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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา เร่ือง คุณภาพอากาศเมือง  
“นกัสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ” ฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงภายใตก้ารดาํเนินงานของ “โครงการโรงเรียนนกัสืบ      
สายลม” โดยมลูนิธิโลกสีเขียว ในระหว่าง พ.ศ. 2554-2556  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้รูผูส้อนระดบั
ประถมศึกษา 
ตอนปลายและมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสามารถพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เร่ืองคุณภาพอากาศสู่ 
การเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประสบการณ์การประยกุตกิ์จกรรมสู่การ
เรียน 
การสอนของเครือข่ายโรงเรียนในกรุงเทพฯ 
 หน่วยการเรียนรู้ “นกัสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ”  เกิดจากการรวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศในเมือง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในเอกสารฉบบัน้ีมาจาก
คุณครู 
ในโครงการท่ีนาํส่ิงท่ีเรียนรู้จากการฝึกอบรม การประชุมต่างๆ และการสืบคน้เพ่ิมเติมไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน โดยคุณครูมีส่วนในการเร่ิมตน้คิดและ
วางแผนกระบวนการ จนกระทัง่การนาํไปทดลองจดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนในโรงเรียนของตน 
 ภายในหน่วยการเรียนรู้ “นกัสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ” ประกอบไปดว้ยหน่วยการเรียนรู้ยอ่ย
ทั้งหมด 5 หน่วย จาํนวน 20 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 40 ชัว่โมง โดยคุณครูสามารถเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ดงักล่าวไปบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือนาํไปใชใ้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกไ็ด ้
 โครงการฯ ขอขอบคุณคุณครูในโครงการทั้ง 26 โรงเรียน ท่ีปรึกษาโครงการดา้นการศึกษาและ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา พร้อมทั้งผูมี้ส่วนร่วมกบัโครงการฯ ในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้น้ี โดยหวงัว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อคุณครูท่ีจะนาํกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียนใหม้ีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของคุณภาพอากาศในเมืองต่อไป  และหากคุณครูมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
กรุณาแจง้กลบัมาท่ีมลูนิธิโลกสีเขียว เพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขหน่วยการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมในโอกาสต่อไป 
 

                                                               โครงการโรงเรียนนกัสืบสายลม 
                                                              มลูนิธิโลกสีเขียว 
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หน่วยการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา เร่ืองคุณภาพอากาศเมือง 
 “นักสืบสายลมกับคุณภาพอากาศ” 

โดยมูลนิธิโลกสีเขียว 
 

ความเป็นมาของการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
 

 มลูนิธิโลกสีเขียวไดด้าํเนินกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มศึกษา เร่ือง “คุณภาพอากาศเมือง” ภายใตโ้ครงการ 
“โรงเรียนนกัสืบสายลม” ขยายผลกระบวนการนกัสืบสายลมเขา้สู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนจาก บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้รูผูส้อนระดบัประถมศึกษาตอน
ปลายและมธัยมศึกษาในกรุงเทพฯ จาํนวน 26 โรงเรียนสามารถพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เร่ืองคุณภาพ
อากาศเขา้สู่การเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประสบการณ์การประยกุต์
กิจกรรมสู่การเรียนการสอนเครือข่ายโรงเรียนในกรุงเทพฯ เพ่ือส่งเสริมความย ัง่ยนืของการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

การพฒันากระบวนการน้ีมีฐานแนวคิดท่ีว่า จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ีผา่นมาของโครงการ 
นกัสืบสายลม (ปี 2551-2553) ร่วมกบัโรงเรียน พบว่าครูอาจารยม์ีความสนใจนาํกระบวนการนกัสืบสายลม
ไปพฒันาต่อยอดเขา้สู่โรงเรียน เช่น จดัตั้งชุมนุมนกัสืบสายลม จดักิจกรรมใหน้กัเรียนสาํรวจไลเคนเพ่ือ
ประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน และจดันิทรรศการความรู้เร่ืองไลเคนใหน้กัเรียนหนัมาสนใจ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ฯลฯ  แต่ทั้งน้ีครูยงัตอ้งการองคค์วามรู้เพ่ิมเติม ทั้งในดา้นเทคนิควิธีการจดักิจกรรม การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพอากาศเมือง  

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนในการผลกัดนักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองคุณภาพอากาศเมืองกระจายเขา้ไปสู่     
การเรียนการสอนในระบบของโรงเรียนนั้น ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบับริบทของโรงเรียน เช่น สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูสอนอยู ่รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มในและภายนอกโรงเรียนท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งการ
เรียนรู้  ดงันั้นยทุธศาสตร์หลกัของโครงการไดว้างเป้าไวท่ี้โรงเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายและ
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยการพฒันาครูอาจารยใ์หม้ีบทบาทสาํคญัในการเป็นผูน้าํกิจกรรม
ใหก้บัเยาวชน พร้อมกบัเสริมสร้างศกัยภาพของครูดา้นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ เพื่อเช่ือมองคค์วามรู้ในการ
ถ่ายทอดแนวคิด และพฒันาต่อยอดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เขา้สู่ในระบบโรงเรียน  

ดงันั้นการพฒันากระบวนการเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของครูจึงมีส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหค้รู
สามารถนาํองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใชพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเร่ือง 
คุณภาพอากาศเมือง ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัถึงปัญหาคุณภาพอากาศ 
ในเมือง   
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การเรียนรู้ของนกัเรียนจึงตั้งตน้จากกิจกรรมภายในโรงเรียน สู่การขยายผลหาแนวร่วมในระดบั
ชุมชน และนาํเสนอผลงานออกสู่สาธารณะ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้และรณรงค์
หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุณภาพอากาศในเมืองเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 

 

ข้ันตอนการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
 โครงการโรงเรียนนกัสืบสายลม ไดว้างแผนการดาํเนินงานโดยมีขั้นตอนการพฒันาใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
การพฒันาศกัยภาพครู และการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. พฒันาศักยภาพครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 26 โรงเรียน รวม 50 คน ใหส้ามารถพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองคุณภาพอากาศเขา้สู่การเรียนการสอนในระบบโรงเรียนได ้โดยอาศยักระบวนการฝึกอบรมท่ี
ผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั  มุ่งเนน้ใหคุ้ณครูไดรั้บประสบการณ์ ทั้งในดา้นเทคนิคการสาํรวจ  
ไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ การไดเ้ห็นรูปแบบต่างๆ ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมกบั
นกัเรียน และการทศันศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มโรงเรียนท่ีทาํงานดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1.1 อบรมและพฒันาครูให้เป็นผู้นํานกัสืบสายลม คุณครูไดรั้บการฝึกอบรมตามกระบวนการนกัสืบ
สายลม เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไลเคนซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีทางชีวภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างไลเคน
กบั คุณภาพอากาศ และสุขภาพของมนุษย ์รวมทั้งเรียนรู้เทคนิค และมีทกัษะในการสาํรวจไลเคนเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพอากาศ  ดงันั้นคุณครูจึงสามารถกลบัไปสาํรวจไลเคน และสร้างฐานขอ้มลูของสงัคมไลเคนท่ี
พบในพ้ืนท่ีโรงเรียนและพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบได ้

1.2 อบรมและพฒันาศักยภาพครูด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ คุณครูไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ให้สามารถวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองคุณภาพอากาศ 
เพื่อนาํมาเช่ือมโยงและบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยในการประชุมคร้ังน้ีจะเปิด
โอกาสใหค้รูไดร่้วมกนัระดมความคิดเห็นและออกแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณภาพอากาศเมือง โดย
ใหเ้นน้กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชนทอ้งถ่ิน 

1.3 แลกเปลีย่นเรียนรู้กบักลุ่มงานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คุณครูไดไ้ปทศันศกึษาดูงานกบัเครือข่าย
โรงเรียนและกลุ่มอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม  วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัครูท่ี
ทาํงานดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การทศันศึกษาคร้ังน้ีเนน้ให้
คุณครูเขา้ใจถึงกระบวนการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยตวัเอง พฒันาไปสู่แนวคิดท่ีจะขยายผลโดยการจดั
โครงการและกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงสภาพปัญหาภายในโรงเรียน ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บทั้ง
ความรู้ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัท่ีจะหาทางช่วยกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน และ
นาํไปสู่การผลกัดนัโครงการใหเ้ป็นท่ียอมรับของโรงเรียนจนถึงการขยายผลสู่ชุมชน  
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2. พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนและกระบวนการพฒันา
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั “คุณภาพอากาศ” 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผา่นการคิดและพฒันามาจากคุณครูท่ีเขา้ร่วมโครงการ และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ในโรงเรียนของตนเอง ผา่นการจดัการเรียนการสอนในคาบวิชาเรียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุม หรือ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมกบับริบทและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชนของตน 
นอกจากนั้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว สามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งและแนวทางใหก้บัโรงเรียนอ่ืนๆ ได้
นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มกิีจกรรมดงัต่อไปน้ี 

2.1 จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้สู่โรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
คุณครูเขา้ใจถึงหลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และการเขียนโครงการท่ีบูรณาการสอดแทรกเน้ือหาสาระ
ในเร่ืองคุณภาพอากาศใหต้รงตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลอ้งกบักลุ่มสาระท่ี
คุณครูแต่ละท่านรับผดิชอบอยู ่ ทั้งน้ีแต่ละกิจกรรมท่ีคุณครูออกแบบมีศึกษานิเทศกท่ี์เป็นวิทยากรตรวจ
รายละเอียดและใหค้าํปรึกษาก่อนจะนาํไปใชจ้ริง 

2.2 ครูดําเนนิงานตามแผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้  หลงัจากท่ีคุณครูเขา้ร่วมการอบรมพฒันา
ศกัยภาพและประชุมเชิงปฏิบติัการแลว้ ครูไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีโครงการคอยติดตามเป็นระยะ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูในการจดักิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ 
แต่ละโรงเรียนมีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่บริบทของโรงเรียน เช่น สาํรวจไลเคน
เพื่อประเมินคุณภาพอากาศ และจดัทาํเป็นแผนท่ีไลเคน ออกแบบการทดลองเปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนต ์
สาํรวจจาํนวนตน้ไมใ้หญ่ในโรงเรียน รวมทั้งจดักิจกรรมรณรงคแ์ละส่ือสารใหน้กัเรียนในโรงเรียน 
ผูป้กครองและคนในชุมชนเห็นความสาํคญัของคุณภาพอากาศท่ีดี 

2.3 ตดิตามความก้าวหน้าและประเมนิผล เจา้หนา้ท่ีโครงการไดล้งพ้ืนท่ีทั้ง 26 โรงเรียนอยูเ่ป็นระยะ
โดยการทาํหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม เป็นท่ีปรึกษาหรือใหค้าํแนะนาํในกรณีท่ีเกิดปัญหา
ระหว่างขั้นตอนท่ีครูดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการดงักล่าวทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถรวบรวมเป็นขอ้มลูเพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินกิจกรรมในระบบโรงเรียน 
อนันาํไปสู่ขอ้เสนอแนะต่อไป  
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คาํอธิบายเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ 
 

 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “นกัสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ” เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะ
สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการพฒันาและส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการทางส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา มุ่งหวงัใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพอากาศกบัการดาํรงชีวิตของคน
เมือง เกิดความตระหนกัถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน มีทกัษะและส่วนร่วมในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในเมือง และสามารถส่ือสารประเด็นท่ีตอ้งการออกสู่สงัคมวงกวา้งได ้
              ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “นกัสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ” จะประกอบไปดว้ยหน่วยการเรียนรู้ยอ่ย
ทั้งหมด 5 หน่วย จาํนวน 20 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 40 ชัว่โมง ดงัน้ี 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณภาพอากาศรอบตวัเรา (จาํนวน 8 ช่ัวโมง)  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 คุณภาพอากาศรอบตวัเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็น
ความสาํคญัของอากาศท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวติของส่ิงมีชีวติ และรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพฯ ท่ีมีสาเหตุหลกัมาจากการใชร้ถยนตข์องคนเมือง โดยกิจกรรมภายในหน่วยการเรียนรู้น้ีใชกิ้จกรรมทาย
ตวัเลขเป็นตวัอุ่นเคร่ืองของการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจว่าคุณภาพอากาศเป็นเร่ืองสาํคญัและสามารถส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสุขภาพคน เศรษฐกิจและสงัคมได ้ ตามดว้ยกิจกรรมการทดลองท่ีใหน้กัเรียน
ออกแบบวิธีการเก็บขอ้มลูและประเมินแหล่งมลพิษทางอากาศไดด้ว้ยตนเอง กิจกรรมจาํลองสถานการณ์ใหเ้ห็น
ถึงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเมืองท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ และกิจกรรมสุดทา้ยจะเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส่ื้อสารและนาํเสนอความรู้ความเขา้ใจเร่ืองคุณภาพอากาศผา่นการวาดภาพ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรวจสอบและเฝ้าระวงั (จํานวน 10 ช่ัวโมง) 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ตรวจสอบและเฝ้าระวงั มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  
ไลเคนตวับ่งช้ีทางชีวภาพท่ีใชใ้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอากาศ นาํไปสู่การเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศได ้ 
โดยกิจกรรมภายในหน่วยการเรียนรู้น้ี เบ้ืองตน้จะใชเ้กมเพ่ือดึงความเป็นคนช่างสงัเกตส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของ
นกัเรียนออกมา และการบรรยายเร่ืองไลเคนเพื่อใหน้กัเรียนไดท้าํความรู้จกักบัโลกของไลเคนว่าทาํไมถึงใชเ้ป็น
ตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศได ้กิจกรรมสาํรวจไลเคนเพ่ือฝึกทกัษะการสาํรวจและเรียนรู้เทคนิคการสาํรวจเพื่อใชใ้น
การประเมินคุณภาพอากาศ นาํไปสู่กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบวิธีการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศท่ีเหมาะสม
กบัในทอ้งถ่ินของตนเองได ้กิจกรรมสาํรวจแหล่งมลพิษรอบโรงเรียน และกิจกรรมผลิตส่ือการทดลองเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบเขม่าควนัดว้ยตวัเอง ตลอดจนหาแนวทางการป้องกนัแกไ้ข และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษ
ทางอากาศ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดเดินทาง (จํานวน 4 ช่ัวโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ฉลาดเดินทาง มจุีดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจรูปแบบของการใชพ้าหนะแต่ละ
ประเภทเพ่ือการสญัจรในกรุงเทพฯ และใชใ้นการตดัสินใจหาวิธีการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
คาํนึงถึงปัจจยัต่างๆเช่น ระยะเวลาท่ีใช ้ความปลอดภยั ค่าใชจ่้าย และการปล่อยมลพิษสู่อากาศ ฯลฯ เป็นตน้   
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีนกัเรียนออกแบบสอบถามวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการใช้
รถยนตข์องผูป้กครอง และการระดมสมองเพื่อหาวิธีการเดินทางท่ีใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่ (จาํนวน 6 ช่ัวโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ดูแลและปลกูตน้ไมใ้หญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็น
คุณค่าของตน้ไมใ้หญ่ในเมืองท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย ประโยชน์ดา้นการช่วย
บรรเทาและดูดซบัมลพิษทางอากาศในเมือง และแนวทางการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่  โดยกิจกรรมภายในหน่วยการ
เรียนรู้น้ีเร่ิมจากการใหน้กัเรียนทดลองวดัอุณหภูมิเปรียบเทียบความเยน็ระหว่างใตร่้มไม ้ลานปูน และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
การสงัเกตส่ิงมีชีวติท่ีพ่ึงพาอาศยัตน้ไม ้เช่นเป็นแหล่งหาอาหาร เป็นท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ  และนาํเสนอต่อสงัคมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ส่ือสาร (จํานวน 12 ช่ัวโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ส่ือสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ
กิจกรรมและพฒันาส่ือการเรียนรู้สาํหรับการรณรงคแ์ละเผยแพร่เร่ืองคุณภาพอากาศสู่สงัคมวงกวา้งทั้งภายใน
โรงเรียน ชุมชน หรือสงัคมเมืองกรุงเทพฯ ผา่นรูปแบบท่ีหลากหลายเช่น ภาพถ่าย งานนิทรรศการ หนงัสือทาํมือ 
การเดินรณรงค ์การแสดงละคร และการจดัทาํคลิปวีดิโอ หรือหนงัสั้น เป็นตน้ โดยกิจกรรมภายในหน่วยการ
เรียนรู้น้ีจะเนน้ใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ดออกแบบและลงมือทาํดว้ยตนเองเน่ืองจากผา่นกระบวนการเรียนรู้และการร้อย
เรียงเช่ือมโยงเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพอากาศมาแลว้ และส่ือสารในประเด็นท่ีตนเองสนใจใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้เพื่อ
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศใหดี้ข้ึน 
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หน่วยการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา เร่ืองคุณภาพอากาศเมือง   
“นักสืบสายลมกับคุณภาพอากาศ”  

(จาํนวน 40 ช่ัวโมง) 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

 

เนื้อหา (หลัก) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 
คุณภาพ
อากาศ 

รอบตัวเรา 

1. ความสําคญัของอากาศต่อการดาํรงชีวติ 
2. เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนั 
3. พฤติกรรมและกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
4. สถานการณ์ปัญหามลพษิทางอากาศในเมือง 

1. มหศัจรรยต์วัเลขอากาศ 
2. อากาศรอบตวัเรา 
3. มลพิษในอากาศ 
4. ภาพวาดสะทอ้น 
   คุณภาพอากาศ 

2 
2 
2 
2 

 

ตรวจสอบ 
และเฝ้า
ระวัง 

5. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัไลเคนตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ 
6. เทคนิคการสํารวจไลเคนเพ่ือประเมินคณุภาพอากาศ 
7. รูปแบบวธีิการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 
8. การสาํรวจแหลง่กาํเนิดมลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน 
9. ออกแบบวธีิการเปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนตด์ว้ยตนเอง 

5. รู้จกัไลเคน 
6. มาตรวจสุขภาพอากาศ 
7. เฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 
8. สํารวจมลพิษรอบโรงเรียน 
9. เขม่าควนัดาํแคไ่หน 

2 
2 
2 
2 
2 

ฉลาด
เดินทาง 

10. เปรียบเทียบการใชพ้าหนะแต่ละประเภทในการเดินทาง 
11. การเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

10. สํารวจการเดินทาง 
11. เส้นทางหรรษา 

2 
2 

 
ดูแล 

และปลูก 
ต้นไม้ใหญ่ 

12. ประโยชนข์องตน้ไมด้า้นการช่วยลดอณุหภูมิ 
13. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ไมใ้หญ่และการดาํรงชีวติของ
มนุษย ์และส่ิงมีชีวติอื่นๆ 
14. แนวทางและวธีิการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในโรงเรียน 
หรือชุมชน 

12. ร่มไมแ้ละลานปูน 
13. ตน้ไมใ้นโรงเรียน 
 
14. อนุรักษต์น้ไมใ้นชุมชน 

2 
2 
 

2 
 

 
 
 

ส่ือสาร 

15. วธีิการออกแบบกิจกรรมสาํหรับการรณรงคแ์ละเผยแพร่ 
16. การนาํเสนอมุมมองเร่ืองคณุภาพอากาศผา่นการถ่ายภาพ 
17. การจดันิทรรศการเร่ืองไลเคนใหน่้าสนใจ 
18. การทาํหนงัสือทาํมือ pop-up เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 
19. วธีิการรณรงคเ์พ่ือลดปัญหามลพษิทางอากาศในโรงเรียน 
20. การแสดงละครเพ่ือการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในโรงเรียน 

15. รูปแบบการส่ือสาร 
16. ภาพถ่าย (อากาศ) 
17. นิทรรศการไลเคน 
18. หนงัสือทาํมือ pop-up 
19. รณรงคด์บัเคร่ืองยนต ์
20. แสดงละครตน้ไมใ้หญ ่

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 รวม  40 
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  “นักสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ” 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 และ 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ศิลปะ 

 สาระที1่ สาระที่2  สาระที่ 3  สาระที6่  สาระที่8 สาระที่ 2 สาระที่ 5 สาระที่ 4  สาระที5่ สาระที่ 2 สาระที่3 สาระที่ 1 สาระที่ 3 สาระที่ 1 
 มฐ.ว1.2  มฐ.ว2.1  มฐ.ว2.2  มฐ.ว3.2  มฐ.ว6.1  มฐ.ว8.1 มฐ.ส2.1 มฐ.ส5.2  มฐ.ค4.1  มฐ.ค4.2  มฐ.ค5.1 มฐ. ท2.1 มฐ. ท3.1 มฐ. ง1.1 มฐ. ง3.1 มฐ. ศ1.1 

คุณภาพอากาศรอบตัวเรา                 
1. มหศัจรรยต์วัเลขอากาศ                 

2. อากาศรอบตวัเรา                 
3. มลพิษในอากาศ                 

4. ภาพวาดสะทอ้นคุณภาพอากาศ                 

ตรวจสอบและเฝ้าระวัง                 
5. รู้จกัไลเคน                 

6. มาตรวจสุขภาพอากาศ                 
7. เฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ                 

8. สาํรวจมลพิษรอบโรงเรียน                 

9. เขม่าควนัดาํแค่ไหน                 
ฉลาดเดินทาง                 

10. สาํรวจการเดินทาง                 
11. เส้นทางหรรษา                 

ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่                 
12. ร่มไมแ้ละลานปูน                 

13. ตน้ไมใ้นโรงเรียน                 

14. อนุรักษต์น้ไมใ้นชุมชน                 
ส่ือสาร                 

15. รูปแบบการส่ือสาร                 
16. ภาพถ่าย (อากาศ)                 
17. นิทรรศการไลเคน                 
18. หนงัสือทาํมือpop-up                 
19. รณรงคด์บัเคร่ืองยนต ์                 
20. แสดงละครตน้ไมใ้หญ่                 
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แผนผงัหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “นักสืบสายลมกับคุณภาพอากาศ” จาํนวน 40  ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

นักสืบสายลมกบัคุณภาพอากาศ 
จาํนวน 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 2 
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

( 10 ชม.) 

