต้นไม้ในฐานะหนอนหร่อกระรอก

ซึ่ึ�งเปน็ตัวแทนข้องผูบ้ัร่โภคอนัดบััที� 1 (ผู้ดำเน่นก่จักรรมควรโยงเชอ่กแบับัไข้ว้ไปมาเพั่�อให้เก่ดเปน็สายใย)

 ผู้ดำเนน่กจ่ักรรมถามผูเ้รียนที�เหล้อ่ว่า “คด่ว่าจัะมีสตัว์อะไรมากน่หนอนหรอ่กระรอกที�อยูบ่ันต้นไม้นี�บัา้ง” 

ใครค่ดได้ให้ยกม่อตอบัมา 1 ช่�อ ห้ามซึ่�ำกัน (ตอบัได้มากกว่า 1 คน) เช่น นกมาก่นหนอนหร่อเหยี�ยวมาก่น

กระรอก ใหผู้เ้รยีนที�ตอบัเดน่เข้า้มาในวงกล้มแล้ะใหถ้อ่เชอ่กตอ่จัากผูเ้รยีนที�เปน็สตัวท์ี�ตวัเองกน่ เปน็ตวัแทน

ข้องผู้บัร่โภคอันดับัที� 2

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมดูจัำนวนผู้เรียนที�ยังไม่ได้จัับัเช่อก ถ้าเหล้่อจัำนวนมากให้ถามคล้้ายเด่มว่ามีสัตว์อะไร 

มาก่นสัตว์ก่อนหน้านี�อีกบั้าง ถ้าเหล้่อไม่มากให้ถามว่า “ค่ดว่าระบับัน่เวศึนี�มีผู้ผล้่ตแล้ะผู้บัร่โภคแล้้ว 

ยังข้าดอะไรอยู่ (ผู้ย่อยสล้าย)” เพั่�อให้ระบับัน่เวศึครบัสมบัูรณ์
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 ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายภาพัรวมข้องระบับัน่เวศึข้องผู้เรียนในตอนนี� แล้้วสมมต่สถานการณ์ เช่น 

มีการล้ักล้อบัตัดไม้หร่อเก่ดการเผาป่า ต้นไม้หายไปจัำนวนหนึ�ง เป็นต้น ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนที�เป็น 

ต้นไม้ 1 คน ดึงเช่อก แล้้วถามผู้เรียนคนอ่�น ๆ ว่าใครรู้สึกอะไรบั้าง แล้้วให้ผู้เรียนที�เป็นต้นไม้ทั�งหมดช่วย

กันดึงเช่อกอีกครั�ง แล้้วถามคำถามเด่ม

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมร่วมอภ่ปรายกับัผู้เรียนถึงผล้กระทบัที�เก่ดข้ึ�นหากต้นไม้หายไป ใครได้รับั 

ผล้กระทบัก่อน ใครได้รับัผล้กระทบัช้าที�สุด แล้้วถ้าเปรียบัเป็นพั่�นที�ป่าข้นาดใหญ่่ถูกทำล้าย 

จัะเกด่อะไรข้ึ�น ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัแสดงความคด่เหน็ วาดรปูระบับันเ่วศึตามที�เข้า้ใจัแล้ะผล้กระทบั

จัากการทำล้ายป่าล้งในใบังาน ผู้ดำเน่นก่จักรรมเพั่�มเต่มข้้อมูล้เร่�ององค์ประกอบัอ่�น ๆ ข้องระบับั

น่เวศึ เช่น ด่น น�ำ อากาศึ ฯล้ฯ

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดคูวามเข้า้ใจัเร่�องความสำคัญ่ข้องป่าแล้ะระบับันเ่วศึจัากการตอบัคำถามแล้ะใบังานข้องผู้เรียน แล้ะดูพัฤตก่รรม

การมีส่วนร่วมระหว่างทำก่จักรรม
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงานสิ่ายใยแห่งป้่า

คำชี่�แจง : วาดภาพัระบับัน่เวศึข้องป่าไม้ พัร้อมตอบัถำถามให้ครบัถ้วน

ผล้กระทบัจัากการทำล้ายป่า ค่ออะไร

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.2.5	
แนวทัางกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์ป้่าไม�	

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์		 เพั่�อให้ผู้เรียนระบัุความสำคัญ่ข้องการรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์์ป่าไม้ได้ 

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ผู้เรียนจัะได้เรียนรู้เกี�ยวกับัทรัพัยากรป่าไม้ การอนุรักษ์์ทรัพัยากรป่าไม้ แล้ะความสำคัญ่ข้อง 

การรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์์ป่าไม้

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

ใบังานแนวทางการอนุรักษ์์ป่าไม้ กระดาษ์สำหรับัทำโปสเตอร์  

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ให้ผู้เรียนศึึกษ์าว่ดีทัศึน์เกี�ยวกับัป่าไม้ แล้ะสอบัถามผู้เรียนว่า “เรามีว่ธีดูแล้รักษ์าทรัพัยากรป่าไม้

ได้อย่างไร” 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบ่ังกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังานแล้ะกระดาษ์สำหรับัทำโปสเตอร์  

แล้ะตั�งคำถามเพั่�อใหผู้เ้รยีนเหน็ถงึประโยชนใ์นการใชโ้ปสเตอรค์ำข้วญั่เพั่�อการอนรุกัษ์ ์เชน่ การใชส้่�อรณรงค์

ด้วยโปสเตอร์ดียังไง ค่ดว่าโปสเตอร์พัร้อมคำข้วัญ่ที�สร้างข้ึ�นสามารถทำให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์์ป่า 

ได้หร่อไม่ เพัราะเหตุใด 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้แต่ล้ะกลุ้่มทำก่จักรรมออกแบับัโปสเตอร์พัร้อมคำข้วัญ่เพั่�อการอนุรักษ์์ป่าไม้  

แล้ะทำใบังานแนวทางการอนุรักษ์์ป่าไม้ สุ่มให้กลุ้่มผู้เรียนออกมานำเสนอผล้งานข้องตัวเอง

ขั�นสรึุป:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมแล้ะผูเ้รยีนอภป่รายร่วมกันถงึการชว่ยกันอนุรกัษ์ป่์าไม้ มผีล้ดอียา่งไรทั�งตอ่ตนเอง 

ต่อชุมชน แล้ะต่อส่�งแวดล้้อมข้องโล้ก

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ตรวจัความถูกต้องใบังานข้องผู้เรียน แนวค่ดคำข้วัญ่เพั่�อการอนุรักษ์์ป่าไม้ แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วม 

จัากการทำก่จักรรม
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงานแนวทัางกี่ารู้อนุรู้ักี่ษ์ป้่าไม�

คำชี่�แจง : ศึึกษ์าภาพัที�เกี�ยวกับัป่าแล้ะตอบัคำถามให้ครบัถ้วน

1. จัากภาพัค่อ..................................................

2. สาเหตุเก่ดจัากอะไร.....................................

3. การกระทำดังกล้่าวส่งผล้กระทบัต่อ 

    ส่�งแวดล้้อมอย่างไร......................................

4. แนวทางการจััดการ...................................... 

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

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

1. จัากภาพัค่อ..................................................

2. สาเหตุเก่ดจัากอะไร.....................................

3. การกระทำดังกล้่าวส่งผล้กระทบัต่อ 

    ส่�งแวดล้้อมอย่างไร......................................

4. แนวทางการจััดการ...................................... 

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

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

1. จัากภาพัค่อ...................................................

2. สาเหตุเก่ดจัากอะไร.......................................

3. การกระทำดังกล้่าวส่งผล้กระทบัต่อ 

    ส่�งแวดล้้อมอย่างไร.......................................

4. แนวทางการจััดการ....................................... 

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

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

จังบัอกว่ธีการอนุรักษ์์ป่าไม้

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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3.3	กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�เรู้ื�องอากี่าศึ

กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.3.1	
มล้พัิษทัางอากี่าศึมาจัากี่ไหน	

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนทราบัถึงปัญ่หาแล้ะแหล้่งที�มาข้องมล้พั่ษ์ทางอากาศึ

รู้ะยะเวล้า 45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  มล้พั่ษ์ทางอากาศึเก่ดจัาก 2 แหล้่งสำคัญ่ ค่อ เก่ดจัากธรรมชาต่แล้ะจัากก่จักรรมข้องมนุษ์ย์  

ซึ่ึ�งมนุษ์ย์เป็นสาเหตุสำคัญ่ที�ทำให้เก่ดมล้พั่ษ์ทางอากาศึมากที�สุด ทั�งจัากการเผาไร่นา เผาป่า  

เผาข้ยะ การปล้่อยมล้พั่ษ์จัากการใช้รถยนต์ รวมทั�งเก่ดจัากกระบัวนการผล้่ตไฟื้ฟื้้า เป็นต้น

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

บััตรภาพั 2 ภาพั ในสถานที�เดียวกัน 
(ภาพัที�ไม่มีมล้พั่ษ์ทางอากาศึแล้ะภาพั
ที�มีมล้พั่ษ์ทางอากาศึ)

ใบังานมล้พั่ษ์ทางอากาศึมาจัากไหน 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “มล้พั่ษ์ทางอากาศึค่ออะไร เก่ดขึ้�นได้อย่างไร  

การเฝ่้าระวังมล้พั่ษ์ทางอากาศึดูจัากอะไร”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังานแล้ะบััตรภาพั 2 ภาพั ในสถานที�เดียวกัน 

โดยแต่ล้ะกลุ้่มจัะได้รับัชุดบััตรภาพัไม่ซึ่�ำกัน 

 ใหแ้ตล่้ะกลุ้ม่เปรียบัเทียบัความแตกต่างข้องภาพัที�ไดร้บััทั�ง 2 ภาพั แล้ะคด่วเ่คราะห์ถึงสาเหตุการเกด่มล้พัษ่์

ทางอากาศึที�เกี�ยวข้้องกับัภาพัข้องกลุ้่มตนเอง โดยการส่บัค้นข้้อมูล้ทางอ่นเทอร์เน็ตแล้้วเข้ียนล้งในใบังาน

 แตล่้ะกลุ้ม่ออกมานำเสนอข้อ้มูล้การเปรียบัเทยีบัแล้ะสาเหตุการเกด่มล้พัษ่์ทางอากาศึที�สบ่ัคน้ไดจ้ัากภาพั

ที�ได้รับั แล้ะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซึ่ักถามแล้กเปล้ี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ขั�นสรึุป:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมสรุปสาเหตุการเกด่มล้พัษ่์ทางอากาศึข้องแต่ล้ะกลุ้ม่ แล้ะอธบ่ัายเพ่ั�มเตม่ถึงสาเหตุ

การเก่ดมล้พั่ษ์ทางอากาศึให้ครอบัคลุ้มในทุกประเด็น

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

สังเกตจัากการร่วมก่จักรรมข้องผู้เรียน แล้ะการนำเสนอข้้อมูล้ที�ได้ส่บัค้นมา (เช่น ความถูกต้องข้องข้้อมูล้ 

การส่�อสารที�เข้้าใจัง่ายแล้ะชัดเจัน การกล้้าแสดงออก)
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ตัวอย่างใบงาน	

ใบงานมล้พัิษอากี่าศึมาจัากี่ไหน

ภาพัมล้พั่ษ์ทางอากาศึ

การเปรียบัเทียบัแล้ะว่เคราะห์สาเหตุการเก่ดมล้พั่ษ์ทางอากาศึจัากภาพั

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.3.2	
อากี่าศึนั�นสิ่ำาคัญอย่างไรู้

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์		 เพั่�อให้ผู้เรียนมีความรู้แล้ะเข้้าใจัความสัมพัันธ์ข้องอากาศึกับัส่�งต่าง ๆ บันโล้ก ทั�งมีชีว่ตแล้ะไม่มี 

  ชีว่ต

รู้ะยะเวล้า 30 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ		 อากาศึมีความสำคัญ่อย่างมากต่อส่�งมีชีว่ตแล้ะระบับัน่เวศึ เน่�องจัากส่�งมีชีว่ตต้องใช้อากาศึ 

ในการหายใจั อีกทั�งยังช่วยป้องกันรังสีอันตรายจัากนอกโล้ก

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้� 

ใบังานอากาศึนั�นสำคัญ่อย่างไร

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “อากาศึค่ออะไร ในอากาศึมีองค์ประกอบัอะไรบั้าง 

ค่ดว่าอากาศึมีความสำคัญ่กับัอะไรหร่อใครบั้าง”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังานให้แต่ล้ะกลุ้่ม พัร้อมให้โจัทย์คำถาม 

ในประเด็น “อากาศึมีความสำคัญ่ต่อส่�งมีชีว่ตอย่างไร” โดยให้แต่ล้ะกลุ้่มหาคำตอบัจัากการค่ดว่เคราะห์

ร่วมกันหร่อส่บัค้นจัากอ่นเทอร์เน็ตแล้้วเข้ียนล้งในใบังาน

 ใหแ้ต่ล้ะกลุ้ม่คด่รูปแบับัการนำเสนอที�นา่สนใจัแล้ะเข้้าใจัง่าย โดยออกมานำเสนอทีล้ะกลุ้ม่ แล้ะเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนสามารถซึ่ักถามแล้กเปล้ี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ขั�นสรึุป: ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมสรุปความสำคัญ่ข้องอากาศึต่อส่�งมชีวีต่แล้ะไม่มชีวีต่บันโล้ก แล้ะอธบ่ัายเพ่ั�มเตม่

ถึงสาเหตุการเก่ดมล้ภาวะทางอากาศึ

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

สงัเกตจัากการรว่มกจ่ักรรมข้องผูเ้รยีน ความถกูตอ้งใบังานข้องผูเ้รยีน แล้ะการเช่�อมโยงความสำคญั่ข้องอากาศึ

ที�ได้ส่บัค้นมา 
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ตัวอย่างใบงาน	

ใบงานอากี่าศึนั�นสิ่ำาคัญอย่างไรู้

โลก
..............................................................................................................
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..............................................................................................................

ต้้นไม้้
..............................................................................................................

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

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

..............................................................................................................
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ม้นุษย์์และสััต้ว์์
..............................................................................................................

