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ค�ำน�ำ
หลังจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 24 หรือ COP24
ได้สิ้นสุดลงเมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสาวน้อยมหัศจรรย์ “เกรียตา ทุนแบร์ย” เด็กสาว
ชาวสวีเดน วัย 16 ปี ทีอ่ อกมารณรงค์เรียกร้องให้ผนู้ �ำ ประเทศทัว่ โลกหันมาลงมือแก้ไข “วิกฤตสภาพภูมอิ ากาศ”
อย่างจริงจัง คลิปวิดีโอที่ เกรียตา ทุนแบร์ย ขึ้นกล่าวบนเวที COP24 ได้ถูกเผยแพร่และส่งต่อกันไปอย่าง
กว้างขวาง สร้างกระแสให้ทั่วโลกตื่นตัวอย่างมาก ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันป้องกันและรับมือ
กับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
เกรียตา ทุนแบร์ย ได้ท�ำ ให้ความคิดหรือความเชือ่ ทีว่ า่ “ลำ�พังแค่ตวั เราคนเดียว คงไม่สามารถเปลีย่ นแปลงอะไร
โลกใบนี้ได้” กลายเป็นเพียง “ข้ออ้าง” ของคนที่ไม่คิดจะทำ�อะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เลย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศ ด้าน “เสริมพลังความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (หรือ Action for Climate Empowerment: ACE) ภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งมีบทบาทหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อม
ในการตัง้ รับปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จึงได้พฒ
ั นาและจัดทำ� คูม่ อื กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้น ภายใต้ความพยายามที่จะสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ โดยเริ่มต้นจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ครู และ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มาร่วมกันสังเคราะห์เนือ้ หาเรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทีผ่ เู้ รียนในแต่ละระดับชัน้
“ต้องรู้” และ “ควรรู้” จากนั้นจึงรับสมัครคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำ�เสนอ-แลกเปลี่ยนเติมเต็มกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการออกแบบภาพประกอบและรูปเล่ม จนได้เป็น คู่มือ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันพัฒนา
คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแม้ว่ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในคู่มือเล่มนี้ อาจยังไม่ใช่ค�ำ ตอบทั้งหมดของการบูรณาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่า คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณครูเกิดไอเดียและมี
แนวทางในการสอดแทรกความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในการเรียนการสอนตามปกติ
ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์โลก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ 2563
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สิ่งแวดล้อมศึกษา
(Environmental
Education)

4

ความหมาย
สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เป็น “กระบวนการ” ให้การศึกษากับประชาชนเพื่อให้
เกิดความตระหนักในความสำ�คัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาและป้องกันมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมและ
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต
ซึ่งหมายถึง การพัฒนาคนให้ตระหนักว่า สิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำ�คัญอย่างไร กำ�ลังมีปัญหาอะไร และทำ�ไม
จึงต้องให้ความสนใจ การมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมก็คือ มีความรู้สึกห่วงใย เอื้ออาทรและมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมศึกษาจะสอนคนให้รู้จักปัญหา รู้วิธีแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจในการ
พิจารณาปัญหาต่างๆ รวมทัง้ หาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม ทีส่ �ำ คัญกระบวนการสิง่ แวดล้อม
ศึกษาจะ “เปลี่ยน” พฤติกรรมของคนให้หันมาดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
สิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นเสมือน “เครื่องมือสำ�คัญ” ของการพัฒนาคุณภาพคน ให้สามารถนำ�พาประเทศ
และโลกของเราบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกัน
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วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ควรกำ�หนดวัตถุประสงค์
สำ�หรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านความตระหนัก
ให้รับรู้และรู้สึกไวต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3. ด้านทักษะ
ให้ มี ทั ก ษะการชี้ บ่ ง ปั ญ หา การแก้ ปั ญ หา (ตามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ) การป้ อ งกั น ปั ญ หา
การสื่ อ ความหมาย การตั ด สิ น ใจ การประนี ป ระนอม การสร้ า งความร่ ว มมื อ การแสวงหาหุ้ น ส่ ว น
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4. ด้านเจตคติ
ให้มีความเอื้ออาทร ห่วงใยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติ
ต่อสิ่งแวดล้อม
5. การมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
ให้อุทิศตนในการร่วมลงมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อทำ�ปัจจุบันให้ดีขึ้น และเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป
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เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา
การจัด “กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา” จะต้องมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก คือ
พุทธิพิสัย – จิตพิสัย – ทักษะพิสัย (หรือ Head – Heart – Hand)
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เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนัก
มีเจตคติที่ดี
มีทักษะที่จำ�เป็น และ ลงมือกระทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ซึ่งในท้ายที่สุด พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ห่วงใยและใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ลงมือทำ�
ทำ�จนเป็นนิสัย
ป้องกัน/
แก้ไขปัญหา
คิดจะทำ�
รู้สึก
รับรู้

ไม่รู้-ไม่ใส่ใจ

7

2

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1) ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาวะโลกร้อน กลายเป็นคำ�คุ้นหูที่ทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่หลายคนก็ยัง
สับสนอยู่ว่าจริง ๆ แล้ว ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์เรือนกระจก
มันเหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร หรือจริง ๆ แล้ว มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ การทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของผิวโลก และผืนมหาสมุทรเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เกิดจาก
ก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ฯลฯ ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมีมากจนเกินสมดุล
ซึ่งโดยปกติแล้ว ก๊าซเหล่านี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ทำ�หน้าที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ คล้าย ๆ เรือนกระจก
หรือ Green house ทีเ่ ป็นเกราะกำ�บังกรองความร้อนทีจ่ ะผ่านลงมายังพืน้ โลก และในขณะเดียวกันก็ท�ำ หน้าที่
เก็บกักความร้อนบางส่วนเอาไว้ ทำ�ให้โลกมีอุณหภูมิพอเหมาะสำ�หรับการดำ�รงชีวิต
แต่ในปัจจุบัน ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ทำ �ให้รังสี
จากดวงอาทิตย์ที่เคยส่องมายังโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้ เพราะถูกก๊าซเรือนกระจกที่
มีปริมาณมากบดบัง เรียกสภาวะแบบนี้ว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก เมื่อความร้อนไม่สามารถสะท้อนกลับ
ออกไปนอกโลก ก็ท�ำ ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อน ยิ่งก๊าซเรือนกระจกมากเท่าใด
โลกก็จะร้อนขึ้นเท่านั้น
และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ผลพวงที่ตามมาก็คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก เช่นที่เรา
กำ�ลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยังกระทบต่อสมดุลในด้านต่างๆ บนโลกใบนี้อย่างมากมาย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (average
weather) ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น
อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ FCCC
(Framework Convention on Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ อันเป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ทีท่ �ำ ให้องค์ประกอบของบรรยากาศ
เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ
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ปรากฏการณ์ เ รื อ นกระจก Greenhouse

ตัวอย่าง คลิปวิดีโอ ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก
• คลิป ภาวะโลกร้อน (Global Warming) สังคมศึกษาฯ ม.1-6 (7 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=4L2ZLr5BpNQ
• คลิป Green House Effect คืออะไร (3.15)
https://www.youtube.com/watch?v=xVjFeeivZbA
• คลิป สาระดี ๆ กับ TGO ตอนที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร? (3.43)
https://www.youtube.com/watch?v=SQajrLvhlBA
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ปรากฎการณ์เรือนกระจก
ปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) คือ การที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งตามธรรมชาติก๊าซเรือนกระจกเป็นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศโลก ก๊าซเหล่านี้จะดูดซับ
คลื่ น ความร้ อ นไว้ ใ นเวลากลางวั น แล้ ว ค่ อ ย ๆ แผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นออกมาในเวลากลางคื น
ปรากฏการณ์นี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป
ในทางกลับกันถ้าในชั้นบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกจะทำ�ให้อุณหภูมิบนโลกเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เช่น เวลากลางวันร้อนจัด ในขณะที่เวลากลางคืนก็หนาวจัด
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2) ก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO2) เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล จำ�พวก
น้ำ�มัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า
รวมถึงเกิดจากการเผาป่า เป็นต้น เชื้อเพลิงเหล่านี้มีสารคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อถูกเผาไหม้
จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่บรรยากาศ
2. ก๊ า ซมีเทน (Methane : CH 4) เกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เราสามารถ
พบก๊าซมีเทนตามธรรมชาติได้บริเวณพื้นที่ชุ่มน้�ำ (Swamp/ Wetland) นอกจากนี้ก๊าซมีเทนยังเกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วย เช่น กิจกรรมทางการเกษตร (การปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์) การฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในบ่อขยะ การทำ�เหมืองแร่ และการผลิตถ่านหิน ฯลฯ แม้ในชัน้ บรรยากาศจะมีกา๊ ซมีเทนอยูน่ อ้ ย
แต่ก๊าซชนิดนี้สามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่า CO2 ถึง 25 เท่า
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide : N2O) เกิดจากการทำ�การเกษตร ปศุสัตว์ การย่อยสลาย
ของซากพืชและซากสัตว์ และการใช้ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจน การเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาค
พลังงาน ฯลฯ
4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons : HFCs) ใช้เป็นสารทำ�ความเย็นในเครื่อง
ปรับอากาศ และใช้ในอุตสาหกรรมโฟมและสารดับเพลิง
5. ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbons : PFCs) พบในการหลอมอะลูมิเนียมและผลิตสาร
กึ่งตัวนำ�ไฟฟ้า
6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride: SF6) นำ�มาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันการเกิด
ประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หรือนำ�มาใช้เพื่อช่วยระบายความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และ
นิยมนำ�ไปใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ ก๊าซชนิดนี้ถูกระบุว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการ
ทำ�ให้เกิดโลกร้อนมากที่สุด มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 22,800 เท่า
7. ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (Nitrogen trifluoride : NF3) เป็นก๊าซที่พบมากในอุตสาหกรรมผลิต
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือแผงวงจรขนาดเล็กสำ�หรับคอมพิวเตอร์ เช่น โซลาร์เซลล์ จอแอลซีดี
ที่ใช้ในโทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
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ในบรรดาก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง หมดที่ ป ล่ อ ยออกสู่ ชั้ น บรรยากาศโลก ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ มี ป ริ ม าณ
มากที่สุด ประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ และเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ก๊าซมีเทน 16 เปอร์เซ็นต์
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 6 เปอร์เซ็นต์ และอีก 2 เปอร์เซ็นต์ คือ กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์

16%
มีเทน
11%
คาร์บอนไดออกไซด์

(ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน)

ฟลูออโร
ในกลุ่ม
2% ก๊าซ

ตรัส
6% ไน

ออกไซ

ด์

คาร์บอ

น

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดในชั้นบรรยากาศโลก

65%
คาร์บอนไดออกไซด์

(เชื้อเพลิงฟอสซิล และอุตสาหกรรม)

ทีม่ า: IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working
Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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อายุในชั้นบรรยากาศ
(ปี)

ศักยภาพในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

5 - 200

1

มีเทน (CH4)

12

25

ไนตรัสออกไซด์ (N2O)

114

298

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)

1.4 - 270

124 - 14,800

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)

1,000 - 50,000

7,390 - 12,200

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

3,200

22,800

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)

740

17,200

ก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ที่มา: IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้น มีความสัมพันธ์กับ
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ กล่าวคือ ถ้าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มขึ้น จะทำ�ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง อุณหภูมิ
ก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง เพราะว่าความเข้มข้น
ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น อย่ า งมากนั บ ตั้ ง แต่ ยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
ได้ทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ที่น่าตกใจก็คือ
ก๊าซเรือนกระจกบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานนับร้อย ๆ ปี ลองคิดดูว่า ถ้าเรายังไม่หยุด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ตอนนี้ เราคงหนีไม่พ้นหายนะที่กำ�ลังรอเราอยู่เบื้องหน้า
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ความเข้มข้นในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2, เขียว) มีเทน (CH4, ส้ม)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O, แดง)

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิเฉลี่ย 5 ปี

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก1
1

PCC Fifth Assessment Synthesis report Summery for Policy marker
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การท�ำลายโอโซน
เป็นสาเหตุของ
โลกร้อนจริงหรือ
อีกประเด็นที่หลายๆ คนยังคงสับสนว่า การทำ�ลายโอโซนในชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ซึ่งก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด เพราะในความเป็นจริงแล้ว การทำ�ลายชั้นโอโซน
จนเกิดเป็นรูโหว่ในชั้นบรรยากาศนั้น ไม่ได้ท�ำ ให้โลกร้อนขึ้น แต่มันทำ�ให้รังสีที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตสามารถส่องผ่านมายังโลกได้มากขึ้น โดยไม่มีอะไรป้องกัน อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น
คือ โอโซนซึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นโลก 50 กิโลเมตร
(ในขณะที่ปรากฏการณ์เรือนกระจกจะเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ สูงจากพื้นโลก
10 – 15 กิโลเมตร) จะทำ�หน้าที่ดูดกลืนรังสีบางส่วนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมา
ยังโลกมากจนเกินไป โดยเฉพาะรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตชนิดบี หรือ UV-B ซึ่งเป็นรังสี
ที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ หากได้รับรังสีชนิดนี้เป็นเวลานาน
จะทำ�ให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง
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อย่างไรก็ตาม แม้การเกิดภาวะโลกร้อน มิได้มีสาเหตุโดยตรงจากการเกิดรูโหว่ในชั้นโอโซน แต่การเพิ่มขึ้น
ของสารทำ�ลายชั้นโอโซน จำ�พวกสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFC (ถูกนำ�มาใช้ในอุปกรณ์ทำ�ความเย็น
เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น แต่ปัจจุบันหลายประเทศได้ห้ามไม่ให้มีการใช้สาร CFC แล้ว) นอกจากจะ
ทำ�ลายโอโซนในชั้นบรรยากาศให้เป็นรูโหว่จนรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์เล็ดลอดมายังผิวโลกได้มากขึ้นแล้ว
CFC ยังไปเพิม่ ความหนาของบรรยากาศในชัน้ โทรโพสเฟียร์ ส่งผลให้รงั สีความร้อนทีส่ อ่ งมาสะท้อนกลับออกไป
นอกโลกได้ยากลำ�บากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้โลกร้อนขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อสาร CFC ที่สามารถลอดผ่าน
ชั้นโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปได้ ก็จะไปทำ�ลายโอโซน ทำ�ให้โอโซนเกิดรูรั่วเพิ่มขึ้นอีก จนรังสี UV สามารถส่องตรง
มายังโลกได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่า รังสี UV ที่ทะลุผ่านชั้นโอโซนมายังโลก เป็นหนึ่งในสาเหตุของ
โลกร้อน จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะรังสี UV ไม่ใช่รังสีความร้อน แต่สารเคมีในกลุ่ม คลอโรฟลูออโรคาร์บอน
ต่างหากที่เป็นหนึ่งในตัวการสำ�คัญในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันอุณภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 0.85 (0.65 ถึง 1.06) องศาเซลเซียส
นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ประมาณปี ค.ศ. 1880) และยังมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิทยาศาตร์จากทั่วโลกกำ�ลังเป็นห่วงว่า
ถ้าเราไม่สามารถรักษาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงกว่า
ที่เป็นอยู่ได้ ภายในครึ่งศตวรรษนี้ โลกจะร้อนขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียส
และเมื่อสิ้นศตวรรตที่ 21 อุณหภูมิเฉลี่ยก็อาจจะ
สูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสก็เป็นได้
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2.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นที่ยืนยันแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจาก
กิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการนำ�เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ในภาคพลังงาน ขนส่ง และ
อุตสาหกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงการตัดไม้ทำ�ลายป่า ซึ่งเป็นแหล่ง
ดูดซับคาร์บอนที่สำ�คัญของโลก ทั้งหมดนี้มีส่วนในการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ กิจกรรมที่เราเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ณ เวลาที่เรา
ทำ�กิจกรรมนั้น เช่น กิจกรรมจากการเดินทาง และการขนส่ง เพราะกิจกรรมเหล่านั้นต้องใช้น้ำ�มัน ซึ่ง
กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ทำ�ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ กิจกรรมที่เราไม่ได้เป็นคนปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
ในขณะนั้น แต่การกระทำ� หรือ พฤติกรรมในชีวิตประจำ�วันของเรา มีส่วนทำ�ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่น การใช้ไฟฟ้า เพราะโรงงานผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำ�พวก น้ำ�มัน ถ่านหิน และ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลัก หรือ การบริโภคสินค้าในชีวิตประจำ�วัน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง จำ�พวกถุงพลาสติก หรือหลอดเครื่องดื่ม รวมถึงการรับประทานอาหารเหลือทิ้ง เพราะสินค้าและ
พฤติกรรมในการบริโภคในลักษณะนี้ ล้วนต้องใช้พลังงานและทรัพยากรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การผลิต
การขนส่ง การจัดจำ�หน่าย และการนำ�ไปกำ�จัดหลังการใช้งาน ดังนั้นหากเราใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัด หรือ
บริโภคจนเกินความจำ�เป็น ก็จะมีส่วนทำ�ให้โลกร้อนขึ้น

การเดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้น้ำ�มัน
ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์
ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำ�คัญ
เพราะทั่วโลกยังคงใช้น้ำ�มันเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเดินทาง
ข้อมูลที่น่าสนใจระบุว่า น้ำ�มัน 1 ลิตร จะปล่อย
CO2 2.3 กก. เลยทีเดียว
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1) ลองมาดูกันว่ากิจกรรมไหนบ้างที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากที่สุด
จากการสำ�รวจของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change) 2 ระบุ ว่ า ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ทั่ ว โลกปล่ อ ยสู่ ชั้ น บรรยากาศ
มาจากกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมจากภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้แก่ การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการตัดไม้ท�ำ ลายป่าด้วย รวม ๆ แล้ว มีปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกถูกปล่อยออกไป จากกิจกรรมเหล่านี้
ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวม
ปริมาณ CO2 ที่สะสมอยู่ในธรรมชาติ ในรูปของมวลชีวภาพ
และอินทรียวัตถุ รวมถึง
24%
ที่สะสมอยู่ในดิน
อีก 20 เปอร์เซ็นต์

25%

กิจกรรมจากภาคพลังงานและ
ความร้อน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
เพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และความร้อน คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์
ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

14%
21%
กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลในกระบวนการผลิต และ
การปล่อยมลพิษจากกระบวนการ
ทางเคมี และการจัดการขยะ

10%

กิจกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การผลิตไฟฟ้า
การแปรรูปน้�ำ มัน และการคมนาคม
ขนส่ง แต่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
และการใช้ชีวิตของพวกเรา

6%

กิจกรรมจากภาคคมนาคม ขนส่ง
ประกอบไปด้วย การขนส่งทาง
รถยนต์ ทางราง ทางอากาศ
และทางเรือ ซึ่งกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
ของการขนส่งทั่วโลก ต้องพึ่งพาเชื้อ
เพลิงฟอสซิล ส่วนใหญ่เป็น น้�ำ มัน
เบนซิน และดีเซล

การใช้พลังงานในอาคาร เป็นการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนในอาคาร
หรือการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้มภายในบ้าน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก
แยกตามประเภทของกิจกรรม
2

IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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กิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

PFCs
CH4
HFCs
CO2
N 2O

SF6
NF3
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2) จะรู้ได้อย่างไรว่าพฤติกรรมใดในชีวิตประจ�ำวัน
ปล่อย CO2 มากน้อยแค่ไหน
กิจกรรมในชีวติ ประจำ�วันของพวกเราทุกคน ตัง้ แต่ ตืน่ นอน รับประทานอาหาร เดินทางไปโรงเรียน เรียนหนังสือ
ทำ�งาน การจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้วยกันทั้งนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า รอยเท้าคาร์บอน หรือ Carbon Footprint เพื่อ
นำ�มาใช้ในการวัดปริมาณ CO2 ที่ถูกปล่อยมาจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะประเมินกันตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน (หรือที่เราเรียกกันว่า ประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ - Life Cycle Assessment: LCA) นอกจากนี้ Carbon Footprint ยังใช้วัดการปล่อย CO2
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน โดยจะทำ�การคำ�นวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
หรือ CO2eq
ตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันที่ปล่อย CO2
Carbon Footprint ของการเดินทาง (Kg.CO2e / กิโลเมตร / คน)
CNG

CNG

0

0.0083

0.0240

0.0300

0.0470

รถจักรยาน

รถไฟ

รถแท็กซี่

รถโดยสารประจำ�ทาง

รถไฟฟ้า

0.0900
รถยนต์ส่วนบุคคล

0.3810
เครื่องบิน

Carbon Footprint ของเครื่องใช้ในส�ำนักงาน (Kg.CO2e / kWh.)

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์
0.04

คอมพิวเตอร์
0.07

0.05

เครื่องปรับอากาศ
0.06

0.07

เครื่องถ่าย    14 นิ้ว      15 นิ้ว      17 นิ้ว
เอกสาร
ขนาดจอ

0.79

0.83

0.98

18,000 20,000 24,000
ขนาดบีทียู

ตัวอย่าง คลิปวีดิโอเกี่ยวกับ Carbon Footprint
• คลิป Carbon Footprint – รอยเท้าคาร์บอน (2.49)
• คลิป คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร (3 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=0HytdZDvqgY https://www.youtube.com/watch?v=pAGb7mF3784
• คลิป Carbon footprint รู้จักรอยเท้าทางนิเวศ (1.24)
• คลิป สารคดีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (3.52 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=4ZD53taU484 https://www.youtube.com/watch?v=iAa24fpeTJE
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3) แต่ละประเทศปล่อย CO2 กันมากน้อยแค่ไหน 3
ช่วงไม่ก่ปี ีท่ผี ่านมาประเทศจีนปล่อย CO2 เป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่เคยครองแชมป์มายาวนาน
แต่ถ้าบวกรวมปริมาณ CO2 ที่แต่ละประเทศปล่อยสู่ช้นั บรรยากาศ นับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ก็ยงั คงเป็นผูป้ ล่อย CO2 มากทีส่ ดุ

22

3

https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/
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สำ�หรับประเทศไทย แม้จะไม่ใช่ประเทศที่ปล่อย CO2 ติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ปริมาณ CO2 ก็เพิ่มขึ้น
ทุกปี เมื่อนำ�ข้อมูลการปล่อย CO2 ในปี 2543 มาเปรียบเทียบกับ ปี 25564 จะพบว่า มีการปล่อย CO2
เพิ่มขึ้น 8.63 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อย CO2 มากที่สุด คือ ภาคพลังงาน คมนาคมและ
ขนส่ง ซึ่งตั้งแต่ปี 2543 – 2556 ภาคพลังงานปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นถึง 47.16%. แต่ก็ยังดีที่ปริมาณ CO2
บางส่วนถูกดูดซับโดยพื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม ข้อมูลปี 2558 พบว่า ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรในบ้านเรา
ช่วยดูดซับ CO2 เพิ่มขึ้น 6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2543 นั่นแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรป่าไม้มีความสำ�คัญ
อย่างมากต่อการลดก๊าซเรือนกระจก

4
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รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report) สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2560

2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
1) อากาศแปรปรวน น�้ำทะเลสูงขึ้น

ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส แม้ดูเหมือนจะน้อยนิด (เพราะยังไม่ถึง 1 องศา
เซลเซียส) แต่ก็ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง
พายุฝน น้�ำ ท่วม คลื่นความร้อน ฯลฯ ที่รุนแรงและถี่มากขึ้น นอกจากนี้ระยะเวลาและจำ�นวนวันที่มีอากาศร้อน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อปี 2560 เป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก และถือเป็นปีที่ 3
ติดต่อกันที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และล่าสุดปี 2561 หลายประเทศ
ในทวีปยุโรป ต้องเผชิญหน้ากับคลื่นความร้อน จนมีผู้เสียชีวิต หลายประเทศต้องประสบกับภัยพิบัติและ
น้ำ�ท่วมฉับพลัน ทำ�ลายสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีน้ �้ำ ท่วมขัง ยังทำ�ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือกรณีของพายุหมิ ะพัดถล่ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท�ำ ให้มีหิมะสูงกว่า 50 เมตร
นอกจากนี้ภาวะโลกร้อน ยังทำ�ให้น้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย และระดับน้ำ�ทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.19 เมตร
ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา หากไม่มีการดำ�เนินการใด ๆ ประชากร 100 ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลจะถูกกัดเซาะจากคลื่นลม
ที่รุนแรง โดยจะเกิดขึ้นมากบริเวณเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และกรุงเทพก็จะได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีเมืองท่ากว่า 130 แห่งทั่วโลก5 กำ�ลังแบกรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และคาดว่า
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมีมูลค่ารวม ๆ กันแล้ว ประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ที่แปรปรวนเกินคาดเดา

5

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/ranking-of-the-worlds-cities-to-coastalflooding/11240357
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2) โลกร้อน โลกแล้ง 6
วั ฏ จั ก รของน้ำ � จะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากโลกร้ อ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรน้ำ�
เปรียบเทียบจ�ำนวนประชากรที่ขาดแคลนน�้ำ กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

446

416
337

107
54

48

30
24

83

66

43
24

2

2°C

58

+

7

4°C

+

638

485

732
ล้านคน

ล้านคน

ล้านคน

43

6

3°C

+

71

จ�ำนวนประชากรที่ขาดแคลนน�้ำ
ยุโรป

เอเชีย

แอฟริกา

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

โอเชียเนีย

• ถ้าอุณหภูมิเพิ่งสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส น้ำ�จืดทั่วโลกจะลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์
เมื่ออุณหภูมิเพิ่งสูงขึ้น 4 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่จะประสบกับความแห้งแล้ง และเกิดภาวะขาดแคลน
น้ำ�สำ�หรับอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา เอเชียกลาง
และเอเชียใต้
6
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3) ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 7
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศบนพื้นโลก ไม่ว่าจะเป็น ระบบนิเวศป่าไม้
ระบบนิเวศน้ำ�จืด หรือแม้กระทั่งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทำ�ให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและทำ�ลาย
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุหลักที่ทำ�ให้พืชและสัตว์สูญพันธุ์ คือ ถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ถูกทำ�ลาย อันมี
สาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน แต่จากการศึกษาล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ระบุวา่ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศกำ�ลังจะกลายเป็นภัยคุกคามทีน่ า่ กลัวต่อการสูญพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ บนโลกในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สัตว์สะเทินน้�ำ สะเทินบก
• ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5-2 องศาเซลเซียส จะทำ�ให้ป่าอเมซอนมีโอกาสเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน
ปี 2050
• ความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น 4 องศาเซลเซียส เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบนิเวศของโลกเปลี่ยนแปลงมหาศาลอย่างที่ไม่คาดคิด และยังทำ�ให้
พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ (ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ และระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง) ได้รับผล
กระทบและถูกคุกคามถึง 16 เปอร์เซ็นต์
• ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติจะส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์ เพราะมนุษย์
ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำ�รงชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
• อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น และฤดูกาลที่แปรปรวน ทำ�ให้การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์บางชนิดได้รับ
ผลกระทบ และยังทำ�ให้สัตว์หลายชนิดต้องสูญเสียแหล่งอาหาร และต้องใช้พลังงานในการหาอาหาร
เพิ่มมากขึ้นด้วย มีการประเมินว่า แม้เราจะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสได้
แต่ก็จะยังมีพืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของชนิดพันธุ์ทั้งหมดบนโลก (จากงานวิจัย
ทั้งหมด 131 ชิ้นทั่วโลก)
หมีขั้วโลก: ธารน้ำ�แข็งในทวีปอาร์ติกซึ่งเป็นบ้านของหมีขั้วโลกกำ�ลังละลาย ทำ�ให้พวกมันเสี่ยงสูญพันธุ์ได้
ในอนาคต
เต่าทะเล: ระดับน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทำ�ให้พื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลลดลง นอกจากนี้
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังทำ�ให้ลูกเต่าทะเลที่ฟักออกมามีโอกาสจะเป็นตัวเมียมากขึ้น
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กบ: สภาพอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของกบ เช่น การผสมพันธุ์วางไข่ เพราะกบ
ต้องอาศัยแหล่งน้ำ�เพื่อวางไข่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณน้ำ�ฝนก็จะส่งผลทำ�ให้การสืบพันธุ์
ของกบลดลง รวมไปถึงอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นยังทำ�ให้บึงน้ำ�มีสภาพไม่เหมาะสมสำ�หรับการเป็นแหล่งวางไข่
ส่งผลให้ไข่ฝอ่ หรือลูกอ๊อดอาจตายได้ นอกจากนีอ้ ากาศทีร่ อ้ นและแห้งแล้ง ยังทำ�ให้กบต้องสูญเสียน้�ำ ออก
จากร่างกายทางผิวหนังมากขึ้นกว่าเดิม และทำ�ให้กบมีโอกาสตายได้
นกเพนกวิน: การละลายของน้ำ�แข็งอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นกเพนกวินต้องวางไข่อยู่บน
พื้ น น้ำ � แข็ ง ที่ บ างกว่ า ปกติ และมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะแตกหั ก ได้ ง่ า ย ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายอย่ า งมากต่ อ
ไข่นกเพนกวิน นอกจากนี้ลูกนกเพนกวินที่ฟักออกจากไข่ต้องเผชิญสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง ทำ�ให้
ลูกนกจำ�นวนมากเสียชีวิต
• ทวีปที่มีอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด ได้แก่ อันดับหนึ่ง อเมริกาใต้ (23%) อันดับสอง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (13.9%) สาเหตุที่ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทวีปทั้ง 2 แห่ง เสี่ยงต่อการ
สู ญ พั น ธุ์ เ พราะสิ่ ง มี ชี วิ ต เหล่ า นี้ ต้ อ งการถิ่ น อาศั ย ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ ดั ง นั้ น ถ้ า ถิ่ น อาศั ย ปั จ จุ บั น
ไม่เหมาะสม ทั้งยังไม่สามารถปรับตัว หรืออพยพย้ายไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกว่า ก็ทำ�ให้เสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ได้
• ชนิดพันธุ์ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ สัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก (13%) และ สัตว์เลื้อยคลาน (9%)
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ผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ8