หน่วยที่ 3 
ฉลาดเดนิทาง 

( 4 ชม.) 

หน่วยที่ 4 
ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่ 

( 6 ชม.) 

หน่วยที่ 5 
ส่ือสาร 

( 12 ชม.) 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 8.1 
สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 5.2 
 
วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 3.2 
 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 3.2 
 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 2.2, ว 6.1 
ศิลปะ                มาตรฐาน ศ 1.1 
 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 1.2,  
                         ว 2.1, ว 2.2 
 
 
วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 1.2,  
                         ว 2.1,ว 2.2, ว 8.1 
 
 
วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 2.1,   
                         ว 2.2, ว 8.1 
สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 2.1 
 
 
 
 

5. รู้จกัไลเคน 

6. มาตรวจสุขภาพอากาศ 

7. เฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 

คณิตศาสตร์     มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2 
                         ค 5.1 
                          
 
 

คณิตศาสตร์     มาตรฐาน ค 5.1 
วิทยาศาสตร์    มาตรฐาน ว 2.1 
                          
                          
 
 วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2 

สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 2.1 
                          
 
 

คณิตศาสตร์     มาตรฐาน ค 5.1 
วิทยาศาสตร์    มาตรฐาน ว 2.1, ว 8.1 
                          
                          
 
 
วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 1.2,  
                         ว 2.1, ว 2.2 
 
 สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 2.1,ส 5.2 
การงานอาชีพฯ   มาตรฐาน ง 1.1 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 1.2,ว 2.2 
                         ว 6.1, ว 8.1 
สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 5.2 
 
 ภาษาไทย          มาตรฐาน ท 2.1,ท 3.1 
วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2               
สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 5.2 
 
 

ภาษาไทย            มาตรฐาน ท 2.1
วิทยาศาสตร์        มาตรฐาน ว 6.1 
การงานอาชีพฯ   มาตรฐาน ง 3.1 
 
 วิทยาศาสตร์       มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2 
                           ว 8.1 
สังคมศึกษา ฯ     มาตรฐาน ส 5.2 
 
วิทยาศาสตร์       มาตรฐาน ว 1.2,  
                           ว 2.1, ว 2.2 
ศิลปะ                 มาตรฐาน ศ 1.1 
 

วิทยาศาสตร์       มาตรฐาน ว 1.2,  
                           ว 2.1, ว 2.2 
ศิลปะ                 มาตรฐาน ศ 1.1 
 

10. สาํรวจการเดินทาง 

9. เขม่าควนัดาํแค่ไหน 

11. เส้นทางหรรษา 

12. ร่มไมแ้ละลานปูน 

13. ตน้ไมใ้นโรงเรียน 

14. อนุรักษต์น้ไมใ้นชุมชน 

19. รณรงคด์บัเคร่ืองยนต์ 

20. แสดงละครตน้ไมใ้หญ่ 

15. รูปแบบการส่ือสาร 

16. ภาพถ่าย (อากาศ) 

17. นิทรรศการไลเคน 
 
18. หนงัสือทาํมือ pop-up  
 

หน่วยที่ 1 
คุณภาพอากาศรอบตัวเรา 

( 8 ชม.) 

วิทยาศาสตร์     มาตรฐาน ว 2.1,   
                         ว 2.2, ว 8.1 
สังคมศึกษา ฯ   มาตรฐาน ส 5.2 
 
 
 
 

8.สาํรวจมลพิษรอบโรงเรียน 

1. มหศัจรรยต์วัเลขอากาศ 

2. อากาศรอบตวัเรา 

3. มลพิษในอากาศ 

4. ภาพวาดสะทอ้นคุณภาพอากาศ
อากาศ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง “คุณภาพอากาศรอบตวัเรา” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  1 : มหัศจรรย์ตวัเลขอากาศ    เวลา  2  ช่ัวโมง 

 
คนมากมายไม่ชอบตวัเลข แต่เช่ือไหมว่าตวัเลขบางตวัก็ซ่อนเร่ืองเล่าท่ีน่าประหลาดใจ และเป็นเร่ืองท่ีเรา

ไม่เคยรู้มาก่อน  ตวัเลขหลายตวัอาจไม่น่าเบ่ือเลย โดยเฉพาะเมื่อมนัเก่ียวกบัความเป็นอยู ่ความสุข ความทุกข ์และ
สุขภาพร่างกายของเราเอง เช่น 20,000,  44,  333  และ 3,2000,000 เป็นตน้  เรามาดกูนัว่าตวัเลขเหล่านั้นซุกซ่อน
เร่ืองราวอะไรไวบ้า้ง  
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จากชุดขอ้มลูตวัเลข สถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศในดา้นสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสงัคมของคนเมืองในปัจจุบนั ทาํใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของคุณภาพ
อากาศ 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ความสาํคญัของอากาศต่อการดาํรงชีวิตของคนและส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างคุณภาพอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมของคนเมือง 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ทบทวนประสบการณ์และความรู้เดิมของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนอธิบาย “อากาศมีความสาํคญัต่อการ
ดาํรงชีวิตของคนและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อยา่งไรบา้ง”  นกัเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและออกมานาํเสนอใน
รูปแบบของแผนผงัความคิด (mind map) โดยมคีรูรวบรวมและสรุปประเด็นท่ีได ้
 2. นาํเขา้สู่กิจกรรม “มหศัจรรยต์วัเลขอากาศ” ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้และตระหนกัถึง
ความสาํคญัของคุณภาพอากาศดว้ยการทายตวัเลขสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศและส่งผลต่อสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสงัคมของคนเมืองในปัจจุบนั 
 3. ครูนาํบตัรคาํถามท่ีเตรียมมาประมาณ 10-15 คาํถามซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสาํคญัของคุณภาพอากาศกบัคน
กรุงเทพฯ ทั้งทางดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม (ดงัตวัอยา่ง) ติดเรียงไวบ้นกระดานดา้นซา้ย  และนาํบตัรตวัเลข
คาํตอบติดสลบัไปมาบนกระดานขา้งขวาเช่นเดียวกนั  (ครูอาจทาํบตัรตวัเลขท่ีเป็นทั้งคาํตอบและตวัลวงท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างความสนุกในการเล่นเกม) 
              4. ครูเร่ิมตน้ตั้งคาํถามนกัเรียนตั้งแต่ขอ้ 1.โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัคิด และทายตวัเลขท่ีคิดว่าเป็นคาํตอบจน
ครบทุกขอ้   จากนั้นจึงเฉลยคาํตอบแต่ละขอ้พร้อมอธิบายรายละเอียด และเปิดโอกาสใหน้กัเรียน 
ไดซ้กัถามขอ้สงสยั 
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5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ  จากนั้นครูชวนใหน้กัเรียนลองคิดถึงสาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหามลพิษอากาศในกรุงเทพฯ  (คาํตอบ การจราจรในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการใชร้ถยนตส่์วนตวั ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนท่ีอยูอ่าศยัหรือใชชี้วิตในกรุงเทพฯ) 

6. กิจกรรมต่อเน่ือง : ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูสถิติท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศมาถามเพื่อนใน
คาบต่อไป 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 บตัรคาํถาม และบตัรตวัเลขคาํตอบ  
การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนมคีวามสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และคิดเพื่อตอบคาํถาม 

ตวัอย่างคาํถามและเฉลย 

 คนเราหายใจวนัละก่ีคร้ัง? 20,000 คร้ัง 

 เราสูดอากาศเขา้ปอดวนัละก่ีลิตร? 12,000 ลิตร 

 ในปี 2553 คนทัว่โลกตายจากมลพิษอากาศจาํนวนก่ีคน? 3.2 ลา้นคน 

 มลพิษอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยคิดเป็นค่าเสียหายปีละเท่าไร 5,866,000,000 บาท 

 คนกรุงเทพฯ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซดค์นละก่ีตนัต่อปี? 7.3 ตนั/ปี 

 การจราจรเป็นตน้เหตุการปล่อยคาร์บอนกรุงเทพฯ ก่ีเปอร์เซ็นต?์ 40% 

 คนไทยป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจกนัก่ีเปอร์เซ็นต?์ 44% 

 กรมควบคุมมลพษิไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาคุณภาพอากาศคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต?์ 67% 

 ฟอร์มาลดีไฮดริ์มถนนหลายสายในกรุงเทพฯ มีค่าสูงเกินมาตรฐานอเมริกาก่ีเท่า? 5 เท่า 

 สารระเหยเบนซินริมถนนพหลโยธินวดัไดก่ี้ไมโครกรัม/ลบ.ม.? 5.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

 ในปี 2555 กรุงเทพฯมีจาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมก่ีคนั? 7,523,381 คนั 

 เลขอะไรสาํคญัท่ีสุดในชีวิต? 333  เพราะว่าคนจะเสียชีวิตถา้ขาดอาหาร 3 เดือน  
ขาดนํ้ า 3 วนั และขาดอากาศ 3 นาที 
                                                               หมายเหตุ : เป็นขอ้มูลอา้งอิงปี 2552 
                                                               สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ : คู่มือนกัสืบสายลม มูลนิธิโลกสีเขียว 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “มหัศจรรย์ตวัเลขอากาศ”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง “คุณภาพอากาศรอบตวัเรา” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 : อากาศรอบตวัเรา    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
 อากาศเป็นส่ิงท่ีเรามองไมเ่ห็นไม่มีรูปร่าง แต่เราก็สมัผสัและรับรู้ไดว้่ามนัสาํคญักบัชีวิตเรา เพราะถา้เรา
ไม่หายใจ เราคงตายแน่ๆ  เมื่อเราอยูท่่ามกลางสวนสาธารณะ เราก็อยากจะหายใจเขา้ไปเต็มปอด  แต่ถา้เมื่อใดท่ีเรา
เดินอยูริ่มถนนท่ีรถติด มองเห็นควนัรถ เราก็ไม่อยากหายใจเขา้ไป  เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าอากาศรอบตวัท่ีเราหายใจ
เขา้ไปทุกวนัมีฝุ่ นหรือเขม่าควนัมากนอ้ยแค่ไหน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนักระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆทั้งภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ทดลองเพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัในแต่ละสถานท่ี 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูตั้งคาํถามว่า “นกัเรียนคิดว่าอากาศท่ีเราหายใจเขา้ไปนั้นเป็นอากาศท่ีดีหรือไม่ เพราะอะไร” โดยให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น  จากนั้นใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง “สถานท่ีใดในกรุงเทพฯ ท่ีคิดว่ามีอากาศท่ีดีท่ีสุดและแย่
ท่ีสุด เพราะอะไร”  ครูและเพื่อนนกัเรียนรับฟังคาํตอบและเหตุผลท่ีนกัเรียนนาํเสนอ  
 2. ครูยกตวัอยา่งสถานท่ีท่ีนกัเรียนคิดว่ามีอากาศท่ีดีท่ีสุดและแยท่ี่สุด (ขอสมมติสถานท่ีท่ีมีอากาศดีท่ีสุดคือ 
สวนธนบุรีรมย ์ และสถานท่ีมีอากาศแยท่ี่สุดคือส่ีแยกดินแดง) เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ปรียบเทียบถึงเหตุผลท่ีทาํให้
คุณภาพอากาศแตกต่างกนั 

3. จากนั้นใหน้กัเรียนลองจินตนาการต่อไปว่า “ถา้เราไปยนือยูท่ี่ส่ีแยกดินแดงหรือบริเวณท่ีอากาศแยม่ากๆ 
เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าอากาศแย ่ ครูรับฟังความคิดของนกัเรียนและพยายามเช่ือมโยงว่าเราสามารถรับรู้ไดด้ว้ยฝุ่ น
ละอองท่ีเกาะอยูต่ามเสน้ผมและผวิหนงั กล่ินเหมน็ท่ีเราหายใจเขา้ไป มองเห็นฝุ่ นละอองและเขม่าควนัท่ีพ่นออก
จากท่อไอเสีย 

4. ครูสรุปใหน้กัเรียนเห็นว่าร่างกายของเราสามารถบอกไดเ้บ้ืองตน้ว่าสถานท่ีท่ีเราอยูม่ีอากาศดีหรือแย ่ 
และถามต่อว่า “นกัเรียนคิดว่าเราจะมวีิธีการอ่ืนไหมท่ีจะดวู่าสถานท่ีแต่ละท่ีมนัมีฝุ่ นละอองหรือคราบเขม่าควนัมาก
นอ้ยแค่ไหน โดยท่ีเราไม่จาํเป็นตอ้งไปยนือยูท่ี่นัน่ดว้ยเอง” 

5. จากนั้นครูนาํเสนอวิธีการทดลองแบบง่ายๆ เพื่อดูว่าในแต่ละสถานท่ีจะพบฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนั
อยูใ่นอากาศในปริมาณท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร อาจเร่ิมตน้จากบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน 
โดยตั้งโจทยว์่า “สถานท่ีบริเวณไหนในโรงเรียนท่ีคิดว่ามีอากาศท่ีดีและแยท่ี่สุด”  จากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการทดลอง โดยมีอุปกรณ์และขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 ตดักระดาษการ์ดสีขาวขนาด 10 x 10 ซม. จาํนวน 5 แผน่ (หรือมากกว่านั้น) 
 ทาวาสลีนบางๆใหท้ัว่ทั้งแผน่ 
 หอ้ยกระดาษการ์ดท่ีทาวาสลีนไวต้ามจุดต่างๆ ท่ีอยากตรวจอากาศ เช่น ในหอ้งเรียน สวนหยอ่ม ริมร้ัว

โรงเรียนท่ีติดถนน สนามเดก็เล่น ลานจอดรถ ฯลฯ โดยหอ้ยไวน้านประมาณ 24 ชม. (เพื่อใหข้อ้มลูท่ีละเอียดมากข้ึน
อาจจะใชส้าํลีหอ้ยตามจุดต่างๆ ควบคู่ไปดว้ยก็ได)้ 

 เมื่อครบ 24 ชม. ใหน้กัเรียนไปเก็บกระดาษการ์ดมา และนาํแผน่พลาสติกใสแปะทบัดา้นท่ีทาวาสลีน
เพื่อป้องกนัไม่ใหว้าสลีนสมัผสักบัเลนส์กลอ้งจุลทรรศน์  จากนั้นจีงนาํกระดาษการ์ดนาํไปส่องกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อ
ดูปริมาณฝุ่ นละออง และคราบเขม่าควนัท่ีติดอยูบ่นกระดาษ  

 จะพบว่ากระดาษท่ีหอ้ยในแต่ละจุดท่ีทาํการทดลองเพื่อตรวจอากาศจะมีฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนั
ตั้งแต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่อยูใ่นปริมาณท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสถานท่ี 

 เปรียบเทียบฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัท่ีติดอยูบ่นกระดาษท่ีติดตามสถานท่ีตรวจอากาศและให้
คะแนนตามเกณฑใ์นภาพ  คะแนนในแต่ละภาพบ่งบอกถึงปริมาณมลพิษในอากาศ 
 

 
 
 
 

 
 

6. นกัเรียนนาํเสนอผลการทดลองโดยอธิบายเปรียบเทียบใหเ้ห็นว่าสถานท่ีใดมีฝุ่ นละอองและคราบเขม่า
ควนัมากนอ้ยเพียงใด  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการทดลอง พร้อมทั้งร่วมกนั
อภิปรายในหวัขอ้ต่างๆ เช่น เพราะเหตุใดแต่ละสถานท่ีถึงมีฝุ่ นละอองละคราบเขม่าควนัแแตกต่างกนั และอะไรคือ
สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัดงักล่าว 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 กระดาษการ์ดสีขาวขนาด 10 x 10 ซม. จาํนวน 5 แผน่ (หรือมากกว่านั้น) 
 แผน่พลาสติกใสขนาด 10 x 10 ซม. จาํนวน 5 แผน่ 

 วาสลีน 
 เชือก 
 กลอ้งจุลทรรศน ์

 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ สี ฯลฯ 
 

 

1 - มลพิษน้อยมาก 3 – มลพิษปานกลาง 5 – มลพิษมาก 
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การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถทดลองเพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัในสถานท่ีท่ีตอ้งการตรวจ
อากาศได ้

 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัใน
สถานท่ีตรวจอากาศได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “อากาศรอบตวัเรา”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง “คุณภาพอากาศรอบตวัเรา” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  3 : มลพษิในอากาศ    เวลา   2  ช่ัวโมง 

ถา้เปรียบอากาศเป็นนํ้ าในแกว้ท่ีใสสะอาดบริสุทธ์ิ  และพฤติกรรมการใชชี้วิตประจาํวนัของเราแทนดว้ย
หยดสีท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทาง การกินอาหาร การบริโภคสินคา้ หรือการใช้
ไฟฟ้า เป็นตน้ ชีวติของเราคงมีสีสนัท่ีผสมกนัมากมาย  แต่รู้ไหมว่ายิง่เราใชชี้วิตใหมี้สีสนัดว้ยการบริโภคมากเท่าไร 
ก็ยิง่ทาํใหอ้ากาศมีมลพิษมากเท่านั้น  ฉะนั้นเราลองมาดกูนัว่าในแต่ละวนัพวกเรามีส่วนในการปล่อยมลพิษสู่อากาศ
มากนอ้ยแค่ไหน และดว้ยกิจกรรมใดบา้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัถึงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของเราสามารถ
ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งเสนอวิธีการช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศไดด้ว้ยตนเอง 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ความหมายของมลพิษทางอากาศ 
 สารมลพิษทางอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 พฤติกรรมและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษทางอากาศมากนอ้ยแตกต่างกนั 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมน้ีเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้เร่ืองของมลพิษทางอากาศโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง โดยแกว้ใส่นํ้ าสะอาด
แทนดว้ยอากาศบริสุทธ์ิ  ส่วนสีผสมอาหารสีต่างๆ ใชเ้ปรียบเป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ มคีวามเขม้ขน้มากนอ้ย
ตามพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั  นกัเรียนจะเป็นผูห้ยดสีผสมอาหารตามท่ีกาํหนดเป็นรหสัลงใน
ถว้ยจนครบทุกคาํถาม  โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ครูตั้งคาํถาม “มลพิษทางอากาศคืออะไร” และ “นกัเรียนมีส่วนทาํใหเ้กิดมลพิษทางอากาศหรือไม่
อยา่งไร”  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นคาํถามน้ีโดยพิจารณาจากพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาํวนั 

2. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูของสารมลพิษในอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ไดแ้ก่ ฝุ่ นขนาดเลก็ (PM 10) ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)   
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  และสารประกอบอินทรีย ์(VOCs) พร้อมทั้งออกมานาํเสนอและแลกเปล่ียนร่วมกนั 

3. ครูแจกใบคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีทาํเป็นประจาํทุก
วนั  ใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนตอบคาํถาม โดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกว่าแต่ละคาํตอบมีคนเลือกตอบก่ีคน โดยมีคาํถาม 
ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 หมวดการเดินทาง :โดยปกตินกัเรียนเดินทางมาโรงเรียนดว้ยวิธีไหนมากท่ีสุด 
 จกัรยาน  
 ระบบขนส่งมวลชน เช่น BTS MRT รถโดยสารประจาํทาง เรือ  
 รถจกัรยานยนต ์แทก็ซ่ี คาร์พลู และรถโรงเรียน 
 รถยนตส่์วนตวั 

             3.2 หมวดการใชไ้ฟฟ้า : ท่ีบา้นนกัเรียนอยูก่นัก่ีคน  และถา้คิดค่าไฟต่อหวัตกคนละก่ีบาท/เดือน 

 ≤ 250 บาท   
 251 – 500 บาท  
 501 – 750 บาท  
 751 – 1,000 บาท  
 > 1,000 บาท   

 3.3 หมวดการกินอาหาร : โดยปกตินกัเรียนกินอาหารประเภทไหนมากท่ีสุด 
 อาหารออร์แกนิกหรืออาหารปลอดสารเคมี 
 ไม่ใช่อาหารออร์แกนิก หรือ ไม่รู้  
 อาหารขยะ (junk food)  ต่างๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เฟรนชฟ์รายด ์นํ้ าอดัลม   

บะหมีก่ึ่งสาํเร็จรูป  ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ  

 3.4  หมวดภาชนะและบรรจุภณัฑอ์าหาร นํ้า และเคร่ืองด่ืม : โดยปกติเวลานกัเรียนซ้ืออาหาร นํ้ า และ
เคร่ืองด่ืม จะซ้ือโดย 