..............................................................................................................
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..............................................................................................................
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..............................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.3.3	
จัับค้่กี่้�มล้พัิษทัางอากี่าศึ

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อใหผู้เ้รยีนรูจ้ักัสารมล้พัษ่์ที�ใช้เปน็ดชันคีณุภาพัอากาศึ ผล้กระทบัที�เกด่จัากสารมล้พัษ่์แตล่้ะตวั

แล้ะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข้ปัญ่หา

รู้ะยะเวล้า		 45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  สารมล้พั่ษ์ทางอากาศึ ได้แก่ ก๊าซึ่คาร์บัอนมอนอกไซึ่ด์, ก๊าซึ่ไนโตรเจันไดออกไซึ่ด์, ก๊าซึ่ซึ่ัล้เฟื้อร ์

ไดออกไซึ่ด์ ก๊าซึ่โอโซึ่น ฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็ก PM10 แล้ะ PM2.5 เม่�อมีปร่มาณมากจัะส่ง 

ผล้กระทบัทั�งต่อมนษุ์ย ์ส่�งมชีวีต่อ่�น ๆ  แล้ะระบับันเ่วศึ สารมล้พัษ่์เหล้า่นี�จังึถกูกำหนดใหเ้ปน็ดชันี

คณุภาพัอากาศึที�จัำเป็นตอ้งมีการตด่ตามเฝ้่าระวังแล้ะหาทางแก้ไข้เพ่ั�อไม่ใหม้ปีรม่าณมากเกน่กว่า

มาตรฐานที�กำหนด

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

ภาพัมล้พั่ษ์ทางอากาศึ 1 ภาพั
บััตรคำอธ่บัายว่ธีแก้ไข้ปัญ่หามล้พั่ษ์  
12 ใบั (1 สารมล้พั่ษ์มีบััตรคำ 2 ใบั)

บััตรคำอธ่บัายแหล้่งที�มา ล้ักษ์ณะเด่น
แล้ะผล้กระทบัข้องสารมล้พั่ษ์ทาง
อากาศึ 18 ใบั (1 สารมล้พั่ษ์มีบััตรคำ 
3 ใบั)

เทปกาว/กาวด่นน�ำมันสำหรับัต่ดบััตรคำ

บััตรคำช่�อสารมล้พั่ษ์ทางอากาศึ 6 ใบั กระดาษ์ปรู๊ฟื้ 6 แผ่น

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผูด้ำเน่นก่จักรรมเปิดภาพัมล้พัษ่์ทางอากาศึให้ผูเ้รยีนด ูพัร้อมตั�งคำถาม เช่น ผูเ้รยีนคด่ว่าในภาพันี�มี

สารที�เป็นมล้พั่ษ์ทางอากาศึอยู่ประมาณกี�ชน่ด สารมล้พั่ษ์ทางอากาศึแต่ล้ะชน่ดส่งผล้กระทบั 

ต่อส่�งแวดล้้อมเหม่อนกันหร่อไม่ แล้้วเราจัะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศึในวันนี�มีคุณภาพัดีหร่อไม่ดี 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแบั่งกลุ้่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ้่ม แจักกระดาษ์ปรู๊ฟื้กลุ้่มล้ะ 1 แผ่น แล้ะสุ่มแจักบััตรคำ 

ช่�อสารมล้พั่ษ์ทางอากาศึให้แต่ล้ะกลุ้่ม แล้้วอธ่บัายว่านี�ค่อตัวอย่างสารมล้พั่ษ์ที�ใช้เป็นดัชนีคุณภาพัอากาศึ

เพั่�อเอาไว้ประเมน่ว่าอากาศึในข้ณะนี�มีคณุภาพัหรอ่ไม่ จัากนั�นให้ทกุกลุ้ม่นำบัตัรคำที�ได้ตด่บันกระดาษ์ปรูฟ๊ื้

พัร้อมทั�งช่วยกันส่บัค้นข้้อมูล้เกี�ยวกับัสารมล้พั่ษ์ที�ได้ให้มากที�สุดเป็นเวล้า 1 นาที
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 ผู้ดำเน่นก่จักรรมนำบััตรคำที�อธ่บัายแหล้่งที�มา ล้ักษ์ณะเด่น แล้ะผล้กระทบัข้องสารมล้พั่ษ์ทางอากาศึ 

ทั�ง 18 ใบั ต่ดไว้บันกระดานแล้ะให้แต่ล้ะกลุ้่มดูว่าบััตรคำไหนเกี�ยวข้้องกับัสารมล้พั่ษ์ที�ได้รับัเป็นเวล้า  

1 นาที จัากนั�นให้ตัวแทนข้องทุกกลุ้่มออกมาหย่บับััตรคำแล้้วนำไปต่ดบันกระดาษ์ปรู๊ฟื้ พัร้อมทั�งเข้ียนว่า

บััตรคำไหนค่อแหล้่งที�มา ล้ักษ์ณะเด่น แล้ะผล้กระทบั

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมนำบััตรคำที�อธ่บัายว่ธีแก้ไข้ปัญ่หามล้พั่ษ์ทั�ง 12 ใบั ต่ดไว้บันกระดานแล้ะให้แต่ล้ะกลุ้่ม 

ดูว่าบััตรคำไหนเกี�ยวข้้องกับัสารมล้พั่ษ์ที�ได้รับัเป็นเวล้า 1 นาที จัากนั�นให้ตัวแทนข้องทุกกลุ้่มออกมา 

หย่บับััตรคำแล้้วนำไปต่ดบันกระดาษ์ปรู๊ฟื้ พัร้อมทั�งเข้ียนว่ธีแก้ไข้ปัญ่หาเพั่�มเต่มอีกกลุ้่มล้ะ 2 ข้้อ

 ให้แต่ล้ะกลุ้่มนำกระดาษ์ปรู๊ฟื้มาต่ดบันกระดาน แล้ะผู้ดำเน่นก่จักรรมตรวจัความถูกต้องข้องแต่ล้ะกลุ้่ม

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมสรุปล้ักษ์ณะเด่นข้องสารมล้พั่ษ์แต่ล้ะตัวแล้ะเต่มเต็มข้้อมูล้เพั่�อให้ผู้เรียน 

มีความเข้้าใจัมากย่�งข้ึ�น แล้ะให้ทุกกลุ่้มช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข้ปัญ่หาข้องสารมล้พั่ษ์ 

แต่ล้ะตัวเพั่�มเต่มจัากที�มีอยู่บันกระดาน 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

สังเกตจัากความถูกต้องในการตอบัคำถามแล้ะการร่วมก่จักรรมข้องผู้เรียน (เช่น ความสนใจัต่อก่จักรรม  

การกล้้าแสดงออก)

ตััวอย�างบัตัรคำกิจกรรมจับค้�ก้�มลุ่พิษที่างอากาศ

 บััตรคำช่�อสารมล้พั่ษ์ทางอากาศึ
ก๊าซีคารึ์บัอน
มอนนอกไซีด์ 
(CO)

 

 บััตรคำ 

- แหล้่งที�มา 

- ล้ักษ์ณะเด่น

- ผล้กระทบั 

เก่ดจากการึเผู้าไหม้
ที่่�ไม�สมบั้รึณ ์
ของเชีื�อเพัล้่ง 
ที่่�ม่คารึ์บัอน 

เป็นส�วนปรึะกอบั

  

เป็นก๊าซี 
ที่่�ไม�ม่ส่ กล้่�น 

แล้ะรึส

  

เมื�อหายใจเข้าไปก๊าซี 
ชีน่ดน่�จะไปแย�งจับักับั 

ฮี่โมโกล้บั่นในเล้ือด ที่ำให้
เซีล้ล้์ขาดออกซี่เจน 
รึ�างกายอ�อนเพัล้่ย  

ปวดศึ่รึษะ หัวใจเต้นถ่�ขึ�น 
แล้ะที่ำให้เป็นล้มหมดสต่

 บััตรคำว่ธีแก้ไข้ปัญ่หามล้พั่ษ์
ตรึวจเชี็คสภาพั

เครึื�องยนต์ 
อย้�เสมอ

  

ล้ดการึใชี้รึถยนต์ 
ส�วนตัว

*สามารถตกแต่งให้สวยงาม ใส่รูปภาพัเพั่�มเต่มหร่อตัดกระดาษ์เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.3.4	 
รู้้�	สิ่้�	ฝุ่น	PM

2.5
 

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนเข้้าใจัถึงผล้กระทบั ความสำคัญ่ ว่ธีป้องกันตนเอง แล้ะแนวทางการแก้ไข้ปัญ่หา 

ฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็ก PM2.5

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล็้ก PM2.5 เป็นปัญ่หาส่�งแวดล้้อมที�หล้ายจัังหวัดต้องเผช่ญ่เพ่ั�มมากขึ้�นทุกปี 

เน่�องจัากสภาพัอากาศึที�ไม่ถ่ายเท ทำให้เก่ดการสะสมตัวข้องฝุ่่นจัำนวนมากจันส่งผล้กระทบัต่อ

สขุ้ภาพัแล้ะทัศึนวส่ยั ดงันั�นการเข้้าใจัถงึปัญ่หา ทราบัถงึผล้กระทบั รูว้ธ่กีารปอ้งกนัตนเองจัากฝุ่น่ 

รวมทั�งแนวทางการช่วยล้ดปัญ่หาฝุ่่นจัึงเป็นส่�งที�ต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่วน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

ว่ดีทัศึน์ “รู้ สู้ ฝุ่่น”  
(ค้นหาไฟื้ล้์ได้จัาก YouTube)  

ใบังานรู้ สู้ ฝุ่่น PM2.5

 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมนำพัาดหัวข่้าวเกี�ยวกับัปัญ่หา PM2.5 จัากส่�อต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนได้ดู  

พัร้อมตั�งคำถาม เช่น มีใครเคยข้่าวเหล่้านี�หร่อไม่ มีใครทราบัหร่อไม่ว่า PM2.5 ค่ออะไร 

ทราบัหร่อไม่ว่าถ้าเราหายใจัเอา PM2.5 เข้้าไปปร่มาณมากจัะส่งผล้อย่างไร ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบั 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมเกร่�นนำว่าวันนี�เราจัะมาทำความรู้จัักฝุ่่น PM2.5 กัน พัร้อมแจักใบังานให้ผู้เรียน 

เข้ียนคำตอบัเกี�ยวกับัฝุ่่น PM2.5 ล้งในช่อง “ก่อนดูว่ดีทัศึน์” ให้เวล้าตอบั 2 นาที จัากนั�นเปิดว่ดีทัศึน์  

“รู้ สู้ ฝุ่่น” ให้ผู้เรียนได้ชมจันจับั

 ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมถามผูเ้รยีนวา่ มใีครตอบัถกูหรอ่ตอบัใกล้เ้คยีงกบััวด่ทัีศึนที์�ไดด้บู้ัางโดยไล้ถ่ามไปทลี้ะหวัข้้อ

ตามล้ำดับัในใบังาน มีใครตอบัแตกต่างบั้างจัากนี�บั้าง เพัราะอะไร

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมเปิดว่ดีทัศึน์ให้ดูอีกครั�ง พัร้อมหยุดเป็นระยะตามคำถามในใบังานเพั่�อเฉล้ยคำตอบั 

ที�ถูกต้องแล้ะให้ผู้เรียนได้เข้ียนคำตอบัล้งในช่อง “หล้ังดูว่ดีทัศึน์” จันจับัว่ดีทัศึน์ แล้้วตั�งคำถามว่าผู้เรียน

ค่ดว่ามีว่ธีการอ่�น ๆ ที�จัะช่วยล้ดฝุ่่น PM2.5 ได้ดีกว่าว่ธีที�นำเสนอในว่ดีทัศึน์หร่อไม่ ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบั

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมยกตัวอย่างมาตรการการล้ดฝุ่่น PM2.5 ที�ภาครัฐแล้ะเอกชนกำล้ังดำเน่นการ  

แล้ะสรุปเน่�อหาที�สำคัญ่แล้ะเพั่�มเต่มข้้อมูล้ที�ต้องการเต่มเต็มให้ผู้เรียน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดูความเข้้าใจัเร่�องฝุ่่น PM2.5 จัากการตอบัคำถาม แล้ะใบังานข้องผู้เรียน 
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงาน	รู้้�	สิ่้�	ฝุ่น	PM
2.5

ก�อนด้ว่ด่ที่ัศึน์ หล้ังด้ว่ด่ที่ัศึน์

ล้ักษ์ณะเป็นอย่างไร

มาจัากไหน

ปัจัจััยอะไรที�ทำให้ปัญ่หารุนแรงข้ึ�น

ส่งผล้ต่อร่างกายอย่างไร

จัะป้องกันตนเองได้อย่างไร

แนวทางการแก้ไข้ปัญ่หา
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.3.5	
Air	Pollution	Detectives

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์	

 เพั่�อให้ผู้เรียนมีบัทบัาทในการตรวจัสอบัแหล้่งปล้่อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึในโรงเรียน

 เพั่�อสร้างความตระหนักถึงผล้กระทบัข้องมล้พั่ษ์ทางอากาศึภายในโรงเรียน

รู้ะยะเวล้า 45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ		 ผู้เรียนเป็นตัวแปรสำคัญ่ในการช่วยตรวจัสอบัแหล้่งปล้่อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึในโรงเรียน รวมทั�ง

ชว่ยสรา้งความตระหนักแล้ะเผยแพัรค่วามรูค้วามเข้า้ใจัเกี�ยวกบััผล้กระทบัข้องมล้พัษ่์ทางอากาศึ

ได้เป็นอย่างดี 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

สมุดบัันทึกแล้ะปากกา แผนที�โรงเรียนข้นาดใหญ่่

สต่�กเกอร์ 3 สี หร่อมากกว่า

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมถามผู้เรียนว่า “ค่ดว่าในโรงเรียนมีแหล่้งปล่้อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึหร่อไม่ ถ้ามี 

ค่ดว่าจัะอยู่บัร่เวณใดบั้าง”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 แบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียนทุกคนสวมบัทบัาทเป็น Air Pollution Detectives  ออกไป

สำรวจัแหล้่งปล้่อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึในโรงเรียน โดยผู้ดำเน่นก่จักรรมแบั่งพั่�นที�สำรวจัภายในโรงเรียน 

ให้ผู้เรียนแต่ล้ะกลุ้่ม ให้เวล้าสำรวจั 15 นาที

 ภารกจ่ัที� Air Pollution Detectives ตอ้งปฏิบ่ัตัค่อ่ บันัทกึจัดุที�มกีารปล้อ่ยมล้พัษ่์ทางอากาศึ เชน่ บัรเ่วณ

ที�มีการเผา มีการต่ดเคร่�องยนต์ท่�งไว้ ฯล้ฯ จัุดที�อากาศึไม่ถ่ายเทหร่ออับัทึบัควรต้องมีการแก้ไข้ แล้ะจัุดที�มี

อากาศึบัร่สุทธ่�เหมาะแก่การเป็นจัุดพัักผ่อน

 เม่�อครบัตามเวล้าที�กำหนด ให้แต่ล้ะกลุ้่มกล้ับัมารวมกัน แล้ะให้ทุกกลุ้่มเสนอสีข้องสต่�กเกอร์ที�จัะใช้ 

ตด่ล้งบันแผนที�โรงเรียนในหัวข้อ้ จัดุปล้อ่ยมล้พัษ่์ทางอากาศึ จัดุเสี�ยงต่อมล้พัษ่์ทางอากาศึ จัดุปล้อดมล้พัษ่์

ทางอากาศึ เม่�อไดข้้อ้ตกล้งรว่มกนั ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมให้แตล่้ะกลุ้ม่ออกมารายงานส่�งที�พับั โดยให้ตด่สต่�กเกอร์

แต่ล้ะสีล้งบันแผนที�โรงเรียน (สามารถเพ่ั�มเต่มสีข้องสต่�กเกอร์ได้มากกว่า 3 สี ถ้ามีจัุดอ่�นที�เกี�ยวข้้องกับั