4) ระบบนิเวศทะเลเปลี่ยน เมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้น
เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น ก็ทำ�ให้อุณหภูมิในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นด้วย จนทำ�ให้มหาสมุทรมีสภาพเป็นกรด
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ลงไปละลายอยู่ในน้ำ�ทะเล ทำ�ให้
น้ำ�มีสภาพเป็นกรดมากขึ้น
• ความเป็นกรดและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของมหาสมุทร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
เช่น เมื่อทะเลมีสภาพเป็นกรด จะทำ�ให้สัตว์มีเปลือกที่มีเเคลเซียมเป็นส่วนประกอบอย่างกุ้งและหอย
ไม่สามารถรอดชีวิตจากสภาพเช่นนี้ได้ เพราะกรดจะกัดกร่อนเปลือกที่เป็นแคลเซียมของพวกมัน
• ความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นยังทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปะการังตาย และทำ�ให้การเกิดขึ้น
ของปะการังยากขึ้น
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส จะทำ�ให้ปะการังทั่วโลกเสื่อมโทรมถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ภายใน
ไม่กี่สิบปี
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 3 องศาเซลเซียส ปะการังจะเสื่อมโทรมถึง 59 เปอร์เซ็นต์ ภายในไม่กี่สิบปี
- อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียส ปะการังส่วนใหญ่จะสูญพันธุ์
และเมือ่ ปะการังซึง่ เป็นทัง้ อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย และทีห่ ลบภัยของสัตว์ทะเลนานับชนิดถูกทำ�ลาย ก็ยอ่ มส่งผล
ถึงสมดุลของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และมนุษย์ก็จะได้ผลกระทบด้วย เพราะทรัพยากรประมงลดลง
• หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลจะลดลง จากอุณหภูมิน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะคุกคามต่อการดำ�รงชีวิต
ของสัตว์น�้ำ ที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคกึ่งเขตร้อน (Subtropical region)
• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�บริเวณชายฝั่งทะเล และปากแม่น้ำ�จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากค่าความเค็ม
และระดับน้�ำ ทะเลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต
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5) อาหารลดลง9
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำ�ให้สภาพอากาศแปรปรวน บางปีแห้งแล้ง บางปีน้ำ�ท่วม ซึ่งไม่เพียงแต่
จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ยังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของคนทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่แค่
เกษตรกรเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ แต่ผู้บริโภคก็หนีไม่พ้นเช่นกัน
• ในปี พ.ศ. 2593 ประชากร 200 ล้านคนจะขาดแคลนอาหาร และจะมีเด็กที่ขาดสารอาหารมากถึง
24 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เช่น ข้าว งานวิจัยระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ย
ของไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดกัน
ว่าทุก ๆ 1 องศาเซลเซียสจะทำ�ให้ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละ 10 และในช่วงที่ข้าวเริ่มผสมเกสร ถ้าอุณหภูมิ
สูงเกิน 35 องศาเซลเซียส จะทำ�ให้เกสรของข้าวมีอายุสั้น ส่งผลให้อัตราการผสมเกสรลดลง เม็ดข้าวจะลีบ
และผลผลิตจะลดลง รวมถึงแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
• เมื่อพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำ�ท่วม น้ำ�แล้ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ย่อมทำ�ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน แรงงานภาคการเกษตรตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในประเทศเขตร้อน
• มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำ�เกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทำ�ให้พื้นที่เคย
เหมาะสมสำ�หรับการเพาะปลูกอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป
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2.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง

ส่งผลต่อปริมาณและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจำ�กัดทำ�ได้อยากขึ้น
• ปริมาณน้ำ�ดิบที่ลดลง และอาจมีสิ่งปนเปื้อน
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน้�ำ ที่สูงขึ้น
• กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เพราะพื้นที่
ที่ใช้ในการผลิตอาหาร ปริมาณผลผลิต ได้รับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำ�ให้ผลผลิตน้อยลง

ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่น
และการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลง
เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ�ที่อาจมีความ
รุนแรงมากขึ้น เพราะอากาศร้อนทำ�ให้พาหะ
นำ�โรคเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ยุงลาย แมลงวัน และหนู ทำ�ให้เกิดการ
แพร่กระจายของโรค เช่น ไข้เลือดออก ท้องร่วง
โรคฉี่หนู ฯลฯ

ความขัดแย้งทางสังคม

• สูญเสียที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการกัดเซาะ
• เกิดความขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากการ
ชายฝั่ง และระดับน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น การแย่งชิง
• เกษตรกรย้ายถิ่นเพราะผลผลิตทางการเกษตร
ทรัพยากร
ไม่ได้ผล อันเนื่องมาจากดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน • เกิดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมและเศรษฐกิจ
• การย้ายถิ่นทำ�ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากร
ตามมาด้วยปัญหาอาชญากรรม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เกิดการแย้งชิงทรัพยากร
ความขัดแย้ง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ฯลฯ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป

• สูญเสียอาชีพและรายได้ทางการเกษตร เพราะ • เกิดค่านิยมใหม่ ที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผลผลิตตกต่�ำ เกิดภาระค่าใช้จา่ ยและหนีส้ นิ ตามมา ที่ส่งผลต่อการลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ เพื่อป้องกันและฟื้นฟู
เช่น อาจเกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ได้รับผลกระทบ
มากขึน้ ในขณะเดียวกันอากาศทีร่ อ้ นขึน้ อาจทำ�ให้
จากภัยธรรมชาติ
ความต้องการใช้พลังงานสำ�หรับเครือ่ งปรับอากาศ
• เกิดการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น พลังงานทดแทน ฯลฯ
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ความรุนแรงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ขึ้นอยู่กับความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความสามารถในการรับมือ และปรับตัวต่อ
การเปลี่ ย นแปลง กล่ า วคื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศยิ่ ง ซ้ำ � เติ ม ปั ญ หาความยากจนให้
รุนแรงขึ้น เพราะภัยแล้ง น้ำ�ท่วม ทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกษตรกรบางรายอาจถึงขั้นขาดทุน
เป็นหนี้เป็นสิน บางรายต้องสูญเสียที่ดินเพราะหนี้สินรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำ�เนินชีวิต
คนจนยิ่งยากจนขึ้น และอาจนำ�ไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่า หรือ การอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานทำ�ในเมืองใหญ่
ติดตามมาด้วยปัญหาสังคมมากมาย
นอกจากนี้อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นยังทำ�ให้โรคที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว กลับมาระบาดอีกครั้ง รวมถึงอากาศร้อน
ยังทำ�ให้พาหะนำ�โรคเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ ยุงลาย แมลงวัน และหนู ทำ �ให้เกิดการแพร่
กระจายของโรคบางชนิดได้ง่ายขึ้น เช่น ไข้เลือดออก ท้องร่วง โรคฉี่หนู ฯลฯ และยังทำ�ให้อัตราการป่วยและ
ตายจากโรคเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็ก
โลกร้อนมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย

อุทกภัย
ขาดแคลนน้�ำ

การจ่ายน้�ำ จะหยุดชะงัก
ทำ�ให้เกิดการ
แก่งแย่งแหล่งน้�ำ

อุทกภัยครัง้ ใหญ่จะเกิดถีข่ นึ้
จาก 1 ครั้งเป็น 3-6 ครั้ง
ต่อปี โดยเฉพาะพืน้ ทีร่ าบต่�ำ
ตามแนวชายฝั่ง

ภัยแล้ง

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และน้�ำ
ในแหล่งน้�ำ ระเหยเร็วขึ้น
ทำ�ให้เกิดภัยแล้ง เกษตรกรรม
ได้รับความเสียหาย

สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์ุ

อัคคีภัย

ความร้อนและอากาศแห้งแล้ง
ทำ�ให้อัคคีภัยรุนแรงขึ้น
และขยายวงกว้าง

เศรษฐกิจเสียหาย

ภัยธรรมชาติเกิดถี่
และรุนแรงขึ้น
ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบ

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ที่อยู่
อาศัยของสัตว์ลดลง และโรค
ระบาดรุนแรงขึ้นทำ�ให้สัตว์
มีประชากรลดลงและสูญพันธ์ุไป

โรคระบาด

อากาศที่ร้อนขึ้นและน้�ำ ท่วมขัง
ทำ�ให้สัตว์ปีกเป็นพาหะนำ�โรค
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
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2.5 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
1) ความร่วมมือของประชาคมโลกในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
กว่า 60 ปีแล้ว ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น จากนั้นมาประชาคมโลก
ก็เริ่มเปิดประเด็นหารือเรื่องโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2521 จนเกิดเป็นข้อตกลง
มากมายที่นานาประเทศให้สัตยาบันว่าจะช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง ลองมาย้อนดูลำ�ดับ
ความเคลื่อนไหวที่ส�ำ คัญของโลกต่อสถานการณ์ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเด็นโลกร้อนเริ่มต้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Charles David
Keeling ค้นพบว่า ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั บ ตั้ ง แต่ ยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม จากการเก็ บ ข้ อ มู ล บรรยากาศเหนื อ ภู เ ขา Moana Loa ในรั ฐ ฮาวาย
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการศึกษาวิจัยเรื่อยมา
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประชุมหารือเรื่องโลกร้อนและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น และนำ�เสนอผลการประชุมต่อ World Climate Program ภายใต้สังกัดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เพื่อหาทางแก้ไข
พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก่อตั้ง
“คณะกรรมการระหว่างรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Intergovernmental Panel on
Climate Change : IPCC) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบและมาตรการในการรับมือ
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) IPCC เผยแพร่รายงานฉบับที่ 1 (The First Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC AR1) ยืนยันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรียกร้องนานาชาติให้มีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้รับ
การรับรอง และเปิดให้แต่ละประเทศให้สัตยาบันระหว่างการประชุม Earth Summit ในเดือนมิถุนายน 2535
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในการประชุมครั้งนั้นมี 154 ประเทศที่ลงนาม
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พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วม
เป็นภาคีทงั้ สิน้ 196 ประเทศ (ข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2558) ประเทศไทยให้สตั ยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ
เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม สาระสำ�คัญของอนุสญ
ั ญาฯ คือ ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้อยูใ่ นระดับทีป่ ล่อยในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แต่ไม่ได้มกี ารบังคับ
เป็นการดำ�เนินการโดยสมัครใจ
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) การประชุมสมัชชาประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 1 (Conference of
Parties : COP1) เสนอให้มีการทบทวนพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ในขณะที่รายงานฉบับที่ 2 ของ IPPC
ชีใ้ ห้เห็นว่าก๊าซเรือนกระจกมีประมาณเพิม่ ขึน้ และเชือ่ ว่ามนุษย์มสี ว่ นทำ�ให้สภาพภูมอิ ากาศของโลกเปลีย่ นแปลง
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ที่ประชุม COP3 ให้การรับรองพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สาเหตุส�ำ คัญ
ที่ต้องจัดทำ�พิธีสารฉบับดังกล่าว เพราะการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคีสมาชิกไม่เป็นตาม
เป้าที่วางไว้ จึงจำ�เป็นต้องมีการทบทวนพันธกรณีและกำ�หนดมาตรการที่ละเอียดรัดกุมมากขึ้น สาระสำ�คัญ
ของพิธีสารเกียวโต คือ ภายในปี พ.ศ. 2551–2553 ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เฉลี่ยร้อยละ 5 ของปริมาณการปล่อยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ส่วนประเทศกำ�ลังพัฒนาไม่มีพันธกรณีต้องลด
ก๊าซเรือนกระจก สามารถดำ�เนินการลดโดยสมัครใจ
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) IPCC เผยแพร่รายงานฉบับที่ 3 ยืนยันว่า ร้อยละ 66 ของสาเหตุที่ทำ�ให้เกิด
ภาวะโลกร้อนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และในการประชุม COP7 มีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศกำ�ลังพัฒนาในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ในปีเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกาถอนตัวไม่ให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ทาง
วุฒสิ ภาของสหรัฐกำ�หนดไว้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2540 ว่าห้ามมิให้ประธานาธิบดีสหรัฐไปลงนามเป็นภาคีในความตกลง
ที่มิได้มีพันธกรณีให้ทุกประเทศต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ประเทศไทยให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ในฐานะกลุ่ม
ประเทศกำ�ลังพัฒนาซึ่งไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก แต่สามารถดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจก
ตามความสมั ค รใจ จี น ให้ สั ต ยาบั น ในปี เ ดี ย วกั น ในฐานะประเทศที่ ไ ม่ ต้ อ งลดก๊ า ซเรื อ นกระจกเพราะ
ในเวลานั้นจีนเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2555
มีประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันจำ�นวน 192 ประเทศ
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) IPCC เผยแพร่รายงานฉบับที่ 4 (IPCC AR4) ระบุว่าประเทศพัฒนาแล้ว ต้องลด
การปล่อยก๊าซให้ได้ 25 – 40% จากระดับที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020) และประเทศกำ�ลังพัฒนา ต้องลดการปล่อยก๊าซให้ได้ 15 – 30 % จากระดับที่ปล่อยอยู่ปกติ
(Business-as-usual) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
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พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) การประชุม COP15 เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค มีเป้าหมายเพื่อต่ออายุ
พิธสี ารเกียวโตหรือสร้างข้อตกลงใหม่ทจี่ ะมาแทนทีพ่ ธิ สี ารเกียวโตซึง่ จะหมดอายุในอีก 3 ปีขา้ งหน้า แต่การเจรจา
ล้มเหลว โดยมติที่ประชุมขอให้ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำ�ลังพัฒนาเสนอเป้าหมายในการลด
ก๊าซเรือนกระจกตามความสมัครใจโดยมีการบันทึกไว้ใน Copenhagen Accord ซึ่งถือเป็นความถดถอยจาก
พิธีสารเกียวโตซึ่งกำ�หนดตัวเลขเป้าหมายการลดก๊าซฯ สำ�หรับประเทศพัฒนาแล้วแบบมีผลบังคับ และมีการ
สัญญาว่าประเทศพัฒนาแล้วจะให้เงินช่วยเหลือประเทศกำ�ลังพัฒนา 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในช่วง
ปี พ.ศ. 2553-2555 (แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ และยังไม่มีรายละเอียดว่าเงินจะมาจากไหน) รวมถึงเป็นครั้งแรก
ที่มีการกำ�หนดเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) การประชุม COP16 เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ตกลงให้มีการบันทึกเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2563 ของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำ�ลังพัฒนา
(สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนาเรียกว่า เป้าหมายการดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) อย่างเป็นทางการภายใต้อนุสญ
ั ญา UNFCCC
รวมทัง้ ให้ตงั้ กระบวนการรายงานและทบทวนการดำ�เนินการตามเป้าหมายทีแ่ ต่ละประเทศตัง้ ไว้ ซึง่ กระบวนการ
จะแตกต่างกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำ�ลังพัฒนาในส่วนประเด็นการเงิน ได้ก่อตั้งกองทุน
Green Climate Fund เพื่อจัดการเงินช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำ�ลังพัฒนา โดย
ออกแบบรายละเอียดของกองทุนให้ได้ภายในการประชุม COP ครั้งต่อไป
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) การประชุม COP17 จัดตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจ Durban Platform เพื่อจัดทำ�
ข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศสำ�หรับการดำ�เนินงานภายหลังปี พ.ศ. 2563 โดยกำ�หนด
ให้การเจรจาต้องแล้วเสร็จภายในการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2512) การประชุม COP18 กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่ประชุมพิจารณาต่ออายุพิธี
สารเกียวโต ที่กำ�ลังจะหมดอายุลงภายในสิ้นปี พ.ศ. 2555 ไปอีก 7 ปี (มีผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ. 25562563) เรียกว่าพันธกรณีระยะที่ 2 อย่างไรก็ตาม มีเพียง 35 ประเทศที่ตกลงเข้าร่วมในพันธกรณีระยะที่ 2 นี้
โดยประเทศรั ส เซี ย ญี่ ปุ่ น นิ ว ซี แ ลนด์ และแคนาดา ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในปริมาณมากไม่ได้เข้าร่วมด้วย โดยที่สหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีปล่อยมลพิษมากที่สุดในโลก
ไม่เข้าร่วมอยู่แล้ว (สหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันในพิธีสาร และจีนแม้ว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากในปัจจุบัน
แต่ ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาจึ ง ไม่ มี พั น ธะผู ก พั น ในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกตามเงื่ อ นไขของ
พิธีสารเกียวโต) ทำ�ให้พันธกรณีระยะที่ 2 ของพิธีสารเกียวโตครอบคลุมประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมแล้วเพียงร้อยละ 11 ของที่ปล่อยทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นปีที่พิธีสารเกียวโตหมดความสำ�คัญในฐานะ
กลไกการลดการปล่อยก๊าซฯ ของโลกอย่างเป็นทางการ ทีป่ ระชุม COP18 ยืนยันทีจ่ ะจัดทำ�ความตกลงฉบับใหม่
(เพื่อใช้แทนพิธีสารเกียวโต) ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และต้องมีผลบังคับทางกฎหมายกับ
ทุกประเทศภาคีในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) IPCC เผยแพร่รายงานฉบับที่ 5 (IPCC AR5) ยืนยันว่ามนุษย์เป็นสาเหตุหลัก
ของปัญหาโลกร้อน และหากไม่ตอ้ งการให้โลกร้อนเกิน 2 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้ ปริมาณโควต้าของ
ก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกสามารถปล่อยได้จนถึงปลายศตวรรษเหลืออีกแค่ประมาณ 500 กิกกะตันคาร์บอน
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พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) การประชุม COP21 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมายสำ�คัญที่จะสร้าง
ข้อตกลงเพือ่ เป็นกลไกระหว่างประเทศในการควบคุมอุณหภูมโิ ลกไม่ให้สงู ขึน้ เกิน 2 องศา ภายในศตวรรษที่ 21
(ค.ศ. 2100) ผลของการประชุมได้สร้างข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งระบุให้แต่ละประเทศกำ�หนด
เป้าหมายโดยสมัครใจในการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมกับประเทศของตนเอง โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรม
และเท่าเทียมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยังยืน และระบุว่าประเทศพัฒนาแล้วจะช่วยกันระดมทุนจำ�นวน
100,000 ล้านดอลล่าร์ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาดำ�เนินการในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ในการประชุม COP24 มีการกำ�หนดแนวทางปฏิบตั หิ ลักเกณฑ์ใหม่ตามข้อตกลงปารีส
ทีไ่ ด้ลงนามกันตัง้ แต่ปี 2558 โดยประเทศภาคีสมาชิกจะใช้แนวทางเดียวกันในการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดทำ�รายงาน และการยืนยันความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สำ�หรับที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำ�เนินการลด CO2 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะแรกตามแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action – NAMAs) ตั้งเป้า
ลด CO2 ให้ได้ ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 (จากระดับการปล่อยปกติในปี 2548) โดยอาศัย 4 มาตรการ
สำ�คัญ คือ 1) การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง และภาคการผลิตไฟฟ้า 3) การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง
และ 4) ระบบขนส่งที่ยั่งยืน จนถึงปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นเป็น
45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ 12 10 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว
อีกหนึ่งความท้าทายครั้งใหม่ที่ก�ำ ลังจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่กำ�หนดให้แต่ละ
ประเทศเสนอเป้าหมายและแนวทางในการลด CO2 ภายหลังปี 2563 เพื่อช่วยกันลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งประเทศไทยก็ได้ขานรับและแสดงเจตจำ�นงในการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
โดยตั้งเป้าลด CO2 ให้ได้ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นครั้งแรกที่ผ่านมา
รัฐบาลได้กำ�หนดให้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายสำ�คัญของประเทศ ที่ถูกระบุไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการจัดทำ�แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนที่
นำ�ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564 – 2573 ซึ่งกรอบคิดสำ�คัญที่ถูกนำ�มาใช้เพื่อกำ�หนด
มาตรการต่าง ๆ ในแผนลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ซึ่ ง หนึ่ ง ในมาตรการที่ ถูก หยิ บ ยกมาใช้ เ พื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย นั้น ก็ คือ การใช้ พ ลัง งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
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2) เด็ก ๆ ท�ำอะไรได้บ้าง เพื่อลดโลกร้อน
• ลดใช้พลังงาน
1. ลดการใช้พลังงานในบ้าน บ้าน 1 หลังมีอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายหลายชิ้น ถ้าเรารู้จักใช้ ใช้เท่าที่จำ�เป็น
ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มาก
2. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
มีโหมดสแตนด์บายติดมาด้วย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิก
ใช้งานแล้วนอกจากจะปิดสวิตซ์ควรดึงปลั๊กออกด้วย
3. หันมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน ควรเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพกต์
หรือ หลอด LED แทนการใช้หลอดไส้ ซึ่งนอกจากจะให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน ยัง ช่ว ยประหยัดไฟฟ้า โดยเฉพาะหลอด LED สามารถประหยั ด พลั งงานได้ ถึ งร้ อ ยละ 85
เมื่อเทียบกับหลอดไส้ แม้จะมีราคาที่สูงกว่าหลอดประเภทอื่น แต่ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
หลอดคอมแพกต์ ประหยัดกว่า หลอดไส้ 78.3%
หลอด LED ประหยัดกว่า หลอดไส้ 86.6%
หลอด LED ประหยััดกว่า หลอดคอมแพกต์ 38.0%

เมื่อประหยัดไฟมากขึ้น ก็ลดการปล่อย CO2 ได้มากขึ้นด้วย
4. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น ในช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนมาก ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ
และเปิดใช้งานเครือ่ งปรับอากาศในช่วงสายแทน หรือปิดเครือ่ งปรับอากาศให้เร็วขึน้ 1 ชัว่ โมง ก่อนเลิกใช้งาน
เป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ หรือ “เปิดพัดลมในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นการช่วยเพิ่ม
การเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง และช่วยลดความชื้นในอากาศ ทำ�ให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิเย็นลง
2-3 องศาเซลเซียส และช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำ�งานน้อยลง”
5. ใช้งานตู้เย็นให้ถูกวิธี ไม่ควรเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน หรือไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ เพราะจะทำ�ให้
ความร้อนจากภายนอกไหลเวียนเข้าสูต่ เู้ ย็น ทำ�ให้คอมเพรสเซอร์ท�ำ งานหนัก ซึง่ ทำ�ให้ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น
6. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ เช่น ในการซักผ้า ถ้าไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้เครื่องปั่นแห้ง ให้เปลี่ยนมาใช้
การตากผ้ากลางแดดแทน
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7. รู้จักเลือกใช้ และใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี เลือกขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน
หน้าจอยิ่งใหญ่ยิ่งใช้ไฟเยอะ หรือ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ Notebook แทนการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 60
8. Car pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน เช่น ถ้ามีเพื่อนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน
ทางเดียวกับเรา ก็ควรบอกผู้ปกครองให้เพื่อนคนนั้นนั่งรถไปด้วยกัน เพราะจะช่วย
ประหยัดน้�ำ มันไปได้เยอะ
9. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนบ้างก็ได้ เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณรถยนต์
บนท้องถนน ระบบขนส่งมวลชนบางประเภท ก็ทำ�ให้การเดินทางของเราสะดวก
รวดเร็ว ที่สำ�คัญช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
10. เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน บอกให้ผู้ปกครองหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัด
พลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ เบอร์ 5 หรือ มีฉลากคาร์บอน
11. ควรถอดปลั๊กออก เมื่อชาร์ตแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไม่ควรเสียบปลั๊กที่ชาร์ตแบตเตอรี่ทิ้งไว้ ทั้ง ๆ
ที่แบตเตอรี่เต็มแล้ว เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นจึงควรถอดสายชาร์ต และปลั๊กออกให้เรียบร้อย
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำ�วัน เพราะทั้งสองสิ่งนี้ผลิตมาจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และขั้นตอนการผลิตยังใช้พลังงาน แถมยังปล่อย CO2 จำ�นวนมาก ที่สำ�คัญหากเราลดการ
ใช้พลาสติกและโฟมลง ก็เท่ากับว่าเราช่วยลดปริมาณขยะ และลดการปล่อย CO2 ทางอ้อมด้วย ดังนั้น
หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันเถอะ
2. เลือกซื้อ หรือรับประทานอาหารในร้าน แทนการซื้อออกมารับประทานข้างนอก
เพราะจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม
3. ช่วยกันใช้น�้ำ อย่างประหยัด เพราะในกระบวนการผลิตน้ำ�ประปานั้น
ต้องใช้พลังงานจำ�นวนมาก เพื่อให้ได้น�้ำ ประปาที่สะอาด
4. เลือกซือ้ พืช ผัก ผลไม้ ทีผ่ ลิตในประเทศ นอกจากจะได้ผกั ผลไม้ ทีส่ ดใหม่ ยังช่วยลดพลังงานทีเ่ กิดจาก
การแช่แข็ง และการขนส่ง เพราะในกระบวนการผลิตและขนส่งอาหารแช่แข็งใช้พลังงานมากกว่าอาหารทัว่ ไป
ถึง 10 เท่า
5. ลดการบริโภคเนื้อวัว เพราะกระบวนการผลิตเนื้อวัว ปล่อย CO2 มากกว่าเนื้อประเภทอื่น
6. หลีกเลีย่ งการใช้สนิ ค้าทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์หลายชัน้ เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์เหล่านัน้ จะกลายเป็นขยะเมือ่ เราไม่น�ำ
ไปใช้ และต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ และพลังงานจำ�นวนมาก
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7. ช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อทำ�ให้ขยะเหล่านั้นง่ายต่อการจัดการ
และลดการใช้พลังงานในการกำ�จัด
8. ใช้กระดาษให้คุ้มค่าทั้งสองหน้า และใช้เท่าที่จำ�เป็น เพราะในขั้นตอน
การผลิตกระดาษเราต้องสูญเสียทรัพยากรจำ�นวนมาก ทั้งต้นไม้และ
พลังงาน หากเราลดการใช้กระดาษ A4 1 รีม ก็เท่ากับช่วยลด CO2 ได้ 1.12 กิโลกรัม
9. ไม่เผาขยะ เพราะการเผาขยะทำ�ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
10. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้�ำ กระดาษ เพราะใช้แล้วทิ้งทำ�ให้เกิดขยะโดยไม่จำ�เป็น
11. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อมาเติมใหม่ได้ เพื่อช่วยลดขยะ
12. ควรเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย โดยสังเกตจากฉลากคาร์บอนที่
ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์
13. ในการซือ้ สินค้าควรพิจารณาก่อนว่า ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากน้อย
แค่ไหน เช่น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น เพราะใช้พลังงานในการขนส่งน้อยกว่า หรือ เป็นสินค้า
ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ หรือ เป็นวัสดุที่คงทน ใช้งานได้นาน เพราะจะไม่กลายเป็นขยะได้ง่าย เป็นต้น
14. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินชีวิต เพื่อลดวิถีการบริโภคที่เกินความจำ�เป็น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หันมาใช้ชีวิตแบบพอดี พอประมาณ ใช้เท่าที่จำ�เป็น
ให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดการบริโภคที่เกินจำ�เป็น
15. ใช้ความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชนของตนเอง เช่น การทำ�โครงงานเกี่ยวกับการลดโลกร้อน การเฝ้าระวัง
ปริมาณน้�ำ ฝน หรือระดับน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นร่วมกับชุมชน
16. ช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่า เพราะต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น สามารถดูดซับ CO2 9-15 กิโลกรัมต่อปี
และยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส ที่สำ�คัญยังช่วยผลิตออกซิเจนให้กับเราด้วย
17. ลดการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เพราะเป็นการบริโภคที่เกินพอดี
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กิจกรรมลดโลกร้อน

HEAD
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โดมิโน
คัดแยกขยะ

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระยะเวลาที่ใช้ : 1-2 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.2
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แนวคิด
ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของเราทุ ก คน มี ส่ ว นทำ � ให้ เ กิ ด ขยะและของเสี ย จำ � นวนมหาศาล
ขยะและของเสี ย เหล่ า นี้ ห ากไม่ มี ก ารจั ด การที่ เ หมาะสมจะทำ � ให้ เ กิ ด มลพิ ษ และนำ � ไปสู่
ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นได้ ดั ง นั้ น เราทุ ก คนจึ ง ต้ อ งช่ ว ยกั น จั ด การขยะตั้ ง แต่ ต้ น ทาง เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ขยะและของเสียเหล่านั้นส่งผลกระทบกับการดำ�เนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่าขยะมีส่วนทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.

บัตรภาพโดมิโนคัดแยกขยะ ประมาณ 60 ภาพ (หน้า 46-53)
ใบความรู้ เรื่อง ประเภทขยะ การคัดแยกขยะ การเกิดภาวะโลกร้อน
กระดาษบรู๊ฟ
Chart แยกขยะ 4 ประเภท
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนบอกชื่อขยะ มาคนละ 1 ชนิด
เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก หลอด เศษกระดาษ
2. ครูถามนักเรียนว่า ขยะเหล่านั้นมาจากไหน
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของขยะ เพื่อนำ�เข้าสู่เนื้อหาการคัดแยกขยะ
4. ครูชวนนักเรียนเล่นโดมิโนขยะ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้จำ�นวนกลุ่ม และจำ�นวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ปรับตามความเหมาะสมของจำ�นวนนักเรียนในชั้นเรียน
5. ผู้เล่นแต่ละกลุ่มนั่งล้อมวง
6. นำ�บัตรภาพโดมิโนคัดแยกขยะมาวางกลางวง
7. นำ�โดมิโนด้านที่มีภาพคว่�ำ ลงกับพื้นทั้งหมด จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันคละภาพเหล่านั้น
ให้ปนกัน แล้วจึงนำ�ไปไว้กลางวงเช่นเดิม
8. 		ให้นักเรียนหยิบบัตรภาพโดมิโน คนละ 3 ใบ อย่างรวดเร็ว
9.		ให้ครูหยิบบัตรภาพโดมิโนคัดแยกขยะ 1 ใบ วางเป็นภาพแรก
10.		จากนั้นให้นักเรียน 1 คนเป็นผู้เริ่มต่อบัตรภาพ (วิธีเลือกผู้เล่นคนแรก ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน)
11. หากไม่มีภาพที่สามารถต่อได้อยู่ในมือ ให้นักเรียนหยิบภาพที่อยู่กลางวงมา 1 ใบ
หากภาพที่หยิบขึ้นมาใหม่ ยังไม่สามารถนำ�มาวางต่อได้ ก็ให้สิทธิ์ในการต่อภาพเป็นของนักเรียนคนถัดไป
(ในแต่ละรอบนักเรียน 1 คน สามารถต่อภาพได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น)
12.นักเรียนคนใดสามารถนำ�บัตรภาพโดมิโนที่มีอยู่ในมือไปต่อได้จดหมดก่อนคนอื่น หรือ เหลือน้อยที่สุด
ถือว่าเป็นผู้ชนะ
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สรุปกิจกรรม
1. ใช้คำ�ถามเพื่อกระตุ้นความคิด
•  ทำ�ไมเราถึงต้องคัดแยกขยะ
•  เราควรจัดการกับขยะแต่ละประเภทอย่างไร
•  ขยะแต่ละประเภทส่งผลกระทบกับเราอย่างไร
•  นักเรียนรู้จักคำ�ว่า “ภาวะโลกร้อน” หรือไม่
•  นักเรียนคิดว่าขยะมีส่วนทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือไม่ อย่างไร
•  การคัดแยกขยะมีส่วนช่วยลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อนหรือไม่ อย่างไร
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
•  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดลงบนกระดาษบรู๊ฟ หัวข้อ “ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน”
		 โดยตั้งประเด็นว่า นักเรียนมีแนวทางในการจัดการขยะอย่างไร
•  ถ้าไม่มีการคัดแยกขยะ จะส่งผลต่อนักเรียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร

การประเมินผล
1. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม
2. สังเกตการตอบคำ�ถามของนักเรียน
3. ชิ้นงาน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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บัตรภาพโดมิโนคัดแยกขยะ

บัตรภาพของครู

วิธีเล่นโดมิโนคัดแยกขยะ
ผู้เล่นจะต้องเลือกบัตรภาพที่มีประเภทขยะ
หรือถังขยะประเภทเดียวกันที่สามารถต่อกันได้
เช่น บัตรภาพของครูเป็นรูปถังขยะรีไซเคิลกับเปลือกกล้วย
ดังนั้น โดมิโนที่นักเรียนจะนำ�มาต่อได้ก็ต้องเป็นภาพ
ขยะรีไซเคิล หรือถังขยะอินทรีย์ เป็นต้น
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ขวดแก้ว