 ใชภ้าชนะท่ีสามารถลา้งและทาํความสะอาดได ้เช่น ป่ินโต ถว้ยจาน กระติกนํ้ า  
 ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถนาํมารีไซเคิลได ้(โดยตอ้งนาํไปรีไซเคิลจริงๆ) เช่น ถา้ด่ืมนม แลว้นาํกล่องส่ง

ลา้งเพื่อไปรีไซเคิล หรือด่ืมนํ้ าจากขวดแกว้ท่ีรับคืน  
 ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง หรือกลายเป็นขยะแน่นอน เช่น โฟม ถุงขนมกรุบกรอบ 

ถุงพลาสติกใส่แกง ฯลฯ 

4. เมื่อนกัเรียนทุกคนตอบคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของตนเองแลว้  แต่ละกลุ่มก็จะไดเ้ห็น
แนวโนม้ของพฤติกรรมการบริโภคในหมวดต่างๆ   จากนั้นครูนาํเขา้สู่ช่วงกิจกรรมสถานการณ์จาํลอง  โดยแจก
อุปกรณ์ใหส้าํหรับแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 บีกเกอร์หรือแกว้นํ้ าท่ีใส่นํ้ าเปล่าปริมาณ 200 มม.  จาํนวน 8 ใบ 
 บีกเกอร์หรือแกว้นํ้ า 2 ใบ 
 โหลจาํนวน 2 ใบ พร้อมเขียนหมายเลข 1และ 2 
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 สีผสมอาหารเขม้ขน้ 4 สี ไดแ้ก่ สีแดง สีสม้  สีเขียว และสีนํ้ าเงิน 
 ดรอปเปอร์สาํหรับหยดสี 
 5. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มแบ่งแกว้ใส่นํ้ าเปล่าออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 2 ใบตามหมวดการบริโภคต่างๆ สาํหรับหยดสีลง

ไป  แกว้นํ้ าใบหน่ึงสาํหรับหยดสีแทนค่าพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษนอ้ยท่ีสุด  ส่วนอีกใบหน่ึงสาํหรับหยดสีแทนค่า
พฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษมากท่ีสุด 

6. ครูบอกรหสัสีและจาํนวนหยด 
  รหสัสีท่ีจะใชใ้นกิจกรรมสถานการณ์จาํลอง 

 สีแดง : การเดินทางในชีวิตประจาํวนั   
 สีส้ม : การใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
 สีเขียว : การกินอาหาร  
 สีนํา้เงนิ : ภาชนะและบรรจุภณัฑอ์าหาร  

จากนั้นใหห้ยดสีลงไปในแกว้นํ้ าตามพฤติกรรม ดงัน้ี 
 สีแดง : การเดินทางในชีวติประจาํวนั 

 เดิน = 0 หยด 
 จกัรยาน = 1 หยด 
 ขนส่งมวลชน เช่น BTS MRT รถโดยสารประจาํทาง เรือ = 3 หยด 
 รถจกัรยานยนต ์แทก็ซ่ี คาร์พลู และรถโรงเรียน = 15 หยด 
 รถยนตส่์วนตวั = 25 หยด  

   สีส้ม : การใช้พลงังานไฟฟ้า (คดิเป็นค่าไฟต่อหัว) 
  ค่าไฟฟ้าในบา้นต่อเดือนหารดว้ยจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยั โดยเฉล่ียตกคนละก่ีบาท 

 ≤ 250 บาท  =  1 หยด 
 251 – 500 บาท = 3 หยด 
 501 – 750 บาท = 5 หยด 
 751 – 1,000 บาท = 7 หยด 
 > 1,000 บาท  = 10 หยด 

สีเขียว : การกนิอาหาร 

 อาหารออร์แกนิกหรืออาหารปลอดสารเคมี = 1 หยด 
 ไม่ใช่อาหารออร์แกนิก หรือไม่รู้ = 5 หยด 
 อาหารขยะ (junk food) ต่างๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เฟรนชฟ์รายด ์นํ้ าอดัลม 

บะหมีก่ึ่งสาํเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ = 10 หยด 
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 สีนํา้เงนิ : ภาชนะและบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 ใชภ้าชนะท่ีสามารถลา้งและทาํความสะอาดได ้เช่น ป่ินโต ถว้ยจาน กระติกนํ้ า = 1 หยด 
 ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถนาํมารีไซเคิลได ้และตอ้งส่งรีไซเคิลจริงๆ เช่น ถา้ด่ืมนม แลว้นาํกล่องไปลา้ง

เพื่อส่งรีไซเคิล หรือด่ืมนํ้ าจากขวดแกว้ท่ีร้านรับคืน = 3 หยด 
 ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง หรือกลายเป็นขยะแน่นอน เช่น โฟม ถุงขนมกรุบกรอบ 

ถุงพลาสติกใส่แกง = 10 หยด 
 

ยกตวัอยา่งเช่น  
              หมวดการเดินทาง : ถา้ในกลุ่มมีคนท่ีเดินมาโรงเรียน  ดงันั้นก็ไม่ตอ้งหยดสีลงแกว้นํ้ าท่ีเป็นตวัแทน
พฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษนอ้ยสุด  และถา้ในกลุ่มมีคนเดินทางมาโรงเรียนดว้ยนัง่รถยนตม์า ใหห้ยดสีแดงไป 25 หยด
ลงในแกว้อีกใบ โดยไม่ตอ้งคูณดว้ยจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบขอ้น้ี 

ในกรณีท่ีทั้งกลุ่มตอบคาํตอบเดียวกนั เช่น เดินทางมาดว้ยรถเมล ์(=ขนส่งมวลชน) ทั้งกลุ่ม ใหห้ยดสีแดง 3 
หยดลงในแกว้นํ้ าทั้ง 2 ใบ 
             หมวดการใชไ้ฟฟ้า : ถา้ในกลุ่มมีคนใชไ้ฟท่ีคิดค่าเฉล่ียรายหวัอยูใ่นเกณฑต์ํ่าสุดท่ี 251 – 500 บาท ก็ใหห้ยดสี
สม้ 3 หยดเป็นตวัแทนพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษนอ้ยท่ีสุด  และถา้ในกลุ่มมีคนใชไ้ฟสูงสุดท่ี 751 – 1,000 บาท แกว้อีก
ใบก็หยดสีสม้ 7 หยดเป็นตวัแทนพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษมากท่ีสุด 
              เมื่อทาํแบบน้ีไปจนครบทั้ง 4 หมวด  แต่ละกลุ่มจะมีแกว้นํ้ าท่ีมีสีสนัต่างกนัทั้งสีแดง สีสม้ สีเขียว และสีนํ้ า
เงิน เขม้-จางต่างกนัไปกลุ่มละ 2 ใบ x 4 หมวด = 8 แกว้ 

7. แต่ละกลุ่มนาํแกว้นํ้ าท่ีเป็นตวัแทนพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษนอ้ยท่ีสุดทั้ง 4 หมวดมาเทรวมกนัใส่โหลใบท่ี 
1  และนาํแกว้นํ้ าท่ีเป็นตวัแทนพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษมากท่ีสุดทั้ง 4 หมวดเทรวมกนัใส่โหลใบท่ี 2    
             8. นาํนํ้ าในโหลทั้ง 2 ใบมาแบ่งใส่แกว้เปล่าท่ีเตรียมไว ้2 ใบอีกที เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความแตกต่างท่ีชดัข้ึน  
และจากแกว้นํ้ าท่ีมีหยดสีรวมกนัน้ี ใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมของเราส่งผลต่ออากาศอยา่งไรบา้ง  
จากนั้นใหน้าํมาเรียงไวห้นา้หอ้งเพื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ว่ากลุ่มไหนมีสีอ่อนหรือเขม้ท่ีสุด พร้อมทั้งอธิบายว่า 
แต่ละกลุ่มมีแนวโนม้การบริโภคและการใชพ้ลงังานอยา่งไร 
  9. ครูทบทวนใหน้กัเรียนไดคิ้ดตามอีกคร้ังถึงกิจกรรมท่ีทาํ นัน่คือนํ้ าในแกว้เปรียบเหมือนอากาศ  และสีผสม
อาหารเปรียบเป็นพฤติกรรม  ดงันั้นถา้เรามีพฤติกรรมท่ีปล่อยมลพิษมากเท่าไร นํ้ าในแกว้ก็จะยิง่มีสีสนัเขม้มาก
เท่านั้น เปรียบไดก้บัอากาศท่ีมีมลพิษเจือปนอยู ่  

จากนั้นครูนาํเขา้สู่ช่วงสรุปผลกิจกรรมการจาํลองสถานการณ์และร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ก่อนท่ีจะมกีารจาํลองสถานการณ์ นกัเรียนเคยคาํนึงถึงการดาํเนินกิจกรรมในการอุปโภค 
บริโภคในแต่ละวนัหรือไม่ ว่าจะมีส่วนทาํใหเ้กิดมลพษิทางอากาศอยา่งไร และเม่ือผา่นกิจกรรมน้ีแลว้ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นอยา่งไรบา้ง 
  10. ครูตั้งคาํถามว่า “ถา้สีในแกว้ของนกัเรียนคือมลพิษทางอากาศท่ีอยูร่อบตวัเรา เรารู้สึกอยา่งไรเม่ือพบว่า
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รอบตวัเรามีมลพิษ” และ “นกัเรียนมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะสามารถช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศในแต่ละวนั” พร้อม
นาํเสนอ  ครูอาจขยายผลดว้ยการใหน้กัเรียนจดบนัทึกประจาํวนัวา่ เรามีส่วนในการทาํใหเ้กิดมลพิษอยา่งไรบา้ง และ
เราจะมีวิธีลดปัญหามลพิษทางอากาศดว้ยตนเองไดอ้ยา่งไร  พอถึงส้ินเทอมก็นาํวิธีการมานาํเสนอกบัเพ่ือนในชั้น
เรียน 

 

ส่ือ / อุปกรณ์  

 บีกเกอร์หรือแกว้นํ้ าท่ีใส่นํ้ าเปล่าปริมาณ 200 มล. จาํนวน 8 ใบ 
 บีกเกอร์หรือแกว้นํ้ า 2 ใบ 
 โหลจาํนวน 2 ใบ พร้อมเขียนหมายเลข 1 และ 2 
 สีผสมอาหารเขม้ขน้ จาํนวน 4 สี ไดแ้ก่ สีแดง สีสม้  สีเขียว และสีนํ้ าเงิน 
 ดรอปเปอร์สาํหรับหยดสี 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนมคีวามสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และตอบคาํถาม 
 นกัเรียนรู้ว่าพฤติกรรมของตวัเองลว้นก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
 นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางแกไ้ข หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “มลพษิทางอากาศ”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง “คุณภาพอากาศรอบตวัเรา” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 : ภาพวาดสะท้อนคุณภาพอากาศ    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
หลายคนเลือกท่ีจะสะทอ้นมุมมองและจินตนาการของตนเองดว้ยภาพวาด  เพราะการวาดภาพเป็นการส่ือ

ความหมาย การแสดงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเขา้ใจของผูว้าดท่ีตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองใหผู้อ่ื้นไดซึ้มซบัรับรู้
อยา่งง่ายไม่ซบัซอ้น  แต่ก่อนจะวาดภาพเพ่ือส่ือสารสกัภาพหน่ึง เราควรทาํความรู้จกัและเขา้ใจส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ส่ือสารเป็นอยา่งดีก่อน  ถา้เราตอ้งการวาดภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพอากาศในเมือง เราก็
ควรศกึษาและทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ก่อน หรือรู้ถึงปัญหาคุณภาพอากาศในเมือง ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 
ส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง  อาจรวมถึงวิธีการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา วิเคราะห์แนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ดว้ยกไ็ด ้ ถา้เราสามารถเขา้ใจและเช่ือมโยงเน้ือหาเหล่าน้ีได ้เราจะสามารถถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ีใหก้บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนข้ึน และอาจกระตุน้ใหผู้ช้มเกิดความตระหนกัและคลอ้ยตามกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการส่ือสารออกไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนรับรู้และเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ดว้ยการสืบคน้ความรู้ดว้ย
ตนเอง และนาํเสนอองคค์วามรู้ท่ีไดด้ว้ยจินตนาการผา่นทางภาพวาด  
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 สถานการณ์และสภาพปัญหาของมลพิษทางอากาศในเมือง 

 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในเมือง 
 การส่ือสารส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองคุณภาพอากาศผา่นการวาดภาพ 

  

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสืบคน้ขอ้มลู ข่าวสารเก่ียวกบัคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บทความ รายการโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์การสมัภาษณ์ผูค้น ฯลฯ เป็นตน้ โดยแบ่งกลุ่มรับผดิชอบ
แต่ละหวัขอ้ เช่น 

 สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นปัญหามลพิษทางอากาศ และแนวโนม้ในอนาคต 
 สาเหตุและแหล่งก่อมลพิษทางอากาศ 
 ผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 
 วิธีการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา ทั้งท่ีไดด้าํเนินการแลว้ หรือมีแผนว่าจะดาํเนินการ 

2. นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้กนั โดยใหแ้ต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้  และครูนาํ
อภิปรายหลงัจากท่ีทุกกลุ่มไดอ้อกมานาํเสนอแลว้ 
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3. เม่ือเสร็จส้ินการนาํเสนอท่ีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มลูในหวัขอ้คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกนัระดมสมองและวางแผนเพื่อสร้างช้ินงานเป็นโปสเตอร์ภาพวาดโดยมีเน้ือหาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประเด็นเร่ืองคุณภาพอากาศ ซ่ึงใหอิ้สระแก่นกัเรียนในการออกแบบ นาํเสนอมุมมองและแนวคิดต่างๆ เช่น 

 ภาพเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพอากาศดีและอากาศท่ีมีมลพิษ 
 ภาพสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาโลกร้อน 
 ภาพวิธีการบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ 
 ภาพเปรียบเทียบอดีต  ปัจจุบนั และอนาคต  ฯลฯ เป็นตน้ 

4. นาํเสนอช้ินงานภาพวาดขนาดโปสเตอร์ พร้อมอธิบายความคิดรวบยอด (concept) และเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ส่ือใหผู้อ่ื้นรับรู้เก่ียวกบัภาพดงักล่าว 

5. นาํภาพวาดแต่ละกลุ่มจดัเป็นนิทรรศการรณรงคเ์ร่ืองคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ อาจจดัแสดงในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางของโรงเรียน เพ่ือเป็นการรณรงคเ์ผยแพร่สู่นกัเรียน ครู และผูป้กครองดว้ย 
  

ส่ือ / อุปกรณ์  

 แหล่งการเรียนรู้ในการสืบคน้ขอ้มลูเร่ืองปัญหาคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ 
 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาดโปสเตอร์ A2  (42 ซม. x 59.4 ซม.) 
 สีสาํหรับวาดภาพ เช่น สีนํ้ า สีโปสเตอร์ สีชอลก์ ฯลฯ 

 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
 บอร์ดสาํหรับจดันิทรรศการภาพวาด 

 

การวดัและประเมนิผล  

 นกัเรียนสืบคน้ พร้อมนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารในประเด็นเร่ืองปัญหาคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯได ้
 นกัเรียนวาดภาพสะทอ้นประเด็นเร่ืองคุณภาพอากาศ พร้อมนาํเสนอและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “ภาพวาดสะท้อนคุณภาพอากาศ”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง “ตรวจสอบและเฝ้าระวงั” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 : รู้จกัไลเคน    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
              ถา้ไดล้องสงัเกตเปลือกไมส้กัคร้ัง นอกจากจะมีสตัวข์นาดเลก็ท่ีอาศยัอยู ่เช่น มด แมลง หนอน และพืชบาง
ชนิด เช่น มอสส์ และเฟิร์น บางทีจะเห็นรอยดวงๆ ด่างๆ อยูบ่นผวิเปลือกไมด้ว้ย  หลายคนคิดว่ามนัเป็นเช้ือรา  บาง
ดวงมีผลกลมๆ เหมือนเห็ด  แต่บางดวงมีสีเขียว เราก็อาจคิดว่ามนัเป็นสาหร่าย  แต่รู้ไหมว่าส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็น้ี มนัมี
ช่ือเรียกว่า “ไลเคน”  ไลเคนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ เพราะสามารถข้ึนอยูไ่ดท้ัว่ทุกมุมโลกไม่ว่าจะสูง หนาว 
ร้อน ช้ืน และแหง้แลง้ ยกเวน้ท่ีท่ีมีมลพิษมาก  ไลเคนจึงบอกเราไดว้่า อากาศท่ีเราหายใจอยูทุ่กวนัน้ีดีหรือแยเ่พียงใด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไลเคน และสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความ
หลากหลายของชนิดไลเคน การประเมินคุณภาพอากาศ และสุขภาพมนุษยไ์ด ้
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 แยกไลเคนออกจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัไลเคน 

 ประเภทและความหลากหลายของไลเคน 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างความหลากหลายของชนิดไลเคน คุณภาพอากาศ และสุขภาพมนุษย ์
 การใชไ้ลเคนในการประเมินคุณภาพอากาศ 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูตั้งคาํถามเพ่ือช้ีชวนใหน้กัเรียนสนใจส่ิงมีชีวติเลก็ๆ บนเปลือกไม ้โดยการใหน้กัเรียนทบทวนถึงเปลือก
ไมท่ี้เคยเห็นว่า “นกัเรียนเคยลองสงัเกตเปลือกไมห้รือไม่วา่มีส่ิงมีชีวิตใดอาศยัอยูบ่า้ง”  
 2. นกัเรียนร่วมกนัตอบช่ือส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท่ีตนเองเคยพบเจอ ซ่ึงคาํถามน้ีจะสะทอ้นถึงการเป็นคนช่างสงัเกต
ของแต่ละคน  เดก็บางคนท่ีเคยสมัผสัใกลชิ้ดธรรมชาติ ชอบสงัเกตส่ิงแวดลอ้มรอบตวัจะตอบไดดี้ 

3. นาํตวัอยา่งภาพสตัว ์พืช และไลเคน ท่ีมกัพบเจอบนเปลือกไม ้มาใหน้กัเรียนหดัจาํแนกไลเคนออกจาก
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะภายนอกของไลเคน  ไลเคนบางชนิดมีลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นความ
แตกต่างจากพืชและสตัวไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  แต่ไลเคนบางชนิดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพืชเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะไลเคน
ประเภทใบ 

 ตวัอยา่งภาพสตัว ์เช่น  มด  มวน  หนอน  ผเีส้ือกลางคืน  แมงมุม ฯลฯ 
 ตวัอยา่งภาพพืช  เช่น  มอสส์  เฟิร์น  ลิเวอร์เวิร์ต ฯลฯ 
 ตวัอยา่งภาพไลเคน  เช่น  ไลเคนประเภทดวงด่าง  ประเภทใบ และประเภทพุ่ม 
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 4.  นาํภาพไลเคนท่ีเหลือมาใหน้กัเรียนลองพิจารณาดูอีกคร้ัง และช้ีใหเ้ห็นถึงรูปร่าง ลกัษณะ สีสนัท่ีแตกต่าง
กนัไป และลองตั้งคาํถามเพ่ือชวนคิดโดยใหน้กัเรียนทายว่า “ไลเคนคืออะไร”  “มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากพืชและสตัว์
อยา่งไร” 
 5. ครูบรรยายความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัไลเคน นาํเสนอโดย Power Point หรือ ภาพประกอบ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจใหก้บันกัเรียน โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

 ไลเคนคืออะไร (ราและสาหร่ายอาศยัอยูร่่วมกนั)  หนา้ท่ีของราและสาหร่าย  ไลเคนมีก่ีประเภท และ
สภาพแวดลอ้มท่ีไลเคนสามารถอาศยัอยูไ่ด ้(ชายทะเล ทะเลทรายป่าดิบช้ืน เขตป่าร้อน เขตทุนดรา ฯลฯ) 

 มลพิษเป็นตวัจาํกดัของการเกิดและเจริญเติบโตของไลเคน 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างไลเคน ปริมาณมลพษิ คุณภาพอากาศ และสุขภาพของมนุษย ์
 การจาํแนกไลเคน 
 การใชไ้ลเคนเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ 

 6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัไลเคน และถามเพื่อใหน้กัเรียนฉุก
คิดว่า “นกัเรียนคิดว่าตน้ไมบ้ริเวณโรงเรียนและบา้นของตนเองจะมีไลเคนหรือไม่” เพื่อนาํไปสู่การเรียนในแผนการ
จดัการเรียนรู้ถดัไป 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 บอร์ดภาพเปลือกไม ้(สาํหรับกิจกรรมจาํแนกไลเคนออกจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน) 
 ตวัอยา่งภาพสตัว ์ พืช และไลเคน 

 Power Point หรือ ภาพประกอบการบรรยายเร่ืองไลเคน 
 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถจาํแนกไลเคนออกจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของไลเคนและความรู้พ้ืนฐานของไลเคนได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายถึงความสมัพนัธข์องชนิดไลเคน คุณภาพอากาศ และสุขภาพมนุษยไ์ด ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “รู้จกัไลเคน”     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยายความรู้พืน้ฐาน เร่ือง “ไลเคน” 