มล้พัษ่์ทางอากาศึ เช่น จัดุที�มกีารต่ดตั�งเคร่�องฟื้อกอากาศึ อาจัเพั่�มจัดุสเีพั่�อแสดงถงึจัดุที�มกีารบัำบััดมล้พัษ่์

ทางอากาศึ เป็นต้น)
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 เม่�อรายงานครบัทุกกลุ้่มจัะได้แผนที�แสดงภาพัรวมเกี�ยวกับัมล้พั่ษ์ทางอากาศึข้องโรงเรียน บัร่เวณใด 

เป็นจัุดที�มีปัญ่หาควรต้องปรับัปรุงแก้ไข้ บัร่เวณใดควรต้องรักษ์าไว้หร่อพััฒนาให้ดีย่�งข้ึ�น

ขั�นสรึุป:  ให้ผู้เรียนทุกกลุ้่มช่วยกันว่เคราะห์ว่าอะไรค่อสาเหตุข้องปัญ่หาในแต่ล้ะจัุดแล้ะเสนอแนะว่ธีการ

แกไ้ข้ร่วมกนั นำแผนที�ที�ได้ไปตด่บัอรด์พัรอ้มเข้ยีนคำอธบ่ัาย รวมทั�งผล้กระทบัที�จัะเกด่จัากมล้พ่ัษ์

ทางอากาศึในบัร่เวณนั�นแล้ะว่ธีการแก้ไข้ปัญ่หาเพั่�อให้ความรู้แก่ทุกคนที�อยู่ในโรงเรียน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดูความตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องมล้พั่ษ์ทางอากาศึจัากการสำรวจัแหล้่งปล้่อยมล้พั่ษ์ จัุดเสี�ยงต่อมล้พั่ษ์  

แล้ะจัุดปล้อดมล้พั่ษ์ทางอากาศึในโรงเรียน การเสนอแนะว่ธีแก้ไข้ปัญ่หา แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วมจัาก

การทำงานกลุ้่ม
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3.4	กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�เรู้ื�องพัล้ังงาน

กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.4.1	
บ่งโกี่พัล้ังงาน

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผูเ้รียนเข้า้ใจัความแตกต่าง สามารถจัำแนกประเภท รูจ้ักัประโยชน์ แล้ะปัญ่หาข้องพัลั้งงาน

ส่�นเปล้่องแล้ะพัล้ังงานหมุนเวียนได้

รู้ะยะเวล้า 45 นาที 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  พัล้ังงานส่�นเปล้่อง ค่อ พัล้ังงานที�ใช้แล้้วหมดส่�นไป ไม่สามารถนำกล้ับัมาใช้ได้อีก ส่วนพัล้ังงาน

หมนุเวยีน คอ่ พัล้งังานที�ได้จัากแหล้ง่พัล้งังานที�ใช้แล้ว้ สามารถหมนุเวยีนกล้บััมาใชไ้ด้ ซึึ่�งพัล้งังาน

แต่ล้ะชน่ดมีข้้อดีข้้อเสียแตกต่างกัน อะไรเป็นตัวเล้่อกที�เหมาะสมต่อการนำมาใช้งานในอนาคต

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

กระดานแล้ะปากกา ฉล้ากคำถามบั่งโก 9 ใบั

ใบังานบั่งโก 9 ช่อง

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  

 แบัง่กลุ้ม่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม ผู้ดำเนน่กจ่ักรรมตั�งคำถามกบััผูเ้รยีนวา่ “ทราบัหรอ่ไมว่า่แหล้ง่พัล้งังาน

ที�ประเทศึไทยใช้ผล้่ตไฟื้ฟ้ื้าในปัจัจัุบัันมีอะไรบ้ัาง” ให้ผู้เรียนปรึกษ์ากันในกลุ้่มแล้้วว่�งออกมาเขี้ยน 

บันกระดาน จัับัเวล้า 30 ว่นาที ผู้ดำเน่นก่จักรรมตรวจัคำตอบัข้องแต่ล้ะกลุ้่ม

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายเพั่�มเต่มว่าพัล้ังงานเหล้่านี�สามารถแบั่งได้เป็น 2 กลุ้่มใหญ่่ ค่อ พัล้ังงานส่�นเปล้่อง

แล้ะพัลั้งงานหมุนเวียน ให้ผู้เรียนปรึกษ์ากันในกลุ้่มแล้้วว่�งออกมาเขี้ยนแบ่ังกลุ้่มพัลั้งงานให้ถูกต้อง 

บันกระดาน จับััเวล้า 30 วน่าท ีผูด้ำเน่นกจ่ักรรมถามทลี้ะกลุ้ม่วา่ทำไมจังึคด่วา่พัล้งังานชนด่นี�เป็นพัล้งังาน 

ส่�นเปล้่องแล้ะพัล้ังงานชน่ดนั�นเป็นพัล้ังงานหมุนเวียน พัร้อมเฉล้ย
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ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมเล้่อกพัลั้งงานที�ผู้เรียนเข้ียนไว้บันกระดานหร่อให้ผู้เรียนช่วยกันค่ดคำเกี�ยวกับัพัล้ังงาน 

ให้ครบั 9 คำ

 แจักใบังานให้แต่ล้ะกลุ้่ม ให้ผู้เรียนเข้ียนคำทั�ง 9 คำ ล้งในใบังานช่องใดก็ได้ 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมจัับัฉล้ากคำถามบั่งโกเกี�ยวกับัพัล้ังงานทั�งคุณสมบััต่ ข้้อดีแล้ะข้้อเสีย เช่น พัล้ังงานใด 

เก่ดจัากการแตกตัวข้องอะตอม เป็นต้น ทีล้ะคำถาม เพั่�อให้ผู้เรียนช่วยกันตอบั โดยใช้คำตอบัตามคำที�อยู่

ในช่องทั�ง 9 ช่อง มีข้้อแม้ว่าหนึ�งคำตอบัใช้ได้กับัคำถามเดียวเท่านั�น คำตอบัใดถูกเฉล้ยแล้้วให้กากบัาทไว้

 ถ้ากลุ้่มใดกากบัาทคำตอบัได้เป็นแถวแนวนอน แถวแนวตั�ง หร่อแนวทแยงมุม ให้ตะโกนว่า “บ่ังโก”  

โดยกำหนดให้กลุ้ม่ที�ได้บัง่โก 3 บัง่โกก่อนเป็นผูช้นะ เพ่ั�อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ตอบัคำถามหล้าย ๆ  คำถาม

ขั�นสรึุป:  ทบัทวนคำถามแล้ะตรวจัคำตอบัข้องผู้เรียน ให้ผู้เรียนแต่ล้ะกลุ้่มปรึกษ์ากันเพั่�อเล้่อกพัล้ังงาน 

ที�ค่ดวา่เหมาะสมตอ่การนำมาใชใ้นอนาคต กลุ้ม่ล้ะ 1 พัล้งังาน เข้ยีนใสค่ำอธ่บัายล้งในใบังานบ่ังโก 

พัร้อมออกมาอธ่บัายหน้าห้องว่าเล้่อกเพัราะเหตุใด กลุ้่มอ่�นมีความค่ดเห็นเหม่อนกันหร่อต่างกัน

หรอ่ไม ่จัากนั�นสรปุพัล้งังานที�แตล่้ะกลุ้ม่เล้อ่กแล้ะเพั่�มเตม่ข้อ้ดขี้อ้เสยีหรอ่ข้อ้มลู้ที�ตอ้งการเตม่เตม็

ให้กับัผู้เรียน 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดคูวามเข้้าใจัเร่�องแหล่้งพัล้งังานจัากการตอบัคำถามแล้ะใบังานข้องผูเ้รยีน แล้ะดคูวามร่วมม่อในการทำงานกลุ้ม่
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ตัวอย่างใบงาน

ใบงาน	BINGO	พัล้ังงาน

พัล้ังงานที�เล้่อกค่อ

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.4.2	 
แบบจัำาล้องสิ่่�งป้รู้ะด่ษฐ ์
พัล้ังงานธรู้รู้มช้าต่

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนเก่ดความค่ดสร้างสรรค์ในการนำพัล้ังงานจัากธรรมชาต่มาใช้ประโยชน์ในชีว่ต 

ประจัำวัน

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ		 พัล้ังงานจัากธรรมชาต่ เช่น แสงแดด ล้ม ฯล้ฯ เป็นแหล้่งพัล้ังงานสะอาดที�สามารถหมุนเวียน 

กล้ับัมาใช้ได้ ก่จักรรมการออกแบับัแบับัจัำล้องส่�งประด่ษ์ฐ์เพั่�อนำพัลั้งงานจัากธรรมชาต่มาใช้  

จัะช่วยให้ผู้เรียนเก่ดความเข้้าใจัถึงคุณสมบััต่ข้องพัลั้งงานแต่ล้ะชน่ดได้มากข้ึ�น แล้ะช่วยส่งเสร่ม 

ให้ผู้เรียนเก่ดความค่ดสร้างสรรค์ในการทำงาน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ใบังานแนวค่ดส่�งประด่ษ์ฐ์พัล้ังงาน
ธรรมชาต่

อุปกรณ์สำหรับัออกแบับัแบับัจัำล้อง 
เช่น กระดาษ์ ไม้บัรรทัด ปากกา ด่นสอ 
สี ยางล้บั ฯล้ฯ 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “ทราบัหร่อไม่ว่าพัล้ังงานจัากธรรมชาต่ที�เราสามารถนำ

มาใช้ได้มีอะไรบั้าง มีใครทราบับั้างว่าจัะนำพัล้ังงานเหล้่านั�นมาใช้ได้อย่างไร มีใครยกตัวอย่าง 

ส่�งประด่ษ์ฐ์ที�ใช้พัล้ังงานจัากธรรมชาต่ได้หร่อไม่” 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 แบัง่กลุ้ม่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมแจักใบังานให้แตล่้ะกลุ้ม่ พัรอ้มอธบ่ัายว่า “ให้ชว่ยกนั

ค่ดสร้างสรรค์ส่�งประด่ษ์ฐ์ที�นำพัลั้งงานจัากธรรมชาต่มาใช้ เช่น แสงแดด ล้ม ฯล้ฯ โดยสามารถเล้่อกใช้

พัล้ังงานจัากธรรมชาต่ได้มากกว่า 1 ชน่ด ให้เวล้าค่ดออกแบับัแล้ะวาดล้งบันกระดาษ์เป็นเวล้า 15 นาที”

 เม่�อครบัเวล้า ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนแต่ล้ะกลุ้่มออกมานำเสนอแบับัจัำล้องหน้าชั�นเรียนตามหัวข้้อ 

ในใบังาน เม่�อนำเสนอจันครบัทุกกลุ้่ม จัะให้คะแนนผล้งานตามคะแนนโหวตข้องผู้เรียนในห้อง โดยถาม 

ผู้เรียนในห้องว่าชอบัผล้งานข้องกลุ้่มไหนมากที�สุด

ขั�นสรึุป:  เม่�อได้ผล้สรุปผล้งานที�ได้รับัคะแนนโหวตสูงสุด ผู้ดำเน่นก่จักรรมถามผู้เรียนที�โหวตให้ผล้งาน 

ช่�นนี�ว่าเล้่อกเพัราะอะไร แล้ะผล้งานที�ได้รับัคะแนนโหวตน้อยที�สุดว่าไม่ได้เล่้อกเพัราะอะไร  

ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ข้้อเสนอแนะเพั่�มเต่มสำหรับัผล้งานแต่ล้ะช่�นแล้ะเต่มเต็มข้้อมูล้ให้กับัผู้เรียน 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ดูจัากความค่ดสร้างสรรค์ในการออกแบับัส่�งประด่ษ์ฐ์ข้องผู้เรียน แล้ะดูความเข้้าใจัเร่�องการนำพัล้ังงาน 

จัากธรรมชาต่มาใช้จัากใบังานข้องผู้เรียน
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ตัวอย่างใบงาน	

ใบงานแนวค่ดสิ่่�งป้รู้ะด่ษฐ์พัล้ังงานธรู้รู้มช้าต่	(สามารถเพั่�มช่องตารางได้ตามความเหมาะสม)

1. ช่�อผล้งาน 

2. พัล้ังงานจัากธรรมชาต่ที�เล้่อกใช้ 

3. แนวค่ดในการออกแบับั 

4. รายล้ะเอียดว่ธีทำงานแล้ะว่ธีการใช้งาน 

5. แบับัร่างส่�งประด่ษ์ฐ์
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.4.3	
สิ่ายสิ่ืบพัล้ังงาน

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อให้ผู้เรียนได้มีบัทบัาทตรวจัสอบัการใช้พัล้ังงานข้องโรงเรียน 

 เพั่�อสะท้อนความมีประส่ทธ่ภาพัในการใช้พัล้ังงานภายในโรงเรียน

 เพั่�อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องการประหยัดพัล้ังงานภายในโรงเรียน

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ผู้เรียนเป็นตัวแปรสำคัญ่ในการใช้ทรัพัยากรข้องโรงเรียน ดังนั�นการให้ผู้เรียนเข้้ามามีส่วนร่วม 

ในการตรวจัสอบัการใชพ้ัล้งังาน จัะทำใหผู้เ้รยีนเกด่ความภมูใ่จัแล้ะรูส้กึถึงความสำคญั่ข้องตนเอง

ต่อโรงเรียน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

สมุดบัันทึกแล้ะปากกา แผนที�โรงเรียนข้นาดใหญ่่

สต่�กเกอร์สีแดง สีเข้ียว ตัดเป็นรูปร่างใดก็ได้

 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมถามผู้เรียนว่า “ที�โรงเรียนมีการใช้พัล้ังงานอะไรบั้าง ค่ดว่าทุกคนในโรงเรียน 

มีการใช้พัล้ังงานอย่างมีประส่ทธ่ภาพัหร่อไม่ เพัราะอะไร ค่ดว่าภายในโรงเรียนมีก่จักรรม 

การประหยัดพัล้ังงานหร่อไม่” 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 แบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียนทุกคนสวมบัทบัาทเป็นสายส่บัพัลั้งงานออกไปสำรวจั 

การใช้พัลั้งงานในโรงเรียน โดยผูด้ำเน่นกจ่ักรรมแบ่ังพั่�นที�สำรวจัภายในโรงเรียนให้ผูเ้รยีนแต่ล้ะกลุ้ม่ ให้เวล้า

สำรวจั 15 นาที

 ภารกจ่ัที�สายสบ่ัพัล้งังานตอ้งปฏิบ่ัต่ัค่อ บันัทกึจัดุที�มกีารรั�วไหล้ข้องพัล้งังาน เชน่ ไมไ่ดป้ดิไฟื้ ไมไ่ดป้ดิพัดัล้ม 

ฯล้ฯ แล้ะบัันทึกจัุดที�มีการส่งเสร่มให้ประหยัดพัล้ังงาน เช่น มีป้ายรณรงค์ปิดไฟื้เม่�อไม่ใช้ ฯล้ฯ

