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คำนำ 
 

เรื ่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความสำคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 
2560 – 2579) โดย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุชัดเจนว่า “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อมจะเป็นผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษา 20 ปี ที่กล่าวถึงนี้ 
 สถานการณ์เรื่องน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนในด้านการบริหารจัดการน้ำเพ่ืออุปโภคและ
บริโภค มูลนิธิรักษ์ไทยจึงจัดทำโครงการโรงเรียนรักษ์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่
องค์กรดำเนินการ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ือให้มีการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืน การทำงานกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ เนื่องมาจากทางมูลนิธิ
รักษ์ไทยเล็งเห็นว่าครูและโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการรักษ์น้ำให้มีความยั่งยืน เพราะครูเป็นผู้ที่
สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักเพื่อให้แก่เด็กอยากดูแลสิ่งแวดล้อมของตนได้อย่าง
มาก  นอกจากการทำงานกับสถานศึกษาแล้ว มูลนิธิรักษ์ไทยยังเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานองค์กรต่างๆ ใน
พื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเพราะในทุกชุมชนก็จะมีผู ้รู ้ มีวิถีทาง
วัฒนธรรมที่ดูแลทรัพยากรและเรื่องน้ำของตนเอง รวมถึงมีหน่วยงานสำคัญคืออปท. ที่จะทำหน้าที่ในการดูแล
ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน   

มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโรงเรียนน้ำสวารอฟสกี้  (Swarovski Waterschool 
Foundation, SWS) ซึ่งดำเนินงานโครงการโรงเรียนรักษ์น้ำระยะที่ 3 โดยมีช่วงเวลาดำเนินการ 3 ปี มูลนิธิ
รักษ์ไทยได้พัฒนาคู่มือการสอนเรื่องน้ำในโรงเรียน สำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active 
Learning) ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยมุ่งที่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ ป.4-ป.6 เพื่อให้
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการในระยะที่ผ่านมา  8 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง โรงเรียนบ้านสบลาน (พื้นที่ สพป. เชียงใหม่เขต 5) และ 
โรงเรียนบ้านสามสบ โรงเรียนบ้านแม่ปาน โรงเรียนบ้านนากลาง และโรงเรียนบ้านนากลางสาขาห้วยผักกูด 
(พ้ืนที ่สพป. เชียงใหม่เขต 6) และโรงเรียนในระยะที่ 3 มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดขะจาว โรงเรียน
ท่าศาลา (พื้นที่ สพป. เชียงใหม่เขต 1) โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก โรงเรียนบ้านห้วยหล่อ
ดูก โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (พื้นที่ สพป. เชียงใหม่เขต 5) โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านผานัง โรงเรียน
บ้านท่าผา โรงเรียนบ้านแม่นาจร (พ้ืนที ่สพป. เชียงใหม่เขต 6)  ได้นำแผนการเรียนรู้เรื่องน้ำไปบูรณาการการ
เรียนการสอนในสาระการเรียนรู้แกนกลางหรือแทรกเข้าไปกับวิชาหลัก หรือนำไปเป็นเนื้อหาจัดเป็นชุมนุม 
การจัดค่ายเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

ในการดำเนินการในครั้งนี้ โรงเรียนวัดขะจาวได้ร่วมมือกับ มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก
มูลนิธิโรงเรียนน้ำสวารอฟสกี้ จัดทำหลักสูตรรักษ์น้ำ ขึ้นมาโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ในส่วนของ HEAD ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา จำนวน 40 ชั่วโมง มีการสอดแทรกเรื่องง
พลังงานและสิ ่งแวดล้อมเข้าสู ่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และเม่ือนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากข้ึนโดยเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
รักษ์น้ำนี้ จะทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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หลักสูตรรักษ์น้ำ  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
มนุษย์เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ

สนองต่อความต้องการขั ้นพื้นฐานของมนุษย์  และขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีบทบาทที่สำคัญในการทำลาย
ก่อให้เกิดผล กระทบต่อสิ ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามมา ด ังน ั ้นเราจ ึงควรร ่วมกันตระหนักในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ส่วนหนึ่งได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551) 

โรงเรียนวัดขะจาว ตั้งอยู่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สภาพของโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณชุมชน ใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ
แม่น้ำปิง แตโ่รงเรียนยังขาดแคลนแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ ส่งผลให้ครูและนักเรียนต้องซื้อน้ำดื่มเพ่ือ
บริโภค 

ในการดำเนินการในครั้งนี้ โรงเรียนวัดขะจาวได้ร่วมมือกับ มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก
มูลนิธิโรงเรียนน้ำสวารอฟสกี้ จัดทำหลักสูตรรักษ์น้ำ ขึ้นมาโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ในส่วนของ HEAD ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา จำนวน 40 ชั่วโมง มีการสอดแทรกเรื่องง
พลังงานและสิ ่งแวดล้อมเข้าสู ่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และเม่ือนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากข้ึนโดยเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
รักษ์น้ำนี้ จะทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้แล้ว ผลจากการสำรวจความต้องการของนักเรียนในเรื่องของการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ผลปรากฏว่านักเรียนจำนวนร้อยละ 80  มีความสนใจในเรื่องของการ
อนุรักษ์น้ำ จึงได้เกิดหลักสูตรรักษ์น้ำขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
หลักการหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการใช้น้ำ และสามารถใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
จุดมุ่งหมายหลักสูตร 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ  
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โครงสร้างรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
จำนวน
ชั่วโมง 

เทอมที่ 1 
1 ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ 1. ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 

2. น้ำในตัวเราและการขาดน้ำ 
3. การติดเชื้อโรคและการล้างมือ 

1 
1 
1 

2 น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ 1. น้ำที่มีอยู่ในโลก 
2. วัฏจักรน้ำ 
3. แหล่งน้ำในชุมชน 
4. แหล่งน้ำในโรงเรียน 

1 
1 
2 
2 

3 คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร 1. การตรวจคุณภาพด้านกายภาพของน้ำ 
2. การตรวจคุณภาพของแหล่งต้นน้ำลำธารจาก 
   สิ่งมีชีวิตในน้ำ 
3. การตรวจคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรีย 
4. การตรวจคุณภาพน้ำด้วยการวัดค่า COD 

2 
1 
 

1 
1 

4 คุณสมบัติของน้ำ 1. สถานะของน้ำ 
2. การเปลี่ยนรูปร่างของน้ำ 
3. กรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ 

2 
2 
2 

เทอมที่ 2 
5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 1. การทำฝายฟื้นฟูนิเวศน์ต้นน้ำและเพ่ิมปริมาณน้ำ 

   ในลำธาร 
2. การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรอง 
   และการทำน้ำแดดเดียว 
3. มลพิษทางน้ำในแหล่งน้ำชุมชนและโรงเรียน 
4. วัฏจักรกล้วย เพ่ือกรองน้ำทิ้งและลดมลพิษ 
5. ระบบน้ำหมุนเวียน 

2 
 

1 
 

1 
1 
2 

6 นักสืบสายน้ำน้อย อนุรักษ์แม่น้ำปิง 1. รู้จักสัตว์ลำธาร 
2. สำรวจธรรมชาติสายน้ำ 
3. ตรวจสุขภาพสายน้ำ 
4. ลงมือดูแลลำน้ำ 
5. กิจกรรมล่องเรือ 

6 

7 โครงงานรักษ์น้ำ 1. เรียนรู้การทำโครงงาน 
2. ออกแบบเค้าโครงโครงงาน 
3. ลงมือปฏิบัติการทำโครงงาน 
4. รายงานผลการทำโครงงาน 

7 
 

รวม 40 
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หน่วยที่ 1 
ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ 1 ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน   เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐานพ. ๔.๑ ป.๔/๑  อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ  

และเอื้อต่อสุขภาพ 
มาตรฐานพ. ๔.๑ ป.๖/๑   แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพมาตรฐาน พ ๔.๑ ป.๓/๑ 
   อธิบายการติดต่อและวิธีการ ป้องกันการแพร่กระจายของโรค  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  การติดต่อและวิธีการป้องกัน การแพร่กระจายของโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ ป.๕/๑ แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ แห่งชาติ  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  ความสำคญัของการปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิแห่งชาติ 
 มาตรฐาน พ.๔.๑ ป.๕/๔  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบอ่ยในชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  การปฏิบัตตินในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ไขห้วัด เป็นต้น 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)   : นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของน้ำต่อการดำรงชีวิตได้ ด้วยการอธิบาย 
  ประโยชน์ของน้ำท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การคิด วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
ด้านคุณลักษณะ (A) : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝ่เรียนรู้   

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน พืช สัตว์ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค
ในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การประกอบอาชีพ การเกษตร อุตสาหกรรม พิธีกรรม ศาสนาและวัฒนธรรม น้ำ
เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านของดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม และหล่อเลี้ยงทุกชีวิต น้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญ 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
ด้านที่ 2 ด้านการคิดขั้นสูง 
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้   
- เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความสำคญัของน้ำ ผ่านประโยชน์การใช้น้ำในการดำรงชีวิตได้ 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำในชีวิตประจำวันได ้

2. ก่อนอ่ืนครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนการเรยีนรู้ด้วยกิจกรรมเสยีงธรรมชาติ โดยครูให้นักเรียนทำ
ท่าทางเสียงประกอบธรรมชาติ เมือ่ได้ยินคำสั่งว่า 

“ลมพัด” ให้ปรบมือรัวและเร็ว  
        “ฝนตก” ให้ใช้มือตบหน้าขาตัวเอง 2 ข้างรัวและเร็ว 
        “ฟ้าร้อง” ให้กระทืบเท้าทั้ง 2 ข้างกับพ้ืนห้อง รัวและเร็ว 
        “ฟ้าผ่า” ให้ลุกขึ้นยืนชูกำปั้นข้างขวาเหนือศีรษะและพูดว่า “เปรี้ยง เปรี้ยง” รัว และเร็ว 
     “บ้ึม” ให้แต่ละคนลุกข้ึนวิ่งเปลี่ยนสลับท่ีนั่ง กับบุคคลที่อยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามให้เร็วท่ีสดุ  
3. ครูอาจจะชวนนักเรียนทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อมนี้สัก 2-3 รอบ และเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนกลับไปนั่งที่
เดิมให้เรียบร้อยก่อนที่จะชวนคิดดว้ยคำถามที่เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องน้ำว่า  “นักเรียนคิดวา่หลังจากท่ีลมพดั ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่าและฝนตก จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรขึ้น” 
4. ครูเริ่มการชวนคุยด้วยคำถามดงันี้  

1) แหล่งน้ำท่ีนักเรยีนรู้จักมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ: แม่น้ำ เขื่อน คลอง) 
2) นักเรียนสามารถนำน้ำในแหล่งน้ำเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ และนำมาใช้อะไรบ้าง (แนวคำตอบ: ได้ เช่น 

กิน อาบ แปรงฟัน เลี้ยงวัว) 
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ และให้ใบงานกิจกรรมท่ี 1 ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวันพรอ้มดัวยรูปภาพที่เตรียม
ไว้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนแตล่ะกลุม่ได้ค้นหาประโยชน์ของน้ำจากรูปภาพท่ีนำมาให้ โดยแต่ละกลุ่มจะได้ภาพท่ีไม่
เหมือนกัน อย่างไรกต็ามนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องตอบคำถาม 2 ขอ้ คือ  

1) ภาพที่นักเรียนแต่ละกลุม่ไดเ้ปน็ภาพอะไร   
2) น้ำในภาพมีความสำคญัและเปน็ประโยชน์ต่อวีถีชีวิตของเราอย่างไร  

6. ต่อจากน้ันครูให้ตัวแทนกลุม่นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยในเรื่องประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆ   
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปภาพที่แต่ละกลุ่มได้รบัและประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆ 
7. ครูเพิม่เตมิให้นักเรยีนดูคลิปวีดโีอในนาทีที่  1.27 - 3.39 https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA   
8. หลังจากท่ีดคูลิปเสรจ็แล้ว ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า  

1) นักเรียนจำอะไรจากคลิปได้บ้าง  
2) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

9. ครูเช่ือมโยงคำตอบของนักเรยีนและสรุปประเด็นสำคญัดังนี้  
• น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน สตัว์ หรือพืช  โดยร่างกายของเรานั้นมนี้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 โดยแต่ละคน

จะใช้น้ำจำนวน 100 ลติรต่อวัน  
• ประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆ ได้แก่  

o การเกษตรกรรม เช่นการทำนา การทำสวน การทำไร่  
o การเลีย้งสัตว์ เช่น การทำฟาร์มเลีย้งสัตว์ การเพาะพันธ์ุปลา การทำประมง   
o การคมนาคม เช่น การเดินทาง การขนส่งสินคา้ต่างๆ  
o การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เช่น การใช้ดื่ม ใช้อาบน้ำ ชำระล้างร่างกาย   

https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA
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o การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น การระบายความร้อน หรือชำระล้างของเสีย  
o การใช้น้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการแปรพลังน้ำจากเขื่อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า  

• การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวและนนัทนาการ เช่น น้ำตก บ่อน้ำพุร้อน เป็นต้น 
10. ครูให้นักเรยีนนึกถึงบ้านของนักเรียน  

- บ้านของนกัเรียนใช้ประโยชน์จากน้ำด้านใดมากท่ีสุด  
- จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรูอ้ะไร   
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• รูปภาพการใช้น้ำเพื่อการบริโภค เช่น รูปภาพน้ำดื่มในแก้วน้ำ น้ำท่ีเตรียมทำอาหาร การรดน้ำต้นไม้ การล้างหน้า การ 
      แปรงฟัน การอาบน้ำ การซักเสื้อผ้า การเดินทางน้ำ การใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม 
• ใบงานกิจกรรมที่ 1.1 ความสำคญัของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 
• สื่อ เรื่องประโยชน์และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า นาทีที่ 1.27-3.39 
      https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA   
• ใบความรู้ ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายความสำคญั
ด้วยการบอกประโยชน์ และจำแนก
ประเภทการใช้น้ำในการดำรงชีวิตได ้

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การคิด วิเคราะห์ สรุปผลและสื่อสาร
ความคิดด้วยการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA


 

 

๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K) :  นักเรียนอธิบาย
ความสำคญัด้วยการบอกประโยชน์ 
และจำแนกประเภทการใช้น้ำในการ
ดำรงชีวิตได ้

นักเรียนสามารถบอก 
อธิบายความสำคัญด้วย
การบอกประโยชน์ และ
จำแนกประเภทการใช้น้ำ
ในการดำรงชีวิตได้เอง
และถูกต้อง 

นักเรียนสามารถบอก
อธิบายความสำคัญด้วย
การบอกประโยชน์ และ
จำแนกประเภทการใช้น้ำ
ในการดำรงชีวิตได้แตต่้อง
ได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถบอก
อธิบายความสำคัญด้วย
การบอกประโยชน์ และ
จำแนกประเภทการใช้น้ำ
ในการดำรงชีวิตน้ำได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การคิด 
วิเคราะหส์รปุผลและสื่อสารความคิด
ด้วยการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

นักเรียนสามารถคิด  
วิเคราะห์ สรุปผลและ
สื่อสารหรือนำเสนอ
ความคิดของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
สมเหตุสมผล  

นักเรียนสามารถ คิด 
วิเคราะห์ สรุปผลและ
สื่อสารความคดิหรือ
นำเสนอได้ แต่ต้องได้รับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ สรุปความคิด
และไม่มั่นใจในการ
สื่อสารความคดิของ
ตนเอง  

ด้านคุณลักษณะ (A) : ความอยากรู้
อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน ตอบคำถาม
และใฝรู่้ ในการทำ
กิจกรรมตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน ตอบคำถาม
และใฝรู่้ ในการทำ
กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน ตอบคำถาม
และใฝรู่้ในระหว่างการทำ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 
 
 

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน สตัว์ หรือพืช  โดยร่างกายของเรานั้นมนี้ำ
เป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 โดยแตล่ะคนจะใช้น้ำจำนวน 100 ลิตรต่อวัน  

ประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆ ได้แก่  
(1) ด้านการเกษตรกรรม เช่นการทำนา การทำสวน การทำไร่  
(2) ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพาะพันธุ์ปลา 

การทำประมง   
(3) ด้านการคมนาคม เช่น การเดินทาง การขนส่งสินค้าต่างๆ  
(4) ด้านการใช้น้ำเพื ่อการอุปโภคและบริโภค เช่น การใช้ดื ่ม ใช้

อาบน้ำ ชำระล้างร่างกาย   
(5) ด้านการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น การระบายความร้อน 

หรือชำระล้างของเสีย การใช้น้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
การแปรพลังน้ำจากเขื่อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า  

(6) ด้านการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น น้ำตก บ่อ
น้ำพุร้อน เป็นต้น 

 
 

 
ภาพจาก  http://jirayu-jj.blogspot.com/2013/07/week-4-date-3-july-2013.html และ   
      https://pimjaiza.files.wordpress.com/2010/09/00000.gif  
 
 
 
 
 

http://jirayu-jj.blogspot.com/2013/07/week-4-date-3-july-2013.html%20และ
https://pimjaiza.files.wordpress.com/2010/09/00000.gif


 

 

๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
ที่มาของภาพ  :  https://www.osservatorioagroambientale.org/การทำนา-และการปลูกข้าว/ 

https://sites.google.com/site/6desf5gd684gf/home/kar-leiyng-satw 
https://www.bangkokbiznews.com/business/978274 
https://stock.newsplus.co.th/165762 
https://naichangmashare.com/2020/02/15/หลักการของ cooling tower/  
https://www.mots.go.th/News-view.php?nid=11426 

 
 

https://sites.google.com/site/6desf5gd684gf/home/kar-leiyng-satw
https://www.bangkokbiznews.com/business/978274
https://stock.newsplus.co.th/165762
https://naichangmashare.com/2020/02/15/หลักการของ%20cooling%20tower/
https://www.mots.go.th/News-view.php?nid=11426


 

 

๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ใบงานกิจกรรมที่ 1.1 ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ภาพที่นักเรียนไดเ้ป็นภาพอะไร   (บรรยายสั้นๆ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..... 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..... 

 
 
2) น้ำในภาพมีความสำคญัและเปน็ประโยชน์ต่อวีถีชีวิตของเราอย่างไร (ตอบเป็นข้อ ๆ)  

………………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..... 
 

 



 

 

๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 1 ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง น้ำในตัวเราและการขาดน้ำ    เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐานพ. ๔.๑ ป.๔/๑   อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ี 

ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภาพ 
มาตรฐานพ. ๔.๑ ป.๖/๑    แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ค ๑.๑ ป.๕/๒    แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปญัหาโดยใช้บัญญตัิไตรยางศ ์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การแก้โจทย์ปญัหาโดยใช้บัญญตัิไตรยางศ์  
มาตรฐาน ค ๑.๑ ป.๕/๔   หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วน และจำนวนคละ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)   : นักเรียนทราบอัตราส่วนของน้ำในร่างกายของตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การคิด วิเคราะห์ ฟัง ลงมือคำนวณ และการสรุป 
ด้านคุณลักษณะ (A) : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝรู่ ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

น้ำเป็นเรื่องจำเป็นกบัชีวิตเรา และเป็นสารอาหารที่มีความสำคญักับร่างกายของเราอย่างมาก เนื่องจากน้ำ
เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกๆ เซลล์ในรา่งกาย น้ำช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกาย ช่วยลำเลยีงอาหารที่
ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น  การดืม่น้ำอย่างเพียงพอในแต่
ละวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง   
ด้านที่ 3 การสื่อสาร   
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน (ด้วยความรู้ทางคณติศาสตร์ที่นำมาใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน) 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สจุริต  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน  



 

 

๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายผ่านการคำนวณนำ้ด้วยบญัญัตไิตรยางศ ์
2) เพื่อให้นักเรียนทราบปริมาณน้ำท่ีร่างกายต้องการด้วยสตูรการคำนวณผ่านน้ำหนักตัวของนักเรียนเอง 
3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การขาดนำ้ในร่างกายโดยการเปรียบเทยีบกบัการสญูเสียน้ำในผักและพืชที่นักเรียนเตรียมมา 

2. ครูชวนนักเรยีนทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนการเรียนรูด้้วยกิจกรรมเรียงลำดับ  เริม่จากการให้นักเรียนยืนในรูปตัว U  
โดยครูจะให้นักเรียนเรียงตามลำดบัจากด้านหนึ่งเป็นส่วนน้อยหรือลำดับต้นๆ ไปหาอีกด้านหนึ่งเป็นลำดับมากหรือลำดับท้าย 
โดยมีคำสั่งให้เรียงลำดับดังนี ้

▪ เรียงลำดับตามพยัญชนะแรกของช่ือเล่นของแต่ละคน 
▪ เรียงตามลำดับความสูง 
▪ เรียงลำดับตามน้ำหนักตัว  

3. ต่อจากน้ันครูเตรียมเครื่องช่ังน้ำหนักให้นักเรียนแต่ละคนช่ังน้ำหนักของตนเองทีละคน โดยให้แต่ละคนบันทึกน้ำหนักของ
ตนเองไว้ในสมดุเรยีนของตนเอง 
4. ครูทบทวนว่าจากกิจกรรมที่ 1.1 เรื่องความสำคญัของน้ำต่อชีวิตประจำวันของเรา  เราได้ดูคลิปเรือ่งดังกล่าว ซึ่งในคลิป
ดังกล่าวบอกว่าร่างกายของเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบร้อยละ 70  
5. ครูชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า  

1) นักเรียนดืม่น้ำวันละกี่แก้ว (แนวคำตอบ : โดยเฉลี่ยแล้วควรดื่มน้ำวนัละ 8 แก้ว อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า สำหรับ
ผู้ชาย ควรดืม่ให้ได้วันละ 3 ลิตรหรือประมาณ 12 แก้ว ส่วนผู้หญิง วันละ 2.2 ลติรหรือประมาณ 9 แก้ว ท่ีมา 
https://www.lokehoon.com/topic.php?q_id=205)  

2) หากนักเรียนดื่มน้ำมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ :  ปัสสาวะบ่อย เพราะร่างกายจะขับนำ้ทางปัสสาวะ 
และขับทางผิวหนังผา่นรูขุมขนคือทางเหงื่อ )  

3) หากนักเรียนดื่มน้ำน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น   (แนวคำตอบ : หนังเหี่ยว  ตาลึก  ลิ้น  ปาก  และคอแห้ง  และมักจะ
มีไข้สูง)  

6. ครูเช่ือมคำตอบของนักเรียนและอธิบายตามใบงาน เรื่องน้ำในตัวเราและการขาดนำ้ 
7. ครูอธิบายว่าครูจะสอนวิธีการคำนวณน้ำในร่างกายของเราด้วยการคำนวณแบบบญัญตัิไตรยางศ์ โดยครูอธิบายว่าหากในตัว
เรามีน้ำร้อยละ 70 หมายความว่า ถ้าคนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม น้ำในตัวเราก็หนักประมาณ 70 กิโลกรัม โจทย์ท่ีจะเป็น
ตัวอยา่งให้นักเรียนคำนวณคือ หากครูหนัก 60 กิโลกรัมจะมีน้ำในรา่งกายเท่าไหร่  การทำบัญญัตไิตรยางศ์มีหลักการว่า “นำ
สิ่งที่ต้องการหานั้นมาไว้ด้านขวามอืเสมอ และนำมาเทียบต่อ 1 หนว่ย”  ตัวอย่าง ถ้าน้ำหนัก 100 กิโลกรมั มีน้ำเป็น
ส่วนประกอบ 70 กิโลกรมั ถ้าน้ำหนัก 60 กิโลกรมัจะมีนำ้เป็นส่วนประกอบเท่าใด  
8. คุณครูชวนคิดด้วยคำถามว่า  

1) โจทย์นี้ต้องการให้นักเรียนหาอะไร (คำตอบคือน้ำในร่างกายของเรา ดังนั้นเราต้องเอาสิ่งที่หาไว้ขวามอื โดยให้เรา
เขียนลงไปในสมุดว่าน้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีน้ำจำนวน 70 กิโลกรมั 

2) ต่อจากนั้นเทียบ 1 หน่วย โดยการเขียนลงไปว่า 
      น้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีน้ำจำนวน 70 กิโลกรมั 

            หากน้ำหนัก 1 กิโลกรม จะมีน้ำ = 70 
                                               100 
3) ในโจทย์ถามว่า หากเรามีน้ำหนัก 60 กิโลกรมั เราจะมีน้ำในรา่งกายเท่าไหร่ เรากเ็ขียนเป็นบญัญัตไิตรยางศ์  

70    x  60 = 42 กิโลกรัม  
           100 

9. ครสูรุปว่าบญัญตัิไตรยางศ์เป็นการหาคำตอบด้วยการคำนวณ 3 บรรทัด  เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจมากขึ้นครูอยากให้นักเรยีน
ลองคำนวณน้ำหนักของน้ำในร่างกายนักเรียนท่ีได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้ว  (ครูให้เวลานักเรียน 10 นาที) เมื่อเสรจ็แล้วให้นักเรียนแต่
ละคนนำมาให้ครดูู เพื่อให้ครูทราบว่าเด็กเข้าใจวิธีการคำนวณแบบบัญญัตไิตรยางศ์หรือไม่  
10. ครูย้ำว่าเมื่อน้ำมีความสำคญัต่อร่างกาย สิ่งท่ีนักเรยีนต้องเรยีนรู้คือการคำนวณปรมิาณนำ้ที่ต้องกินต่อวัน  
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11. ครูอธิบายว่าการคำนวณปริมาณน้ำท่ีต้องกินต่อวัน  โดยมีสตูรคำนวณคือ น้ำหนักตัว(ก.ก)  x 2.2 x30  
     โดยการคำนวณมาจาก 

1) การน้ำหนักตัวหน่วยกโิลกรัมลงครึ่งหนึ่ง = น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หาร 2   
2) แล้วจึงนำไปแปลงเป็นปอนด์ ด้วยการคูณ 2.2 ซึ่งเป็นหน่วยเป็นออนซ ์
3) จากนั้นก็คำนวณเป็นมล.ด้วยการคูณ 30  
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ครูคำนวณโดยใช้น้ำหนัก 60 กิโลกรมัให้เป็นตัวอย่าง ต่อจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนลงมือ
คำนวณตามสตูรคณิตศาสตร์ข้างตน้ โดยใช้น้ำหนักของตัวเอง เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนแตล่ะคนนำมาให้ครูดู เพื่อให้ครู
ทราบว่านักเรียนเข้าใจการคำนวณปริมาณน้ำท่ีนักเรียนแต่ละคนตอ้งทานในแต่ละวันหรือไม่  

12. ครูชวนนักเรียนเรียนรู้เรื่องนำ้ที่เป็นส่วนประกอบของพืชและผกัโดยให้เด็กนำพืชและผักท่ีเตรียมมา เช่น เห็ด ผักกาดขาว 
พริก เป็นต้น ท้ังนี้พืชและผักนั้นควรเป็นพืชผักท่ีนักเรยีนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน และหาได้ง่าย  
13. ต่อจากนั้นให้นักเรยีนช่ังน้ำหนักพืชและผักเหล่านั้น ก่อนนำไปตากแดด ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า  “พืชและผักท่ีเรานำไป
ตากแดดนั้นจะเป็นอย่างไร”  
14. ในท้ายชั่วโมงเรียน ครูให้นักเรียนนำพืชและผักท่ีตากแดดนั้นกลับมาสังเกตดู  โดยครูมีคำถามในใบงานดังน้ี  

1) ลักษณะพืชและผักก่อนและหลังนำไปตากแดดมลีักษณะอย่างไร 
2) หากนำมาช่ังน้ำหนัก นักเรียนคดิวา่น้ำหนักพืชและผักหลังจากตากแดดเป็นอย่างไร ให้นักเรยีนช่ังน้ำหนักพืชและผัก

อีกครั้งหนึ่ง  
15. ครูสรุปเนื้อหาสำคัญอาท ิ

▪ ร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 ในในแต่ละวันร่างกายของเราต้องการน้ำ ซึ่งสามารถคำนวณ
ความต้องการได้ตามน้ำหนักตัวของพวกเรา  

▪ พืชและผัก มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์  
▪ การนำพืชผักไปตากแดดคล้ายกับการเกิดภาวะขาดนำ้ของมนุษย์ พืชที่ขาดน้ำก็จะแห้งตาย ในขณะที่ร่างกายของ