กจิกรรม “โลกใบจิว๋บนเปลอืกไม้” ฝึกการจาํแนกพชืและสัตว์ออกจากไลเคน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง “ตรวจสอบและเฝ้าระวงั” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  6 : มาตรวจสุขภาพอากาศ    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
 หากเราอยากรู้ว่าอากาศรอบตวัเป็นอยา่งไร เราจะทาํอะไรไดบ้า้ง 

จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เราใชร่้างกายและอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น แผน่กระดาษ ประเมินคุณภาพอากาศ
เบ้ืองตน้  แต่การตรวจคุณภาพอากาศสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ตั้งแต่วิธีพ้ืนฐานอยา่งท่ีกล่าวมาไปจนถึงวิธีท่ีวบัซอ้น 
เช่น การตรวจวดัทางเคมีท่ีตอ้งอาศยัเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือและผูเ้ช่ียวชาญอ่านความหมาย  

 อยา่งไรก็ตาม คนธรรมดาอยา่งเราก็สามารถประเมินคุณภาพอากาศไดด้ว้ยการสาํรวจสงัคมของส่ิงมีชีวิต
อยา่งไลเคน ซ่ึงเราเรียกว่าเป็นวิธีประเมินคุณภาพอากาศทางชีวภาพ  เพียงแค่เราทาํความรู้จกัและจาํแนกไลเคนได  ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพอากาศเบ้ืองตน้ดว้ยวิธีการทางกายภาพ  ซ่ึง
ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดๆ และวิธีการทางชีวภาพดว้ยการสาํรวจไลเคน   

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 การใชป้ระสาทสมัผสัและอวยัวะในร่างกายประเมินคุณภาพอากาศเบ้ืองตน้ 
 วิธีการจาํแนกไลเคน ท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ 

 เทคนิควิธีการสาํรวจไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก. “นักสืบทุนน้อย” 

1. ครูตั้งคาํถามชวนคิดว่า “นกัเรียนบอกไดไ้หมว่าอากาศท่ีเราหายใจนั้น เป็นอากาศดีหรือไม่”   จากนั้นรอฟัง
การแสดงความคิดเห็นจากนกัเรียนจนครบ  ครูเร่ิมเกร่ินเพ่ือนาํเขา้สู่กิจกรรม “นกัสืบทุนนอ้ย” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีแสดง
ใหเ้ห็นว่าแมจ้ะไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เลย เราก็สามารถใชป้ระสาทสมัผสั และอวยัวะในร่างกายของตนเองบอกไดว้่า ณ 
บริเวณท่ีเราอยูน่ั้นมีอากาศดีหรือไม ่
 2. เร่ิมกิจกรรม “นกัสืบทุนนอ้ย” โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งแจกกระดาษปรู๊ฟ และสีเมจิก ให้
นกัเรียนทาํตามขั้นตอนดงัน้ี 

 แต่ละกลุ่มวาดรูปโครงสร้างร่างกายคน (แบบคร่าวๆ) และเติมอวยัวะท่ีเราคิดว่าสามารถใชบ้อกไดว้่า
อากาศดีหรือไม่ เช่น หู ตา จมกู ปาก แขน ขา ผม ฯลฯ เป็นตน้ 

 แต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมสมอง โดยเขียนช่ืออวยัวะท่ีคิดว่าใชป้ระเมินคุณภาพอากาศได ้และอธิบาย
ว่า เราสามารถใชบ่้งบอกถึงคุณภาพอากาศว่าดีหรือแยไ่ดอ้ยา่งไรจากอวยัวะแต่ละส่วน เช่น   

   - ตา >>>มองเห็นตน้ไมท่ี้อยูห่นาแน่น มองเห็นรถยนต ์มองเห็นหมอกควนัในอากาศ 
   - จมกู >>> เมื่อหายใจเขา้ไปแลว้รู้สึกว่ามีกล่ินเหมน็(ควนั) หรือข้ีมกูมีสีดาํ  
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   - หู >>> ไดย้นิเสียงเคร่ืองยนต ์ เสียงการเร่งเคร่ืองยนต ์
   - ทางเดินหายใจ >>> ถา้หายใจเขา้ไปนานๆ ก็เกิดอาการเจ็บคอ  
   - ผวิหนงั >>> ระคายเคือง คนัตามตวั  
   - เทา้ >>> ไวเ้ดินสาํรวจดูว่าสถานท่ีแต่ละแห่งมีสภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร ฯลฯ เป็นตน้  
 ใหน้กัเรียนออกมานาํเสนอหนา้ชั้น พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัถึงประโยชน์ในการใช้

ประสาทสมัผสัของอวยัวะต่างๆในร่างกาย ซ่ึงแมไ้ม่มีเคร่ืองตรวจคุณภาพอากาศเรายงัสมัผสัรู้ได้อยา่งง่ายว่าอากาศดี
หรือแยแ่ค่ไหน 

ข. สํารวจไลเคน 
1. อีกวิธีท่ีเราใชใ้นการตรวจวดัคุณภาพอากาศคือ วิธีทางชีวภาพโดยการใชไ้ลเคนเป็นตวับ่งช้ี ซ่ึงวิธีน้ีเราไม่

จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ราคาแพง และขั้นตอนก็ไม่ไดซ้บัซอ้น เพียงแค่เรามีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการจาํแนก
ชนิดของไลเคน  

2. ครูแจก คู่มือนกัสืบสายลม ของมลูนิธิโลกสีเขียว และสอนวิธีการใชคู้่มือ พร้อมนาํภาพไลเคนท่ีใชเ้ป็นตวั
บ่งช้ีคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ มาใหน้กัเรียนหดัจาํแนกดรูายละเอียดต่างๆ จากในภาพ เช่น ประเภทของไลเคน 
ลกัษณะรูปร่าง การแตกหน่อ และบอกชนิดได ้

3. ครูบรรยายเทคนิคการสาํรวจไลเคนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ (ดู คู่มือ
นกัสืบสายลม ของมลูนิธิโลกสีเขียว) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 เลือกสถานท่ีท่ีจะสาํรวจ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ไมอ้ยูไ่ม่นอ้ยกว่า 10 ตน้ เช่น สวนหยอ่ม ถนนท่ีมีตน้ไม้
ริมทาง  ถา้มีจาํนวนนกัเรียนหลายคน อาจแบ่งกลุ่มแยกยา้ยกนัสาํรวจกลุ่มละ 2-3 ตน้ ใหไ้ดท้ั้งหมด 10 ตน้ โดยไม่ใช้
ตน้ไมท่ี้เพ่ิงลอ้มหรือยา้ยมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากไมค้ ํ้ายนั 

 แจกอุปกรณ์สาํรวจไลเคน ไดแ้ก่ แบบสาํรวจไลเคน แว่นขยาย  สายวดั และคู่มือนกัสืบสายลม 
 เลือกตน้ไมท่ี้จะสาํรวจ โดยเป็นตน้ไมท่ี้มีไลเคนข้ึนมากท่ีสุดในบริเวณนั้น และมีขนาดรอบวง 50 

ซม. ข้ึนไป (วดัท่ีระดบัอกหรือระดบัสูงจากพ้ืน 1.30 เมตร)  ถา้ไม่พบไลเคนข้ึนบนตน้ไมเ้ลยจริงๆ บนัทึกการไม่พบ
ไวด้ว้ย  บนัทึกช่ือตน้ไมแ้ละขนาดเสน้รอบวงลงในแบบฟอร์ม 

 สาํรวจและจาํแนกชนิดไลเคนบนตน้ไมใ้นบริเวณโคนตน้จากระดบัพ้ืนถึงความสูง 2 เมตร 
 กาช่องบนแบบฟอร์มสาํรวจว่าพบไลเคนชนิดใดบา้ง  และหากนกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้สงัเกต

อ่ืนๆ เช่น ปริมาณของไลเคนแต่ละชนิดว่ามาก (เกินพ้ืนท่ีกระดาษ A4) หรือนอ้ย (ไม่ถึง ¼ A4) และสุขภาพความ
สมบูรณ์ของไลเคนดว้ยกจ็ะไดข้อ้มลูท่ีละเอียดข้ึน 

 เมื่อสาํรวจเสร็จแลว้ ใหร้วมจาํนวนกลุ่มไลเคนท่ีพบและประเมินคุณภาพอากาศ จดวนัท่ี สถานท่ี
และตาํแหน่งพิกดัท่ีสาํรวจ ตลอดจนช่ือผูส้าํรวจ 

4. นกัเรียนลงปฏิบติัภาคสนาม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดว้ยกนั คือ ช่วงการฝึกหดัจาํแนก และช่วงการสาํรวจจริง
โดยเร่ิมจากการสาํรวจไลเคนบริเวณโรงเรียน หรือพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใหน้กัเรียนฝึกหดัจาํแนกไลเคนท่ีพบตามเปลือกไม ้  
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5. เมื่อมีทกัษะในระดบัหน่ึงแลว้ ก็ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มสาํรวจไลเคนตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ โดยบนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในแบบสาํรวจไลเคน 

เมื่อสาํรวจเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มมาลงผลการสาํรวจในบอร์ดกลางท่ีครูเตรียมไว ้โดยเขียนขอ้มลูลงใน
ตารางใหค้รบ ไดแ้ก่ ช่ือตน้ไมท่ี้สาํรวจ ขนาดเสน้รอบวง และกาชนิดไลเคนท่ีพบบนตน้ไมค้รบ 10 ตน้แลว้ใหน้บั
จาํนวนไลเคนในแต่ละกลุ่ม โดยอาจทาํใหเ้ป็นกราฟแท่งเพือ่ดูแนวโนม้ของคุณภาพอากาศได ้

เกณฑป์ระเมินคุณภาพอากาศ มีดงัต่อไปน้ี 
 อากาศดี คือ พบไลเคนกลุ่มอากาศดีไดท้ัว่ไป 
 อากาศพอใช ้คือ พบไลเคนกลุ่มทนทานมากกว่ากลุ่มทนทานสูง 
 อากาศแย ่คือ พบไลเคนกลุ่มทนทานสูงมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
 อากาศแยม่าก คือ พบเฉพาะไลเคนกลุ่มทนทานสูง 
 ไม่พบไลเคน คือ อาจแสดงถึงปัญหามลภาวะทางอากาศรุนแรงมากแต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ควร

สืบคน้เพ่ิมเติม 
5. ครูและนกัเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกนัถึงการใชไ้ลเคนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศ และย ํ้าใหน้กัเรียนใช้

เวลาฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการจาํแนกไลเคนแต่ละชนิดเพื่อจะไดข้อ้มลูคุณภาพอากาศท่ีมคีวามถกูตอ้งและ
แม่นยาํมากข้ึน 

กิจกรรมนกัสืบทุนนอ้ยแสดงใหเ้ห็นถึงการตรวจสอบคุณภาพอากาศดว้ยวิธีทางกายภาพ และสาํรวจไลเคน 
ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินคุณภาพอากาศทางชีวภาพ ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมถึงการตรวจสอบโดยใชว้ิธีทางเคมี เช่น การใช้
รถตรวจวดัคุณภาพอากาศเคล่ือนท่ี (mobile unit) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศราคาแพง ทั้งยงัตอ้งอาศยั
บุคคลท่ีมีทกัษะและความเช่ียวชาญในการแปลและสรุปผลออกมา แต่จุดเด่นคือการตรวจวดัคุณภาพอากาศดว้ยวิธีน้ี
จะใหข้อ้มลูท่ีมีความละเอียดมากข้ึน  

 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 กระดาษปรู๊ฟ  
 คู่มือนกัสืบสายลม : สาํรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง โดยมลูนิธิโลกสีเขียว 
 แว่นขยาย 
 สายวดั 

 แบบฟอร์มสาํรวจไลเคน 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

 
 

 



 

เอกสารภาคผนวก ก.   35 

 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถบอกคุณภาพอากาศไดด้ว้ยร่างกายของตวัเอง 
 นกัเรียนสามารถจาํแนกไลเคนท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ 
 นกัเรียนสามารถสาํรวจไลเคนในโรงเรียนและพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืนๆได ้

 นกัเรียนสามารถประเมนิคุณภาพอากาศจากการสาํรวจไลเคนได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “มาตรวจสุขภาพอากาศ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรม “นักสืบทุนน้อย” 

กจิกรรม “ตามหาไลเคน” ฝึกทักษะการสังเกตลกัษณะของไลเคน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง “ตรวจสอบและเฝ้าระวงั” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  7 : เฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
             หลงัจากท่ีเรารู้จกัไลเคน และเทคนิควิธีการสาํรวจไลเคนเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศแลว้ ก็ไม่ยากเลยถา้เรา
อยากรู้ว่าสถานท่ีตรงไหนบา้งท่ีมีอากาศดีเหมาะแก่การสูดอากาศหายใจลึกๆ เขา้ไปเต็มปอด หรือท่ีไหนมีอากาศแย ่ 
แต่ส่ิงสาํคญัอนัดบัต่อมาคือ เราสามารถใชว้ิธีสาํรวจน้ีเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในบริเวณโรงเรียน ละแวกบา้น หรือ
พ้ืนท่ีสาธารณะใกล้ๆ  ได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าความสาํคญัของการติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศใน
โรงเรียนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืนๆท่ีตอ้งการ 
  

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 รูปแบบวิธีการติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ  
 การทาํฐานขอ้มลูคุณภาพอากาศจากการสาํรวจไลเคน 

 แนวทางป้องกนัแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูถามนกัเรียน “เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าว่าคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีรอบโรงเรียนของเราจะเหมือนเดิมหรือ
เปล่ียนแปลงไป”  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  ครูช่วยเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีผา่นมาจากการเรียนรู้เร่ืองไลเคน 
และความรู้และทกัษะในการสาํรวจไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ 
 2. ครูถามคาํถามต่อเน่ือง “ทาํไมเราจะตอ้งติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ” เพ่ือใหน้กัเรียนเร่ิมฉุกคิดและ
แสดงเหตุผลของตนเอง  จากนั้นครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้สนอพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 
เช่น บริเวณโรงเรียน บา้น ชุมชน หรือสวนสาธารณะ ฯลฯ  
 3. เมื่อไดส้ถานท่ีท่ีตอ้งการติดตามและเฝ้าระวงัแลว้ ใหน้กัเรียนหาเวลาว่างออกไปสาํรวจ  พ้ืนท่ีดงักล่าวควร
มีตน้ไมแ้ต่ตั้ง 10 ตน้ข้ึนไป และตอ้งเป็นตน้ไมท่ี้ไม่ไดย้า้ยมาปลกูจากท่ีอ่ืน (ทบทวนวิธีการสาํรวจจากแผนจดัการ
เรียนรู้ท่ี 6) 
 4. นกัเรียนร่วมกนัระดมสมองเพื่อวางแผนการสาํรวจไลเคน และรูปแบบวิธีการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการสาํรวจ เช่น 

 การสาํรวจไลเคนแบบกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยอาจสาํรวจทัว่ทั้งเขตท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ ซ่ึงวิธีการ
น้ีจะทาํใหเ้ราไดข้อ้มลูจากหลากหลายจุดสาํรวจซ่ึงมีความละเอียดมากข้ึน และเหมาะท่ีจะพฒันาเป็นแผนท่ีคุณภาพ
อากาศของเขตจากการสาํรวจไลเคน ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การเฝ้าระวงัไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น บางโรงเรียนสาํรวจไล
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เคนทัว่ทั้ง เขตตล่ิงชนั เขตพระนคร เขตมีนบุรี ฯลฯ หรือถา้ตอ้งการกาํหนดจุดพ้ืนท่ีใหเ้ลก็ลงอาจเลือกเฉพาะชุมชน 
หรือพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใกล้ๆ  กบัโรงเรียนก็ได ้

 การสาํรวจไลเคนตามแนวเสน้สาํรวจ เช่น กาํหนดจุดสาํรวจตั้งแต่ถนนใหญ่หนา้ปากซอยท่ีมี
การจราจรหนาแน่นทั้งวนั ไปจนถึงดา้นในซอยท่ีไม่ค่อยมีรถยนตว์ิ่งผา่น  วิธีน้ีเหมาะกบัเสน้ทางท่ีมีการปลกูตน้ไม้
ตลอดแนว เพ่ือเปรียบเทียบดูความหลากหลายของสงัคมไลเคนในแต่ละจุด  เร่ิมจากท่ีใกลแ้หล่งมลพิษท่ีสุดไปจนถึง
จุดท่ีไกลจากแหล่งมลพิษท่ีสุด  อาจวางแนวสาํรวจในระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร แลว้แต่ความเหมาะสมของ
เสน้ทางท่ีเรากาํหนด  นอกจากน้ีวิธีการดงักล่าวจะทาํใหเ้ราเห็นความหลากหลายของไลเคนแต่ละชนิดตาม
ความสามารถในการทนทานมลพิษท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 การใชก้รอบเฝ้าระวงั ในกรณีท่ีโรงเรียนและบริเวณใกลเ้คียงมีจาํนวนตน้ไมไ้มค่รบ 10 ตน้ แต่บาง
ตน้กลบัมีไลเคนกระจายข้ึนอยูท่ัว่ไป เราสามารถเฝ้าระวงัระยะยาวไดโ้ดยการกาํหนดจุดสาํรวจตน้ไมท่ี้ม ี
ไลเคนข้ึน พร้อมกบัทาํกรอบรูปท่ีทาํจากฟิวเจอร์บอร์ด ใหก้รอบดา้นในมขีนาด A4 วางทาบบนตน้ไมแ้ลว้ถ่ายรูป 
พร้อมทาํเคร่ืองหมายเลก็ๆ บนตน้ไมต้รงหวัมุมกรอบรูปใหรู้้ตาํแหน่งท่ีทาบกรอบไว ้ บนัทึกภาพตรวจจุดเดิมเป็น
ระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกปีเพื่อสงัเกตการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 

 
 

 
4. หลงัจากท่ีร่วมกนัวิเคราะห์หาวิธีและรูปแบบการสาํรวจไลเคนเพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศท่ีเหมาะสมแลว้ 

นกัเรียนควรแบ่งหนา้ท่ีวางแผนกาํหนดระยะเวลาลงภาคสนามเพื่อสาํรวจไลเคน และรวบรวมขอ้มลูนาํมาจดัทาํเป็น
ฐานขอ้มลูคุณภาพอากาศจากการสาํรวจไลเคน  ควรมีการสาํรวจต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีเพื่อใหม้ีขอ้มลูเปรียบเทียบ
ทั้งยงัเป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในระยะยาว 

5. ครูนาํนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ตั้งแต่เร่ืองการประเมินคุณภาพอากาศดว้ยไลเคน ถึงการเฝ้า
ระวงัในอนาคต โดยเร่ืองทั้งหมดเป็นองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการสาํรวจไลเคน 

6. ใหน้กัเรียนนาํเสนอแนวทางป้องกนัแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เพื่อครู
จะไดท้ราบความคิดและทศันคติของนกัเรียน ก่อนนาํเขา้สู่บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งเช่นวิธีการลด
ตน้เหตุและการบรรเทาผลกระทบมลพิษทางอากาศ 

 
 

แบบกระจายครอบคลุมพื้นที่ แบบตามแนวเส้นสํารวจ การใช้กรอบเฝ้าระวัง 
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 แผนท่ีสาํหรับกาํหนดจุดสาํรวจไลเคน 
 คู่มือนกัสืบสายลม : สาํรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง โดยมลูนิธิโลกสีเขียว 
 แว่นขยาย 

 สายวดั 
 แบบฟอร์มสาํรวจไลเคน 

 กรอบรูปฟิวเจอร์บอร์ด ดา้นในมขีนาด A4 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนวางแผนการสาํรวจไลเคนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศในโรงเรียนและพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืนๆได ้
 นกัเรียนรวบรวมผลการสาํรวจไลเคนและจดัทาํเป็นฐานขอ้มลูคุณภาพอากาศ 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “เฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง “ตรวจสอบและเฝ้าระวงั” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 : สํารวจมลพษิรอบโรงเรียน    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
ใน 1 สปัดาห์ครูและนกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่โรงเรียน  ส่วนใหญ่โรงเรียนในใจกลางเมืองก็จะเห็นแต่

ตึกรามบา้นช่อง อาคาร ถนนใหญ่หลายเสน้ตดักนัไปมา  ถา้โรงเรียนท่ีอยูช่านเมืองออกไปหน่อยก็เป็นท่ีตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม  แต่ถา้โชคดีโรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสีเขียวก็จะพอไดเ้ห็นตน้ไม ้สวน หรือลานทุ่งกวา้งๆ  แต่
ไม่ว่าโรงเรียนเราจะตั้งอยูท่ี่ใด เราน่าจะไดล้องสาํรวจอยา่งจริงจงัดวู่าสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกโรงเรียนของเรา
เป็นอยา่งไร มีแหล่งมลพิษท่ีไหนบา้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  นาํไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการ
ลดตน้เหตุหรือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศภายนอกโรงเรียน 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 สาํรวจสภาพแวดลอ้มและแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน 
 วิธีการลดตน้เหตุและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้  
 1. ครูใหน้กัเรียนนึกภาพสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน  จากนั้นใหช่้วยกนัประเมินว่า “บริเวณภายนอก
โรงเรียนของเรามีปัญหามลพษิทางอากาศหรือไม่ อยา่งไร” โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 2. จากคาํถามดงักล่าว เราจะไดมุ้มมองความเห็นหรือประสบการณ์บางคนเท่านั้น  เพ่ือใหน้กัเรียนไดสื้บคน้
เพ่ิมเติม ครูเขา้สู่กิจกรรมการออกแบบแบบสอบถาม /สาํรวจ เร่ือง “ปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน” โดยการ
สาํรวจสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน ตลอดจนสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครู และนกัเรียนชั้นอ่ืนๆ และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนเพ่ือใหไ้ดฐ้านขอ้มลู รายละเอียดท่ีชดัเจนข้ึน 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเสนอหวัขอ้ท่ีตอ้งการรู้เพื่อออกแบบและจดัทาํสอบถาม/สาํรวจ เร่ือง “ปัญหา
มลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน”   จากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละคนแบ่งหนา้ท่ีกนัไปเก็บขอ้มลู ตามแบบสอบถามท่ีได้
กาํหนดไวซ่ึ้งหวัขอ้ต่างๆท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเพื่อนาํไปสู่การป้องกนั แกไ้ขปัญหา
เร่ืองคุณภาพอากาศต่อไป   

4. นกัเรียนควรกาํหนดรัศมีรอบโรงเรียนท่ีจะสาํรวจ เช่น 1 -5 กม. และควรวางแผนการสาํรวจอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหม้ีฐานขอ้มลูท่ีสามารถใชอ้า้งอิงได ้ตลอดจนคน้ควา้ขอ้มลูอ่ืนๆ ประกอบ เช่นขอ้มลูการสาํรวจ       ไลเคน หรือ
ขอ้มลูคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศใกลโ้รงเรียนมาสนบัสนุนดว้ย 

5. รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม/แบบสาํรวจ และใหน้กัเรียนร่วมกนัระบุตาํแหน่งและทาํแผนท่ีแหล่ง
มลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน  จากนั้นสรุปและวิเคราะห์ผลเพ่ือร่วมกนัระดมความคิดเห็นหาแนวทางการแกไ้ข
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ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนรอบโรงเรียน เช่น นาํผลขอ้มลูไปยืน่ใหก้บัหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
สาํนกังานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตในพ้ืนท่ี หรือกรมควบคุมมลพษิ เป็นตน้ เพื่อนาํไปสู่
การหาวิธีการแนวทางป้องกนั แกไ้ขปัญหาเร่ืองคุณภาพอากาศภายนอกโรงเรียนต่อไป  
 

  ตัวอย่าง แบบสอบถาม/สํารวจ “ปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน” 
 

1. โรงเรียนของท่านมีปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียนหรือไม่ 
 ไม่มี         มี 

2. สาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน มีอะไรบา้ง (อาจถา่ยรูปเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบดว้ย) 
 ไอเสียรถยนต ์       การเผาขยะ 
 ฝุ่ นจากถนนใหญ่      การฝังกลบขยะ 
 ฝุ่ นจากการก่อสร้าง      การเผาศพในวดั 
 โรงงานอุตสาหกรรม (ระบ.ุ.......................................)    นํ้าเน่าเสีย 
 อื่นๆ (ระบ.ุ............................................................................................)  