 เม่�อครบัตามเวล้าที�กำหนด ให้แต่ล้ะกลุ้่มกล้ับัมารวมกัน ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้แต่ล้ะกลุ้่มออกมารายงาน 

ส่�งที�พับั โดยให้ต่ดสต่�กเกอร์ล้งบันแผนที�โรงเรียน จัุดมีการส่งเสร่มให้ประหยัดพัล้ังงานให้ต่ดสต่�กเกอร ์

สีเข้ียวแล้ะจัุดที�มีการรั�วไหล้ข้องพัล้ังงานให้ต่ดสต่�กเกอร์สีแดง 
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 เม่�อรายงานครบัทุกกลุ้่มจัะได้แผนที�แสดงภาพัรวมการใช้พัล้ังงานข้องโรงเรียน ส่วนไหนควรปรับัปรุง 

ส่วนไหนดีอยู่แล้้วควรรักษ์าไว้หร่อพััฒนาให้ดีย่�งข้ึ�น 

ขั�นสรึุป:  ให้ผู้เรียนทุกกลุ้่มช่วยกันว่เคราะห์ว่าอะไรค่อสาเหตุข้องปัญ่หาในแต่ล้ะจัุดสีแดงแล้ะเสนอแนะ 

ว่ธีการแก้ไข้ร่วมกัน นำแผนที�ที�ได้ไปต่ดบัอร์ดพัร้อมเขี้ยนคำอธ่บัายแล้ะว่ธีแก้ไข้ปัญ่หาเพ่ั�อ 

ให้ความรู้แก่ทุกคนที�อยู่ในโรงเรียน 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ดูความตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องการประหยัดพัลั้งงานจัากการสำรวจัการใช้พัล้ังงานในโรงเรียน  

การเสนอแนะว่ธีแก้ไข้ปัญ่หา แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วมจัากการทำงานกลุ้่ม 
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.4.4	
ครู้อบครู้ัวนักี่สิ่ืบพัล้ังงาน

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์

 เพั่�อสร้างความตระหนักในการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมประหยัดพัล้ังงาน 

 เพั่�อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้าข้องอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าแล้ะว่ธีการคำนวณค่าไฟื้

 เพั่�อข้ยายผล้การประหยัดพัล้ังงานไปสู่ชุมชน

รู้ะยะเวล้า 90 นาที (2 คาบัเรียน)

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ครอบัครัวเป็นรากฐานสำคัญ่ในการปลู้กฝ่ังพัฤต่กรรมต่าง ๆ ให้กับัผู้เรียน ดังนั�นการปรับัเปล้ี�ยน

พัฤต่กรรมเพั่�อประหยัดพัล้ังงานจัึงควรเร่�มตั�งแต่ที�บั้าน เพั่�อให้ผู้เรียนเก่ดความเคยช่นแล้ะปฏิ่บััต่

จันเป็นน่สัย

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้� 

ใบังานสำรวจัอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าภายในบั้าน

 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

•	 คาบเรู้ียนทั่�	1

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมสอบัถามผู้เรียนว่า “ที�บั้านข้องผู้เรียนมีอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าอะไรบั้าง, ทราบัหร่อไม่ว่า

อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าเหล้่านั�นใช้ไฟื้เท่าไหร่, แต่ล้ะเด่อนผู้ปกครองต้องเสียเง่นค่าไฟื้เท่าไหร่”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมแจักใบังานให้กับัผู้เรียน พัร้อมสอนว่ธีการคำนวณหาปร่มาณการใช้ไฟื้ฟ้ื้าข้อง

อุปกรณ์ไฟื้ฟ้ื้าแต่ล้ะชน่ดแล้ะว่ธีการคำนวณค่าไฟื้อย่างง่าย โดยนำโจัทย์ตัวอย่างมาให้ทดล้อง

คำนวณจัร่งในหอ้งเรยีน ใหผู้เ้รยีนนำใบังานมาสง่ในคาบัเรยีนถดัไปพัรอ้มบัล่้คา่ไฟื้ที�บัา้นข้องผูเ้รยีน

 วิธี่การคำนวณ

 การคำนวณค่าไฟื้ฟื้้าจัากค่ากำล้ังไฟื้ฟื้้าข้องเคร่�องใช้ไฟื้ฟื้้า ซึ่ึ�งค่ากำล้ังไฟื้ฟื้้าข้องเคร่�องใช้ไฟื้ฟื้้า 

แต่ล้ะชน่ดหาได้จัากป้ายหร่อข้้อมูล้ที�ต่ดไว้กับัตัวเคร่�อง กำล้ังไฟื้ฟื้้ามีหน่วยเป็นวัตต์หร่อก่โล้วัตต์   

(1 ก่โล้วัตต์ = 1,000 วัตต์) มีสูตรการคำนวณค่อ

ปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้าข้องเคร่�องใช้ไฟื้ฟื้้า (ก่โล้วัตต์ชั�วโมง) 

= ค่ากำล้ังไฟื้ฟื้้า (วัตต์) x ระยะเวล้าการใช้งาน (ชั�วโมง)
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 ตััวอย�างการคำนวณ

 เปิดไฟื้เป็นเวล้า 8 ชั�วโมง/วัน หล้อดไฟื้ฟ้ื้ามีข้นาด 16 วัตต์ ในระยะเวล้า 1 เด่อน จัะต้อง 

จั่ายค่าไฟื้ฟื้้าสำหรับัการใช้หล้อดไฟื้จัำนวนเท่าไหร่

 ปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้าข้องหล้อดไฟื้ = 16 วัตต์ x 8 ชั�วโมง x 30 วัน

   = 3,840 วัตต์ชั�วโมง/เด่อน หร่อ 3.84 ก่โล้วัตต์ชั�วโมง/เด่อน

 ถ้าค่าไฟื้ฟื้้าเฉล้ี�ยต่อหน่วยเท่ากับั 4.31 บัาท/ก่โล้วัตต์ชั�วโมง

 ดังนั�น ค่าไฟื้ฟื้้าสำหรับัการใช้หล้อดไฟื้ = 3.84 x 4.31 = 16.55 บัาท/เด่อน

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมสรุปแล้ะทบัทวนว่ธีการคำนวณปร่มาณการใช้ไฟื้ฟ้ื้าแล้ะค่าไฟื้ฟ้ื้าร่วมกับัผู้เรียน 

แล้ะเพั่�มเต่มข้้อมูล้ที�ต้องการเต่มเต็มให้ผู้เรียน

•	 คาบเรู้ียนทั่�	2	

ขั�นนำ:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมสอบัถามผูเ้รียนวา่ “จัากที�ไปสำรวจัอุปกรณ์ไฟื้ฟื้า้ในบ้ัานข้องตนเองมาพับัอุปกรณ์

ไฟื้ฟื้้าอะไรบั้าง อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าชน่ดไหนก่นไฟื้มากที�สุด เพัราะอะไรจัึงเป็นเช่นนั�น”

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 แบัง่กลุ้ม่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม ใหผู้เ้รยีนนำใบังานแล้ะบัล่้คา่ไฟื้ฟ้ื้าข้องบัา้นตนเองมาวเ่คราะห์

ร่วมกันถึงพัฤต่กรรมการใช้ไฟื้ฟื้้า ทำไมค่าไฟื้จัึงสูงหร่อทำไมค่าไฟื้จัึงต�ำ แต่ล้ะบั้านมีล้ักษ์ณะ 

เคร่�องใช้ไฟื้ฟ้ื้าหร่อพัฤต่กรรมการใช้ไฟื้ฟื้้าที�แตกต่างกันอย่างไร แล้้วถ้าอยากจัะช่วยที�บั้าน 

ล้ดค่าไฟื้ควรต้องทำอย่างไร ให้ออกมานำเสนอแนวทางการล้ดค่าไฟื้ฟื้้าเป็นกลุ้่ม 

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมสรุปแล้ะทบัทวนว่ธีการประหยัดพัล้ังงานร่วมกับัผู้เรียน แล้ะเพั่�มเต่มข้้อมูล้ 

ที�ต้องการเต่มเต็มใหผู้เ้รียน พัรอ้มทั�งใหผู้เ้รียนล้องนำวธี่เหล้า่นี�กล้บััไปปฏ่ิบัตัจ่ัรง่ที�บัา้นแล้ว้ตด่ตาม

ผล้ว่าค่าไฟื้ที�บั้านล้ดล้งได้จัร่งหร่อไม่ 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้

 ดูความเข้้าใจัเร่�องการคำนวณปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้าข้องอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าแต่ล้ะชน่ด แล้ะว่ธีการคำนวณค่าไฟื้

อย่างง่ายจัากใบังานข้องผู้เรียน

 ดูความเข้า้ใจัเร่�องการประหยัดพัล้งังานจัากการช่วยกนัวเ่คราะห์บัล่้คา่ไฟื้ แล้ะเสนอวธี่การล้ดการใช้ไฟื้ฟื้า้

ร่วมกัน
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ตัวอย่างใบงาน	

ใบงานสิ่ำารู้วจัอุป้กี่รู้ณ์ ไฟิฟิ้าภูายในบ�าน	
(สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าได้ตามความเหมาะสม)

ที่่� ชีน่ดอุปกรึณ์

ไฟัฟั้า

ค�ากำล้ังไฟัฟั้า 

(วัตต์)

รึะยะเวล้าการึใชี้

ใน 1 วัน 

(ชีั�วโมง)

ปรึ่มาณการึใชี้

ไฟัฟ้ัาที่่�คำนวณได้

(ก่โล้วัตต์ชีั�วโมง)

ค�าไฟัฟั้าที่่�คำนวณได้ 

(ถ้าค�าไฟัฟั้า/

หน�วย=4.31 บัาที่/

ก่โล้วัตต์ชีั�วโมง)

1

2

รวม
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.4.5	
แกี่ะดำาพัล้ังงาน

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่ธีประหยัดพัล้ังงานจัากการใช้อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าต่าง ๆ อย่างถูกว่ธี

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  การประหยัดพัลั้งงานสามารถเร่�มต้นได้ง่าย ๆ จัากการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมข้องตนเอง 

ในการใช้อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าต่าง ๆ ในชีว่ตประจัำวัน

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

สไล้ด์เกมแกะดำพัล้ังงาน ใบังานเกมแกะดำพัล้ังงาน

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมตั�งคำถามกับัผู้เรียนว่า “ในแต่ล้ะวันผู้เรียนใช้อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าอะไรบั้าง ถ้าไฟื้ฟื้้า 

ที�เราใช้กำลั้งจัะหมดจัะทำอย่างไร ถ้าต้องการประหยัดพัลั้งงานจัะทำอย่างไรได้บ้ัาง” ให้ผู้เรียน

ช่วยกันตอบั 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเนน่กจ่ักรรมเตรยีมสไล้ดเ์กมแกะดำพัล้งังาน (ไฟื้ล้ ์PowerPoint) สำหรบััเล้น่กจ่ักรรม โดยใน 1 สไล้ด์ 

ให้นำข้้อมูล้การประหยัดพัล้ังงานจัากการใช้อุปกรณ์ไฟื้ฟื้้าหร่อการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมที�ช่วยประหยัด

พัล้ังงานต่าง ๆ แบับัถูกว่ธีมา 3 ข้้อ แล้ะแบับัผ่ดว่ธีมา 1 ข้้อ หร่อจัะสล้ับัเป็นแบับัผ่ดว่ธี 3 ข้้อ ถูกว่ธี 1 ข้้อ

ก็ได้ เพั่�อให้เป็นแกะดำ เช่น ข้้อ 1 ปิดไฟื้ทุกครั�งที�ไม่ใช้ ข้้อ 2 ใช้โคมไฟื้ที�มีแผ่นสะท้อนแสง ข้้อ 3  

เปล้ี�ยนหล้อดไฟื้ฟื้้าเป็นแบับัหล้อดไส้ ข้้อ 4 ต่ดตั�งสว่ตซึ่์ไฟื้แบับักระตุกแยกจัุด เฉล้ย ข้้อที�เป็นแกะดำ 

ค่อ ข้้อ 3 เพัราะหล้อดไฟื้แบับัหล้อดไส้ใช้พัล้ังงานมากที�สุด เตรียมสไล้ด์พัร้อมเฉล้ยประมาณ 10 สไล้ด์ 

(สามารถใส่รูปภาพัแล้ะล้ดหร่อเพั่�มสไล้ด์ได้ตามความเหมาะสม)

 แบั่งกลุ้่มผู้เรียนตามความเหมาะสม แจักใบังานสำหรับัเข้ียนคำตอบั พัร้อมอธ่บัายว่ธีการเล้่นว่า “แกะดำ 

หมายถงึส่�งที�แตกตา่งจัากพัวก” พัรอ้มยกตวัอยา่งสั�น ๆ  เชน่ ตั�กแตน ผึ�ง แมงมมุ เตา่ทอง อะไรเปน็แกะดำ 

เฉล้ย แมงมุม เพัราะเป็นแมงมี 8 ข้า แต่ตัวอ่�น ๆ เป็นแมล้งเพัราะมี 6 ข้า เป็นต้น

 ผู้ดำเนน่กจ่ักรรมเปดิสไล้ดท์ลี้ะข้อ้ พัรอ้มถามวา่ข้อ้ใดคอ่แกะดำ ใหเ้วล้าแตล่้ะกลุ้ม่เข้ยีนคำตอบั 15 วน่าที 

เม่�อตอบัครบัหมดทุกกลุ้่มแล้้วให้เฉล้ย เล้่นไปเร่�อย ๆ จันครบั แล้้วสรุปคะแนน 

ขั�นสรึุป: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมถามผู้เรียนว่า “นอกจัากว่ธีการประหยัดพัล้ังงานที�ทราบัจัากการเล้่นเกมแล้้ว ผู้เรียน 

ค่ดว่ายังมีว่ธีประหยัดพัล้ังงานแบับัอ่�นอีกหร่อไม่ ประโยชน์จัากการที�เราประหยัดพัล้ังงานมีอะไรบั้าง 

ผู้เรียนค่ดว่าสามารถนำว่ธีเหล้่านี�ไปใช้ที�บั้านได้หร่อไม่”

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมสรุปเน่�อหาที�ผู้เรียนตอบัสั�น ๆ แล้ะเพั่�มเต่มข้้อมูล้ที�ต้องการเต่มเต็มให้ผู้เรียน 
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กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ดูความเข้้าใจัเร่�องการประหยัดพัลั้งงานจัากการตอบัคำถามแล้ะใบังานข้องผู้เรียน แล้ะดูพัฤต่กรรม 

การมีส่วนร่วมภายในกลุ้่ม

ตััวอย�างสไลุ่ด์์เกมแกะด์ำ (ไฟลุ่์ PowerPoint)

อะไรึคือ แกะดำ? 

ปิดไฟื้ทุกครั�งที�ไม่ใช้ ใช้โคมไฟื้ที�มีแผ่นสะท้อนแสง

เปล้ี�ยนหล้อดไฟื้ฟื้้าเป็นแบับัหล้อดไส้ ต่ดตั�งสว่ตซึ่์ไฟื้แบับักระตุกแยกจัุด

ตัวอย่างใบงาน	
ใบงานเกี่มแกี่ะดำาพัล้ังงาน (สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนข้้อได้ตามความเหมาะสม)

ข้อที่่� แกะดำคือ?