มนุษย์เมื่อขาดนำ้ก็จะเหีย่วแห้ง และตายได้เช่นกัน   
ดังนั้นในแต่ละวัน เราควรดื่มน้ำ กนิผักผลไม้ และอาหารที่มีน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน   

16. ครูชวนนักเรียนคดิว่าด้วยคำถามที่ว่า  
1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้ 
2) นักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  

 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• อุปกรณ์การทดลอง ไดแ้ก่ เครื่องช่ังน้ำหนัก ตาช่ังขนาดเล็ก พืชและผักท่ีมีอยู่ในชุมชน 
• ใบงานกิจกรรม 1.2 น้ำในตัวเราและการขาดน้ำ 
• หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5  
• หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 
• ใบความรู้ เรื่องน้ำในตัวเราและการขาดน้ำ 
ที่มาเนื้อหา : https://www.scimath.org/article-biology/item/534-water28 
ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/healthdd4u/Home/kheruxng-krxng-na-hexagon และ 
https://twitter.com/khruzee/status/1052391999377006592 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scimath.org/article-biology/item/534-water28
https://sites.google.com/site/healthdd4u/Home/kheruxng-krxng-na-hexagon%20และ
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนมีความรูเ้รื่องสัดส่วนของน้ำใน
ร่างกายและปริมาณน้ำท่ีร่างกาย
ต้องการ รวมถึงการขาดนำ้ของร่างกาย
ได ้

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การคิด วิเคราะห์ ฟัง ลงมือคำนวณ
และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): ความอยากรู้
อยากเห็นและความสนใจใฝ่เรียนรู ้ 

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนสามารถ
อธิบายน้ำในร่างกายและปริมาณน้ำท่ี
ร่างกายต้องการ และการขาดน้ำของ
ร่างกายได ้

นักเรียนสามารถอธิบาย
สัดส่วนของน้ำต่อร่างกาย 
และปรมิาณของน้ำท่ี
ร่างกายต้องการ รวมถึง
การขาดน้ำของร่างกายได้
อย่างถูกต้อง และอธิบาย
ได้ด้วยตนเอง 

นักเรียนอธิบายสัดส่วน
ของน้ำต่อร่างกาย และ
ปริมาณของน้ำท่ีร่างกาย
ต้องการ รวมถึงการขาด
น้ำของร่างกายได้  แต่
ต้องได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายสัดส่วนของน้ำต่อ
ร่างกาย และปริมาณของ
น้ำท่ีร่างกายต้องการ 
รวมถึงการขาดน้ำของ
ร่างกายได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  การคิด 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือคำนวณ และการ
สรุป 

นักเรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ ลงมือคำนวณ 
สัดส่วนของน้ำต่อร่างกาย 
และปรมิาณของน้ำท่ี
ร่างกายต้องการ รวมถึง
สรุปการขาดน้ำของ
ร่างกายได ้

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สัดส่วนของน้ำต่อร่างกาย 
และปรมิาณของน้ำท่ี
ร่างกายต้องการ รวมถึง
สรุปการขาดน้ำของ
ร่างกายได ้

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายสรุปสัดส่วนของ
น้ำต่อร่างกาย และ
ปริมาณของน้ำท่ีร่างกาย
ต้องการ รวมถึงสรุปการ
ขาดน้ำของร่างกายได้  

ด้านคุณลักษณะ (A): อยากรู้อยาก
เห็น และสนใจใฝ่เรียนรู้   

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการ
ใฝ่รู ้
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ใบความรู้ เรื่องน้ำในตัวเราและการขาดน้ำ 

 
น้ำ เป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรา และจำเป็นต่อกับ
ร่างกายของเราอย่างมาก น้ำเป็นสารอาหารที่มี
ความสำคญัต่อรา่งกายเป็นอย่างมาก  เนื่องจากน้ำ
เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุก ๆ เซลล์ใน
ร่างกาย  ช่วยในการนำของเสียออกจาก
ร่างกาย  ช่วยลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วน
ต่างๆของร่างกาย ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกาย เป็นต้น  ข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าถ้าเรา
ขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีเราก็เสียชีวิตแล้ว  ถ้า
ขาดอาหารแล้วร่างกายจะอยู่ได้หลายสปัดาห์ แต่ถ้า
ขาดน้ำแล้วไม่เกิน 2 สัปดาห์เรากเ็สียชีวิตเช่นกัน  
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยของเหลวประมาณ
ร้อยละ 60 – 70 ของน้ำหนักตัว หรือเป็นน้ำเสีย 2 ส่วนใน 3 ส่วน นำ้ครึ่งหนึ่งจะอยู่ในเซลล์ตา่ง ๆ ท่ัวร่างกาย  เช่น  ใน
เลือด น้ำเหลือง เนื้อเยื่อ ลำไส้ ตับ ไต กระเพาะปสัสาวะ เป็นต้น 
หน้าท่ีของน้ำในร่างกาย มีหน้าทีห่ลายประการ  เช่น 
1. เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเซลล์ทั่วร่างกาย 
2. เป็นส่วนประกอบของเลือด  น้ำเหลือง  น้ำดี  น้ำย่อยอาหาร  เหง่ือ  ปัสสาวะ  และน้ำต่างๆ ท่ัวร่างกาย 
3. ทำหน้าที่ละลายอาหารที่ย่อยแล้วและแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดที่ลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด 
4. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำอาหารและออกซเิจนไปเลี้ยงเซลล์  และนำของเสียตา่ง ๆ ในร่างกายไปขบัถ่ายในอวัยวะต่าง ๆ 
เช่น  ปอด  ผิวหนัง  และไต 
5. ช่วยหล่อลื่นให้อวัยวะต่าง ๆ มกีารเคลื่อนไหวได้ดีและทำงานได้ตามปกติ  เช่น น้ำในข้อต่อ  ในช่องท้อง  ในช่องปอด 
6. ทำหน้าที่ควบคุมอณุหภมูิของรา่งกายให้คงที่ตลอดเวลา  รวมทั้งทำให้ร่างกายสดชื่น 
 
น้ำทำหน้าท่ีสารพดัอย่างเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ  แตน่้ำในร่างกายของเรานั้นไม่ได้มีจำนวนคงที่
ตลอดไป  น้ำจะสูญออกไปจากร่างกายของเรา ตลอดเวลาเช่นกัน โดยสญูเสยีออกไปทางปัสสาวะ 1.5  ลิตร 
อุจจาระ  0.1   ลิตร ปอด(หายใจเป็นไอน้ำ)  0.4   ลิตร และเหง่ือ 0.6 ลิตรรวมประมาณ 2.6  ลติร  ซึ่งก็นับว่ามาก
พอสมควร  เพราะฉะนั้นเราจำเปน็ต้องรับน้ำเข้าไปชดเชยกับส่วนทีสู่ญเสียไปเช่นกัน โดยเราต้องดื่มนำ้วันละประมาณ 2 
ลิตร  นอกจากได้จากดื่มแล้ว  อาหารต่าง ๆ รวมถึงผลไม้ที่ เช่น แตงโม ท่ีเรารับประทานในแตล่ะวันกม็ีน้ำเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วยแล้ว    
 
ถ้าร่างกายขาดน้ำหรือรับน้ำไม่เพยีงพอ  ร่างกายก็จะแสดงอาการออกมา เช่น คอแห้ง  กระหายน้ำ  และอาจจะ
นำไปสู่ สภาวะแห้งน้ำ คือ หนังเหี่ยว  ตาลึก  ลิ้น  ปาก  และคอแห้ง  และมักจะมีไขสู้ง อย่างไรก็ตามการดืม่น้ำไม่ใช่ว่าเรา
จะดื่มครั้งเดียวในปริมาณ  2 ลติร เราต้องค่อย ๆ ดืม่เข้าไปเป็นระยะ ๆ  การดื่มนำ้บ่อยครั้ง เพื่อช่วยรักษาความสดชื่นของ
ร่างกายได ้
 
ดังนั้นการคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องกินต่อวันจึงมีความสำคัญ  โดยมีสตูรคำนวณ ซึ่งคำนวณมาจาก 
น้ำหนักตัวหน่วยกิโลกรัมหารลงครึ่งหนึ่ง    แล้วจึงนำไปแปลงเป็นปอนด์ ด้วยการคูณ 2.2 ซ่ึงเป็นหน่วยเป็นออนซ์ 
จากนัน้ก็คำนวณเป็นมล.ด้วยการคูณ 30  ดังภาพด้านล่างนี้  
 

 
 



 

 

๑๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 

 
 
ที่มาเนื้อหา : https://www.scimath.org/article-biology/item/534-water28 
ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/healthdd4u/Home/kheruxng-krxng-na-hexagon และ 
https://twitter.com/khruzee/status/1052391999377006592  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scimath.org/article-biology/item/534-water28
https://sites.google.com/site/healthdd4u/Home/kheruxng-krxng-na-hexagon%20และ
https://twitter.com/khruzee/status/1052391999377006592


 

 

๑๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ใบงานกิจกรรม 1.2 น้ำในตัวเราและการขาดน้ำ 

 
คำถามเพื่อการเรียนรู้ 4 ข้อ 
1) ถ้าน้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีนำ้เปน็ส่วนประกอบ 70 กิโลกรมั ถ้าน้ำหนักตัวของนักเรียน ……  กิโลกรัม ร่างกายของ

นักเรียนจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบจำนวนกี่กิโลกรมั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ถ้านักเรียนมีน้ำหนัก ……. กิโลกรมั ร่างกายของนักเรียนต้องการน้ำปริมาณวันละกีม่ิลลิลติร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ลักษณะพืชและผักก่อนและหลังนำไปตากแดดมลีักษณะอย่างไร (อธิบาย) 

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

4) หากนำมาช่ังน้ำหนัก นักเรียนคดิวา่น้ำหนักพืชและผักก่อนและหลังจากตากแดดเป็นอย่างไร  (อธิบาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

๑๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 1 ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การติดเชื้อโรคและการล้างมือ   เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน พ ๔.๑ ป.๓/๑   อธิบายการติดต่อและวิธีการ ป้องกันการแพร่กระจายของโรค  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การติดต่อและวิธีการป้องกัน การแพร่กระจายของโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  ป.๔/๑   อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและการจดัสิ่งแวดล้อมที่ 

ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ 
มาตรฐาน พ ๔.๑ ป.๕/๑   แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :   ความสำคญัของการปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิแห่งชาติ 
มาตรฐาน พ.๔.๑ ป.๕/๔   ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบอ่ยในชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :   การปฏิบัตตินในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ไขห้วัด เป็นต้น 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้  (K)  : นักเรียนเรียนรู้ความสำคัญของการล้างมือ เพื่อการป้องการการลุกลามของเชื้อโรค 
ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การคิด วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ สรุป และสื่อสาร 
ด้านคุณลักษณะ (A) : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝรู่้   

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

เชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค  รวมถึงโรคอื่นๆ ที่มี
ผลร้ายต่อมนุษย์ เช่น โรคโควิด-19 ซึ่งทำให้มนุษย์ติดเชื้อทางเดินหายใจ มักจะมาจากการที่มนุษย์ใช้มือหยิบสิ่งของ
เข้าปาก หรือใช้มือสัมผัสเชื้อโรคซึง่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ส่งผลให้เช้ือโรคเหลา่นั้นเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ อย่างไร
ก็ตามมนุษยส์ามารถป้องกันเช้ือโรคต่างๆได้ ด้วยการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี การตระหนักถึงสุขอนามัย
ที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาความสะอาด การที่มีความรู้เรื่องสุขอนามัยและการเผยแพร่
เรื่องการล้างมือท่ีถูกวิธี โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย สามารถช่วยหลายๆชีวิตของเด็กๆ บนโลกนี้ได้  

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง   
ด้านที่ 3 การสื่อสาร   
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน (ด้วยความรู้ทางคณติศาสตร์ที่นำมาใช้ใน 
           ชีวิตประจำวัน) 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สจุริต 
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 



 

 

๑๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
• ครูเริม่ด้วยการชวนนักเรียนทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมปลูงรู 
• ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ยกมอืข้างซ้ายกำหลวมๆ มือขวาช้ีนิ้วขวาเหนือมือซ้าย ของคนข้างๆ โดยครูเรยีกท่าน้ีว่าท่าเตรียม 

1) เมื่อครูพดูว่า “ปูอยู่เหนือรู” ให้อยู่ในท่าเตรียม  
2) เมื่อครูพดูว่า “ปูวนรอบปากร”ู ให้เอาน้ิวช้ีแตะแล้ววนรอบปากรู 
3) เมื่อครูพดูว่า “ปูเข้ารู” ให้เอานิ้วช้ีเข้าไปในกำมือของคนข้างๆ  
4) เมื่อครูพดูว่า “รูหนีบปู” ให้รีบชักนิว้ออก ขณะเดียวกันมือซ้ายกพ็ยายามจับนิ้วคนข้างๆ ใหไ้ด้  
ที่มา : https://inskru.com/idea/-MJRzYLs01PhnIKpNPiA 

• ครูทำกิจกรรมสัก 1-2 รอบพอกระตุ้นให้นักเรยีนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเมื่อเล่นเสรจ็แล้ว ครูชีแ้จงวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
1) เพื่อให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อการป้องกันโรค 
2) เพื่อให้นักเรียนปฏิบตัิทักษะการลา้งมือท่ีถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

• ต่อจากนั้นครูชวนคิดด้วยคำถามวา่ นักเรียนคิดว่ากจิกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการแพร่เช้ือโรคอยา่งไร (แนวคำตอบ เราใช้มือ
สัมผสัมือผู้อื่น หรือสิ่งอ่ืนๆ มากมาย ซึ่งทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ มือจึงเป็นช่องทางในการรับเชื้อโรคจากผู้อื่น)  

• ก่อนท่ีจะเรียนรู้ต่อไป ครูให้นักเรยีนแต่ละคนทำความสะอาดมือของตนเองด้วยเจล ล้างมือท่ีครูเตรียมมา  
• ต่อจากนั้นครูชวนนักเรยีนคิดด้วยคำถามว่า 

1) ถ้าเพื่อนหนึ่งคนเป็นหวัด แล้วมานัง่เล่นเกมรูลงรูกับเรา เราจะสามารถติดหวดักับเพื่อนได้หรือไม่?  
นักเรียนคิดวา่เราจะตดิหวัดจากเพื่อนผ่านทางไหนได้อีกบ้าง    (แนวคำตอบ : ได้ ถ้าเราดืม่น้ำแก้วเดียวกับเขา  ถ้าคนเป็นหวัดจาม
ใส่เรา หรือหากเขาไอแล้วใช้มือเปล่าๆ ปิดบางจมูกแล้วมาจับมือเรา เราก็ใช้มือของเราสมัผสัหน้าตาหรอืหยิบของใส่ปาก)     
• ครูชวนนักเรียนทำความเข้าใจเรื่องการแพร่ของเชื้อโรคผ่านการลงมอืทำ โดย ครั้งแรก เริ่มจากการใหป้้ายสลีงบนมือของ

นักเรียนรวมไปถึงหลังมือต่อจากนัน้ให้เด็กจับมือเพื่อน แล้วใหเ้พื่อนคนนั้นจับมือเพื่อนข้าง ๆ ต่อ ๆ กนัไป เมื่อครบรอบวง
แล้ว จึงถามนักเรียนวา่ ใครมสีีที่มอืบ้าง  ครูอธิบายว่าสีเปรียบเหมือนกับเชื้อโรค และการจับมือเพื่อนทำให้เช้ือโรคจากตัว
เราแพร่กระจายไปสู่เพื่อนๆ  

• ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมอีกครั้ง โดยในครั้งท่ี 2 ป้ายสีลงบนมือของนักเรียนเหมือนเดิม แต่ให้นักเรยีนล้างมือก่อนท่ีจะ
จับมือเพื่อน เพื่อนที่ถูกป้าย ก็ล้างมือก่อนจะจับมือเพื่อนอีกครั้ง   

• เมื่อครบรอบวงแล้ว จึงถามนักเรยีนว่า  
1) ใครมีสีที่มือบ้าง   
2) นักเรียนคิดวา่ครั้งที่ 1 กับครั้งท่ี 2 มีอะไรที่ต่างกัน  

• ครูสรุปวา่สเีปรียบเหมือนกับเช้ือโรค และการจับมือเพื่อนทำให้เชื้อโรคจากตัวเราแพร่กระจายไปสู่เพื่อนๆ แต่ครั้งที่ 2 เรา
หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดว้ยการล้างมือ 

• ครูชวนนักเรียนดคูลิปการล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
https://www.facebook.com/watch/?v=2646988218687744 
โดยหยดุคลปิเป็นช่วงๆ เพื่อให้เด็กได้ทำตามอย่างถูกต้อง 

• ครูสรุปเนื้อหาสำคัญ  
▪ นักเรียนสามารถสัมผัสเชื้อโรคและแพร่เช้ือโรคผ่านมือของนักเรยีน ซึ่งเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น   
▪ เมื่อเราจับของเล่น และเผลอนำไปกัดเล่น ทำให้เพื่อนที่มาเล่นต่ออาจติดเช้ือโรคตาม ๆ กันจากของเล่นช้ินนั้น  

แต่นักเรียนสามารถป้องกันเช้ือโรคได้ด้วยการล้างมือ  
▪ การล้างมือยังช่วยป้องกันโรคที่เกีย่วข้องกับอาหาร เช่นโรคท้องร่วง ที่แพร่กระจายผ่านอาหาร การปนเปื้อนของน้ำ 

ผ่านมือของเราทีไ่ม่สะอาดและหยบิสิ่งนั้นมากิน  
▪ การล้างมือสามารถปกป้องนักเรียนจากการเจ็บป่วยและยังปกป้องคนท่ีนักเรียนเจอในแตล่ะวัน 

• ครูชวนนักเรียนคดิว่าด้วยคำถามทีว่่า  
1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้ 
2) นักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 

https://inskru.com/idea/-MJRzYLs01PhnIKpNPiA
https://www.facebook.com/watch/?v=2646988218687744


 

 

๑๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• เจลล้างมือ / สีที่มลีักษณะเป็นผง / อ่างน้ำท่ีมีน้ำอยู่ในนั้นเพื่อสะดวกต่อการล้างมือ / ผ้าเช็ดมือ  
• ใบงานกิจกรรมที่ 1.3 การติดเชื้อโรคและการล้างมือ (ครบตามจำนวนนักเรียน) 
• คลิป https://www.facebook.com/watch/?v=2646988218687744 
• หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน 4-5 
• ใบความรู้ การตดิเช้ือโรคและการล้างมือ 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการ
ล้างมือและลงมือฝึกการลา้งมือท่ี
ถูกต้อง 

ใบกิจกรรม และการลงมือทำ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การคิด 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ สรุปและ
สื่อสาร 

ใบกิจกรรม และการสังเกตในช้ันเรียน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจ
ใฝ่รู้  

การสังเกต/แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนสามารถ
อธิบายขั้นตอนของการล้างมือและลง
มือฝึกปฏิบตัิในการลา้งมือท่ี
ถูกต้อง เพื่อการป้องการการลุกลาม
ของเชื้อโรคได ้

นักเรียนสามารถอธิบาย
อธิบายขั้นตอนของการ
ล้างมือและลงมือฝึก
ปฏิบัติในการล้างมือท่ี
ถูกต้อง เพื่อการป้องการ
การลุกลามของเชื้อโรคได้
เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของการล้างมือ
และลงมือฝึกปฏิบตัิใน
การล้างมือท่ีถูกต้อง เพื่อ
การป้องการการลุกลาม
ของเชื้อโรค แต่ต้องไดร้ับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถ
สามารถอธิบายขั้นตอน
ของการล้างมือและลงมือ
ฝึกปฏิบัติในการล้างมือท่ี
ถูกต้อง เพื่อการป้องการ
การลุกลามของเชื้อโรคได้   

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การคิด 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ สรุป และ
สื่อสาร  

นักเรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ
และสรุปขั้นตอนของการ
ล้างมือเป็นภาพและการ
บรรยายได้ทั้ง 7 ขั้นตอน 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึง สามารถคิด 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ
และสรุปขั้นตอนของการ
ล้างมือเป็นภาพและการ
บรรยายได้ทั้ง 7 ขั้นตอน   

นักเรียนไม่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ ฟัง ลงมือทำ
และสรุป ขั้นตอนของการ
ล้างมือเป็นภาพและการ
บรรยายได้ทั้ง 7 ขั้นตอน    

ด้านคุณลักษณะ (A):  ความอยากรู้
อยากเห็น / ความสนใจใฝรู่ ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการ
ใฝ่รู ้

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=2646988218687744


 

 

๑๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ใบความรู้ การติดเชื้อโรคและการล้างมือ 

 
เราทุกคนสามารถสัมผัสเชื้อโรคและแพรเ่ชื้อโรคผา่นมือของเรา ซึ่งเช้ือโรคเป็นสิ่งท่ีเรามองด้วยตาเปลา่ไม่

เห็น  เมื่อเราจับของเล่น และเผลอนำไปกัดเล่น ทำให้เพื่อนที่มาเลน่ต่ออาจติดเชื้อโรคตามๆกันจากของเล่นช้ินนั้น  แต่เรา
สามารถป้องกันเช้ือโรคได้ด้วยการล้างมือ  

การล้างมือยังช่วยป้องกันโรคที่เกีย่วข้องกับอาหาร เช่นโรคท้องร่วง ที่แพร่กระจายผ่านอาหาร การปนเปื้อนของ
น้ำ ผ่านมือของเราที่ไม่สะอาดและหยิบสิ่งนั้นมากิน การลา้งมือสามารถปกป้องเราจากการเจ็บป่วยและยังปกป้องคนท่ีเรา
เจอในแต่ละวัน 
 วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนมีดังนี ้ 

1) ฝ่ามือถูกัน  
2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว  
3) ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว 
4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
5) ถูน้ิวหัวแม่โป้งโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 
7) ถูรอบข้อมือ 

ที่มา :  https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/wash-hands-7-steps/ 



 

 

๑๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงานกิจกรรมที่ 1.3 การติดเชื้อโรคและการล้างมือ 
 
1) ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลที่สำคัญ 3 ข้อว่าทำไมนักเรียนจึงต้องล้างมือให้สะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2) ให้นักเรียนวาดภาพพร้อมอธิบายขั้นตอนการล้างมือแต่ละขั้นตอนตามที่นักเรียนเข้าใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

หน่วยที่ 2 
น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ 2 น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง น้ำที่มีอยู่ในโลก     เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ค ๑.๑ ป.๕/๙  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญัหา ร้อยละไมเ่กิน ๒ ข้ันตอน ร้อยละหรือเปอรเ์ซ็นต์  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การอ่านและการเขียนร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์ – การแกโ้จทย์ปญัหาร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๑  เปรียบเทยีบปริมาณน้ำในแตล่ะแหล่งและระบุปริมาณน้ำท่ีมนุษยส์ามารถนำมาใช้ 
 ประโยชนไ์ด้  

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีท้ังแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และแหล่งนำ้ใต้ดิน เช่น น้ำในดินและนำ้บาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ 
๙๗.๕ ซึ่งอยู่ในมหาสมุทร และแหล่งน้ำอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ช้ันดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน 
ความช้ืนในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๒  ตระหนักถึงคณุค่าของน้ำ โดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์

น้ำ  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง:   น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมากจึงควรใช้น้ำอย่างประหยดัร่วมกัน อนุรักษ์

น้ำ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๓  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมนุเวียนของน้ำในวัฏจักรของน้ำได ้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำท่ีมีแบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใตด้นิ โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตวส์่งผล
ต่อวัฏจักรน้ำ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๕  เปรียบเทยีบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจากข้อมลูที่รวบรวมได้  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ฝน หิมะ ลูกเห็บเป็นหยาดนำ้ฟ้า ซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน
เกิดจากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน จนอากาศไมส่ามารถพยุงไว้ไดจ้ึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็น
ผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนกัมากขึ้น จนเกินกว่าอากาศจะพยงุไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บเกดิจากหยดน้ำที่เปลีย่นสถานะเป็น
น้ำแข็ง แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมา ในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ศ  ๑.๑ ป.๔/๗  วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุน่และสีวรรณะเย็นถ่ายทอดคามรูส้ึกและจินตนาการ   
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :    อิทธิพลของสี การเลือกใช้สีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึก

ผ่านการวาดภาพถ่ายทอดความรูส้ึกและจินตนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๑  สำรวจข้อมลูทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้แผนผัง แผนท่ีและรูปถ่าย 
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน /แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย /ความสมัพันธ์ขอตำแหน่ง
ระยะ ทิศทาง  



 

 

๒๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๒ วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีสำคัญในบรเิวณโรงเรยีนและชุมชน  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานท่ีราชการ 

ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๔/๑   สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย   
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 มาตรฐาน ส. ๕.๑ ป.๔/๓   อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ สถานท่ีสำคัญในจังหวัด  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :    ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคญั ในจังหวัด  
 มาตรฐาน ส ๕.๒ ป.๔/๑   วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลตอ่การดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  : นักเรียนบอกแหล่งท่ีมา แยกประเภทน้ำ และบอกสดัส่วนของน้ำบนโลกท่ีสามารถ    
อุปโภคบรโิภคได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สื่อสารและสรุป 

ด้านคุณลักษณะ (A)  : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝรู่ ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรหมุนเวียน แต่ร้อยละ 
97 ของปริมาณทั้งหมดบนโลกเปน็น้ำทะเลในมหาสมุทร มีส่วนเหลอืเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นท่ีเป็นน้ำจืด ซึ่งหากแบ่งน้ำจืด
ออกเป็น 100 ส่วนประมาณ 68.7 ส่วนถูกกักเก็บในรูปแบบนำ้แข็ง หิมะ อีก 30.1 ส่วนเป็นน้ำใต้ดนิและประมาณ 0.9 
ส่วนเป็นความชื้นในดินและชั้นบรรยากาศ ดังนั้นจึงเหลือน้ำจืดเพียง 0.3 ส่วนเท่านั้นท่ีเป็นน้ำผิวดินท่ีมนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชนไ์ด้ (USGS, 2016) โดยกิจกรรมนีเ้ป็นการสาธิตสัดส่วนของน้ำท่ีสามารถให้อุปโภคบรโิภคได้บนโลก 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง ด้านท่ี 2 การคิดขั้นสูง  

ด้านที่ 3 การสื่อสาร ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  

ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ 

1)  เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถบอกแหล่งที่มาของน้ำและแยกประเภทของแหล่งที่มาของน้ำได้ 
2)  เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถบอกสดัส่วนของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้  โดยสามารถเช่ือมโยงกับเศษสว่น ร้อยละ  
และเปอร์เซ็นต์   

2.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุม่เขียนแหล่งน้ำที่มีอยู่บนโลกนี้ให้มากท่ีสุดในกระดาษ โดยเขียนเป็นข้อๆ 
ลงมา ครูให้ระดมความคดิในกลุ่มย่อย 5 นาที  
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3.เมื่อเสร็จแล้ว ครูให้แต่ละกลุม่ผลัดกันบอกแหล่งน้ำท่ีมีบนโลกนี้ โดยต้องไมซ่้ำกัน โดยกลุ่มทีส่ามารถบอกจำนวนแหล่งนี้ได้
มากที่สุด จะเป็นกลุม่สดุท้าย ครูกจ็ะให้เพื่อนๆ ปรบมือให้ 
ขั้นที่ 1 การยึดโยงผู้เรียนกับประสบการณ์เดมิ 
4.ครเูกริ่นนำว่าแม้ในโลกนี้จะมีแหล่งน้ำมากมาย แต่น้ำท่ีมีอยู่นั้นอาจจะไม่สามารถนำมากินได้  
5.ครูนำลูกโลกหรือแผนท่ีโลกมาประกอบการอธิบาย โดยครูให้นักเรยีนดูลูกโลกหรือแผนท่ีโลก แล้วใหส้ังเกตด้วยคำถามว่า 
“ระหว่างพ้ืนดินกับพ้ืนน้ำ อย่างไหนท่ีมีมากกว่ากัน” (แนวคำตบคอื พื้นน้ำ ดูจากพื้นท่ีสีฟ้าบนลูกโลกหรือแผนที่)   

• ครูอธิบายว่าร้อยละ 70 ของโลกปกคลุมไปด้วยผืนน้ำ แต่น้ำทั้งหมดบนโลกร้อยละ 97 เป็นน้ำเค็มส่วนร้อยละ 2 
เป็นน้ำแข็ง และอีกหรือน้อยกว่ารอ้ยละ 1 คือท่ีใช้อุปโภคบริโภค และได้มาจากน้ำใต้ดินแม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ  

• เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น ครอูธิบายด้วยการถือแก้วน้ำและช้อนชาขึ้นมาให้เห็นถึงความแตกตา่ง น้ำในแก้ว
หมายถึงน้ำท้ังหมดบนโลก และนำ้ในช้อนชาแสดงถึงน้ำจืดบนโลกสำหรับพวกเราทุกคน    

• ครูชวนให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตดว้ยคำถามว่า “จากการเปรียบเทียบดังกล่าว นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”  
ขั้นที่ 2 การประยุกต์ใช้ 
 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกกลุ่มย่อย แจกปากกามาร์กเกอร์คนละอัน และกระดาษสเีขียวและสีน้ำเงินอย่างละแผ่น  

• ครูอธิบายว่ากระดาษสีน้ำเงินหมายถึงน้ำดื่มสามารถใช้บรโิภคได้ และกระดาษสีเขียวแสดงถึงน้ำท้ังหมดบนโลก
และขอให้นักเรยีนกิจกรรมฉีกกระดาษออกจำนวน 100 ช้ิน โดย 97 ช้ินเป็นสีเขียว และ 3 ช้ินเป็นสนี้ำเงิน  

• จากนั้นให้ถามเด็กนักเรียนให้ประเมินว่ากี่ช้ินท่ีสามารถดืม่ได้ และกี่ช้ินท่ีดื่มไมไ่ด้ เมื่อประเมินเสร็จกอ็ธิบายว่า 3 
ช้ินของกระดาษสีน้ำเงิน หมายถึงจำนวนน้ำท่ีดื่มได้ รวมถึงภเูขาน้ำแข็ง น้ำลำธาร แม่น้ำ น้ำบาดาล ทะเลสาบ และนำ้ใน
บรรยากาศ 97 ช้ินของกระดาษสเีขียว หมายถึงน้ำนำท่ีดื่มไมไ่ด้  
6.ครูบอกรายละเอียดของน้ำท่ีดื่มได้ โดยนำกระดาษ 3 แผ่นสีน้ำเงินมาแบ่งดังนี้  

• 2 ช้ินคือน้ำท่ีเป็นน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็งธารน้ำแข็ง หรือน้ำท่ียากที่จะนำมาใช้  
• 1 ช้ินแสดงถึงน้ำท่ีสามารถใช้ได้ เช่นจากแม่น้ำ ลำธาร น้ำบาดาล น้ำท่ีอยู่บนพื้นผิวชนิดอื่น ๆ  

7.ครูขอให้นักเรียนใช้ปากกามาร์กเกอร์ระบาย 1 ช้ินบนกระดาษสีนำ้เงิน ที่แสดงถึงน้ำจืดทั้งหมดบนโลกสำหรับคน พืช และ
สัตว์ต่าง ๆ  น้ำพวกนี้ เป็นน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บในช้ันหินใต้ดิน และในแม่น้ำ ลำธาร(น้ำบนพ้ืนผิว)   
8.ครสูรุปว่านำ้จืดทั้งหมดบนโลกที่สามารถนำมาใช้บริโภคและอุปโภคไดม้ีน้อยนิด เป็นทรัพยากรที่มจีำกัด และสามารถใช้และ
หมดไปได้ ดังนั้นเราก็ควรที่จะรักษาน้ำให้สะอาดและปลอดภัย และมีใช้ได้อย่างเพียงพอ  
9.ครเูพิ่มเตมิเรื่องการอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอรเ์ซ็นต์ โดยเปิดคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=dtLfo8QsRk8   
10. ครูอธิบายตามคลปิให้นักเรียนเข้าใจ และเมื่อเปิดคลิปจบแล้ว ครูนำข้อความข้างต้นที่อธิบายว่า “ร้อยละ 97 ของ
ปริมาณทั้งหมดบนโลกเป็นน้ำทะเลในมหาสมุทร มสี่วนเหลือเพียงรอ้ยละ 3 เท่านั้นท่ีเป็นน้ำจืด ซึ่งหากแบ่งน้ำจืดออกเป็น 
100 ส่วนประมาณ 68.7 ส่วนถูกกักเก็บในรูปแบบน้ำแข็ง หิมะ อีก 30.1 ส่วนเป็นน้ำใต้ดิน และประมาณ 0.9 ส่วนเป็น
ความช้ืนในดินและช้ันบรรยากาศ ดังนั้นจึงเหลือน้ำจดืเพียง 0.3 ส่วนเท่านั้นที่เป็นน้ำผิวดิน ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชนไ์ด้”  

• ให้นักเรียนเขียนเป็นร้อยละให้เป็นเศษส่วนและเปอรเ์ซ็นต์  
1) ร้อยละ 97 เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร และเป็นเปอร์เซ็นตไ์ด้อย่างไร 
2) ร้อยละ 3 เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร และเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร 
3) ร้อยละ 68.7 เขียนเป็นเศษสว่นได้อย่างไร และเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร  
4) ร้อยละ 30.1 เขียนเป็นเศษสว่นได้อย่างไร และเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร  
5) ร้อยละ 0.9 เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร และเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยา่งไร  
6) ร้อยละ 0.3  เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร และเขียนเป็นเปอร์เซน็ต์ได้อยา่งไร  

11.ครูสรุปเนื้อหาท่ีเป็นประเด็นสำคัญตามใบความรู้ ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน  และย้ำว่าเมื่อน้ำจืดมีอย่างจำกัด 
และมโีอกาสที่จะหมดไปจากโลกนี ้นักเรียนควรจะใช้น้ำแบบประหยดั  
12.จากการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า นักเรยีนคดิว่า 

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
3) ให้นักเรียนตอบแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยดัมาคนละ 3 ข้อ 
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 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
อุปกรณ์ 

● แผนที่โลก หรือลูกโลก  
● แก้วน้ำหนึ่งใบหรือเหยือก – 3.8-ล)  – เติมน้ำแล้ว  
● ช้อนแกง (ช้อนสั้น) 1 อัน (ความจุ 15 มิลลิลติร)  
● กระดาษสีเขียวและสีน้ำเงิน ในปริมาณตามจำนวนนักเรยีน  
● ปากกามาร์กเกอรส์ีดำหรือสีเทยีน  

แหล่งการเรียนรู้ 

• หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 

• คลิปเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.5 เรื่อง การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอรเ์ซ็นต์ 
https://www.youtube.com/watch?v=dtLfo8QsRk8   

 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนเข้าใจคำว่าเศษส่วน ร้อยละ และ
เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสามารถบอกสดัส่วนของน้ำ
บนโลกท่ีสามารถให้อุปโภคบรโิภคได้   

ใบงาน และการสังเกต ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต  คดิ วิเคราะห์ เปรยีบเทียบ คำนวณ 
สื่อสาร และสรุป 

ใบงาน และการสังเกต ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / บันทึกหลัง
การสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียน
สามารถบอกและแยก
ประเภทแหล่งน้ำ รวมถึง
เข้าใจเรื่องเศษส่วน ร้อยละ 
และเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้บอก
สัดส่วนของน้ำบนโลกท่ี
สามารถให้อุปโภคบริโภคได้   

นักเรียนสามารถบอกและ
แยกประเภทแหล่งน้ำ 
รวมถึงเข้าใจเรื่องเศษส่วน 
ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ทำให้บอกสัดส่วนของน้ำบน
โลกท่ีสามารถให้อุปโภค
บริโภคไดเ้องอย่างถูกต้อง  

นักเรียนสามารถบอกและ
แยกประเภทแหล่งน้ำ 
รวมถึงเข้าใจเรื่องเศษส่วน 
ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ทำให้บอกสัดส่วนของน้ำ
บนโลกท่ีสามารถให้อุปโภค
บริโภคได้ แต่ต้องไดร้ับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถบอก
และแยกประเภทแหล่งน้ำ 
รวมถึงเข้าใจเรื่องเศษส่วน 
ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ทำให้ไม่สามารถบอก
สัดส่วนของน้ำบนโลกท่ี
สามารถให้อุปโภคบริโภค
ได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต  คดิ วิเคราะห์ 
เปรียบเทยีบ คำนวณ สื่อสาร 
และสรุป 

นักเรียนสามารถ สังเกต  
คิด วิเคราะห์ เปรยีบเทียบ 
คำนวณ สื่อสาร และสรุป 
ซึ่งทำให้สามารถบอก
สัดส่วนของน้ำบนโลกท่ี
สามารถอุปโภคบริโภคต่าง 
ๆ ได้เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ 
สังเกต  คิด วิเคราะห์ 
เปรียบเทยีบ คำนวณ 
สื่อสาร และสรุป ซึ่งทำให้
สามารถบอกสัดส่วนของน้ำ
บนโลกท่ีสามารถอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ ได้   

นักเรียนไม่สามารถ สังเกต  
คิด วิเคราะห์ เปรยีบเทียบ 
คำนวณ สื่อสาร และสรุป  
ซึ่งทำให้ไม่สามารถบอก
สัดส่วนของน้ำบนโลกท่ี
สามารถอุปโภคบริโภคต่าง 
ๆ ได้  

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 
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ใบความรู้ น้ำที่มีอยู่ในโลก 
 
น้ำจืดนับว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อสรรพชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เรา ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรม การคมนาคม การเกษตร การท่องเที่ยว และ
นันทนาการ เป็นต้น แหล่งน้ำจืดที่สำคัญ  ได้แก ่ 

▪ น้ำแข็ง ได้แก่ น้ำแข็งหรือภูเขาน้ำแข็ง ที่ปกคลุม
บริเวณข้ัวโลก ธารน้ำแข็ง และหิมะที่ปกคลุม
บริเวณยอดภูเขาสูง มีปริมาณ 68.7 เปอร์เซ็นต์
ของน้ำจืดบนโลก แม่น้ำที่สำคัญหลายสายของโลก เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน ฯลฯ ก็มีต้นกำเนิด
มาจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งเหล่านี้ 

▪ น้ำใต้ผิวดิน หรือน้ำใต้ดิน เป็นน้ำจืดที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือหิน หรือน้ำที่ไหลอยู่ภายในชั้นหิน
อุ้มน้ำ หรือชั้นน้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน น้ำใต้
ดินเกิดจากการไหลซึมลงชั้นใต้ดินของน้ำผิวดิน 
กรณีการปล่อยออกตามธรรมชาติของน้ำใต้ดินที่
เกินขนาดเก็บกักคือน้ำพุธรรมชาติ และการไหล
ซึมออกสู่ทะเล น้ำใต้ดินมีปริมาณ 30.1 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำจืดทั้งหมดบนโลก 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดินในการสูบขึ้นมา
ใช้ประโยชน์หรือที่เรียกว่า “น้ำบาดาล” อย่างไรก็
ตามแหล่งน้ำใต้ดินอาจกลายเป็นน้ำเค็มได้ หาก
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือเกิดจากการชลประทานโดยเฉพาะพ้ืนที่แถบชายฝั่งทะเลหรือมีชั้นเกลือใต้
ดินในปริมาณสูง 

▪ น้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร ทะเลสาบ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่
เป็นน้ำจืด น้ำผิวดินจะได้รับจากน้ำฟ้าที่ตกลงมาในรูปของฝนและหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติ
ด้วยการระเหย การซึมลงไปชั้นใต้ดิน และการไหลออกสู่ทะเลมหาสมุทร น้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำจืด
หลักท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์ มีปริมาณเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำจืดบนโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/freshwater/ 
 
 

https://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/freshwater/
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ใบงานกิจกรรมที่ 2.1 น้ำที่มีอยู่ในโลก 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษสีเขียว 2. กระดาษสีน้ำเงิน 3. ปากกามาร์กเกอร ์
วิธีการ 

1.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกกลุ่มยอ่ย แจกปากกามาร์กเกอร์คนละอนั และกระดาษสเีขียวและสีน้ำเงินอย่างละแผ่น  
2.ครูอธิบายวา่กระดาษสีน้ำเงินหมายถึงน้ำดื่มสามารถใช้บริโภคได้ และกระดาษสีเขียวแสดงถึงน้ำท้ังหมดบนโลกและ
ขอให้นักเรียนกิจกรรมฉีกกระดาษออกจำนวน 100 ช้ิน โดย 97 ช้ินเป็นสีเขียว และ 3 ช้ินเป็นสีน้ำเงิน  จากนั้นให้
ถามนักเรียนว่าก่ีช้ินท่ีสามารถดื่มได้ และกี่ช้ินท่ีดื่มไมไ่ด้  
3.ต่อจากนั้นครูบอกรายละเอียดของน้ำท่ีดื่มได้ โดยนำกระดาษ 3 แผ่นสีน้ำเงินมาแบ่ง 2 ช้ินคือน้ำท่ีเป็นน้ำแข็ง ภูเขา
น้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง หรือน้ำที่ยากท่ีจะนำมาใช้   และ 1 ช้ินแสดงถึงน้ำท่ีสามารถใช้ได้ เช่นจากแม่น้ำ ลำธาร น้ำ
บาดาล น้ำท่ีอยู่บนพื้นผิวชนิดอื่น ๆ  
4.ครูขอให้นักเรียนใช้ปากกามาร์กเกอร์ระบาย 1 ช้ินบนกระดาษสีนำ้เงิน ที่แสดงถึงน้ำจืดทั้งหมดบนโลกสำหรับ
คน พืช และสัตว์ตา่ง ๆ  น้ำพวกนี้ เป็นน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บในช้ันหินใต้ดิน และในแม่น้ำ ลำธาร(น้ำบนพ้ืนผิว)   

บันทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้  
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
คำถาม  
ข้อความที่อธิบายว่า “ร้อยละ 97 ของปริมาณทั้งหมดบนโลกเป็นนำ้ทะเลในมหาสมุทร มีส่วนเหลือเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น
ที่เป็นน้ำจืด ซึ่งหากแบ่งน้ำจืดออกเป็น 100 ส่วนประมาณ 68.7 สว่นถูกกักเก็บในรูปแบบน้ำแข็ง หิมะ อีก 30.1 ส่วน
เป็นน้ำใต้ดิน และประมาณ 0.9 ส่วนเป็นความชื้นในดินและชั้นบรรยากาศ ดังนั้นจึงเหลือน้ำจืดเพียง 0.3 ส่วนเท่านั้นท่ี
เป็นน้ำผิวดิน ที่มนุษยส์ามารถนำมาใช้ประโยชนไ์ด้”   
ให้นักเรียนเขียนเป็นร้อยละให้เป็นเศษส่วนและเปอรเ์ซ็นต์  
1. ร้อยละ 97 เขียนเป็นเศษส่วน……………………..และเขียนเป็นเปอรเ์ซน็ต์ได้………………….. 
2. ร้อยละ 3  เขียนเป็นเศษส่วน ……………………. และเขียนเป็นเปอร์เซน็ต์ได้ ………………….. 
3. ร้อยละ 68.7 เขียนเป็นเศษส่วน………………….. และเขียนเป็นเปอร์เซ็นตไ์ด้…………………..  
4. ร้อยละ 30.1 เขียนเป็นเศษส่วน………………….. และเขียนเป็นเปอร์เซ็นตไ์ด้…………………..  
5. ร้อยละ 0.9 เขียนเป็นเศษส่วน…………………….และเขียนเป็นเปอรเ์ซ็นต์ได…้………………... 
6. ร้อยละ 0.3  เขียนเป็นเศษส่วน……………………และเขียนเป็นเปอรเ์ซ็นต์ได…้……………….. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 2 น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัฏจักรน้ำ      เวลาที่ใช้  1  ชัว่โมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๓  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมนุเวียนของน้ำในวัฏจักรของน้ำได ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำท่ีมีแบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่อง 

ระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดนิ และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวฏัจักรนำ้ 

 มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๕  เปรียบเทยีบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจากข้อมลูที่รวบรวม 
 ได้  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ฝน หิมะ ลูกเห็บเป็นหยาดนำ้ฟ้า ซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจาก 
ฟ้าถึงพื้นดิน ฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน จนอากาศไม่สามารถ
พยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลกึน้ำแข็ง 
รวมตัวกันจนมีนำ้หนักมากข้ึน จนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บ
เกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเปน็น้ำแข็ง แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซำ้มา ใน
เมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้าแข็งขนาด
ใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  : นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกดิวัฏจักรนำ้ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต วิเคราะห์ สื่อสาร ทำงานร่วมกัน และสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝรู่ ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  น้ำจากท้ังโลกใบนี้เช่ือมต่อกันด้วยระบบวัฏจักรน้ำของโลก โดยมีพระอาทิตย์ทำหน้าท่ีเป็นตัวขับเคลื่อน ท่ี
ทำให้วัฏจักรนั้นสืบต่อไปเรื่อย ๆ จากรังสีของดวงอาทิตย์ที่เป็นตัวทำให้น้ำบนพ้ืนผิวโลกเกิดความร้อนและระเหย   เมื่อน้ำ
ระเหยและเย็นตัวลงในช้ันบรรยากาศท่ีสูงขึ้น ไอน้ำน้ันเกิดการควบแน่น และเกิดนำ้ออกมาจากเมฆ ลอยไปตามลม ลมเย็นๆ
อุ้มน้ำได้น้อยกว่าลมร้อน ลำน้ำก็ตกลงมายังโลกในรูปแบบฝน หมิะ หรือลูกเหบ็ ซึ่งไหลลงเป็นแม่นำ้หรือลำธารซึ่งไหลงมหา
สมุทร บางครั้งกไ็หลซึมลงไปในดนิ ซึ่งกลายมาเป็นนำ้บาดาล หรือมาปรากฏบนโลกอีกครั้งในรูปแบบของน้ำพุ พืช ต้นไม้ก็ดูด
น้ำมาใช้จากดิน ท้ังหมดนี้ก็เกดิจากการระเหยของน้ำ และวฏักรนี้กด็ำเนินไปเรื่อย ๆ 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
  ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  

ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  

ข้อท่ี 3 มีวินัย  
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ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
1 .ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรของน้ำได้  
2. ครูชวนนักเรยีนทำกิจกรรมเตรยีมพร้อมเพื่อการเรยีนรู้และมุ่งให้เกิดการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ที่คละทัง้นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง โดยครูอธิบายว่ากิจกรรมนี้มุ่งให้ความสำคญักับการทำงานเป็นทีม โดยครูจะกำหนดใหน้ักเรียนชายมีคา่เท่ากับ
เงินจำนวน .50 บาท หรือ ห้าสิบสตางค์ และให้นักเรยีนหญิงมีค่าเท่ากับเงินจำนวน 1 บาท  โดยมเีพลงประกอบในการทำ
กิจกรรมดังนี้  “รวมเงิน ๆ วันน้ี จะให้ดีอย่าให้มผีิดพลาด ผูห้ญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้ชายเก่งกาจเป็น 50 สตางค์” 
3. ครรู้องเพลงและก่อนจบ ครูกำหนดมูลค่าเงินท่ีนักเรยีนต้องรวมกนัให้ตามที่กำหนด เช่น สองบาทหา้สิบสตางค์ เป็นต้น ครู
เล่นเกม 2-3 ครั้งและในครั้งสุดทา้ยต้องให้เง่ือนไขว่า การรวมเงินตอ้งมีนักเรียนหญิงและชายท่ีเท่ากนั หรือใกล้เคียงกันในกลุม่ 
เมื่อได้กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้แตล่ะกลุ่มกำหนดช่ือกลุ่มของตนเอง 

ขั้นที่ 1 การยึดโยงผูเ้รียนเขา้กับประสบการณ์เดมิ 
4. ครูเกริ่นนำด้วยคำถามชวนคุยว่า  เมื่อนักเรียนได้ยินคำว่า “วัฏจักร” นักเรียนนึกถึงอะไร  ต่อจากน้ันครูให้กระดาษ A4 
กลุ่มละ 1 แผ่น โดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคดิด้วยคำถามที่ว่า คำว่า “วัฏจักรของน้ำ” นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร 
5. ครูให้เวลานักเรียนได้คุยกันและเขียนคำตอบลงในกระดาษ ให้เวลา 3 นาที เมื่อทุกกลุม่เสร็จแล้วให้นำเสนอผลการระดม
ความคิดของกลุ่ม  
6.ครูนำภาพวัฏจักรน้ำ มาให้นักเรยีนสังเกต โดยครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า 

1)จากภาพนี้ นักเรียนคิดว่า วัฏจกัรของน้ำ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง (แนวคำตอบ มี 4 ขั้นตอน คือ การระเหย การ
ควบแน่น การเกิดฝนและการรวมตัวของน้ำ) 

2)น้ำท่ีระเหยจากเสื้อผา้ที่ซักไว้หายไปไหนหมด (แนวการตอบ: อยู่ในอากาศ) 
3)นักเรียนคิดว่าน้ำที่ลอยขึ้นไปมโีอกาสกลับลงมาอีกไดห้รือไม่ (แนวตอบ: ได/้ไมไ่ด้) 
4)การเกดิเป็นน้ำฝนเกิดอยา่งไร (แนวการตอบ: เกิดจากไอน้ำท่ีควบแน่นกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมา) 
ขั้นที่ 2 การประยุกต์ใช้ 

7.ครูขวนนักเรียนทดลองการควบแน่นของน้ำจนเกิดเป็นหยดน้ำเหมือนน้ำฝน โดยครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาใบงาน และ
อธิบายเกี่ยวกับใบงาน 2.2 วฏัจักรน้ำ   
8. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกนัตอบคำถามลงในใบกิจกรรม 

1)  นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่ผิวดา้นในของถ้วย และใต้แผ่นพลาสตกิท่ีครอบอยู่  
2) นักเรียนคดิว่าน้ำแข็งนั้นมีความสำคญัอย่างไรต่อการทดลองครั้งนี้ 

9. ครสูรุปการทดลองว่า น้ำเริ่มทีจ่ะระเหยลอยข้ึนจากน้ันจะติดที่พลาสติกและหยดกลับลงไป ก็บอกให้นักเรียนรู้ว่า นั่นคือฝน
ตก หากไอระเหยที่อยู่บนช้ันบรรยากาศท่ีเย็นตัวลงและเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำ  และหากอากาศเย็นมาก น้ำพวกนี้อาจกลายเป็น
หิมะหรือน้ำแข็ง  การควบแน่นสามารถทำได้อย่างง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการเทน้ำเย็นลงในแก้ว ดูเหง่ือของน้ำรอบแก้ว เหงื่อ
ของน้ำไม่ไดซ้ึมจากแก้ว   ละอองน้ำเหล่านั้นเกิดจากอากาศท่ีอยูร่อบแก้วมีอุณหภมูิลดต่ำลงจนเกิดการอิ่มตัวของอากาศ ไม่
สามารถเก็บไอน้ำไดม้ากกว่าน้ี ไอน้ำจึงควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำ 

ตัวอย่างการควบแน่น: 
เมื่อใส่น้ำแข็งไว้ในแก้ว จะเกดิละอองน้ำเล็ก ๆ เกาะอยูร่อบ ๆ แก้ว ละอองน้ำเหล่านั้นเกิดจากอากาศที่อยู่รอบแก้ว

มีอุณหภมูิลดต่ำลงจนเกิดการอิ่มตวัของอากาศ ไม่สามารถเก็บไอน้ำได้มากกว่านี้ ไอน้ำจึงควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำ 
ในวันท่ีมีอากาศหนาว เมื่อเราหายใจออกจะมีควันสีขาว เป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ซึ่งเกดิจากอากาศอบอุ่นภายใน

ร่างกายปะทะกับอากาศเย็นภายนอก ทำให้ไอน้ำซึ่งออกมาพร้อมกับอากาศภายในร่างกายควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเล็ก ๆ 
มองเห็นเป็นควันสีขาว 

กาต้มน้ำเดือดพ่นควันสีขาวออกจากพวยกา ควันสีขาวน้ันคือหยดนำ้เล็ก ๆ ซึ่งเกดิจากอากาศร้อนภายในกาพุ่ง
ออกมาปะทะอากาศเย็นภายนอกแล้วเกิดการอิ่มตัว ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ทำให้เรามองเห็น 
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เมื่อเราอยู่ในรถเปิดแอร์เวลาฝนตก กระจกด้านในรถเป็นฝ้า เนื่องจากอากาศในรถมีอุณหภูมสิูงกว่าอากาศภายนอก 
จึงควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ เกาะที่ด้านในของกระจก 

หลังฝนตกใหม่ๆ จะมีหมอกสีขาวลอยอยู่เหนือผิวถนน เนื่องจากอากาศเย็นด้านบนกระทบกับอากาศร้อนเหนือ
พื้นผิว ซึ่งกำลังคายความร้อน จึงควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำ 
ที่มา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/humidity 
10. ครูและนักเรยีนร่วมกันสรุปการเกิดวฏัจักรน้ำ โดยการหมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ ลำคลองหนอง บึง ทะเลสาบ น้ำได้รบัพลังงาน
พื้นฐานจากดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานความร้อน ทำให้เกิดระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ กระทบความเย็นควบแน่นเป็นละออง
น้ำเล็ก ๆ เป็นก้อนเมฆ ตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บสู่พื้นดินไหลลงสู่แหล่งน้ำตา่ง ๆ หมุนเวียนอยู่อยา่งนี้เรื่อยไป 
11. ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า   

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในข้อที่ 1 ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร   
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• อุปกรณ์ทดลอง ได้แก่ ถ้วยแก้วหรือถ้วยพลาสติกใหญ่ๆ และใส นา้ร้อน (แต่ไมเ่ดือด) แผ่นพลาสติกสีใส หรือ
ถุงพลาสติกสีใสใหญ่ๆ  (ใหญ่พอท่ีจะครอบถ้วย) ยางรดั และน้ำแข็ง 

• ใบงานกิจกรรมที่ 2.2  วัฏจักรของน้ำ 
แหล่งการเรียนรู้ 

• หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
• ใบความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำ  

 
5. การประเมินผลการเรียนรู้  

การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดวฏั
จักรน้ำได ้

ใบกิจกรรม ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต วิเคราะห์ สื่อสาร ทำงานร่วมกัน 
และสรุปผล 

ใบกิจกรรม ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / บันทึกหลัง
การสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียน
สามารถทดลองและอธิบายวัฏ
จักรน้ำได ้

นักเรียนสามารถทดลอง
และอธิบายวัฏจักรน้ำได้เอง
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถทดลอง
และอธิบายวัฏจักรน้ำได้ 
แต่ต้องไดร้ับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถทดลอง
และอธิบายวัฏจักรน้ำได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต วิเคราะห์ สื่อสาร 
ทำงานร่วมกัน และสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
วิเคราะห์ สื่อสาร ทำงาน
ร่วมกัน และสรุปผล การ
เกิดวัฏจักรน้ำได้เองอย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกต วิเคราะห์ สื่อสาร 
ทำงานร่วมกันและสรุปผล
การเกิดวฏัจักรน้ำได้เอง
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
วิเคราะห์ สื่อสาร ทำงาน
ร่วมกันและสรุปผลการ
เกิดวัฏจักรน้ำได้เองอย่าง
ถูกต้อง 

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน ตอบคำถามและ
ใฝ่รู้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 
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ใบความรู้ เรื่องวัฏจักรของน้ำ 
 

 
วัฏจักรของน้ำ (Hydrologic cycle) คือ 
การเกิดและการหมุนเวยีนของน้ำท่ีอยู่ใน
โลก น้ำในโลกไมสู่ญเสียไปไหน แต่จะ
เปลี่ยนรูปอยู่ในสภาพต่างๆ วนเวยีนอยู่
ในวัฎจักรของน้ำอันไม่มีจดุเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุด ซึ่งอาจจะอธิบายได้ดังนี ้ 
 
ไอน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric 
moisture) ได้แก่ น้ำในรูปของไอน้ำมีอยู่
ในบรรยากาศทั่วไปตลอดเวลา อาจ
มองเห็นได้ในรปูของเมฆ หมอก และ
มองเห็นไมไ่ด้ในรูปของไอน้ำ ไอน้ำนี้เกิด
จากการระเหยของน้ำจากแหล่งนำ้ต่างๆ 
บนผิวโลก ไอน้ำในบรรยากาศนี้ ถา้หากมี

มากขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัว ความแปรปรวนทาง
อุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศรอบผิวโลกจะทำให้

ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ และรวมตัวกันเป็นหยด
น้ำตกลงมาสู่ผิวโลกในหลายรูปแบบ เรียกว่า น้ำฟ้าหรือน้ำจากอากาศ (Precipitation) ซึ่งถ้าเป็นของเหลวก็คือฝน (Rain) ถ้า
เป็นรูปผลึกก็คือหิมะ (Snow) ถ้าเป็นรูปของของแข็งก็คือลูกเห็บ (Hail, Sleet) และน้ำแข็ง (Ice) นอกจากน้ันก็มีรูปอื่น คือ 
น้ำค้าง (Dew) หรือน้ำค้างแข็งตัว (Frost)  
 
การเกิดวัฏจักรน้ำ 

1) การระเหย (Evaporation) หมายถึง การที่น้ำในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ฯลฯ กลายเป็นไอเมื่อ
ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย ์

2) การควบแน่น (Condensation) หมายถึงการที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปแบบของเมฆ
เมื่อไดร้ับความเย็น 

3) การเกิดฝน (Precipitation) หมายถึงปรากฏการณ์ของการเกดิการรวมตัวของน้ำในอากาศเกิดเป็นฝน และหิมะตกสู่
พื้นโลก ซึ่งส่วนใหญต่กลงสู่พื้นที่มหาสมุทร นอกจากน้ันตกลงมาในรปูของฝนและหิมะและบางส่วนซมึลงใต้ดิน และ
ไหลสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ  

4) การรวมตัวของน้ำ (Collection) หมายถึง การที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร ท่ีเป็น
แหล่งอุปโภคและบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  
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ใบงานกิจกรรม วัฏจักรของน้ำ 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถ้วย  2. น้ำ    3.แผ่นพลาสตกิ 4. ยางรัดของ 5. น้ำแข็ง 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. ใส่น้ำลงไปในถ้วย ประมาณ 1/3 ของถ้วย 
2. นำเอาแผ่นพลาสติกท่ีจะใช้ครอบถ้วย มาครอบบริเวณด้านบน 

            ของถ้วย ขยับจนพลาสติกห่อปากถ้วยทั้งหมด และรัดไม่ให้มี 
            ช่องว่างด้วยยางรัด 

3. วางน้ำแข็งลงบนพลาสติก และสังเกตดูหยดน้ำมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
หรือไม่ 

 
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คำถาม 
1)  นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่ผิวด้านในของถ้วย และใต้แผ่นพลาสติกที่ครอบอยู่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
2) นักเรียนคิดว่าน้ำแข็งนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการทดลองครั้งนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 2 น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แหล่งน้ำในชุมชน     เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔  ตระหนักในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  

 โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  ในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ 

 สัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลกูอ่อน ใช้
อากาศในการหายใจ /สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ 
ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตเป็น
ผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๑  สำรวจข้อมลูทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้แผนผัง แผนท่ีและรูป

ถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน /แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย /ความสมัพันธ์ของ

ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๒ วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีสำคัญในบรเิวณโรงเรยีนและ 
  ชุมชน  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น  

 สถานท่ีราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๔/๑  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วย 

 แผนที่และรูปถ่าย   
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 มาตรฐาน ส. ๕.๑ ป.๔/๓  อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ สถานท่ี 

 สำคัญในจังหวัด  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคญั ใน 

 จังหวัด  
 มาตรฐาน ส ๕.๒ ป.๔/๑  วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน 

 จังหวัด  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลตอ่การดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด 

 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K)  :นักเรียนสามารถบอกและจดัทำแผนท่ีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือวาดผังภาพ และสรุปผล 

ด้านคุณลักษณะ (A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู้  

 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
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 3.1 ความรู้ 
  เนื ่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที ่สำคัญสำหรับคน พืช และสัตว์ อีกทั ้งน้ำก็ยังถูกนำมาใช้
ประโยชน์ในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้
มาจากแหล่งน้ำในชุมชน การสำรวจแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยของนักเรี ยนจึงมีความสำคัญต่อ
การเรียนรู้เรื่องน้ำ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมถึงการยืดเวลาในการใช้
ทรัพยากรน้ำในชุมชน เพ่ือให้ทุกคนได้ใช้น้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ   

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน  
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถบอกและจัดทำแผนท่ีแหล่งน้ำในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง   
แต่ก่อนที่จะเข้าสูเ่นื้อหาหลัก ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมทายช่ือสถานท่ีจากรูปภาพ โดยครเูตรียมสถานท่ีในอำเภอที่เป็นแหล่ง
น้ำเป็นภาพ แล้วให้นกัเรียนทายชือ่สถานท่ีดังกล่าวจำนวน 4-5 ภาพ  
2.เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูชวนนักเรียนคิดด้วยคำถามว่า “นักเรียนคิดว่าทำไมครูถึงนำภาพสถานที่เหล่านี้มาให้นักเรียน
ทาย” (แนวคำตอบ เพราะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งภาพท้ังหมดที่ครูนำมาให้ดูนัน้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำ
บนผิวดิน) 
3.ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของบ้านตนเองว่านำน้ำที่ไหนมาใช้ดื่มใช้กิน (แนวคำตอบ : ประปาหมู่บ้าน น้ำ
บ่อ น้ำบาดาล ซึ่งคำตอบของนักเรียนจะทำให้เห็นว่าแหล่งน้ำกินน้ำใช้มีทั้งแหล่งน้ำบนผิวดิน และนำ้ใต้ดิน)  
4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ และเดินสำรวจแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชน โดยครูมีแนวทางในการทำแผนผังแม่น้ำ ดังนี้  

- ครูอาจจะแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนสำรวจ โดยไม่ซำ้กัน และมีพื้นท่ีที่ไม่กว้างขวางมากนักเพื่อสอดคล้องกับเวลาในการ
เรียนรู้  

- ในแผนผังนั้นต้องระบุทิศทาง เช่น ทิศ หรือ ซ้ายขวา เป็นต้น เพื่อให้ดูแล้วเข้าใจง่ายและเป็นไปตามการย่อส่วน
สถานท่ีจริงลงในแผนผัง 

- ในแผนผังนั้นต้องมีสถานท่ีที่สังเกตเห็นได้ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และแหล่งน้ำท้ังบนดินและใต้ดิน 
- ครูอาจจะนำเอาคลิปวิธีการวาดแผนผังให้นักเรยีนชม เพื่อเป็นตัวอย่างในการวาดแผนผัง แต่ครูควรย้ำว่าแผนผังที่

นักเรียนจะทำเป็นแผนผังเรื่องแหล่งน้ำในชุมชนhttps://www.youtube.com/watch?v=uTWA1F10_YM 
5.หลังจากท่ีไปเดินสำรวจมาแล้ว  ให้เขียนแผนผังน้ำในชุมชน พร้อมกับตอบคำถามในใบงานดังน้ี  

1) ในชุมชนมีแหล่งน้ำบนดิน และใต้ดินตรงไหนบ้าง  
2) “น้ำกิน” มาจากที่ไหน และเกบ็ไว้ท่ีไหนบ้าง 
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3) “น้ำใช้” ในชุมชนของตนเองมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร (เช่น ใส ขุ่น หรือมีขยะ) 
4) นักเรียนมีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ในชุมชนบ้าง  
5) ในชุมชนของเรามีปัญหาเรื่องขยะ หรือมลพิษหรือไม่ อยู่ตรงไหน 

ชั่วโมงที่ 2 
6.เมื่อเสร็จแล้ว ครูให้ตัวแทนของนักเรียนแตล่ะกลุ่ม ออกมานำเสนอแผนท่ีแหล่งน้ำในชุมชนหน้าช้ันเรียนและผลการระดม
ความคิด 4 ข้อในใบงาน   
7.ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของแผนที่แหล่งน้ำ    
8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแหลง่น้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนว่า มาจากที่ใดบ้าง และพักเก็บน้ำไว้ท่ีไหนบ้าง  
https://youtu.be/YkKus_EIofc 
9.ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า จากการเรยีนรู้ในกิจกรรมนี้ นักเรียนคิดว่า 

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ปใช้ประโยชน์ หรือมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาน้ำในชุมชนได้อย่างไร  (ตัวอย่าง การ

ออกแบบโปสเตอร์ แนะนำประชาสัมพันธ์แหล่งน้ำในชุมชน หรือนำแผนที่โรงเรียนไปรวมกับแผนท่ีชุมชน หรือนำไปติดในพื้นที่
สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนได้ดู เป็นต้น) 

 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• ภาพสถานท่ีที่เป็นแหล่งน้ำในอำเภอสัก 4-5 ภาพ 
• อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ได้แก ่กระดาษโปสเตอร์ ดินสอ ยางลบ สีชอล์กและกระดาษทิชชู 
• ใบงานกิจกรรมที่ 2.3 แหล่งน้ำในชุมชน 

แหล่งการเรียนรู้ 
• หนังสือเรียนสังคมศึกษาช้ัน ป.3-ป.4 
• ศิลปะชั้นป.6 ภาพน้ีมีความหมาย 
• คลิปการวาดแผนผัง ป.6 https://www.youtube.com/watch?v=uTWA1F10_YM 

 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถบอกและเขียนแผนผังแหล่งน้ำ
กินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ วาดผังภาพและ
สรุปผล 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 

 

๓๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  สามารถ
บอกและเขียนแผนผังแหล่ง
น้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

นักเรียนสามารถบอกและ
เขียนแผนผังแหล่งน้ำกินน้ำ
ใช้ภายในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง  

นักเรียนสามารถบอกและ
เขียนแผนผังแหล่งน้ำกินน้ำ
ใช้ภายในชุมชนได้  แต่ต้อง
ได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถบอก
และเขียนแผนผังแหล่งน้ำ
กินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลง
มือวาดผังภาพ และสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ ลงมือวาดผังภาพ 
และเห็นความแตกต่างของ
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
ชุมชนได้เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำแหล่งน้ำกินน้ำ
ใช้ภายในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนไม่สามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำแหล่งน้ำกินน้ำ
ใช้ภายในชุมชนได้  

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ แหล่งน้ำในชุมชน (ภาพแผนผัง) 
 

ภาพแผนผัง คือ ภาพที่แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยย่อไว้ในภาพเดียวกัน แผนผังที่ดีต้องดูเข้าใจง่ายและมี
ความถูกต้องในตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่  ภาพแผนผังมักจะเป็น “ภาพนกมอง”  โดยให้ผู้วาดสวมบทบาท

ตนเองเป็นนก แล้วมองจากด้านบนลงมา ซึ่งจะมองเห็นสถานที่หรือสิ่งของต่าง ๆ จากมุมด้านบน 
 

ประโยชน์ของการวาดภาพแผนผัง  
1. สามารถสื่ออารมณ์ของภาพได้ดี 
2. เข้าใจเรื่องราวของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน (สถานที่ต่างๆ มีความชัดเจน) 
3. อธิบายส่วนสำคัญของเรื่องราวต่างๆ ได้ดี 
4. ทำให้เห็นภาพรวมของสถานที่โดยย่อไว้ในภาพๆ เดียวกัน 

ที่มา : การวาดแผนผัง ป.6 https://youtu.be/uTWA1F10_YM 
ที่มาแผนที่ :  https://pantip.com/topic/37224359  
 
 
 
 
 
 

https://pantip.com/topic/37224359


 

 

๓๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน แหล่งน้ำในชุมชน 
 

อุปกรณ์ 
1.กระดาษโปสเตอร์  2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. สชีอล์ก 5. กระดาษทิชชู 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ให้นักเรียนเดินสำรวจชุมชน โดยวางแผนผังที่มีสถานที่สำคัญๆ ที่สังเกตเห็น
ได้ชัดลงไปในแผนที่ เช่น วัด โรงเรียน รพ.สต. บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านกำนัน เป็นต้น รวมไปถึงจุดที่เป็นศูนย์
รวมให้คนในชุมชนมาเจอกัน 
2.ต่อจากนั้นให้เขียนจุดที่เป็นแหล่งน้ำกินและน้ำใช้ในชุมชน  
3.ให้เขียนข้อสังเกตเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย การเผา เป็นต้น ลงไปในข้อสังเกตด้วย 
 

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
คำถาม  
 
1.ในชุมชนมีแหล่งน้ำบนดิน และใต้ดินตรงไหนบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2.“น้ำกิน” มาจากท่ีไหน และเก็บไว้ที่ไหนบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
3. “น้ำใช้” ในชุมชนของตนเองมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร (เช่น ใส ขุ่น หรือมีขยะ) 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
4.นักเรียนมีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ในชุมชนบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
5.ในชุมชนของเรามีปัญหาเรื่องขยะ หรือมลพิษหรือไม่ อยู่ตรงไหน 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 



 

 

๓๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 2 น้ำมาจากไหน/แหล่งน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แหล่งน้ำในโรงเรียน     เวลาที่ใช้  2  ชัว่โมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔  ตระหนักในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
  โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสมัพันธ์กับ 

สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสมัพันธ์กันดา้นการกิน
กันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัหลบภยั และเลีย้งดูลูกอ่อน ใช้อากาศใน
การหายใจ /สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ใน
รูปแบบของโซ่อาหาร ทำใหส้ามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิต
และผูบ้ริโภค 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ศ  ๑.๑ ป.๔/๗  วาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุน่และสีวรรณะเย็นถ่ายทอดคามรูส้ึก 

 และจินตนาการ   
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   อิทธิพลของสี การเลือกใช้สีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นเพื่อถ่ายทอด 

 อารมณ์ ความรูส้ึกผ่านการวาดภาพถ่ายทอดความรูส้ึกและจินตนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๑  สำรวจข้อมลูทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผน 

 ที่และรูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน /แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย / 

 ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๒ วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีสำคัญในบรเิวณ 
  โรงเรียนและชุมชน  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  : ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น  

 สถานท่ีราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ์
 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) :นักเรียนสามารถบอกแหล่งน้ำผ่านการวาดแผนผัง การลงสีด้วยความเข้าใจวรรณะสี 

และมีแนวทางในการใช้น้ำภายในโรงเรียนได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) :การสังเกต คิด วิเคราะห์ วาด สื่อสารและสรุป 
ด้านคุณลักษณะ(A)  :ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู้   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  นอกจากการสำรวจแหล่งน้ำกินน้าใช้ในชุมชนแล้ว การสำรวจแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรยีน ก็มี
ความสำคญัต่อการเรยีนรู้เรื่องน้ำของนักเรียนเช่นกัน เพราะนักเรียนจะได้ทราบสถานการณ์น้ำในโรงเรียนว่ามเีพียงพอ หรือ
ขาดแคลน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเหน็คุณค่าของน้ำ  และปรับพฤติกรรมการใช้น้ำของตนเองได้ ทั้งนี้การเรียนรู้ดังกลา่วได้บรณูา
การเข้ากับวิชาศิลปะเพื่อได้กระตุน้ให้นักเรียนรูส้ึกร่วมเป็นเจา้ของทรัพยากรน้ำในโรงเรียน และนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้
เข้าใจหลักการวรรณะสีด้วยการลงมือทำ   
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

ด้านที ่1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้คือ  

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกแหล่งน้ำด้วยแผนผัง  
2) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการใช้สวีรรณะร้อนและวรรณะเย็นด้วยการลงมือทำ 
3) เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการใช้น้ำภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม   

2.แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลัก ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมกระตุ้นการเรยีนรู้ชื่อว่าน้ำ บก อากาศ เริม่จากการที่ 
▪ ครูให้นักเรียนทุกคนยืนในรูปตัว U  
▪ ครูปรบมือเข้าจังหวะพร้อมกับพูดคำว่า น้ำ บก อากาศ และชวนนักเรียนปรบมือพร้อม ๆ กับคร ู
▪ เมื่อครผูายมือไปท่ีใครแล้วบอกว่า “น้ำ” ให้นักเรียนคนนั้นคิดถึงสัตว์ท่ีอยู่ในน้ำ 1 ชนิด โดยต้องไม่ซ้ำกัน 
▪ เมื่อครผูายมือไปท่ีใครแล้วบอกว่า “บก” ให้นักเรียนคนน้ันคิดถึงสัตว์ท่ีอยู่บนบก 1 ชนิด โดยต้องไม่ซำ้กัน 
▪ เมื่อครผูายมือไปท่ีใครแล้วบอกว่า “อากาศ” ให้นักเรียนคนนั้นคิดถงึสัตว์ที่บินได้ 1 ชนิด โดยต้องไม่ซำ้กัน 

3.เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูชวนนักเรียนคิดด้วยคำถามว่า “นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการทำกิจกรรมนี้” (แนวคำตอบ  ใน
โลกนี้มสีิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก ในน้ำ และบินได้ในอากาศ และทกุชีวิตก็เกี่ยวข้องกับน้ำ) 
3. ครูชวนนักเรยีนคิดด้วยคำถามว่า ในโรงเรียนของเรานั้น มีแหล่งน้ำกิน และแหล่งน้ำใช้ตรงไหนบ้างในโรงเรียนของเรา  
4. ครูเช่ือมโยงคำตอบของนักเรยีนว่าแหล่งน้ำในโรงเรียนของเราเปน็แหล่งน้ำท่ีใช้ และน้ำที่กิน โดยเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติ
ทั้งผิวดินและใตด้ิน  
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ย่อย เพือ่เดินสำรวจและจัดทำแผนผังแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรียน แตก่่อนท่ีจะทำแผนผังแหล่ง
น้ำกนิน้ำใช้ในโรงเรียน ครเูพิ่มเตมิข้อมูลเรื่องการใช้สีวรรณะร้อนและสีวรรณะเย็น  

ชั่วโมงที่ 2 
6. เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 2 ที่นักเรียนจะไดเ้ขียนแผนผังเรื่องน้ำในโรงเรียน โดยครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้สี
วรรณะร้อนและสีวรรณะเย็นด้วยด้วย 
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7. ครูอธิบายสีตามใบความรู้แหลง่น้ำในชุมชน (ซึ่งจะมีเรื่องภาพแผนผังกับวรรณะของสี)  โดยครั้งนี้ครูให้นักเรียนเลือกลงสี
ชอล์กในแผนผัง โดยใหเ้ลือกใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็นผสมกันไป 
8. ครูอธิบายใบงานสำหรับแผนการเรยีนรู้นี้จึงมีคำถามให้นักเรยีนตอบ 4 ข้อดังนี ้

1) แหล่งน้ำกนิน้ำใช้ภายในโรงเรียนว่า มาจากที่ใดบ้าง และพักเก็บน้ำไว้ที่ไหนบ้าง 
2) นักเรียนมีข้อสังเกตเกีย่วกับน้ำในโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
3) นักเรียนมีแนวทางในการใช้น้ำอย่างประหยดัได้อย่างไรบา้ง 
4) ภาพของนักเรียนใช้สีวรรณะรอ้นหรือวรรณะเย็น สีวรรณะร้อนให้ความรูส้ึกอะไร และสีวรรณะเยน็ให้ความรู้สึก

อะไร    
9. หลังจากน้ันก็ให้นักเรียนสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน และกลับมาเขียนแผนผังน้ำในโรงเรียน ระบายสีวรรณะร้อนและวรรณะ
เย็น  
10. ครูให้ตัวแทนของนักเรียนแตล่ะกลุม่ ออกมานำเสนอแผนที่น้ำ หน้าช้ันเรียน  
11. ครูเช่ือมคำตอบของนักเรียนเพื่อสรุปการเรียนรู้แผนการเรียนรูน้ี้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น 
12. ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า จากการเรยีนรู้ในกิจกรรมนี้ นักเรียนคดิว่า 

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ปใช้ประโยชน์ หรือมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาน้ำในโรงเรยีนได้อย่างไร    
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ สีชอล์ก กระดาษวาดเขียน ดินสอ  ยางลบ และกระดาษทิชชู เป็นต้น  

• ใบงานกิจกรรมที่ 2.4 แหล่งน้ำในโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้ 

• แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรียน  

• หนังสือสังคมศาสตร์ป.3-ป.5 วิทยาศาสตร์ ป.5 และศลิปะ ป.4   

• ใบความรู้แหล่งน้ำในโรงเรยีน (ภาพแผนผังและวรรณะสี) 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถบอกแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนด้วยการเขียนแผนผัง ลงสีตามหลักการ
วรรณะสี และมีแนวทางในการประหยัดน้ำใน
โรงเรียนได้  

ใบงานและผลงานของ
กลุ่ม 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ วาด สื่อสารและส
รุปายส ี

ใบงานและผลงานของ
กลุ่ม 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและ ความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบสังเกต ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
3 2 1 

ด้านความรู้ (K):  สามารถ
บอกแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนด้วยการเขียนแผนผัง 
ลงสีตามหลักการวรรณะสี 
และมีแนวทางในการประหยดั
น้ำในโรงเรียนได้  

นักเรียนสามารถบอกแหล่ง
น้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรยีน 
ด้วยการเขยีนแผนผัง ลงสี
ตามหลักการวรรณะสี และ
มีแนวทางในการประหยดั
น้ำในโรงเรียนได้  

นักเรียนสามารถบอกแหล่ง
น้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรยีน
ด้วยการเขยีนแผนผัง ลงสี
ตามหลักการวรรณะสี และ
มีแนวทางในการประหยดั
น้ำในโรงเรียนได้  แตต่้อง
ได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถบอก
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนด้วยการเขียน
แผนผัง ลงสตีามหลักการ
วรรณะสี และมีแนวทางใน
การประหยัดน้ำในโรงเรยีน
ได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ วาด 
สื่อสารและสรุป 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ ลงมือวาด สื่อสาร
และสรุปก่อนท่ีจะเป็น
แผนผัง  และการใช้สีแสดง
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนไดเ้องอย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถคิด 
วิเคราะห์ ลงมือวาด สื่อสาร
และสรุปก่อนท่ีจะเป็น
แผนผัง  และการใช้สีแสดง
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง 

นักเรียนไม่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ ลงมือวาด สื่อสาร
และสรุปก่อนท่ีจะเป็น
แผนผัง  และการใช้สีแสดง
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
โรงเรียนได้  

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็นและ ความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 
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ใบความรู้ แหล่งน้ำในโรงเรียน (ภาพแผนผังและวรรณะของสี) 
 

เมื่อเราทราบแล้วว่า ภาพแผนผัง คือ ภาพที่แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยย่อไว้ในภาพเดียวกัน 
แผนผังที่ดีต้องดูเข้าใจง่ายและมีความถูกต้องในตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่  ภาพแผนผังมักจะเป็น “ภาพนก
มอง”  โดยให้ผู้วาดสวมบทบาทตนเองเป็นนก แล้วมองจากด้านบนลงมา ซึ่งจะมองเห็นสถานที่หรือสิ่งของต่าง 
ๆ จากมุมด้านบน 
 

 
 
อีกทั้งประโยชน์ของการวาดภาพแผนผัง คือ ความสามารถสื่ออารมณ์ของภาพไดด้ี  การเข้าใจเรื่องราวของเหตุการณไ์ด้อยา่ง
ชัดเจน (สถานท่ีต่าง  ๆ มีความชัดเจน) การอธิบายส่วนสำคญัของเรือ่งราวต่าง ๆ ไดด้ี และการทำให้เห็นภาพรวมของสถานท่ี
โดยย่อไว้ในภาพๆ เดียวกัน  
 
และเพื่อประโยชน์ในการทำแผนผงั
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การลงสเีพื่อเพ่ิม
อารมณ์ของภาพ และอธิบายส่วนสำคัญ
ของเรื่องราวต่าง ๆ จำเป็นต้องทราบ
หลักการบางอย่าง เช่น วรรณะของสี เป็น
ต้น  
 
วรรณะสี (Tone)   แบ่งเป็นสองวรรณะ 
ได้แก่ วรรณะสีร้อนกับวรรณะสีเยน็ โดย
สามารถใช้วรรณะสีในการออกแบบให้ได้
ความรูส้ึกร้อนและเย็นไดด้ังนี้ 
วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสมี่วง สีในวรรณะร้อนนี้จะ
ไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาตอิีกมาก ถ้าหากว่าสีใด
ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน 
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วรรณะสีเย็น (COOL TONE) วรรณะสเีย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สเีขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำ
เงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสอีื่น ๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สเีทา สีดำ สเีขียวแก่ เป็น
ต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีมว่งอยู่ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้าอยู่
ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ใหค้วามรูส้ึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 

ที่มา : การวาดแผนผัง ป.6 https://youtu.be/uTWA1F10_YM   
         วรรณะของสี https://artedcmu58253.wordpress.com/2017/11/01/วรรณะสี  
         แผนที่ :  https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/bannapaeng/xakhar-sthan-thi 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://artedcmu58253.wordpress.com/2017/11/01/วรรณะสี
https://sites.google.com/a/nmi.ac.th/bannapaeng/xakhar-sthan-thi
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ใบงาน แหล่งน้ำในโรงเรียน 

อุปกรณ์ 
1.กระดาษโปสเตอร์  2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. สชีอล์ก 5. กระดาษทิชชู 

ขั้นตอนของกิจกรรม 
1.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ให้นักเรียนร่างแผนที่ของโรงเรียนคร่าวๆ ที่จะแสดงถึงข้อมูลพ้ืนฐาน 
เช่น จุดให้น้ำ ห้องน้ำ สวน และสนามเด็กเล่น เป็นต้น รวมถึงแหล่งน้ำกินและน้ำใช้ในโรงเรียน 
2.ครูแบ่งแบ่งงานให้มีกลุ่มที่ต้องสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ  เช่น ในห้องน้ำมีสบู่พอเพียงหรือไม่ ห้องน้ำมีที่ล็อค
กลอนหรือไม่ มีรูตามผนังหรือไม่  ปลอดภัยและมีความส่วนตัวหรือไม่ และที่นั่งส้วมสะอาดหรือไม่ ส้วม
ได้รับการทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน  
3.เมื่อสำรวจเสร็จแล้ว ให้นักเรียนลงมือวาดแผนผังแหล่งน้ำของโรงเรียนโดยลงสีชอล์กตามหลักการใช้สี
วรรณะร้อนและวรรณะเย็น   
 

บันทึกข้อสังเกตในระหว่างการทำแผนผังแหล่งน้ำโรงเรียน รวมถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในโรงเรียน 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
คำถาม  
1.แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในโรงเรียนว่า มาจากที่ใดบ้าง และพักเก็บน้ำไว้ที่ไหนบ้าง 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
2.นักเรียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับน้ำในโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
3.นักเรียนมีแนวทางในการใช้น้ำอย่างประหยัดได้อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
4.ภาพของนักเรียนใช้สีวรรณะร้อนหรือวรรณะเย็น สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกอะไร และสีวรรณะเย็นให้
ความรู้สึกอะไร    
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที่ 3 

คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 3 คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การตรวจคุณภาพด้านกายภาพของน้ำ  เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔   ตระหนักในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  

 โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา สิง่แวดล้อม 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง : ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ 

 สัมพันธ์กับ สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  
 มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๒  ตระหนักถึงคณุค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยดั 

 และการอนรุักษ์น้ำ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด 

 และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K)  :นักเรียนสามารถอธิบายและระบวุิธีการตรวจระดับคุณภาพทางกายภาพของน้ำได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P) :การสังเกต คิด วิเคราะห์ สำรวจ แยกแยะเปรียบเทียบ และการสรปุผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  :ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  การสร้างความตระหนักเรื่องคุณคา่ของสิ่งแวดล้อม และสร้างการมสีว่นร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องน้ำ นักเรียนจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อสร้างเข้าใจและเรียนรูคุ้ณภาพน้ำ ทั้งการสังเกต สี กลิ่น และความขุ่นใสของน้ำ 
ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถสังเกตไดด้้วยประสาทสัมผัสของเราเอง ได้แก่ การสังเกตดว้ยสายตา และการดมกลิ่น 
เป็นต้น รวมถึงเรายังมีเครื่องมือการวัดอุณหภูมิของน้ำ  ซึ่งจะช่วยบง่บอกคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้กับผู้ทำการทดสอบได้ 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง   
ด้านที่ 3 การสื่อสาร   
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  

ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
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4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้คือ  
1) เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายระดับคุณภาพทางกายภาพของน้ำได ้
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุวิธีตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพด้วยตนเองได้ 

2.ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหา ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ด้วยการตบมือเตรียมความพร้อม  
▪ โดยครูบอกจำนวนให้นักเรยีนตบมือ เช่น ปรบมือ 1 ครั้ง ปรบมือ 2 ครั้ง ปรบมือ 3 ครั้ง เป็นต้น  
▪ ต่อจากนั้นครูจะบอกกติกาที่ยากข้ึน  เป็นการปรบมือลบ 1 โดยนักเรียนจะต้องปรบมือให้น้อยกว่าจำนวนที่ครูบอก 