3.   มลพิษทางอากาศส่งผลอะไรกบันกัเรียนและครูในโรงเรียนบา้ง 
    โรคทางเดินหายใจ/ภูมิแพ ้    ผื่นคนั 
    ผิวหนงัและเส้นผมสกปรก     สภาพโรงเรียนมีฝุ่ นละออง 
4.   ขอ้สังเกตเพิ่มเติม............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. .......... 
                      

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 แบบสอบถาม/สาํรวจ “ปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียน” 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดบนัทึก ฯลฯ 
 กลอ้งถ่ายรูป และเคร่ืองบนัทึกเสียง (กรณีสมัภาษณ์คนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรอบๆ) 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถบอกแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศภายนอกโรงเรียนได ้
 นกัเรียนออกแบบสอบถาม และเก็บขอ้มลูในหวัขอ้ปัญหามลพิษทางอากาศรอบโรงเรียนได ้
 นกัเรียนหาแนวทางการลดตน้เหตุและการบรรเทาผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “สํารวจมลพษิรอบโรงเรียน” 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง “ตรวจสอบและเฝ้าระวงั” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  9 : เขม่าควนัดําแค่ไหน    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
สาํหรับคนส่วนใหญ่ ถนนเป็นทางสญัจร  บางคนข่ีจกัรยานยนต ์บางคนป่ันจกัรยาน บางคนเดินเทา้ หรือยนื

รอรถเมลท่ี์ป้าย  แต่สาํหรับพ่อคา้แม่คา้ริมถนน ตอ้งใชชี้วิตทั้งวนัอยูท่ี่ถนน  ในช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแน่น รถติด
เต็มถนน และทุกคนัพร้อมใจกนัปล่อยควนัรถ เสมือนว่าเรายนือยูท่่ามกลางเมืองในหมอก (ควนัพษิ)  มนัทาํใหเ้ราอด
สงสยัไม่ไดว้่า ปอดเราจะเป็นอยา่งไร เมื่อเราตอ้งใชชี้วิตบนทอ้งถนนในช่วงเวลามากนอ้ยต่างกนัไป   

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถออกแบบการทดลองเปรียบเทียบปริมาณเขม่าควนัท่ีคนในทอ้งถนนจะไดรั้บใน
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงปริมาณเขม่าท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตแ์ต่ละประเภทท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจและปอดของคนสญัจรในเมือง 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 ปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจรบริเวณถนนหนา้โรงเรียน 
 การผลิตส่ือการทดลอง และออกแบบวิธีการเปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนตด์ว้ยตนเอง 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูถาม “ในแต่ละวนัท่ีเราเดินทาง หรือรอรถเมล ์เราจาํตอ้งสูดควนัพษิเขา้ไป อยากรู้หรือไม่ว่าปอดของเรา
จะดาํแค่ไหน” เป็นคาํถามท่ีใหน้กัเรียนไดต้ั้งขอ้สงสยักบัตวัเอง เพ่ือนาํไปสู่การทดลองต่อไป 
 2. กิจกรรม “ เปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนต”์ โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัออกแบบส่ือการทดลองเพื่อใชเ้ป็น
อุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีทาํใหเ้ขา้ใจถึงความสมัพนัธป์ริมาณเขม่าควนัท่ีปล่อยออกมาในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั  
 3.  นกัเรียนลงมือทาํอุปกรณ์สาํหรับการทดลอง ขั้นตอนดงัน้ี 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 นาํฝามาเจาะรูขนาดใหญ่กว่าสายยาง
เลก็นอ้ย โดยใชต้ะปูลนไฟใหร้้อน  
แลว้นาํไปเจาะตรงกลางฝาขวด 

 

3.1  นาํขวดมาลา้งใหส้ะอาด พร้อมกบัลอก
ฉลากออกใหก้ลายเป็นขวดใส 
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3.3 นาํลูกบอลเดก็เล่นแบบบีบแลว้เกิดเสียง มาแกะ
อุปกรณ์ที่ทาํใหเ้กิดเสียงออกจนเกิดเป็นรู แลว้เจาะรูดา้น
ตรงขา้มให้มีขนาดเท่ากบัดินสอ 

 

 

 

3.4 นาํสาํลีใส่ลงไปในขวดใหสู้ง  
ประมาณคร่ึงขวด โดยไม่ตอ้งอดัแน่น 

 

 

 

 

3.5 เสียบสายยางที่รูบนฝาขวด แลว้นาํเทปใสติดสายยางใหติ้ดกบัฝาขวดดา้นในเพื่อไม่ใหส้ายยางเลื่อนไปมา 

 

 

 

 

 

3.6 พนัเทปใสที่ปลายสายยางอีกดา้นหน่ึง เพื่อเสียบเขา้รู
ลูกบอล (ดา้นที่นาํอุปกรณ์ทาํใหเ้กิดเสียงออก) ไดพ้อดี 

 

 

 

 

 

 

3.7 นาํฝาขวดที่ต่อสายยางกบัลูกบอลเดก็เล่นแลว้ ปิด
ขวดใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

3.8  จะไดส่ื้ออุปกรณ์การเปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนต ์  

โดยมีการแทนค่าอุปกรณ์  ดงัน้ี 

ขวดนํ้า =  ตวัคน                   สายยาง = ระบบทางเดินหายใจ        

ลูกบอล = หนา้คน           สาํลี   =  ปอด 
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 4. เมื่อตอ้งการวดัปริมาณเขม่าควนัท่ีใด (เช่น ริมถนน ในทอ้งถนน ฯลฯ) ใหบี้บลกูบอลตามจงัหวะท่ีท่ี
เราหายใจ  บีบอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบตามเวลาท่ีกาํหนดในการทดลอง 

5. จากนั้นใหน้กัเรียนกาํหนดว่า ตอ้งการวดัปริมาณเขม่าท่ีใดบา้ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเขม่าควนัท่ีคน
ในทอ้งถนนจะไดรั้บในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั  ปริมาณเขม่าท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์และเช้ือเพลิง
แต่ละประเภท ซ่ึงนกัเรียนสามารถออกแบบไดห้ลากหลายวิธี เช่น 
 5.1 การวดัปริมาณเขม่าควนัรถยนต ์3 ชุด ในสถานท่ี (ริมถนน) และช่วงเวลาเดียวกนั โดยใช้
ระยะเวลาต่างกนั เช่น  10  20  และ 30 นาที แทนเวลาท่ีเราตอ้งใชบ้นถนน 
 5.2 การวดัปริมาณเขม่าควนัรถยนต ์10 นาที จากท่อไอเสียของรถยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนัเบนซิล  ดีเซล  และ 
นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์91  95 และ E20   
 5.3 การวดัปริมาณเขม่าควนั 10 นาที จากท่อไอเสียของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
 5.4 การวดัปริมาณเขม่าควนัรถยนต ์จากตาํแหน่งดา้นขา้ง ดา้นหนา้ และดา้นหลงัของรถยนต ์
 ท่ีกล่าวมาเป็นเพียงตวัอยา่งท่ีนกัเรียนสามารถออกแบบหาวิธีการทดลองไดน้อกเหนือจากนั้น และอยา่
ลืมในขณะทาํการทดลองนกัเรียนควรสวมหนา้กากป้องกนัฝุ่ นละอองและควนัดว้ยทุกคร้ัง  
 6. เมื่อทาํการทดลอง ครบตามเวลา และเง่ือนไขท่ีเรากาํหนด ใหล้องเปรียบเทียบสีของสาํลีท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละขวด แต่ถา้สีของลาํสีไม่แตกต่างกนัมากนกั ควรนาํนํ้ าใส่ลงในขวดท่ีวดัเขม่าควนัในปริมาณท่ีเท่ากนั       (200 
มล.) พร้อมทั้งเขยา่ และเทใส่ลงในแกว้ เพ่ือเปรียบเทียบดูสีของนํ้ าในขวดแต่ละใบ 
 7. สรุปผลการทดลอง พร้อมอภิปรายถึงปริมาณเขม่าควนัรถยนตท่ี์คนเมืองจะตอ้งเผชิญในแต่ละวนัใน
สถานการณ์และการใชเ้วลาท่ีอยูบ่นทอ้งถนน และมีผลต่อความเจ็บป่วยของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ
และปอด 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 ขวดนํ้ า 
 สายยางเสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาด 3 มม.  ยาว 45 ซม.  
 สาํลี 
 เทปใส 
 ลกูบอลยางเด็ก 

 ตะปู 
 ไฟแช็ค 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สี ฯลฯ 
 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนผลิตส่ือการทดลอง ออกแบบการเก็บขอ้มลู และทดลองการเปรียบเทียบเขม่าควนัรถยนตไ์ด ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “เขม่าควนัดําแค่ไหน”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง “ฉลาดเดินทาง” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  10 : สํารวจการเดินทาง    เวลา   2  ช่ัวโมง 

  
 ทุกวนัตอนเชา้-เยน็ เราจะเห็นภาพท่ีชินตาของผูป้กครองมารับส่งนกัเรียนอยา่งหนาแน่น  โรงเรียนท่ี
ผูป้กครองมกัขบัรถยนตม์าส่งลกูหลานเอง บริเวณหนา้โรงเรียนมกัเกิดการจราจรติดขดัยาวตลอดถนนเสน้นั้น  ยิง่ถา้
ไม่ดบัเคร่ืองยนต ์ก็ยิง่ไดก้ล่ินเหมน็จากควนัท่อไอเสียไปทัว่  บางโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลชุ้มชน นกัเรียนอาจเดินทางโดย
ใชบ้ริการรถประจาํทางสาธารณะ  นกัเรียนวยัรุ่นอาจเลือกข่ีมอเตอร์ไซค ์ หรือถา้ตามกระแสในช่วงน้ี ก็อาจป่ัน
จกัรยานคนัเก๋ๆ  ส่วนนกัเรียนบา้นใกลก้็อาจเดินมาโรงเรียน  อยา่งไรก็ตาม ใครจะเลือกเดินทางมาโรงเรียนวิธีไหน ก็
ข้ึนอยูก่บัเหตุผลแต่ละคน แต่ละครอบครัว เช่น ความสะดวกสบาย ค่าใชจ่้าย ความชอบ ฯลฯ 

แต่การเดินทางโดยรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ลว้นใชน้ํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงปล่อยก๊าซพิษและก๊าซ
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ มากนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือเพลิง ระยะเวลาการเดินทาง ฯลฯ  รถเมลแ์ละรถสาธารณะ
อ่ืนๆ ก็ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซต่างๆ เหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงท่ีขนคนไดม้ากกว่าหลายเท่า 

คงเป็นการดี หากเราไดส้าํรวจวิธีเดินทางของนกัเรียนในหอ้งสาํหรับเป็นฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนรู้อ่ืนๆ หรือใชเ้พ่ือพิจารณาว่า ถา้ตอ้งการเดินทางอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจและมองเห็นความแตกต่างของการเลือกใชพ้าหนะในการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

พ้ืนท่ีบนถนนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่ปัญหามลพิษทางอากาศ  

 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 สภาพปัญหาการจราจรรอบโรงเรียน 
 การเปรียบเทียบการใชพ้าหนะแต่ละประเภทในการเดินทาง 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูถาม “ในระหว่างทางท่ีนกัเรียนเดินทางมาโรงเรียนประสบปัญหาการจราจรติดขดัหรือไม่” นกัเรียน
ร่วมกนัตอบพร้อมบอกเสน้ทางท่ีตนเองเดินทางจากบา้นมาโรงเรียน  ครูถามต่อว่า “คิดว่าสาเหตุหลกัของการเกิด
ปัญหารถติดมาจากอะไร” 
 2. ครูชวนนกัเรียนพดูคุยถึงความจาํเป็นและเหตุผลของการใชพ้าหนะแต่ละชนิดในการเดินทาง พร้อมทั้ง
สอบถามพาหนะหลกัในการเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน โดยใชรู้ปแบบการยกมือตอบแบบง่ายๆ และบนัทึก
จาํนวนบนกระดาน โดยแยกประเภท ดงัน้ี  

 เดิน 

 จกัรยาน  

 ระบบขนส่งมวลชน เช่น  รถโดยสารประจาํทาง เรือ BTS MRT รถตู ้



 

เอกสารภาคผนวก ก.   49 

 

 รถยนต ์รถแท็กซ่ี 

 รถจกัรยานยนต ์  

 3. ครูสรุปจาํนวนนกัเรียนท่ีเดินทางดว้ยพาหนะต่างๆ เพ่ือใหน้กัเรียนรู้วิธีการเดินทางของเพ่ือนๆ ในชั้น โดย

จาํแนกว่านกัเรียนท่ีเดินทางโดยพาหนะต่างประเภทกนัมก่ีีคน  จากนั้นใหจ้าํลองสถานการณ์การใชพ้ื้นท่ีถนน

เปรียบเทียบระหว่างการเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั และการใชร้ถโดยสารประจาํทาง และการใชจ้กัรยานหรือเดิน 

โดยมีวิธีการดงัน้ี (ยกตวัอยา่งนกัเรียน 30 คน ใชร้ถเมล ์10 คน รถยนตส่์วนตวั 10 คน จกัรยานยนต ์5 คน จกัรยาน 2 คน 

เดิน 3 คน ) 

 จากนั้นใหค้รูวาดภาพส่ีเหล่ียม วงรี เสน้ตรง วงกลมเลก็ ท่ีเป็นตวัแทนของพาหนะในการเดินทาง โดย

การกาํหนดขนาดของการวาดใหส้อดคลอ้งกบัขนาดของพาหนะโดยสาร เช่น รถโดยสารมีขนาดใหญ่สุด รองลงมาคือ

รถเมล ์รถยนตส่์วนตวั จกัรยานยนต ์จกัรยาน และสุดทา้ยคือการเดิน ดงัน้ี 

 

 

 
4. ครูใหน้กัเรียนอภิปรายถึงภาพท่ีแสดงถึงการใชพ้าหนะจริง (1), ภาพสมมุติ 1 ท่ีถา้ทุกคนข้ึนรถเมล ์(2), 

และภาพสมมุติ 2 ถา้หากนกัเรียนหนัมาข้ึนรถเมล ์ข่ีจกัรยาน และเดินเท่าท่ีจะทาํได ้(3)  เปรียบเทียบการใชพ้ื้นท่ีและ
ความเป็นไปไดจ้ริงในการเปล่ียนแปลงวิธีการเดินทาง 
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5. ใหน้กัเรียนดภูาพต่อไปน้ี แลว้อภิปรายว่า นกัเรียนคิดเห็นและรู้สึกอยา่งไร 

 
ภาพ : http://urbanist.typepad.com/.a/6a00d83454714d69e2017d3c37d8ac970c-popup 
 
จากนั้นครูสรุปใหน้กัเรียนเห็นถึงการใชพ้ื้นท่ีถนนซ่ึงถา้ทุกคนต่างกข็บัรถยนตม์าถนนกจ็ะหนาแน่นไปดว้ย

จาํนวนรถยนต ์ หากเราสามารถปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางในรูปแบบท่ีใชร้ะบบขนส่งมวลชนมากยิง่ข้ึนก็ยิง่ทาํให้
การจราจรบนถนนโล่งข้ึน และถา้ใครสามารถเปล่ียนมาป่ันจกัรยานหรือการเดินมาโรงเรียนไดจ้ะยิง่ทาํใหเ้รามีพ้ืนท่ี
ในถนนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงครูควรเช่ือมโยงประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากพาหนะต่างๆดว้ย 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 กระดาษปรู๊ฟ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สี ฯลฯ 
 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการใชพ้าหนะแต่ละประเภทในการเดินทางโดยคาํนึงถึงการใชพ้ื้นท่ี
ถนน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง “ฉลาดเดินทาง” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  11 : เส้นทางหรรษา    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
เมื่อเชา้เราเดินทางมาโรงเรียนอยา่งไร  หลายคนคงตอบโดยทนัทีว่า พ่อขบัรถมาส่ง นัง่รถตูโ้รงเรียน นัง่รถ

สองแถว ข่ีมอเตอร์ไซค ์ป่ันจกัรยาน หรือเดิน เพราะเป็นวธีิเดินทางท่ีเราคุน้เคยอยูทุ่กวนั  แต่ถา้เม่ือไรท่ีเราตอ้ง
เดินทางไปสถานท่ีใหม่ๆ เช่น บา้นเพ่ือน เท่ียวพิพิธภณัฑ ์เล่นกีฬา สมคัรเรียนพิเศษ ซ้ือเส้ือผา้ ฯลฯ เราคงตอ้งศึกษา
และหาวิธีเดินทางไปใหถึ้ง  ความสนุกอาจอยูท่ี่การไดผ้จญภยักบัเสน้ทางใหม่ๆ  และจะใหดี้ เราน่าจะคาํนึงถึง
รูปแบบการเดินทางท่ีเราจะปล่อยมลพิษทางอากาศไดน้อ้ยท่ีสุดดว้ย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจรูปแบบและวิธีการเดินทางท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระยะเวลา ความปลอดภยั     และ

การปล่อยมลพิษทางอากาศใหน้อ้ยท่ีสุด นาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ดินทางอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  
 เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียของวิธีการเดินทางแต่ละรูปแบบ 
 การเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูตั้งคาํถาม “ในชีวิตประจาํวนันกัเรียนเดินทางโดยใชพ้าหนะชนิดใดบา้ง และคิดว่าพาหนะใดสะดวก
และเหมาะสมสาํหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ” 
 2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  คาํถามน้ีจะสะทอ้นพฤติกรรมและทศันคติในการเดินทางของนกัเรียน
ได ้โดยครูควรทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํคอยจบัประเด็นท่ีสาํคญั พร้อมสรุป 
 3. ครูจดักิจกรรมสถานการณ์จาํลอง “เสน้ทางหรรษา” เพื่อใหน้กัเรียนเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสีย เพื่อหา
รูปแบบวิธีการเดินทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีกาํหนด และคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเดินทาง 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 แบ่งนกัเรียนออกเป็นแต่ละกลุ่ม โดยมีสมาชิกเฉล่ียกลุ่มละ 5-6 คน 
 3.2 ครูใหน้กัเรียนพดูคุยกนัภายในกลุ่มและกาํหนดสถานท่ีท่ีนกัเรียนจะเดินทาง นอกเหนือจากเสน้ทาง
ปกติ  แลว้นาํเขา้สู่การจาํลองสถานการณ์การเดินทางจากบา้นไปยงัท่ีต่างๆ (ขอยกตวัอยา่งสมมติดงัน้ี บา้นนกัเรียนอยู่
ในซอยระยะทางถึงปากซอยไม่เกิน 100 ม. บริเวณท่าเตียน) เพื่อไปทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น 

 สอบสมัภาษณ์เพื่อสมคัรเรียนพิเศษ แถวสีลม (7 กม.) 
 ออกกาํลงักายท่ีโรงยมิของหมู่บา้น  (500 ม.) 
 เดินทางไปโรงเรียน แถวบางลาํพ ู(1 กม.) 
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 ไปบา้นเพ่ือน แถวบางแค (20 กม.) 
 ไปหา้งสรรพสินคา้ แถวสยาม (6 กม.) 
 ไปซ้ือเส้ือผา้ แถวประตูนํ้ า  (5 กม.)  
 