1

2

3

4
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3.5	กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�เรู้ื�องขยะม้ล้ฝอย

กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.5.1	
อะไรู้เอ่ยอย้่ในถังขยะ

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนทราบัถึงองค์ประกอบัข้องข้ยะที�ถูกท่�งภายในโรงเรียน พัร้อมทั�งหาแนวทางเพ่ั�อล้ด

แล้ะจััดการข้ยะที�เก่ดข้ึ�นได้อย่างถูกต้องแล้ะเหมาะสม 

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  การทราบัองค์ประกอบัข้องข้ยะที�เก่ดข้ึ�น จัะช่วยให้สามารถวางแผนการจััดการข้ยะได้ง่าย 

แล้ะถูกต้องเหมาะสมมากข้ึ�น

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

ถังข้ยะในโรงเรียน จัำนวน 6 ถัง  
(ที�วางอยู่ตามบัร่เวณต่าง ๆ  
แล้ะมีข้ยะที�ถูกท่�งอยู่ในถัง)

ตาชั�ง

พัล้ั�ว

    
ถุงม่อ

ใบังานอะไรเอ่ยอยู่ในถังข้ยะ

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายว่าการจััดการข้ยะจัะประสบัความสำเร็จัได้ ควรต้องทราบัองค์ประกอบั

ที�แท้จัร่งข้องข้ยะแต่ล้ะประเภทที�เป็นปัญ่หา เพั่�อให้สามารถวางแผนการจััดการได้อย่างถูกว่ธี

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 แบ่ังผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ้่ม แจักใบังาน เล้่อกถังข้ยะที�เป็นตัวแทนจัากบัร่เวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

มาจัำนวน 6 ถัง เทข้ยะมากองรวมกันเพั่�อทำการคัดแยกองค์ประกอบัข้องข้ยะ ผสมข้ยะทั�งหมดให้เข้้ากัน

ด้วยพัล้ั�ว แล้้วแบั่งออกเป็น 4 กอง เล้่อกข้ยะที�เป็นตัวแทนข้องข้ยะทั�งหมดมา 2 กอง ที�อยู่ตรงข้้ามกัน  

อีก 2 กองที�ไม่ได้เล้่อกให้นำออกไปท่�ง

 นำข้ยะ 2 กอง ที�เล้่อกมาผสมให้เข้้ากันด้วยพัล้ั�ว แล้้วแบั่งเป็น 4 กองอีกครั�ง เล้่อกข้ยะที�เป็นตัวแทนข้อง

ข้ยะทั�งหมดมา 2 กอง ที�อยู่ตรงข้้ามกัน อีก 2 กองที�ไม่ได้เล้่อกให้นำออกไปท่�ง จัากนั�นชั�งน�ำหนักข้ยะ 

ที�เหล้่อทั�ง 2 กอง แล้้วบัันทึกน�ำหนักข้ยะทั�งหมด แล้ะให้ทั�ง 2 กลุ้่ม แบั่งกันแยกองค์ประกอบัข้ยะจัากข้ยะ

แต่ล้ะกอง โดยแยกเป็นประเภทข้ยะดังนี�
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ข้ยะอินที่ร่ย์ 

- ข้ยะอ่นทรีย์สำหรับัทำปุ�ย เช่น เศึษ์ใบัไม้ ก่�งไม้

- ข้ยะอ่นทรีย์สำหรับัให้เป็นอาหารสัตว์ เช่น  

เศึษ์อาหาร

ข้ยะร่ไซเคิลุ่  

- กระดาษ์

- แก้ว

- โล้หะ

- พัล้าสต่ก

ข้ยะที่ั�วไป 

- ซึ่องข้นม เปล้่อกลู้กอม ฯล้ฯ

ข้ยะอันตัราย 

- ถ่านไฟื้ฉาย, หล้อดไฟื้ ฯล้ฯ

 บัันทึกน�ำหนักข้องข้ยะแต่ล้ะประเภทที�พับัล้งในใบังาน ให้ทั�ง 2 กลุ้่มนำน�ำหนักข้องข้ยะแต่ล้ะประเภท 

มารวมกัน แล้้วช่วยกันเทียบัหาอัตราส่วนข้องข้ยะแต่ล้ะประเภท

ขั�นสรึุป:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนทั�ง 2 กลุ้่ม ออกมานำเสนอแล้ะช่วยกันสรุปองค์ประกอบัข้องข้ยะ 

ที�พับัในโรงเรียน พัร้อมทั�งถามผู้เรียนว่าเหตุใดจัึงมีข้ยะประเภทนั�นมาก ประเภทนี�น้อย  

แล้้วร่วมกันอภ่ปรายหาแนวทางในการจััดการข้ยะที�เก่ดข้ึ�นในโรงเรียน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดูความเข้้าใจัเร่�องการคัดแยกองค์ประกอบัข้ยะจัากการปฏิ่บััต่ข้องแต่ล้ะกลุ้่ม แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วม

จัากการทำงานกลุ้่ม

ตัวอย่างใบงาน	
ใบงานอะไรู้เอ่ยอย้่ในถังขยะ (สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนข้้อได้ตามความเหมาะสม)

น�ำหนักข้ยะจัากกองที�เล้่อกทั�งหมด................................................ก่โล้กรัม

ปรึะเภที่ขยะที่่�พับั น�ำหนัก (ก่โล้กรึัม) ค่ดเป็นรึ้อยล้ะ
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.5.2	
ฉันควรู้อย้่ทั่� ไหน	

  

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์		 เพั่�อให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญ่หาที�เก่ดจัากข้ยะ รู้จัักข้ยะแต่ล้ะประเภท แล้ะสามารถแยกข้ยะ 

ได้อย่างถูกต้อง 

รู้ะยะเวล้า  45 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ข้ยะเป็นปัญ่หาระดับัโล้กที�ทุกคนควรให้ความสำคัญ่ ซึ่ึ�งข้ยะแต่ล้ะประเภทมีว่ธีการกำจััด 

ที�แตกต่างกัน แล้ะข้ยะบัางประเภทสามารถนำกล้ับัมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั�นการคัดแยกข้ยะ 

ได้อย่างถูกต้องจัะช่วยล้ดปร่มาณข้ยะที�ต้องกำจััดแล้ะช่วยล้ดปัญ่หาในการจััดการข้ยะได้ 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

สไล้ด์รูปข้ยะประเภทต่าง ๆ ใบังานฉันควรอยู่ที�ไหน 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมถามผูเ้รยีนวา่ “ทราบัหรอ่ไมว่า่ในแตล่้ะวนัเราสรา้งข้ยะประมาณคนล้ะกี�ก่โล้กรมั” 

ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัตอบั พัร้อมใหค้วามรูส้ถานการณก์ารเกด่ข้ยะในปจััจับัุันแล้ะผล้กระทบัที�เกด่จัาก

ปัญ่หาข้ยะ

ขั�นตอนดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมเตรียมไฟื้ล้์ PowerPoint สำหรับัเล้่นก่จักรรม โดยใน 1 สไล้ด์ ให้ใส่รูปข้ยะ 1 ชน่ด  

พัร้อมเฉล้ย (ข้ยะอ่นทรีย์ ข้ยะรีไซึ่เค่ล้ ข้ยะอันตราย ข้ยะทั�วไป) ประมาณ 20 สไล้ด์ (สามารถล้ดหร่อ 

เพั่�มสไล้ด์ได้ตามความเหมาะสม)

 แบัง่กลุ้ม่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม แจักใบังาน ผูด้ำเนน่ก่จักรรมถามผูเ้รยีนวา่ “ทราบัหรอ่ไม่วา่ข้ยะสามารถ

แยกได้กี�ประเภท, แยกเป็นอะไรได้บั้าง” ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบั แล้ะอธ่บัายว่ธีการเล้่นว่าให้เล้่อกประเภท

ข้องข้ยะที�ปรากฎในสไล้ด์แต่ล้ะข้้อให้ถูกต้อง ให้ผู้เรียนปรึกษ์ากันในกลุ้่มแล้้วเข้ียนคำตอบัล้งในใบังาน

ขั�นสรึุป: ผู้ดำเน่นก่จักรรมอธ่บัายล้ักษ์ณะข้องข้ยะแต่ล้ะประเภทโดยล้ะเอียด เฉล้ยคำตอบัพัร้อมอธ่บัาย 

ไปทีล้ะข้้อว่าข้ยะช่�นนี�จััดเป็นข้ยะประเภทนี�เพัราะอะไร ร่วมกันอภ่ปรายว่าข้ยะประเภทใด 

มีมากที�สุดเพัราะอะไร ประโยชน์ข้องการคัดแยกข้ยะค่ออะไร แล้ะวาดแผนผังการจััดการข้ยะ 

ที�คัดแยกแล้้วแต่ล้ะประเภทว่ามีว่ธีการนำไปใช้ต่อหร่อกำจััดอย่างไร

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ดูความเข้้าใจัเร่�องการคัดแยกข้ยะแต่ล้ะประเภทแล้ะการจััดการข้ยะที�ถูกต้องจัากการตอบัคำถามแล้ะใบังาน

ข้องผู้เรียน แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วมจัากการทำงานกลุ้่ม
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ตัวอย่างใบงาน	
ใบงานฉันควรู้อย้่ทั่� ไหน (สามารถเพั่�มช่องตารางจัำนวนข้้อได้ตามความเหมาะสม)

เกมคำถามปรึะเภที่ขยะ

ข้อที่่� ฉัันควรึอย้�ที่่�?

แผู้นผู้ังเส้นที่างการึจัดการึขยะที่่�คัดแยกแล้้ว

(สามารถทำเป็นแผนผังความค่ด หร่อออกแบับัได้ตามจัน่ตนาการ โดยประกอบัด้วยวธี่การนำข้ยะไปใช้ประโยชน์ 

หร่อการนำข้ยะไปกำจััดอย่างถูกว่ธี )

ประเภทข้ยะ ว่ธีการนำไปใช้ประโยชน์ /
การกำจััดข้ยะ 

ประโยชน์ข้องการแยกข้ยะค่อ

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

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

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

...........................................................................................................................................................................
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.5.3	
ล้ดขยะฮาเฮ

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ่ข้องการล้ดข้ยะตั�งแต่ต้นทาง แล้ะเรียนรู้ว่ธีการบัร่โภคอย่างยั�งย่น

รู้ะยะเวล้า  30 นาที

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ข้ยะที�เก่ดข้ึ�นมากมายในปัจัจัุบัันล้้วนเก่ดจัากพัฤต่กรรมการบัร่โภคข้องเรา ถ้าเราปรับัเปล้ี�ยนว่ธี

การบัร่โภคให้เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อม ล้ดข้ยะตั�งแต่ต้นทาง ก็จัะช่วยล้ดปัญ่หาข้ยะล้งได้ 

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�	

ว่ดีทัศึน์ “วันหยุดสร้างข้ยะ”  
(ค้นหาไฟื้ล้์ได้จัาก YouTube)

กระดาษ์แล้ะปากกา 

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมแบ่ังกลุ้ม่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม แจักกระดาษ์แล้ะปากกาสำหรับัเข้ยีนคำตอบั 

พัร้อมเกร่�นนำเร่�องพัฤต่กรรมการบัร่โภคที�ก่อให้เก่ดข้ยะในปัจัจุับััน แล้ะเปิดว่ดีทัศึน์ “วันหยุด 

สร้างข้ยะ” จันถึง 1 นาที 48 ว่นาที แล้้วหยุดค้างไว้ 

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมถามผู้เรียนว่า “มีใครมีพัฤต่กรรมเหม่อนในว่ดีทัศึน์นี�บั้าง ค่ดว่าเพัราะอะไรคนในว่ดีทัศึน์

ถึงทำพัฤต่กรรมแบับันั�น เราจัะช่วยแก้ปัญ่หาที�เก่ดข้ึ�นในว่ดีทัศึน์นี�ได้อย่างไร” ให้ผู้เรียนช่วยกันค่ดในกลุ้่ม

แล้้วยกม่อตอบัทีล้ะกลุ้่ม ผู้ดำเน่นก่จักรรมจัดคำตอบัข้องแต่ล้ะกลุ้่มไว้โดยที�ยังไม่เฉล้ย

 ผู้ดำเน่นก่จักรรมเปิดว่ดีทัศึน์ต่อจันถึง 2 นาที 19 ว่นาที แล้้วหยุดค้างไว้ พัร้อมถามว่า “มีกลุ้่มไหนตอบัว่า

ใหเ้กบ็ัข้ยะเหมอ่นในวด่ทีศัึนบ์ัา้ง ถา้ตอ้งเกบ็ัข้ยะไปเร่�อย ๆ  จัะเหน่�อยแบับัในวด่ทีศัึนม์ั�ย เราควรทำอยา่งไร” 

ให้ผู้เรียนช่วยกันค่ดในกลุ้่มแล้้วยกม่อตอบัทีล้ะกลุ้่ม ผู้ดำเน่นก่จักรรมจัดคำตอบัข้องแต่ล้ะกลุ้่มไว้โดยที�ยัง

ไม่เฉล้ย

 ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมเปิดวดี่ทศัึนต่์อจันจับั พัรอ้มถามวา่ “เหน็หรอ่ไมว่า่ข้ยะมาจัากไหน, วธ่ไีหนดกีวา่กนัระหวา่ง

เก็บัข้ยะที�ปล้ายทางกับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมมาล้ดข้ยะตั�งแต่ต้นทาง” แล้ะให้ผู้เรียนแต่ล้ะกลุ้่มช่วยกันค่ด 

ว่ธีการล้ดข้ยะตั�งแต่ต้นทาง โดยให้ทำเป็นแผนผังความค่ด
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ขั�นสรึุป:  ผูด้ำเน่นกจ่ักรรมอธบ่ัายเร่�องการบัรโ่ภคอยา่งยั�งย่น แล้ะตรวจัคำตอบัข้องแต่ล้ะกลุ้่ม สรปุเน่�อหา

ที�สำคัญ่แล้ะเพั่�มเต่มข้้อมูล้ที�ต้องการเต่มเต็มให้ผู้เรียน 

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้ 

ดูความเข้้าใจัเร่�องการปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรมการบัร่โภคจัากการตอบัคำถาม แล้ะดูพัฤต่กรรมการมีส่วนร่วม 

จัากการทำงานกลุ้่ม
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.5.4	
แป้ล้งรู้่างวัสิ่ดุเหล้ือใช้�เพัื�อ
ผล้่ตภูัณฑ์์ทั่�เป้็นม่ตรู้ต่อโล้กี่

วัตถุป้รู้ะสิ่งค ์ เพั่�อส่งเสร่มให้ผู้เรียนมีแนวค่ดในการล้ดข้ยะด้วยการนำข้องเหล้่อใช้มาดัดแปล้งให้เก่ดประโยชน์