ถุงพลาสติก

ถังขยะทั่วไป

เปลือกกล้วย

ก้างปลา

เศษอาหาร

กระป๋องโค้ก

กล่องนม

เศษใบไม้

เศษกระดาษ

ถังขยะอินทรีย์

มูลสัตว์

ถังขยะอินทรีย์

ถุงนม

ถังขยะทั่วไป

กระป๋องสี

ถังขยะอันตราย

ถังสี

ถ่านไฟฉาย

หลอดกาแฟ

เศษอาหาร

เศษผัก

ถังขยะอินทรีย์

เศษผัก
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เปลือกส้ม

เปลือกแตงโม

เศษกระดาษ

ถังขยะรีไซเคิล

เข็มฉีดยา

ขวดน้ำ�พลาสติก

พลาสเตอร์ใช้แล้ว

ถังขยะรีไซเคิล

เศษอาหาร

เปลือกกล้วย

ถุงแกง

เศษหญ้า

เปลือกผลไม้

ถังขยะทั่วไป

ถังขยะอันตราย

กระป๋องกาแฟ

ถังขยะรีไซเคิล

ปากกาเคมี

ถังขยะอันตราย

กระป๋องทินเนอร์

ขวดน้ำ�ยาล้างห้องน้ำ�

แก้วพลาสติก

ถังขยะรีไซเคิล

ใบตองห่อขนม

เปลือกผลไม้

ถังขยะอินทรีย์

ใบตองห่อขนม

ถังขยะอันตราย

เศษใบไม้

ถังขยะอินทรีย์

ขวดยาฆ่าแมลง

แบตเตอรี่
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แก้วพลาสติก

ถังขยะอันตราย

ถังขยะทั่วไป

ก้างปลา

เศษผัก

ถังขยะอินทรีย์

หลอดไฟ

ขวดยาฆ่าแมลง

ถังขยะรีไซเคิล

ขวดน้ำ�พลาสติก

มูลสัตว์

ถุงขนม

ถังขยะอินทรีย์

ถุงแกง

ถังขยะทั่วไป

ถังขยะอินทรีย์
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ถ่านไฟฉาย

ถุงนม

ถังสี

ถังขยะอันตราย

ขวดสเปรย์

ถังขยะรีไซเคิล

ขวดแก้ว

เปลือกผลไม้

ถังขยะอินทรีย์

ถังขยะอินทรีย์

ถุงแกง

เศษกระดาษ

ถังขยะทั่วไป

ก้างปลา

ถังขยะรีไซเคิล

หลอดไฟ
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ถังขยะรีไซเคิล

ถังขยะทั่วไป

ถังขยะรีไซเคิล

เปลือกผลไม้

ถังขยะอินทรีย์

ถังขยะทั่วไป

ซองกาแฟ

ขวดน้ำ�พลาสติก

ถังขยะทั่วไป

ถุงขยะอันตราย

ถุงขนม

ถังขยะทั่วไป
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ขวดน้ำ�พลาสติก

ถังขยะอันตราย

ถังขยะรีไซเคิล

มือถือ

ถุงขนม

ขวดสเปรย์

ถังขยะอันตราย

กล่องนม

ขวดน้�ำ พลาสติก

ถังขยะทั่วไป

กระดาษทิชชู

ถังขยะรีไซเคิล

ถังขยะอินทรีย์

ถังขยะรีไซเคิล

เปลือกกล้วย

ถังขยะอันตราย

หลอดไฟ

ขวดแก้ว

ถังขยะรีไซเคิล

เศษกระดาษ
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ใบความรู้
ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ และการเกิดภาวะโลกร้อน 11
ขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท

1. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้
ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น เป็นขยะประเภทที่พบมากที่สุด เมื่อเทียบกับขยะประเภทอื่น ๆ ซึ่งขยะ
เหล่านี้สามารถนำ�มาหมักเป็นปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพได้

2. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนำ�ไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม เป็นต้น ขยะรีไซเคิล
เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
3. ขยะอั น ตราย คื อ ขยะที่ มี อ งค์ ป ระกอบหรื อ ปนเปื้ อ นวั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น
วั ต ถุ ร ะเบิ ด วั ต ถุ ไ วไฟ วั ต ถุ มี พิ ษ วั ต ถุ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด โรค วั ต ถุ ก รรมมั น ตรั ง สี สารเคมี
และเคมีภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอด
ไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น
4. ขยะทั่ ว ไป คื อ ขยะประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากขยะอิ น ทรี ย์ ขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะอั น ตราย
มี ลั ก ษณะที่ ย่ อ ยสลายยากและไม่ คุ้ ม ค่ า ในการนำ � มาแปรรู ป กลั บ มาใช้ ใ หม่ เช่ น
ห่ อ พลาสติ ก ใส่ ข นม ถุ ง พลาสติ ก บรรจุ ผ งซั ก ฟอก ซองบะหมี่ กึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป ถุ ง พลาสติ ก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมและกระดาษฟอยล์เปื้อนอาหาร พลาสติกห่อลูกอม เป็นต้น
ท�ำไมต้องคัดแยกขยะ
1. ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องถูกนำ�ไปกำ�จัดให้มีปริมาณน้อยลง เพราะเมื่อเราแยกขยะที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ออกไป ก็จะเหลือขยะจริง ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2. ช่วยสร้างรายได้ เพราะขยะรีไซเคิล จำ�พวก พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว เหล็ก โลหะ สามารถคัดแยกเพื่อนำ�ไปขายได้
3. ช่วยลดภาระด้านงบประมาณในการจัดการกับขยะจำ�นวนมหาศาล ทั้งค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง และค่ากำ�จัด
4. ช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษจากขยะอันตรายและขยะติดเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อม
5. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการจัดการขยะไม่เหมาะสม
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คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำ�หรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
กรมควบคุมมลพิษ 2551

ขยะกับการเกิดภาวะโลกร้อน
หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าขยะจะทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร จริง ๆ แล้ว ในขั้นตอนของการจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็น
การเก็บขน การเผา การฝังกลบ ล้วนปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน แทบทั้งสิ้น
ตัวอย่างเช่น
• การเก็บขนขยะต้องใช้รถบรรทุกในการขนขยะไปกำ�จัด ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
• การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะพลาสติก) จะก่อให้เกิดสารประกอบไฮโครคาร์บอน ที่เป็นตัวการสำ�คัญของการเกิด
ภาวะโลกร้อน
• การฝังกลบที่ไม่ถูกวิธีจะทำ�ให้เกิดการหมักหมมของขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งมีศักยภาพ
ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า

ดังนั้นหากเราช่วยกันลดปริมาณขยะ รู้จักการคัดแยกขยะ หรือแม้แต่นำ�ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ในรูปของพลังงาน ก็จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพราะนอกจากขยะ
บางชนิดจะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้ว ยังทำ�ให้ปริมาณขยะในบ่อฝังกลบลดลง ซึ่งก็หมายถึงปริมาณการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย

เศษผัก ใบไม้
เศษอาหาร
อินทรีย์สาร

เศษผ้า เศษไม้
ยาง หนัง โฟม

64%
ปุ๋ยหมัก
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำ�ก๊าซหุงต้ม

3%

ขยะอินทรีย์
การคัดแยกขยะ

พลาสติก โลหะ
แก้ว กระดาษ

ขยะรี ไซเคิล

นำ�ไปรีไซเคิล
กลับมาใช้ใหม่

ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย

30%

3%

ทำ�เชื้อเพลิง
หรือสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ
หลอดไฟ
ถ่ายไฟฉาย
แบตเตอรี่

นำ�ไปทำ�ลายทิ้ง
ให้ถูกวิธี

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
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ฟ้าถล่มดินทลาย

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

สนามโรงเรียน / ห้องวิทยาศาสตร์ / ลานอเนกประสงค์

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2 ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9
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แนวคิด
ภาวะโลกร้ อ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เช่ น เกิ ด พายุ ฝ นที่ มี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำ�ให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มตามมาโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา
ซึง่ มีการสะสมตัวของชัน้ ดินและชัน้ หินผุ เมือ่ มวลน้�ำ ทีแ่ ทรกตัวอยูใ่ นช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีมากขึน้
ทำ�ให้ความดันระหว่างมวลเม็ดดินหรือหิน (pore pressure) เพิ่มสูงขึ้น เมื่อถึงจุดวิกฤต ดินและ
หินเหล่านี้จะไม่สามารถคงสภาพเสถียรไว้ได้ ก่อให้เกิดปัญหาดินถล่มตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเกิดดินถล่มโดยใช้แบบจำ�ลอง
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และการเกิดดินถล่ม

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้

1. กล่องพลาสติกใส หรือ ตู้ปลา 1 ตู้

3. กระบอกฉีกน้ำ�แบบอัดลม

2. ทรายหยาบ

4. ดินน้ำ�มัน หรือ วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
     ที่สามารถนำ�มาปั้นแทนดินน้ำ�มันได้
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ครูอาจจะถามนักเรียนว่า
		 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คืออะไร
		- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
			เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำ�คัญ
		- นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร และร้ายแรงหรือไม่
• และ “ภาวะโลกร้อน” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
2. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม และถามคำ � ถามชวนคิ ด ว่ า ปริ ม าณของฝนที่ ต กมากขึ้ น มี ผ ลต่ อ เราอย่ า งไร
และถ้าตกในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำ�ลายมีผลอย่างไร
3. ครู แ นะนำ � กิ จ กรรมการทดลอง “ฟ้ า ถล่ ม
ดิ น ทลาย” และให้ นั ก เรี ย นตั้ ง สมมติ ฐ านว่ า
ถ้ามีฝนตกในบริเวณที่สูง และลาดชันจะส่งผล
อย่างไร
4. ครูให้นักเรียนสร้างแบบจำ�ลอง ตามขั้นตอน
และแนะนำ�การใช้อุปกรณ์

ขั้นตอนการสร้างแบบจ�ำลอง
1. นักเรียนใส่ทรายลงไป 1/3 ของกล่อง
พรมน้�ำ ลงไปในทรายเล็กน้อย
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2. นำ�ดินน้ำ�มันมาปั้นเป็นรูปบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
3. ให้นักเรียนนำ�สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้น ไปวางไว้บนที่สูง
เช่น หน้าผา หรือ ทางลาดเชิงเขา (ตามภาพ)
4. นักเรียนฉีดน้�ำ จากกระบอกฉีกน้ำ�แบบอัดลมลงไป
ในกล่องพลาสติกอย่างต่อเนื่อง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กับทราย น้�ำ ที่ไหลผ่านบ้าน และสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้น
5. เมื่อจบการทดลองให้แต่ละกลุ่มสังเกตผลที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทดลอง และทำ�การจดบันทึกผลที่เกิดขึ้น

สรุปกิจกรรม
1. หลังจากจบการทดลอง ครูตั้งคำ�ถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น
• การฉีดน้ำ�อย่างต่อเนื่องมีผลต่อทรายและบ้านอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
• จากการทดลองฉีดน้�ำ แบบที่นักเรียนทำ� เป็นการจำ�ลองปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติ
• ทรายที่นักเรียนก่อขึ้นเป็นการจำ�ลองสิ่งใด
• เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
• เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” อย่างไร
• เราจะมีวิธีการป้องกันการเกิดดินถล่ม ได้อย่างไร

TIPS

1. ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเกิดดินถล่ม (landslide)
2. ครูควรยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากข่าว

ชื่อคลิป : ดินถล่มที่ประเทศจีน
https://youtu.be/RauwqIN0ZwY

ชื่อคลิป : การ์ตูนชุดภัยพิบัติ ตอนดินโคลนถล่ม
https://youtu.be/hZWq-UF2njQ

3. ในการทดลองถ้าไม่มีกระบอกฉีดน้ำ�แบบอัดลม สามารถใช้ที่ฉีดน้ำ�สำ�หรับรีดผ้าแทนได้
แต่ต้องใช้จำ�นวนหลายกระบอก
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การประเมินผล
1. การตอบคำ�ถามระหว่างเรียน
2. การรายงานผลที่เกิดขึ้นหน้าชั้นเรียน
3. การทำ�แบบทดสอบท้ายบทเรียน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ให้นกั เรียนลองสังเกตสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน หรือในชุมชนว่ามีบริเวณใดบ้างทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการเกิดดินถล่ม
ช่วยกันคิดหาวิธีป้องกัน หรือ รับมือ

ค�ำถามท้ายการทดลอง
1. จากการทดลองลักษณะของทรายที่ก่อขึ้นเป็นหน้าผา ก่อนและหลังฉีดน้ำ� เหมือนหรือต่างกันหรือไม่
...................................................................................................................................................
2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบจำ�ลองสามารถเกิดเองตามธรรมชาติ (เกิดขึ้นจริง) ได้หรือไม่
...................................................................................................................................................
3. จากกิจกรรมนี้ นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดดินถล่มได้หรือไม่
...................................................................................................................................................
4. นักเรียนคิดว่า การกระทำ�ใดของมนุษย์ที่มีส่วนทำ�ให้เกิดดินถล่ม
...................................................................................................................................................
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ใบความรู้
การเกิดดินถล่ม

การเกิดดินถล่ม เป็นลักษณะของการที่ ดิน หิน ไหลเคลื่อนที่ลงมาตามความลาดชัน ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยปกติ ก ารเกิ ด ดิ น ถล่ ม ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ จ ะมี “น้ำ �” เข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย ทำ � ให้ เ กิ ด ดิ น ถล่ ม เสมอ
เพราะเมื่อฝนตกหนัก ดินต้องทำ�หน้าที่ในการอุ้มน้ำ�มาก และเมื่อดินอุ้มมาก ๆ เข้า จนไม่สามารถอุ้มน้ำ�ได้อีก ก็จะทำ�ให้
การยึดเกาะระหว่างเม็ดดินลดลง ประกอบกับน้ำ�ฝนยังทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางในการพัดพา และเคลื่อนย้ายดินและหิน
เหล่านี้ด้วย จึงทำ�ให้เกิดดินถล่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ปรากฏการณ์ดินถล่มจะเกิดขึ้นบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง
สัญญาณเตือนว่าอาจเกิดดินถล่ม
1. ฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
2. ระดับน้ำ�ในคลอง หรือลำ�ห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. สีของน้�ำ เปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา
4. มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำ�ห้วย
5. น้ำ�ท่วมหมู่บ้าน และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ตัวการโลกร้อน

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

สนามโรงเรียน / ห้องวิทยาศาสตร์ / ลานอเนกประสงค์

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
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แนวคิด
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เป็ น หนึ่ ง ในก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้รงั สีจากดวงอาทิตย์ทเี่ คยส่องมายังโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับ
ออกไปนอกโลกได้ เพราะถูกก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากมาบดบัง เมื่อความร้อนไม่สามารถ
สะท้ อ นกลั บ ออกไปนอกโลก จึ ง ทำ � ให้ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกสู ง ขึ้ น เกิ ด เป็ น ปรากฏการณ์
เรือนกระจก ยิ่งก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โลกก็จะร้อนมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทราบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก
ที่ท�ำ ให้เกิดภาวะโลกร้อน
2. เพื่อศึกษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ขวดโหลแก้วมีฝาปิด 2 ใบ
หรือขวดน้ำ�อัดลม
ขนาด 1.5 ลิตรขึ้นไป

2. ลูกโป่ง

4. เทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็ก 5. เทปกาว
หรือ ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์

3. น้ำ�ส้มสายชู

6. ผงฟู

7. โคมไฟ (หลอดไส้)
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N 2O
CO2

PFCs

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

HFCs
1. ครูตั้งคำ�ถามให้นักเรียนช่วยคิดและหาคำ�ตอบ
• นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		อย่างรุนแรงทั่วโลก มีสาเหตุมาจากสิ่งใด
		 ตอบ ภาวะโลกร้อน / ปรากฏการณ์เรือนกระจก
• นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นตัวการสำ�คัญที่ท�ำ ให้เกิดภาวะโลกร้อน
		 ตอบ ก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน
		 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน
		ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
• นักเรียนคิดว่าทำ�ไมก๊าซเหล่านั้นจึงทำ�ให้โลกร้อนขึ้นได้
		ตอบ ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นทำ�ให้รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก
		ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้ เพราะถูกก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมาก
		 มาบดบัง เมื่อความร้อนไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกโลก จึงทำ�ให้อุณหภูมิเฉลี่ย
		 ของโลกสูงขึ้น เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก ยิ่งก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โลกก็
		จะร้อนมากขึ้น

CH4

2. ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรม โดยชวนนักเรียนทดสอบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท�ำ ให้โลกร้อนได้จริงหรือไม่
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันเตรียม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง ผงฟูกับน้ำ�ส้มสายชู
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการเตรียมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1) นำ�ลูกโป่งครอบเข้ากับกรวย และบรรจุ
ผงฟูจ�ำ นวน 1 ช้อนโต๊ะลงใน
ลูกโป่ง
2) บรรจุน้ำ�ส้มสายชูลงในขวดพลาสติกใส
ประมาณ 1 ใน 4 ของขวด
4) นำ�ลูกโป่งที่บรรจุผงฟูครอบลงไปบนปากขวดพลาสติก
ดึงให้แน่น (ระวังอย่าเพิ่งให้ผงฟูร่วงลงในขวด)
4. เมื่อแน่ใจว่า ลูกโป่งยึดติดกับปากขวดแน่นแล้ว ให้ยกลูกโป่งขึ้น
เพื่อให้ผงฟูหล่นลงในน้�ำ ส้มสายชู สังเกตผลที่เกิดขึ้น
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ขั้นตอนการทดลอง
1. ครูให้นักเรียนเตรียมขวด 2 ขวด
ขวดที่หนึ่ง ให้เป็นขวดเปล่าที่ฝาขวดแขวนเทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็กไว้ในขวดแล้วปิดฝา
ขวดที่สอง เตรียมคล้ายขวดที่หนึ่ง แต่ให้บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เตรียมไว้ลงไปในขวดที่สอง แล้วปิดฝา
2. นำ�ขวดทั้งสองวางในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง โดยวางห่างกันพอประมาณ และให้อยู่บนพื้นผิวเดียวกัน
สังเกตอุณหภูมิที่เกิดขึ้น และบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 15 นาที
3. หากไม่มีแสงแดดส่องถึง สามารถใช้โคมไฟ (หลอดไส้) ส่องที่ขวดทดแทนแสงอาทิตย์ได้

ตารางบันทึกผล

นาทีที่
ขวดที่ 1
ขวดที่ 2

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
15
30
45
60

สรุปกิจกรรม
1. หลังจากจบการทดลอง ครูตั้งคำ�ถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น
• ขวดที่ 1 หรือ ขวดที่ 2 มีอุณหภูมิสูงกว่ากัน
• เพราะเหตุใดขวดที่ 2 จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าขวดที่ 1
• นักเรียนคิดว่า คาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่ออากาศที่ร้อนขึ้นบนโลกนี้อย่างไร
• นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท�ำ ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้โลกร้อน
• นักเรียนจะมีวิธีอย่างไรที่ช่วยทำ�ให้อุณหภูมิของโลกลดลง และทำ�ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลด
ลง

TIPS

1. ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก
2. ครูอาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากข่าว
สามารถสืบค้นได้จาก YouTube และ Facebook
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การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

ความร่วมมือในการทำ�การทดลอง
การบันทึกข้อมูล
การรายงานผลการทดลอง
การตอบคำ�ถาม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคต
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

รู้ไหมเอ่ย?
จริง ๆ แล้วก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เกิดจากไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด การหายใจของสิ่งมีชีวิต
และการย่อยสลายตามธรรมชาติ และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
จากการใช้ยานพาหนะ การผลิตกระแสไฟฟ้า การปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การฝังกลบขยะมูลฝอย
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กิจกรรม
การทดลอง
ภาวะโลกร้อน

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ระยะเวลาที่ใช้ : 4 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2 (ม.6) ตัวชี้วัดที่ 13
68

แนวคิด
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของโลกสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
มี ส าเหตุ ม าจากก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมไปถึงการนำ�สารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกมาใช้
และสาเหตุ อื่ น ๆ อี ก มากมาย จึ ง ทำ � ให้ ก๊ า ซเรื อ นกระจกเหล่ า นี้ ล อยขึ้ น ไปรวมตั ว กั น อยู่ บ น
ชั้ น บรรยากาศของโลก ทำ � ให้ รั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย์ ที่ ค วรจะสะท้ อ นกลั บ ออกไปในปริ ม าณ
ที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำ�ให้อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ สูงขึ้นจากเดิม
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำ�ให้สภาพลมฟ้าอากาศผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติมีความ
รุนแรงมากขึ้น เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ� รวมถึงพาหะนำ�โรคบางชนิดก็เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
2. สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้
3. สามารถยกตัวอย่างผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้

1. กระถางบรรจุต้นอ่อนของพืช 2 กระถาง

3. เทอร์โมมิเตอร์

2. โหลแก้ว 1 โหล (ขนาดใหญ่พอที่จะครอบกระถางต้นไม้ได้)
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูเกริ่นนำ�ว่า การทดลองต่อไปนี้เป็นการจำ�ลองภาวะโลกร้อน
2. ครูวางกระถางต้นอ่อนของพืชทั้ง 2 กระถางไว้ใกล้ ๆ กัน บนพื้นราบกลางแจ้ง แล้วนำ�โหลแก้วมาให้นักเรียนดู
และอธิบายว่าโหลแก้วเปรียบเสมือนก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกเอาไว้ จากนั้นให้นักเรียน
นำ�โหลแก้วไปครอบกระถางต้นอ่อนของพืช 1 กระถาง และใส่เทอร์โมมิเตอร์ไว้ด้านในโหลแก้ว ส่วนกระถาง
อีกใบให้วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใกล้ ๆ โดยไม่ต้องครอบโหลแก้ว

3. หลังจากเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะของต้นไม้ทั้งสองต้น และเปรียบเทียบอุณหภูมิภายใน
และภายนอกโหลแก้ว
4. ให้นักเรียนอภิปรายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างต้นไม้ที่ถูกครอบด้วยโหลแก้ว กับต้นไม้ที่ไม่ได้ถูกครอบด้วยโหลแก้ว
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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สรุปกิจกรรม
1. ครูตั้งคำ�ถาม “ทำ�ไมต้นพืชที่ใช้โหลแก้วครอบจึงเหี่ยว” และ “ทำ�ไมภายในโหลแก้วจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอก”
2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า โหลแก้วยอมให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าไปข้างใน และกักเก็บความร้อนไว้
ไม่ให้สะท้อนกลับออกมาภายนอก เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิภายในโหลแก้วจึงร้อนขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือสาเหตุที่ทำ�ให้
ต้นอ่อนของพืชเหีย่ วเฉา เช่นเดียวกับทีก่ า๊ ซเรือนกระจกทำ�ให้โลกร้อนขึน้ หรือทีเ่ ราเรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”
3. จากการทดลอง ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

TIPS

การทดลองในบริเวณที่มีแสงแดดจัดจะให้ผลการทดลองเร็วขึ้น

การประเมินผล
1. กระบวนการกลุ่ม
2. การนำ�เสนอผลการทดลอง

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

รู้ไหมเอ่ย?
ปรากฏการณ์เรือนกระจกก็มีประโยชน์
ลั ก ษณะการกั ก เก็บ ความร้อ นที่เราเรียกว่า ปรากฏการณ์ เ รื อ นกระจกนั้ น มี ก ารนำ�ไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เช่นกัน ประเทศในเขตหนาวนิยมสร้างเรือนกระจก หรือ Greenhouse เพื่อใช้ในการปลูกพืชเมืองร้อน ที่ต้องการ
แสงแดด และอากาศที่อบอุ่น เพราะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปภายในเรือนกระจก รังสีความร้อนก็จะถูกกักเก็บไว้
ไม่ให้สะท้อนออกสู่ภายนอกได้ ทำ�ให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจก อบอุ่น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืช
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ใครเอ่ย
ท�ำให้โลกร้อน

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระยะเวลาที่ใช้ : 90 นาที
สถานที่

ห้องเรียน / หอประชุม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 5.1 ข้อ 1, ว 5.2 ข้อ 2
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แนวคิด
ชีวิตประจำ�วันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อนมากบ้างน้อยบ้าง หากนักเรียนได้วิเคราะห์ตนเองว่า
มีกิจกรรมใดบ้างที่ท�ำ แล้วมีผลอย่างไร และช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ก็เท่ากับได้มีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทราบว่าการกระทำ�ของเราทุกคนมีส่วนทำ�ให้
เกิดก๊าซเรือนกระจก
2. เพื่อให้นักเรียนทราบว่ากิจกรรมใดบ้างที่สามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ใบงาน 1 การใช้พลังงานในชีวิตประจำ�วัน
2. ใบงาน 2 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. ใบความรู้ ข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำ�วัน

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แจกใบงาน 1 ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า
ในแต่ละวันเราทำ�กิจกรรมอะไรบ้าง และกิจกรรมเหล่านั้นใช้พลังงานอะไร โดย
		
จันทร์ ศุกร์

กลุ่ม 1 – 2 คิดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในวันจันทร์ – วันศุกร์

เสาร์ อาทิ ตย์

กลุ่ม 3 – 4 คิดกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์
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2. แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนำ�เสนอ
3. ครูและนักเรียนเปรียบเทียบการใช้พลังงานของวันจันทร์ - วันศุกร์ กับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเรียงลำ�ดับกิจกรรม
ที่ใช้พลังงานมากที่สุด 8 ลำ�ดับแรก เขียนลงในฉลาก (ฉลากละ 1 กิจกรรม) โดยครูเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมแต่ละประเภทไว้ให้นักเรียน
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนมาจับฉลากชื่อกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุด (ที่ได้จากการคัดเลือกในข้อที่ 3) กลุ่มละ
2 กิจกรรม จากนัน้ ให้ชว่ ยกันวิเคราะห์วา่ กิจกรรมทีจ่ บั ฉลากได้ใช้พลังงานอะไร ส่งผลกระทบอะไรต่อสิง่ แวดล้อมบ้าง
และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร
5. แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนำ�เสนอ

สรุปกิจกรรม
1. ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้พลังงาน และพฤติกรรมการใช้พลังงานใดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหน
หรือที่เรียกว่า carbon footprint

2. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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TIPS ครูอาจให้นักเรียน download แอปพลิเคชัน “CF Calculator”

หรือ ใช้เว็บไซต์ http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
เพื่อคำ�นวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเดินทางไปทำ�งาน และการบริโภคอาหาร โดยแสดงค่า
เป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล”

การประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียน
2. การคำ�นวณหา Carbon footprint

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การใช้พลังงานในชีวิตประจ�ำวัน

คำ�ชี้แจง แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ท�ำ กิจกรรมต่อไปนี้
1. ให้ช่วยกันคิดว่าในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทำ�กิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมเหล่านั้นใช้พลังงานอะไร
และมีพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างไร
โดยให้ กลุ่มที่ 1 คิดกิจกรรมของวันจันทร์ – วันศุกร์
			 กลุ่มที่ 2 คิดกิจกรรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ แล้วเขียนลงในตาราง
กลุ่มที่..........		

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา

กิจกรรม

08.00 – 12.00 น. ดูโทรทัศน์

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
พลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า

เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า

2. ส่งผู้แทนกลุ่มมานำ�เสนอ
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พฤติกรรมการใช้พลังงาน
เปิดโทรทัศน์ไว้ตลอดเวลาแม้ว่าไม่ได้ดูในบ้างช่วง
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 23 องศาเซลเซียส

ใบงานที่ 2
เรื่อง แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คำ�ชี้แจง
1. ให้ช่วยกันคิดว่ากิจกรรมใดในชีวิตประจำ�วันที่ใช้พลังงานมากที่สุด ใช้พลังงานอะไร
เกิดผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง และให้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
กิจกรรมที่ปล่อย
พลังงานที่ใช้
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
ขับรถมอเตอร์ไซค์

น้ำ�มัน

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิ่งที่นักเรียน
สามารถทำ�ได้จริง

ควันพิษ / เพิ่ม • ระยะทางใกล้ใช้การเดินแทน
ก๊าซเรือนกระจก • ใช้รถประจำ�ทาง

2. ส่งผู้แทนกลุ่มมานำ�เสนอ

77

ใบความรู้

ข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน12

ในการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำ�วัน ในทาง
วิทยาศาสตร์เรียกการประเมินในลักษณะนี้ว่า Carbon footprint โดยคำ �นวณ ออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งเป็นการวัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน
ของเราทุกคน ล้วนมีส่วนที่ทำ�ให้เกิด Carbon Footprint ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง การรับประทานอาหาร กิจกรรม
ในครัวเรือน กิจกรรมในที่ท�ำ งาน และการเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้
Carbon Footprint ของการเดินทาง (หน่วย : Kg.CO2e / ก.ม. / คน)
CNG

CNG

0

0.0083

0.0240

0.0300

0.0470

รถจักรยาน

รถไฟ

รถแท็กซี่

รถโดยสารประจำ�ทาง

รถไฟฟ้า

0.3810

0.0900
รถยนต์ส่วนบุคคล

Carbon Footprint ของอาหาร (หน่วย : Kg.CO2e / kg. อาหาร)
โปรตีน

1.10

3.80

4.94

14.80

ไก่

หมู

กุ้ง

เนื้อวัว
ผักและผลไม้

คาร์โบไฮเดรต

12
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0.09

0.76

1.00

ข้าว

ขนมปัง ซีเรียล

0.2

0.2

0.4

0.5

1.10

3.20

แอปเปิ้ล       ส้ม         กล้วย    กะหล่�ำ ปลี มะเขือเทศ  แตงกวา

คู่มือคลายร้อนให้โลกที่รัก, สำ�นักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เครื่องบิน

Carbon Footprint ของเครื่องดื่ม (หน่วย : Kg.CO2e / kg. อาหาร)

0.56

1.06

7.96

7.96

7.96

น้ำ�อัดลม นม

กาแฟ

น้ำ�ชา

โกโก้

Carbon Footprint ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (หน่วย : Kg.CO2e / kWh.)

โทรทัศน์ LCD

โทรทัศน์สี CRT

เตารีด

0.06

0.07

0.07

0.06

0.10

0.10

ขนาดจอ 21"

25"

		
29"

21"

25"

29" ธรรมดา ไอน้ำ�ขนาดเล็ก

เครื่องซักผ้า
แบบอัตโนมัติ กระติกน้ำ�ร้อน

เครื่องซักผ้าแบบ
กึ่งอัตโนมัติ
0.17

0.19

0.10

0.25

0.40

ความจุ  5.0 กก.  7.0 กก.    4.5 กก.    6.5 กก.

พัดลม
0.03

0.56

0.04

0.75

เครื่องดูดฝุ่น
0.56

0.84

เล็ก

ใหญ่

เครื่องปรับอากาศ
0.04

0.35

0.40

0.60

ตั้งพื้น 16" ติดผนัง ติดเพดาน 9,000 12,000 16,100
56"
16"
ขนาดบีทียู
Carbon Footprint ของเครื่องใช้ในส�ำนักงาน (หน่วย : Kg.CO2e / kWh.)