3.3 ใหน้กัเรียนเลือกรูปแบบวิธีการเดินทางโดยพาหนะต่างๆ โดยคาํนึงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่นใชร้ถโดยสารประจาํทาง รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)         จกัรยาน เรือ
โดยสาร และเดิน ฯลฯ โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ขา้งล่างน้ี  

 ความแออดัของการจราจรในแต่ละเสน้ทาง (เสน้ทางท่ีเราจะเดินทางไปรถติดหรือไม่) 
     นอ้ย / ปานกลาง / มาก 
 ค่าใชจ่้าย  (บอกค่าใชจ่้ายตามจริง) 
 ระยะเวลาท่ีใช ้ (บอกระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง) 
 การใชพ้ื้นท่ีบนถนน (เทียบกบัขนาดของพาหนะ และจาํนวนผูโ้ดยสาร) 
     มอเตอร์ไซค ์ จกัรยาน  เดิน = นอ้ย 
     รถโดยสารประจาํทาง  = ปานกลาง 
     รถยนตส่์วนบุคคล รถแท็กซ่ี = มาก      
 การปล่อยมลพิษ 
    ไม่ปล่อย / นอ้ย / ปานกลาง / มาก 
 ความสะดวกสบาย 
     นอ้ย  /  ปานกลาง  /  มาก  
 ผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 
     นอ้ย  /  ปานกลาง  /  มาก  
 ความเส่ียงและความปลอดภยัในการเดินทาง 
     นอ้ย /  ปานกลาง   /  มาก  
 ประสิทธิภาพของพาหนะในการเดินทาง 
    นอ้ย  /  ปานกลาง  /  มาก   
 

3.4 นกัเรียนระดมสมองเก่ียวกบัวิธีเดินทางและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้บนัทึกลงในตารางบนกระดานเพื่อ
นาํเสนอ ตามตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งตารางสรุปการเดินทาง 
 

เสน้ทาง 
การเดินทาง 

รูปแบบ 
วิธีเดินทาง 

ความ 
แออดั 

ค่าใช ้
จ่าย 

ระยะ 
เวลา 

การใชพ้ื้นที ่
บนถนน 

การ
ปล่อย 
มลพิษ 

ความ
สะดวก 
สบาย 

ผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

ความเส่ียง
ในการ
เดินทาง 

ประสิทธิภาพ
ของพาหนะ 

ท่าเตียน– สีลม 
( 7 กม.) 

เดิน – นัง่รถเมล์ไปสยาม 
– รถไฟฟ้าไปสีลม 

มาก 23 บาท 1.30 ชม. นอ้ย (ใช้
ขนส่ง

สาธารณะ) 

นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 

โรงยมิหมู่บา้น 
( 500 เมตร) 

ป่ันจกัรยาน นอ้ย 0 3 นาท ี นอ้ย ไม่ปล่อย  มาก นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 

... 
(ทาํจนครบทุกขอ้) 

          

 
3.5 แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอแลกเปล่ียนกบัเพื่อนในหอ้ง แลว้ช่วยกนัอภิปรายวิธีเดินทางในแต่ละ

เสน้ทางว่า : 
 วิธีการเดินทางแบบใดท่ีปล่อยมลพิษนอ้ย ใชพ้ื้นท่ีบนถนนนอ้ยท่ีสุด ปลอดภยัสาํหรับผูเ้ดินทาง  
 สามารถใชเ้ดินทางจริงไดห้รือไม่  เราสามารถปรับเปล่ียนอยา่งไรเพ่ือใหเ้ดินทางไดจ้ริงและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. ครูอาจใหน้กัเรียนเดินทางตามแผนดงักล่าว แลว้นาํผลมาอภิปรายว่า ทาํไดจ้ริงหรือไม่ มีขอ้ดี ความ

สะดวกสบาย หรืออุปสรรคใดในการเดินทางบา้ง และสามารถปรับเปล่ียนวิธีเดินทางใหเ้หมาะสมข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 กระดาษปรู๊ฟ  
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 

    นกัเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียเพื่อหารูปแบบวิธีการเดินทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์
ท่ีกาํหนด และคาํนึงถึงการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “เส้นทางหรรษา”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง “ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  12 : ร่มไม้และลานปูน   เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
ถา้ใหเ้ลือกระหว่างการนัง่ตากแดดกลางแจง้หรือนัง่อยูใ่ตต้น้ไม ้ทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่าขอเลือกขอ้

หลงัเพราะคงไม่มีใครท่ีอยากนัง่ ยนื หรือเดินตากแดด  เหตุผลหลกัๆ คือแดดมนัร้อน ทรมาน เหง่ือไหลไคลยอ้ย เด๋ียว
ผวิคลํ้า เด๋ียวป่วยเป็นไขไ้ม่สบาย  แต่เราไม่เคยเห็นอยา่งชดัเจนเลยว่า อุณหภูมิในท่ีต่างๆ ซ่ึงมีตน้ไมร่้มคร้ึม แตกต่าง
จากอุณหภูมิในบริเวณท่ีท่ีมีตน้ไมน้อ้ยหรือไม่มีตน้ไมเ้ลยแตกต่างกนัอยา่งไร  กิจกรรมน้ีจะทาํใหทุ้กคนเห็นส่ิงท่ี
เป็นอยูไ่ดช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยการทดลองง่ายๆ ท่ีใครๆ ก็ทาํได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและรู้ว่าตน้ไมใ้หญ่ช่วยลดอุณหภูมิ 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 วิธีการใชเ้ทอร์โมมิเตอร์เพื่อวดัอุณหภูม ิ

 ออกแบบวิธีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างใตต้น้ไมแ้ละลานปูนกลางแจง้ 
 ประโยชนข์องตน้ไม ้โดยเฉพาะการช่วยลดอณุหภูมิและขอ้ดีอ่ืนๆ ต่อบรรยากาศ 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหน้กัเรียนบอกเล่าประสบการณ์ของการออกไปสาํรวจไลเคนแต่ละสถานท่ีว่ามีความแตกต่างกนัเช่น
ไรบา้ง  สาํรวจไลเคนบนตน้ไมช้นิดใดบา้งและท่ีไหนมีความร่มร่ืนมากท่ีสุด เพ่ือใหน้กัเรียนเร่ิมคิดถึงความสาํคญัของ
ตน้ไมใ้หญ่ท่ีใหค้วามร่มร่ืนและช่วยลดอุณหภูม ิ

2. ครูตั้งคาํถามเพ่ือเปิดประเดน็ “ ถา้ใหเ้ลือกระหว่างการไปนัง่เล่นบริเวณลานปูนและใตต้น้ไม ้ นกัเรียนจะ
เลือกท่ีไหน เพราะอะไร”  จากคาํถามน้ีเช่ือว่านกัเรียนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปนัง่เล่นบริเวณใตต้น้ไม ้เพราะว่าตน้ไมมี้
อากาศเยน็กว่าลานปูน 
 3. จากนั้นจึงนาํเขา้สู่คาํถาม “เพราะเหตุใดนัง่ใตต้น้ไมถึ้งเยน็กว่า”  “นกัเรียนคิดว่าเยน็กว่าก่ีองศา”  และ “ถา้
ไปนัง่เล่นท่ีใตอ้าคาร จะเยน็กว่าใตต้น้ไมห้รือไม่”  ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 4. ครูนาํเขา้สู่กิจกรรม “ร่มไมแ้ละลานปูน” เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของแต่ละสถานท่ี ว่าแตกต่างกนัมาก
นอ้ยเพียงใด มีขั้นตอน ดงัน้ี 

    ครูอธิบายวิธีการทดลองคร่าวๆ โดยเฉพาะการใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ซ่ึงนบัว่าเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการ
ทดลองคร้ังน้ี 

วิธีใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ 
- จบัเทอร์โมมิเตอร์ท่ีปลายหรือหอ้ยเทอร์โมมิเตอร์ไวก้บัขาตั้งในบริเวณท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิ ให้

ดา้นกระเปาะอยูสู่งจากพ้ืนประมาณ 30 ซม. นาน 5 นาที 
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- อ่านค่าอุณหภูมิท่ีได ้โดยใหส้ายตาอยูร่ะนาบเดียวกบัขีดอุณหภูมิท่ีเทอร์โมมิเตอร์แสดงค่า 
    จากนั้นใหน้กัเรียนออกแบบวิธีการการเก็บขอ้มลูเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างใตต้น้ไม ้และลาน

ปูน หรือจะเพ่ิมสถานท่ีเปรียบเทียบอีกก็ได ้เช่น บริเวณใตอ้าคาร ใตห้ลงัคาผา้ใบหรือสงักะสี  
ในเรือนเพาะชาํ ฯลฯ เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

    ดาํเนินการทดลองโดยเทอร์โมมิเตอร์ (แต่ละสถานท่ีควรใชเ้ทอร์โมมิเตอร์อยา่งนอ้ย  2 อนัเพื่อ
ความแม่นยาํของขอ้มลู) เก็บขอ้มลูอุณหภูมิ ทุกๆ 1 ชัว่โมง เร่ิมตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ี
เปล่ียนแปลงทุกชัว่โมง  

    นกัเรียนสามารถตั้งอุปกรณ์ท้ิงไวใ้นช่วงเวลาท่ีทาํการทดลอง และคอยจดบนัทึกทุกชัว่โมง  
นกัเรียนอาจนาํเสนออุณหภูมิรายชัว่โมงข้ึนบอร์ดกลางเพ่ือแสดงอุณหภูมิของสถานท่ีนั้นๆ  เพื่อเผยแพร่ขอ้มลู 

 นกัเรียนรวมรวบขอ้มลู สรุปผล และวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง และนาํมาเสนอร่วมกนัใน
ชั้นเรียนเพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างใตต้น้ไม ้ลานปูน และสถานท่ีอ่ืนๆ 

 
 ตวัอยา่งตารางเปรียบเทียบอุณหภูม ิ

 

เวลา 
อุณหภูมิตาํแหน่งท่ีทดลอง (°C) สภาพทอ้งฟ้า 

ณ ช่วงเวลานั้น ใตต้น้ไม ้ ลานปูนกลางแจง้ ใตอ้าคาร ใตห้ลงัคาสงักะสี 
08.00 น. 28 31 29 30 มีแสงแดดจดั 
09.00 น.      

      
 
 5. อภิปรายต่อเน่ืองถึงความสาํคญัและประโยชนข์องตน้ไม ้ว่าตน้ไมม้กีลไกใดท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิรอบๆ เยน็
สบาย   และท้ิงทา้ยคาํถามใหน้กัเรียนไดล้องสาํรวจความรู้สึกของตนเองว่า “นอกจากความเยน็สบายแลว้ ทาํไมเราจึง
รู้สึกร่มร่ืน สบายกาย สบายตาเม่ือนัง่ใตต้น้ไมใ้หญ่” 
  6. จากนั้นใหน้กัเรียนวางแผนการเผยแพร่ขอ้มลูใหน้กัเรียนในโรงเรียนเกิดความตระหนกั และเห็นคุณค่า
ของตน้ไมด้ว้ย เช่น มกีารจดับอร์ดนิทรรศการ หรือการตดัต่อคลิปการทดลองเพื่อฉายในหอ้งประชุม โรงอาหาร หรือ
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละเฟซบุ๊กของโรงเรียน 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 เทอร์โมมิเตอร์จาํนวน 2 อนั / สถานท่ีวดัอุณหภูม ิ
 ขาตั้งเทอร์โมมิเตอร์ 
 กระดาษปรู๊ฟ 
 บอร์ดนิทรรศการ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
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การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ในการวดัอุณหภูม ิ
 นกัเรียนสามารถออกแบบการทดลองและเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของแต่ละสถานท่ีได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของตน้ไมใ้นการช่วยลดอุณหภูมิได ้

 
ตวัอย่างภาพกจิกรรม “ร่มไม้และลานปูน”     
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4  เร่ือง “ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  13 : ต้นไม้ในโรงเรียน    เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
 เป็นธรรมดาท่ีเราจะพบเห็นตน้ไมแ้ต่ละชนิดท่ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไป ตั้งแต่ราก 
โคนตน้ ลาํตน้ เปลือกไม ้ก่ิงกา้นสาขา ใบไม ้ดอก ผล สูงไปจนถึงเรือนยอด ซ่ึงตน้ไมแ้ต่ละตน้ก็มีจุดเด่น ความ
สวยงามท่ีไม่เหมือนกนั  แต่จะมีใครบา้งท่ีไดเ้คยลองสงัเกตดูว่า ตลอดเวลาตน้ไมแ้ต่ละตน้ก็มีส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย
มาเยีย่มเยอืน เช่นนกอพยพก็มาขออาศยัเป็นคร้ังเป็นคราว นกบางชนิดทาํรัง ทาํโพรงอยูอ่ยา่งถาวร หนอนผเีส้ือขอ
พลางตวัเป็นลายตน้ไมเ้พื่อหลบภยั กระรอกหากินกบัผลของตน้ไม ้ไลเคนยงัขออาศยัเปลือกไมไ้วย้ดึเกาะ แมแ้ต่คน
เองก็ขอใชใ้ตร่้มไมเ้ป็นแหล่งนัง่เล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ ฯลฯ ทั้งหมดก็ลว้นแต่ตอ้งมาพ่ึงพาอาศยัตน้ไม ้ นบัไดว้่าเกือบ
ทุกชีวิตมีความสมัพนัธก์บัตน้ไมท้ั้งส้ิน  แลว้ในโรงเรียนของเราล่ะ มีตน้ไมส้กัก่ีชนิดอะไรบา้ง รวมกนัแลว้มีทั้งหมด
ก่ีตน้ และส่ิงมีชีวิตอะไรบา้งท่ีแวะเวียนกนัมาใชป้ระโยชนจ์ากตน้ไม ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจาํแนกพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด และเขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตน้ไม ้และความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตท่ีเก้ือกลูกนั เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของตน้ไมใ้หญ่
ในเมือง 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ชนิดพนัธุแ์ละการจาํแนกลกัษณะของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ไมแ้ละการดาํรงชีวติของมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
 ความหลากหลายของสตัวแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนกบัตน้ไมแ้ต่ละชนิด 
 ประโยชน์และคุณค่าของตน้ไมใ้หญ่ในเมือง 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ใหน้กัเรียนบอกช่ือตน้ไมพ้ร้อมลกัษณะเด่น มาอยา่งนอ้ยคนละ 1 ชนิด โดยมคีรูคอยรวบรวมรายช่ือ ซ่ึง
คาํถามน้ีเป็นการทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนว่ารู้จกัชนิดของตน้ไมม้ากนอ้ยเพียงใด 
 2. ครูบรรยายความรู้พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตน้ไม ้เช่น ส่วนประกอบของตน้ไม ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของตน้ไม ้วิธีการจาํแนกพนัธุไ์ม ้ประโยชน์ท่ีคน้ไดรั้บจากตน้ไมช้นิดนั้นๆ ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม และจดัโซนสาํหรับการสาํรวจตน้ไมใ้นบริเวณโรงเรียน หรือพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้
โรงเรียน เพ่ือฝึกการจาํแนกพนัธุไ์มท่ี้พบไดท้ัว่ไปในกรุงเทพฯ 

4. สาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสาํรวจตน้ไม ้ไดแ้ก่ แบบสาํรวจ คู่มือจาํแนกพนัธุไ์ม ้สายวดั กลอ้งถ่ายรูป และ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  
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 5. ในระหว่างสาํรวจตน้ไมใ้นโรงเรียน นกัเรียนควรสงัเกตดูส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีพบพร้อมจดบนัทึกรายละเอียด
เพ่ือนาํไปสู่การอภิปรายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ไมแ้ละการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดยครูอาจตั้งคาํถาม
เพ่ือใหน้กัเรียนช่างสงัเกตมากข้ึน เช่นคาํถามท่ีข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “ทาํไม”. 

  ตัวอย่าง แบบสํารวจต้นไม้ 
 

ช่ือสามญั ..................................................................... ช่ือวิทยาศาสตร์.........................................................................  
สถานที่พบ...................................................................ลกัษณะทางกายภาพ.................................................................. 

 
ขนาดเส้นรอบวง (ซม.) 
 

ความสูง (เมตร) โดยประมาณ  

รูปร่างของเรือนยอด 
 
 
(ถ่ายภาพประกอบ) 

เปลือกไม ้(อธิบายลกัษณะ และผิวสัมผสั) 
 
 
(ถ่ายภาพประกอบ) 

ใบไม ้ (อธิบายลกัษณะ และผิวสัมผสั) 
 
 
(ถ่ายภาพประกอบ) 

ดอกไม ้
 
 
(ถ่ายภาพประกอบ) 

ผลและเมลด็ 
 
 
(ถ่ายภาพประกอบ) 

ขอ้สังเกตอื่นๆและความประทบัใจ 

 
 

ตัวอย่าง  แบบสํารวจส่ิงมีชีวิตบริเวณต้นไม้ 
 

 

 

ช่ือต้นไม้ 

 

ช่ือส่ิงมีชีวิต 
ที่พบ 

 

ช่วงเวลา 
 

ตําแหน่งที่พบ 
 

กิจกรรมที่พบ 

พื้นดิน ลําต้น เรือนยอด 
ตน้ไทร กระรอก 10.00 น. X   กาํลงักินลูกไทรท่ีหล่นบนพื้นดิน 
นนทรี แมงมุม 13.00 น.  X  เกาะเปลือกไมอ้ยูน่ิ่งๆ พรางตวั 
ประดู่ มด 08.00 น. X   มดเดินขบวนเขา้ออกในรัง 

 
 6. หลงัจากการสาํรวจ ใหน้กัเรียนสร้างช้ินงานออกมานาํเสนอรายช่ือตน้ไม ้และส่ิงมีชีวิตท่ีพบ โดยมีครู
รวบรวมรายช่ือทั้งหมด เพ่ือจดัเก็บเป็นฐานขอ้มลูความหลากหลายของตน้ไมแ้ละส่ิงมีชีวิตในโรงเรียนต่อไป และจาก
กิจกรรมน้ี นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ มีทกัษะในการจาํแนกชนิดพนัธุต์น้ไมเ้พ่ิมข้ึน และยงัมีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์
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ระหว่างตน้ไมแ้ละการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถสาํรวจเสียงของสตัวร์อบบริเวณ
ตน้ไม ้และจดจาํเสียงเพื่อเลียนแบบเสียงทายกบัเพื่อนๆได ้
 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายประโยชน์และคุณค่าของตน้ไมใ้หญ่ในเมือง เช่น 

   เป็นแหล่งอาหาร ถ่ินอาศยั หรือทาํรังของส่ิงมีชีวิต  ตน้ไมใ้หญ่บางตน้มีส่ิงมีชีวิตอาศยัหลากหลาย
มาก 

   ช่วยดูดซบัมลพิษทางอากาศ 
   ช่วยลดอุณหภูมิจากสภาพอากาศภายนอก ฯลฯ เป็นตน้ 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 คู่มือรายช่ือตน้ไมใ้นกรุงเทพฯ 
 แบบสาํรวจตน้ไม ้และแบบสาํรวจส่ิงมีชีวิตบริเวณตน้ไม ้
 สายวดั  
 กลอ้งถ่ายรูป  
 กระดาษปรู๊ฟ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 
 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถจาํแนกชนิดพนัธุต์น้ไมท่ี้พบไดท้ัว่ไปในกรุงเทพฯ ได ้
 นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ไมแ้ละการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายประโยชน์และคุณค่าของตน้ไมใ้หญ่ในเมืองได ้
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4  เร่ือง “ดูแลและปลูกต้นไม้ใหญ่” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  14 : อนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน    เวลา   2  ช่ัวโมง 