อยา่งคุ้มค่า ล้ดปรม่าณข้ยะหรอ่ข้องเหล้อ่ใช้ที�จัะต้องท่�ง รวมทั�งเรียนรูห้ลั้กการออกแบับัผล้ต่ภัณฑ์์

เช่งน่เวศึเศึรษ์ฐก่จั (Eco-design) ที�เป็นที�น่ยมในปัจัจัุบััน

รู้ะยะเวล้า  90 นาที (2 คาบัเรียน) 

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ข้ยะบัางอย่างอาจัไม่ใช่ข้ยะอย่างแท้จัร่ง เพัราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยก่จักรรมนี� 

ได้สอดแทรกหล้กัการออกแบับัผล้ต่ภณัฑ์เ์ชง่นเ่วศึเศึรษ์ฐกจ่ั (Eco-design) เข้า้มาประยุกตใ์ช้ คอ่ 

การล้ดต้นทุนแล้ะล้ดผล้กระทบัต่อส่�งแวดล้้อมในแต่ล้ะข้ั�นตอนข้องกระบัวนการผล้่ตแล้ะพััฒนา

ผล้ต่ภณัฑ์ ์ปอ้งกนัการสญู่เสยีที�เกด่จัากกระบัวนการผล้ต่ เนน้การใชท้รพััยากรอยา่งมปีระสท่ธภ่าพั

แล้ะล้ดผล้กระทบัที�เกด่ต่อส่�งแวดล้อ้ม โดยนำหล้กัการ 4Rs มาเปน็แนวคด่ ไดแ้ก ่การล้ด (Reduce) 

มุ่งเน้นการล้ดข้ยะข้องเสีย การใช้ซึ่�ำ (Reuse) การซึ่่อมบัำรุง (Repair) เพั่�อย่ดอายุการใช้งาน  

แล้ะเพั่�มประสท่ธภ่าพัในการนำกล้บััมาใช้ใหม่ (Recycle) เพั่�อนำวสัดเุหล้อ่ใชห้รอ่ข้ยะมาดดัแปล้ง 

ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั�งแล้ะมีความเป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้�

วัสดุเหล้่อใช้ที�จัะนำมาดัดแปล้ง ใบังานแปล้งร่างวัสดุเหล้่อใช้

อุปกรณ์ในการประด่ษ์ฐ์ เช่น กระดาษ์ กาว ไม้บัรรทัด ปากกา ด่นสอ ยางล้บั ฯล้ฯ

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:  ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ความรู้เร่�องการนำข้ยะกล้ับัมาใช้ประโยชน์ แล้ะหล้ักการออกแบับัผล้่ตภัณฑ์์

เช่งน่เวศึเศึรษ์ฐก่จั (Eco-design) โดยยกตัวอย่างการนำวัสดุเหล้่อใช้มาประด่ษ์ฐ์เป็นส่�งต่าง ๆ  

แล้ะตัวอย่างผล้่ตภัณฑ์์ที�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม เพั่�อสร้างแนวค่ดแล้ะแรงบัันดาล้ใจัให้กับัผู้เรียน

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม: 

 ในคาบัเรียนแรกผูด้ำเนน่กจ่ักรรมแจักใบังาน พัรอ้มอธบ่ัายว่า “ให้ผูเ้รียนล้องคด่สร้างสรรค์นำวัสดุเหล้อ่ใช้

มาดดัแปล้งใหเ้ปน็ข้องใหม ่มเีง่�อนไข้วา่ตอ้งสามารถนำมาใชง้านไดจ้ัรง่ในชวีต่ประจัำวนั แล้ะตอ้งเปน็วสัดุ

ที�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม โดยใช้หล้ักการ Eco-design ให้ค่ดออกแบับัแล้ะประด่ษ์ฐ์เป็นเวล้า 1 สัปดาห์”

 ครบั 1 สัปดาห์ (คาบัเรียนที�สอง) ผู้ดำเน่นก่จักรรมให้ผู้เรียนแต่ล้ะคนนำเสนอผล้่ตภัณฑ์์ที�ตนออกแบับั 

หน้าชั�นเรียนตามหัวข้้อในใบังาน เม่�อนำเสนอจันครบัทุกคน จัะให้คะแนนผล้งานตามคะแนนโหวตข้อง 

ผู้เรียนในห้อง โดยถามผู้เรียนในห้องว่าชอบัผล้งานข้องเพั่�อนคนไหนมากที�สุด
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ขั�นสรึุป:  เม่�อไดผ้ล้สรปุผล้งานที�ได้รบััคะแนนโหวตสงูสดุ ผูด้ำเนน่กจ่ักรรมถามผูเ้รยีนที�โหวตใหผ้ล้งานช่�นนี�

ว่าเล้่อกเพัราะอะไร แล้ะผล้งานที�ได้รับัคะแนนโหวตน้อยที�สุดว่าไม่ได้เล้่อกเพัราะอะไร ผู้ดำเน่น

ก่จักรรมให้ข้้อเสนอแนะเพั่�มเต่มสำหรับัผล้งานแต่ล้ะช่�นแล้ะเต่มเต็มข้้อมูล้ให้กับัผู้เรียน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้	

ดแูนวคด่การล้ดข้ยะแล้ะความค่ดสรา้งสรรคใ์นการออกแบับันำวสัดเุหล้อ่ใชม้าประดษ่์ฐส์่�งข้องจัากการนำเสนอ

แล้ะใบังานข้องผู้เรียน

 

ตัวอย่างใบงาน
ใบงานแป้ล้งรู้่างวัสิ่ดุเหล้ือใช้�

1. ช่�อผล้งาน

2. วัสดุเหล้่อใช้ที�นำมาใช้

3. แนวค่ดในการออกแบับั

4. รายล้ะเอียดว่ธีการใช้งาน

5. แบับัร่างผล้งาน
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กี่่จักี่รู้รู้มกี่ารู้เรู้ียนรู้้�ทั่�	3.5.5	
ขบวนกี่ารู้ล้ดขยะ

วัตถุป้รู้ะสิ่งค์	

 เพั่�อให้ผู้เรียนมีบัทบัาทในการช่วยล้ดปัญ่หาข้ยะภายในโรงเรียน 

 เพั่�อล้ดปร่มาณข้ยะที�เก่ดข้ึ�นภายในโรงเรียน

 เพั่�อให้คณะผู้บัร่หาร ครู นักเรียน แล้ะบัุคล้ากรในโรงเรียนตระหนักถึงปัญ่หาข้ยะภายในโรงเรียน

สิ่ารู้ะสิ่ำาคัญ  ผู้เรียนเป็นตัวแปรสำคัญ่ในการก่อให้เก่ดข้ยะในโรงเรียน ดังนั�นควรให้ผู้เรียนเข้้ามามีส่วนร่วม 

ในการแก้ไข้ปัญ่หา เพ่ั�อให้ผูเ้รียนเก่ดความตระหนักแล้ะเข้้าใจัถึงความสำคัญ่ข้องตนเองต่อโรงเรียน

รู้ะยะเวล้า  1 ปีการศึึกษ์า

อุป้กี่รู้ณ์แล้ะสิ่ื�อกี่ารู้เรู้ียนรู้้� 

สมุดบัันทึกแล้ะปากกา

วิธ่กี่ารู้ดำาเน่นกี่่จักี่รู้รู้ม

ขั�นนำ:

 จััดประชุมคณะผู้บัร่หาร คณะครู สภานักเรียน แล้ะผู้มีส่วนเกี�ยวข้้องเพั่�อชี�แจังก่จักรรม 

 แตง่ตั�งคณะทำงานอย่างเป็นกจ่ัจัะลั้กษ์ณะ เพ่ั�อให้สามารถตด่ตามผล้การดำเนน่งานได้งา่ย แล้ะมอบัหมาย

งานในส่วนก่จักรรมให้กับัสภานักเรียน

ขั�นดำเน่นก่จกรึรึม:

 สภานักเรียนเร่�มดำเน่นก่จักรรมข้บัวนการล้ดข้ยะ โดยแต่งตั�งตัวแทนข้บัวนการล้ดข้ยะจัากแต่ล้ะช่วงชั�น

จัำนวน 1 คน แล้ว้ให้ตัวแทนไปหาทมีงานอาสาสมัครข้บัวนการล้ดข้ยะเพ่ั�มหอ้งเรยีนล้ะ 1 คน หรอ่มากกว่า

ตามความสมัครใจั เพั่�อทำหน้าที�ตรวจัตราการท่�งข้ยะภายในห้องแล้ะภายในพั่�นที�โรงเรียน

 สภานักเรียนแล้ะตัวแทนอาสาสมัครข้บัวนการล้ดข้ยะทำการสำรวจัปัญ่หาข้ยะภายในโรงเรียน

 คณะครทูี�รับัผด่ชอบั สภานกัเรยีน แล้ะข้บัวนการล้ดข้ยะ จัดัประชมุเพั่�อหาแนวทางในการแกปั้ญ่หา แนวทาง

การจััดการข้ยะ แล้ะออกกฎระเบัียบัเพั่�อล้ดการเก่ดข้ยะภายในโรงเรียนแล้ะบัทล้งโทษ์ร่วมกันในกรณี 

มีผู้ทำผ่ดกฎ โดยมีคณะผู้บัร่หารให้ความเห็นชอบัด้วย

 สภานักเรียนแล้ะข้บัวนการล้ดข้ยะอธ่บัายก่จักรรมแล้ะทำความเข้้าใจักับัผู้เรียนทั�งโรงเรียนผ่านก่จักรรม

หน้าเสาธงตอนเช้า หร่อกระจัายเสียงตามสายในช่วงพัักข้องโรงเรียน
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 อาสาสมคัรข้บัวนการล้ดข้ยะรว่มกนัจัดักจ่ักรรมใหค้วามรูเ้ร่�องการคดัแยกแล้ะการล้ดข้ยะ แล้ะตด่ตามผล้

รายงานต่อสภานักเรียนทุก ๆ 2 สัปดาห์

 สร้างแรงจูังใจัในการทำก่จักรรม เช่น การมอบัรางวัล้หร่อประกาศึความดีหน้าเสาธงสำหรับัผู้เรียน 

ที�มีพัฤต่กรรมช่วยล้ดข้ยะดีเด่น 

ขั�นสรึุป:  แสดงผล้ปร่มาณข้ยะข้องโรงเรียนทั�งก่อนแล้ะหล้ังการทำก่จักรรมโดยการจััดบัอร์ด 

หร่อเผยแพัร่ในเว็บัไซึ่ด์ข้องโรงเรียน เพ่ั�อให้ผู้เรียนแล้ะบัุคล้ากรรับัทราบัถึงผล้แล้ะประโยชน์ 

ที�ได้รับัจัากการทำก่จักรรมโดยทั�วกัน

กี่ารู้วัดแล้ะป้รู้ะเม่นผล้

 ดูความตระหนักถึงความสำคัญ่ข้องการล้ดปร่มาณข้ยะจัากปร่มาณข้ยะข้องโรงเรียนที�ล้ดล้ง

 ดูการมีส่วนร่วมข้องผู้เรียนจัากจัำนวนผู้เรียนจั่ตอาสาข้บัวนการล้ดข้ยะที�เข้้าร่วมก่จักรรม

แสกน QR CODE ดูตัวอย่างเฉล้ยใบังานก่จักรรมการเรียนรู้
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4
กี่ารู้ต่ดตามแล้ะป้รู้ะเม่นผล้

กี่ารู้เรู้ียนรู้้�สิ่่�งแวดล้�อม	
นำ�า	ป้่าไม�	อากี่าศึ	พัล้ังงาน	แล้ะขยะม้ล้ฝอย

การต่ิดติามแล้ะป็ระเม่นผ่ล้การเรียนร้้ เป็น็กระบวนการพ้ื่ฒนาคุณภาพื่ 

ผ่้้เรียน โดยใช้ีผ่ล้การป็ระเม่นเป็็นข้้อม้ล้แสิ่ดงพ้ื่ฒนาการ ความก้าวห้น้า  

แล้ะความสิ่ำาเร็จข้องผ้้่เรียน ซึึ่�งอย้่บนห้ล้้กการพ่ื่�นฐาน ค่อ การป็ระเม่น 

เพ่ื่�อพ้ื่ฒนาผ้้่เรียนแล้ะต้ิดส่ิ่นผ่ล้การเรียนร้้ ในการพ้ื่ฒนาคุณภาพื่การเรียนร้้

ข้องผ้้่เรียนให้้ป็ระสิ่บผ่ล้สิ่ำาเร็จ ผ่้้เรียนจะต้ิองได้ร้บการพ้ื่ฒนาแล้ะป็ระเม่น

ติามต้ิวชีี�ว้ดทั้ี�กำาห้นด การเรียนร้้ส่ิ่�งแวดล้้อมศึึกษาจะป็ระเม่นผ่ล้ความร้้ 

เกี�ยวกบ้เน่�อห้าเร่�องส่ิ่�งแวดล้อ้มจากการล้งมอ่ป็ฏิบ่ต้ิ ่กอ่ให้เ้กด่ความติระห้นก้

ถึงคุณค่าข้องทั้ร้พื่ยากรธิรรมชีาติ่จนนำาไป็ส่้ิ่การป็ร้บเป็ล้ี�ยนพื่ฤติ่กรรม 

เพ่ื่�อป็กป้็องแล้ะด้แล้ร้กษาส่ิ่�งแวดล้้อม
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การต่ดตามแล้ะประเม่นผล้การเรียนรู้ มีความเกี�ยวข้้องกับัหล้ายกลุ้่ม ทั�งครู นักเรียน ผู้บัร่หาร ผู้ปกครอง  

แล้ะคณะกรรมการต่าง ๆ ข้องโรงเรียน ซึ่ึ�งอาจัรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี�ยวข้้องในพั่�นที� การประเม่นผล้การเรียนรู ้

แบั่งได้หล้ายประเภท  โดยการแบั่งตามกลุ้่มผู้ประเม่น (Evaluator) แบั่งออกเป็น

 กี่ารู้ป้รู้ะเมน่ตนเอง	(Self	Assessment)	หรืู้อ	กี่ารู้ป้รู้ะเม่นภูายใน	(Internal	Evaluation) เป็นการประเมน่

ล้ักษ์ณะเดียวกับัการประเม่นแบับัอ่งตน ค่อ เพั่�อนำผล้การประเม่นมาพััฒนาหร่อปรับัปรุงตนเอง  

การประเมน่ประเภทนี�สามารถประเมน่ได้ทุกกลุ้ม่  ผูเ้รียนประเมน่ตนเองเพ่ั�อปรับัปรุงการเรียนรูข้้องตนเอง  

ครูประเม่นเพั่�อปรับัปรุงการสอนข้องตนเอง ผู้บัร่หารสถานศึึกษ์าประเม่นเพั่�อปรับัปรุงการบัร่หารจััดการ

ศึึกษ์าข้องสถานศึึกษ์า

 กี่ารู้ป้รู้ะเม่นโดยผ้�อื�นหรู้ือกี่ารู้ป้รู้ะเม่นภูายนอกี่	 (External	Evaluation) การประเม่นตนเองหร่อ 