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์
0.04

คอมพิวเตอร์
0.07

0.05

เครื่องปรับอากาศ
0.06

0.07

เครื่องถ่าย    14 นิ้ว      15 นิ้ว      17 นิ้ว
เอกสาร
ขนาดจอ

0.79

0.83

0.98

18,000 20,000 24,000
ขนาดบีทียู
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สภาพอากาศ
ภูมิอากาศ
และ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ในห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.1
80

แนวคิด
เชื่ อ ว่ า หลายคน อาจยัง มีความเข้า ใจที่ สั บ สนเกี่ ยวกั บ คำ� ว่ า สภาพภู มิ อ ากาศ ภู มิ อ ากาศ และ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ สภาพอากาศ (Weather) หมายถึ ง สภาพอากาศโดยทั่ วไป
ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง และเพี ย งช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้ น เช่ น อุ ณ หภู มิ ฝน ลม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และสถานที่ และอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นนาทีต่อนาที
เลยก็ว่าได้ เช่น แต่ละภาคของประเทศไทย มีลักษณะสภาพอากาศที่แตกต่างกัน อุณหภูมิที่ต่างกัน
และปริมาณฝนที่ไม่เท่ากัน เช่น สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครวันนี้ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา
เซลเซี ย ส ภู มิ อ ากาศ (Climate) หมายถึ ง สภาพอากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจำ � ต่ อ เนื่ อ งยาวนาน
ซึ่งจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดนัก เช่น ภูมิอากาศแบบขั้วโลก จะมีลักษณะอากาศหนาวเย็น หรือ
ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน จะมีลักษณะฝนตกตลอดทั้งปีสลับกับร้อนแล้ง เป็นต้น
ส่วน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) นั้ น เป็ น ผลมาจาก
ภาวะโลกร้ อ น (Global warming) ซึ่ ง มี
สาเหตุ ม าจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้�ำ ฝน ทำ�ให้
เกิ ด พายุ บ่ อ ยขึ้ น และมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
ระดับน้ำ�ทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคำ�ว่า
สภาพอากาศ และ ภูมิอากาศได้
2. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้น

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ใบงาน 1 “สภาพอากาศ หรือ ภูมิอากาศ”
(ถ่ายเอกสารเท่าจำ�นวนกลุ่ม)
2. ใบงาน 2 “เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น”
(ถ่ายเอกสารเท่าจำ�นวนกลุ่ม)
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูนำ�นักเรียนเล่นเกม “ฝนตก” เพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้
• เมื่อครูพูดว่า “ฝนตก” ให้นักเรียนตบมือรัวๆ
• เมื่อครูพูดว่า “ฟ้าร้อง” ให้นักเรียนตบหน้าขารัวๆ
• เมื่อครูพูดว่า “ฟ้าผ่า” ให้นักเรียนชูนิ้วชี้ขึ้น แล้วร้องดังๆ ว่า “เปรี้ยง”
• เมื่อครูพูดว่า “พายุมา” ให้นักเรียนลุกขึ้น ชูแขนสองข้างโยกไปมา
2. ครูถามคำ�ถาม
• จากเกมที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่ นักเรียนคิดว่าน่าเกี่ยวข้องกับคำ�คำ�ใด ระหว่าง สภาพอากาศ (หรือ
Weather) กับคำ�ว่า ภูมิอากาศ (หรือ Climate)
• นักเรียนคิดว่า สภาพอากาศ กับ ภูมิอากาศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แจก ใบงาน 1 ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ
โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ โยงเส้นให้ถกู ต้องว่า ข้อความในกรอบสีเ่ หลีย่ ม กล่าวถึง สภาพ
อากาศ หรือ ภูมิอากาศ (ประมาณ 5 นาที)
4. ครูให้นกั เรียนช่วยกันเฉลยทีละข้อ พร้อมสรุปเพิม่ เติมถึงความหมายและความแตกต่างระหว่างคำ�ว่า สภาพ
อากาศ กับ ภูมิอากาศ
5. ครูแจก ใบงาน 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่า ภาพบน (กราฟอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก) กับ 4 ภาพด้าน
ล่าง (ภาพความแห้งแล้ง, น้�ำ ท่วม, พายุหมุน, น้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย) แสดงให้เห็นถึงอะไร และ ภาพเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร?
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ
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สรุปกิจกรรม
1. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มที่จะสูง
ขึ้น
2. ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบความรู้ โดยสามารถหาข้อมูล
เพิม่ เติมได้จากสือ่ ต่าง ๆ และจัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมูใ่ นรูป
แบบที่ตนเองถนัด
3. ขออาสาสมัคร 3-4 คน นำ�เสนอผลงานของตนเอง โดยครู
และเพื่อน ๆ ร่วมกันเติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะ

การประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำ�ถามของนักเรียน
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ครูสามารถให้นักเรียนกลับไปสืบค้นข้อมูลสภาพภูมิอากาศของชุมชน จากผู้ปกครองหรือคนเฒ่าคนแก่ว่า
ในอดีตภูมิอากาศในชุมชนของเรามีสภาพเป็นอย่างไร แตกต่างจากปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
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ใบงานที่ 1
สภาพอากาศ (Weather) หรือ ภูมิอากาศ (Climate)

คำ�ชี้แจง โยงเส้นข้อความในกรอบให้ถูกต้องว่า กล่าวถึง สภาพอากาศ (Weather) หรือ ภูมิอากาศ (Climate)
สภาพอากาศเฉลี่ยในหลาย ๆ ปี
ของสถานที่แห่งหนึ่ง
มักจะรายงานว่า
เป็นการพยากรณ์
ผลการวัดในระยะสั้น ๆ
ถูกกำ�หนดโดยข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมากว่า 30 ปี
สภาพอากาศ
(Weather)

สภาพอากาศประจำ�วัน

มักรายงานเป็นค่าเฉลี่ย
บันทึกการวัด
เป็นระยะเวลานาน
ช่วงจาก 1 วัน จนถึง 1 อาทิตย์
ฤดูร้อนอันอบอุ่น
ฤดูหนาวที่หนาวเย็น
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
และมีเมฆบางส่วน
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ภูมิอากาศ
(Climate)

ใบงานที่ 2
เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น

กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงปี พ.ศ. 2423-2558

ภาพความแห้งแล้ง

ภาพน้ำ�ท่วม

ภาพพายุหมุนรุนแรง

ภาพน้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย
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ต้นเหตุ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ในห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.1 ตัวชี้วัดที่ 4
86

แนวคิด

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ผลมาจากภาวะโลกร้ อ น ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากกิ จ กรรม
ของมนุษย์ การใช้และทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ เช่น การเกษตร การทำ�ปศุสัตว์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมเหล่า
นี้ท�ำ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสะสมหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์เรือนกระจกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้
3. นักเรียนสามารถระบุกา๊ ซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ได้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ภาพแสดงการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
2. ใบความรู้เรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก”
(ข้อที่ 1-2 ใช้ขอ้ มูลจากความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน หน้า 9-15)
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนเล่นเกมการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดย
ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และเลือกนักเรียน 1 คน ให้มา
นัง่ อยูใ่ นวงกลม ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ริม่ เล่นเกมด้วยการชีไ้ ปยัง
เพื่อนคนใดก็ได้พร้อมพูดคำ�ต่อไปนี้ คือ น้ำ�ท่วม นักเรียน
ที่ถูกชี้ต้องรีบกระโดดขึ้น โลกร้อน คนถูกชี้ใช้สองมือพัด
ตัวเอง น้�ำ แข็งละลาย คนถูกชีท้ �ำ ท่าว่ายน้�ำ และ พายุหมุน
คนถูกชี้ลุกขึ้นหมุนรอบตัวเอง คนใดทำ�ผิดต้องออกมาชี้
และถามเพื่อนแทน

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มประมาณ 5 กลุ่ม แล้วร่วมกันศึกษาภาพ “การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก” สืบค้นเพิ่ม
เติมด้วยวิธกี ารต่างๆ พร้อมส่งตัวแทนอภิปรายสรุปหน้าชัน้ โดยครูอธิบายเพิม่ เติมถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 9-15)

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น “สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” และอภิปรายสรุป พร้อมนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก” และ
สืบค้นเพิม่ เติมถึงแหล่งกำ�เนิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ และนำ�เสนอ
หน้าชั้นเรียน

88

สรุปกิจกรรม
นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1. ก๊าซที่กักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ในชั้นบรรยากาศ และ
ทำ�ให้โลกอบอุ่นคือก๊าซอะไร
ตอบ: ก๊าซเรือนกระจก
2. กิจกรรมใดของมนุษย์ที่กระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
ตอบ: การนำ�เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ในภาคพลังงานและขนส่ง เช่น
การใช้ถ่านหินในผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการใช้น้ำ�มัน
3. ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นที่บริเวณใดของโลก
ตอบ: ชั้นบรรยากาศ
4. ยกตัวอย่างก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำ คัญ 3 ชนิด
ตอบ: คาร์บอนไดออกไซค์ มีเทน ไนตรัสออกไซค์
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

การประเมินผล
1. จากการตอบคำ�ถาม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3. การนำ�เสนอ

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ผลของ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ในห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.1
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แนวคิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศส่ง ผลกระทบต่ อ
โลกของเรา ทั้งต่อระบบนิเวศและการดำ�รงชีวิตของมนุษย์
ผลกระทบบางส่ ว นเกิ ด ขึ้ น จากการที่ อุ ณ หภู มิ ข องโลก
สูงขึ้น ส่งผลให้น้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำ�ทะเลสูงขึ้น
พายุและสภาพอากาศรุนแรง ภาวะแห้งแล้ง ไฟป่า และ
ภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ ไ ด้ ส่ ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่
ของมนุษย์

วัตถุประสงค์
1. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อระบบนิเวศ และชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย์ได้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ภาพผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ได้แก่ ภาพน้�ำ ท่วม, ภาพความแห้งแล้ง, ภาพความ
เสียหายจากพายุหมุน, ภาพน้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย
ภาพปะการังฟอกขาว และภาพผลกระทบจากพายุ
หิมะที่รุนแรงขึ้น ฯลฯ
(สามารถใช้ภาพชุดเดียวกับกิจกรรมสภาพภูมอิ ากาศ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้)
2. ใบความรู้เรื่อง
“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
(ศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ จ ากข้ อ มู ล พื้ น ฐานการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ หน้า 25-33)
3. เว็บไซต์องค์กรกรีนพีช ประเทศไทย
(http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-an-energy/impacts/)
4. ภาพ Changes in the global climate system: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ตั้งชื่อกลุ่ม และคิดท่าประจำ�กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มร่วม
กันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มละ 1 หัวข้อ ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร
• อะไรคือสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
• ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร เกิดจากสาเหตุใด
• ก๊าซเรือนกระจกทีส่ ะสมให้ชนั้ บรรยากาศมีอะไรบ้าง
• กิจกรรมการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ใดบ้างทีป่ ล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกภาพผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลุ่มละ 1 ภาพ
เพือ่ ร่วมกันอภิปรายภาพทีเ่ ลือก โดยศึกษาใบความรูเ้ รือ่ ง “ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ”
หรือ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ดังนี้
•
•
•
•
•
•

ภาพน้ำ�ท่วม
ภาพความแห้งแล้ง
ภาพความเสียหายจากพายุหมุน
ภาพน้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย
ภาพปะการังฟอกขาว
ภาพผลกระทบจากพายุหิมะที่รุนแรง

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานำ�เสนอภาพที่กลุ่มของตนเลือก กลุ่มละไม่เกิน 3 นาที ครู
เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ได้สาระความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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สรุปกิจกรรม
1. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นบนโลกและ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
2. นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น หรือลดลง
ของอะไรบ้าง”
ตอบ: เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระดับน้�ำ ทะเล การกัดเซาะ
ชายฝั่ง อุณหภูมิของน้ำ�ทะเล ความรุนแรงของพายุ
ความรุนแรงของไฟป่า แมลงศัตรูพืช โรคระบาด
ปะการังฟอกขาว การละลายของน้ำ�แข็งขั้วโลกและ
ธารน้ำ�แข็ง เป็นต้น
ตอบ: ลดลง ได้แก่ ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ แผ่นดิน พืชผลทางการ
เกษตร เป็นต้น
3. ครูสรุปเพิ่มเติม โดยใช้ภาพ Changes in the global climate system : การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

การประเมินผล
1. สังเกตการมีส่วนร่วม
2. สังเกตการอภิปรายกลุ่ม
3. สังเกตการตอบคำ�ถาม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ภาพ Changes in the global climate system :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ธารน้ำ�แข็ง
ละลาย

ไอน้�ำ ในอากาศมากขึ้น

น้ำ�แข็ง
ขั้วโลกละลาย

อุณภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มสูงขึ้น
อุณภูมิน�้ำ ทะเล
สูงขึ้น
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ระดับน้ำ�ทะเล
สูงขึ้น

Note
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เตรียมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ในห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.1
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แนวคิด
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ
กิ จ กรรมการดำ � เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ รวมทั้ ง ช่ ว ยลด
ความเสี่ย งจากผลกระทบต่ า ง ๆ ที่
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ เป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนควร
ตระหนั ก และลงมื อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง ด้ า น
การปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก

วัตถุประสงค์
1. อธิ บ ายกิ จ กรรมการปรั บ ตั ว กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับบุคคล ชุมชน ระดับประเทศ และนานาชาติ
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการปรั บ ตั ว และ
การบรรเทาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3. เสนอกิ จ กรรมเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งระดับบุคคล และชุมชน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. กระดาษปรู๊ฟ
2. ปากกาเมจิก
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกให้
ร่วมกันเสนอกิจกรรมทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุม่
ทีส่ องให้เสนอกิจกรรมทีช่ ว่ ยลดก๊าซเรือนกระจก เพือ่
เตรียมความพร้อมในการเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตั้งชื่อกลุ่ม
และคิดท่าประจำ�กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสืบค้น
คำ � ว่ า “การปรั บ ตั ว (Adaptation)” กั บ คำ � ว่ า
“การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)
3. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ผลั ด เปลี่ ย นกั น ออกมา
อภิปรายสรุปผลการสืบค้น
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง
“ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผลกระทบและการปรับตัว” และเขียน
แผนที่ ค วามคิ ด แสดงวิ ธี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามใบความรู้ ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟ จากนั้นส่งผู้แทนออกมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
5. นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ “นักเรียนจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถใช้
สมาร์ทโฟนสืบค้นได้
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สรุปกิจกรรม
ให้นักเรียนเลือกเติมคำ�ในข้อความต่อไปนี้ (10 นาที)
1. “ผม/หนู อยากบอกว่า...............................................................จะทำ�ให้เราปรับตัวเข้ากับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้”
2. “ผม/หนู อยากบอกว่า...............................................................จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้”

การประเมินผล
1. สังเกตการตอบคำ�ถาม
2. สังเกตการอภิปรายกลุ่ม
3. ตรวจผลงานแผนที่ความคิด

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ต้นไม้

ผู้พิทักษ์โลก

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

สวนป่าในโรงเรียน / สวนหย่อมหรือบริเวณ

โรงเรียน ที่มีต้นไม้มากกว่า 10 ต้น

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
100

แนวคิด
ต้นไม้คอื แหล่งดูดซับคาร์บอนทีส่ �ำ คัญของ
โลก เพราะต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มาใช้ ใ นกระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง โดย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ะถู ก เปลี่ ย นให้ เ ป็ น
เนื้อไม้ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระบุ ว่ า ต้ น ไม้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ความชื้ น ในอากาศ
ดูดความร้อนแฝงระหว่างการคายน้�ำ พร้อมกับ
คายออกซิเจนออกมา ส่วนของผิวใบ กิง่ ก้านของ
ต้ น ไม้ เ ป็ น ตั ว จั บ ฝุ่ น ละออง ทำ � ให้ ม ลพิ ษ ใน
อากาศเบาบางลง พุ่มไม้สีเขียวที่มีความหนา
แน่น ก็สามารถกรองอากาศได้ ทำ�ให้ปริมาณฝุน่ ลดลงได้มาก และทีส่ �ำ คัญ ต้นไม้ทโี่ ตเต็มที่ 1 ต้น สามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี
สำ�หรับกิจกรรมนี้ จะเป็นการคำ�นวณหาค่าการดูดซับคาร์บอนอย่างง่าย โดยจะเลือกวัด “ต้นไม้
ที่มีโอกาสรอด” (ต้นไม้ที่ขนาดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก หรือ Girth at Breast Height: G.B.H. ไม่
น้อยกว่า 14.14 ซม.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคำ�นวณค่าการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ (อย่างง่าย)
2. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความสำ�คัญของต้นไม้

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. สายวัดความยาว
2. กระดาษ A4 (ที่ใช้แล้วหนึ่งด้าน) สำ�หรับบันทึกข้อมูล
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูตั้งคำ�ถาม กระตุ้นนักเรียนว่า
“ใครรู้บ้างว่า ต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้าง?”
“ต้นไม้ ต้องการก๊าซอะไรเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง”
“นักเรียนคิดว่า ใน 1 ปี ต้นไม้ 1 ต้น สามารถช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้เท่าไหร่”
คำ�ตอบ ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี
2. ครูชกั ชวนนักเรียนให้ลองสำ�รวจดูวา่ ต้นไม้ทมี่ อี ยูใ่ นโรงเรียน
ของเรา สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อย
เพียงใด (สำ�หรับโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้าง หรือมีการแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบชัดเจน อาจใช้วธิ กี ารแบ่งกลุม่ ให้นกั เรียนลงไปสำ�รวจ
กลุ่มละเขตพื้นที่)
3. ครู แ นะนำ � ว่ า ...ต้ น ไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด มี ศั ก ยภาพในการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ แ ตกต่ า งกั น
แม้แต่ต้นไม้ชนิดเดียวกันถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน ก็จะมีศักยภาพในการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันไปด้วย (ดังตารางแสดงการเก็บกักคาร์บอนของพรรณไม้
ต่าง ๆ ในหน้า 104) ซึ่งโดยปกติ การคำ�นวณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ เราจำ�เป็น
จะต้องรู้จักชนิดพันธุ์ของต้นไม้ รู้ขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ความสูงระดับอก และรู้ความสูงของ
ต้ น ไม้ เพื่ อ นำ � มาใช้ คำ � นวณปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ต้ น ไม้ ส ามารถดู ด ซั บ ได้ แต่ สำ � หรั บ
กิจกรรมนี้เราจะใช้วิธีการคำ�นวณง่าย ๆ ด้วยการนับจำ�นวนต้นไม้ (ไม้ยืนต้น) ที่มีในโรงเรียน โดยจะ
นับเฉพาะต้นที่มีขนาดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก หรือ Girth at Breast Height: G.B.H.
ไม่ น้ อ ยกว่ า 14.14 ซม. เพื่ อ นำ � มาคำ � นวณว่ า ต้ น ไม้ ที่ มี ใ นโรงเรี ย นของเรา สามารถดู ด ซั บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกี่กิโลกรัม ตามสูตรต่อไปนี้

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ต้นไม้สามารถดูดซับได้
(กิโลกรัมต่อปี)

= 8 × จำ�นวนต้นไม้ (ที่ G.B.H.
มากกว่า 14.14 ซม.)

4. ครูแบ่งกลุม่ ให้นกั เรียนลงไปเก็บข้อมูลจำ�นวนต้นไม้ทมี่ ขี นาด
ใหญ่กว่า 14.14 ซม. (ประมาณ 20 นาที)
5. เมือ่ นักเรียนได้ขอ้ มูลเรียบร้อย ให้แต่ละกลุม่ นำ�ข้อมูลจำ�นวน
ต้นไม้ มาคำ�นวณเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ใน
โรงเรียนสามารถดูดซับได้
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สรุปกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนรวมกลุม่ กันและร่วมระดมสมอง เกีย่ วกับประโยชน์ของต้นไม้ทมี่ ตี อ่ โลกและสิง่ แวดล้อม
2. ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอในรูปแบบผังความคิด (หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความคิดของกลุ่ม)

การประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำ�ถามของนักเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกต การวั ด ต้ น ไม้ และ การคำ � นวณปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้สามารถดูดซับได้
3. ประเมินจากชิ้นงานและการนำ�เสนอ

TIPS
แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ครูสามารถจัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1. เป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม “ใครเอ่ยทำ�ให้โลกร้อน”
2. ครู ส ามารถปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรม โดยอาจให้ นั ก เรี ย นทำ � แผนที่ ห รื อ แผนผั ง โรงเรี ย น ควบคู่ ไ ปกั บ
การนับจำ�นวนต้นไม้ เพื่อดูว่าบริเวณใดของโรงเรียนที่มีต้นไม้มาก บริเวณใดที่มีน้อย ซึ่งครูสามารถ
นำ�แผนที่หรือแผนผังนี้ ไปใช้ต่อยอดให้นักเรียนวางแผนปลูกต้นไม้หรือพัฒนาโรงเรียนได้ต่อไป

แหล่งข้อมูล
คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำ�หรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้
http://www.conference.tgo.or.th/download/tgo_main/publication/ARFR_Guideline/ARFR.pdf

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ตารางแสดงการเก็บกักคาร์บอนของพรรณไม้

ชนิด/กลุ่มพรรณไม้
สัก

ยูคาลิปตัส

กระถินเทพา

กระถินณรงค์

กระถินยักษ์

โกงกาง
ยางพารา
ปาล์มน้ำ�มัน
พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า
พรรณไม้อเนกประสงค์
พรรณไม้ปลูกในเมือง

ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่
ไม่ได้จ�ำ แนกพื้นที่

การกักเก็บคาร์บอน
(ตันคาร์บอน/ไร่/ปี)
0.59
0.47
0.37
1.66
1.3
0.86
1.66
1.2
1.09
1.2
0.95
0.62
1.77
1.31
0.21
0.75
1.15
0.68
0.26
0.4
0.33

ที่มา: คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำ�หรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้
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Note
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ก็แค่

ขวดใบเดียว

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
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แนวคิด
กว่าที่จะได้มาซึ่ง “สินค้า” หรือ “ผลิตภัณฑ์” แต่ละชนิด เราต้องใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างมากตั้งแต่
การผลิตไปจนถึงการทำ�ลาย ต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนมากมายที่เราอาจคิดไม่ถึง ตั้งแต่ขั้นตอน
การหาวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการจัดจำ�หน่าย
ขั้นตอนการบริโภค และขั้นตอนการกำ�จัดทำ�ลาย
การประเมินวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ หรือ Life Cycle Assessment: LCA จะช่วยให้นกั เรียนตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการกินหรือการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ว่านอกจากจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จำ�นวนมากแล้ว ในแต่ละกระบวนการก็ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นอีกมากมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ว่า กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จำ �เป็นต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย
2. เพื่อให้นักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้า /ผลิตภัณฑ์ โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการทำ�ลายของสินค้า /ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ขวดน้ำ�พลาสติก 1 ใบ
2. กระดาษปรู๊ฟ
3. สีชอล์ค หรือ ปากกาเคมี
4. คลิปวิดีโอ เรื่อง “วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ LCA” ความยาว
6.15 นาที
(ที่มา EGCO Group: https://www.youtube.com/
watch?v=QQGnD5e0fzM)
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูนำ�ขวดน้�ำ พลาสติกที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนดู แล้วถามว่า
“วันนี้ครูซื้อน้ำ�ขวดนี้มาในราคา 10 บาท นักเรียนคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่?”
“ทำ�ไมถึงคิดเช่นนั้น?”
2. ครูใช้ค�ำ ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
“เราเคยคิดกันหรือไม่ว่า กว่าจะมาเป็นน้�ำ 1 ขวดนี้ เราต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง?”
“เราใช้แค่น�้ำ ในขวดนี้เท่านั้นหรือ?”
“แล้วขวด ฝาขวด ฉลากพลาสติก เราเอามาจากไหน?”
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มเขียนผังกระบวนการผลิตน้ำ�ขวดนี้ ลง
ในกระดาษปรู๊ฟ โดยสรุปตั้งแต่ขั้นตอน...

การหาวัตถุดิบ   การผลิต

การจัดจำ�หน่าย

การบริโภค

พร้อมพิจารณาว่า ในแต่ละขัน้ ตอน / กระบวนการ
ต้องใช้ทรัพยากรอะไร ต้องใช้พาหนะใดในการขนส่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกและมลพิ ษ อะไรบ้ า ง
(ประมาณ 30 นาที)
4. ครูขอตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำ�เสนอ
พร้อมให้กลุ่มอื่นเติมเต็มและซักถาม
5. ครูถามคำ�ถามเดิมย้�ำ อีกครั้งว่า
“นักเรียนยังคิดว่าน้�ำ ขวดนี้ราคา 10 บาท คุ้มค่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?”
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การกำ�จัดทำ�ลาย

สรุปกิจกรรม
1. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า
ผังการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการกำ�จัดทำ�ลาย ที่แต่ละกลุ่มทำ�นั้น เรียกว่า
การประเมินวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ หรือ Life Cycle Assessment:
LCA ซึ่งจะช่วยให้เราได้พิจารณาถึงที่มาที่ไปของสินค้า/ผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดว่า ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผ่านกระบวนการต่างๆ
มากมายเพียงใด กว่าที่มันจะถูกนำ�ไปกำ�จัด
2. ครูเปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง “วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ LCA” ให้นักเรียนดู
(https://www.youtube.com/watch?v=QQGnD5e0fzM)
3. ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกหลังจากได้ชมวิดีโอ

การประเมินผล
1. ประเมินจากชิ้นงานและการนำ�เสนอ
2. ประเมินผลจากกระบวนการทำ�งานกลุ่ม
3. ประเมินจากการตอบคำ�ถามของนักเรียน

TIPS

ครูสามารถเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 2 แบบ มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกัน เช่น ขนมมันฝรั่ง กับ มันทอดในตลาด หรือ นมถั่วเหลืองใน
ร้านสะดวกซื้อ กับ น้ำ�เต้าหู้ เป็นต้น

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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บิงโก
Climate Change

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลาที่ใช้ : 30 นาที
สถานที่

ห้องเรียน / ใต้ต้นไม้ใหญ่

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2
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แนวคิด

ทบทวนสาเหตุ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ รวมทั้ ง แนวทาง
หรือวิธีการป้องกันแก้ไข โดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สรุ ป เนื้ อ หา เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. กระดาษ A4 (ที่ใช้แล้วหนึ่งด้าน) เท่าจำ�นวนนักเรียน
2. ใบความรู้ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
3. ไพ่บิงโก Climate Change (หน้าที่ 116-118)
(ถ่ายเอกสารลงกระดาษแข็งแล้วตัดตามรอย)
4. ขนม หรือ ของรางวัล 4-5 ชิ้น
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำ�นักเรียนว่า “วันนี้เราจะมาเล่นบิงโกชิงรางวัลกัน
แต่จะเป็นบิงโก Climate Change”
2. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
• ก๊าซอะไรบ้าง ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน
พร้อมบอกสูตรทางเคมี (สำ�หรับช่วงชั้นที่ 4)
• ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอะไรบ้าง
• สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอะไรบ้าง
• มีวิธีใดบ้างที่เราจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ครูแจก ใบความรู้ ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (ประมาณ 5 นาที)
4. ครูแจกกระดาษ A4  ให้นกั เรียน คนละ 1 แผ่น พร้อมให้นกั เรียนตีตารางขนาด 4 × 4 ให้เต็มหน้ากระดาษ
(จะได้ตารางสีเหลี่ยมจำ�นวน 16 ช่อง)
5. ให้นักเรียนเลือกข้อมูลจาก ใบความรู้ มาเติมลงในช่องว่างทั้ง 16 ช่อง
(ช่องละ 1 ข้อมูล โดยจะเลือกข้อไหนมาใส่ ก่อน-หลังก็ได้ ไม่ต้องเรียงลำ�ดับ) ทั้งนี้...
คอลัมน์ที่ 1 เลือกข้อมูล “ก๊าซเรือนกระจก” มาเติม
คอลัมน์ที่ 2 เลือกข้อมูล “ผลกระทบ” มาเติม
คอลัมน์ที่ 3 เลือกข้อมูล “สาเหตุ” มาเติม
คอลัมน์ที่ 4 เลือกข้อมูล “แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก” มาเติม
6. เมื่อนักเรียนทุกคนเติมข้อมูลลงในตารางของตนเองครบทั้ง 16 ช่องแล้ว ครูกระตุ้นนักเรียนว่า
“เดี๋ยวเราจะมาเล่นบิงโกกัน ใครที่บิงโกเป็นคนแรก (ได้ข้อมูลครบทั้งแถว แถวใดก็ได้ แนวนอน แนวตั้ง
หรือ แนวทแยงมุม) ให้ร้องว่า บิงโก จะเป็นผู้ชนะ”

หรือ
แนวนอนแถวใดแถวหนึ่ง
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หรือ
แนวตั้งแถวใดแถวหนึ่ง

แนวทแยงมุมด้านใดด้านหนึ่ง

7. เริ่มเล่น บิงโก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
• ครูสับไพ่บิงโก Climate Change แล้วสุ่มหยิบออกมา 1 ใบ ว่าเป็นข้อมูลอะไร
		(ครูสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ ก่อนเฉลยว่าไพ่ที่หยิบได้คือข้อมูลอะไร)
• นักเรียนคนใดมีข้อมูลในตารางบิงโก (ที่แต่ละคนเขียนไว้) ตรงกับข้อมูลไพ่ที่ครูหยิบได้
		ก็ให้ท�ำ สัญลักษณ์ในช่องดังกล่าว
• ครูสุ่มหยิบไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีนักเรียนตะโกนว่า “บิงโก” ก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้น
8. เมื่อได้ผู้ชนะ ครูตรวจสอบความถูกต้อง และสุ่มถามคำ�ถามก่อนให้รางวัล เช่น
• คิดว่ากิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของเรามีส่วนทำ�ให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม่ (พร้อมให้นักเรียนลองยกตัวอย่าง)
• นักเรียนคิดว่า วิธีการป้องกัน วิธีใดบ้างที่เราสามารถทำ�ได้จริง
9. ครูอาจเล่นเกมบิงโกต่อไปจนมีนักเรียน “บิงโก” เพิ่มขึ้น หรือ อาจเล่นใหม่อีกสัก 2-3 รอบ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นได้รางวัลบ้าง

สรุปกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบความรู้ โดยสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากสือ่ ต่าง ๆ และจัดเรียง
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบที่ตนเองถนัด
2. ขออาสาสมัคร 3-4 คน นำ�เสนอผลงานของตนเอง โดยครูและเพือ่ น ๆ ร่วมกันเติมเต็มและให้ขอ้ เสนอ
แนะ

การประเมินผล
1. การตอบคำ�ถามของนักเรียน
2. ชิ้นงานและการนำ�เสนอ

TIPS

1. ครูสามารถปรับรูปแบบกิจกรรม โดยอาจเปลี่ยนจากการใช้ใบความรู้มาเป็นใช้วิธี
การให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า แต่ละหัวข้อ (ก๊าซเรือนกระจก, ผลกระทบ, สาเหตุ และ
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก) มีอะไรบ้าง แล้วใช้ข้อมูลที่นักเรียนช่วยกันคิดแทนข้อมูล
ในใบความรู้
2. รูปแบบวิธีการให้นักเรียนช่วยกันคิด อาจใช้วิธีแบ่ง 4 กลุ่ม (ตามหัวข้อ) แล้วให้
นักเรียนแข่งวิ่งเปรี้ยวเพื่อเติมข้อมูลก็สามารถทำ�ได้
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ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก Greenhouse Effect
รังสีความร้อน
บางส่วนสะท้อน
ออกนอกโลก

รังสีความร้อน
บางส่วนผ่าน
ชั้นบรรยากาศออกนอกโลก

ปรากฏการณ์
เรือนกระจก

CO2

CFC ช
้นั บ
รรย
ากา
ศ

รังสีความร้อน
บางส่วนสะท้อน
กลับเข้ามาในโลก

ก๊าซ
เรือนกระจก

SF6
NF3

กิจกรรม
ของมนุษย์
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HFCs

N2O
PFCs

ใบความรู้
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ก๊าซเรือนกระจก

สาเหตุที่ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แนวทางลด
ก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

อุตสาหกรรม

ปลูกต้นไม้

มีเทน (CH4)

ธารน้�ำ แข็ง-น้�ำ แข็งขั้วโลก
ละลาย

คมนาคมขนส่ง

ลดการใช้พลังงาน

ไนตรัสออกไซด์ (N2O)

ระดับน้ำ�ทะเลสูงขึ้น

การทำ�ลายป่า

ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(HFCS)

น้�ำ ท่วม น้�ำ แล้ง

ปฏิกิริยาจุลินทรีย์ในดิน

Car Pool

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(PFCs)

สภาพอากาศรุนแรง

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
(SF6)

ชายฝั่งถูกกัดเซาะมากขึ้น

การเผาวัสดุทางการเกษตร ไปตลาดแทน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
(NF3)

เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น

ขยะและน้ำ�เสีย

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง

การผลิตและจัดหาพลังงาน ใช้ขนส่งมวลชน

โรคระบาดมากขึ้น

การใช้พลังงาน
ในอาคารบ้านเรือน

ใช้พลังงานทางเลือก

สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์

การปศุสัตว์

ใช้น้ำ�ประปาอย่างประหยัด

ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิดและปริมาณพืชลดลง การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

กินอาหาร/ใช้สินค้า
ในท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ
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ไพ่บิงโก Climate Change (หน้า 1/3)
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คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

อุตสาหกรรม

ปลูกต้นไม้

มีเทน
(CH4)

ธารน้�ำ แข็ง-น้ำ�แข็งขั้วโลก
ละลาย

คมนาคมขนส่ง

ลดการใช้พลังงาน

ไนตรัสออกไซด์
(N2O)

ระดับน้�ำ ทะเลสูงขึ้น

การทำ�ลายป่า

ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

ไฮโครฟลูออโรคาร์บอน
(HFCS)

น้ำ�ท่วม น้�ำ แล้ง

ปฏิกิริยาจุลินทรีย์ในดิน

Car Pool

ไพ่บิงโก Climate Change (หน้า 2/3)

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(PFCs)

สภาพอากาศรุนแรง

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
(SF6)

ชายฝั่งถูกกัดเซาะมากขึ้น

การเผาวัสดุทางการเกษตร

ไปตลาดแทน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
(NF3)

เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น

ขยะและน้ำ�เสีย

ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง

การผลิต
และจัดหาพลังงาน

ใช้ขนส่งมวลชน

คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)
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ไพ่บิงโก Climate Change (หน้า 3/3)

ปลูกต้นไม้

โรคระบาดมากขึ้น

การใช้พลังงาน
ในอาคารบ้านเรือน

ใช้พลังงานทางเลือก

การทำ�ลายป่า

สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์

การปศุสัตว์

ใช้น้ำ�ประปาอย่างประหยัด

ชนิดและปริมาณพืชลดลง

การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

กินอาหาร/ใช้สินค้า
ในท้องถิ่น

ชายฝั่งถูกกัดเซาะมากขึ้น

ไปตลาดแทน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

มีเทน
(CH4)

Car Pool

สภาพอากาศรุนแรง
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HEART

119

บิงโก
โลกร้อน

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง
สถานที่

ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1, ว 3.2, ส 5.2
120

แนวคิด
ภาวะโลกร้อนเกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ หลายกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของเราทุกคนล้วนมีส่วนทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทราบว่ากิจกรรมใดในโรงเรียนที่ก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน
2. เพือ่ ให้นกั เรียนทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะโลกร้อน
3. เพือ่ ให้นกั เรียนมีแนวทางในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ตารางบิงโก (หน้า 123) เท่าจำ�นวนคน
2. ของรางวัลสำ�หรับผู้ชนะกิจกรรม
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูใช้ค�ำ ถามนำ�เข้าสู่บทเรียน เช่น
• นักเรียนรู้จักคำ�ว่าโลกร้อนหรือไม่
• ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming คือ อะไร
• สาเหตุเกิดจากอะไร
2. ให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำ คัญ และแหล่งกำ�เนิดของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด เช่น
• ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ฯลฯ
3. แนะนำ�นักเรียนว่า วันนี้เราจะมาเล่น
“บิงโกโลกร้อน” กัน
• แจกตารางบิงโกให้นกั เรียนคนละ
1 ตาราง
• ให้ นั ก เรี ย นใช้ ต ารางบิ ง โก เดิ น
สำ�รวจในบริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกต
ดู พ ฤติ ก รรม (เชิ ง ลบ) ของบุ ค ลากร
ในโรงเรียนว่ามีพฤติกรรมใดบ้าง (ตามที่พบจริง) ที่นักเรียน
คิ ด ว่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อ นและการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ แล้วบันทึกลงในบิงโกแต่ละช่องให้ครบทั้ง 3
ข้อ หากไม่พบพฤติกรรมดังกล่าว ให้นกั เรียนช่วยกันคิด/อภิปราย
ตามประสบการณ์เดิม หรือจากกิจกรรม หรือพฤติกรรมทีพ่ บเห็นได้จากทีบ่ า้ นของนักเรียน โดยครูให้เวลา
ประมาณ 40 นาที
4. นั ก เรี ย นคนใดบิ ง โกก่ อ น (ได้ คำ � ตอบครบทั้ ง 3 ช่ อ งใน
แนวตั้ ง หรื อ แนวนอน หรื อ แนวทแยง) และกลั บ มาถึ ง
ห้องเรียนก่อน จะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้
5. ครูอาจให้รางวัลเพิ่มเติมสำ�หรับนักเรียนที่หาคำ�ตอบได้ครบ
ทุกช่อง
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ตารางบิงโก
พื้นที่สีเขียว

เกษตรกรรม

ขยะ

1.............................................. 1.............................................. 1..............................................
2.............................................. 2.............................................. 2..............................................
3.............................................. 3.............................................. 3..............................................
การบริโภค (รับประทาน)

การเดินทาง (ไป-กลับ)

น้�ำ

1.............................................. 1.............................................. 1..............................................
2.............................................. 2.............................................. 2..............................................
3.............................................. 3.............................................. 3..............................................
การใช้พลังงานในอาคาร

ใช้ไม่คุ้ม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.............................................. 1.............................................. 1..............................................
2.............................................. 2.............................................. 2..............................................
3.............................................. 3.............................................. 3..............................................
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สรุปกิจกรรม
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของคำ � ตอบในตารางบิ ง โกของนั ก เรี ย น
จากนั้นครูใช้ค�ำ ถามเพื่อสรุปกิจกรรม
1. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่ส�ำ รวจพบส่งผลต่อโลกหรือไม่ อย่างไร
2. ให้นกั เรียนบอกผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวะโลกร้อน คนละ 1 ตัวอย่าง
3. จากพฤติกรรมที่นักเรียนสำ�รวจพบ นักเรียนเคยปฏิบัติแบบนั้น
บ้างหรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบ
4. ในฐานะทีน่ กั เรียนเป็นคนหนึง่ ในโลกใบนี้ และมีสว่ นทำ�ให้เกิดภาวะ
โลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นักเรียนคิดว่า สามารถ
ช่วยอะไรได้บา้ ง เพือ่ ลดปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ให้นกั เรียนยกตัวอย่างกิจกรรมทีน่ กั เรียน
สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถทำ�ได้ทันที

การประเมินผล
1. ประเมินจาก คำ�ตอบในตารางบิงโก
2. การถาม-ตอบ

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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Note
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โลกร้อน
ท�ำร้ายใคร

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระยะเวลาที่ใช้ : ในชั้นเรียน 60 นาที
นอกเวลาเรียน 1 เดือน
สถานที่

ห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1, ว 2.1, 2.2
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แนวคิด
ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงไปทั่วโลก และ
ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย
เช่ น อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
จนทำ�ให้น้ำ�แข็งขั้วโลกค่อย ๆ ละลาย ระดับ
น้ำ�ทะเลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเทศ
หมู่เกาะขนาดเล็ก และประชากรที่อาศัยอยู่
บริเวณแนวชายฝั่งทะเล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน
2. เพือ่ ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้ (จ�ำนวน 2 ชุด)
1.
2.
3.
4.

ตู้ปลา
น้ำ�แข็ง
เครื่องเป่าผม
โมเดลบ้าน ต้นไม้ สิง่ มีชวี ติ มนุษย์ฯลฯ
(อยู่ในดุลพินิจของครูผู้จัดกิจกรรม)

5. ดินน้ำ�มัน
6. เทอร์โมมิเตอร์
7. ไม้บรรทัด
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จากนั้นครูกำ�หนด
สถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.1 ให้นักเรียนออกแบบผังเมืองบริเวณชายฝั่ง โดย
กำ�หนดให้องค์ประกอบหลักที่ต้องมี คือ
• ภูเขาน้ำ�แข็ง
• ทะเล
• หมู่บ้านริมชายฝั่งทะเล
1.2 ให้นักเรียนนำ�เสนอผังเมืองที่ออกแบบไว้
2. ให้ตวั แทนกลุม่ มารับอุปกรณ์เพือ่ จัดวางผังเมืองจำ�ลอง
ลงในตู้ปลาตามที่ออกแบบไว้
3. ครูเพิ่มสถานการณ์ให้กับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สภาพอากาศปกติ (เป็นอุณหภูมิห้อง)
กลุ่มที่ 2 : อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน โดยใช้เครื่องเป่าผมเป่าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
4. จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภูเขาน้ำ�แข็ง และระดับน้ำ� โดยกำ�หนดเวลาของทั้ง 2
สถานการณ์ที่ 5 นาที เท่ากัน
5. ครูให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
ดังกล่าว

สรุปกิจกรรม
ระดมสมอง เพื่อสรุปสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

กิจกรรมต่อเนื่อง
นำ�ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมข้างต้นไปสร้างหนังสั้นที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก และมี
ความรูเ้ รือ่ ง ภาวะโลกร้อน รวมทัง้ มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ใช้เวลานอกห้องเรียน
ในการดำ�เนินการ) โดย
1. นักเรียนนำ�เสนอปฏิทินการทำ�งานเพื่อกำ�หนดช่วงเวลาในการกำ�กับติดตามของครู กำ�หนดเวลาใน
การส่งงาน ในเดือนต่อไป
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2. นักเรียนนำ�เสนอ story board
3. นักเรียนลงมือผลิตหนังสั้น
4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิต ให้นักเรียนนำ�หนังสั้นมานำ�เสนอใน
ชั้นเรียน แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป

TIPS

เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน ครูควรใช้น้ำ� แข็งชนิดเกล็ดหิมะ โดยต้องเก็บในภาชนะเก็บ
ความเย็น และนำ�มาใช้ในกิจกรรมเท่านั้น และควรระมัดระวังการใช้เครื่องเป่าผม
โดยให้ค�ำ แนะนำ�แก่นักเรียนและดูแลนักเรียนระหว่างทำ�กิจกรรมอย่างใกล้ชิด

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตกระบวนการกลุ่ม
การอภิปราย
ชิ้นงานหนังสั้น
จำ�นวนยอดการเข้าชมหนังสั้น

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใครใครก็
“โดน”

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระยะเวลาที่ใช้ : 120 นาที
สถานที่

ห้องเรียน / ที่โล่ง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1, ว 3.2, ส 5.2
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แนวคิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)
ส่งผลให้อณ
ุ หภูมบิ างแห่งบนโลกสูงขึน้ ขณะทีบ่ างแห่งกลับ
มีอุณหภูมิลดต่ำ�ลงจนติดลบ ปริมาณน้ำ�ฝนเปลี่ยนแปลง
และคาดการณ์ได้ยากขึน้ ฤดูกาลผันแปรคลาดเคลือ่ น พายุ
หมุนและคลื่นลมมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ตลอดจน
ความชื้นในบรรยากาศแปรปรวน
ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อมนุษย์
และทุ ก ชี วิ ต บนโลก อาจมี ค วามรุ น แรงแตกต่ า งกั น ไป
ตามแต่ละภูมิภาค แต่มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนต้องได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ช้าก็เร็ว มากบ้างน้อยบ้าง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศไทย
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว
3. เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเตรียมพร้อม
รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. ใบงาน 1 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีต่อประเทศไทย (เท่าจำ�นวนกลุ่มนักเรียน)
2. ใบงาน 2 : แผนภูมิก้างปลา (เท่าจำ�นวนกลุ่มนักเรียน)
3. คลิป Green Info ผลกระทบโลกร้อน ความยาว 9.14 นาที
https://www.youtube.com/watch?v=urUlT9dTTj0
4. กระดาษปรู๊ฟ (เท่าจำ�นวนกลุ่มนักเรียน)
5. ปากกาเคมี
6. สีชอล์ค
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูทบทวนเรือ่ ง สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน
3. ครูแจก ใบงาน 1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1-2 ใบ
4. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วิเคราะห์วา่ ผลจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งใน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และ การ
สูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ โดยลากเส้นเชื่อมโยงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย (ตามตัวอย่าง) พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม (ให้เวลา 15 นาที)
5. ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ (ขออาสาสมัครหรือสุ่มเลือก 2-3 กลุ่ม) (ทั้งนี้ ครูสามารถสรุปผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศไทย โดยใช้คลิป Green Info ผลกระทบโลกร้อน
https://www.youtube.com/watch?v=urUlT9dTTj0)
6. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันพิจารณาว่า มีผลกระทบใดบ้างทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ (หรือมีโอกาสสูงทีจ่ ะเกิด
ขึ้น) กับชุมชนของเรา จากนั้น แจก ใบงาน 2 และ กระดาษปรู๊ฟให้นักเรียน กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่ม เลือกผลกระทบที่สมาชิกกลุ่มคิดว่าสำ�คัญที่สุด นำ�มาวิเคราะห์หาสาเหตุ (ต้นเหตุ) ที่ทำ�ให้
ชุมชนได้รบั ผลกระทบดังกล่าว โดยเขียนเป็นแผนภูมกิ า้ งปลา (ตามใบงาน 2) ลงในกระดาษปรูฟ๊ (ให้เวลา
20 นาที)
สาเหตุหลักที่ 1

สาเหตุหลักที่ 2

ผลกระทบ
ต่อชุมชน
สาเหตุรอง
สาเหตุย่อย
สาเหตุหลักที่ 3
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สาเหตุหลักที่ 4

7. ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ (ขออาสาสมัครหรือสุ่มเลือก 2-3 กลุ่ม)
8. ครูถามคำ�ถามกระตุ้นนักเรียนว่า
• นักเรียนคิดว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอยูไ่ กลตัวเราหรือไม่
• จากข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ อะไรคือต้นเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ชุมชนของเราได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไล่ถามทีละกลุ่ม แต่ละกลุ่มอาจมีคำ�ตอบที่แตกต่างกัน)
• คิดว่าต้นเหตุ (หรือสาเหตุ) ในข้อใดที่เราน่าจะช่วยกันลงมือทำ�  เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นนี้ได้
9. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดหาวิธกี ารหรือแนวทางทีต่ นเองสามารถทำ�ได้จริง เพือ่ ป้องกันหรือลดกระทบ
ที่กำ�ลังเกิดขึ้น (หรือมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น) กับชุมชนของเรา โดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิก้างปลาของกลุ่ม
10. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ

สรุปกิจกรรม
1. ครูถามคำ�ถามนักเรียน
• นักเรียนคิดว่า มีที่ใดในโลกของเรา ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้าง
• นักเรียนคิดว่า ถ้ามนุษย์เราไม่ท�ำ อะไรเลย หรือไม่จัดการ
อะไรเลยกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ อนาคต
โลกของเราจะเป็นอย่างไร
• แล้วคิดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
2. ครูสรุปเพิม่ เติมให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกำ�ลังส่งผลกระทบไปทัว่
โลก รวมทัง้ ประเทศไทย จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า ถ้าเราไม่จดั การกับปัญหาการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจัง เชื่อว่าภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ เราจะเผชิญหน้า
กับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และส่งผลต่อการล่มสลายของมนุษยชาติ การป้องกันและรับมือ
กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดคือ “ลงมือทำ�วันนี้”
ดังนั้น อยากให้นักเรียนทุกคนลองนำ�แนวคิดหรือวิธีการที่กลุ่มช่วยกันคิดไปลงมือทำ� เริ่มต้นง่าย ๆ
ที่ตัวเอง หรือกับคนในครอบครัว หรือกับเพื่อนๆ ในห้อง ที่ส�ำ คัญต้องทำ�อย่างจริงจัง ตั้งแต่วันนี้ (หาก
มีเวลาพอ ครูอาจเปิดคลิป Greta Thunberg at UN (Thai sub) (ความยาว 3.32 นาที) https://
www.youtube.com/watch?v=aNjJLwzzqig ให้นักเรียนดู เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่า เด็กๆ
และเยาวชนอย่างเรามีพลังมากกว่าที่เราคิด)
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การประเมินผล
1. จากผลงาน / ชิ้นงาน
2. จากการตอบคำ�ถาม

TIPS

1. ครูควรหาข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชน
เพื่อเป็นข้อมูลฐานสำ�หรับนักเรียน
2. ครูควรศึกษาวิธีการ/ หลักการเขียนแผนภูมิก้างปลา

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
จากกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อยอด เพื่อทำ�โครงงาน
หรือโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใบงานที่ 1
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศไทย

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมโยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศไทย
(ตามตัวอย่าง) พร้อมให้เหตุผลประกอบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลต่อ

ปริมาณน้�ำ ฝน

ตัวอย่าง

ความมั่นคง
ทางอาหาร
ลดลง

พาหะนำ�โรค
และโรคระบาด
เพิ่มมากขึ้น

การขยับเลื่อน
ของฤดูกาล

ความชื้น
ของอากาศ

กระแสลม
และกระแสคลื่น

สัตว์และพืช
หลายสายพันธ์ุ
ลดลงและสูญพันธ์ุ

ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง
รุนแรงขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

อุณหภูมิผิวโลก

อุทกภัย
และภัยแล้ง
เพิ่มมากขึ้น
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ใบงานที่ 2
แผนภูมิก้างปลา

สาเหตุหลักที่ 1

สาเหตุหลักที่ 2

ผลกระทบ
ต่อชุมชน
สาเหตุรอง
สาเหตุย่อย
สาเหตุหลักที่ 3
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สาเหตุหลักที่ 4

Note
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คนช่างเลือก

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระยะเวลาที่ใช้ : 100 นาที
สถานที่

โรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1, ว 3.2
138

แนวคิด

พฤติกรรมในชีวิตประจำ�วันทั้งการกินและการใช้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มปริมาณขยะ และ
ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์หรือ Life Cycle Assessment: LCA เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบ
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นแนวทางที่ผู้บริโภคควร
มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ LCA ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในชีวิตประจำ�วันที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. กระดาษปรู๊ฟ
2. สีไม้
3. สีเมจิก

4. ขนมขบเคี้ยวที่จำ�หน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อ
5 ขนมที่มีในท้องถิ่น
6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

หมายเหตุ ข้อ 4-6 เตรียมให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียน

139

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-8 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมอบหมายผู้รับผิดชอบทำ�หน้าที่ ประธาน
เลขานุการ และคณะกรรมการ
2. ให้นักเรียนเลือกสินค้าอุปโภคและบริโภค (ที่ครูเตรียมไว้ให้) ตามความต้องการของกลุ่ม
3. ให้สมาชิกในกลุม่ ช่วยกันเขียนเหตุผลในการเลือกสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ของตนเองลงในกระดาษ
4. ร่วมกันอภิปรายเหตุผลในการเลือก จัดลำ�ดับข้อมูลที่
ซ้ำ�กัน
5. สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 1 ชิ้น
6. ครูยกตัวอย่างการวิเคราะห์ LCA
7. จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ LCA ของผลิตภัณฑ์ จาก
ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละกลุ่มได้เลือกไว้แล้วในข้อที่ 5
โดยจะต้องเชื่อมโยงกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8. นำ�เสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน
9. สรุปความรูเ้ รือ่ ง การตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ในชีวติ ประจำ�วัน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
ทีส่ ดุ ซึง่ นอกจากจะเป็นวิธกี ารลดขยะ ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การประเมินผล
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
2. ชิ้นงานการวิเคราะห์ LCA ของผลิตภัณฑ์

TIPS

กิ จ กรรมต่ อ ยอด ครู อ าจจั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากตราสัญลักษณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
หรือ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ชีวิตเพียงพอ
ที่หมู่บ้านพอเพียง

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน / ลานกิจกรรม / แหล่งเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1
142

แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้คนดำ�เนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขในสภาพที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว แล้วยังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ นั บ วั น จะลดลงไปทุ ก ขณะ
นอกจากนี้ ยั ง มี ส่ ว นในการแก้ ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ของโลก
นั่นก็คือ ปัญหาที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และยังสามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำ�วัน และการประกอบอาชีพ
โดยการเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินชีวิตน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัว
เอง ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจภูมิสังคมในท้องถิ่นของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตของตนเองได้
เหมาะสม
3. เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อตนเอง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ และ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

กระดาษสีหลากสี
กระดาษปรู๊ฟ
สีไม้
สีเมจิก
กาว

6. กรรไกร
7. เทปกาว
8. คลิปวิดโี อความเป็นมาและความหมาย
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
ชั่วโมงที่ 1

1. ครูตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า มีความสำ�คัญอย่างไรในภาวะวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บ้าง

2. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 5 – 8 คน โดยให้นกั เรียนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเดียวกันอยูก่ ลุม่ เดียวกัน จากนัน้
ให้ชว่ ยกันเขียนแผนทีท่ อ้ งถิน่ ของตนเอง โดยเน้นพืน้ ทีท่ มี่ กี จิ กรรมทางเศรษฐกิจ ทีแ่ สดงถึงกระบวนการ
ผลิต การบริโภค และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า หลังจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิพากษ์ว่า กิจกรรม
ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต่อเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นของตนเอง
3. ให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
• คลิป คุยเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 กับอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร (6.13 นาที) https://www.
youtube.com/watch?v=7IgSwLKcTiQ
• คลิป เข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” มรดกล้ำ�ค่าของลูกหลาน
ชาวไทย : เตรียมสอบราชการโดย พีแ่ มง ป. (19.40 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=q0nENYCRHug เมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีิโอเรียบร้อยแล้ว
ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
• เราควรลดพฤติกรรมใดบ้าง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
• เราควรเพิ่มพฤติกรรมใดบ้าง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
• เราควรมีคุณธรรมใดบ้างที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน (เงื่อนไขคุณธรรม)
• เราควรมีความรู้ใดบ้าง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน (เงื่อนไขความรู้)
แล้วสรุปข้อมูลเป็นแผนที่ความคิด
4. ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างบุคคลทีน่ กั เรียนรูจ้ กั ในท้องถิน่ ทีด่ �ำ เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และช่วยกันสรุปข้อดีและการนำ�มาประยุกต์ใช้
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ชั่วโมงที่ 2
5. ครูให้นักเรียนทำ�กิจกรรมแผนผังเมืองสีเขียวสู่แผนที่พอเพียง โดยครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผล
กระทบจากภาวะโลกร้อน
• คลิป Green Info ผลกระทบโลกร้อน (ความยาว 9.14 นาที)
		https://www.youtube.com/watch?v=urUlT9dTTj0
• คลิป The World with KARUNA ตอน ผลกระทบโลกร้อนรุนแรงกว่าคิด (1/3) (ความยาว 7.10 นาที)
		https://www.youtube.com/watch?v=ad6Lz2RbBcc
		 ออกอากาศทาง PPTV HD 36 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561
• คลิป The World with KARUNA ตอน ผลกระทบโลกร้อนรุนแรงกว่าคิด (2/3) (ความยาว 12.23 นาที)
		https://www.youtube.com/watch?v=zD-xBfBAEKw
		 ออกอากาศทาง PPTV HD 36 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561
• คลิป The World with KARUNA ตอน ผลกระทบโลกร้อนรุนแรงกว่าคิด (3/3) (ความยาว 6.40 นาที)
		https://www.youtube.com/watch?v=fqNzCS4JGdM
		 ออกอากาศทาง PPTV HD 36 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561
จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นรวมกลุ่ ม (กลุ่ ม เดิ ม เมื่ อ ชั่ ว โมงที่ ผ่ า น
มา) จากนั้นแจกอุปกรณ์ และให้นักเรียนช่วยกัน สร้างเมือง
แห่งอนาคต โดยการวาดภาพเมืองในฝันขึ้นมา แต่มีข้อกำ�หนด
ว่าต้องเป็นเมืองที่ “ลดใช้พลังงาน ปล่อยคาร์บอนต่ำ� ก้าวล้ำ�
เทคโนโลยี 4.0 เกษตรยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียง” โดยให้นักเรียน
นำ�แผนทีค่ วามคิดจากชัว่ โมงที่ 1 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเมือง
แห่งอนาคต
6. ครูให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอแนวคิดของแต่ละเมือง
7. นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางในการลดการใช้พลังงานในกิจกรรมของตนเองและท้องถิ่น รวมถึง
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำ�เสนอผลงาน ทั้งนี้ครูต้องตรวจสอบว่าเมือง
ในฝันที่นักเรียนนำ�เสนอนั้นนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้หรือไม่
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สรุปกิจกรรม
ครูสรุปให้เห็นว่าชุมชนเมืองในฝันแต่ละเมืองที่นักเรียนนำ�เสนอ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

TIPS

1. ครูสามารถนำ�ไปเป็นกิจกรรมโครงงานคุณธรรมหรือจัดค่ายให้กับนักเรียนได้
2. ครูสามารถนำ�นักเรียนลงสำ�รวจพืน้ ที่ หรือนำ�นักเรียนไปทัศนศึกษาชุมชนตัวอย่างได้
3. สิ่งสำ�คัญของกิจกรรมนี้ คือ การสรุปประเด็นว่า เพราะเหตุใด ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จึงมีสว่ นช่วยลดผลกระทบและทำ�ให้นกั เรียนสามารถปรับ
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

การประเมินผล
1. พฤติกรรมความร่วมมือ
2. การตอบคำ�ถามและการแสดงความคิดเห็น
3. การนำ�เสนอผลงานกลุ่ม

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ครูสามารถให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ลดโลกร้อน เช่น การปลูก
ต้นไม้ หรือ การบันทึกพฤติกรรมทีม่ สี ว่ นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวติ ประจำ�วัน หรือโครงการ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำ�ร่วมกันกับชุมชนในการลดภาวะโลกร้อน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
146

Note
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น�้ำทะเลสูง
เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยน

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาที่ใช้ : 6 ชั่วโมง
สถานที่

คลองธรรมชาติ ที่เชื่อมต่อกับทะเล

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2, ว 6.1
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แนวคิด
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ปริ ม าณฝน
และการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของระดั บ น้ำ � ทะเล จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสังเกตได้จากการเพิ่มสูง
ขึ้นของระดับน้ำ�ในคลองที่ได้รับอิทธิพลจากปริมาณ
ฝน และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำ�ทะเล ที่ส่งผล
ต่อคลองทีเ่ ชือ่ มต่อกับทะเล ทำ�ให้น�้ำ ทะเลหนุนสูงขึน้
กว่ า ในอดี ต ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของพื ช
ริมตลิง่ และเกิดภาวะน้�ำ ท่วมได้งา่ ยขึน้ นอกจากนีย้ งั
เกิ ด การกั ด เซาะริ ม ตลิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสำ�รวจลักษณะของลำ�คลองที่เกิดการกัดเซาะตลิ่ง และ
ลักษณะของสังคมพืชริมตลิ่ง
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่นของตนเอง

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

กระดาษร้อยปอนด์
กระดาษปรู๊ฟ
สีไม้
สีเมจิก
ตั ว อย่ า งแผนที่ จั ง หวั ด /
แผนที่เดินดิน
6. เครื่องตรวจวัดความเค็ม

7. ข้อมูลตัวชีวัด “ระดับน้ำ�ทะเล
ณ จุดตรวจวัด”
8. ข้ อ มู ล พ ร ร ณ พื ช ริ ม ต ลิ่ ง
(หน้า 152-153)
9. สมาร์ทโฟน สำ�หรับดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Runkeeper
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 8 คน คัดเลือกสมาชิกในกลุ่มเพื่อทำ�หน้าที่
ประธาน เลขานุการ และกรรมการ ตามข้อตกลงของกลุ่ม
2. ให้สมาชิกช่วยกันค้นข้อมูลแผนที่เส้นทางน้�ำ ในชุมชนจาก Google map
แสดงภูมิประเทศพร้อมวาดภาพประกอบ และคำ�นวณระยะทางจากต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ�
3. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์แผนที่ล�ำ น้ำ� ลักษณะทางกายภาพ และสภาพภูมิอากาศ
4. วางแผนการลงพื้นที่สำ�รวจลำ�น้ำ� โดยข้อมูลที่
ต้องสำ�รวจประกอบไปด้วย
• กำ�หนดจุดศึกษาลำ�น้ำ�
• การใช้แอปพลิเคชัน RunKeeper ประยุกต์ใช้
ในการเก็บข้อมูลตามระยะที่กำ�หนดตลอดลำ�น้ำ�
• เก็บตัวอย่างน้� 
ำ เพือ่ ตรวจวัดค่าความเค็ม โดย
ใช้เครื่องตรวจวัด
• เก็บข้อมูลพืชริมตลิ่ง ทั้งที่พบบริเวณน้ำ�จืด
น้ำ�เค็ม และน้ำ�กร่อย โดยเปรียบเทียบกับชุดข้อมูล
พันธุพ์ ชื ริมตลิง่ พืชน้�ำ จืด พืชน้�ำ กร่อย และพืชน้�ำ เค็ม
(นำ�เสนอเป็นลักษณะของพืชที่พบในแต่ละโซน)
• บันทึกข้อมูลตามจุดศึกษาเป็นระยะ ๆ
• วาดแผนที่ล�ำ น้ำ� พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่าง ๆ ที่พบ เช่น สังคมพืชริมตลิ่งที่พบตลอดลำ�น้ำ�
5. ลงพื้นที่ส�ำ รวจและบันทึกข้อมูลตามแผนที่วางไว้
6. สัมภาษณ์ชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของลำ �น้ำ� และพันธุ์พืชริมตลิ่ง เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืช
7. สมาชิกในกลุม่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจ และการสัมภาษณ์ชมุ ชน มาจัดกลุม่ และวิเคราะห์ พร้อมทัง้
วาดภาพการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มพืชริมตลิ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามลำ�ดับเวลา (Timeline)
8. นำ�เสนอข้อมูลที่ค้นพบของกลุ่ม ให้เพื่อนและครูรับทราบ
9. เชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ และค้นพบกับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่ง
ผลต่อการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำ�ทะเล และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชประเภทต่าง ๆ
ทั้ง พืชน้�ำ จืด พืชน้�ำ กร่อย และพืชน้�ำ เค็ม
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10. อภิปรายกลุ่มใหญ่ โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่า
• อะไรคือต้นเหตุ หรือสาเหตุสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทำ�ให้เกิด
สภาพอากาศแปรปรวน ระดับน้ำ�ทะเลสูงขึ้น จนสังคมพืชริมตลิ่งเปลี่ยนแปลงไป
• การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบอะไรบ้าง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวติ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

TIPS

กิจกรรมนี้เหมาะกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ลำ�น้ำ�หรือคลองที่เชื่อมต่อกับทะเล

การประเมินผล
1. ประเมินการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
2. ประเมินชิ้นงาน ประกอบด้วย
• แผนที่ลำ�น้ำ�
• ข้อมูลพืชริมตลิ่งในแต่ละโซน
• แผนผังแสดงการเปลีย่ นแปลงของลำ�น้� 
ำ และพันธุพ์ ชื ริมตลิง่ นำ�เสนอตามลำ�ดับเวลา (Timeline)

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
1. ครูสามารถให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรม หรือโครงการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชน และ
นำ�ไปดำ�เนินการร่วมกับชุมชน
2. หลังจากที่ด�ำ เนินโครงการแล้ว ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ข้อมูลตัวชี้วัด ”ระดับน�้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด”

ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แสดงให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560)
ระดับน้�ำ ทะเลเฉลี่ยของสถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กราฟแสดงระดับน้ำ�ทะเล ณ จุดตรวจวัด พ.ศ. 2551-2560

หมายเหตุ : ความสูงคิดจากศูนย์บรรทัดน้ำ�ซึ่งอยู่ต�่ำ กว่าระดับทะเลปานกลาง 2.50 เมตร
ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ (2561)
ข้อมูลพรรณพืชริมตลิ่ง

พืชริมตลิ่ง
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1. ปุดหรือปุดใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Achasma macrocheilos Griff

2. หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.