  
 เราอาจพบว่าในโรงเรียนหรือชุมชนเมืองส่วนใหญ่มกัจะมีตน้ไมใ้หญ่ไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีตั้งอยู่
ชานเมือง  ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมียงัทาํหนา้ท่ีสร้างออกซิเจน ดดูซบัมลพิษต่างๆ เป็นเสมือนกาํแพงธรรมชาติท่ีป้องกนัฝุ่ น
ละออง เป็นเหมือนร่มขนาดใหญ่ท่ีทั้งใหร่้มเงา และความเยน็ เป็นแหล่งหากิน เป็นบา้นหรือท่ีพกัพิงอาศยัของพืชและ
สตัว ์ฯลฯ  จะดีแค่ไหนถา้พวกเราจะช่วยกนัดูแลรักษาตน้ไมเ้ดิมท่ีมีใหแ้ข็งแรง ไมล้ม้ง่ายเมื่อมีพายมุา หรือรอดพน้
จากการโค่นท้ิง  หรือปลกูตน้ไมเ้พ่ิมข้ึนมา  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในโรงเรียนและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สภาพพ้ืนท่ี และสามารถลงมือปลกูตน้ไมไ้ดถ้กูตอ้งตามขั้นตอน 
  

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
 ตน้ไมใ้หญ่ในโรงเรียน หรือชุมชน 
 แนวทางและวิธีการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในโรงเรียน หรือชุมชน 

 ขั้นตอนและวิธีการปลกูตน้ไมใ้หเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนออกไปสาํรวจตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน โดยบอกช่ือตน้ไม ้ตาํแหน่งท่ีตั้ง และบอก
รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น เป็นตน้ไมใ้หญ่ท่ีเก่าแก่เหมาะแก่การอนุรักษ ์ เป็นตน้ไมท่ี้เส่ียงต่อการโค่นลม้เมื่อมีลมแรง 
หรือตน้ไมใ้หญ่ตน้น้ีเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจของคนในชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 วางแผนเตรียมการสาํรวจตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีในโรงเรียนและชุมชน 
 สาํรวจและจดบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัตน้ไมใ้หญ่ในโรงเรียนและชุมชน 
 พดูคุยแลกเปล่ียนกบัครู หรือชาวบา้นเก่ียวกบัตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้ท่ีเราสาํรวจ เช่นประวติัความ

เป็นมา ลกัษณะพิเศษของตน้ไม ้ความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ไมแ้ละคนในชุมชน หรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ
ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้ ฯลฯ 

 ทาํแผนท่ีแสดงตน้ไมใ้หญ่ในโรงเรียนและชุมชนท่ีเราทาํการสาํรวจเพื่อเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มลู 
 2. นกัเรียนออกมานาํเสนอ และร่วมกนัอภิปรายเพื่อเลือกวา่ตน้ไมใ้หญ่ตน้ใดท่ีควรอนุรักษ ์หรือควรไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งเร่งด่วน และเราจะมีแนวทางหรือวิธีการช่วยเหลือตน้ไมใ้หญ่เหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 
 3. เมื่อนกัเรียนไดข้อ้สรุปแลว้ ครูควรใหน้กัเรียนวางแผนดาํเนินการเพื่อนาํไปสู่การอนุรักษ ์หรือการดูแล
รักษาตน้ไม ้เช่น ถา้พบว่ามีตน้ไมใ้หญ่ท่ีเส่ียงต่อการโค่นลม้ในโรงเรียนจะตอ้งแจง้อาจารยฝ่์ายอาคารสถานท่ี หรือใน
ชุมชนควรแจง้ผูน้าํชุมชน หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในเขตพ้ืนท่ี  หรือถา้พบว่ามีตน้ไมใ้หญ่ท่ีควรอนุรักษไ์ว ้
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นกัเรียนควรร่วมกนัวางแผนคิดกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหค้นในโรงเรียนหรือชุมชนมองเห็นคุณค่าของตน้ไมด้งักล่าว เป็น
ตน้ 
 4. ในกรณีของโรงเรียนหรือชุมชนท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ ครูอาจใหน้กัเรียนร่วมกนัวางแผนเพื่อปลกูตน้ไม ้
เพ่ิมเติม โดยเร่ิมจากการจุดประเด็นใหน้กัเรียนฉุกคิดว่า “ถา้เราอยากปลกูตน้ไมส้กัหน่ึงตน้ เราอยากจะปลกูตน้อะไร 
ท่ีไหนและเพราะอะไร” และจะมีวิธีดูแลรักษาใหต้น้ไมเ้ติบโตงอกงามอยา่งไร 
  5. นกัเรียนแต่ละคนคงมีตน้ไมใ้นฝันท่ีอยากจะปลกู  บางคนเลือกท่ีจะปลกูตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงา หรือตน้ไมท่ี้มี
ดอกสวยงาม หรือมีผลไวกิ้น  บางคนก็อยากปลกูเพ่ือใหเ้ป็นแนวร้ัวของโรงเรียนเพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง ฯลฯ ซ่ึง
นกัเรียนควรไปศึกษาหาขอ้มลูทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ไมท่ี้ตนเองอยากปลกูและเหตุผลเพราะอะไร  
 6.  นกัเรียนมานาํเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั  จากนั้นครูยกตวัอยา่งพ้ืนท่ีในโรงเรียนว่า “ถา้เรา
จะปลกูตน้ไมใ้นโรงเรียนหรือในชุมชน เราควรปลกูตน้อะไร” และร่วมกนัวางแผนในขั้นตอนต่อไป 

7. สาํรวจพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนหรือชุมชน เพ่ือหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลกูตน้ไม ้โดยในขั้นตอนน้ี 
ครูและนกัเรียนในชั้นควรจะประสานไปยงัผูบ้ริหารของโรงเรียนเพ่ือเป็นการขออนุญาต และขอความร่วมมือในการ
ทาํกิจกรรม  

8. สาํหรับกิจกรรมต่อเน่ือง ครูควรเชิญผูรู้้ดา้นการปลูกตน้ไมใ้หญ่มาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ ก่อนจะเตรียมตน้ไมส้าํหรับปลกู อุปกรณ์สาํหรับการปลกู และวิธีการดูแลตน้ไมใ้หง้อกงามดี  พร้อม
ทั้งลงมือปลกูตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้ และครูควรใหน้กัเรียนเป็นผูดู้แลตน้ไมต้ลอดระยะเวลาท่ีนกัเรียนอยู่
ในโรงเรียน 

9. สรุปร่วมกนัถึงกิจกรรมการปลกูตน้ไม ้พร้อมซกัถามถึงความรู้สึกท่ีไดม้ีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และ
หาแนวทางในการอนุรักษต์น้ไมใ้นโรงเรียนและชุมชนต่อไป ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสามารถท่ีจดัทาํเป็นแผนพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนได ้ซ่ึงนบัเป็นการอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ือง  
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 คู่มือการปลกูตน้ไม ้
 ตน้ไมท่ี้จะนาํมาปลกู 
 อุปกรณ์สาํหรับปลกูตน้ไม ้
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 
 

การวดัและประเมนิผล 

 นกัเรียนสามารถออกสาํรวจตน้ไมใ้นโรงเรียนหรือชุมชนและออกมานาํเสนอได ้
 นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางการ ดูแลรักษาตน้ไมใ้หญ่ท่ีเหมาะกบัสภาพพ้ืนท่ีได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุผลของการปลกูตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

 นกัเรียนลงมือปลกูตน้ไมไ้ดถ้กูตอ้งตามขั้นตอนและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีได ้
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   ตวัอย่างภาพกจิกรรม “อนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน” 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  15 : รูปแบบการส่ือสาร   เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
คงมีหลายต่อหลายคร้ังท่ีเวลาเรามีเร่ืองประทบัใจท่ีตอ้งการอยากจะเล่าใหเ้พ่ือนฟัง เราคงหวงัอยากใหเ้พ่ือน

เกิดอารมณ์ร่วมตาม และมีความรู้สึกเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีเราไดพ้บเจอมา  บ่อยคร้ังเป็นการเล่าสู่กนัฟังแบบปากเปล่า หรือ
การอวดภาพถ่ายประกอบการคุยอยา่งสนุกสนาน แต่วิธีเหล่าน้ีคงทาํไดอ้ยา่งสนุกสนานถา้เป็นการเล่าในวงเลก็ของ
กลุ่มเพ่ือนสนิท  แต่ถา้เราตอ้งการส่ือสารในเน้ือเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เช่นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัคนกลุ่มใหญ่ เราจะมีวิธี
บอกเล่าใหง่้าย และน่าสนใจ แต่ไม่ท้ิงเน้ือหาสาระท่ีเราตอ้งการจะส่ือสารออกไปไดอ้ยา่งไร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบกิจกรรมสาํหรับการณรงคแ์ละเผยแพร่เร่ืองคุณภาพ
อากาศสู่สงัคม 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ความหมายและความสาํคญัของการส่ือสาร 

 รูปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีน่าสนใจ 
 ออกแบบกิจกรรมสาํหรับการรณรงคแ์ละเผยแพร่ 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูตั้งคาํถามนกัเรียนว่า “ทาํไมเราถึงอยากจะเล่าเร่ืองท่ีเราพบเจอมาในแต่ละวนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ประทบัใจ เสียใจ ต่ืนเตน้ ฯลฯ ใหเ้พื่อนไดรั้บรู้” โดยใหน้กัเรียนเขียนสรุปเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

 ท่ีผา่นมา มีเร่ืองใดท่ีเรารู้สึกอยากเล่าใหเ้พื่อนฟังมากท่ีสุด เพราะอะไร 
 ส่วนใหญ่เร่ืองท่ีเล่า จะมีผูฟั้งจาํนวนก่ีคน 
 นอกจากการเล่าดว้ยปากเปล่า เรามีรูปภาพใหดู้ หรือมีส่ือต่างๆ ประกอบการเล่าหรือไม ่
 เพื่อนๆคลอ้ยตาม หรือมีการแสดงความคิดเห็นกบัเร่ืองท่ีเราเล่าหรือไม่ / อยา่งไร 

 2. ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนออกมานาํเสนอ เพ่ือเป็นตวัอยา่งก่อนเขา้สู่เน้ือหาเร่ืองความหมายและความสาํคญั
ของการส่ือสาร โดยการนาํเสนอคลิปวดิีโอ นิตยสาร หรือรูปแบบการส่ือสารอ่ืนๆ มาใหน้กัเรียนชมพร้อมทั้งร่วมกนั
อภิปรายถึงวิธีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ 
 3. ครูเปิดประเดน็เร่ืองการส่ือสารในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศ จากการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
การทาํกิจกรรมท่ี 1- 14  และใหน้กัเรียนลองช่วยกนัคิดต่อว่า เราจะสามารถช่วยกนัรณรงค ์ส่ือสารใหเ้พื่อนใน
โรงเรียน ครู ผูป้กครอง และชาวบา้นในชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มลู และช่วยกนัป้องกนัแกไ้ขปัญหาเร่ืองมลพิษทางอากาศใน
รูปแบบใดบา้ง โดยช่วยกนัออกแบบกิจกรรมหรือเลือกวิธีการส่ือสารตามความถนดัของเรา เช่น         การจดัเวที
พดูคุย จดันิทรรศการ ทาํโปสเตอร์และแผน่พบั จดัแสดงละคร ทาํคลิปวดิีโอ เป็นตน้  
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 4. เม่ือรู้แลว้ว่าตอ้งการจะส่ือประเดน็อะไร และเลือกท่ีจะใชว้ิธีการส่ือสารแบบไหนแลว้ ก็เร่ิมมาคิดหวัขอ้
และวางโครงร่างวิธีส่ือสารท่ีสามารถจบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมายไวไ้ดท้นัที  และประเด็นท่ีตอ้งการส่ือจะตอ้ง
คล่ีคลายใหผู้รั้บสารเกิดความกระจ่าง ชดัเจน ในขณะเดียวกนัก็คงความสนใจไวไ้ดต้ลอด 
 5. วางแผนรายละเอียดและขั้นตอนการส่ือสาร พร้อมทั้งออกมานาํเสนอ และหาเวลาดาํเนินงานตามแผนท่ี
วางไว ้(ตวัอยา่งรายละเอียดกิจกรรมอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16-21) 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 กระดาษ A4  
 คลิปวีดีโอ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์ หรือส่ือท่ีน่าสนใจ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการส่ือสาร 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาํคญัของการส่ือสารได ้

 นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งรูปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีน่าสนใจโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 นกัเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมสาํหรับการณรงคเ์ผยแพร่เร่ืองคุณภาพอากาศได ้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  16 : ภาพถ่าย (อากาศ)   เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
การถ่ายรูปและการอดัคลิปวีดิโอเป็นวิธีการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหน่ึงท่ีทาํใหเ้ราหวนคิดถึงอดีตท่ีผา่นมา 

ความทรงจาํต่างๆปรากฏข้ึนเสมอเม่ือเรายอ้นกลบัมานัง่ดูภาพถ่ายนั้น และส่วนใหญ่ก็มกัเป็นเร่ืองท่ีทาํใหเ้ราเกิด
ความรู้สึกดีๆ ท่ีน่าประทบัใจ รูปถ่ายมกัถกูนาํมาใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พ่ือเชิญชวน และหลายคร้ังเรา
มกัจะเห็นการรณรงคต่์างๆ ในประเด็นทางสงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีใชภ้าพถ่ายในการบอกเล่าเร่ืองราวสะทอ้น
ประเด็นปัญหาใหผู้ช้มไดฉุ้กคิด  ดงันั้นรูปถ่ายของเราจะเป็นส่ือท่ีมีพลงัมาก ถา้เรามีความรู้ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
และส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีออกไปใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้เช่นเดียวกนั ใครจะไปรู้ว่า บางทีภาพถ่ายของเราอาจนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงสงัคมได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีมุมมองการถ่ายภาพในหวัขอ้เร่ืองคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ และสามารถส่ือสารสู่สงัคม
โดยการจดันิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเป็นการรณรงคใ์หช่้วยกนัทาํใหเ้มืองมีคุณภาพอากาศท่ีดีต่อไป 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 สถานการณ์ปัญหาดา้นคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ 

 การนาํเสนอหวัขอ้เร่ืองคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ในมุมมองต่างๆ 
 หลกัการถ่ายรูปเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูกล่าวถึงคาํว่า “คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ” และใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่า เมื่อไดย้นิคาํ
ดงักล่าวนกัเรียนนึกถึงอะไรบา้ง โดยครูอาจสรุปเป็นแผนผงัความคิด (mind map) เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
  2. จากแผนผงัความคิดดงักล่าวจะรวบรวมมุมมองของนกัเรียนท่ีมีต่อคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ   
บางคนอาจนึกถึงปริมาณรถยนตท่ี์แน่นเต็มถนน ตน้ไมใ้นสวนสาธารณะ ไลเคน เขม่าควนัจากท่อไอเสีย ฯลฯ 
  3. ครูกล่าวเสริมว่าจากมุมมองท่ีหลากหลายตามท่ีนกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นนั้น ถา้จะนาํมา
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ผา่นการถ่ายภาพ เราจะตอ้งมีวิธีการอยา่งไร ซ่ึงครูอาจเชิญช่างภาพมาสอนวิธีการถ่ายภาพ
เบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียนท่ีบางคนเคยแต่ถ่ายรูปตนเอง แต่ไม่ถนดัภาพท่ีตอ้งการถ่ายเพ่ือการส่ือสาร รวมถึงการนาํเสนอ
มุมมองท่ีน่าสนใจ ท่ีคนทัว่ไปอาจจะมองขา้มถา้หากกล่าวถึงคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ 
  4. จากนั้นเม่ือนกัเรียนไดรั้บความรู้พอสมควรแลว้ จึงใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน โดย
ตั้งประเด็น  เราตอ้งการจะถ่ายภาพในลกัษณะใด เช่น ถ่ายภาพท่ีเนน้การเปรียบเทียบ ถ่ายภาพท่ีปลุกจิตสาํนึก ภาพท่ี
คอยจบัผดิ หรือภาพท่ีมาจากการบนัทึกเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบนั ฯลฯ 
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  5. นกัเรียนดาํเนินงานตามแผนท่ีไดว้างไว ้พร้อมกบันาํเสนอภาพถ่ายพร้อมคาํบรรยายในชั้นเรียนก่อนเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนักบัเพ่ือน  จากนั้นรวบรวมรูปภาพทั้งหมดเพ่ือจดัทาํเป็นนิทรรศการภาพถ่ายในงาน
วิชาการของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ผลงานและรณรงคใ์หทุ้กคนรับรู้ถึงปัญหาเร่ืองคุณภาพอากาศเมือง  
 

ตวัอย่างภาพถ่ายและการบรรยายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก http://labsaints.com/ecology-adopts-changes-to-air-quality-fees-clean-cars-standards-general-regulation-of-sources/car-pollution-2/ 
https://sites.google.com/site/airpollution2012/air-pollution-photo-gallery ,   www.globalwarmingconcern.com 
http://www.thaicyclingclub.org/content/general/article/detail/621 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 กลอ้งถ่ายรูป และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพ 
 บอร์ดนิทรรศการ 
 อุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถนาํเสนอมุมมองในหวัขอ้คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ผา่นการถ่ายภาพได ้

  

คนส่วนใหญ่รู้อยูแ่ลว้ว่าควนัจากท่อไปเสียรถยนตม์นั
อนัตราย และถา้รถยนตท์ุกคนัพร้อมใจกนัปล่อยควนัพิษ 
สู่อากาศมนักจ็ะกลายเป็นมลพิษท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไม่รู้จบ 

ภาพของเมืองหลวงที่มีการจราจรที่หนาแน่น...คุณมองเห็น
ชั้นของมลพิษท่ีปกคลุมสูงกว่าตึกหรือไม่... แลว้พวกเรายงั
อยากอาศยัอยูใ่นเมืองหมอกมลพิษน้ีอยูห่รือเปล่า 

เราอยากใหก้รุงเทพฯ ของเรา เป็นแบบไหน 

https://sites.google.com/site/airpollution2012/air-pollution-photo-gallery
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=compare+air+pollution+and+tree+photo&source=images&cd=&cad=rja&docid=mGRYeX_QIZ2fUM&tbnid=2rX432LVm8nadM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.globalwarmingconcern.com%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DTrees&ei=7VxBUZaSObGViQfx0IHwBQ&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNH8mDoIJDpnAg-V8zy7LEZ2uvI9RQ&ust=1363324359234571
http://www.thaicyclingclub.org/content/general/article/detail/621
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “ภาพถ่าย (อากาศ)”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  17 : นิทรรศการไลเคน   เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
สมยัก่อนเม่ือนึกถึงการจดันิทรรศการในโรงเรียน หลายคนคงนึกถึงการนาํภาพในโปสเตอร์ท่ีมีขายตามร้าน

อุปกรณ์เคร่ืองเขียนทัว่ไปมาตดัแปะลงกระดาษและตกแต่งดว้ยลวดลายท่ีมีสีสนัประดบัลงในบอร์ดขนาด
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีนกัเรียนมายนืประจาํบอร์ดและนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่ือสารออกไป บางนิทรรศการก็
ปล่อยใหผู้ช้มไดเ้ดินอ่านเองตามอธัยาศยั  เราจะทาํอยา่งไรท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบการจดันิทรรศการแบบเดิมๆ ใหม้ี
สีสนัและมีชีวิตชีวา พร้อมท่ีจะดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มาสนใจ และเปิดใจรับรู้สารท่ีเราตอ้งการจะส่ือออกไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้เร่ืองไลเคนผา่นการจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ครูและ
นกัเรียนในโรงเรียนใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัไลเคนตวับ่งช้ีทางชีวภาพท่ีสามารถใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ได ้ 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ไลเคนตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ 

 การจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหน่้าสนใจสนุกสนาน 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนความรู้เร่ืองไลเคนกบัการประเมนิคุณภาพอากาศดว้ยการบรรยายและแลกเปล่ียนร่วมกนั  
 2. นกัเรียนเขียนหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูบรรยายลงในกระดาษ พร้อมทั้งนาํมาติดไวท่ี้กระดาน 
โดยจบัเรียงหวัขอ้ท่ีเหมือนกนัอยูเ่ป็นกลุ่มเดียวกนั เช่น ประเภทของไลเคน ช่ือและชนิดของไลเคน วิธีการสืบพนัธุ ์
ภูมิประเทศท่ีพบไลเคน ประโยชนข์องไลเคน ฯลฯ เป็นตน้   
 3. ดว้ยวิธีน้ี หวัขอ้ท่ีนาํมาใชจ้ดันิทรรศการจึงมาจากความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน  นกัเรียนควรสืบคน้
เน้ือหาเพ่ิมเติมพร้อมรูปภาพประกอบ โดยมีครูคอยตรวจสอบรายละเอียดท่ีขาดหายไป หรือท่ีควรเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและครบถว้นสาํหรับการเผยแพร่ 
  4. ครูเปิดหวัขอ้ “จดันิทรรศการอยา่งไรใหน่้าสนใจ” โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมสมอง ทั้งน้ีครูอาจนาํภาพ
นิทรรศการท่ีดูมีชีวติชีวา มีผูค้นใหค้วามสนใจ เปรียบเทียบกบันิทรรศการท่ีมีแต่บอร์ดใหค้วามรู้ มาใหน้กัเรียน
ร่วมกนัวิเคราะห์ ขอ้ดี-ขอ้เสีย มาประกอบเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจหารูปแบบในการจดันิทรรศการคร้ังน้ี 
 5. เมื่อไดข้อ้สรุป นกัเรียนร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 