การประเม่นภายในมีความสำคัญ่มากในการพััฒนาปรับัปรุง แต่มีจุัดอ่อนค่อ ความน่าเช่�อถ่อ ผู้ประเม่น

ตนเองมักจัะเข้้าข้้างตนเอง จัึงมีการประเม่นโดยผู้อ่�นหร่อประเม่นโดยผู้ประเม่นภายนอก เพั่�อย่นยัน 

การประเม่นภายใน
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4.1	กี่ารู้ต่ดตามเช้่งพัฤต่กี่รู้รู้ม

การตด่ตามผล้การเรียนรู้ข้องผูเ้รยีนในเชง่พัฤตก่รรมให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์้องส่�งแวดล้อ้มศึกึษ์า คอ่การนำ

ความรู้ไปสู่การล้งม่อปฏิ่บััต่ เพั่�อแสดงถึงผล้สัมฤทธ่�ข้องความตระหนักต่อส่�งแวดล้้อมแล้ะปรับัเปล้ี�ยนพัฤต่กรรม 

ที�คำนึงถึงส่�งแวดล้้อม การต่ดตามในเช่งพัฤต่กรรมทำให้เห็นถึงการเปล้ี�ยนแปล้งที�นำไปสู่ความสำเร็จัในการพััฒนา

คุณภาพัผู้เรียนให้เก่ดการเรียนรู้เร่�องส่�งแวดล้้อมอย่างมีประส่ทธ่ภาพั ใช้การวัดแล้ะประเม่นจัากการปฏิ่บััต ่ 

(Performance Assessment) มีข้้อดีค่อสามารถวัดแล้ะประเม่นผู้เรียนได้ตรงสภาพัความเป็นจัร่ง (Authentic 

Assessment) ซึ่ึ�งเป็นข้้อมูล้ที�แสดงพัฤต่กรรมสะท้อนความสามารถที�แท้จัร่งข้องผู้เรียน ทั�งความสามารถ 

ทางความรู ้ความค่ด การปฏ่ิบัต่ั แล้ะคุณล้กัษ์ณะทางจัต่ใจั โดยมีวธ่กีารแล้ะเคร่�องมอ่การประเมน่ที�หล้ากหล้าย ได้แก่

 กี่ารู้สัิ่งเกี่ต เปน็การเก็บัข้อ้มูล้พัฤต่กรรมข้องผูเ้รียนดา้นการใช้ความคด่ การปฏ่ิบััตง่าน อารมณ์ ความรูสึ้ก 

แล้ะล้กัษ์ณะนส่ยั โดยสามารถทำได้ทกุเวล้าทุกที� ทั�งในแล้ะนอกหอ้งเรยีน ซึ่ึ�งมวีธ่ดีำเนน่การอยู ่2 ล้กัษ์ณะ 

ได้แก่ การสังเกตแบับัตั�งใจั ค่อมีการกำหนดพัฤต่กรรมที�ต้องสังเกต ช่วงเวล้า แล้ะว่ธีการสังเกต  

กับัการสังเกตแบับัไม่ตั�งใจั ค่อไม่มีกำหนดรายการสังเกตไว้ล้่วงหน้า การสังเกตที�ดีควรใช้ทั�งสองว่ธี 

ในหล้าย ๆ ครั�ง แล้ะหล้าย ๆ สถานการณ์

 กี่ารู้สิ่ัมภูาษณ ์ เป็นการเก็บัข้้อมูล้พัฤต่กรรมข้องผู้เรียนด้านความค่ดสต่ปัญ่ญ่า ความรู้สึก กระบัวนการ 

ข้ั�นตอนในการทำงาน แล้ะว่ธีแก้ปัญ่หา ซึึ่�งอาจัใช้ประกอบัการสังเกตเพ่ั�อให้ได้ข้้อมูล้ที�ตรงกัน หลั้กการ

สำคัญ่ในการสัมภาษ์ณ์ควรหาข้้อมูล้แล้ะเตรียมคำถามเพ่ั�อให้ตรงประเด็นแล้ะได้ข้้อมูล้ที�ครบัถ้วน ควรใช้

คำถามที�เข้้าใจัง่ายด้วยน�ำเสียงแล้ะท่าทางที�อบัอุ่นเพั่�อไม่ให้รู้สึกกดดัน แล้ะอาจัใช้การสัมภาษ์ณ์ทางอ้อม

จัากบัุคคล้ใกล้้ช่ดเพั่�อให้ได้ข้้อมูล้เพั่�มเต่ม

 กี่ารู้ตรู้วจังาน เป็นการเก็บัข้้อมูล้พัฤต่กรรมข้องผู้เรียนระดับัสูง เน้นความค่ดในการวางแผนจััดการ  

ดำเน่นการ แล้ะแก้ปัญ่หา ควบัคู่ไปกับัล้ักษ์ณะน่สัยแล้ะคุณล้ักษ์ณะที�ดีในการทำงาน

 กี่ารู้รู้ายงานตนเอง เป็นการให้ผู้เรียนเข้ียนบัรรยายหร่อตอบัคำถามสั�น ๆ หร่อตอบัแบับัสอบัถาม  

เพั่�อสะท้อนถึงการเรียนรู้ข้องผู้เรียนทั�งความรู้ ความเข้้าใจั ว่ธีค่ด ว่ธีทำงาน ความพัอใจัในผล้งาน  

ความต้องการพััฒนาตนเองให้ดีย่�งข้ึ�น

 กี่ารู้ใช้�บันทึักี่จัากี่ผ้�ทั่�เก่ี่�ยวข�อง เป็นการรวบัรวมข้้อมูล้ความค่ดเห็นที�เกี�ยวข้้องกับัผู้เรียน โดยเฉพัาะ 

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ข้องผู้เรียนจัากแหล้่งต่าง ๆ เช่น เพั่�อน ครู ผู้ปกครอง เป็นต้น
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 กี่ารู้ใช้�ข�อสิ่อบแบบเน�นกี่ารู้ป้ฏบั่ตจ่ัริู้ง เป็นการใชแ้บับัทดสอบัเพั่�อวดัส่�งที�ผูเ้รยีนไดป้ฏิบ่ัตัจ่ัรง่ ซึ่ึ�งจัะตอ้ง

มีความหมายต่อผู้เรียน เล้ียนแบับัสภาพัความเป็นจัร่ง ครอบัคลุ้มความสามารถข้องผู้เรียนแล้ะเน่�อหา 

ตามหล้ักสูตร เน้นให้มีหล้ายคำตอบัแล้ะหล้ายว่ธีหาคำตอบั แล้ะมีเกณฑ์์การให้คะแนนที�ชัดเจัน

 กี่ารู้ใช้�แฟิ้มสิ่ะสิ่มงาน เป็นการรวบัรวมงานข้องผู้เรียนจัากการสะสมผล้งาน ซึึ่�งเป็นหลั้กฐานที�สะท้อน 

ให้เห็นถึงความพัยายาม ความก้าวหน้า แล้ะผล้สัมฤทธ่�ข้องผู้เรียน 

ว่ธีการได้มาซึ่ึ�งผล้การเรียนรู้ที�แท้จัร่งข้องผู้เรียน ควรใช้ว่ธีการเก็บัข้้อมูล้หล้าย ๆ ว่ธีรวมกัน เพั่�อให้ได้ข้้อมูล้ 

ที�หล้ากหล้ายแล้ะครอบัคลุ้มพัฤต่กรรมทุกด้าน รวมถึงมีเกณฑ์์การประเม่นชัดเจันแล้ะมีจัำนวนมากเพีัยงพัอ 

ที�จัะประเม่นผล้ที�เก่ดข้ึ�นได้อย่างมั�นใจั จัึงจัะถ่อว่าเป็นการวัดแล้ะประเม่นผล้อย่างมีประส่ทธ่ภาพั
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4.2	ตัวช้่�วัดแล้ะกี่ารู้ป้รู้ะเม่นผล้ 

การกำหนดตัวชี�วัดใช้เป็นเคร่�องม่อสำหรับัวัดประเม่นผล้ความสำเร็จัข้องผู้เรียนในการเรียนรู้แล้ะการปฏิ่บััต่  

ซึ่ึ�งควรส่�อถงึวตัถปุระสงคแ์ล้ะเปา้หมายสำคญั่ เพั่�อความชดัเจันในการกำหนด ตด่ตาม แล้ะประเมน่ผล้ โดยสอดคล้อ้ง

กับัวัตถุประสงค์ข้องส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า ประกอบัด้วย 5 วัตถุประสงค์หลั้ก ได้แก่ การรับัรู้ปัญ่หา (Awareness)  

ความรู้ (Knowledge) ทัศึนคต่ (Attitude) ทักษ์ะ (Skill) แล้ะการมีส่วนร่วม (Participation)

ปรึะเด็น ตัวชี่�วัด การึปรึะเม่น

น�ำ

ด้านความรึ้้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัแหล่้งที�มา 

ความสำคัญ่ แล้ะดัชนีชี�วัดคุณภาพัน�ำ

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัผล้กระทบั

ที�เก่ดจัากการใช้น�ำ

- มีความรู้ความเข้้าใจัเร่�องการดูแล้แล้ะ

อนุรักษ์์น�ำ

- แบับัทดสอบัความรู้ก่อนหล้ังเร่�องน�ำ

- ใบังานความรู้เร่�องน�ำ

ด้านที่ักษะแล้ะพัฤต่กรึรึม  

- ปร่มาณการใช้น�ำแล้ะค่าน�ำที�ล้ดล้ง

- ปร่มาณน�ำเสียที�เก่ดข้ึ�นจัากการใช้

- การล้ดล้งข้องจัำนวนอุปกรณ์ที�ชำรุด

- การเพั่�มข้ึ�นข้องจัำนวนอปุกรณป์ระหยดั

น�ำ

- แบับับัันทึกข้้อมูล้ปร่มาณการใช้น�ำแล้ะ

ค่าน�ำก่อนแล้ะหล้ัง

- แบับับัันทึกข้้อมูล้ปร่มาณน�ำเ สียที� 

เก่ดข้ึ�น

- แบับัสำรวจัจุัดรั�วไหล้ข้องน�ำแล้อุปกรณ์

ที�ชำรุด

- แบับัสำรวจัการใช้อุปกรณ์ประหยัดน�ำ

ป่าไม้

ด้านความรึ้้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัประเภท

แล้ะประโยชน์ข้องป่าไม้ 

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัผล้กระทบั

ที�เก่ดจัากการทำล้ายป่าไม้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัการดูแล้

รักษ์าแล้ะการจััดการป่าไม้

- แบับัทดสอบัความรู้ ก่อนหลั้งเ ร่�อง 

เกี�ยวกับัป่าไม้

- ใบังานความรู้เร่�องป่าไม้
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ปรึะเด็น ตัวชี่�วัด การึปรึะเม่น

ด้านที่ักษะแล้ะพัฤต่กรึรึม

- จัำนวนต้นไม้ที�เพั่�มข้ึ�น

- มีแหล้่งเรียนรู้เร่�องป่าไม้

- แบับัสำรวจัต้นไม้

- แบับับันัทึกจัำนวนครั�งในการใช้ประโยชน์

ข้องแหล้่งเรียนรู้

อากาศึ

ด้านความรึ้้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัแหล่้ง

กำเน่ดแล้ะสารมล้พั่ษ์ที�ใช้เป็นดัชนี

คุณภาพัอากาศึ 

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัผล้กระทบั

ที�เก่ดจัากมล้พั่ษ์อากาศึ

- มคีวามรูค้วามเข้้าใจัเกี�ยวกบััการเฝ้่าระวัง

แล้ะป้องกันมล้พั่ษ์อากาศึ

- แบับัทดสอบัความรูก่้อนหลั้งเร่�องอากาศึ

- ใบังานความรู้เร่�องอากาศึ

ด้านที่ักษะแล้ะพัฤต่กรึรึม

- แหล้่งปล้่อยมล้พั่ษ์ทางอากาศึล้ดล้ง

- การเพั่�มข้ึ�นข้องแหล่้งดูดซัึ่บัมล้พั่ษ์ทาง

อากาศึ

- แบับัสำรวจัแหล่้งปล้่อยมล้พั่ษ์ทาง

อากาศึ

- แบับัสำรวจัแหล่้งดูดซัึ่บัมล้พั่ษ์ทาง

อากาศึ

พัล้ังงาน

ด้านความรึ้้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัประเภท

ข้องพัล้ังงาน  

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัการได้มา

ข้องพัล้ังงานแล้ะผล้กระทบัจัากการใช้

พัล้ังงาน

- มีความรูค้วามเข้า้ใจัเกี�ยวกบััการจัดัการ

พัล้ังงานด้วยว่ธีง่าย ๆ 

- สามารถว่เคราะห์การใช้พัล้ังงานไฟื้ฟ้ื้า

ในชีว่ตประจัำวันได้

- แบับัทดสอบัความรูก่้อนหล้งั เร่�องเกี�ยวกบัั

พัล้ังงาน

- ใบังานความรู้เร่�องพัล้ังงาน

- ใบังานว่เคราะห์การใช้พัล้ังงานไฟื้ฟื้้า

จัากการใช้เคร่�องใช้ไฟื้ฟื้้า

ด้านที่ักษะแล้ะพัฤต่กรึรึม

- ปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้าแล้ะค่าไฟื้ที�ล้ดล้ง

- การเพั่�มข้ึ�นข้องจัำนวนอุปกรณ์ไฟื้ฟื้้า

- จัำนวนอุปกรณ์ไฟื้ฟ้ื้าแบับัประหยัด

พัล้ังงาน

- แบับับัันทึกข้้อมูล้ปร่มาณการใช้ไฟื้ฟื้้า

แล้ะค่าไฟื้ก่อนแล้ะหล้ัง

- แบับัสำรวจัจัุดรั�วไหล้ข้องไฟื้

- แบับัสำรวจัจัำนวนอุปกรณ์ไฟื้ฟ้ื้า 

แบับัประหยัดพัล้ังงาน
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ปรึะเด็น ตัวชี่�วัด การึปรึะเม่น