1 ครั้ง อาทิ หากครูบอกว่าปรบมอื 5 ครั้ง ให้นักเรียนปรบมือเพียง 4 ครั้ง เป็นต้น  
▪ ครูบอกจำนวนการปรบมือและเมือ่เด็กสามารถทำได้พร้อมเพรียงกนั ก็เข้าสู่เนื้อหาในช่วงต่อไป  

2.ครูถามนักเรยีนว่า  
1) มีน้ำเก็บอยูต่รงไหนบา้งในโรงเรียน 
2) น้ำท่ีเก็บอยู่ในแต่ละแหล่งใช้ทำอะไร   
3) และนักเรียนคดิว่า น้ำแตล่ะแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร 

3.ครูนำนำ้ในลักษณะต่าง ๆ ท้ังใส และมสีิ่งเจือปนใส่ในแก้วให้นักเรยีนดู ทั้งนี้ครูให้ความรูเ้รื่องสิ่งเจือปนในน้ำท่ีเราสามารถ
ตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง เช่น การสังเกตสี การดมกลิ่นเป็นต้น  ต่อจากนั้นชวนนักเรียนสังเกตสีและดมกลิ่น  
4.เมื่อนักเรียนได้ตรวจสอบน้ำด้วยประสาทสัมผสัของตนเองแล้ว ครูชวนคิดด้วยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบา้ง  
5.ครเูชื่อมคำตอบของนักเรียน และเพิ่มเติมข้อมูลตามใบความรู้การตรวจคณุภาพดา้นกายภาพของน้ำ ดังนี้ 
สีของน้ำ 

▪ เราอย่าเพิ่งสรุปว่าน้ำทีไ่ม่มสีีเป็นนำ้สะอาด น้ำใสอาจมสีิ่งแปลกปลอมเจือปน 
▪ น้ำสีน้ำตาลขุ่น/แดง มีตะกอนดินเจือปน แปลว่ามีการกดัเซาะของหน้าดินหรือฝั่งน้ำ 
▪ น้ำสีชาใส มีซากพืชย่อยสลาย อาจะเป็นธรรมชาติของลุม่น้ำบริเวณนี้ 
▪ น้ำสีเขียว เป็นสีของสาหร่ายที่ลอยอยู่ในน้ำ เกิดมลภาวะจากปุ๋ยหรอืสารอินทรียม์าก 
▪ น้ำสีเหลืองส้ม เป็นสีของสาหร่ายอีกพวกหนึ่ง เกิดมลภาวะจากปุ๋ยหรือสารอินทรีย์มาก 
▪ น้ำสีเทา/ดำ เป็นน้ำเน่าจากสิ่งปฏกิูล 

กลิ่นของน้ำ 
▪ เริ่มตั้งแต่ไมม่ีกลิ่น มีกลิ่นบ้างเล็กน้อย มีกลิ่นพอประมาณ กลิ่นแรง และกลิ่นแรงมาก 

ความขุ่นของน้ำ 
▪ สามารถกำหนดความขุ่นใสของน้ำหมายเลขท่ีจางท่ีสุด บนแผ่นวัดความขุ่นใสที่มองเห็นได้ 5-4-3-2-1  ไม่เห็นอะไร

เลย (หมายเลข 1 คือขุ่นมาก)  
▪ ครูเปิดคลิปเรื่องการวัดความโปร่งใสของน้ำ อย่างง่ายให้นักเรียนดู  https://www.youtube.com/watch?v=0u-

IM9AZ7BU  
▪ ครูประยุกต์การวัดความโปร่งใสของน้ำตามคลิป โดยกำหนดความลกึให้นักเรียนหย่อนก้อนหินลงไปสกั 50 

เซนติเมตรแล้วให้สังเกตเห็นก้อนหินสีขาวว่าเราเห็นชัดในระดับใด โดยให้คะแนน 1-5 โดย 1 คือไม่เห็นเลย แต่ 5 
คือเห็นชัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความขุ่นของน้ำ 

ชั่วโมงที่ 2 
การวัดอุณหภูมิของอากาศและอณุหภูมิของน้ำ 

▪ วัดเป็นองศาเซลเซียส  
▪ อุณหภูมิของน้ำจะแตกต่างไปตามฤดูกาลและภมูิประเทศ แต่โดยทั่วไปอุณหภูมิน้ำในภาคเหนือจะต่ำกว่าอุณหภูมิ

อากาศประมาณ 5-12 องศาเซลเซียส 
▪ การวัดอุณหภูมิของน้ำคือนำเทอรโ์มมิเตอร์จุ่มลงน้ำสัก 10 เซนติเมตร และทิ้งไว้สักครู่ เพื่อวัดอุณหภมูิน้ำ  ควรวัด

ประมาณ 3 ครั้งเพื่อให้แน่ใจค่าอุณหภมู ิ
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6.ครผูู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  
7.ครูอธิบายถึงเครื่องมือ และวิธีการในการตรวจสอบคณุภาพน้ำทางกายภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพือ่การสังเกตสี กลิ่น ความ
ขุ่นของน้ำ และอุณหภมูิของน้ำ 
8.ครูให้นักเรียน แตล่ะกลุ่ม ไปตักน้ำในแต่ละแหล่งภายในโรงเรยีน ท้ังแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งนำ้ดื่ม 
9.ให้นักเรยีนตรวจดูคณุภาพน้ำตามใบงาน 
10.ครูให้ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มออกมานำเสนอ ตามใบงาน 
11.ครูและนักเรียน ร่วมกันอภปิรายและสรุปผล  และเน้นยำ้ให้เห็นว่ากิจกรรมนีเ้ป็นการสำรวจแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งเป็น
แนวทางที่จะทำให้นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์น้ำได ้
12.ครูชวนคิดด้วยคำถามว่า จากการเรยีนรู้ในกิจกรรมนี้ นักเรียนคดิว่า 

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) น้ำท่ีนักเรียนจะนำมาดื่มควรมลีักษณะอยา่งไร 
3) นักเรียนจะมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนได้อย่างไร 
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เช่น เทอร์โมมเิตอร์ แก้วน้ำ  ก้อนหินสีขาวและเชือกโดยทำสญัลักษณ์ไว้ท่ี 50 
เซนติเมตร เป็นต้น 

• สีชอล์กสำหรับใช้ระบาย เพื่ออธิบายสีของน้ำ 

• ใบงานกิจกรรมที่ 3.1 การตรวจวดัคุณภาพน้ำทางกายภาพ 
แหล่งการเรียนรู้ 

• แหล่งน้ำในโรงเรียน  

• จุดน้ำดื่มในโรงเรยีน 

• ใบความรู้การตรวจวดัคุณภาพน้ำทางกายภาพ 
 
 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและการประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายระดับคณุภาพและระบุ
วิธีตรวจคณุภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำได ้

ใบงานและการกลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ เปรียบเทียบ 
และการสรุปผล 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต /  บันทึกหลัง
การสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 

 

๔๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรยีน
สามารถอธิบาย ระดับ
คุณภาพและระบุวิธีตรวจ
คุณภาพทางกายภาพของ
แหล่งน้ำได้  

นักเรียนสามารถอธิบาย
ระดับคณุภาพและระบุวิธี
ตรวจคณุภาพทางกายภาพ
ของแหล่งน้ำได้เองอย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
และระบุวิธีตรวจคุณภาพ
ทางกายภาพของแหล่งน้ำ
ได้ แต่ต้องได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
และระบุวิธีตรวจคุณภาพ
ทางกายภาพของแหล่งน้ำ 
ได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P) : 
การสังเกต คดิวิเคราะห์ 
สำรวจ แยกแยะ เปรยีบเทียบ 
และ การสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ และสรุปผล
คุณภาพทางกายภาพที่บ่งช้ี 
คุณภาพของแหล่งน้ำได ้

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกต คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ เปรยีบเทียบ และ
สรุปผลคณุภาพทาง
กายภาพที่บ่งช้ีระดับ
คุณภาพของแหล่งน้ำได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ และสรุปผล
คุณภาพทางกายภาพ ท่ี
บ่งช้ีระดับคุณภาพของ
แหล่งน้ำได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็นและความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ การตรวจคุณภาพด้านกายภาพของน้ำ 
 

การตรวจสอบคณุภาพน้ำสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการตรวจคุณภาพน้ำด้านกายภาพ  ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้เราได้ดื่มนำ้สะอาดและปลอดภยัแล้ว  การตรวจคณุภาพน้ำดา้นกายภาพยังสามารถใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย เช่น 
การควบคุมความเป็นกรด-ดา่ง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กไดด้ีขึ้น หรือทำให้คลอรนีมีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเช้ือโรคไดม้ากขึ้น  การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีประโยชน์ท่ีสำคญั คือ สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปรอดภัยใน
การบริโภค ได้แก่ สี ความขุ่น ความกระดา้ง ความเค็ม เหล็ก แมงกานีส สารพิษต่าง ๆ  สามารถบอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น 
แบคทีเรีย แอมโมเนีย และสารอินทรีย์ต่าง ๆ และสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดเหล็ก ความขุ่น 
ความกระด้าง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในการเรียนรู้ในแผนการเรยีนรู้เรื่องการตรวจคุณภาพด้านกายภาพของน้ำในครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้
เรื่อง 

สีของน้ำ  ทั้งนี้นักเรียนอย่าเพิ่งสรปุว่าน้ำที่ไม่มสีีเป็นน้ำสะอาด น้ำใสอาจมสีิ่งแปลกปลอมเจือปน โดยสีของน้ำจะ
บอกถึงสิ่งแปลกปลอมเจือปน อาทิ 

• น้ำสีน้ำตาลขุ่น/แดง มีตะกอนดินเจือปน แปลว่ามีการกดัเซาะของหน้าดินหรือฝั่งน้ำ 
• น้ำสีชาใส มีซากพืชย่อยสลาย อาจะเป็นธรรมชาติของลุม่น้ำบริเวณนี้ 
• น้ำสีเขียว เป็นสีของสาหร่ายที่ลอยอยู่ในน้ำ เกิดมลภาวะจากปุ๋ยหรอืสารอินทรียม์าก 
• น้ำสีเหลืองส้ม เป็นสีของสาหร่ายอีกพวกหนึ่ง เกิดมลภาวะจากปุ๋ยหรือสารอินทรีย์มาก 
• น้ำสีเทา/ดำ เป็นน้ำเน่าจากสิ่งปฏกิูล 
กลิ่นของน้ำ เริ่มตั้งแตไ่มม่ีกลิ่น มกีลิ่นบ้างเล็กน้อย มีกลิ่นพอประมาณ กลิ่นแรง และกลิ่นแรงมาก  

เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี กลิ่นในน้ำจึงเป็นการบอกถึงสิ่งปนเปื้อนท่ีปนอยู่ในน้ำได้ด้วยเช่นกัน  
ความขุ่นของน้ำ อันที่จริงแล้วมีเครื่องมือง่ายๆ ท่ีวัดความ 

โปร่งใสของน้ำได้  อย่างไรก็ตามมกีารประยุกต์การวดัความโปร่งใสของน้ำ โดย
ให้นักเรียนผูกหินสีขาวไว้กับเชือกแล้วกำหนดความลึกให้นักเรียนหย่อนก้อน
หินลงไปสัก 50 เซนตเิมตรแล้วใหส้ังเกตเห็นก้อนหินสีขาวว่าเราเห็นชัดใน
ระดับใด โดยให้คะแนน 1-5 โดย 1 คือ ขุ่นมากไมเ่ห็นเลย แต่ 5 คอืเห็นชัด 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวดัความขุน่ของน้ำแบบง่ายๆ  

การวัดอุณหภูมิของอากาศและอณุหภมูิของน้ำ สามารถ 
วัดเป็นองศาเซลเซียส  ทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำจะแตกต่างไปตามฤดูกาลและภูมิ
ประเทศ แตโ่ดยทั่วไปอุณหภูมิน้ำในภาคเหนือจะต่ำกว่าอุณหภมูิอากาศ
ประมาณ 5-12 องศาเซลเซียส วิธีการการวัดอณุหภมูิของน้ำคือนำ
เทอร์โมมเิตอรจ์ุ่มลงน้ำสัก 10 เซนติเมตร และทิ้งไว้สักครู่ เพื่อวัดอณุหภมูิน้ำ  ควรวัดประมาณ 3 ครัง้เพื่อให้แน่ใจค่าอุณหภูม ิ

อย่างไรก็ตามมีวิธีสังเกตน้ำก่อนบริโภค ด้วยการสังเกต สี กลิ่น ความขุ่น ว่าปกติหรือไม่ ต่อจากนั้นใหต้ั้งน้ำท้ิงไว้ 1-
2 วัน ใส่กะละมังหรือภาชนะกว้างๆ ประมาณ 20 ลติร สังเกตดูว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ตะกอน สี กลิ่น หากน้ำ
ตกตะกอนมสีีแดง และเป็นคราบน้ำมัน แสดงว่าน้ำมคี่าสนมิเหล็กสงู หากเป็นคราบฝา้ขาวๆ แสดงว่า น้ำมีค่าความกระด้างสูง 
และสดุท้ายถ้าตม้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น เกิดตะกรัน เกิดคราบ หากเกิดตะกรันในหม้อตม้น้ำ แสดงว่าน้ำน้ันมคี่า
ความกระด้างสูง หากเราวางน้ำไวแ้ล้วไมเ่กิดการเปลีย่นแปลงใดๆ เราก็สามารถใช้น้ำนั้นได้ในเบื้องต้น เช่น ซักล้าง ปรุงอาหาร 
หรือใช้บริโภคได ้
ที่มา : http://ced.sci.psu.ac.th/km/about-ced/news-events/water-quality   และแท่งวัดความใสของน้ำจาก 
http://intereducation.co.th/th/product/แท่งวัดความใสของน้ำ 1.5 เมตร /  
 
 
 
 

http://ced.sci.psu.ac.th/km/about-ced/news-events/water-quality
http://intereducation.co.th/th/product/แท่งวัดความใสของน้ำ%201.5%20เมตร


 

 

๕๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน  การตรวจคุณภาพด้านกายภาพของน้ำ 
 

แหล่งน้ำท่ีสำรวจ…………………………………………………………………………………………. 
1. สีของน้ำ  ให้นักเรยีนระบายสีของน้ำท่ีนักเรียนเห็นลงในช่องว่างที่ให้ 
ส ี ระบายสีที่เห็น ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 ใส    
น้ำตาล
ขุ่น/แดง 

 
 

 

สีชาใส   
สีเขียว   
สีเหลืองส้ม   
สีเทา/ดำ   

หมายเหตุ ในช่องสีใส ไม่ต้องระบายสีแต่ให้อธิบายความคดิเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 
2. กลิ่นของน้ำ  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ถูกต้อง 

ไม่มีกลิ่น มีกลิ่นบ้างเล็กน้อย มีกลิ่นพอประมาณ กลิ่นแรง กลิ่นแรงมาก 
 
 

    

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับกลิ่น………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

3. ความขุ่นใสของน้ำหมายเลขท่ีจางสุดบนแผ่นวดัความขุ่นใสที่มองเห็นได้  
5 4 3 2 1 ไม่เห็นอะไรเลย 

 
 

     

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับความขุ่นใสเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การวัดอุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิน้ำ  ให้นักเรียนระบุอุณหภมูิอากาศและอณุหภมูิน้ำ  
อุณหภูมิอากาศ………………………………..……………………………อุณหภูมนิ้ำ………………………………………………………..…………………. 
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศและน้ำ =…………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปผลจากสังเกตคณุสมบัติทางกายภาพของน้ำ…………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุแหล่งน้ำ 1 แห่งต่อใบงาน 1 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 3 คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การตรวจคุณภาพของแหล่งต้นน้ำลำธาร 

       จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ     เวลาที่ใช้  1  ชัว่โมง  
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๑.๓ ป.๔/๓   จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 
   โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การจำแนกสตัว์สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการ 
   จำแนกไดเ้ป็นสตัว์มีกระดูกสันหลงัและสตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๑   บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ 
   ดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งทีอ่ยู่ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :    สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวม์ีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแตล่ะ 

แหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวติและ
อยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้
ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ข้ึนอยู่ในป่าชายเลนมรีากค้ำจุนทำให้ ลำต้นไม่ล้ม 
ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 

 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๒   อธิบายความสมัพันธ์ระหว่าง สิ่งมชีีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ 
   ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมม่ีชีวิต เพือ่ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔   ตระหนักในคณุค่ำของสิ่งแวดล้อม ท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
   โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะม ีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ 

สัมพันธ์กับ สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสมัพันธ์
กันด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูก
อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K)  :นักเรียนสามารถอธิบายระดับคณุภาพของแหล่งน้ำจากสตัว์ไมม่ีกระดูกสัน

หลังหน้าดินได้  
 ด้านทักษะกระบวนการ (P)  :การสังเกต คิด วิเคราะห์ สำรวจ แยกแยะ เปรยีบเทียบ และการสรปุผล 
 ด้านคุณลักษณะ(A)   :ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  การตรวจสอบคณุภาพของน้ำ ยังมีแนวทางด้านชีววิทยาในการสังเกต สิ่งมีชีวิตหน้าดินในแหล่งน้ำ 
โดยเฉพาะสตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลังหน้าดิน (Benthic maroinvertebrate) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “สัตว์หน้าดิน”  ซึ่งเป็นสิ่งบ่งช้ี
หนึ่งของคุณภาพในแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งมชีีวิต แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการอยู่อาศัยในน้ำท่ีมี
คุณภาพแตกต่างกัน บางชนิดไมส่ามารถอยู่อาศัยในน้ำท่ีมคีวามสกปรกได้ เราจึงจะไมส่ามารถพบสิ่งมีชีวิตประเภทเหล่านี้ แต่
สิ่งมีชีวิตบางประเภทสามารถอยู่อาศัยในน้ำที่สกปรกได้  
 
 



 

 

๕๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
 ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
 ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
 ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
 ข้อที่ 3 มีวินัย  
 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
 ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายระดับคุณภาพของแหล่งน้ำจากสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินได้  
2.แต่ก่อนที่ครจูะเข้าสู่บทเรยีน ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมเลือกข้าง โดยครูจะมีป้ายเขียนตดิไว้แตล่ะมุมห้อง 3 มุม ป้ายที่
เขียนไว้คือ ป้ายคำว่า “ใช่” ป้ายคำว่า “ไม่ใช่” และป้ายคำว่า “ไม่แน่ใจ” 
3.ให้นักเรยีนฟังคำถามที่ครูจะถาม  (ครูถามทีละคำถาม) และให้นกัเรียนเลือกคำตอบ โดยไปยืนอยูต่รงป้ายที่ตนเองเลือก เมื่อ
เลือกเสร็จแล้ว ครูจะเดินไปตามเหตุผลของนักเรียนท่ีเลือกคำตอบนั้น ๆ   

คำถามที่ครูจะถามมดีังนี้ 
1)เราสามารถใช้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นตัวบ่งช้ีระดับมลพิษของแหล่งน้ำได้ ใช่หรือไม่  
คำตอบคือ ใช่ เพราะมลพิษส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในนำ้ สัตว์บางชนิดสามารถอยูไ่ด้ในนำ้สะอาดเท่านั้น 

เพราะสัตว์ชนิดนั้นต้องการออกซเิจนมาก  และสัตว์บางชนิดสามารถทนมลพิษได้ เพราะเขาต้องการออกซิเจนในปริมาณที่ไม่
มากนัก 

2)สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน หรือ “สัตว์หน้าดิน” เป็นตัวบ่งช้ีสขุภาพของน้ำได้ ใช่หรือไม่ 
คำตอบคือ ใช่ ท้ังนี้หลายประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เลือกใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินเป็น

ตัวประเมินคณุภาพของสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำนั้น ๆ  
3)เราสามารถจำแนกสัตว์ โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ใช่หรือไม่  
คำตอบคือ ใช่ สัตว์มีกระดูกสันหลงัมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุม่สัตวส์ะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสตัว์เลื้อยคลาน 

กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุม่จะมลีักษณะ เฉพาะที่สังเกตได้ สตัว์ไม่มีกระดกูสันหลังหน้าดิน เป็น
ตัวอย่างของสัตว์ที่ไมม่ีกระดูกสันหลัง 

4)การตรวจวัดคณุภาพน้ำด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมีข้อจำกัดคือไมส่ามารถทำได้ในฤดูฝน ที่มีภาวะน้ำ
หลากใช่หรือไม่  

คำตอบคือ ใช่  เพราะในฤดูฝน และในภาวะทีม่ีน้ำหลาก สัตว์หนา้ดินจะถูกพัดไปกับกระแสน้ำทำใหพ้บชนิดและ
จำนวนสัตว์หน้าดินลดลง และน้ำมีปริมาณมากทำใหเ้ก็บตัวอย่างไดย้าก 
4.ครยู้ำว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำบ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้ำ เนื่องจากสิง่มีชีวิตแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการอยู่อาศัยในน้ำที่
มีคุณภาพต่างกัน บางชนิดไมส่ามารถอยู่อาศัยในน้ำท่ีมีความสกปรกได้ เราจึงจะไม่สามารถพบสิ่งมีชีวิตประเภทเหล่านี้ แต่
สิ่งมีชีวิตบางประเภทสามารถอยู่อาศัยในน้ำที่สกปรกได้ 
5.เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ ครูจะให้นักเรียนสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน หรือ “สัตวห์น้าดนิ” ในแหล่งน้ำต่าง ๆ 
โดยแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุม่ย่อย และครูจะมีใบงานให้นักเรยีนทำ  
6.ครูอธิบายถึงเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคณุภาพน้ำจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
7.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4-5 คน 



 

 

๕๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

8.ครรูะบสุถานท่ีและจุดเก็บตัวอยา่งให้นักเรียนทราบ โดยครูเลือกบริเวณแหล่งน้ำท่ีไม่ถูกรบกวนโดยคนหรือสัตว์ เช่น ไม่เป็น
ทางเดินข้าม ไมเ่ป็นที่จอดเรือ เปน็ต้น  
9.ครูอธิบายอุปกรณ์ทีต่้องใช้ในการสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำ ได้แก่ 

1)สวิง ใช้เพื่อตักตะกอนท้องน้ำในทิศทางทวนการไหลของกระแสน้ำ เพื่อให้กระแสน้ำช่วยพัดพาสัตว์เข้ามาอยู่ในสวิง 
2)พลั่วเล็ก ๆ (หากไม่มีใช้มือคุ้ยกไ็ด้) ใช้เพื่อคุ้ยเขี่ยพื้นท้องน้ำ สุ่มเกบ็ตัวอย่างสัตว์หน้าดินจากพื้นท้องน้ำ 

(Substrate) ลักษณะต่าง ๆ ได้แก ่พ้ืนดิน ทราย กรวด หิน พืชน้ำ โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ 3 ซำ้ ในพ้ืนท้องน้ำแต่ละประเภท 
3)อ่างน้ำพลาสติกก้นลึก (อุปกรณเ์ก็บตัวอย่าง) ที่ใส่น้ำพอประมาณ แยกเอาพืช เศษไม้และก้อนหินที่มขีนาดใหญ่ทิ้ง

ไป เพ่ือให้มองเห็นสตัว์น้ำได้ง่ายขึน้ โดยแน่ใจว่าต้องไม่มีตัวสัตว์ตดิออกไปด้วย  
4)คีมคีบหรือช้อนตักสัตว์ เพื่อใสล่งไปในถ้วย   
5)ถ้วยพลาสติกหลายๆ ใบ (หรือแก้วกาแฟ ท่ีนำมาใช้ซ้ำก็ได้) เพื่อแยกและนับจำนวนสัตว์แต่ละกลุ่มที่พบ  
6)แว่นขยายเพื่อใช้ส่องดูสตัว์ที่มีขนาดเล็ก 

10.ครูให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมและอธิบายเกี่ยวกับใบงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสิ่งมีชีวิตน้ำ 
11.จากนั้นครูให้นักเรียนลงสำรวจแหล่งน้ำ  โดยครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันข้อนสิ่งมีชีวิตในน้ำมา แยกสิ่งมีชีวิตในน้ำท่ีสำรวจ
มาได้ และใช้แว่นขยายส่องดูว่าตรงกับตัวอะไรในใบความรู้ การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งต้นน้ำลำธารจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
12.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป โดยการให้นักเรียนแตล่ะกลุม่สรุปว่าได้สิ่งมีชีวิตในน้ำท่ีสำรวจมาได้ ตัวไหนมา
บ้าง แล้วรวบรวมคะแนนท้ังหมดเพื่อวัดคุณภาพของแหล่งน้ำ ว่าอยูใ่นระดับไหน โดยเกณฑ์คุณภาพของน้ำเป็นไปตาม 
“นาฬิกาสัตว์ใต้ดิน” ในใบความรู ้
13.ครูสรุปว่า สตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลังหน้าดิน หรือ “สัตว์หน้าดิน” เป็นตัวบ่งช้ีสุขภาพของน้ำได้ โดยอาศัยหลักการที่ว่า 
ชุมชนสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลังหน้าดินเปลีย่นแปลงเมื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไป และด้วยเหตผุล 6 ข้อ
จึงทำให้สัตว์หน้าดินมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของน้ำ ซึ่งเหตุผล 6 ข้อที่ว่านั้นได้แก ่

1.สตัว์หน้าดินเคลื่อนที่ได้น้อย มีแนวโน้มอาศัยอยู่ในสถานท่ีเดียว จงึได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะมลพิษของ
แหล่งน้ำบริเวณนั้น ๆ 

2.สตัว์หน้าดินมีความหลากหลาย และมีการแพร่กระจายกว้าง สามารถพบได้ในทุกแหล่งน้ำ  
3.สตัว์หน้าดินมีความไวต่อการถูกรบกวนและฟื้นตัวช้า ทำให้สามารถตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ แม้เวลาจะ

ผ่านไป ซึ่งการตรวจวดัคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ไม่สามารถตรวจวัดความผดิปกติที่เกดิขึ้นได้ เพราะการตรวจวิเคราะห์
ทางกายภาพและเคมี เป็นการตรวจวัดปริมาณสารของตัวแปรหนึ่งๆ ณ ช่วงเวลาขณะตรวจวดั 

4.สตัว์หน้าดินมีขนาดใหญ่ สามารถตรวจพบได้ง่าย  
5.สตัว์หน้าดินมีอายุขัยยาว ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 ปี ทำให้ตรวจสอบไดต้ลอดปีหรือทุกช่วงเวลาของการเก็บ

ตัวอย่าง 
6.สตัว์หน้าดินเป็นอาหารของสตัวน์้ำหลายชนิด จึงมีความสำคัญในห่วงโซ่อาหาร มผีลกระทบต่อเนื่องถึงความชุกชุม

ของสัตว์น้ำ และบทบาทการถ่ายทอดสารพิษที่สะสมอยู่ในแหล่งน้ำสู่ผู้บริโภคระดับสูงขึ้น  
ที่มา : คู่มือการตรวจสอบคณุภาพน้ำด้วยสตัว์ไมม่ีกระดูสันหลังหน้าดิน, หน้า 3 

14.ครูชวนนักเรียนคิดในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้
1)นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
2)นักเรียนคิดว่าแผนการเรียนรู้นีช่้วยเพิ่มพูนทักษะใดให้นักเรียน 
3)นักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• อุปกรณ์สำรวจน้ำ ได้แก่ สวิง  พลัว่เล็ก ๆ อ่างน้ำพลาสติกก้นลึกท่ีใส่น้ำพอประมาณ  คีมคีบหรือช้อนตักสัตว์ ถ้วย
พลาสติกหลายๆ ใบ (หรือแก้วกาแฟ ท่ีนำมาใช้ซ้ำก็ได้)  และแว่นขยายเพื่อใช้ส่องดูสัตว์ทีม่ีขนาดเล็ก เป็นต้น 

• ใบงานกิจกรรมที่ 3.2 การตรวจคณุภาพของแหล่งต้นน้ำลำธารจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
 
 



 

 

๕๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แหล่งการเรียนรู้ 

• หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น ป.4-ป.5 

• คู่มือการตรวจสอบคณุภาพน้ำด้วยสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ของกรมควบคุมมลพิษ (สำหรับครู)  
http://infofile.pcd.go.th/water/quality.pdf   

• แหล่งต้นน้ำของชุมชน/แหล่งน้ำใกล้สถานศึกษา/แหล่งน้ำภายในสถานศึกษา/น้ำคลองประจำหมู่บ้าน   