 ระบุประเภทหรือกิจกรรมของนิทรรศการ 
 วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการจดันิทรรศการ 
 สถานท่ีจดันิทรรศการ  
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 ระยะเวลาในการจดันิทรรศการ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการเขา้ชมนิทรรศการ 
 วิธีการหรือรูปแบบการจดันิทรรศการ 
 งบประมาณ 
 การแบ่งหนา้ท่ี 
 การประชาสมัพนัธง์านนิทรรศการ 

6. เม่ือนกัเรียนร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงานแลว้ ก็เร่ิมจดันิทรรศการ และเม่ือเสร็จส้ินงานควรมี 
การเรียกประชุมทีมเพื่อร่วมกนัสรุปผลและประเมินผลท่ีไดรั้บจากการจดันิทรรศการเพ่ือนาํขอ้บกพร่องมา 
ใชป้รับปรุงแกใ้นโอกาสหนา้ต่อไป 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 กระดาษ A4  
 อุปกรณ์ประกอบการจดัและตกแต่งนิทรรศการ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถจดันิทรรศการเร่ืองไลเคนตวับ่งช้ีทางชีวภาพไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “นิทรรศการไลเคน”     
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  18 : หนังสือทํามอื pop-up      เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
ถึงแมเ้ราจะเขา้สู่ยคุเทคโนโลย ี3G ท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มลูท่ีตอ้งการไดใ้นพริบตาเพียงแค่อยูห่นา้จอ

คอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ หรือมือถือ แต่หลายคนก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการอ่านหนงัสือเป็นเล่มท่ีเลือกตามความ
สนใจของตนเอง เช่น นิตยสารบนัเทิง กีฬา การ์ตูน สารคดี จนไปถึงตาํราทางวิชาการท่ีมีรายละเอียดอดัแน่นครบถว้น   
แลว้จะดีแค่ไหนถา้เราไดล้งมือทาํหนงัสือเป็นของตวัเอง หนงัสือท่ีตรงกบัความตอ้งการของเรา โดยท่ีเราสามารถเป็น
ผูก้าํหนดเน้ือหาไดต้ามตอ้งการ ใส่ภาพประกอบตามใจอิสระ ไดอ่้านเอง และแบ่งปันกบัเพ่ือนๆ  นอกจากเราจะได้
หนงัสือแลว้ เรายงัไดพ้ฒันาการเรียบเรียงกระบวนความคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ  เพราะกว่าเราจะทาํหนงัสือไดเ้ราก็ตอ้ง
มีองคค์วามรู้ท่ีมากพอ และหยบิยกเร่ืองท่ีเราสนใจมาใส่รายละเอียดเพ่ิมข้ึน บวกกบัความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะมา
ผสมผสานกนั  ถา้เราทาํไดต่้อไปเราก็ไมต่อ้งรอหนงัสือจากใครแลว้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถผลิตหนงัสือทาํมือแบบ pop-up (หรือหนงัสือทัว่ไปก็ได)้  เร่ืองไลเคนและเทคนิคการ
สาํรวจไลเคนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศในเมืองและเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ช้ินน้ีไปสู่เพ่ือนในโรงเรียน 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ความรู้เร่ืองไลเคนตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ  
 เทคนิคการสาํรวจไลเคนเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตามกระบวนการนกัสืบสายลม 
 ขั้นตอนวิธีการทาํหนงัสือทาํมือ Pop Up   

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนความรู้เร่ืองไลเคนตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศ โดยการบรรยายและแลกเปล่ียนกบันกัเรียน 
 2. จากเน้ือหาท่ีครูบรรยายนั้น นาํไปสู่คาํถามใหน้กัเรียนคิดต่อว่า ถา้เราจะเผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบัไลเคนและ
เทคนิควิธีการสาํรวจไลเคนเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ออกมาในลกัษณะของส่ือการเรียนรู้อยา่งหนงัสือทาํมือ 
pop-up เพื่อดึงดูดความสนใจสาํหรับใหเ้พื่อนๆในโรงเรียนใหเ้กิดความรู้สึกอยากอ่าน และอยากรู้จกั 
ไลเคนตวัจริงๆ เราจะมีวิธีการทาํอยา่งไร  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
 3. ครูนาํคลิปวีดิโอวิธีการทาํหนงัสือทาํมือ pop-up มาใหน้กัเรียนดูเพ่ือใหเ้รียนรู้ขั้นตอนวิธีการทาํ พร้อมเกิด
ไอเดียใหม่ๆ ในการผลิตส่ือการเรียนรู้ 

4. ครูแจกคู่มือนกัสืบสายลม : สาํรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง โดยมลูนิธิโลกสีเขียวให้
นกัเรียนแต่กลุ่ม และใหเ้ลือกหวัขอ้ท่ีสนใจ  จากนั้นไปหารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือจดัทาํเป็นหนงัสือทาํมือ 
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5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอหนงัสือทาํมือ pop-up และเวียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆไดอ่้านรายละเอียด ทาํแบบ
วิธีน้ีจนครบทุกกลุ่ม เพราะหนงัสือแต่ละเล่มจะมีหวัขอ้และเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไป  

6. แต่ละกลุ่มตั้งคาํถาม เพ่ือทดสอบเพ่ือนๆในหอ้งว่ามีความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองนาํเสนอหรือไม่ พร้อม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

7. ครูนาํนกัเรียนสรุปผลงาน พร้อมทั้งนาํหนงัสือทาํมือไปเก็บไวท่ี้หอ้งสมุดของโรงเรียนเพ่ือใชเ้ป็น ส่ือการ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีตอ้งการมาคน้ควา้ต่อไป 

 
ตวัอย่างหนังสือทํามอื pop up 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 กระดาษโปสเตอร์แข็ง/อ่อน สีต่างๆ 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 
 อุปกรณ์สาํหรับทาํหนงัสือทาํมือ เช่น กรรไกร กาว ฯลฯ 
 คู่มือนกัสืบสายลม : สาํรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง โดยมลูนิธิโลกสีเขียว 
 ภาพประกอบเก่ียวกบัไลเคน 

  
 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถผลิตส่ือหนงัสือทาํมือ pop-up เร่ืองไลเคนตวับ่งช้ีคุณภาพอากาศไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “หนังสือทํามอื pop-up”     
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  19 : รณรงค์ดับเคร่ืองยนต์   เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
บริเวณลานจอดรถของโรงเรียนในช่วงเวลารับ-ส่งนกัเรียนมกัจะเต็มไปดว้ยรถยนตข์องผูป้กครองและรถ

รับจา้งท่ีมาจอดรอรับนกัเรียน ซ่ึงบ่อยคร้ังจะพบว่ารถยนตส่์วนใหญ่มกัจะสตาร์ตเคร่ืองยนตท้ิ์งไว ้ ทาํใหล้านจอดรถมี
ก๊าซพิษต่างๆท่ีมาจากท่อไอเสียล่องลอยปะปนไปกบัอากาศท่ีเราหายใจ  ในฐานะนกัเรียนอยา่งเราจะมีวิธีการอยา่งไรท่ี
จะทาํใหผู้ป้กครองมาช่วยกนัดบัเคร่ืองยนตเ์พื่อเป็นการลดพลงังานและลดมลพิษทางอากาศในโรงเรียนของเรา  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมสาํคญัในการรณรงคใ์หผู้ป้กครองดบัเคร่ืองยนตข์ณะรับ-ส่งนกัเรียน นาํไปสู่การ
ลดสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในโรงเรียน 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน  
 สาํรวจปริมาณรถยนตท่ี์มารับ-ส่งนกัเรียนในโรงเรียน 
 วิธีการรณรงคเ์พื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศในโรงเรียน 

 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูถาม “สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศภายในโรงเรียนคืออะไร” เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น โดยครูมีหนา้ท่ีรวบรวมประเด็นและช้ีใหเ้ห็นถึงมลพิษท่ีเกิดจากรถยนตรั์บ-ส่งนกัเรียน 
 2. นกัเรียนระดมสมองเพื่อออกแบบสาํรวจ รถยนตท่ี์มารับ –ส่งนกัเรียนทั้งช่วงเชา้และช่วงเยน็บริเวณลาน
จอดรถของโรงเรียน โดยอาจแบ่งเป็นหวัขอ้ เช่น 

 จาํนวนรถยนตท่ี์มาจอดในช่วงเชา้/เยน็ 
 ประเภทรถท่ีมาจอด เช่น รถยนตส่์วนบุคคล รถสองแถว/รถตูรั้บจา้ง หรือรถจกัรยานยนต ์
 จาํนวนรถยนตท่ี์ดบัเคร่ืองยนตแ์ละติดเคร่ืองท้ิงไว ้
 สาเหตุของการดบัเคร่ืองยนตแ์ละติดเคร่ืองท้ิงไว ้
 ระยะเวลาในการรอรับนกัเรียน 

3. นกัเรียนออกสาํรวจและรวบรวมขอ้มลู หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยเบ้ืองตน้อาจเร่ิมจากการร่วมกนั
รณรงคใ์หผู้ป้กครองและผูข้บัรถยนตด์บัเคร่ืองยนตใ์นขณะมารับ-ส่งนกัเรียนเพื่อเป็นการลดมลพษิทางอากาศท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 

 
4. นกัเรียนร่วมกนัออกแบบกิจกรรมรณรงค ์และจดัทาํเอกสารเพ่ิมเติมสาํหรับแจก เช่น การนาํขอ้มลูท่ีไดจ้าก

การสาํรวจมาเผยแพร่ พร้อมทั้งผลกระทบต่างๆท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ ผูป้กครองไดรั้บทราบ  ถา้มีทุนสนบัสนุน
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อาจมีการพิมพส์ต๊ิกเกอร์ขนาดเลก็สาํหรับแจกเพ่ือรณรงคใ์หมี้การดบัเคร่ืองยนต ์ หรือการใชเ้วทีในวนัท่ีมกีารประชุม
ผูป้กครองจดักิจกรรมรณรงค ์แต่ทั้งน้ีควรจดักิจกรรมต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

 5. ภายหลงัจากการจดักิจกรรมประมาณ 1 เดือน ควรมีการติดตามประเมินผลอีกคร้ังโดยการสาํรวจว่ามี
รถยนตท่ี์เขา้มารับ-ส่งนกัเรียนจาํนวนเท่าไหร่ และมีจาํนวนรถยนตท่ี์ดบัเคร่ืองเพ่ิมข้ึนหรือไม่ เช่น  

 การแจกสต๊ิกเกอร์ใหก้บัรถยนตท่ี์เขา้มาในลานจอดรถในช่วงการรณรงคจ์ะสามารถทาํใหเ้ราทราบว่า
รถยนตเ์หล่าน้ีรับทราบขอ้มลูท่ีเราใหไ้ปแลว้ และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือไม ่

 การตรวจฝุ่ นละอองและคราบเขม่าควนัดว้ยกระดาษเพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองและคราบเขม่า
ควนัท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการรณรงค ์

 6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม และพยายามรวบรวมขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือนาํเสนอทาง
โรงเรียนไวใ้ชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในโรงเรียนต่อไป 
 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 แบบสาํรวจจาํนวนรถยนตท่ี์มารับ-ส่งนกัเรียน 
 เอกสารสาํหรับการรณรงคด์บัเคร่ืองยนต ์
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนร่วมรณรงคใ์หผู้ป้กครองดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังท่ีมารับ-ส่งนกัเรียนในโรงเรียน 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “รณรงค์ดับเคร่ืองยนต์ ”     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง “ส่ือสาร” 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  20 : แสดงละครต้นไม้ใหญ่ เวลา   2  ช่ัวโมง 

 
ถา้เราอยากรู้ประวติัของสถานท่ีสาํคญัต่างๆ คงจะไม่ใช่เร่ืองท่ียากเกินไป เพราะสมยัน้ีเราสามารถคน้หา

ขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงแค่เขา้สู่โลกออนไลน์ท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มลูมากมายท่ีเราจะตอ้งมาคดัสรร หรือถา้
ตอ้งการขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดแ้ม่นยาํคงตอ้งคน้ตาํราหนงัสือท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีชดัเจน  แต่ถา้เรามองสถานท่ีใกลต้วัใกลต้า
เราเขา้ไปอีกเช่น ประวติัของโรงเรียน ชุมชน หรือแมแ้ต่ตน้ไมส้าํคญัประจาํทอ้งถ่ินท่ีมีอายเุกือบ 100 ปี เราจะมีวิธีการ
สืบคน้ดว้ยวิธีใดบา้ง และถา้เรารับรู้แลว้ เราจะถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้นใหซ้าบซ้ึงและเห็นคุณค่าความสาํคญัอยา่งไร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถส่ือสารและเผยแพร่ความสาํคญัของการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในชุมชนผา่นการแสดง
ละครเพ่ือใหน้กัเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชนเห็นคุณค่าของตน้ไมใ้หญ่ในชุมชนของตนเอง 
 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 ความสาํคญัของตน้ไมใ้หญ่ในกรุงเทพฯ 
 ความหลากหลาย และประวติัความเป็นมาของตน้ไมใ้หญ่ในชุมชน 

 การเขียนบทละครเพ่ือการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในชุมชน 
 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนใหเ้ห็นความสาํคญัของคุณภาพอากาศ พร้อมกบัการนาํแผนท่ีสาํรวจไลเคนในกรุงเทพฯ ให้
นกัเรียนไดดู้ และรับรู้ร่วมกนัว่ากรุงเทพฯ มีคุณภาพอากาศแย ่และช้ีใหเ้ห็นถึงโรงเรียนของเราว่าตั้งอยูใ่นเขตไหน 
และคุณภาพอากาศอยูใ่นเกณฑใ์ด 
 2. วิธีการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากมลพษิทางอากาศไดดี้ท่ีสุดคือ การอนุรักษต์น้ไมท่ี้มีอยูเ่ดิมใหค้งอยู่
ต่อไป และร่วมกนัปลกูตน้ไมเ้พ่ิมเติม  
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมสมองเพื่อบอกประโยชน์และความสาํคญัของตน้ไมใ้หญ่ในกรุงเทพฯ พร้อม
นาํเสนอและเปล่ียนเรียนรู้ (ประโยชน์ของตน้ไม ้ดูเพ่ิมเติมในหน่วยท่ี 4 : ดูแลตน้ไมใ้หญ่) 
 4. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกสาํรวจ “ความหลากหลายของตน้ไมใ้หญ่ในชุมชน” และสืบคน้ว่ามีตน้ไมใ้หญ่
ใดบา้งท่ีเป็นตน้ท่ีมีประวติัความเป็นมา มีคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชน หรือเป็นตน้ไมโ้บราณ ฯลฯ 
 5. เม่ือไดร้ายช่ือตน้ไมใ้หญ่ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษแ์ลว้ ครูตั้งโจทยใ์หน้กัเรียนเขียนบทละครและเตรียมการ
แสดงละครเพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในชุมชน โดยนกัเรียนควรไปสืบคน้ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบการ
เขียนบทละคร เช่น 
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 ประวติัของตน้ไมใ้หญ่ โดยสืบคน้จากคาํบอกเล่าของผูใ้หญ่ในชุมชน 
 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนท่ีมีต่อตน้ไมใ้หญ่ 
 ประโยชนข์องตน้ไมใ้หญ่ต่อการดาํรงชีวติของคน และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

6. เมื่อนกัเรียนไดไ้ปสืบคน้ขอ้มลูต่างๆแลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสาร นาํไปสู่การ
วางโครงเร่ือง เน้ือหา และรายละเอียดต่างๆ ของบทละคร  

7. จดัแสดงละครในงานของโรงเรียน โดยท่ีมีนกัเรียนชั้นอ่ืนๆ ครู ในโรงเรียน รวมทั้งผูป้กครอง และชุมชน
ไดมี้โอกาสไดช้ม เพ่ือเป็นการเผยแพร่ส่ือสารออกสู่สงัคมวงกวา้งมากข้ึน 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
 กระดาษปรู๊ฟ 
 บทละคร และอุปกรณ์ประกอบการแสดงละคร 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ สี ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 
 นกัเรียนสามารถบอกช่ือตน้ไมใ้หญ่ในชุมชนได ้
 นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งและอธิบายความสาํคญัของตน้ไมใ้หญ่ต่อคนในชุมชนได ้
 นกัเรียนสามารถแสดงละครเพ่ืออนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ในชุมชนได ้
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ตวัอย่างภาพกจิกรรม “แสดงละครต้นไม้ใหญ่ ”     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
คณะทํางานโครงการโรงเรียนนักสืบสายลม มูลนิธิโลกสีเขียว 
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ผู้อาํนวยการ : ดร.สรณรัชฎ ์ กาญจนะวณิชย ์
ผู้จดัการ : นิตยา  วงษส์วสัด์ิ 
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา : ดร.มาเรียม  ซอหมดั 
ที่ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา : อนงครั์ตน์  เพชรสมัฤทธ์ิ 
ผู้ประสานงานฝ่ายกจิกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา : สุธาทิพย ์ เกตุแกว้  
 
 

รายช่ือเครือข่ายโรงเรียนนักสืบสายลม   
ผู้ร่วมออกแบบและพฒันาหน่วยการเรียนรู้  “นักสืบสายลมกับคุณภาพอากาศ” 

1. โรงเรียนไชยฉิมพลวีทิยาคม   
    อาจารยอ์จัฉริยา  ทองป้อง และอาจารยพ์รทิพย ์ โมขศกัด์ิ 
2. โรงเรียนทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (วดัน้อยใน) ในพระราชูปถมัภ์ฯ  
 อาจารยก์รรณิการ์  เกษทอง  และอาจารยธ์งวุฒิ  จนัทร์เพชร 
3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม   
 อาจารยก์าญจนาภรณ์   เผอืกนาค   และอาจารยส์มบุญ   จุย้เตย 
4. โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 
 อาจารยว์ิทยา  เกริกศกุลวณิชย ์ และอาจารยพ์ชัมณฑ ์ ชยักลู 
5. โรงเรียนบางกะปิ    
 อาจารยสุ์รนารถ  อร่ามเรือง  และอาจารยว์ชัราพร  ริกากรณ์ 
6. โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม   
 อาจารยอุ์ทยัวนั  โพธิศิริ และอาจารยว์นัทนีย ์ ทิพานนัท ์
7. โรงเรียนบางมด “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 อาจารยว์รรณภา  ทองสีไพล และอาจารยจิ์นดามณี  โพธ์ิแมนกุล 
8. โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ 
 อาจารยว์รวรรณ  เงินทอง 
9. โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 อาจารยเ์ลิศศกัด์ิ  แจ่มคลา้ย และอาจารยธ์นิษฐา  กาํเนิดสินธุ ์
10. โรงเรียนโพธิสารพทิยากร 
 อาจารยสุ์คนธา  จงอ่อน  และอาจารยม์นทิพย ์ จนัทร์เจือศริิ 
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11. โรงเรียนมหรรณพาราม 
 อาจารยก์าญจนรัตน์   รัตนราศรี 
12. โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง 
 อาจารยว์ิไล  บุญญา 
13. โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ 
 อาจารยส์มชาย  เลิศพรสุขสวสัด์ิ   อาจารยช์าญชยั   ดุษดี   และอาจารยก์านดา  บุตรแกว้ 
14. โรงเรียนราชวนิติบางแคปานขํา 
 อาจารยอุ์มาพร   เจียรวฒันาวิทย ์ และอาจารยสุ์วิชา  บาํรุงเขตร์ 
15. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮําหมดัอุทศิ) 
 อาจารยพ์รพิมล  รัตนพนัธ ์  และอาจารยสุ์กญัญา  จารยห์มืน่ 
16. โรงเรียนวดับวรนเิวศ 
 อาจารยอ์นุช  วงศชุ่์มเยน็   และอาจารยว์ีณา   ภกัดีหาญ 
17. โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม 
 อาจารยอุ์บลรัตน์  ภู่ประสพพร 
18. โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 
 อาจารยฐิ์ภตัชรีย ์  ดิษฐเ์ท่ียง   และอาจารยก์ลัยา   สูงสุมาลย ์
19. โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 
 อาจารยอ์รพร   อุนากรสวสัด์ิ  อาจารยธ์งชยั   สุเมธพิพธัน์  และอาจารยบ์รรเจิด  จุมทา 
20. โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์ 
 อาจารยน์ฤมล  แสงอ่อน  และอาจารยช์ญานิศ  ทองมาก 
21. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
 อาจารยว์รรณภา   ศรีวิไลสกุลวงศ ์  และอาจารยสุ์ชญา   เจียรโภคกุล 
22. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพญ็ 
 อาจารย ์ดร.พชัรินทร์  ศุภสมบติั 
23. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
 อาจารยเ์กตุม  สระบุรินทร์   และอาจารยก์รกมล  ชูช่วย 
24. โรงเรียนสารสาสน์สุขสวสัดิ์ 
 อาจารยพ์ชัรี   ไวยปราชญ ์ และอาจารยน์ํ้ าคา้ง   ธเนศพร 
25. โรงเรียนสุขุมนวพนัธ์อปุถัมภ์ 
 อาจารยก์รองร้อย   ยิม้มงคล   และอาจารยพิ์ชามญชุ ์  วงัภูงา 
26. อสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
 อาจารยช์นินทร์นุช   เศรษฐศ์กัดา    อาจารยจ์นัทร์แสง   ประเสริฐศรี   และอาจารยจ์ตุพร  สวสัดี 