ขยะม้ล้ฝึอย

ด้านความรึ้้

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัประเภท

ข้องข้ยะ

- มีความรู้ความเข้้าใจัเกี�ยวกับัผล้กระทบั

ที�เก่ดจัากข้ยะ

- มีความรู้ความเข้้าใจัในการจััดการข้ยะ

แล้ะการนำข้ยะมาใช้ประโยชน์

- แบับัทดสอบัความรูก่้อนหล้งั เร่�องเกี�ยวกบัั

ข้ยะมูล้ฝ่อย

- ใบังานความรู้เร่�องข้ยะมูล้ฝ่อย

ด้านที่ักษะแล้ะพัฤต่กรึรึม

- สามารถคัดแยกข้ยะได้ 4 ประเภท

ประกอบัด้วย

ประเภทที� 1 ข้ยะทั�วไป 

ประเภทที� 2 ข้ยะอ่นทรีย์

ประเภทที� 3 ข้ยะรีไซึ่เค่ล้

ประเภทที� 4 ข้ยะอันตราย

- ปร่มาณข้ยะที�ล้ดล้ง

- แบับับัันทึกข้้อมูล้ปร่มาณข้ยะก่อนแล้ะ

หล้ัง

- แบับัสำรวจัความถูกต้องในการท่�งข้ยะ

ให้ถูกประเภท

 แสกน QR CODE ดูตัวอย่างแบับัประเม่นผล้ความสำเร็จัข้องผู้เรียนแบับัต่าง ๆ



126  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื

เอกี่สิ่ารู้ป้รู้ะกี่อบกี่ารู้เรู้ียบเรู้ียง

กรมควบัคุมมล้พ่ัษ์. (2561). คู่ม่อปฏ่ิบััต่การ 3 ใช้ (3R) เพ่ั�อการจััดการข้ยะชุมชน. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ  

5 พัฤศึจั่การยน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAW-

ER004/GENERAL/DATA0000/00000451.PDF

กรมควบัคมุมล้พัษ่์. (2562). โครงการศึกึษ์าแหล้ง่กำเนด่แล้ะแนวทางการจัดัการฝุ่น่ล้ะอองข้นาดไมเ่กน่ 2.5 ไมครอน

ในพั่�นที�กรงุเทพัแล้ะปรม่ณฑ์ล้. [ออนไล้น]์. คน้เม่�อ 5 กมุพัาพันัธ ์2563, จัากเวบ็ัไซึ่ต:์  http://infofile.pcd.

go.th/ air/PM2.5.pdf?CFID=2092607&CFTOKEN=36108750

กรมควบัคุมมล้พั่ษ์. (2562). แนวทางการจััดการข้ยะมูล้ฝ่อยอย่างครบัวงจัร. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 14 พัฤศึจั่กายน 

2562. จัากเว็บัไซึ่ต์: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s3 

กรมควบัคุมมล้พั่ษ์. (2563). รายงานสถานการณ์มล้พั่ษ์ข้องประเทศึไทย ปี 2562. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 14 ตุล้าคม 

2563,  จัากเว็บัไซึ่ต์ :   https ://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ 

pcdnew-2020-09-03_08-10-17_397681.pdf

กรมควบัคุมมล้พั่ษ์. (2564). ข้้อมูล้ดัชนีคุณภาพัอากาศึ. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 4 มีนาคม 2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ :  

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php

กรมป่าไม้. (2562). ข้้อมูล้การอนุมัต่โครงการป่าชุมชน. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 6 กันยายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์:  

https://www.forest. go.th/community-extension/2017/02/02/ผล้การอนุมัต่โครงการป่า

กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์์พัล้ังงาน. (2564). สถานการณ์พัล้ังงานข้องประเทศึไทย เด่อนมกราคม - 

ธนัวาคม 2563. [ออนไล้น์]. คน้เม่�อ 8 มนีาคม 2564, จัากเว็บัไซึ่ต ์:  https://www.dede.go.th/ewt_news.

php?nid=55802

กรมส่งเสร่มคุณภาพัส่�งแวดล้้อม. (2559). คู่ม่อก่จักรรมส่�งแวดล้้อมศึึกษ์า Z(H)ero Waste : ปฏิ่บััต่การข้ยะ 

เหล้อ่ศูึนย.์ [ออนไล้น์]. คน้เม่�อ 3 พัฤศึจัก่ายน 2563, จัากเวบ็ัไซึ่ต ์:http://saraburi.mnre.go.th/th/news/

detail/738

กรมส่งเสร่มคุณภาพัส่�งแวดล้้อม. (2563). การจััดการข้ยะที�ต้นทาง. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 3 พัฤศึจั่กายน 2563, จัาก

เว็บัไซึ่ต์ : http://cloud.deqp.go.th/ebook/7/open.php

การประปานครหล้วง. (2553). ใช้น�ำประปาอย่างประหยัด. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 6 กันยายน 2562, จัากเว็บัไซึ่ต์: 

https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=698

การประปานครหล้วง. (2562). ค่าเฉล้ี�ยการใช้น�ำประปา. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 3 กุมภาพัันธ์ 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: 

https://www. facebook.com/MWAthailand/posts/2837601572948582/



127

คมชัดล้ึก. (2560). “เยาวชนพ่ัทักษ์์สายน�ำ” สร้างจั่ตสำนึกเด็กไทย. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 8 กันยายน 2562,  

จัากเว็บัไซึ่ต์: https://www.komchadluek.net/news/edu-health/306597

โครงการผ่นป่าบันกระดานดำ. (2559). คู่ม่อครูส่�งแวดล้้อม จัังหวัดกาญ่จันบุัรี เพั่�ออนุรักษ์์ความหล้ากหล้าย 

ทางชีวภาพัแล้ะการจััดการส่�งแวดล้้อมอย่างยั�งย่น ฉบัับัสำหรับัครูชั�นมัธยมศึึกษ์า. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ  

4 พัฤศึจั่กายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : https://www.greenglobeinstitute.com/Upload/Content/ 

Attachments/985b40c7-7215-48a8-b227-8a96a5632bec.pdf

ชมพัูนุท ธนบัดี, แล้ะคนอ่�น ๆ. (2546). คู่ม่อรุ่งอรุณ (ระยะที� 2) เล้่มที� 3 พัล้ังงานหมุนเวียน... เข้ียว สะอาด ยั�งย่น. 

1-62. โครงการรุ่งอรุณ (ระยะที� 2) สมาคมสร้างสรรค์ไทย: กรุงเทพัมหานคร.

ผศึ.ดร.ธรรมรัตน์ พัุทธไทย, แล้ะคนอ่�น ๆ. (2563) มาตรการระยะยาวเพั่�อควบัคุมคุณภาพัอากาศึให้เหมาะสม 

โดยใช้พั่ชพัรรณที�มีศึักยภาพัในการดักจัับัฝุ่่นล้ะอองในอากาศึ ล้งทุนน้อยแต่ได้ผล้ระยะยาว. [ออนไล้น์].  

ค้นเม่�อ 10 กุมภาพัันธ์ 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: https://en.mahidol.ac.th/images/Factsheet_EN_

Thamarat.pdf?fbclid=IwAR1YwW3aEoXv0NEp85QKdM6RD2mFexN-1WEerLcJYJ-k7ugX-

C2CnX7YpEa0

มหาว่ทยาลั้ยเกษ์ตรศึาสตร์. (2552). ทรัพัยากรน�ำ. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 3 กันยายน 2562, จัากเว็บัไซึ่ต์:   

https://web.ku.ac.th/ schoolnet/snet6/envi2/subwater/subwater.htm

มหาว่ทยาลั้ยข้อนแก่น. (2558). การอนุรักษ์์พัลั้งงาน. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 3 กันยายน 2562, จัากเว็บัไซึ่ต์:   

https://igad.kku.ac.th/ home/wp-content/uploads/2015/09/การอนุรักษ์์พัล้ังงาน.pdf

โรงเรียนรุ่งอรุณ. (2562). รุ่งอรุณ Zero Waste. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 3 พัฤศึจ่ักายน 2562, จัากเว็บัไซึ่ต์:  

https://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6543

ศึูนย์การเรียนรู้ว่ทยาศึาสตร์โล้กแล้ะดาราศึาสตร์. (2562). แหล้่งน�ำ. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 10 กันยายน 2562,  

จัากเว็บัไซึ่ต์: http://www.lesa.biz/ earth/hydrosphere/water-resources

ศึนูยเ์ทคโนโล้ยีสารสนเทศึแล้ะการส่�อสาร กรมป่าไม้. (2562). ข้้อมูล้สารสนเทศึ. สถ่ตป่่าไม้ ป ีพั.ศึ. 2562. [ออนไล้น์]. 

ค้นเม่�อ 5 พัฤศึจั่กายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=10384

ศึนูยเ์ทคโนโล้ยอีเ่ล้ก็ทรอน่กสแ์ล้ะคอมพ่ัวเตอรแ์หง่ชาต.่ (2544). ความสำคญั่ข้องน�ำ. [ออนไล้น]์. คน้เม่�อ 10 กนัยายน 

2562, จัากเว็บัไซึ่ต์: https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/science/ 

10000-82.html

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศึไทย. (2562). แนะนำฉล้ากส่�งแวดล้้อม. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 15 กันยายน 2562,  

จัากเว็บัไซึ่ต์:  https://www.thaiecoproducts.com/list-labels-detail.

สุทธ่รัตน์ ก่ตต่พังษ์์ว่เศึษ์, อาท่ตย์ เพั็ชร์รักษ์์, เจันยุกต์ โล้่ห์วัชร่นทร์, จังรักษ์์ ผล้ประเสร่ฐ. (2562). มล้สารไมโคร

พัล้าสต่กในแหล้่งน�ำเสียด่บัแล้ะระบับับัำบััดน�ำเสีย. วารสารส่�งแวดล้้อม, ปีที� 23 (ฉบัับัที� 1).



128  คู่่�มืือกิิจกิรรมืคู่ร่สิ่ิ�งแวดล้้อมื

สำนักงานทรัพัยากรน�ำแห่งชาต่. (2563). แผนแม่บัทการบัร่หารจััดการทรัพัยากรน�ำ 20 ปี (พั.ศึ. 2561 – 2580). 

ค้นเม่�อ 14 ตุล้าคม 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: http://www.onwr.go.th/wp-content/uploads/2019/09/

แผนแม่บัทฯน�ำ20-ปี-A4-Final.pdf

สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนพัลั้งงาน. (2561). ข้อ้มูล้พัลั้งงาน, [ออนไล้น์]. คน้เม่�อ 15 กมุภาพันัธ์ 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/energy-status/quarter?orders[-

publishUp ]=publishUp&issearch=1

สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนพัล้งังาน. (2562). สาระนา่รู.้ [ออนไล้น]์. คน้เม่�อ 15 กนัยายน 2562, จัากเวบ็ัไซึ่ต:์ http://

www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/document/knowledge?orders[publish-

Up]=publishUp&issearch=1

สำนักนโยบัายแล้ะแผนพัล้ังงาน. (2563). สถานการณ์พัล้ังงานไทย (รายไตรมาส) ช่วง 6 เด่อนแรกข้องปี 2563. 

[ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 20 ตุล้าคม 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://www.eppo.go.th/index.php/th/ener-

gy-information/energy-status/quarter?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1

สำนกันโยบัายแล้ะแผนพัลั้งงาน. (2563). สถานการณ์การปล่้อยก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์จัากภาคพัลั้งงานรายครึ�งปี 

มกราคม - ม่ถุนายน ปี 2563. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 20 ตุล้าคม 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://www.eppo.

go.th/index.php/th/energy-information/situation-co2/half-year?orders[publishUp]= 

publishUp&issearch=1

สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนทรัพัยากรธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม. (2563). รายงานสถานการณ์คุณภาพัส่�งแวดล้้อม 

พั.ศึ.2562. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 14 ตุล้าคม 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: https://www.onep.go.th/ebook/soe/

soereport2019.pdf

สำนักงานนโยบัายแล้ะแผนทรัพัยากรธรรมชาต่แล้ะส่�งแวดล้้อม. (2563). 28. สถ่ต่การกระทำผ่ดกฎหมายเกี�ยวกับั

การบุักรุกป่าไม้ในเข้ตพั่�นที�ป่าสงวนแห่งชาต่. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 8 เมษ์ายน 2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ :  

http://www.onep.go.th/env_data/01_02/28-forest-invasion/

สำนกัจัดัการที�ดน่ปา่ไม้ กรมป่าไม้. (2564). โครงการจัดัทำข้อ้มูล้สภาพัพั่�นที�ปา่ไม้ ป ีพั.ศึ. 2563. [ออนไล้น์]. คน้เม่�อ 

12 มีนาคม 2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://www.forest.go.th/land/รายงานโครงการจััดทำข้้อม-9/ 

?fbclid=IwAR2rFtmpMoQ22TdiueJknL_X6fhP461VfVasoFFueD L4fFSMThwvpXABiyY

สำนักพััฒนาว่ทยาศึาสตร์แล้ะเทคโนโล้ยีแห่งชาต่. (2564). ตามหาอากาศึบัร่สุทธ่�. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 4 มีนาคม 

2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/55.pdf

องค์การบัร่หารจััดการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมหาชน). (2554). คู่ม่อศึักยภาพัข้องพัรรณไม้ สำหรับัส่งเสร่มภาย

ใต้โครงการกล้ไกการพััฒนาที�สะอาดภาคป่าไม้. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 2 พัฤศึจั่กายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : 

http://ghgreduction.tgo.or.th/download-tver/68-2017-11-28-06-43-22.html



129

องค์การบัร่หารจััดการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมหาชน). (2558). ปลู้กต้นไม้...ช่วยล้ดโล้กร้อนได้ยังไงนะ?. 

[ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 2 พัฤศึจั่กายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://www.tgo.or.th/2020/file_managers/

uploads/file_managers/source/PUBLICATION/final%20Tree_version%2002.pdf

องค์การบัร่หารจััดการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมหาชน). (2563). สถานการณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจัก. [ออนไล้น์].  

ค้นเม่�อ 2 พัฤศึจั่กายน 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์ : http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/

TGO200100048

องค์การอนามัยโล้ก. (2562). มล้พั่ษ์ทางอากาศึในบัรรยากาศึ. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 5 มีนาคม 2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ : 

https://www.who.int/docs/default-source/environment-climate-change-and-health/ 

air-pollution-infographics-in-thai/ambient-air-pollution-thai.pdf?sfvrsn=80c1e94d_2

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI (2562). ENERGY, ENVIRONMENT AND SUFFICIENCY ECONOMY 

LEARNING CENTRE. ASSUMPTION COLLEGE THONBURI. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 15 กันยายน 2562, 

จัากเว็บัไซึ่ต์: http://www.act.ac.th/environment

The United States Geological Survey (2016). Water Science School. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 15 กันยายน 

2562, จัากเว็บัไซึ่ต์: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school

World Bank Group (2021). Market Study for Thailand: Plastics Circularity Opportunities and Barriers. 

[ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 9 เมษ์ายน 2564, จัากเว็บัไซึ่ต์ : https://openknowledge.worldbank.org/ 

handle/10986/35114

World Wide Fund For Nature (2017). WWF ประเทศึไทย แล้ะ เนสท์เล้่ ปล้่�ม สาคล้ีว่ทยาโชว์ความสำเร็จั 

“เยาวชนพั่ทักษ์์สายน�ำ ปี 3”. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ 18 กันยายน 2562, จัากเว็บัไซึ่ต์: https://wwf.panda.

org/ ?318250/Youth%2520Water%2520Guardian%2520Project

World Wide Fund For Nature (2020). สถานการณ์น�ำจั่ดข้องโล้ก แล้ะประเทศึไทย. [ออนไล้น์]. ค้นเม่�อ  

18 กุมภาพัันธ์ 2563, จัากเว็บัไซึ่ต์: http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_ 

production_landscape/ freshwater