3. จิกน้�ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia acutangula

4. มะเดื่อปล้อง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hispida L.f.

5. หว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium cumini

6. ไทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benjamina L.

7. ย่านาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tiliacora triandra

8.สาบเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chromolaena odorata L.

9. ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus niruri L.

10. โสนกินดอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania javanica

11. หญ้าตีนกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleusine indica L.

12.หนวดแมว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus

13.กุ่มน้ำ�
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva magna

14. เต่าร้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota urens

พืชน้ำ�กร่อย
1. โพทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thespesia populnea

2. สมอทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria indica

3. ปอทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus tilliaceus L.

4. สารภีทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum

5. หยีทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris indica Bennet

6. โกงกางใบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhizophora apiculata Blume

7. โกงกางใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhizophora mucronata Lam.

8.ขลู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica

9. จาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb

10. ตาตุ่มทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria agallocha

11. ตะบูนดำ�
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylocarpus moluccensis

12. ตะบูนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylocarpus granatum

13. ถอบแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris trifoliata

14. ถั่วขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus vulgalis

15. ถั่วดำ�
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna mungo

16. เทพี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia crista L.

17. ปรงทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrostichum aureum L.

18. น้ำ�นอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brownlowia tersa (L.)

19. เป้งทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix paludosa

20. โปรงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceriops tagal

21. โปรงขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceriops decandra

22. พังกาหัวสุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera sexangula

23. ฝาดดอกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lumnitzera racemosa

24. ฝาดดอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lumnitzera littorea

25. เล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Combretum indicum

26. เหงือกปลาหมอเครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus volubilis

27. เหงือกปลาหมอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus

28. หวายลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Flagellaria indica
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แพลงก์ตอน...
จิ๋วแต่แจ๋ว

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระยะเวลาที่ใช้ : 4 สัปดาห์
สถานที่

แหล่งน�้ำธรรมชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1
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แนวคิด
แพลงก์ตอนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเคลื่อนที่โดยอาศัยลมและคลื่น พบได้ทั้งในทะเล น้ำ�กร่อย
และน้ำ�จืด มีบทบาทสำ�คัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ�เพราะเป็นผู้ผลิตขั้นต้นในห่วงโซ่อาหาร ช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทำ�ให้เกิดการหมุนเวียน
ของธาตุ ค าร์บ อน แต่กิจกรรมของมนุษ ย์แ ละภาวะโลกร้ อ นกำ�ลั งส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณภาพน้ำ�และ
อุณหภูมิของน้ำ�ที่สูงขึ้น เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ� ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
ทางการประมง และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำ�รวจและเก็บข้อมูลแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำ�
2. เพื่อสำ�รวจสภาพแหล่งน้�ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำ�
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสืบค้นสาเหตุของปัญหา
คุณภาพน้ำ� ที่ส่งผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ�
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. คู่มือศึกษาแพลงก์ตอน
2. แผนที่แหล่งน้ำ�ในชุมชน
3. ถุงเก็บแพลงก์ตอน
4. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
5. จานวัดความโปร่งใส (Secchi disk)
หรือ หลอดวัดความโปร่งใส
(Transparency tube)
6. เทอร์โมมิเตอร์
7. ถังน้ำ� ขนาด 5 ลิตร และขันน้ำ�
8. ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ�  (เช่น ค่า DO, N,
P, K, pH และความกระด้างของน้ำ�)
9. เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 95%

10. ไฮโกรมิเตอร์
11. กระดาษปรู๊ฟ
12. ปากกาเคมี
13. ภาพห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารใน
ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�
14. ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเปลีย่ นแปลง
ของอุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ว ทะเลและปริ ม าณแพลงก์
ตอนพืช
15. แบบบันทึกชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
พืช
16. แบบบั น ทึ ก สภาพแวดล้ อ มและการ
เปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ�
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนวิเคราะห์ ภาพห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศแหล่งน้�ำ และร่วมกันเขียนห่วง
โซ่อาหารทั้งหมดลงในกระดาษปรู๊ฟ จากนั้นครูอาจตั้งประเด็นคำ�ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความ
สำ�คัญของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ� เช่น
• หากชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม จะส่งผลต่อสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ในห่วง
โซ่อาหารอย่างไร
• นักเรียนคิดว่า สาเหตุทที่ �ำ ให้คณ
ุ ภาพน้�ำ มีการเปลีย่ นแปลงจนทำ�ให้ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีอะไรบ้าง
แนวคำ�ตอบ เนือ่ งจากแพลงก์ตอนพืชมีบทบาทหลักในการเป็นผูผ้ ลิตเบือ้ งต้นของห่วงโซ่อาหาร และ
เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึง่ แพลงก์ตอนสัตว์กจ็ ะถูกกินด้วยสัตว์น�้ำ วัยอ่อน ตามด้วยสัตว์น�้ำ อืน่ ๆ
ต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตทุก ๆ ชนิดในห่วงโซ่อาหารจึง
มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ได้ นัน่ คือ ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชจะเป็นตัวกำ�หนดชนิดและ
ปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ต่อไปเรื่อย ๆ ไปจนสิ้นสุดห่วงโซ่อาหาร
และสิง่ สำ�คัญคือ ปัจจัยสิง่ แวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ล้วนมีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดชนิดและปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืช ซึ่งมนุษย์เองมีอิทธิพลอย่างมากในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม จนส่งผลกระทบ
ต่อความสมดุลของห่วงโซ่ดังกล่าว ตัวอย่างที่เห็นกันอย่างชัดเจนก็คือ การทิ้งของเสียลงแหล่งน้ำ� ทั้ง
จากชุมชนหรือจากแหล่งอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คณ
ุ สมบัตขิ องน้�ำ มีการเปลีย่ นแปลง จน
ทำ�ให้องค์ประกอบ ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสิ่ง
มีชีวิตอื่น ๆ ใน “สายใยอาหาร”
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ที่มา: https://www.slideshare.net/BoozAllen/plankton-infographic

เก็บตัวอย่าง
บริเวณต้นน้ำ�
กลางน้ำ�และปลายน้ำ�
โดยจุดที่เก็บตัวอย่าง
ห่างกันจุดละ 3-4 เมตร

2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แจกแผนที่แหล่งน้ำ�ในชุมชน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ศึกษา เพือ่ กำ�หนดจุดเก็บตัวอย่างน้�ำ และแพลงก์ตอน โดยกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมบริเวณ
แหล่งน้�ำ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ทแี่ ตกต่างกัน เช่น บริเวณต้นน้�ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำ หรือบริเวณ
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกและพื้นที่ที่ไม่ถูกบุกรุก ทั้งนี้ในแต่ละบริเวณควรเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง โดย
แต่ละจุดที่เก็บตัวอย่างควรห่างกันจุดละ 3-4 เมตร ครูอาจจะให้นักเรียนเก็บตัวอย่างทุก 4 เดือนหรือ
ตามฤดูกาลในรอบปี เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อคุณภาพน้ำ� ชนิด และปริมาณ
ของแพลงก์ตอน
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยบันทึกข้อมูลที่สำ�รวจพบลงใน “แบบ
บันทึกชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช” รวมทั้งตรวจวัดปัจจัยสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งสภาพอากาศและ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ� ตลอดจนสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์
น้�ำ โดยบันทึกข้อมูลลงใน “แบบบันทึกสภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ�”
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ�งานตามความถนัด ดังนี้
• ศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช
• วิเคราะห์คุณภาพน้ำ�
• เขียนเส้นเวลา (Timeline) แสดงการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ�
• เขียนสายใยอาหารของแหล่งน้ำ�ที่ส�ำ รวจ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อชนิดและปริมาณ
แพลงก์ตอนพืช โดยเปรียบเทียบกันระหว่างบริเวณที่ส�ำ รวจกับฤดูกาลในรอบปี
6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์และอภิปรายถึง สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำ�ที่มีผลต่อ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้�ำ
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ
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สรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ตงั้ แต่ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของมนุษย์
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามฤดูกาล
คุณภาพน้ำ�
ชนิดและปริมาณของแพลงก์
ตอนพืช
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสายใยอาหาร
ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
2. ครูให้นักเรียนดูภาพดาวเทียมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ผิวทะเล (ภาพบน) และปริมาณ
แพลงก์ตอน (ภาพล่าง) พร้อมทั้งสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนเห็นถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อแพลงก์ตอนพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ “อุณหภูมิของแหล่งน้ำ�
ในธรรมชาติจะแปรผันตามอุณหภูมิของอากาศ ดังนั้นสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นและยาวนานขึ้น จึงส่ง
ผลให้อุณหภูมิของน้ำ�ในแหล่งน้ำ�สูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิของน้ำ�สูงขึ้นจะทำ�ให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ�
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในแหล่งน้ำ�”

ภาพดาวเทียมแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวทะเล
ภาพดาวเทียมแสดงการเปลีย่ นแปลงปริมาณแพลงก์ตอนพืช ทีม่ า: https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=7187

จากภาพดาวเทียมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวทะเล (ภาพบน) และปริมาณแพลงก์ตอนพืช
(ภาพล่าง) ในระหว่างปี ค.ศ. 2000-2004 หลังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในระหว่างปี ค.ศ. 1997-1998
แสดงให้เห็นว่าบริเวณผิวทะเลที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถึงปี ค.ศ.
2004 (พื้นที่สีแดงในภาพบน) จะเป็นบริเวณที่มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชลดลง (พื้นที่สีแดงในภาพล่าง)
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3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันเสนอแนวทางทีต่ นเองจะมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้�ำ และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

TIPS

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับครูผู้สอนวิชาชีววิทยาที่มีความรู้หรือสนใจเรื่องแพลงก์ตอน
2. ครูควรมีการเตรียมความพร้อม (Pre-Excursion) ก่อนลงสำ�รวจพื้นที่จริง โดยให้
นักเรียนฝึกการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เตรียมหรือออกแบบคำ�ถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลชุมชน
3. การจำ�แนกชนิดและหาปริมาณแพลงก์ตอน อาจจัดเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียน
4. ครูสามารถนำ�แนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสำ�รวจสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใน
แหล่งน้ำ�ได้   เช่น การฟอกขาวของปะการัง การเปลี่ยนแปลงของชนิดและความหนา
แน่นของสาหร่ายที่สะสมหินปูนในแนวปะการัง เป็นต้น

159

การประเมินผล
1. จากผลงาน/ชิน้ งาน ได้แก่ แบบบันทึกชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช แบบบันทึกสภาพแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ� แผนภาพเส้นเวลา (Timeline) แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดและปริมาณสัตว์น�้ำ และแผนภาพสายใยอาหารของแหล่งน้ำ�
2. จากการทำ�งานกลุ่ม
3. จากการตอบคำ�ถาม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

Links:
• ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลงก์ตอน
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/26.pdf
• หลักวิธีด�ำ เนินการตรวจวัดน้�ำ
http://globethailand.ipst.ac.th/?p=716
• หลักวิธีด�ำ เนินการตรวจวัดบรรยากาศ
http://globethailand.ipst.ac.th/?p=722
• มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้�ำ ผิวดิน
http://globethailand.ipst.ac.th/?p=2446
• ปะการังฟอกขาว
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/15.pdf
https://km.dmcr.go.th/th/c_254/d_17309
• สาหร่ายใบมะกรูด ลดโลกร้อน
http://www1a.biotec.or.th/brt/index.php/global-warming/332-halimeda-2
http://nstdachannel.tv/20160907-wowwit/
• ปรากฏการณ์น�้ำ ทะเลเปลี่ยนสี
https://km.dmcr.go.th/th/c_59/s_58
https://www.dmcr.go.th/attachment/download/download.php?WP=oKE3MRkCoMOahKGt
nJg4WaN2oGM3Z0jloH9axUF5nrO4MNo7o3Qo7o3Q
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หนังสือแนะน�ำ:
• คู่มือวิธีการเก็บและวิเคราะห์แพลงก์ตอน สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• แพลงก์ตอนพืช สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คู่มือ วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทางกายภาพและเคมี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งสั่งซื้อชุด Test kit ตรวจคุณภาพน้�ำ
• โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th/
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ใบความรู้
แพลงก์ตอนพืชกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แพลงก์ ต อนพื ช (Phytoplankton) เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นน้ำ � เคลื่ อ นที่ โ ดย
อาศัยคลื่นและกระแสน้ำ� พบได้ในทุกแหล่งน้ำ� ทั้งในน้ำ�เค็ม น้ำ�กร่อย และน้ำ�จืด แพลงก์ตอนพืช
มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ำ � เพราะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ อ าหาร สามารถสร้ า งอาหาร
ได้ เ องด้ ว ยการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถถ่ า ยทอดพลั ง งานและสารอาหารไปยั ง
แพลงก์ ต อนสั ต ว์ ขณะที่ แ พลงก์ ต อนสั ต ว์ เ ป็ น ผู้ บ ริ โ ภคลำ � ดั บ ต้ น ๆ ของสายใยอาหาร ที่ จ ะส่ ง
ผ่านสารอาหารและพลังงานไปสู่ผู้บริโภคในลำ�ดับที่สูงขึ้น ทั้งสัตว์น้ำ�ขนาดใหญ่ สัตว์บก รวมถึงมนุษย์
แพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตสั้น โดยแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตก
ต่างกัน ซึ่งชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับคุณภาพของแหล่ง
น้ำ� โดยปกติมักมีจำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมาก กล่าวคือมีความหลากหลายในแง่จำ�นวนชนิด
ที่พบ แต่ในแหล่งน้ำ�ที่มีความผิดปกติหรือเน่าเสีย จะพบความหลากหลายของจำ�นวนชนิดแพลงก์
ตอนพืชน้อย และจะพบว่าแต่ละชนิดมีปริมาณหนาแน่นมาก เราจึงสามารถใช้แพลงก์ตอนพืชบางชนิด
เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ�ได้ โดยใช้ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความหนาแน่นของแพลงก์ตอน
แต่ละชนิด ซึ่งแหล่งน้ำ�ที่มีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสูง ย่อมแสดงให้เห็นถึงสายใยอาหาร
ที่ซับซ้อน และบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ�นั้น นั่นเอง
การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน บริเ วณใกล้แ หล่งน้ำ � ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์เ พื่อ เป็น แหล่ง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย แหล่ ง อาหาร แหล่ ง ชลประทาน หรื อ แหล่ ง เกษตรกรรม รวมถึ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ใน
ชี วิ ต ประจำ � วั น ของมนุ ษ ย์ ย่ อ มหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศของแหล่ ง น้ำ � ซึ่ ง
คุ ณ ภาพน้ำ � ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ แพลงก์ ต อนพื ช เช่ น อุ ณ หภู มิ ข องน้ำ � ตาม
ธรรมชาติ จ ะผั น แปรตามอุ ณ หภู มิ ข องอากาศ และส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ล ะลายน้ำ � ที่ จ ะ
ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่วนแพลงก์ตอนพืชที่อาศัยในทะเลโดยมากจะอาศัยอยู่ที่ผิวทะเล แต่ได้รับ
ธาตุอาหารมาจากน้ำ�ส่วนที่ลึกและเย็นกว่า เมื่ออุณหภูมิที่ผิวทะเลอุ่นขึ้น น้ำ�ที่ผิวจะหยุดการไหลไปผสม
กับน้�ำ ทีล่ กึ ลงไป ทำ�ให้แพลงก์ตอนพืชบริเวณผิวทะเลได้รบั ธาตุอาหารน้อยลง เป็นผลให้ปริมาณแพลงก์
ตอนพืชลดจำ�นวนลงได้ แม้ว่าแพลงก์ตอนจะเป็นฐานของสายใยอาหารในทะเล แต่ปริมาณแพลงก์ตอน
ทีม่ ากเกินไป ซึง่ เป็นผลมาจากการทีแ่ พลงก์ตอนพืชบางชนิดได้รบั ธาตุอาหารและแสงในปริมาณมากกว่า
ปกติ มีการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว จนทำ�ให้น้ำ�ทะเลเปลี่ยนสีไปตามชนิดของแพลงก์
ตอนพืชชนิดนั้น เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปรากฏการณ์น�้ำ ทะเลเปลี่ยนสี” (หรือ red tide) เมื่อแพลงก์
ตอนเหล่านี้ตายลง จะไปมีผลทำ�ให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ�ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ�
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งได้
ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชนิด และปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ที่มีสาเหตุมาจากการที่
คุณภาพน้�ำ มีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ�นั้น
ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลออกมาในรูปปริมาณผลผลิตทางการประมง และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางอาหารได้ในอนาคต การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อไป
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แหล่งที่มาของสารประกอบไนโตรเจนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดแพลงก์ตอนบลูมในแหล่งน�้ำ ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศทางน�้ำ

ไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศ:
อุตสาหกรรม และยานพานหะ

ทรัพยากรธรรมชาติ:
ซากพืช ซากสัตว์
ภาคการเกษตร:
ปุ๋ยคอก
พืชที่มีคุณสมบัติ
ในการตรึงไนโตรเจน

ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

ระบบบ่อเกรอะ

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และมลภาวะ
จากท่อไอเสียรถยนต์

ตะกอนในทะเล:
บริเวณชายฝั่งและ
พื้นมหาสมุทร

การสะสมสารพิษที่เพิ่มขึ้นตามล�ำดับขั้นการบริโภค

คนกินปลา

ปลากินปลา

แมลงกินแมลง

ปลากินแมลง

แมลงกินสาหร่าย
สาหร่าย
น้�ำ
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ภาพห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศแหล่งน�้ำ

ปลาที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
แพลงก์ตอนสัตว์
ปลาที่กินปลาที่เป็นอาหาร

แพลงก์ตอนพืช
CO2

แสงแดด

การหมุนเวียนของธาตุอาหาร

ไนโตรเจน+ฟอสฟอรัส

พืชน้ำ�
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แบบบันทึกชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ� คือ ....................................................................................................................
บ้าน............................... ตำ�บล.............................. อำ�เภอ............................. จังหวัด............................
ปริมาตรน้�ำ ทั้งหมด ................. ลิตร
ปริมาตรน้�ำ ตัวอย่าง ................ มิลลิลิตร ปริมาตรน้ำ�ที่ตรวจหาแพลงก์ตอน ...................... มิลลิลิตร
ชื่อแพลงก์ตอน

จุดเก็บตัวอย่างที่ 1

จุดเก็บตัวอย่างที่ 2

จุดเก็บตัวอย่างที่ 3

จำ�นวนตัวทั้งหมด

จำ�นวนตัวทั้งหมด

จำ�นวนตัวทั้งหมด

หมายเหตุ

ผู้เก็บข้อมูล...................................................................
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แบบบันทึกสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ�
สถานที่เก็บตัวอย่างน้�ำ คือ ....................................................................................................................
บ้าน................................. ตำ�บล............................. อำ�เภอ............................ จังหวัด............................
บรรยายลักษณะพื้นที่.................................................. วันที่..............................เวลา......................
สภาพแวดล้อม

ครั้งที่ 1
(ทดลอง)

ครั้งที่ 2
(ข้อมูลที่ใช้จริง)

หมายเหตุ

สภาพอากาศ
• ความชื้นสัมพัทธ์
• อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส)
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ�
• สี
• กลิ่น
• อุณหภูมิน้ำ� (องศาเซลเซียส)
• ความโปร่งใส (เซนติเมตร)
• ความเป็นกรดด่าง
• ออกซิเจนที่ละลายในน้�ำ ; DO (mg/l)
• ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน (mg/l)
• แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน (mg/l)
•
•
คำ�ถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสัตว์น�้ำ
• คำ�ถามที่ 1 : …………………………………………………………...........………………………………
คำ�ตอบ ………………………………………………...........…………………….………………………..
• คำ�ถามที่ 2 : ……………………………………...........……………………………………………………
คำ�ตอบ ……………………………………...........……………………………….………………………..
ผู้เก็บข้อมูล...................................................................
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การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

การเก็บตัวอย่างน้�ำ
A

B

C

D

E

F

G

H

• หลักวิธีด�ำ เนินการตรวจวัดน้ำ� http://globethailand.ipst.ac.th/?p=716
• หลักวิธีด�ำ เนินการตรวจวัดบรรยากาศ http://globethailand.ipst.ac.th/?p=722
ตัวอย่างการเขียนเส้นเวลา (Timeline)
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ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช
1. สาหร่ายสีเขียวแกมน้�ำ เงิน (blue-green algae)
2. สาหร่ายสีเขียว (green algae)
3. ไดอะตอม (diatoms)
4. ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellates)
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Note
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แผนที่ภัยพิบัติ

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน / ลานกิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2
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แนวคิด
การ เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศก่ อ ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดำ � รงชี วิ ต
หลายประการ เช่ น การละลายของธารน้ำ � แข็ ง การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของภั ย พิ บั ติ รู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น อุ ท กภั ย
(Flood) พายุ (Storm) ภั ย แล้ ง (Drought)
แ ล ะ ส ภ า พ อ า ก า ศ เ ล ว ร้ า ย สุ ด ขั้ ว ( e x t r e m e
temperatures) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและ
การดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนบอกและเขียนแผนที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาข้อมูล บอก
สาเหตุ ผลกระทบ และเข้าใจสถานการณ์ในท้องถิ่น
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นทราบว่ า ภั ย พิ บั ติ ใ ดบ้ า งที่ มี ส าเหตุ ม าจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถตั ด สิ น ใจเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มจั ด การสิ่ ง
แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของท้องถิน่ และระบบนิเวศ

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

กระดาษร้อยปอนด์
กระดาษปรู๊ฟ
สีไม้
สีเมจิก
ตัวอย่างแผนที่จังหวัด / แผนที่เดินดิน

6. คลิปภาพข่าวเหตุการณ์ภัย
คลิป “รวมผลกระทบจากสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงทัว่ โลก”
(ความยาว 3.55 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=xm12TudpZec
คลิป “ผลกระทบโลกร้อน” (ความยาว 2.52 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=VZAJ82BI6wA
7. ใบความรู้ “แผนที่ภัยพิบัติโลก”
8. แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เคยได้รับภัยพิบัติใกล้โรงเรียน
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปภาพข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-8 คน และแจกใบความรู้ “แผนที่ภัยพิบัติโลก” ให้แต่ละกลุ่ม
3. ครูถามคำ�ถามนักเรียน
“ในชุมชน หรือ ในจังหวัดของเรา เคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้หรือไม่”
“เคยเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง”
(ครูอาจนำ�นักเรียนลงสำ�รวจพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ)
4. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟ สีเมจิก สีไม้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเขียนแผนที่เดินดินจังหวัดของนักเรียน โดยในแผนที่
ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ ท างธรรมชาติ ป ระเภทต่ า ง ๆ
ในจังหวัด เช่น พื้นที่ป่า ภูเขา น้ำ�ตก ลำ�คลอง ชายหาด และ
ชุมชน และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระบุพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระ
ทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (กรณี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดของนักเรียนไม่ชัดเจน ครูต้อง
ยกตัวอย่างพื้นที่อื่น หรือให้นักเรียนช่วยกันสืบค้น อาจเป็น
							
ตัวอย่างของต่างประเทศก็ได้)
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดผลกระทบทั้งด้านบวก ด้านลบ ผลกระทบที่เกิด
กับชุมชน และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ รวมถึงแนวทางการป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยให้เขียนแสดงความเชื่อมโยงกัน หรือ นำ�เสนอในรูปของแผนที่ความคิด
6. นักเรียนนำ�เสนอผลงานกลุ่ม สมาชิกในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบ
เหล่านั้นที่อาจขยายผลสู่ชุมชน ประเทศ และโลกของเรา จากนั้นนำ�ผลงานกลุ่มติดไว้ในชั้นเรียน

สรุปกิจกรรม
1. ให้นักเรียนสัมภาษณ์ชุนชน ซักถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น สาเหตุที่เกิด
จากธรรมชาติและมนุษย์ ผลกระทบที่ชุมชนได้รับ การป้องกัน และการแก้ปัญหาของชุมชน
2. ครูให้นกั เรียนช่วยกันคิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น การทำ�คลิปวิดโี อ โปสเตอร์ หรือ เว็บเพจ สำ�หรับ
ใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของภัยพิบัติ และแนวทางในการลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำ�วัน
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TIPS

1. ครูสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน ส 5.2 ม. 2/1 ม.2/2 ม.2/3 เรื่องวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยปรับกิจกรรมตาม
กรอบเวลา หรือบูรณาการกิจกรรมร่วมกับกลุม่ สาระอืน่ ๆ ได้ เช่น กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างชิ้นงาน
2. สามารถนำ�ประเด็นภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในท้องถิน่ ขยายไปสูผ่ ลกระทบในระดับภูมภิ าค
และระดับโลก

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม
ชิ้นงานที่ 1 แผนที่ภัยพิบัติ
ชิ้นงานที่ 2 แผนที่ความคิด
การนำ�เสนอการวิเคราะห์ผลกระทบ

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใบความรู้
แผนที่ภัยพิบัติโลก
GREENLAND
ปี  2555-2558 ธารน้ำ�แข็ง
Zachariae ละลายไปแล้วถึง
ปีละ 125 เมตร หรือเท่ากับ 3 เท่า
ของอัตราการละลายในปี 2543

USA
ปี 2562 รัฐอิลลินอยส์ รัฐนอร์ทดาโกต้า
สหรัฐอเมริกา เกิดประกฏการณ์ ลมวนขั้วโลก
(Polar vortex) ทำ�ให้หิมะตกหนัก
และอุณภูมิติดลบ ต่ำ�กว่า 30 °C

UKRAINE
ปี 2555 ยุโรป-ยูเครน
ประสบคลื่นความเย็น
เฉียบพลันพาดผ่านทวีปยุโรป
ส่งผลให้ยูเครน มีผู้เสียชีวิต 112 คน

SPAIN
ปี 2561 คลื่นความร้อนยุโรป
ทำ�ลายสถิติอากาศร้อนตลอดกาล
โดยทางใต้ของสเปนและโปรตุเกส
อุณภูมิสูงว่า 47 °C

MYANMAR-BANGLADESH
ปี 2551 ไซโคลนนากีส
ความเร็วลมกว่า 200 km/h
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
รุนแรงถึง 1.5 ล้านคน

PAPUA NIUGINI
ปี  2558 ภัยแล้ง
ปาปัวนิวกินี
มีคนตาย 24 คน เพราะ
คลาดแคลนอาหาร
และน้ำ�ดื่มสะอาด

USA
ปี  2558 สหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนีย
เจอภัยแล้งหนักในรอบ 1,200 ปี
ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงเสียหายกว่า
45,000 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ

INDONESIA
ปี  2558
  ไฟไหม้ป่าพรุ อินโดนีเซีย
รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
BRAZIL
ปี  2558 บราซิล
ประสบปัญหาภัยแล้ง
ครั้งร้ายแรงที่สุด
ในประวัติศาสตร์ชาติ

แอนตาร์กติก - หลังจากปี 2551
เป็นต้นมาขั้วโลกใต้สูญเสียน้�ำ แข็ง
ถึง 5.6 หมื่นล้านตันต่อปี

EAST AFRICA
ปี 2554 ภัยแล้ง
และการขาดแคลนอาหารใน
แอฟริกาตะวันออก รุนแรง
ที่สุดในรอบ 60 ปี
ส่งผลกระทบต่อพืชการเกษตร
เกิดการขาดแคลนอาหาร
ส่งผลกระทบต่อประชาชน
กว่า 10 ล้านคน

PHILIPPINES
ปี 2557 ซุปเปอร์
พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยม
รุนแรงกว่าพายุหมุน
เขตร้อน ทุกลูก
เท่าที่มีการ
บันทึกตัวเลขมา

ที่มา: Thai Climate Justice Working Group
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อาร์กติก - น้�ำ แข็งขั้วโลกเหนือ
ละลายเร็วจนน่ากลัว

AUSTRALIA
ปี 2562 ออสเตรเลีย
ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์
อุณภมูิเฉลี่ยสูงกว่า 30 °C
บางวันอุณภูมิทะลุถึง 50 °C

HAND
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รวมพลังรักษโลก

ช่วงชั้น
ประถมศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ :60 นาที
สถานที่

ห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.2
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แนวคิด

นักเรียนสำ�รวจพฤติกรรมในชีวิตประจำ�วันของตนเองว่า ในแต่ละวันนักเรียนสร้างขยะอะไรบ้าง
เรียนรูผลกระทบจากขยะแต่ละชนิด เช่น พลาสติก โฟม ว่าส่งผลอะไรกับโลกใบนี้บ้าง สร้างกระบวนการ
ตระหนักรูถึงความสำ�คัญของการลดขยะ และสร้างจิตสำ�นึกที่ดีในการรณรงคลดขยะ ลดโลกร้อนให้กับ
นักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะแต่ละชนิด
2. เพือ่ ให้นักเรียนเรียนรูวิธีการจัดการขยะที่ตนเองสร้างขึ้นในแต่ละวัน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

กระดาษฟลิปชารตสำ�หรับทำ�โปสเตอร์นำ�เสนอ
ปากกาเคมี
สีชอรค
ข้อมูลการย่อยสลายขยะแต่ละประเภท
กระดาษ 100 ปอนด์ แผ่นใหญ่
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูยกตัวอย่างพฤติกรรมการสร้างขยะของมนุษย์แต่คน โดยยก
ตัวอย่างจากการใช้ชีวิตประจำ�วัน
2. ให้นกั เรียนแต่ละคนสำ�รวจตนเองว่าใน 1 วัน นักเรียนสร้างขยะอะไร
บ้าง จำ�นวนเท่าไร และบันทึกลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนตอบจำ�นวนขยะที่ตนเองสร้างขึ้นใน 1 วัน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ
4. ครูอธิบายเรือ่ ง ระยะเวลาในการย่อยสลายของขยะแต่ละชนิดให้น กั เรียนทราบ และก๊าซเรือนกระจกที่
สามารถลดได้จากการลดขยะ เพือ่ ให้น กั เรียนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากขยะแต่ละชิน้ ของนักเรียน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. เมื่อนักเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยชนิดต่าง ๆ แลว ครูให้นักเรียนแบงกลุม
กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อช่วยกันออกแบบโปสเตอรและรณรงค์เกี่ยวกับการลดขยะ เพื่อลดโลกร้อน โดย
ให้ระยะเวลาในการทำ�ผลงาน 30 นาที
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอผลงานของกลุ่มตนเอง
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สรุปกิจกรรม
1. นักเรียนได้เรียนรูอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้
2. นักเรียนจะนำ�ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง

TIPS

1. ครูสามารถให้นกั เรียนช่วยกันวางแผนและดำ�เนินการรณรงค์ลดขยะภายในโรงเรียน
2. ครูสามารถนำ�โปสเตอร์ผลงานนักเรียนติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อ
รณรงค์ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันลดขยะ

การประเมินผล
1. การมีส่วนร่วมกิจกรรม
2. การตอบคำ�ถาม
3. ชิ้นงานโปสเตอร์

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใบความรู้
การย่อยสลายของขยะแต่ละประเภท และก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้จากการลดขยะ

นานแค่ไหน กว่าขยะแต่ละประเภทจะย่อยสลาย

กระดาษ 2-5 เดือน

กล่องนมเคลือบพลาสติก
5 ปี

เครื่องหนัง 25-50 ปี

รองเท้ายาง 50-80 ปี

กระป๋องบรรจุอาหาร
50-100 ปี

กระป๋องเครื่องดื่ม
80-100 ปี

พลาสติก 450 ปี

ขวดแก้ว 1 ล้านปี

โฟม ไม่ย่อยสลาย

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ลดขยะแต่ละประเภท
ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้แค่ไหน