• ใบความรู้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยสตัว์หน้าดิน  
 
4.การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถระดับคุณภาพของแหล่งน้ำจาก
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินได ้

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต การสำรวจ การแยกแยะ และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
3 2 1 

ด้านความรู้ (K):  นักเรยีน
สามารถอธิบายระดับคณุภาพ
ของแหล่งน้ำจากสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินได ้

นักเรียนสามารถอธิบาย
ระดับคณุภาพของแหล่งน้ำ
จากสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินได้เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ระดับคณุภาพของแหล่งน้ำ
จากสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินได้ แต่ต้องได้รับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
สถานะและลักษณะของน้ำ
จากสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ 
สำรวจ แยกแยะ เปรยีบเทียบ 
และสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ สำรวจ แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ และสรุปผล
ประเภทของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินที่
บ่งช้ีระดับคุณภาพของ
แหล่งน้ำได ้

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถคิด 
วิเคราะห์ สำรวจ แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ และสรุปผล
ประเภทของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินที่
บ่งช้ีระดับคุณภาพของ
แหล่งน้ำได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ สำรวจ 
แยกแยะ เปรยีบเทียบ และ
สรุปผลประเภทของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่
บ่งช้ีระดับคุณภาพของ
แหล่งน้ำได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็นและ ความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 
 
 



 

 

๕๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำลำธารน้ำจากสิง่มีชีวิตในน้ำ 
  
 

 
 
สัตว์หน้าดิน (Benthos) หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่บนหรือแทรกตัวอยู่ในตะกอนท้องน้ำ ได้แก่ พลานาเรีย 
ไส้เดือน หอย กุ้ง ปู รวมทั้งแมลงน้ำต่างๆ เช่น ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ หนอนแดง เป็น
ต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำไหล โดยสามารถแบ่งชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบกับ
คุณภาพน้ำได้ 4 ระดับ คือ 
 
1. คุณภาพน้ำดีมาก สัตว์ที่พบมากที่สุดคือ ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว 
2. คุณภาพน้ำดี สัตว์ที่พบมากท่ีสุดคือ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ 
3. คุณภาพน้ำปานกลาง สัตว์ที่พบมากท่ีสุดคือ ตัวอ่อนแมลงปอ กุ้งน้ำจืด ปูน้ำจืด 
4. คุณภาพน้ำไม่ดี สัตว์ที่พบมากที่สุดคือ หนอนแดง ไส้เดือนน้ำจืด 
 
โดยสามารถดูเปรียบเทียบจาก “นาฬิกาสัตว์หน้าดิน” หากพบว่ามีสัตว์หน้าดินชนิดไหนมากที่สุดจะบ่งบอกถึง
คุณภาพน้ำว่าอยู่ในระดับใด 
 
ที่มา : facebook กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 30 กันยายน 2014   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน การตรวจคุณภาพของแหล่งต้นน้ำลำธารจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
 
อุปกรณ์ 

1.สวิง ใช้เพื่อตักตะกอนท้องน้ำในทิศทางทวนการไหลของกระแสน้ำ เพื่อให้กระแสน้ำช่วยพัดพาสัตว์เข้ามาอยู่ในสวิง 
2.พลั่วเล็ก ๆ (หากไม่มีใช้มือคุ้ยกไ็ด้) ใช้เพื่อคุ้ยเขี่ยพื้นท้องน้ำ สุ่มเกบ็ตัวอย่างสัตว์หน้าดินจากพื้นท้องน้ำ (Substrate) 
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนดิน ทราย กรวด หิน พืชน้ำ โดยเก็บตัวอยา่งสัตว์ 3 ซ้ำ ในพ้ืนท้องน้ำแต่ละประเภท 
3.อ่างน้ำพลาสติกก้นลึก (อุปกรณเ์ก็บตัวอย่าง) ที่ใส่น้ำพอประมาณ แยกเอาพืช เศษไม้และก้อนหินที่มขีนาดใหญ่ทิ้งไป 
เพื่อให้มองเห็นสัตว์น้ำได้ง่ายขึ้น โดยแน่ใจว่าต้องไมม่ีตัวสัตว์ตดิออกไปด้วย  
4.คีมคีบหรือช้อนตักสตัว์ เพื่อใส่ลงไปในถ้วย   
5.ถ้วยพลาสติกหลายๆ ใบ (หรือแก้วกาแฟ ท่ีนำมาใช้ซ้ำก็ได้) เพื่อแยกและนับจำนวนสัตว์แต่ละกลุ่มที่พบ  
6.แว่นขยายเพื่อใช้ส่องดสูัตว์ที่มีขนาดเล็ก 

 
วิธีการ  

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และครจูะมีใบงานให้นักเรียนทำ  
2. ครูอธิบายถึงเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
3. ครูระบสุถานท่ีและจุดเก็บตัวอย่างให้นักเรียนทราบ โดยครูเลือกบริเวณแหล่งน้ำท่ีไม่ถูกรบกวนโดยคนหรือสัตว์ เช่น 

ไม่เป็นทางเดินข้าม ไม่เป็นท่ีจอดเรือ เป็นต้น  
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป ว่าได้สิ่งมีชีวิตในน้ำท่ีสำรวจมาได้ ตัวไหนมาบ้าง แล้วรวบรวมคะแนน

ทั้งหมดเพื่อวัดคณุภาพของแหล่งน้ำ ว่าอยู่ในระดับไหน โดยเกณฑค์ุณภาพของน้ำเป็นไปตาม “นาฬิกาสัตว์ใต้ดิน” 
ในใบความรู้การตรวจคณุภาพของแหล่งน้ำลำธารจากสิ่งมีชีวิตใต้ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 3 คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตรวจคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรีย เวลาที่ใช้  1  ชัว่โมง 
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๓/๒   ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำและอากาศโดยการดูแลตนเองและ 
   สัตว์ให้ได้รับสิ่งเหลา่นี้อย่างเหมาะสม 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :    มนุษย์และสัตวต์้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโต/อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้
ร่างกายทำงานได้อยา่งปกติอากาศใช้ในการหายใจ 

 มาตรฐาน ว ๒.๑ ป.๕/๓  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดย 
   ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่ เกิดขึ้นซึ่งมสีมบตัิต่างจาก 

สารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกดิการเปลีย่นแปลงแล้วมีสารใหมเ่กิดขึ้น 
การเปลีย่นแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดมิ หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูม ิ
 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (K)  : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าน้ำจากแหล่งต่าง ๆ  มีเชื้อแบคทีเรยีหรอืไม่ 
 ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การสังเกต คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ และการสรุปผล 
 ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  การประเมินคณุภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากเราจะสำรวจไดด้้วยสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินแล้ว การใช้ตัวแปรทางแบคทีเรยีสามารถใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของน้ำได้ว่าแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยของเรา มีเชื้อแบคทีเรยีหรือไม่ โดยใช้น้ำยาอาหารเลี้ยงแบคทีเรียอย่างง่าย 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
 ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
 ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
 ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
 ข้อที่ 3 มีวินัย  
 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
 ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 



 

 

๖๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้คือ 
1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถลงมือตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยน้ำยาอาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียได้   
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการปนเปื้อนของแบคทีเรียในแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในชุมชนได้ 

2.แต่ก่อนที่ครจูะเข้าสู่บทเรยีน ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมเธอพูด ฉันนับ  
▪ ครูให้นักเรียนจับคู่กัน จะยืนหรือนั่งเข้าหากันก็ได้ โดยครูให้ตกลงกนัว่าใครจะเป็นคนพูด และใครจะเป็นคนฟัง   
▪ ครูให้ผู้พูดเล่าเรื่องอะไรก็ได้โดยไมห่ยุดภายใน 2 นาที ส่วนผู้ฟังจะทำหน้าท่ีฟังและจับใจความใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่มี

ข้อแม้ว่าขณะที่ฟัง ผู้ฟังต้องนับเลขตั้งแต่ 1 2 3 ไปเรื่อย ๆ จนครบ 2 นาทีเช่นกัน แล้วให้จำด้วยว่าตนเองนับได้ถึง
เลขอะไร 

▪ เมื่อจบกิจกรรมแล้ว ครูถามนักเรยีนที่เป็นผู้พูดว่ารู้สึกอย่างไร และถามนักเรียนท่ีเป็นผู้ฟังว่า รู้สึกอยา่งไร 
▪ ให้นักเรียนช่วยบอกประโยชน์ของการทำกิจกรรมนี้  

3.ครสูรุปว่ากจิกรรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง หากเราฟังเพื่อนในขณะที่เราทำอย่างอ่ืนไปด้วย เราจะฟังเพื่อนไม่รูเ้รื่อง 
และทำสิ่งท่ีเรากำลังทำกไ็มส่ำเรจ็ กิจกรรมนีเ้ชื่อมกับการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมนี้ท่ีนักเรยีนต้องตั้งใจฟังขั้นตอนของการทำ
กิจกรรมใหด้ ี
4.ครเูกริ่นนำด้วยคำถามว่า  

1) ทุกวันน้ีนักเรียนแตล่ะคนดื่มนำ้จากแหล่งน้ำใด 
2) นักเรียนคดิว่าแหล่งน้ำนั้น ๆ มคีวามสะอาดหรือไม่  
3) แหล่งนำ้นั้นมีเชื้อแบคทีเรีย หรือไม่ และนักเรียนแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ำนั้นมีหรือไมม่ีเช้ือแบคทีเรีย 

5.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย และบอกว่ากิจกรรมนี้เราจะมาเรียนรูเ้รื่องดูแบคทีเรียในน้ำดืม่  ครูชวนคิดด้วยคำถาม
ว่า ทำไมครตู้องให้นักเรียนทราบเรื่องแบคทีเรียในน้ำดืม่  
6.ครยู้ำว่า คุณภาพน้ำดืม่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก  แน่นอนว่าหากดื่มน้ำท่ีไม่สะอาดยอ่มให้โทษมากกว่า
คุณประโยชน์ “น้ำประปาหมู่บ้าน หรือประปาภูเขา” เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง แต่
คำถามคือ น้ำใสๆนั้นจะมสีิ่งปนเปือ้นหรือสะอาดเพียงพอสำหรับใช้ดื่มหรือไม่ 
7.ครูแนะนำอุปกรณ์ตรวจวัดแบคทีเรียในน้ำอย่างง่ายจากอาหารเลีย้งแบคทีเรีย (อ.11) ซึ่งบรรจุในขวดน้ำขนาดเล็ก เป็น
น้ำยาสีแดง พร้อมอธิบายวิธีการตรวจวัด 
8.ครเูปิดคลิป https://www.youtube.com/watch?v=k-bf5P2Lguk เพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น และเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
9.ครูให้แต่ละนักเรียนแต่ละกลุม่ ไปตักน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ที่ตนเองดื่ม มาในภาชนะทีส่ะอาด 
10.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำน้ำท่ีได้ เติมในขวดเลี้ยงเช้ือแบคทีเรยี ให้มีปริมาณตามที่กำหนดข้างขวด 
11.ตั้งขวดทั้งไว้อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง ตรวจวัดสีของน้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
12.ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึง ผลของสีน้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความหมาย (หรือการแปรผล) โดยน้ำท่ีมีแบคทีเรีย จะ
เปลี่ยนสีน้ำแดงในขวดให้จางลง ยิง่สีน้ำแดงจางลงมากเท่าใด ในเวลาที่เท่ากัน แสดงว่าน้ำจากแหล่งนัน้มีแบคทีเรียสูง  โดยครู
เพิ่มเตมิความรู้ให้นักเรียนตามใบความรู้ การตรวจคณุภาพน้ำดื่มนำ้ใช้จากแบคทีเรีย 

▪ โคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบสามารถเจริญเติบโตได้ดีในท่ีที่มีอากาศและไม่มีอากาศ  
มักพบในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำ หากพบว่ามีการเจือปนในน้ำดื่มมากเกินไปสามารถบ่งช้ีถึงความไมส่ะอาด
และไม่ถูกสุขลักษณะของแหล่งน้ำดื่มได ้

▪ โรคที่เกิดจากโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ ปวดท้อง และท้องเสยี สามารถเป็นได้
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำไดน้านกว่าจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ไม่ทนความร้อน 

▪ วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ได้แก่  
 1) ผ่านกระบวนการทำความร้อน เช่น การต้มให้น้ำเดือด  
 2) ผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยกำจัดหรือควบคุมปริมาณของ
แบคทีเรียให้พอเหมาะ และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภยั 
 3) ใช้คลอรีนฆ่าเช้ือในน้ำ โดยมีความเข้มข้น ประมาณ 0.2 – 0.5 ppm 



 

 

๖๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ที่มา : ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) 9 กรกฎาคม 2562  
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/coliform-bacteria-in-drinking-water/ 
  

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้

• อุปกรณ์ในการทดลอง ได้แก่ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ประกอบด้วย อาหารเลี้ยงเช้ือ คัตเตอร์ แอลกอฮอล์ 
สำลี เป็นต้น 

• ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ  

• คลิป การใช้ชุดทดสอบโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (อ11) https://www.youtube.com/watch?v=k-bf5P2Lguk (เวลา 
4.28 นาที)  

• ใบกิจกรรมที่ 3.3  การตรวจคณุภาพของน้ำดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรยี 
แหล่งการเรียนรู้ 

• หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น ป.5  

• แหล่งน้ำกินน้ำใช้ในโรงเรียนและในชุมชน 

• ใบความรู้ การตรวจคณุภาพของนำ้ดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรยี 
 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถลงมือตรวจสอบคณุน้ำด้วย
น้ำยาเลีย้งเช้ือแบคทีเรีย และอธิบายการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำได ้

ใบงานและการลงปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ 
และสรุปผล 

ใบงาน และการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/coliform-bacteria-in-drinking-water/


 

 

๖๒ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
3 2 1 

ด้านความรู้ (K):  นักเรยีน
สามารถลงมือตรวจสอบคณุ
น้ำด้วยน้ำยาเลี้ยงเช้ือ
แบคทีเรีย และอธิบายการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำ
ได ้

นักเรียนสามารถลงมือ
ตรวจสอบคุณน้ำด้วยน้ำยา
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรยี และ
อธิบายการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในน้ำได้ตรวจวัด
แบคทีเรียในน้ำได้เองอย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถลงมือ
ตรวจสอบคุณน้ำด้วยน้ำยา
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรยี และ
อธิบายการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในน้ำได้แตต่้อง
ได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถลงมือ
ตรวจสอบคุณน้ำด้วยน้ำยา
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรยี และ
อธิบายการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในน้ำได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำ และ
สรุปผล   

นักเรียนสามารถสังเกต  คิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำ และสรุปผลสิ่งบ่งช้ี
ระดับแบคทเีรียในน้ำได ้

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกต คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำ และ
สรุปผลสิ่งบ่งช้ีระดับ
แบคทีเรียในน้ำได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลง
มือทำ และสรุปผลสิ่งบ่งช้ี
ระดับแบคทเีรียในน้ำได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

ใบความรู้การตรวจคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรีย 
 

น้ำท่ีมีแบคทีเรีย หากตรวจวดัแบคทีเรียในน้ำอย่างง่ายจากอาหารเลี้ยงแบคทีเรยี น้ำจะเปลี่ยนสีน้ำแดงในขวดให้จาง
ลง ยิ่งสีน้ำแดงจางลงมากเท่าใด ในเวลาที่เท่ากัน แสดงว่าน้ำจากแหล่งนั้นมีแบคทีเรยีสูง (ตามแผ่นเทยีบสี อ.11)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) เป็นกลุม่แบคทีเรยีแกรมลบสามารถเจรญิเติบโตไดด้ีในท่ีที่มีอากาศและไม่มีอากาศ  มักพบ
ในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำ หากพบว่ามีการเจือปนในน้ำดื่มมากเกินไปสามารถบ่งช้ีถึงความไมส่ะอาดและไม่ถูก
สุขลักษณะของแหล่งน้ำดืม่ได้  
 
โรคท่ีเกิดจากโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย สามารถเป็นได้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ซึ่งโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นานกว่าจุลินทรีย์อื่น ๆ แต่ไม่ทนความร้อน 
 



 

 

๖๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
วิธีการป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ได้แก่  

1. ผ่านกระบวนการทำความร้อน เช่น การต้มให้น้ำเดือด  
2. ผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยกำจดัหรือควบคมุปริมาณของ

แบคทีเรียให้พอเหมาะ และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภยั 
3. ใช้คลอรีนฆ่าเช้ือในน้ำ โดยมีความเข้มข้น ประมาณ 0.2 – 0.5 ppm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/coliform-bacteria-in-drinking-water/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน การตรวจคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้จากแบคทีเรีย 

อุปกรณ์  

1. ชุดอาหารอาหารเลีย้งแบคทีเรีย (อ.11) 
2. สำลี  
3. แอลกอฮอล์  
4. คัทเตอร ์

 
วิธีการ 

1.ครูแนะนำอุปกรณ์ตรวจวัดแบคทีเรียในน้ำอย่างง่าย
จากอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย (อ.11) ซึ่งบรรจุในขวดน้ำ
ขนาดเล็ก เป็นนำ้ยาสีแดง พร้อมอธิบายวิธีการตรวจวัด 
2.ครเูปิดคลิป https://www.youtube.com/watch?v=k-
bf5P2Lguk เพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากข้ึน 
3.ครูให้แต่ละนักเรียนแต่ละกลุม่ ไปตักน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ที่
ตนเองดื่ม มาในภาชนะที่สะอาด 
4.นักเรยีนแตล่ะกลุม่นำน้ำที่ได้ เตมิในขวดเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย ให้
มีปริมาณตามที่กำหนดข้างขวด 
5.ตั้งขวดทั้งไว้อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง ตรวจวัดสีของน้ำท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 
 

การบันทึกผลการทดลอง 

ค่าสีวัดได้จากการเทียบเป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการประเมินคณุภาพน้ำจากสีทีไ่ด้ น้ำท่ีนักเรยีนเตรียมมานั้นสามารถดื่มได้หรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...…………. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
ที่มาของภาพ : https://rldc.anamai.moph.go.th/web-upload/15x38072a768285287a15bb4d29408f2b92/tinymce/pdf/DOH11.pdf 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k-bf5P2Lguk%20เพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=k-bf5P2Lguk%20เพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น


 

 

๖๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 3 คุณภาพน้ำ/น้ำที่ดีคืออะไร     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ำด้วยการวัดค่า COD เวลาที่ใช้  1  ชัว่โมง 
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกดิขึ้นส่วนใหญม่ีรูปแบบท่ี
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใต้ข้อมลูและเครื่องมือท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๔/๖  แสดงความคดิเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๕/๒  วางแผนการสังเกตเสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์ 

 สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 
 ตัวช้ีวัดขั้นปี ป.๕/๓   เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจ ตรวจสอบให้ได้ข้อมลูที่

น่าเชื่อถือ 
 ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๕/๔  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคณุภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้  

 นำเสนอผลและข้อสรุป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๒.๑ ป.๕/๓  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ สารเมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลง ทางเคมี  

 โดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ ์ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่ เกิดขึ้นซึ่งมสีมบตัิต่างจาก 

สารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกดิการเปลีย่นแปลงแล้วมีสารใหมเ่กิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสหีรือกลิ่น
ต่างจากสารเดมิ หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกดิขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูม ิ

 มาตรฐาน ว ๔.๒ ป.๕/๑  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การ 
 คาดการณ์ ผลลัพธ์จากปญัหาอย่างง่าย  

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือเง่ือนไขท่ีครอบคลมุทุกกรณี
มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน หรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์  /สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ีแตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ทีแ่ตกต่าง
กัน 

 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  : นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นทางเคมี โดยใช้เครือ่งมือวัด DO 
test kit ไดด้้วยตนเอง   

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ และสรุปผล 
 ด้านคุณลักษณะ(A)   : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 
 
 



 

 

๖๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  การตรวจสอบคณุภาพน้ำ นอกจากจะมีการใช้วิธีการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส ชีววิทยา แบคทีเรีย การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำยังมสีามารถใช้เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ DO (Dissolved Oxygen ซึ่งเป็นค่าปรมิาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ  เพื่อแสดงให้เห็นปริมาณก๊าซออกซเิจนทีม่ีความสำคัญในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์น้ำ หากมีค่า
ต่ำแสดงว่าน้ำมีความสกปรกมากจนไม่มีค่าออกซเิจนที่ละลายนำ้ ซึ่งอาจจะส่งผลใหส้ัตว์น้ำเสียชีวิต  ความสกปรกของแม่น้ำใน
บริเวณชุมชนโดยส่วนใหญ่มักมสีาเหตุมาจากน้ำท้ังจากบ้านเรือน หรือสถานประกอบการ นอกจากนีย้ังมีน้ำท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จากปศุสัตว์ หรืออาจจะมีน้ำทั้งจากภาคเกษตรกรรม ที่มีปุ๋ยผสมรวมอยู่ด้วย น้ำท้ิงที่มาจากแหล่งกำเนดิเหล่านี้ 
หากถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำจะทำให้คณุภาพน้ำมคีวามสกปรก 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
 ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
 ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
 ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
 ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
 ข้อที่ 3 มีวินัย  
 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
 ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1.ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ  อภิปรายและสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เบื้องต้นทางเคมี โดยใช้เครื่องมือวัด DO test kit  ได้ด้วยตนเอง  
2.ครูกระตุ้นการเรียนรูด้้วยเกมโปง้…ไอ้หยา   

▪ เริ่มจากการให้นักเรียนยืนล้อมกันเป็นวงกลม  
▪ กติกาคือหากครูทำท่าปืน แล้วช้ีไปท่ีพร้อมกับพูดคำว่า “โป้ง” ที่ใคร คนๆ นั้นจะต้องทำท่าปืนและพดูคำว่า “โป้ง” 

กลับ 
▪ ส่วนคนที่ยืนอยู่ข้างๆ คนๆ นั้นท้ังด้านซ้ายและขวา จะต้องยกมือข้างที่ใกล้กับผู้ที่ถูกยิงขึ้นมาแล้วพูดกบัว่า “ไอ้หยา” 

ทันทีและพร้อมกันท้ังสองคน 
▪ หากคนท่ีต้องโป้งกลับทำช้า หรือคนท่ีร้องคำว่า “ไอ้หยา” พูดผดิ จะถูกคัดออก 

3.กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นนักเรยีนในเรื่องสมาธิและความรวดเร็วเพื่อเข้าสู่เนื้อหาหลัก 
4.ครูทบทวนว่าจากกิจกรรมท่ีผ่านมา นักเรียนพอจะทราบวิธีการตรวจสอบคณุภาพน้ำบ้างแล้ว  ต่อจากนั้นครูมีคำถามชวนคุย
ดังนี้  

1)น้ำท่ีอยู่ในชุมชนแต่ละแหล่งใช้ทำอะไร   
2)นักเรียนคิดว่า เราจะทราบได้อย่างไรว่า น้ำจากแหล่งต่าง ๆ สะอาดมากหรือน้อยกว่ากัน  

5.ครเูชื่อมคำตอบของนักเรียนสู่กบัวิธีการตรวจสอบคณุภาพน้ำเบื้องต้นทางเคมีที่เรียกว่า DO   
ครูอธิบายค่า DO   

▪ ค่า  DO  (  Dissolved  Oxygen ) คือปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้ำ ค่ามาตรฐานของน้ำท่ีมีคุณภาพดี ( น้ำดีที่ใช้
อุปโภค ) โดยทั่วไปจะมคี่า DO ประมาณ 5-8 มิลลิกรมัต่อลติร หรอื 5-8 ppm.  

▪ สำหรับน้ำท้ิง ( น้ำที่ผ่านการบำบดัแล้ว ) ค่า  DO >=  3  mg/l  ขึ้นไป แต่ในค่าพารามิเตอร์มาตรฐานน้ำท้ิงทั่วๆไป
ไม่ได้นำค่า  DO ไปบรรจไุว้แต่มปีระโยชน์ในการประเมินค่า น้ำดี หรือ น้ำเสีย ได้เป็นอยา่งดี  ถ้าค่า  DO <  3 



 

 

๖๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

mg/l  หมายถึง น้ำเริ่มเน่าเสีย ยิ่งค่า DO ลดลงมากๆ น้ำจะยิ่งทวีเพิ่มความเน่าเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น  นี่คือประโยชน์
ของ  DO  

▪ ในการพิจารณาดูว่าน้ำจากแหล่งใดเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย ในเบื้องตน้สามารถดูได้จาก ค่า DO  เป็นหลักซึ่งมีความ
แม่นยำสูง   จะทำการเช็คค่าระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดนำ้เสยีในเบื้องต้น สามารถเช็คได้จากคา่ DO  ในแต่ละ
วัน จะทำให้ท่านรู้ถึงสุขภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบดัน้ำเสียของท่านไดเ้ป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องวัด
ค่า DO ได้ทันที ทราบผลทันที  ไม่ต้องรอนานเข้าห้องปฏิบตัิการใหเ้สียเวลาเหมือนสมัยก่อน ( นอกจากเช็ค
ค่าพารามิเตอร์เต็มรูปแบบจากห้องปฏิบัติการ )  

ที่มา : http://www.kasamashop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147598882 
6.ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  
7.ครูอธิบายถึงเครื่องมือ และวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีด้วยชุด แพ็กเทส DO test kit   
8.ครูให้นักเรียน แต่ละกลุ่ม ไปตักน้ำในจากแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในโรงเรียน   
9.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป โดยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปว่า 

1) นักเรียนไปตักน้ำจากแหล่งไหนบ้าง 
2) ให้นักเรียนอธิบายผลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ในน้ำด้วยเครื่องมือ  DO test kit  จากแต่ละ

แหล่งว่าเป็นอย่างไร 
10.ครูชวนนักเรียนคิดในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนคิดวา่นักเรียนจะนำความรู้และทักษะทีไ่ด้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    

 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู ้
▪ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดตรวจ DO test kit  และแหล่งน้ำท่ีใช้ในการตรวจ  
▪ ใบงานกิจกรรมที่ 3.4 การตรวจวดัสารอินทรีย์ในน้ำด้วยเครื่องมือ DO test kit   

 
แหล่งการเรียนรู้ 

▪ แหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน 
▪ ใบความรู้การตรวจวดัสารอินทรียใ์นน้ำด้วยเครื่องมือ DO test kit   

 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  
การวัดและการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถตรวจสอบ อภิปรายและสรุปผล
การตรวจสอบคณุภาพของแหล่งนำ้ได ้

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ 
และสรุปผล    

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 



 

 

๖๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรยีน
สามารถตรวจสอบ อภิปราย
และสรุปผลการตรวจสอบ 
COD หรือ ระดับคณุภาพของ
แหล่งน้ำได ้

นักเรียนสามารถตรวจสอบ 
อภิปรายและสรุปผลการ
ตรวจสอบ COD หรือ 
ระดับคณุภาพของแหล่งน้ำ
ได้เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถตรวจสอบ 
อภิปรายและสรุปผลการ
ตรวจสอบ COD หรือ 
ระดับคณุภาพของแหล่งน้ำ
ได้ แต่ต้องได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถ
ตรวจสอบ อภิปรายและ
สรุปผลการตรวจสอบ COD 
หรือ ระดับคุณภาพของ
แหล่งน้ำในสถานะต่าง ๆ 
ได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำและสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำและสรุปผล ระดับ
คุณภาพของแหล่งน้ำได ้

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ คิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำและสรุปผลระดับ
คุณภาพของแหล่งน้ำได ้

นักเรียนไม่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำและสรุปผลระดับ
คุณภาพของแหล่งน้ำได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ใบความรู้ การตรวจคุณภาพน้ำด้วยการวัดค่า DO 

ค่า  DO  (  Dissolved  Oxygen ) คือปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้ำ ค่ามาตรฐานของน้ำท่ีมีคุณภาพดี ( น้ำดีที่ใช้
อุปโภค ) โดยทั่วไปจะมคี่า DO ประมาณ 5-8 มิลลิกรมัต่อลติร หรอื 5-8 ppm.  
สำหรับน้ำท้ิง ( น้ำที่ผ่านการบำบดัแล้ว ) ค่า  DO >=  3  mg/l  ขึ้นไป แต่ในค่าพารามิเตอร์มาตรฐานน้ำท้ิงทั่วๆไปไมไ่ด้นำ
ค่า  DO ไปบรรจไุว้แตม่ีประโยชนใ์นการประเมินค่า น้ำดี หรือ น้ำเสยี ได้เป็นอยา่งดี  ถ้าค่า  DO <  3 mg/l  หมายถึง น้ำเริ่ม
เน่าเสยี ยิ่งค่า DO ลดลงมากๆ น้ำจะยิ่งทวีเพิ่มความเน่าเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น  นี่คือประโยชน์ของ  DO  