ปุ๋ยหมัก
ขยะอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม
มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักแทนการฝังกลบ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1 ตัน CO2e

ลดการใช้ขวดแก้ว
1,000 กิโลกรัม
ลดก๊าซเรือนกระจกได้
1.02 ตัน CO2e
ขวดแก้ว

กระป๋องอลูมิเนียม

ลดการใช้อลูมิเนียม
1,000 กิโลกรัม
ลดก๊าซเรือนกระจกได้
12.50 ตัน CO2e

ลดการใช้เหล็ก
1,000 กิโลกรัม
ลดก๊าซเรือนกระจกได้
2.95 ตัน CO2e
เหล็ก

ลดการใช้กระดาษ
1,000 กิโลกรัม
ลดก๊าซเรือนกระจกได้
0.97 ตัน CO2e
กระดาษ
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ร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า (1)

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง
สถานที่

ห้องเรียน หรือ ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
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แนวคิด

ภาคพลังงาน คือภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกมากที่สุด ซึ่งภาคพลังงานจะครอบคลุม
ถึ ง การใช้ ไ ฟฟ้ า และพลั ง งาน ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ ใ กล้ ตั ว และง่ า ยที่ สุ ด ที่ เ ราทุ ก คนสามารถช่ ว ยลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ก็ คื อ การประหยั ด ไฟฟ้ า แต่ เ ราเคยรู้ ห รื อ ไม่ ว่ า ในแต่ ล ะวั น เราใช้ ไ ฟฟ้ า
ไปมากน้ อ ยเพี ย งใด และ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ใดที่ เ ราใช้ ม ากที่ สุ ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ใดกิ น ไฟมากที่ สุ ด
การสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราทราบว่า ไฟฟ้าที่เราใช้ในห้องเรียนหรือ
ในบ้านของเราแต่ละวัน ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมากที่สุด และ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
มากน้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผนประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะ
สมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเก็บข้อมูล การคำ�นวณ และการคาดคะเน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่บรรยากาศมากน้อยเพียงใด
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. แบบฟอร์มการสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้า หน้า 187 (เท่าจำ�นวนกลุ่ม)
2. สมาร์ทโฟน สำ�หรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CO2 Calculator
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แจกแบบฟอร์มการสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กลุ่มละ 1 แผ่น
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ไปสำ�รวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าตามห้องต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน (เช่น ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา โรงอาหาร ฯลฯ) กลุ่มละ 1 ห้อง (ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที)
3. ครูให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำ�รวจได้
4. ครูใช้ค�ำ ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
“จากผลการสำ�รวจ นักเรียนคิดว่าห้องใดหรือพื้นที่ใดใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด รู้ได้อย่างไร”
“การใช้พลังงานไฟฟ้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)”
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า
“สาเหตุส�ำ คัญของภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่โลก ซึ่ง “การใช้พลังงาน” คือต้นเหตุสำ�คัญที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกมากที่สุด โดยการใช้
พลังงานของประเทศไทย* มีการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็นสัดส่วนดังนี้
• เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ร้อยละ 37
• เพื่อการคมนาคมขนส่ง
ร้อยละ 28
• เพื่อการอุตสาหกรรม
ร้อยละ 27
• อื่น ๆ
ร้อยละ 8
* หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 จากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ซึง่ เชือ้ เพลิงสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ร้อย
ละ 61) ถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 38) และ น้ำ�มันสำ�เร็จรูป (ร้อยละ 1) ดังนั้น ยิ่งเราใช้ไฟฟ้ามากเท่าใด
ก็เท่ากับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกของเรามากขึ้นเท่านั้น”
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6. ครูใช้คำ�ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
“แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า ในแต่ละวันเราใช้ไฟฟ้าไปเท่าใด และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใด”
7. ครูแนะนำ�แอปพลิเคชัน CO2 Calculator ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ สามารถ
ใช้คำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันได้
8. ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CO2 Calculator
9.เมื่อแต่ละกลุ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CO2 Calculator เสร็จเรียบร้อย ให้ทดลองเปิดแอปพลิเคชัน
โดยเข้าไปที่หน้า “เมนู” แล้วแตะที่ ไอคอน “คำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2” เพื่อเปิดใช้งาน

โปรแกรมคำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2
10. ให้แต่ละกลุ่มนำ�ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ มาคำ�นวณหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการปล่อย
CO2 ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด  โดยกรอกข้อมูลทีละประเภทเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ซึง่ ข้อมูลสำ�คัญทีต่ อ้ งกรอก
คือ ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า จำ�นวนชั่วโมงใน 1 วัน และ จำ�นวนเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่ม “คำ�นวณ”
ก็จะได้ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/เดือน) และ ปริมาณการปล่อย CO2 (กิโลกรัม/เดือน) จดบันทึก
ข้อมูลไว้
11. คำ�นวณจนครบทุกอุปกรณ์ จากนัน้ ให้แต่ละกลุม่ นำ�เสนอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซ CO2
ของแต่ละห้อง
12. ครูใช้คำ�ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
“นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด กินไฟ และ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด”
“เราจะมีวิธีลดการใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างไรบ้าง”
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สรุปกิจกรรม
ครูสรุปเพิ่มเติมว่า
วิธกี ารทีใ่ กล้ตวั และง่ายทีส่ ดุ ทีเ่ ราทุกคนสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กค็ อื การประหยัด
ไฟฟ้า การสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ ราใช้ในแต่ละวัน จึงเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราทราบว่า ไฟฟ้าทีเ่ รา
ใช้ในห้องเรียนหรือห้องอืน่ ๆ ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมากทีส่ ดุ และ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมาก
น้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผนประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป นอกจากการประหยัดไฟฟ้าแล้ว การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี
ที่เราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกัน

การประเมินผล
1. ชิ้นงานและการนำ�เสนอ
2. กระบวนการทำ�งานกลุ่ม
3. การตอบคำ�ถามของนักเรียน

TIPS

ครูสามารถออกแบบ (หรือให้นักเรียนออกแบบ)
“แบบฟอร์มการสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้า” เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
1. ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อยอดเพื่อทำ�โครงงาน หรือโครงการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน
2. ครูสามารถต่อยอดด้วย กิจกรรม “ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า (2)” เพื่อให้นักเรียนกลับไปสำ�รวจอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่บ้านตนเอง

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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แบบฟอร์มการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า
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ร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า (2)

ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลาที่ใช้ : 1-3 เดือน
สถานที่

บ้านหรือที่พักอาศัยของนักเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
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แนวคิด

ภาคพลังงาน คือภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกมากที่สุด ซึ่งภาคพลังงานจะครอบคลุม
ถึ ง การใช้ ไ ฟฟ้ า และพลั ง งาน ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ ใ กล้ ตั ว และง่ า ยที่ สุ ด ที่ เ ราทุ ก คนสามารถช่ ว ยลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ก็ คื อ การประหยั ด ไฟฟ้ า แต่ เ ราเคยรู้ ห รื อ ไม่ ว่ า ในแต่ ล ะวั น เราใช้ ไ ฟฟ้ า
ไปมากน้อยเพียงใด และ เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่เราใช้มากที่สุด เครื่องใช้ไฟฟ้าใดกินไฟมากที่สุด การ
สำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราทราบว่า ไฟฟ้าที่เราใช้ในห้องเรียนหรือ
ในบ้านของเราแต่ละวัน ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมากที่สุด และ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
มากน้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผนประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะ
สมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเก็บข้อมูล การคำ�นวณ และการ
คาดคะเน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกสู่บรรยากาศมากน้อยเพียงใด
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เ รื่องการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ด้วยการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. แบบฟอร์มการสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หน้า 195 (เท่าจำ�นวน
นักเรียน)
2. สมาร์ทโฟน สำ�หรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CO2 Calculator
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ขั้นน�ำ/ขั้นเตรียมการ
1. ครูแจก แบบฟอร์มการสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ให้นักเรียนทุกคน
2. มอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปสำ�รวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านพักของนักเรียน
พร้อมบันทึกข้อมูลค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมา (โดยดูจากบิลค่าไฟฟ้า) เพื่อเตรียม
ออกมานำ�เสนอในชั่วโมงเรียน/คาบเรียนถัดไป

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูขออาสาสมัครนักเรียน (3-4 คน) ออกมานำ�เสนอข้อมูลการ
สำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของตนเอง พร้อมนำ�เสนอข้อมูลค่า
ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมา
2. ครูใช้ค�ำ ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
• “จากผลการสำ�รวจ นักเรียนคิดว่าห้องใดในบ้านของนักเรียน
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เพราะเหตุใด
• “นักเรียนคิดว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)”
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า
“สาเหตุส�ำ คัญของภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่โลก ซึ่ง “การใช้พลังงาน” คือต้นเหตุสำ�คัญที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกมากที่สุด โดยการใช้
พลังงานของประเทศไทย* มีการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็นสัดส่วนดังนี้
• ผลิตกระแสไฟฟ้า
ร้อยละ 37
• เพื่อการคมนาคมขนส่ง ร้อยละ 28
• เพื่อการอุตสาหกรรม ร้อยละ 27
• อื่น ๆ
ร้อยละ 8
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* หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ.2560 จากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ซึง่ เชือ้ เพลิงสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ร้อย
ละ 61) ถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 38) และ น้�ำ มันสำ�เร็จรูป (ร้อยละ 1) ดังนั้น ยิ่งเราใช้ไฟฟ้ามากเท่าใด ก็
เท่ากับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกของเรามากขึ้นเท่านั้น”
4. ครูใช้ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อ
“แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ในแต่ละวันคนในบ้าน
ของเราใช้ ไ ฟฟ้า ไปเท่า ใด และก่อ ให้เกิดก๊า ซเรื อ น
กระจกมากน้อยเพียงใด”
5. ครู แ นะนำ � แอปพลิ เ คชั น CO 2 Calculator
ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
ซึ่งสามารถใช้คำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย
ก๊าซ CO2 จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันได้
6. ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CO2 Calculator
7. เมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CO2 Calculator เสร็จเรียบร้อยให้ทดลองเปิดแอปพลิเคชันโดย
เข้าไป ที่หน้า “เมนู” แล้วแตะที่ ไอคอน “คำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2” เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม
คำ�นวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2
8. ให้นกั เรียนทุกคนนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจ มาคำ�นวณหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการปล่อย CO2
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ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยกรอกข้อมูลทีละประเภทเครื่องใช้
ไฟฟ้า ซึง่ ข้อมูลสำ�คัญทีต่ อ้ งกรอกคือ ขนาดของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า จำ�นวน
ชั่วโมงใน 1 วัน และ จำ�นวนเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่ม “คำ�นวณ”
ก็จะได้ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ (หน่วย/เดือน) และ ปริมาณการปล่อย
CO2 (กิโลกรัม/เดือน) จดบันทึกข้อมูลไว้
9. คำ�นวณจนครบทุกอุปกรณ์ จากนัน้ ขอนักเรียนอาสาสมัคร (3-4
คน) มานำ�เสนอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซ CO2 ที่บ้านของ
ตนเอง
10. ครูถามคำ�ถาม“นักเรียนคิดว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด กินไฟ และ
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก มากที่สุด” “เราจะมีวิธีลดการใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างไรบ้าง”
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดวางแผนสำ�หรับการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่บ้าน
“นักเรียนคิดว่า ในเดือนต่อ ๆ ไป นักเรียนจะสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้อย่างไรบ้าง ลองคิดหาวิธีลด
และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)”
12. ให้นกั เรียนเขียนเป้าหมายและแผนการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีบ่ า้ น ลงในสมุดบันทึก หรือ ฟลิปชาร์ท
(ให้เวลาประมาณ 10 นาที)
13. ให้นักเรียนแต่ละคน ประกาศเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่บ้านของตน พร้อมนำ�เสนอ
แผนการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่บ้าน ให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง
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สรุปกิจกรรม
1. เมื่อครบรอบบิลค่าไฟฟ้า (รอบ 1 เดือน หรือ รอบ 2 เดือน)
ครูสรุปผลการดำ�เนินงาน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ
• กลุ่มลดได้ส�ำ เร็จตามเป้าหมาย
• กลุ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อย
• กลุ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อสรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน (ทั้งที่สำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ) ว่า…
• อะไรคือสาเหตุที่ท�ำ ให้สามารถดำ�เนินงานได้สำ�เร็จบรรลุเป้าหมาย (และไม่สำ�เร็จ)
• มีแนวทาง/ วิธีการที่สามารถดำ�เนินการให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
		 (ให้เวลาระดมสมอง 20 นาที)
3. ผู้แทนกลุ่มนำ�เสนอบทเรียนการดำ�เนินงาน
4. ครูสุ่มถามนักเรียนในกลุ่มที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ส�ำ เร็จ
“นักเรียนหรือผู้ปกครองได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า”
“บ้านของนักเรียน สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้กี่บาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
ก๊าซ CO2 ลงได้เท่าใด”
5. ครูสรุปเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

การประเมินผล
1. ชิ้นงานและการนำ�เสนอ
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
3. การตอบคำ�ถามของนักเรียน

TIPS

1. ครูสามารถนำ�ข้อมูลของนักเรียนทุกคนมารวมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภายในรอบ
เดือนที่ผ่านมาพวกเรา (ห้องเรา) สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากเพียงใด
2. ครูสามารถใช้กิจกรรมนี้ต่อยอดจาก กิจกรรม “ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า (1)”
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แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ครูอาจจัดประกวดครอบครัวลดก๊าซเรือนกระจก โดยดูจากบิลค่าไฟฟ้าที่ลดลงใน 1 เทอมหรือ 1 ปี
และมอบรางวัลให้กับครอบครัวที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด โดยอาจมอบรางวัลในวัน
สำ�คัญของโรงเรียน หรือวันสำ�คัญทางสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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แบบฟอร์มการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
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ลดโลกร้อน
ฉบับออนไลน์

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 เดือน

(โดยใช้เวลาในห้องเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง/คาบ)
สถานที่

ทุกหนทุกแห่ง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1, ว 4.1
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แนวคิด
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก เป็ น เรื่ อ งง่ า ย ๆ ที่ เ ราทุ ก คน
สามารถทำ � ได้ ด้ ว ยการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในชี วิ ต ประจำ �
วันสู่ “วิถีคาร์บอนต่ำ�” เช่น การลดการใช้พลังงาน การเลือก
ซื้ อ เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การ
ขยะและของเสี ย อย่ า งเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่ ม พื้ น ที่
สีเขียว เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปรับลดพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจำ�วัน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สร้าง “พื้นที่” แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนที่มีจิตสำ�นึกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1. สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์
2. ใบความรู้ “ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อ นและวิ ธี ล ดโลกร้ อ น”
หน้า 200-201 (เท่าจำ�นวนนักเรียน)
3. กระดาษ A4 (ใช้แล้ว 1 หน้า) เท่าจำ�นวนนักเรียน
4. คลิป ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 2 “รูแ้ ละเข้าใจสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก”
สังคมศึกษาฯ ม.1-6
https://www.youtube.com/watch?v=Y6n-dEw7B14
(ความยาว 5.15 นาที)
5. คลิป Greta Thunberg at UN (Thai sub)
https://www.youtube.com/watch?v=aNjJLwzzqig
(ความยาว 3.32 นาที)
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูเปิดคลิป ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 2 “รู้และเข้าใจสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก” สังคมศึกษาฯ ม.1-6
ให้นักเรียนดู เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
2. ครูถามคำ�ถามนักเรียน
“จากคลิปที่เปิดให้ดู นักเรียนคิดว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร”
3. ครูแจกใบความรู้ "โลกร้อนมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย" และ กระดาษ A4 (1 แผ่น) ให้นกั เรียน
ทุกคนศึกษาถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อประเทศไทย รวมถึงวิธีการง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถ
มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากนั้น ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่คิดว่าตนเอง
สามารถทำ�ได้จริงและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงในกระดาษ A4 (ทั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรม
หรือกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากในใบความรู้ก็ได้)
4. ให้นักเรียนจัดกลุ่มพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่แต่ละ
คนเขียน ว่าพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดจัดอยูใ่ นกลุม่ ไหน
• การลดการใช้พลังงาน
• การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
• การจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม
• การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้าง กลุ่ม ใน Facebook พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม กำ�หนด Admin กลุ่ม และกำ�หนด
ข้อตกลงร่วมกันในการทำ�กิจกรรม
6. ครูชี้แจงการทำ�กิจกรรม “ลดโลกร้อนฉบับออนไลน์” ดังนี้
• ให้นักเรียนทุกคนถ่ายภาพพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในแต่ละวัน วันละ 3 ภาพ (เช้า-กลางวัน-เย็น) โดยภาพที่ถ่ายจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ลดการใช้พลังงาน การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสีย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• เมื่อจบแต่ละวัน ให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชันรวมภาพทั้ง 3 ภาพ ให้อยู่ในภาพเดียวกัน และโพสต์
ลงในกลุ่ม ใน Facebook ที่ตั้งขึ้น
7. เมือ่ ครบกำ�หนด 1 เดือน ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และจัดกลุม่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมทีน่ กั เรียน
ทำ�ได้มากที่สุดและทำ�ได้น้อยที่สุด พร้อมวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดจึงทำ�ได้มากหรือทำ�ได้น้อย
8. ร่วมกันโหวตกิจกรรมที่เพื่อน ๆ ชอบมากที่สุด (Popular vote) 3 ลำ�ดับ
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9. มอบรางวัล Popular vote และ รางวัลสำ�หรับผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ตลอดระยะเวลา 1 เดือน

สรุปกิจกรรม
1. ครูถามคำ�ถามนักเรียนว่า
“ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พวกเรารู้สึกอย่างไรบ้าง”
“คิดว่าที่เราลงมือทำ�กันคนละนิดคนละหน่อยสามารถช่วยโลกของเราได้หรือไม่”
“การลงมือทำ�เพื่อโลก ทำ�ยากมั้ย มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง”
2. ครูเปิดคลิป Greta Thunberg at UN (Thai sub) ให้นักเรียนดู
3. ครูสรุปให้นกั เรียนเห็นว่า พลังเล็ก ๆ ของพวกเราทุกคนสามารถเปลีย่ นแปลงโลกใบนีไ้ ด้เหมือนตัวอย่าง
ของ เกรียตา ทุนแบร์ย ที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนลงมือแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและเร่งด่วน

การประเมินผล
1. จากชิ้นงานและการนำ�เสนอ
2. จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
3. จากการตอบคำ�ถามของนักเรียน

TIPS

ครูสามารถให้นักเรียนสร้างเครือข่ายเยาวชนคนลดโลกร้อนเพิ่มเติมได้ตามความสมัคร
ใจ/ความสนใจของนักเรียน

แนวทางการต่อยอดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือชุมชน
ครูสามารถใช้การประชุมผู้ปกครอง หรือ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ การประชุมคณะ
กรรมการหมูบ่ า้ น เป็น “เวที” ให้เด็ก ๆ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาร่วมทำ�กันมาตลอด 1 เดือน

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ใบความรู้
โลกร้อนมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย

อุทกภัย
ขาดแคลนน้�ำ

การจ่ายน้�ำ จะหยุดชะงัก
ทำ�ให้เกิดการ
แก่งแย่งแหล่งน้�ำ

อุทกภัยครัง้ ใหญ่จะเกิดถีข่ นึ้
จาก 1 ครั้งเป็น 3-6 ครั้ง
ต่อปี โดยเฉพาะพืน้ ทีร่ าบต่�ำ
ตามแนวชายฝั่ง

ภัยแล้ง

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และน้�ำ
ในแหล่งน้�ำ ระเหยเร็วขึ้น
ทำ�ให้เกิดภัยแล้ง เกษตรกรรม
ได้รับความเสียหาย

สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์ุ

อัคคีภัย

ความร้อนและอากาศแห้งแล้ง
ทำ�ให้อัคคีภัยรุนแรงขึ้น
และขยายวงกว้าง

เศรษฐกิจเสียหาย

ภัยธรรมชาติเกิดถี่
และรุนแรงขึ้น
ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบ
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ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ที่อยู่
อาศัยของสัตว์ลดลง และโรค
ระบาดรุนแรงขึ้นทำ�ให้สัตว์
มีประชากรลดลงและสูญพันธ์ุไป

โรคระบาด

อากาศที่ร้อนขึ้นและน้ำ�ท่วมขัง
ทำ�ให้พาหะนำ�โรค
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น

ใบความรู้
วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณท�ำได้ทุกวัน

1.

2.
ใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้ถุงผ้าแทนการ
รับถุงพลาสติก

3. ปิเมืด่อเครืไม่ใ่อช้งใช้ไฟฟ้า

ที่ซื้อเติมใหม่ได้
(Refill)

4.

เปลี่ยนจากหลอดไส้
เป็นหลอด
ประหยัดพลังงาน

7.

ปลูกต้นไม้ยนื ต้น ในทิศทาง
ที่ช่วยบังแดด เงาต้นไม้บัง
บ้านให้ร่มรื่น

10.

5.

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

8.

ทางเดียวกันไปด้วยกัน

6.

9.

แยกขยะให้ถูกประเภท
เพื่อการรีไซเคิล
และการจัดการที่เหมาะสม

ให้ความรู้ ชักชวนคนใกล้ตวั
ให้ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
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กระสุนเขียว
พิทักษ์โลก

ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระยะเวลาที่ใช้ : 4 ชั่วโมง
สถานที่

นอกห้องเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.2
202

แนวคิด

การปลูกป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน การสร้างกระสุนสีเขียวที่บรรจุเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ข้างใน เมื่อถูกโยน
หรื อ ยิ ง เข้ า ไปในพื้ น ดิ น เป้ า หมาย (เช่ น สวนป่ า พื้ น ที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า ป่ า เสื่ อ มโทรม) เมล็ ด พั น ธุ์
ที่อยู่ข้างในจะงอกเป็นต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนผลิตกระสุนเขียวที่ท�ำ จากเมล็ดพืชท้องถิ่น
2. เพือ่ นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างง่าย ๆ ในการลดภาวะโลกร้อน

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

เมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นในท้องถิ่น
ดินปลูก
ดินเหนียว
น้ำ�
กะละมังขนาด 1 ฟุต
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่ามีสิ่งมีชีวิตใดใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำ�รงชีวิต
ตอบ - ต้นไม้
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนทราบว่า ต้นไม้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพือ่ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
แสง ถ้ามีป่าไม้เพิ่มขึ้นจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและลดภาวะโลกร้อน
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันเสนอวิธีการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยเริ่มจากให้นักเรียนสำ�รวจว่าพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของ
ชุมชนเรา มีอะไรบ้าง เพื่อวิเคราะห์ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด
4. ครูแนะนำ�นักเรียนว่า วันนี้ครูจะมาชวนพวกเราทำ� “กระสุนเขียวพิทักษ์โลก”
5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ
และออกมารับอุปกรณ์กับครู ซึ่งประกอบด้วย
• เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
• ดินปลูก
• ดินเหนียว
• กะละมัง
6. นักเรียนนำ�ดินปลูก ดินเหนียวผสมกันในกะละมังให้มีความหนืดพอสมควร เมื่อผสมกันดีแล้ว นำ�ดิน
เหนียวที่ผสมแล้วมาปั้นเป็นลูกกระสุนกลมขนาด 2 เซนติเมตร จากนั้นนำ�เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นบรรจุไว้
ในลูกกระสุนดินเหนียว
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สรุปกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอว่า กลุ่มของตนเองทำ�กระสุนเขียวได้กี่ลูก และจะนำ�ไปปลูกที่ไหน
2. นักเรียนนำ�กระสุนเขียวไปตากให้แห้ง
3. นักเรียนนำ�กระสุนเขียวไปโยน หรือยิงด้วยหนังสติ๊กไปในพื้นที่เป้าหมาย

การประเมินผล
1. สังเกตการทำ�งานของกลุ่ม
2. ผลงานนักเรียน
3. สังเกตการนำ�กระสุนเขียวไปใช้

TIPS

1. ครูสามารถให้นักเรียนหาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นจากบ้านตนเอง มาใช้ทำ�กระสุนเขียว
ได้ และควรให้นักเรียนได้ทำ�ความรู้จักกับพืชที่จะปลูก พร้อมพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ด้วย
2. สามารถบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม
(ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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จานเขียว

ช่วงชั้น
ประถมศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

(ใช้ชั่วโมงเรียนช่วงก่อนพักกลางวัน)
สถานที่

ห้องเรียน

(จัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เป็นวงกลม

โดยมีโต๊ะวางตรงกลางห้อง เพื่อวางวัสดุธรรมชาติที่เตรียมไว้
และโต๊ะหน้าห้องเพื่อวางอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม )

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2
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แนวคิด
นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความเคยชินกับการใช้
ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมใน
การเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างภาพพิมพ์ในใจถึงการ
ใช้วัสดุธรรมชาติใกล้ตัวเป็นภาชนะใส่อาหารทดแทนการ
ใช้พลาสติก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร
2. เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ของการใช้วสั ดุธรรมชาติ ทีห่ าได้งา่ ยมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารทดแทน
การใช้พลาสติก

สื่อ / อุปกรณ์ที่ใช้
1.
3.
5.
7.
9.

ไม้กลัด
2. แก้วไม้ไผ่
กะลามะพร้าว
4. ใบตองตึง
ใบบัวหลวง
6. ใบเล็บครุฑลังกา
น้ำ�หวาน
8. ช้อนแสตนเลส
ข้าว + อาหาร + ขนม (อยู่ในดุลยพินิจของคุณครู โดยอาหารและเครื่องดื่ม
ที่รับประทานควรเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบ)
10. รูปภาพนกทะเล ปลาทะเล และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่สวยงาม
11. รูปภาพสัตว์ที่บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตจากขยะพลาสติก
** อุปกรณ์รายการที่ 1 – 6 ควรทำ�ความสะอาดให้เรียบร้อย
และจัดเตรียมให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียน
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน และสร้างสถานการณ์ว่า
“หากบ้านของนักเรียนไม่มีภาชนะใส่อาหารและน้ำ� จะทำ�อย่างไร”
2. นักเรียนตอบคำ�ถาม
3. ครูนำ�วัสดุจากธรรมชาติที่เตรียมไว้มาวางที่โต๊ะกลางห้อง (สื่อ/อุปกรณ์ที่เตรียมไว้) และสอบถาม
นักเรียนว่ารู้จักชิ้นไหนบ้าง รวมทั้งเคยมีประสบการณ์ในการนำ�วัสดุเหล่านี้ไปใส่อาหารหรือไม่อย่างไร
(นักเรียนอธิบายถึงการเลือกใช้ วิธีการนำ�วัสดุธรรมชาติมาทำ�เป็นภาชนะ (สาธิต) และการนำ�ไปใช้งาน)
โดยให้นักเรียนคนอื่นที่สนใจทำ�ตามการสาธิตของเพื่อน

4. ครูเน้นย้ำ�ว่าวัสดุจากธรรมชาติที่นำ�มาให้นักเรียนเลือกใช้ ได้ผ่านการทำ�ความสะอาด ปลอดภัยใน
การนำ�ไปใช้ใส่อาหาร จากนั้นครูนำ�อาหารและเครื่องดื่มมาวางหน้าห้อง และแจ้งให้นักเรียนทราบว่า วัน
นี้พวกเราจะรับประทานอาหารพร้อมกัน โดยใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่นักเรียนเลือก (ใส่ข้าว + อาหาร ใส่
ขนม และใส่น�้ำ ดื่ม เพื่อความมั่นใจของนักเรียน ครูอาจใช้ภาชนะดังกล่าวก่อน
5. ครูให้นักเรียนเข้าแถว 1 แถวเพื่อเดินเข้าไปเลือกภาชนะ 4 ชิ้น เพื่อ
• ใส่ข้าว+อาหาร
• ใส่ขนม
• ใส่น�้ำ ดื่ม
จากนั้นจึงเดินไปโต๊ะหน้าห้องเรียน เพื่อตักอาหาร แล้วกลับมานั่งที่กลุ่มของตนเอง (ในระหว่าง
ที่นักเรียนเลือกและตักอาหาร ครูถ่ายรูปเพื่อนำ�ไปเผยแพร่กิจกรรมในช่องทางออนไลน์ต่อไป)
6. เมื่อทุกคนพร้อม ครูให้นักเรียนทดลองรับประทานอาหารและดื่มน้ำ�
7. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ครูถามนักเรียนว่า ภาชนะที่ใช้ดังกล่าว เมื่อเราทิ้งไปจะใช้เวลา
ย่อยสลายนานแค่ไหน (นักเรียนตอบ) ครูให้ข้อมูลตัวเลขระยะเวลาในการย่อยสลาย
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกความรู้สึก (ด้านบวกและลบ) เมื่อเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหารเป็นวัสดุ
ธรรมชาติใกล้ตัว
9. ครูน�ำ ตัวอย่างพลาสติกและโฟมมาให้นกั เรียนดู พร้อมถามว่า หากเป็นสิง่ นี้ จะใช้เวลาย่อยนานแค่ไหน
นักเรียนตอบ ครูให้ข้อมูลระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติกและโฟม
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สรุปกิจกรรม
1. ครูนำ�ภาพนกทะเล ปลาทะเล หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่สวยงาม
มาให้นักเรียนดู และสอบถามว่านักเรียนชอบหรือเคยเห็นสัตว์
ตัวไหนบ้าง
2. ครูนำ�ภาพสัตว์ดังกล่าวที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เพราะขยะ
พลาสติก มาให้นักเรียนดู และให้ข้อมูลอันตรายจากการใช้โฟม
บรรจุอาหารร้อน ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งได้ รวมถึงข้อมูลพลาสติก
และโฟมที่ผลิตขึ้นจากปิโตรเคมี ซึ่งต้องใช้พลังงานมากมาย
ในกระบวนการผลิต และยังปล่อย CO2 เป็นจำ�นวนมาก
3. สอบถามนั ก เรี ย นว่ า หากเรารั ก สั ต ว์ พ วกนี้ เ ราจะช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งไร เราจะทำ � อย่ า งไรได้ บ้ า ง
เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติก และโฟมใส่อาหาร
4. นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มและนำ�เสนอวิธีการของกลุ่มตนเองให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ทราบ
5. ครูนำ�ภาพกิจกรรมที่ทำ� เผยแพร่ใน Facebook และแนะนำ�ให้นักเรียนเข้าไปช่วยกันดูและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมแชร์กิจกรรมดังกล่าวต่อไป

การประเมินผล
1. การตอบคำ�ถามและการนำ�เสนอ
2. แนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรม

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ
ทักษะ
การมีส่วนร่วม (ลงมือทำ�เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)
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ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
The Conference of the Parties : COP
การประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ประเทศทีล่ งนาม
ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC ) จะมาประชุมหารือกันเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน
Climate Change Adaptation
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม วิถชี วี ติ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้
ภายใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
การสร้างมาตรการป้องกันภัยพิบัติ หรือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น
Climate Change Mitigation
การดำ�เนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เช่น
การลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
หรือ การลดการเกิดก๊าซมีเทนในระบบบำ�บัดน้ำ�เสียอุตสาหกรรม เป็นต้น
Climate Resilience
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ความสามารถในการฟื้นตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังหมายถึง
การเรียนรู้ และนำ�บทเรียนจากการฟื้นตัวในอดีต มาจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ได้ดีขึ้น
Carbon footprint
หรือ รอยเท้าคาร์บอน เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน และ
จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจะคำ�นวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า หรือ CO2eq
Climate
ภูมิอากาศ คือ ลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นเดือน
เป็นปี หรือมากกว่านั้น
Climate change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย
ทั้งทางตรงและทางออม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ทำ�ให้เกิดพายุที่มี
ความรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ระดับน้�ำ ทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
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Greenhouse effect
ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ การทีโ่ ลกถูกห่อหุม้ ด้วยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ตามธรรมชาติกา๊ ซเรือนกระจก
เป็นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศโลก ก๊าซเหล่านี้จะดูดซับคลื่นความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้ว
ค่อย ๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ปรากฏการณ์เรือนกระจกช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก
ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป ในทางกลับกันถ้าในชั้นบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซ
เรือนกระจกจะทำ�ให้อุณหภูมิบนโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เวลากลางวันร้อนจัด ในขณะที่
เวลากลางคืนก็หนาวจัด แต่ปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินไป (ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์) ทำ�ให้รงั สีอนิ ฟาเรด (รังสีความร้อน) ทีค่ วรจะสะท้อนกลับออกไปนอกโลกในปริมาณทีเ่ หมาะสม
กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำ�ให้อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ สูงขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน
(Global Warming)
Greenhouse gas
กาซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
Global warming
ภาวะโลกร้อน หมายถึง สภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากผลพิสูจน์ยืนยันว่ามีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
โดยองค์การสหประชาชาติในปี 2531 เพื่อจัดทำ�และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้นำ�รัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ และประเมิน
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร สุขภาพ ป่าไม้ หรือ ทรัพยากรชายฝั่ง จนถึง
การรณรงค์เพื่อลดปัจจัยที่ท�ำ ให้เกิดภาวะโลกร้อน
IPCC Assessment report
รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประเมิน
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Life Cycle Assessment : LCA
การประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะทำ�การประเมินตั้งแต่ การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่ายสินค้า การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำ�กลับมา
ใช้ใหม่ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์
ตัง้ แต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถงึ ปริมาณ พลังงานและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ รวมถึงของเสีย
ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัย
ของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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Weather
สภาพอากาศ หมายถึง ลมฟ้า อากาศ ในแต่ละช่วงเวลา และสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
United Nation Framework Convention on Climate Change : UNFCCC
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จุดประสงค์หลักของอนุสัญญาฯ
เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 21 มีนาคม 2537 สำ�หรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537
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คณะผู้จัดท�ำ
คณะทำ�งานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 298 5628 โทรสาร 02 298 5629
		
1. นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล ผู้อำ�นวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
		
2. นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
		
3. นางสาวนัดดานันท์ วงษ์อินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
4. นายสราวุธ ขาวพุฒิ นักวิชาการเผยแพร่
5. นายนัฐพงษ์ อ้นตระการ นักวิชาการเผยแพร่
คณะครูจากทั้งหมด 6 โรงเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่ ตำ�บลกระบี่ใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
1. นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
โทรศัพท์ 062 353 2853 อีเมล kruzap@hotmail.com
2. นางอมรทัต เอียดศรีชาย
โทรศัพท์ 081 691 7418 อีเมล krutouch@hotmail.com
3. นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก
โทรศัพท์ 090 947 0440 อีเมล piyanartl@hotmail.com
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตำ�บลยุหว่า อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
4. นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน
โทรศัพท์ 061 546 2364 อีเมล love.ed2519@gmail.com
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กทม 10310
5. นายเมย์ เนาวรัตน์
โทรศัพท์ 084 516 8204 อีเมล maynaowarat@gmail.com
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำ�บลปอพาน อำ�เภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
6. นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์
โทรศัพท์ 083 361 3801 อีเมล nuchamas.s@gmail.com
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ตำ�บลดงดวน อำ�เภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
7. ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย
โทรศัพท์ 095 168 5232 อีเมล kru_sakkarin@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำ�บลสระกระโจม อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
8. นางสาววิภา หอมชื่น
ออกแบบรูปเล่ม
บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำ�กัด
1. นางสาวเกศรา แก้วหาญ
2. นางสาวอโนชา พิชัยศิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐพาณิช
4. นางสาวดวงกมล ชื้อมีชัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 298 5628 โทรสาร 02 298 5629
อีเมล info@deqp.mail.go.th
www.deqp.go.th
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ค�ำอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำ�วัน ผลของแรงที่กระทำ�ต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพบิ ตั ภิ ยั กระบวนการเปลีย่ นแปลงลมฟ้าอากาศและภูมอิ ากาศโลก รวมทัง้ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ
และสิ่งแวดล้อม
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) ตัวชีว้ ดั ที่ 13 อธิบายปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก พร้อมทัง้ นําเสนอ
แนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ การดำ�รงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการดำ�เนินชีวิต มีจิตสำ�นึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ (รวมถึงมนุษย์) ล้วนมี
บทบาทหน้ า ที่ แ ละจำ � เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น
และกัน
2. สสาร และวัสดุต่าง ๆ ล้วนถูกหมุนเวียน และนำ�มา
ใช้ใหม่ในระบบนิเวศ
3. พลั ง งานของสิ่ ง มี ชี วิ ต เข้ า มาในระบบชี ว ภาคผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และพลังงานเหล่านี้
จะถูกถ่ายทอดตามลำ�ดับขั้นผู้บริโภค ซึ่งสิ่งมีชีวิต
จะสูญเสียพลังงานไปในรูปของพลังงานความร้อน
4. มนุษย์ได้รบั ประโยชน์มากมายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศใน
ท้องถิ่นของเรา และเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบการตัดสินใจ
ในการกระทำ�สิ่งต่าง ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม
5. สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปจากสาเหตุทาง
ธรรมชาติ แ ละกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ แต่ ส าเหตุ ข อง
การเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ ใ ช้ เ วลาในการ
เปลี่ยนแปลงนานมาก ในขณะที่สาเหตุจากกิจกรรม
ของมนุษย์จะส่งผลในช่วงเวลาที่สั้นกว่ามาก

1. สิง่ มีชวี ติ (รวมถึงมนุษย์) ต้องพึง่ พาอาศัยสิง่ แวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อการดำ�รงชีพ
2. สิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชนิ ด จะสามารถอยู่ ร อดได้ ใ นสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (อุ ณ หภู มิ ปริ ม าณน้ำ � ฟ้ า ความชื้ น
และแสงอาทิตย์) ที่เหมาะสม หากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนไปจนไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้น สิ่งมีชีวิต
จะต้องปรับตัวหรือย้ายถิ่น หากไม่ทำ�ก็ไม่สามารถ
ดำ�รงชีวิตอยู่ได้
3. คาร์บอนเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของสิง่ ชีวติ ทุกชนิด
4. ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำ�คัญของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดของบนโลกนี้
5. แสงอาทิตย์ท่ีส่องเข้ามาในโลก บางส่วนถูกสะท้อน
กลับออกไปโดยผิวโลก เมฆและน้ำ�แข็ง แสงอาทิตย์
ส่ ว นที่ เ หลื อ อยู่ จ ะถู ก ดู ด ซั บ ไว้ แ ละช่ ว ยให้ พื้ น โลก
มหาสมุทร และบรรยากาศอุ่นขึ้น ซึ่งทำ�ให้เกิดสภาวะ
ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของสิ่งมีชีวิต

1. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำ�ให้เกิดสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมาะ
ต่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่จ�ำ เพาะเจาะจง
2. ความหลากหลายทางชีวภาพที่เราเห็นในวันนี้ เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ของสิ่งมีชีวิต
บรรพบุรุษ
3. มนุษย์ได้รบั ประโยชน์มากมายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
จากความหลากหลายทางชี ว ภาพในระบบนิ เ วศ
ในท้องถิ่นของเรา และเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบการตัดสินใจ
ในการกระทำ�สิ่งต่าง ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม (สังคม)
4. สิ่งมีชีวิต ทั้งจุลชีพ พืช สัตว์ และมนุษย์ เป็นกลไก
สำ�คัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิอากาศโลก
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
ชั้นบรรยากาศ (วิทยาศาสตร์)
5. ลักษณะและการเคลื่อนที่ของบรรยากาศโลกส่งผล
กระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศในท้องถิ่น (สังคม :
กิจกรรม)
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่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีค
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่ นักเรียนจบชัน
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6. ความเอียงของแกนโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 6. ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน 6. การสังเกตสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานในการทำ�ความ
ทำ�ให้เกิดกลางวันและกลางคืน และส่งผลถึงปริมาณ
ออกซิเจน ก๊าซอื่น ๆ รวมถึงไอน้ำ� ซึ่งชั้นบรรยากาศ
เข้าใจระบบภูมอิ ากาศ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสภาพอากาศ
แต่ละชั้นมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน
ในอดีต นักวิทยาศาสตร์จะใช้ขอ้ มูลจากธรรมชาติ เช่น
แสงแดดที่บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับตลอดทั้งปี
เกิดเป็นวัฏจักรฤดูกาลซึง่ เชือ่ มโยงกับการเปลีย่ นแปลง 7. สิ่งมีชีวิต ทั้งจุลชีพ พืช สัตว์ และมนุษย์ เป็นกลไก
วงปีของต้นไม้ แกนน้ำ�แข็งขั้วโลก และชั้นตะกอน
ของอุณหภูมิรอบวัน
นอกจากนี้ยังศึกษาจากข้อสังเกตที่มีการบันทึก หรือ
สำ � คั ญ ที่ ขั บ เคลื่ อ นวั ฏ จั ก รคาร์ บ อน เป็ น ผลจาก
บอกเล่าไว้ในอดีต เช่น ความรูพ้ นื้ เมือง และสมุดบันทึก
การถ่ายทอดพลังงานความร้อนระหว่างบรรยากาศ
7. ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในปริมาณที่เหมาะสม
ส่วนบุคคล เป็นต้น
พื้ น ดิ น แ ล ะ ม ห า ส มุ ท ร ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ใ ห้ เ กิ ด
ช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์และทำ�ให้โลก
อบอุ่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศต่าง ๆ
7. เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง ณ จุดหนึ่ง
8. กิจกรรมของมนุษย์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำ�นวน 8. ลักษณะและการเคลื่อนที่ของบรรยากาศโลก ส่งผล
ระบบนิเวศจะเสียสมดุลและไม่สามารถย้อนกลับคืน
กระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศในท้องถิ่น
สภาพเดิมได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นคืน
มาก ส่งผลให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
สภาพเดิม
บรรยากาศสูงขึ้น ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะดูดซับความร้อน 9. สภาพลมฟ้าอากาศมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตาม
จากแสงอาทิตย์ไว้มากขึ้นและทำ�ให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ช่ ว งเวลาในรอบปี การศึ ก ษาเรี ย นรู้ รู ป แบบการ 8. มนุ ษ ย์ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
ของโลกสูงขึ้น
เปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์หรือ
(ทั้ ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ) แก่ สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า
พยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตได้
9. คำ�ว่าสภาพอากาศ (weather) และสภาพภูมิอากาศ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ
(climate) มีความหมายต่างกัน
9. การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบรุนแรง
10. สภาพอากาศ หมายถึง ลักษณะลมฟ้าอากาศที่มี
เป็นวงกว้างต่อโลก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอาจต้อง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ อย่ า งมากเพื่ อป้ องกั นไม่ ให้
ผลกระทบเหล่านั้นร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม
ความกดอากาศ เมฆ หมอก ลม และปริมาณน้ำ�ฝน
ซึง่ จะเกิดขึน้ บริเวณใดบริเวณหนึง่ และเพียงช่วงระยะ
10. การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ การปรั บ ปรุ ง
เวลาหนึ่งเท่านั้น และจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา
โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างระบบรับมือต่อผล
กระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตำ�แหน่งทีต่ งั้ และฤดูกาล ซึง่ การเปลีย่ นแปลงอาจจะ
จะช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย จากภั ย ที่ เ กิ ด จากสภาพ
เกิดขึ้นเป็นรายนาที ชั่วโมง หรือรายวันก็ได้
อากาศที่ แ ปรปรวน และสามารถฟื้ น ตั ว ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
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11. สภาพภู มิ อ ากาศเป็ น รู ป แบบระยะยาวของสภาพ
อากาศ (long-term weather pattern) ในภูมิภาค
หนึ่ง ๆ ที่ผ่านการสังเกต การทำ�สถิติ และการหา
ค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศ สภาพอากาศมีผลกระทบ
ต่อร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และการตัดสินใจที่จะ
ทำ�หรือไม่ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
12. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ส่งผล
ให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง เช่น พายุ ไต้ฝุ่น
ฝนชุก คลื่นความร้อน ส่งผลต่อธรรมชาติและระบบ
นิเวศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน กิจรรม
ทางการเกษตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และโครงสร้าง
พื้ น ฐานต่ า ง ๆ มนุ ษ ย์ จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
ดังนั้นการสังเกต เฝ้าระวัง การเรียนรู้ และการเตรียม
พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงนี้
จะช่ ว ยให้ เ ราสามารถปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
และปลอดภัย
13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและทรัพยากร ธรรมชาติ ดังนัน้ การอนุรกั ษ์
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าจะช่วยลดความเสีย่ ง
ในการขาดแคลนทรัพยากร และลดโอกาสขัดแย้ง
ระหว่ า งคนในสั ง คมอั น เนื่ อ งมาจากการแย่ ง ชิ ง
ทรัพยากร
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10. การใช้ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ คาดการณ์ ส ภาพอากาศ 11. การใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับปัญหา
ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีว่าควรสวมใส่อะไร ไปที่ไหน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทั้งหมด
หรือทำ�อะไรในช่วงเวลานั้น ๆ
มนุ ษ ย์ จำ � เป็ น จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
11. เทคโนโลยี ส ามารถนำ � มาใช้ เ พื่ อ เก็ บ และรวบรวม
ตนเอง เพื่อหยุดการเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซเรือน
ข้อมูลสภาพอากาศได้
กระจกในชั้นบรรยากาศ และเตรียมพร้อมรับมือกับ
สภาพอากาศที่แปรปรวน
12. ของเสี ย ที่ ถู ก ปลดปล่ อ ยจากการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง
ฟอสซิลตั้งแต่เริ่มยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยังคงมีอยู่ 12. การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ประเด็ น
ในชั้ น บรรยากาศถึ ง ปั จ จุ บั น และส่ ง ผลต่ อ การ
ไร้พรมแดน ดังนั้น การแก้ไขหรือจัดการกับปัญหา
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากก๊าซเหล่านี้
จำ�เป็นต้องประสานความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
จะถูกกำ�จัดโดยกระบวนการทางธรรมชาติอย่างช้า ๆ
ดังนัน้ ก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปลดปล่อยในปัจจุบนั จะส่ง
ผลให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
สูงขึน้ ไปอีก และจะคงอยูอ่ ย่างนัน้ ต่อไปอีกหลายร้อยปี
13. กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อพื้นดิน มหาสมุทรและ
บรรยากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบภูมิอากาศโลก
14. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบ
เป็นทอด ๆ ถึงระบบโลกและการดำ�รงชีวิตของมนุษย์
15. รู ป แบบและความรุ น แรงของผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะแตกต่ า งกั น ไป
ในแต่ละพื้นที่ของโลก ขึ้นอยู่กับทำ�เลที่ตั้งและสภาพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
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14. ทุกคนมีความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 16. การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพ
และมีอำ�นาจตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการ
และบทบาทของระบบนิเวศซึ่งมีความสำ�คัญต่อการ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชัน้ บรรยากาศ
อยู่รอดของสัตว์ทั้งปวง
ของโลก มากหรือน้อยแตกต่างกัน
17. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18. หากต้องการให้มนุษย์สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่าง
ยัง่ ยืน เราจำ�เป็นจะต้องให้ความสำ�คัญกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ
19. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่น
การลดลงของพื้น ที่นำ้� แข็ งขั้วโลก อุ ณหภู มิท่ีสูงขึ้น
ของมหาสมุทร ความแห้งแล้ง และไฟป่า ส่งผลให้
ความสามารถในการสะท้อนความร้อน และการกักเก็บ
คาร์บอนของระบบนิเวศลดลง ระบบนิเวศทีเ่ คยทำ�หน้าที่
กักเก็บคาร์บอนอาจปลดปล่อยคาร์บอนอย่างรวดเร็ว
ซึ่งส่งผลให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศเพิม่ สูงขึน้ เป็นวัฏจักรซ้�ำ เติมให้สถานการณ์
รุนแรงขึ้น

6

เมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ช่วงชั้นที่ 4

• ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลาก
หลายของสปีชีส์ และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศมีความสำ�คัญอย่างไร
• การเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบทาง
กายภาพและชีวภาพ ส่งผลให้ระบบนิเวศ
มีการปรับตัวอย่างไร

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�กรอบแนวคิดการพัฒนางาน Climate Change Education สำ�หรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงเทพฯ

• สภาพอากาศคื อ อะไร แตกต่ า งจาก • ภาวะโลกร้ อ นคื อ อะไร เหมื อ นหรื อ • ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน • ปัจจัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการได้รบั พลังงาน
สภาพภูมิอากาศอย่างไร
แตกต่ า งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
รูโหว่โอโซน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
จากดวงอาทิตย์ของบริเวณต่าง ๆ ของ
ภูมิอากาศอย่างไร
ภู มิ อ ากาศเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งกั น
• ภาวะโลกร้ อ นคื อ อะไร เหมื อ นหรื อ
โลก
อย่างไร
แตกต่ า งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
• โลกมีกระบวนการรักษาสมดุลพลังงาน
ภูมิอากาศอย่างไร
อย่างไร

• ห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหารคืออะไร
• ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความ
สำ�คัญอย่างไรต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่
อาหาร

• ปัจจัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการเจริญเติบโต
• ปัจจัยอะไรบ้างที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่อ • สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ • พืชเจริญเติบโตได้อย่างไร
ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตมีการตอบซึ่งกันและกันอย่างไร
การดำ�รงชีวิต
• อะไรคือปัจจัยจำ�เป็นในการสังเคราะห์
สนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
• ดวงอาทิ ต ย์ แ ละแสงอาทิ ต ย์ มี ค วาม • แสงอาทิ ต ย์ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ พื ช และ
แสง และการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช
ภูมิอากาศอย่างไร
สำ�คัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร
ระบบนิเวศอย่างไร
มีความสำ�คัญต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
• ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
• อากาศและก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ • สิ่ ง มี ชี วิ ต ปรั บ ตั ว อย่ า งไรบ้ า ง เพื่ อ ให้
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
มีประโยชน์ตอ่ การดำ�รงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ
สามารถดำ�รงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่
บนโลกนี้อย่างไร
เปลีย่ นแปลงไปได้

กรอบเนื้อหาที่ 1: ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ช่วงชั้นที่ 1

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

ค�ำถามส�ำคัญ (Essential Questions) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4

• การพยากรณ์ อ ากาศมี ค วามสำ � คั ญ • รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
อย่างไร
และข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอืน่ ๆ มีประโยชน์
ต่อชีวิตประจำ�วันของเราอย่างไร

• ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ ส่ ง ผลให้ ท วี ป ต่ า ง ๆ • ลั ก ษณะทางกายภาพของทวี ป ต่ า ง ๆ • การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศของ
(ธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาค)
• ลั ก ษณะทางกายภาพของจั ง หวั ด ของ
แต่ละทวีปอย่างไร
และชี ว ภาคของพื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ มี ผ ลต่ อ
ตนเอง ของภูมิภาค และของประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ ทรัพยากร
เป็นอย่างไร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
• สภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ
และแหล่งทรัพยากรในจังหวัดของตน
สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในจั ง หวั ด
อย่างไร

• ฤดู ก าล การเกิ ด กลางวั น กลางคื น • ฝน หิมะ ลูกเห็บ เมฆ หมอก ลมบก • แหล่ ง น้ำ � ผิ ว ดิ น ดิ น ธาตุ เชื้ อ เพลิ ง • แร่ หิ น ปิ โ ตรเลี ย ม และถ่ า นหิ น
เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร และฤดู ก าลส่ ง ผล
ลมทะเล และลมมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีกระบวนการเกิดและคุณสมบัตอิ ย่างไร
ฟอสซิลมีปจั จัยการเกิด กระบวนการเกิด
อย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต
และคุณสมบัติอย่างไร

• ก๊ า ซเรื อ นกระจก และปรากฏการณ์ • กระบวนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก • ชั้นบรรยากาศคืออะไรและมีประโยชน์ • การเคลื่อนที่ของอากาศมีความสำ�คัญ
อย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต
เป็นอย่างไร
อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
เรือนกระจกคืออะไร เกี่ยวข้องกับการ
การเคลื่อนที่ของอากาศ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร • ก๊ า ซเรื อ นกระจกคื อ อะไร มี อ ะไรบ้ า ง • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ ป ระกอบของลมฟ้ า อากาศ และ • การหมุนเวียนของอากาศและน้�ำ ผิวหน้า
และเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
ภูมิอากาศอย่างไร
มหาสมุทรมีความสำ�คัญอย่างไร และ
มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการหมุนเวียน
• เรารู้หรือไม่ว่า กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ของอากาศและน้�ำ ผิวหน้ามหาสมุทร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไร
• เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า แต่ละคนปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหน
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

• ภัยพิบัติ น้ำ�ท่วม / ดินถล่ม / ภัยแล้ง • ปัจจัยทางธรรมชาติปจั จัยใดบ้าง ทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของทวีปต่าง ๆ มีสาเหตุมาจากอะไร
• มีสถิตอิ ะไรบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ น • ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย ใดบ้ า ง
แปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณก๊าซ
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ภูมิอากาศ
• จะรู้ได้อย่างไรว่า แต่ละกิจกรรมส่งผล
กระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากน้อยเพียงใด
• ปัจจัยของประชากรส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร

ช่วงชั้นที่ 4

• การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ�  ป่าไม้ • การใช้ ไ ฟฟ้ า สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไรกั บ การ • ความต้ อ งการด้ า นพลั ง งานส่ ง ผลต่ อ
สภาพภูมิอากาศอย่างไร
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดิน หิน และแร่ ในชีวิตประจำ�วันส่งผล
กระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ • การใช้ ท รั พ ยากรน้ำ �  ดิ น ธาตุ (โลหะ • การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์มีผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ภูมิอากาศอย่างไร
อโลหะ กึ่งโลหะ กัมมันตรังสี) เชื้อเพลิง
อย่างไร
ฟอสซิ ล และพอลิ เ มอร์ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร • รูปแบบการผลิตและการบริโภคในปัจจุบนั
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศอย่างไร

• มลพิษทางอากาศและก๊าซคาร์บอนได- • ก๊าซเรือนกระจกมาจากไหน
ออกไซด์มาจากไหน

ช่วงชั้นที่ 3

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

กรอบเนื้อหาที่ 2: สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Causes)
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 3

ช่วงชั้นที่ 4

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบ
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ กายภาพ
ต่อการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมในระดับ
ส่งผลกระทบลักษณะทางกายภาพของ
ทางกายภาพและทางชีวภาพของพื้นที่
ชีวภาพ และระบบนิเวศของโลกอย่างไร
จังหวัดอย่างไร
ชุมชนอย่างไร
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล
ต่าง ๆ อย่างไร
กระทบต่อการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบ • การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทาง
อย่ า งไรต่ อ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ของลมฟ้าอากาศอย่างไร
ประเทศไทย
กายภาพและทางชีวภาพอันเนือ่ งมาจาก
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผล
ให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อระบบนิเวศอย่างไร
และสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง และปัญหา • ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลย้ อ นกลั บ (feedback)
และภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของโลกมี ค วาม
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
สั ม พั น ธ์ กั บ ผลกระทบหรื อ ภั ย พิ บั ติ
อย่างไร
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างไร

• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงฟอสซิล และ • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของสิง่ มีชวี ติ อย่างไร
กระทบต่อพืชและสัตว์อย่างไร
อย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร
ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และระบบนิเวศในประเทศไทย
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ • สิง่ มีชวี ติ มีการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร
สิ่งแวดล้อม อย่างไร
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • สิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศ ปรับตัวอย่างไร
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ลั ก ษณะ
บ้าง เพือ่ ให้อยูร่ อดภายใต้การเปลีย่ นแปลง
ของไบโอม ความหลากหลายทางชีวภาพ
สภาพภูมอิ ากาศ
และสมดุลนิเวศอย่างไร
• จะเกิดอะไรขึ้นต่อสมดุลนิเวศและมนุษย์
หากเราสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ช่วงชั้นที่ 2

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

กรอบเนื้อหาที่ 3: ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 3

• การหมุนเวียนของอากาศและน้�ำ ผิวหน้า
ในมหาสมุทรได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร
• การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ�
ในมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง

ช่วงชั้นที่ 4

• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์มีผลกระทบ
โดยตรงต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ต่อการเปลีย่ นแปลงฤดูกาลตามธรรมชาติ
อย่างไร
อย่างไรบ้าง

• การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ • เหตุการณ์ / ภัยพิบัติใด ที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
สั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด น้ำ � ท่ ว ม ภั ย แล้ ง
และเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผลมาจาก
การกั ด เซาะชายฝั่ ง ดิ น ถล่ ม หลุ ม ยุ บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
แผ่นดินทรุด อย่างไร

• การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อทรัพยากรแหล่งน้ำ�ผิวดินและแหล่ง
ทรัพยากรในประเทศไทย
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง
น้�ำ ใต้ดินอย่างไร

ช่วงชั้นที่ 2

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 4

• ภั ย พิ บั ติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล
กระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ และวิ ถี
ให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิอากาศ (เช่น น้ำ�ท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ) ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
การดำ�เนินชีวิตของคนในแต่ละภูมิภาค
ดิน น้�ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลาย
มีอะไรบ้าง
อย่างไร
ทางชีวภาพ ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบ
อย่างไร ต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์

• ตัวอย่างใดบ้าง ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา • การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผล
ให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
ที่ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพ
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ภายใต้
แวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของ
กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ (ประชากร การ
มนุษย์ในทวีปต่าง ๆ
ตัง้ ถิน่ ฐาน การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ
เช่ น เกษตร อุ ต สาหกรรม บริ ก าร
ท่องเที่ยว) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

• การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ ม • การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (อันเนื่อง • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผล • การเปลี่ ย นแปลงการหมุ น เวี ย นของ
ต่อปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคม
และลั ก ษณะทางกายภาพของชุ ม ชน
มาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ)
อากาศและน้ำ � ผิ ว หน้ า ในมหาสมุ ท ร
(อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น อยู่ และสุ ข ภาพ
(อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
และทำ�เลทีต่ ง้ั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภูมิอากาศ) ส่งผลต่อวิถีชีวิต สุขภาพ
ของคน การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน
ภูมิอากาศ) มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศ
และสังคมในทวีปต่าง ๆ อย่างไร
และความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนอย่างไร
ของประชากร ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล
ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชวี ิต และสิ่งแวดล้อม
และสังคมของประเทศไทยอย่างไร
อย่างไร
กระทบต่อคนในทวีป / ประเทศต่าง ๆ
ในรูปแบบเดียวกันและความรุนแรงที่ • ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เท่ากันหรือไม่
จะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างไร (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)

ช่วงชั้นที่ 3

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

กรอบเนื้อหาที่ 4: ผลสืบเนื่องต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความเป็นอยู่ของประชาชน
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 4

• ในระดั บ บุ ค คล เราจะมี ส่ ว นร่ ว มใน • เราจะมีสว่ นร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อม • เราจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ • เราทำ � อะไรได้ บ้ า งเพื่ อ ช่ ว ยชะลอการ
ในระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศได้
หลากหลายทางชีวภาพภายในโรงเรียน
การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิต
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
อย่างไรบ้าง
และชุมชนได้อย่างไร
ประจำ � วั น เพื่ อ รั บ มื อ / ตอบสนองต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ • เราจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำ�วัน เพื่อ • เรามีแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างไร
ลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้
ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างไรบ้าง
อย่างไรบ้าง

• ภัยพิบตั ิ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค
และทวีปต่าง ๆ มีอะไรบ้าง (เช่น การเกิด
พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน)
และภั ย พิ บั ติ นั้ น ๆ ส่ ง ผลต่ อ มนุ ษ ย์
อย่างไร
• การประเมินความเสีย่ งและความอ่อนไหว
ของพื้ น ที่ ใ นทวี ป ต่ า ง ๆ ต่ อ ภั ย พิ บั ติ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความสำ�คัญอย่างไร

ช่วงชั้นที่ 3

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

กรอบเนื้อหาที่ 5: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 3

ช่วงชั้นที่ 4

• ชุ ม ชนและบุ ค คลจะสามารถเฝ้ า ระวั ง • ชุมชนของเรามีความเสี่ยงต่อผลกระทบ • การพยากรณ์ อ ากาศ และข้ อ มู ล
จากธรรมชาติและความอ่อนไหวต่อการ
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
สารสนเทศต่ า ง ๆ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร
ที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างไร
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของเราอย่างไร
• ชุมชนของเรามีการเตรียมพร้อมรับมือ • หากเกิ ด ภั ย พิ บั ติ พายุ ฝ นฟ้ า คะนอง • ประเทศไทย จังหวัด และท้องถิน่ ของเรา
ภั ย พิ บั ติ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
หรือพายุหมุนเขตร้อนขึ้นในพื้นที่ชุมชน
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างไรบ้าง
เราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร
และฟื้ น ตั ว จากภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากการ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร
• เราจะปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
บ้าง
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร • วิ ธี ก าร เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
และทรัพยากรของมนุษย์มีอะไรบ้าง

• เรามี แ นวทางในการอนุ รั ก ษ์ และใช้ • ในท้องถิ่นของเราควรมีแนวทางอนุรักษ์
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคืออะไร
การวางแผนจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หา
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิน่
• ตั ว อย่ า งใดบ้ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
รักษาและทำ�ลายสิ่งแวดล้อมในระดับ
ของเรา (ไม่ ว่ า จะเป็ น น้ำ �  ดิ น ธาตุ
ทรัพยากรน้ำ� ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
เชือ้ เพลิง ฟอสซิล) อย่างปลอดภัย คุม้ ค่า
จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค และประเทศ และมี
มลพิษทางอากาศอย่างไรบ้าง
และยั่งยืน ได้อย่างไรบ้าง
ความสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงสภาพ
• เราจะป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบของ
• พลังงานทดแทนชนิดใดที่เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศอย่างไร
การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิต
ท้องถิ่นของเรา เพราะเหตุใด
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง
• ประชาชนจะมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ช่วงชั้นที่ 2

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น
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ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 4

• มีวธิ กี ารในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไร • เราสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
บ้าง ที่ไม่ส่งผลกระทบ หรือมีผลกระทบ
บ้าง
น้อยทีส่ ดุ ต่อชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อม
• ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรที่ดี และ • เทคโนโลยี ใ ดบ้ า งที่ ถู ก นำ � มาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
• ปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องคำ�นึงถึงในการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ส ามารถ
นำ�ไปใช้เพือ่ ออกแบบวิธแี ก้ปญ
ั หาในชีวติ
ประจำ�วันได้อย่างไรบ้าง

ช่วงชั้นที่ 3

• นโยบาย แผน และความร่ ว มมื อ • นโยบาย แผน และความร่ ว มมื อ • มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ภายในประเทศด้านการจัดการทรัพยากร
ระหว่างประเทศในการจัดการทรัพยากร
กฎหมายและนโยบายด้ า นทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
สิง่ แวดล้อม และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง
ภูมิอากาศ มีอะไรบ้าง
• องค์การใดบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการประสาน
ความร่วมมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และองค์การเหล่านั้น
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

ช่วงชั้นที่ 2

คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) ที่นักเรียนควรตอบได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้น