ค่า  DO  บอกอะไรให้เราบา้ง ? 
- น้ำท่ีเราตรวจสอบนั้นเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย 
- ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นๆมีมากหรือมีน้อย 
- ถ้าในน้ำน้ันๆมีปริมาณออกซิเจนมาก กลุ่มจลุินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและย่อยสลาย

ของเสียก็จะเจริญเติบโตขยายตัวได้ดี ส่งผลดตี่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดนำ้เสยี 
- ในทางตรงข้าม ถ้าในน้ำนั้นๆแทบจะไมม่ีออกซิเจนเลย น้ำน้ันก็จะกลายเป็นน้ำเสยีทันที สิ่งมีชีวิตที่ใช้

ออกซิเจนบางชนิดตายเรียบท้ังหมด 
- ถ้าค่า  DO ต่ำมากๆ จะทำให้เหน็ค่า  BOD  สูงขึ้นชัดเจน 
- ค่า DO  ต่ำมากๆ จะส่งผลให้คา่  pH  ลดลงอย่างมาก 
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักตายยกบ่อ ทำให้บ่อบำบัดเกดิน้ำเน่าเหม็นอย่างรวดเร็ว 

 
  สรุปโดยรวม 

ในการพิจารณาดูว่าน้ำจากแหล่งใดเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย ในเบื้องตน้สามารถดูได้จาก ค่า DO  เป็นหลักซึ่งมีความ
แม่นยำสูงจะทำการเช็คค่าระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสยีในเบื้องต้น สามารถเช็คได้จากค่า DO  ในแต่ละวัน จะทำให้
ท่านรู้ถึงสุขภาพของระบบบำบดันำ้เสียและบ่อบำบดัน้ำเสียของท่านได้เป็นอยา่งดี สามารถใช้เครื่องวัดค่า DO ได้ทันที ทราบ
ผลทันท ี ไมต่้องรอนานเข้าห้องปฏิบัติการใหเ้สียเวลาเหมือนสมัยกอ่น ( นอกจากเช็คค่าพารามิเตอร์เต็มรูปแบบจาก
ห้องปฏิบัติการ )  
 
ที่มา : http://www.kasamashop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147598882 

 

 
รูป :  

https://www.bsmartsci.com/product/31/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A
A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8
%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%
B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3 
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ใบงานกิจกรรมที่ 3.4 การตรวจวัดสารอินทรีย์ในน้ำด้วยเครื่องมือ DO test kit   
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การบันทึกผลการวิเคราะห์ 

ค่าสีวัดได้จากการเทียบ 
............................................................................................................................. ............................………………     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
ผลการประเมินคุณภาพน้ำจากสีที่ได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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หน่วยที่ 4 
คุณสมบัติของน้ำ 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ 4 คุณสมบัติของน้ำ         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถานะของน้ำ      เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 สาระที่ ๓ สารและสมบตัิของสาร 
 มาตรฐาน ว. ๓/๑  เข้าใจสมบตัิของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหนีย่ว 
   ระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ นำ 
   ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน ๓/๑ ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบตัิของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  
 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน ๓/๒ ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบตัิของสาร เมือ่สารเกดิการละลายและเปลี่ยน 

สถานะ 
  มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ  

 กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภมูิประเทศ และสณัฐานของโลก มี
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรูไ้ปใช้
 ประโยชน ์

 ตัวช้ีวัดช้ันปี ป. ๓/๑ สำรวจและอธิบายสมบตัิทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำความรู้ไปใช้ 
   ประโยชน ์
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนสามารถอธิบายสถานะและลักษณะของน้ำในสถานะต่างๆ ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ และการสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝรู่ ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

 น้ำเป็นสสารมีนำ้หนัก  ต้องการทีอ่ยู่และสัมผสัได้ น้ำมี 3 สถานะ คอื ของเหลว ของแข็ง  และแก๊ส ซึง่
เป็นสมบตัิอย่างหน่ึงของน้ำ นักเรยีนสามารถทำความเข้าใจสถานะของน้ำท้ัง 3 สถานะจากการเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
ด้านที่ 2 ด้านการคิดขั้นสูง 
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ  
- เพื่อให้นักเรียนรู้และสามารถอธิบายสถานะของน้ำได ้
- เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองการเกิดสถานะของน้ำ  และเทียบเคยีงกับวิถีชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

2. ครูกระตุ้นการเรยีนรูด้้วยเกมลมเพ…ลมพดั    
- ครูนำเก้าอ้ีมาล้อมเป็นรูปวงกลม และให้นักเรยีนแตล่ะคนนั่งเก้าอีท้ี่ตนเลือก 
- ครูชวนนักเรียนร้องเพลงลมเพ ลมพัด โดยมีเนื้อเพลงว่า   
 “ลมเพลมพัด โบกสะบัด พัดมาไวๆ  
 ลมเอย ลมพัดอะไร ลมเอย ลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้…”  
- หากครูบอกว่า “ลมพัด……..” เช่น ลมพัดคนใส่แว่น คนใส่แว่นก็ตอ้งลุกข้ึนสลับท่ีนั่งกับเพื่อนให้เร็วที่สุด  
- ครูออกคำสั่ง 2-3 คำสั่ง ก่อนที่จะเป็นคำสั่งสุดท้ายคือ “ลมพัดใหแ้บ่งกลุ่ม …….คน”  
กิจกรรมนีเ้ป็นกระตุ้นการเรียนรู้และนำไปสู่การแบ่งกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมต่อไปด้วย 

3. ครูเริ่มการเรยีนรูด้้วยการนำน้ำมาให้นักเรียนสังเกต แล้วใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า 
- นักเรียนจะมีวิธีใดบา้งที่จะทำใหน้้ำในแก้วนี้มีลักษณะเปลีย่นไปจากเดิม โดยมีกติกาต้องไม่ทำให้น้ำหก และต้องไม่
ใส่อะไรลงไปในน้ำ  (แนวคำตอบ : แช่แข็ง, ใช้ความร้อน) 
- ถ้านำน้ำไปแช่แข็งหรือใช้ความรอ้นน้ำจะเปลีย่นลักษณะไปจากเดมิอย่างไร (แนวคำตอบ: แข็ง/กลายเป็นไอน้ำ)  
- แล้วถ้าวางน้ำไว้โดยไมต่้องใช้ความร้อน น้ำจะเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ (แนวคำตอบ: ได/้ไมไ่ด้) 

4. ครูเช่ือมคำตอบของผู้เรียน และเข้าสูเ่นื้อหาการเรียนรู้ว่า ถ้าอย่างนั้นเรามาทำการทดลองกันว่าน้ำมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างไรบา้ง  
5. ครูแบ่งกลุม่นักเรยีนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยอาจจะเป็นกลุ่มที่แบ่งตามเกมการเรียนรู้ในช่วงต้นชั่วโมง  

ชั่วโมงที่ 2 
6. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาใบงานท่ี 1 กิจกรรมที่ 4.1 สถานะของน้ำ    
7. จากน้ันให้นักเรยีน ทำการทดลองบันทึกและสรุปผลลงในกิจกรรม  
8. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มนำเสนอผลการทดลองและคำถามท้ายกิจกรรมโดยมีคำถามคือ    

ข้อที่ 1 น้ำและน้ำแข็งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ : น้ำแข็งมีลักษณะเป็นของแข็ง น้ำมีลักษณะเป็น
ของเหลว) 

      ข้อที่ 2 เมื่อนักเรียนจุม่นิ้วลงในแก้วน้ำแล้วยกขึ้น น้ิวท่ีเปียกน้ำแห้ง 
       เองโดยไมเ่ช็ดหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ : ได้ เพราะ นำ้ที ่
       เปียกนิ้วจะระเหย กลายเปน็ไอน้ำในอากาศ) 
      ข้อที่ 3 จากการทดลองนี้น้ำมีกี่สถานะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ : 3  
       สถานะ คือของแข็ง ของเหลว แก๊ส) 
9. ท้ังนี้ เพื่อทำให้นักเรียนเรยีนรูส้ถานะของน้ำในแบบแก๊สให้ชัดเจนมากขึ้น ครูชวนทำการทดลองตามใบงานท่ี 2 กิจกรรม 
 ที ่4.1 สถานะของน้ำ โดยครั้งนี้ครูทำให้นักเรียนดูและให้นักเรียนสงัเกต ทดลองบันทึกและสรุปผลลงในกิจกรรม  
10. ครูให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่นำเสนอผลการทดลองและคำถามท้ายกิจกรรมโดยมีคำถามคือ    

1) น้ำในบีกเกอร์มีลักษณะแตกต่างกบัน้ำท่ีปรากฏบนถาดอย่างไร 
2) ปริมาณน้ำในบีกเกอร์มีปริมาณเทา่เดิม หรือลดลง เพราะอะไร 



 

 

๗๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

1) จากการทดลองนี้ น้ำมีกี่สถานะ อะไรบา้ง 
11. ครูอธิบายว่าเมื่อต้มน้ำจนเดือดเราจะเห็นฟองอากาศลอยผุดขึ้นและเห็นไอน้ำลอยขึ้น เมื่อเรานำถาดไปอังบนปากบีกเกอร์
ที่มีน้ำเดือด  ใต้ถาดจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ โดยหยดน้ำนั้นเกิดจากการรวมตัวของไอน้ำ เมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นของอากาศ
จะเกิดการควบแน่น กลายเป็นหยดน้ำหยดลงไปในบีกเกอร์  
12. จากนั้นเมื่อเราดับตะเกียงแอลกอฮอล์และวดัปริมาตรของน้ำ พบว่าน้ำมีปริมาตรลดลงเนื่องจากนำ้ระเหยกลายเป็นไอน้ำ  
13. ครูและนักเรยีนร่วมกันอภปิรายจนได้ข้อสรุปว่า น้ำมีทั้งสถานะของแข็ง คือ เป็นน้ำแข็ง สถานะของเหลว คือ น้ำ   
สถานะของแก๊ส คือ ไอน้ำอยู่ในอากาศ ซึ่งเรามองไม่เห็น แต่พสิูจน์ได้จากการทดลอง 
14. ครูชวนนักเรียนคดิในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) ให้นักเรียนอธิบายสถานะของน้ำ ดังนี ้

ก. การนำน้ำเข้าช่องแช่แข็ง 
ข. การนึ่งขนมในหม้อนึ่ง          

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• อุปกรณ์ทดลอง ได้แก่ 1. บีกเกอร ์ 2. น้ำ  3. น้ำแข็ง 4.ตะแกรง 5. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 6.ถาด 
• ใบงานท่ี 1 กิจกรรมที่ 4.1 สถานะของน้ำ  
• ใบงานท่ี 2 กิจกรรมที่ 4.1 สถานะของน้ำ 
• หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.3 
• คลิป ช่ือ น้ำสามารถเปลีย่นสถานะได้ https://www.youtube.com/watch?v=T62QZoHwf58 
ใบความรู้สถานะของน้ำ 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนรู้และสามารถอธิบายสถานะของน้ำใน
สถานะต่างๆ ได้ ด้วยการลงมือทดลอง โดย
นักเรียนสามารถเทียบเคยีงกับวิถีชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนไดด้้วย 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ 
และการสรุปผล   

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T62QZoHwf58


 

 

๗๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

   
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
3 2 1 

ด้านความรู้ (K):  นักเรียนรู้
และสามารถอธิบายสถานะ
และลักษณะของน้ำในสถานะ
ต่างๆ ไดด้้วยการทดลอง และ
การเทียบเคยีงกับวิถี
ชีวิตประจำวันได ้

นักเรียนรู้และสามารถ
อธิบายสถานะและลักษณะ
ของน้ำในสถานะต่างๆ ได้
ด้วยการทดลอง และการ
เทียบเคียงกับวิถี
ชีวิตประจำวันได้เองอย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนรู้และสามารถ
อธิบายสถานะและลักษณะ
ของน้ำในสถานะต่างๆ ด้วย
การทดลอง และการ
เทียบเคียงกับวิถี
ชีวิตประจำวันได้ได้ แต่ต้อง
ได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่รู้และไมส่ามารถ
อธิบายสถานะและลักษณะ
ของน้ำในสถานะต่างๆ ด้วย
การทดลอง และการ
เทียบเคียงกับวิถี
ชีวิตประจำวันได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำ และการ
สรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำ และการสรุปผลลักษณะ
ของน้ำในสถานะต่างๆได้
เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกต คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำ และการ
สรุปผล ลักษณะของน้ำใน
สถานะต่างๆได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลง
มือทำ และการสรุปผล 
ลักษณะของน้ำในสถานะ
ต่างๆได้เองอย่างถูกต้อง 

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ เรื่องสถานะของน้ำ 
 

 
น้ำเป็นสสารมีนำ้หนัก  ต้องการทีอ่ยู่และสัมผสัได้ น้ำมสีถานะของแข็ง  ของเหลว และแก๊ส สถานะของน้ำแบ่งเป็น 3 
สถานะ ของแข็ง  ของเหลว และแก๊ส 

• น้ำในสถานะของแข็ง เกิดจากการที่น้ำในสถานะของเหลวไดร้ับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสจะจับตัวกัน
เป็นก้อนน้ำแข็ง 

 

              
 

• น้ำในสถานะของเหลว คือน้ำที่อยู่ในสภาวะปกติที่เราพบเห็นสามารถเปลีย่นรูปรา่งไดต้ามภาชนะที่บรรจุอยู่ 
 

                
• น้ำในสถานะแกส๊  เกิดจากการที่น้ำในสถานะของเหลวไดร้ับอุณหภูมิที่สูงข้ึนกว่าจุดเดือด ก็จะกลายเป็นไอน้ำ 

(แก๊ส)  
 

         
ที่มา : https://sites.google.com/site/webkoosaifone/7-neuxha-sara/สถานะของน้ำ 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/webkoosaifone/7-neuxha-sara/
https://sites.google.com/site/webkoosaifone/7-neuxha-sara/7-2-smbati-thang-kayphaph-khxng-na/download%20(1).jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/webkoosaifone/7-neuxha-sara/7-2-smbati-thang-kayphaph-khxng-na/images%20(12).jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/webkoosaifone/7-neuxha-sara/7-2-smbati-thang-kayphaph-khxng-na/images%20(5).jpg?attredirects=0


 

 

๗๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน ที ่1 กิจกรรมที่ 4.1 เรื่องสถานะของน้ำ 
 

วัสดุอุปกรณ ์
 1. บีกเกอร์  2. น้ำ   3. น้ำแข็ง 
วิธีการทดลอง 
 1. ใส่น้ำแข็งในบีกเกอร์ประมาณ 2 – 3 ก้อน 
 2. นำบีกเกอร์ที่ใส่นำ้แข็งวางไว้และสังเกตสิ่งที่เกดิขึ้น 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สิ่งสังเกตเห็น ผลการสังเกต 

น้ำแข็ง 
 
 

น้ำ 
 
 

ชูนิ้วท่ีเปียกน้ำทิ้งไว้สักครู ่
 
 

 
คำถาม 
1. น้ำและน้ำแข็งมีลักษณะแตกตา่งกันอย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุ่มนิ้วลงในแก้วน้ำแล้วยกข้ึน นิ้วท่ีเปียกน้ำแห้งเองโดยไม่เช็ดไดห้รือไม่ เพราะ……………………... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
3. จากการทดลองนี้ น้ำมีกี่สถานะ อะไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

๗๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน ที ่2 กิจกรรมที่ 4.1 เรื่องสถานะของน้ำ 
 
วัสดุอุปกรณ ์
 1. บีกเกอร ์ 2. น้ำ     3.ตะแกรง   4. ตะเกียงแอลกอฮอล์     5.ถาด 
วิธีการทดลอง 
 1. นำน้ำใส่บีกเกอร์ขึ้นตั้งบนตะแกรงท่ีมีตะเกยีงแอลกอฮอลด์้านลา่ง 
 2. เมื่อน้ำในบีกเกอรเ์ดือดและมีไอให้เอาถาดมาอังเหนือบีกเกอร์ 
 3. หลังจากสังเกตแล้วให้รีบดับตะเกียง  
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
สิ่งสังเกตเห็น ผลการสังเกต 

บนถาด 
 
 

น้ำในบีกเกอร์ (ดูปริมาตร) 
 
 

 
คำถาม 
1. น้ำในบีกเกอร์มลีักษณะแตกตา่งกับน้ำที่ปรากฏบนถาดอย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ปริมาณน้ำในบีกเกอร์มีปรมิาณเท่าเดิม หรือลดลง เพราะ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
3. จากการทดลองนี้ น้ำมีกี่สถานะ อะไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุการทดลองนี้ครูอาจจะเป็นคนทำหน้าช้ัน แล้วให้นักเรียนสังเกต  



 

 

๘๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 4 คุณสมบัติของน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ำ   เวลาที่ใช้  2  ชัว่โมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ 

ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ ภมูิประเทศ และสณัฐานของโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และนำความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

 ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๓/๑ สำรวจและอธิบายสมบตัิทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำ 
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 มาตรฐาน ว ๒.๑ ป.๔/๓  เปรียบเทยีบสมบัติของสสาร ทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมลูที่ได้จาก การ 

สังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปรา่งและปรมิาตรของสสาร 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ ป.๔/๔  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ ปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  วัสดุเป็นสสารเพราะมมีวลและต้องการที่อยู่ สสารมีสถานะเป็นของแข็ง  

ของเหลว หรือแก๊ส ของแข็ง มีปรมิาตรและรูปร่างคงที่ของเหลวมี ปริมาตรคงท่ี แต่มี
รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ เฉพาะส่วนท่ีบรรจุของเหลว ส่วนแกส๊มปีริมาตรและ
รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงรูปรา่งของน้ำและการรักษาระดับผิวหน้า
      ของน้ำได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ และการสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
 หนึง่ในคุณสมบตัิของน้ำคือ น้ำมีการเปลีย่นแปลงรปูร่างตามภาชนะที่บรรจุน้ำ ไม่ว่าน้ำจะบรรจุอยู่ในภาชนะแบบ
ไหนก็ตามน้ำจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุนั้นๆ และน้ำก็ยงัรักษาระดับผิวหน้าในแนวราบเสมอ 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
ด้านที่ 2 ด้านการคิดขั้นสูง 
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ  
- เพื่อให้นักเรียนอธิบายการเปลี่ยนรูปร่างของน้ำและการรักษาระดบัผิวหน้าของน้ำได้ 

 - เพือ่ให้นักเรียนสามารถทดลองการเปลีย่นรูปร่างของน้ำและรักษาระดับน้ำ 
2. ครูกระตุ้นการเรยีนรูด้้วยเกมเป็ด  

- ก่อนเริ่มต้น ให้วางเก้าอี้กระจัดกระจายไว้ท่ัวห้อง โดยให้เก้าอ้ีแต่ละตัวมีระยะห่าง หรือมีช่องว่างให้เดินผ่านไปมา
ได้  และใหจ้ำนวนเก้าอี้มีจำนวนมากกว่าผู้เล่น 1 ตัว 
- ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมว่า เกมนี้มีเง่ือนไข สมมุติวา่ครูเปน็เป็ด ซึ่งมีลักษณะการเดินที่ช้ามาก และ
เป้าหมายของเปด็คือ จะเดินไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนกไ็ด้ที่ว่างและไมม่ีใครนั่ง     
- นักเรียนจะต้องสลับกันลุกข้ึนจากเก้าอี้ เพื่อขวางไม่ให้เป็ดนั่งเก้าอีท้ี่ว่างนั้นได้ โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องไม่โดนตัวเป็ด
และไม่ลุกจากเก้าอี้พร้อมกัน 2 คน  

3. เมื่อเล่นเสร็จแล้ว ครูชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้อะไรบา้ง  ทั้งนี้ครูย้ำว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะกระตุ้นการ
เรียนรู้แล้วยังเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย ซึ่งแผนการเรยีนรู้นี้พวกเราก็จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม   
4. ครูนำน้ำที่บรรจุในบีกเกอร์และน้ำท่ีบรรจุในขวดรปูชมพู่ให้นักเรียนสังเกต แล้วใช้คำถามชวนนักเรียนคิดดังนี้   

- น้ำมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ: เป็นของเหลว)  
- น้ำมีรูปร่างเป็นอย่างไร  (แนวคำตอบ: มีรูปรา่งเป็นของเหลว)  
- น้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่ (แนวคำตอบ : มี /ไมม่ี) 
- นักเรียนรูไ้หมว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไร (แนวคำตอบ :รู้/ไม่รู้) 

      - นักเรียนจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ำชัดเจนขึ้น  (แนวคำตอบ: หยดสีลงไปในน้ำ) 
5. ครูเช่ือมคำตอบของผู้เรียน สู่การให้นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองในใบงานกิจกรรมที่ 4.2 การเปลีย่นรูปร่างของน้ำ  
ชั่วโมงที่ 2 
6. ครูแบ่งกลุม่นักเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย แล้วให้นักเรียนทำตามแตล่ะขัน้ตอน 

▪ เริ่มด้วยการให้นักเรียนตวงน้ำปริมาตรเท่าๆ กันใส่ในภาชนะใส รูปรา่งต่างๆ  
▪ สังเกตและวาดภาพแสดงลักษณะของน้ำท่ีมองเห็นในภาชนะแต่ละใบ เปรียบเทียบรูปรา่งของน้ำในภาชนะต่างๆ 
▪ นอกจากน้ีให้สังเกตเปรียบเทียบแนวระดับผิวหน้าของน้ำขณะตั้งตรงและเอียงในลักษณะต่างๆ กับแนวระดับขอบ

โต๊ะ 
▪ โดยการใช้คำถามที่ได้ทำการทดลองว่า  

- น้ำมีการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งหรือไม่ (แนวคำตอบ: น้ำมีการเปลีย่นแปลงรูปร่างจริง) 
- น้ำมีรูปรา่งเป็นอย่างไร  (แนวคำตอบ: เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุน้ำ นอกจากน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามภาชนะท่ีบรรจุ แล้วน้ำยังมีการรักษาผิวหนา้ในแนวระนาบเสมอ) 
- ผิวหน้าของน้ำขณะตั้งตรง และเอยีงแตกต่างกันหรือไม่  (แนวคำตอบ: ไม่แตกต่าง) 
- ผิวหน้าของน้ำเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ: น้ำมีการรักษาผิวหนา้ในแนวระนาบเสมอ 

7. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มนำเสนอผลการสังเกต 
8. หลังจากน้ันครูสรุปคณุสมบัติของน้ำท่ีสำคัญ 2 ข้อคือ  

1) น้ำมีการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งตามภาชนะที่บรรจุน้ำ  
2) น้ำยังมีการรักษาระดับผิวหน้าของน้ำให้อยู่ในแนวราบเสมอ  
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9. โดยครสูามารถเปิดคลิปในนาทีที่ 2.14-5.33 และ 7.54-9.39 
    https://www.youtube.com/watch?v=KlO_gEA0J2Q  
10. ครูชวนนักเรียนคดิในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

1) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
2) นักเรียนคิดวา่นักเรียนจะนำความรู้และทักษะทีไ่ด้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    

 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• อุปกรณ์ทดลองได้แก่  บีกเกอร์ ขวดที่มีรูปรา่งต่างๆ 3 อย่าง น้ำส ี

• ใบงานกิจกรรมที่ 4.2 การเปลี่ยนรูปร่างของน้ำ 
• ใบงานท่ี 2 กิจกรรมที่ 4.1 สถานะของน้ำ 

• หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.3 
• ใบความรู้ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ำ 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมิน 
ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์

ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของน้ำและการรักษาระดับผิวหนา้ของน้ำผ่าน
การทดลองได ้

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ 
และการสรุปผล  

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน  

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียน
สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงรูปรา่งของน้ำ
และการรักษาระดับผิวหน้า
ของน้ำผ่านการทดลองได ้

นักเรียนสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงรูปรา่งของน้ำ
และการรักษาระดับผิวหน้า
ของน้ำผ่านการทดลองได้
เองอย่างถูกต้อง ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงรูปรา่งของน้ำ
และการรักษาระดับผิวหน้า
ของน้ำผ่านการทดลองได้
แต่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
การเปลีย่นแปลงรปูร่างของ
น้ำและการรักษาระดับ
ผิวหน้าของน้ำผ่านการ
ทดลองได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ 
แยกแยะ ลงมือทำ และ
สรุปผล 
 

นักเรียนสามารถสังเกต คดิ 
วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือ
ทำ และสรุปผลตามวิธีการ
ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลง
มือทำ และสรุปผลตาม
วิธีการที่กำหนดไวไ้ด ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลง
มือทำ และสรุปผลตาม
วิธีการกำหนดไว้ได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็นและ ความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา ในขณะ
ทำงาน 
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ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนรูปร่างของน้ำ 
 

น้ำเป็นสารประกอบท่ีเรารูจ้ักกันด ีเพราะมันอยู่ทั้งในร่างกายของเราและรอบตัวเรา  H2O คือ สตูรโมเลกุลของน้ำท่ี
ใช้กันท่ัวไปในทางเคมี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำ 1 โมเลกลุ ประกอบไปดว้ยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ใน
ชีวิตประจำวันของเราสามารถพบเห็นน้ำได้ทั้งสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 

น้ำที่มีสถานะเป็นของเหลว (Liquid)  เป็นสถานะของสสารที่
มีปริมาตรคงที่ แตส่ามารถเปลีย่นรูปร่างตามภาชนะที่ใช้บรรจุ จากการมี
อนุภาคองค์ประกอบเรียงตัวอยู่ห่างจากกันเล็กน้อย ส่งผลให้แรงยดึเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคไมสู่งเท่าสสารในสถานะของแข็ง อนุภาคของของเหลวจึง
สามารถเคลื่อนทีไ่ปมาได้ในระยะใกล้ เช่น น้ำ แอลกอฮอล์และน้ำมนั เป็น
ต้น  

สมบัติอื่นๆ ของน้ำ ได้แก่  
• โดยทั่วไปน้ำบริสุทธ์ิจะไม่มสีี ไม่มกีลิ่น และไม่มรีสชาติ 
• โมเลกุลของน้ำสามารถดดูซับรังสอีินฟราเรด 

อัลตราไวโอเลต และคลื่นรังสไีมโครเวฟได้ 
• มวลโมเลกลุของน้ำอยู่ที่ 18.01528 กรมัต่อโมล (g/mol) 
• น้ำมีจุดเยือกแข็งอยู่ท่ี 0 องศาเซลเซียส และจดุเดือดอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมิห้อง 
• ความหนาแน่นของน้ำขณะที่อยู่ในสถานะของเหลว คือ 1,000 กโิลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3) ซึ่งเป็น

ค่าความหนาแน่นที่สูงสุดของน้ำโดยอยู่ ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส ส่วนในสถานะของแข็งจะมีความ
หนาแน่น 917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเนื่องจากน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จึงเป็นเหตุผลวา่
ทำไมน้ำแข็งจึงลอยน้ำได้นั่นเอง 

• มีดัชนีหักเหของแสงอยู่ที่ 1.3330 
• น้ำมีสภาพเป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือเป็นกลาง โดยมีค่า pH อยู่ท่ี 7 

• มีโครงสร้างผลึกเป็นรูปหกเหลี่ยม 
• เป็นสารประกอบท่ีมีขั้ว จึงสามารถละลายสารละลายที่มีขั้วและไอออนิก รวมถึงสารละลายกรด แอลกอฮอล์ 

และเกลือไดด้ี แต่จะไมส่ามารถละลายหรือละลายได้น้อยเมื่อผสมกบัสารละลายไม่มีขั้วหรือสารประกอบ
อินทรีย์ เช่น แวกซ์ 

• เป็นตัวทำละลายทีด่ีหรือเรียกได้วา่เป็นตัวทำละลายสากล 
• น้ำมีความร้อนจำเพาะ 4.184 จลู/กรมั/องศาเซลเซียส หมายถึง การทำให้น้ำ 1 กรมั มีอุณหภูมสิูงขึ้น 1 

องศาเซลเซยีส จะต้องใช้พลังงาน 4.184 จูล 
• น้ำมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 2,257 กิโลจูลต่อกิโลกรัม โดยความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 

หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวให้กลายเป็นไอ โดยอุณหภูมิ
ของน้ำยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

• น้ำนับเป็นสารประกอบท่ีมีความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอและความร้อนจำเพาะสูง ซึ่งสมบตัิข้อน้ีทำให้น้ำมี
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทีรุ่นแรง และเป็นสิ่งสำคญัต่อการอยูร่อดของสายพันธ์ุตา่ง ๆ ต่อ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป 

ที่มา https://www.trueplookpanya.com/blog/content/67634/-blo-sciche-sci- 
 

 
 

 
 
 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65513/-sciche-sci-
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65513/-sciche-sci-


 

 

๘๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงาน ที ่1 กิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง การเปลี่ยนรูปร่างของน้ำ 
 

 
วัสดุอุปกรณ ์
 1. บีกเกอร์  2. ขวดที่มีรูปร่างต่างๆ 3 อย่าง  3. น้ำส ี
วิธีการทดลอง 
 1. ให้นักเรียนสังเกตน้ำที่อยู่ในภาชนะรูปร่างต่างๆ แล้วบันทึกผล 
 2. ให้นักเรียนสังเกตรูปร่างผิวหนา้น้ำ เมื่อตั้งภาชนะตรงและเอียง แล้ววาดภาพผิวหน้าน้ำเพื่อบันทึกผล 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สิ่งสังเกตเห็น ผลการสังเกต 

น้ำท่ีอยู่ในภาชนะรูปร่างต่างๆ 

 
 

ผิวหน้าของน้ำ ขณะตั้งตรงและเอยีง 

ตรง เอียง 
  

 
คำถาม 
1. น้ำในภาชนะมรีูปร่างแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. เมื่อเอียงภาชนะ รูปรา่งของผิวหน้าน้ำแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๘๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ 4 คุณสมบัติของน้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ    เวลาที่ใช้  2  ชัว่โมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สาระที่ ๓ สารและสมบตัิของสาร 
มาตรฐาน ว.๓.๑  เข้าใจสมบตัิของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและแรง 

ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ว ๓.๑ ป.๖/๑  ทดลองและอธิบายสมบตัิของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ 

ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ ภมูิประเทศ และสณัฐานของโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และนำความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป. ๓/๑  สำรวจและอธิบายสมบตัิทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำ 
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

สาระที่  ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว.๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกดิขึน้ส่วนใหญ่มรีูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๑  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามทีก่ำหนดให ้
และตามความสนใจ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๒  วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และ 
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๖  แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธบิายลงความเห็นและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๗  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตผุลและมี 

ประจักษ์พยานอ้างอิง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนสามารถอธิบายสามารถตรวจสอบกรดดา่งของสารละลายน้ำได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) :  การสังเกต คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลงมือทำ และการสรุปผล  
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

 การตรวจวดัคณุภาพของน้ำอีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ สารละลายที่มีน้ำเปน็ตัว
ทำละลาย อาจจะมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือเบส (ด่าง) ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส หรอือินดิเคเตอร์ 
ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย ระบุเป็นค่า pH ซึ่งตรวจสอบได้ดว้ยเครื่องมือวัดค่า pH หรือยูนเิวอร์ซัลอินดเิค



 

 

๘๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เตอร์ ทั้งนี้ผลติภณัฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนำ้ดื่มจากแหล่งต่างๆ อาจมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน จึง
ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
ด้านที่ 2 ด้านการคิดขั้นสูง 
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ  
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ของน้ำได ้
- เพื่อให้นักเรียนไดล้งมือทดลองหาค่าการเปลี่ยนแปลงกรด-ดา่ง (เบส)ของน้ำด้วยเครื่องมือท่ีครูหาให้ได้ (กระดาษ
อินดิเคเตอร์)   

2. ครูกระตุ้นการเรยีนรูด้้วยเกมโอ่ง อ่าง โดยครูให้นักเรียนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม ครูให้นับเลขตั้งแต่ 1 เป็นต้นไปโดยนับให้
มากที่สุด แตส่ำหรับคนที่นับ “5” 15, 25,35  หรือเลขท่ีลงท้ายดว้ย “5”  ให้นักเรียนพูดคำว่า “โอง่” แทนการนับเลข 
ส่วนนักเรียนที่นับแล้วลงท้ายด้วยเลขสิบ “10” 20,30,40 ก็ให้พูดคำว่า “อ่าง” แทนการนับเลข โดยครูจะชวนให้นักเรียน
นับเลขให้มากทีสุ่ด 
3. เมื่อเล่นเสร็จแล้ว ครูชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้อะไรบา้ง  ทั้งนี้ครูย้ำว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะกระตุ้นการ
เรียนรู้แล้วยังเป็นเรื่องของการฟังโดยใช้ความตั้งใจในการฟัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในชีวิต  
4. ครูเกริ่นนำด้วยคำถามชวนคิดวา่ เมื่อนักเรียนไดย้ินประโยคว่า “กระดาษลิตมสัใช้สำหรับตรวจสอบสมบัตคิวามเป็นกรด-
ด่าง (เบส) หรือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-ด่าง (เบส)ของสารละลาย” นักเรียนคิดวา่ กระดาษ
ลิตมสั และอินดิเคเตอร์ คือ สิ่งเดยีวกันหรือไม่ เพราะอะไร   
5. ครูให้นักเรียนแลกเปลีย่นพูดคยุกัน และเฉลยคำตอบและอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับกระดาษลิตมัส และอินดิเคเตอรเ์ป็น
คนละตัวกัน แต่ทั้งสองสามารถตรวจสอบสมบตัิความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ไดเ้หมือนกัน  
6. กระดาษลติมัสและกระดาษอินดิเคเตอร์เป็นตัวที่ใช้ในการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ของสารละลายตา่งๆ 
และสีของสารนี้จะเปลีย่นไปเมื่อคา่ความเป็นกรด-ด่าง (เบส)ในสารนั้นเปลี่ยนไป 
ผิวหน้าของน้ำเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ: น้ำมีการรักษาผิวหนา้ในแนวระนาบเสมอ 
7. กระดาษลติมัสมีสีแดง และสีนำ้เงิน เวลาทดสอบใช้ทั้งสองสี ถ้าเปลี่ยนสีแดงเป็นสีนำ้เงินทดสอบได้ว่าสารนั้นมีสมบัตเิป็น
ด่าง (เบส) ถ้าเปลีย่นจากสีนำ้เงินเป็นสีแดง ทดสอบได้ว่าสารนั้นมีสมบัติเป็นกรด แต่หากทดสอบกระดาษลิตมัสทั้งสองสีแล้ว
ไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าสารที่ทดสอบนั้นเป็นกลาง  
8. ส่วนกระดาษอินดเิคเตอร์สามารถทดสอบว่ามคี่า pH ใด ค่า 1-14 โดย 1-6 เป็นกรด 7 เป็นกลาง 8-14 เป็นด่าง (เบส) 
หากใกล้ 1 มีความเป็นกรดสูง หากใกล้กับ 14 มคีวามเป็นเบสสูง 
9. ยูนิเวร์แซลอินดเิคเอตร์เป็นการนำอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดที่มีการเปลีย่นสีในช่วง pH ต่างกันมาผสมกันในสดัส่วนท่ี
เหมาะสมจึงสามารถบอกค่าความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ของสารละลายโดยบอกค่า pH ที่ละเอียดและถกูต้องยิ่งข้ึน แต่หากจะ
ให้ค่าละเอยีดกว่าจะมี pH Meter ที่ให้ค่าละเอียดที่สุด 
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10. ต่อจากนั้นครูแบ่งนักเรียนเปน็กลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การตรวจสอบสารละลายกรด-ด่าง (เบส) ในน้ำจาก
ที่ต่างๆ 4 แหล่ง ครูอาจจะไม่บอกในครั้งแรกว่าน้ำแตล่ะแก้วมาจากแหล่งไหน แตเ่ขียนหมายเลขด้านข้างไว้ เพื่อให้ตนจำได้ว่า 
น้ำแก้วท่ี 1 น้ำจากทะเล น้ำแก้วที่ 2 เป็นน้ำจากทะเลสาบ น้ำแก้วที่ 3 เป็นน้าดื่ม และน้ำแก้วท่ี 4 เป็นน้ำส้มสายชูผสม
น้ำเปล่า 
 ชั่วโมงที่ 2 
11. ครูแจ้งใหน้ักเรยีนทราบว่า ครูจะให้นักเรียนทำการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ในน้ำ จากอินดิเคเตอร์โดย
ให้นักเรียนทดลองเอง 
12. นักเรียนแตล่ะกลุ่มเตรยีมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้พร้อมสมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาข้ันตอนการทดลองจนเกิดความ
เข้าใจ แล้วลงมือปฏบิัติการทดลองและบันทึกผลลงในใบงานกิจกรรมท่ี 4.3 กรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ เรื่อง การตรวจสอบ
สารละลายกรด-ด่าง (เบส) ด้วยกระดาษอินดเิคเตอร์ในน้ำ 
13. สมาชิกแตล่ะกลุ่มนำผลการตรวจสอบสารละลายกรด-ด่าง (เบส) ด้วยกระดาษอินดิเคเตอร์ ในใบงานกิจกรรมมที่ 4.3 
กรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ มาอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
14. นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันสรปุผลการตรวจสอบสารละลายกรด-เบส ด้วยกระดาษอินดเิคเตอร์ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน
มาส่งคร ู
15. ครูเฉลยแหล่งที่มาของน้ำ โดยน้ำแก้วที่ 1 น้ำจากทะเล น้ำแก้วที่ 2 เป็นน้ำจากทะเลสาบ น้ำแก้วที่ 3 เป็นน้าดื่ม และน้ำ
แก้วที่ 4 เป็นน้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่า 
16. ครูสรุปว่าความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ (pH value of water) ค่าที่เหมาะสมสำหรบัน้ำดื่มจะอยู่ระหว่าง 6-8 ถ้า
น้อยหรือมากกว่า 5.0-9.0 แล้ว สิ่งมีชีวิตในน้ำน้ันจะได้รับอันตราย 
17. ครูชวนนักเรียนคดิในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

1) กระดาษลิตมสั กระดาษอินดิเคเตอร์ และยูนเิวร์แซลอินดิเคเอตร์ทำหน้าท่ีอะไรที่คล้ายกัน 
2) ถ้าสารละลายมีความเป็นกรดและเป็นด่าง จะเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมสัเป็นสีอะไร   

ครูถามนักเรียนว่า ถ้าเราไม่ใช้กระดาษอินดิเคเตอร์ในการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (เบส) นักเรยีนสามารถใช้อะไร เพื่อ
ตรวจสอบได้อีก    
 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
• อุปกรณ์ทดลอง ได้แก่ กระดาษอนิดิเคเตอร์ น้ำใส่แก้วจากแหล่งต่างๆ ที่มีความเป็นกรด-เบส (ด่าง) ต่างกัน  

• ใบงานกิจกรรมที่ 4.3 กรด-ด่าง (เบส) ของน้ำ 
• หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เลม่ 1 
• ใบความรู้ กระดาษลติมสั กระดาษอินดิเคเตอร์ และยูนิเวร์แซลอินดิเคเตอร์ 
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมิน 
ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนรูจ้ักวิธีการและเครื่องมือในการ
ตรวจสอบความเป็นกรดดา่งของสารละลายได ้

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดสอบ การ
บันทึก และการสรุปผล 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและ ความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียน
รู้จักวิธีการและเครื่องมือใน
การ ตรวจสอบความเป็นกรด-
ด่างของสารละลายด้วยการลง
มือทำได ้

นักเรียนรูจ้ักวิธีการและ
เครื่องมือในการตรวจสอบ
ความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายด้วยการลงมือ
ทำได้เองอย่างถูกต้อง 

นักเรียนรูจ้ักวิธีการและ
เครื่องมือในการตรวจสอบ
ความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายด้วยการลงมือ
ทำได้ แต่ต้องได้รับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่รู้จักวิธีการและ
เครื่องมือในการตรวจสอบ
ความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายด้วยการลงมือ
ทำได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): 
การสังเกต การวิเคราะห์ การ
ทดสอบ การบันทึก และการ
สรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
วิเคราะห์ ทดสอบ บันทึก 
และสรุปผลความเป็นกรด-
ด่างของสารละลายด้วยการ
ลงมือทำไดไ้ดเ้องอย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสังเกต
วิเคราะห์ ทดสอบ บันทึก 
และสรุปผลความเป็นกรด-
ด่างของสารละลายด้วยการ
ลงมือทำได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต
วิเคราะห์ ทดสอบ บันทึก 
และสรุปผลความเป็นกรด-
ด่างของสารละลายด้วยการ
ลงมือทำได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็น และความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการใฝ่
รู้ 
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ใบความรู้ เรื่องกรด-ด่าง(เบส) ของน้ำ 
 

(กระดาษลิตมสั กระดาษอินดิเคเตอร์ และยูนเิวร์แซลอินดิเคเอตร์) 
 

• กระดาษลิตมสั กระดาษอินดิเคเตอร์ และยูนเิวร์แซลอินดิเคเอตร์เปน็ตัวท่ีใช้ในการตรวจสอบสมบตัิความเป็นกรด-ด่าง 
(เบส) ของสารละลายต่างๆ และสขีองสารนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคา่ความเป็นกรด-ด่าง(เบส)ในสารนั้นเปลีย่นไป 

• กระดาษลิตมสัแบ่งได้ 2 สี คือ สีแดง และสีน้ำเงิน  การทดสอบใช้ทัง้
กระดาษลิตมสัทั้งสองสี  
▪ หากกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ผลการทดสอบแสดงว่า

สารนั้นมสีมบตัิเป็นด่าง (เบส) (มีคา่ pH สูงกว่า 7) 
▪ หากกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีนำ้เงินเป็นสีแดง ผลการทดสอบแสดง

ว่าสารนั้นมสีมบตัิเป็นกรด (มีค่า pH ต่ำกว่า 7)  
▪ แต่หากทดสอบด้วยกระดาษลิตมสัทั้งสองสีแล้วไม่เปลี่ยนสี แสดงว่า

สารที่ทดสอบนั้นเป็นกลาง (มีค่า pH เท่ากับ 7) 
 

• ส่วนกระดาษอินดิเคเตอรส์ามารถทดสอบว่ามีค่า pH ใด โดยมีค่า pH 1-
14  
▪ ค่า pH 1-6 เป็นกรด หากใกล้ 1 มีความเป็นกรดสูง 
▪ ค่า pH 7 เป็นกลาง  
▪ ค่า pH 8-14 เป็นด่าง (เบส) หากใกล้กับ 14 มคีวามเป็นด่าง(เบส)

สูง 
 

• ยูนิเวร์แซลอินดิเคเอตรม์ีทั้งกระดาษและสารละลาย ยูนิเวอร์แซลอนิดิเค
เตอร์เป็นการนำอินดเิคเตอร์หลายๆ ชนิดที่มีการเปลี่ยนสีในช่วง pH 
ต่างกันมาผสมกันในสดัส่วนท่ีเหมาะสมจึงสามารถบอกค่าความเป็นกรด-
ด่าง (เบส)ของสารละลายโดยบอกค่า pH ที่ละเอียดและถูกต้องยิ่งข้ึน  

 
• หากจะให้ค่าละเอียดกว่าจะมี pH Meter ที่ให้ค่าละเอียดทีสุ่ด  
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ใบงาน ที ่1 กิจกรรมที่ 4.3 เรื่อง กรด-ด่าง(เบส) ของน้ำ 
 

วัสดุอุปกรณ ์
 1. น้ำในแก้วท่ีมาจาก 4 แหล่ง (จัดเป็นชุดตามจำนวนกลุม่ย่อย)  2. กระดาษอินดิเคเตอร ์
วิธีการทดลอง 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่องการตรวจสอบสารละลายกรด-ด่าง (เบส) ในน้ำจากใบงานท่ีครแูจกให้ 
 2. ให้นักเรียนทำการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-ด่าง (เบส) ในน้ำจากกระดาษอินดิเคเตอร์  

3. ให้สังเกตค่าของ pH และบันทึกผล 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

น้ำจาก 4 แหล่ง ผลการสังเกต : สี กลิ่น และใชก้ระดาษอินดิเคเตอร์ตรวจสอบ  
น้ำแก้วท่ี 1    

 
น้ำแก้วท่ี 2    

 
น้ำแก้วท่ี 3    

 
น้ำแก้วท่ี 4    

 
 
คำถาม 
1. น้ำท้ัง 4 มีค่า pH เหมือนกัน ต่างกัน อย่างไร  นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้กระดาษลิตมัสทดสอบน้ำแตล่ะแก้วจะมีสีอะไร   
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2.  น้ำในแก้วใดเหมาะสำหรับนำไปใช้ น้ำในแก้วใดเหมาะสมต่อการกิน  
 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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หน่วยที่ 5 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทำฝายฟื้นฟูนิเวศน์ต้นน้ำ     เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง                                
           และเพ่ิมปริมาณน้ำในลำธาร        
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 

ท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๔  อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๖/๕  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ว.๑.๑ ป.๕/๔   ตระหนักในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสมัพันธ์กับ 

สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสมัพันธ์กันดา้นการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ /
สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำ
ให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตเป็นผูผ้ลิตและผู้บริโภค 

มาตรฐาน ว.๓.๒ ป.๕/๒   ตระหนักถึงคณุค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยดั 
และการอนรุักษ์น้ำ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด 
และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนสามารถอธิบายหน้าท่ี วิธีการ และประโยชน์ของฝายผ่านประสบการณ์การ
      ลงมือทำ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การประยุกต์ใช้ความรูด้้วยการลงมือทำ  
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
 ลำธารเกดิจากการรวมตัวกันของน้ำท่ีสูงกว่าที่ดินจะซึมซับไวไ้ด้ น้ำที่ไหลตามร่องดินนี้ถูกชะลอการไหลให้ช้าลงเพื่อ
เพิ่มการซมึซับลงไปใต้ผิวดิน และเพิ่มปริมาณการกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างไว้ได้ด้วยการทำฝาย
ชะลอน้ำ (Check Dam) ซึ่งเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขา การทำฝายมีรูปแบบการทำฝายที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยสร้างความชุ่มชื่นและฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร  
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3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
   ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  

ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ  
- เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหน้าท่ี วิธีการ และประโยชน์ของการทำฝาย  
- เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้ผา่นประสบการณ์การลงมือทำฝายกั้นน้ำ 

2. ครูกระตุ้นการเรยีนรูด้้วยเกมปลาบู่ ปลาช่อน   
- โดยครูให้นักเรียนจับคู่  
- ให้แต่ละคนเลือกว่าใครจะเป็น “ปลาบู่” ใครจะเป็น “ปลาช่อน”   
- จากนั้นให้ท้ังสองคนหันหน้าเข้าหากัน และทำท่าพนมมือ โดยให้ปลายนิ้วของแต่ละคนชนกับปลายนิว้ของอีกฝ่าย  
- ครูขานช่ือ ปลาชนิดไหน ให้คนที่เป็นปลานั้นตะปบมือคู่ของตนใหไ้ด้ โดยให้ตะปบมือเพียง 1 ครั้ง 
- ในขณะเดียวกันคนท่ีไม่ถูกเรียกช่ือ ต้องรีบชักมือออกให้ทัน อย่าให้คู่ตะปบมือตนได้ เล่น 2-3 รอบ  
- ครูเริ่มออกคำสั่ง อาทิ  “1 2 3 ปลาบู่” “1-2-3 ปลาช่อน” เป็นต้น   

3. เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ทั้งนี้ครูย้ำว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะ
กระตุ้นการเรียนรู้แล้วยังเป็นเรื่องของการฟังโดยใช้ความตั้งใจในการฟัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ ในชีวิต 
4. ครูชวนคิดด้วยการถามนักเรยีนว่า  

- นักเรียนเคยเห็นฝายในหมู่บ้านเราบ้างหรือไม่   
- มีใครเคยช่วยทำฝายหรือไม่   

นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ชุมชนทำฝายเพื่ออะไร 
5. ครูเช่ือมคำตอบของนักเรียนและเพิ่มเติมข้อมูลจากคลปิ  Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ” ตอน “ฝายชะลอน้ำช่ัวคราว 
ทำง่าย ได้ความชุ่มชื้น” https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg 
6. หลังจากดูคลิปเสร็จแล้ว ครูมีคำถามชวนคิดว่านักเรยีนจำอะไรจากคลิปได้บ้าง  
เมื่อได้คำตอบของนักเรียนแล้ว ครูเพิ่มเติมข้อมูลให้นักเรียน อาทิ ฝายคืออะไร ฝายมีกี่รูปแบบ รูปแบบที่ใช้กันทางภาคเหนือมี
กี่แบบ และแต่ละแบบมีหน้าที่ต่างกันอย่างไร ทำมาจากวัสดุอะไร (ตามใบความรู้ การทำฝายฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและเพิ่มปริมาณ
น้ำในลำธาร ท้ังนี้ครูอาจจะนำเนื้อหาในใบความรู้ไปทำเป็นสไลด์ให้เด็กเห็นภาพและติดตามข้อมูลได้) 
7. แบ่งกลุ่มนักเรียน ตามจำนวนฝายที่จะสร้าง โดยมสีมาชิกชุมชนเป็นหลักในการดูแลการสร้างแตล่ะฝาย 
8. นักเรียนช่วยกันทำฝายตามที่สมาชิกชุมชนแนะนำ 
9. หลังจากทำฝายเสรจ็แล้ว ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มอภิปรายว่า ฝายที่กลุ่มทำคือฝายประเภทใด ทำจากวัสดุอะไร มีขั้นตอน
อย่างไร และนักเรยีนสังเกตเห็นอะไรบริเวณรอบๆ ฝายบ้าง 
10. ครูสรุปประเด็นสำคญั ฝายเปน็การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง มีสาเหตทุี่สำคัญคือ  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg
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- ป่าไม้ถูกทำลายมากโดยเฉพาะปา่ต้นไมล้ำธาร  
- ลักษณะพื้นท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแหล่งน้ำ ดินไมดู่ดซับน้ำ  
- ขาดการวางแผนการใช้และอนุรกัษ์น้ำท่ีเหมาะสมฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน  

 การทำฝายจึงช่วยสร้างความชุ่มชืน้และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย 
11. ครูชวนนักเรียนคดิในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

- นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบ้าง 
 - นักเรียนคิดว่าการทำฝายเพิ่มพูนทักษะด้านใดที่เป็นทักษะใหม่ของนักเรียนบ้าง   
  
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

• อุปกรณ์สำหรับการทำฝาย  
• คลิป ฝายกึ่งถาวร https://www.youtube.com/watch?v=nNMpyBWLS1c 
• คลิป รู้อยู่กับน้ำ ตอนฝายชะลอน้ำช่ัวคราว ทำง่าย ได้ความชุ่มชื้น https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg 
คลิปฝายชะลอน้ำ สร้างสรรพชีวิตhttps://www.youtube.com/watch?v=N58KzdwMckI 
• การเรยีนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ใบความรู้ การทำฝายฟื้นฟูนิเวศนต์้นน้ำและเพิ่มปรมิาณน้ำในลำธาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg
https://www.youtube.com/watch?v=N58KzdwMckI
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมิน 
ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ วิธีการและ
ประโยชน์การทำฝายได ้

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต การนำหลักการไปประยุกต์ใช้ด้วย
การลงมือทำ 

ใบงานและการลงมือ
ปฏิบัต ิ

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึก
หลังการสอน 

ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียน
สามารถอธิบายหน้าที่ วิธีการ
และประโยชน์การดักเก็บน้ำ
เพื่อนำมาใช้ได ้

นักเรียนสามารถอธิบาย
อธิบายหน้าที่ วิธีการและ
ประโยชน์การทำฝายไดไ้ด้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
อธิบายหน้าที่ วิธีการและ
ประโยชน์การทำฝายไดไ้ด้ 
แต่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถ อธิบาย 
หน้าท่ี วิธีการและ
ประโยชน์ การทำฝายไดไ้ด ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P):   
การนำหลักการไปประยุกต์ใช้
ด้วยการลงมือทำ 

นักเรียนนำหลักการไป
ประยุกต์ใช้ในการด้วยการ
ลงมือทำฝายตามวิธีการที่
กำหนดไวไ้ด้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถการนำ
หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วย
การลงมือทำตามวิธีการที่
กำหนดไวไ้ด ้

นักเรียนไม่สามารถการนำ
หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วย
การลงมือทำฝายตาม
วิธีการกำหนดไว้ได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความ
อยากรู้อยากเห็นและความ
สนใจใฝ่รู ้

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา ในขณะ
ทำงาน 
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ใบความรู้ เรื่องการทำฝายฟื้นฟูนเวศน์ต้นน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำในลำธาร 
 

 
• ฝายคือสิ่งท่ีเราสร้างขึ้นเพื่อก้ันขวางทางเดินของน้ำ และชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้แกผ่ืนป่า ลดการ

เกิดไฟป่า  
• เมื่อมีน้ำ ป่าก็สมบูรณ์ พืชผัก พรรณไม้ต่างๆ ก็เจริญเติบโต มีทั้งพืชสมุนไพร เห็ด หน่อไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ เกิดขึ้นตามมา 

ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ การหาของป่าเพิ่มขึ้นด้วย    
• ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่

ขวางลำน้ำขนาดเล็ก ลำห้วย หรือลำธาร ในบรเิวณ
ต้นน้ำหรือพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันสงู  เพื่อให้น้ำท่ีไหล
มาแรง ชะลอและไหลช้าลง เก็บกักตะกอนเพื่อไม่ให้
ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์
ดินและน้ำอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้การสร้างฝายชะลอ
น้ำยังมีประโยชน์ในหน้าฝนที่มีน้ำมามาก น้ำก็จะไม่
ท่วมที่อยู่ของชาวบ้าน  

• การเลือกวสัดุทำฝาย ควรเลือกวัสดุธรรมชาติที่หาได้
ง่ายในพ้ืนท่ี เช่นไม้ ก้อนหิน ดิน ทราย เป็นต้น 

• ขั้นตอนการทำฝาย เริ่มจากการ 
1) เลือกพื้นที่ ที่มีความลาดเอียงไม่เกนิ 1 ต่อ 20  
2) ลำห้วยที่จะสร้างไม่เกิน 3 เมตร ลกึไม่เกิน 1 เมตร 
3) ปริมาณน้ำท่ีไหลผา่นสูงสดุไม่ควรเกิน 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
4) ความสูงของฝายไม่เกิน 50 เซนตเิมตร  

• ข้อมูลจากมลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อธิบายว่าฝายโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบคือ  
1) ฝายถาวร เป็นฝายคอนกรีต ต้นทนุสูงและใช้แรงงานในการสร้างเยอะ  
2) ฝายชั่วคราว สร้างการวสัดุธรรมชาติ สภาพไม่คงทน ไมเ่หมาะกับการใช้งานในระยะยาว  
3) ฝายกึ่งถาวร เป็นฝายที่มลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติแนะนำในการสร้างฝาย ฝายกึ่งธรรมชาติสร้างจากวัสดุธรรมชาติ 

ร่วมกับวัสดุก่อสร้างโดยมหีินเป็นวสัดุหลักท่ีจะช่วยเสริมความแข็งแรงและทนทาน มีความสูงไม่เกิน 80 
เซนติเมตร สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 3-5 ปี  
 
ทั้งนี้ก่อนท่ีจะสร้างฝายกึ่งถาวรนั้น ต้องทำความรู้จักกับพ้ืนท่ีและวสัดุตามธรรมชาติเสยีก่อน ฝายกึ่งถาวร เหมาะ
จะสร้างในพ้ืนท่ีที่มีต้นน้ำ มีทางน้ำไหลที่คดเคี้ยวตามธรรมชาติ และควรจะเป็นพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสงู ถ้ายิ่งเป็น
ป่าเสื่อมโทรมก็ยิ่งเหมาะ เพราะฝายจะช่วยให้ดินชุ่มช้ืน ป่าท่ีเคยเสือ่มโทรมก็จะกลับมาอุดมสมบรูณไ์ด้  
 
เราควรสร้างฝายให้ถี่และแข็งแรง ไลร่ะดับลงมาตั้งแตต่้นน้ำจนสุดรอ่งน้ำ และสร้างจากวัสดุธรรมชาตทิี่หาได้ง่าย
ในบริเวณนั้น ได้แก่ ไมไ้ผ่ ก่ิงไม้ ท่อนไม้และก้อนหิน นำมาสร้างเป็นฝาย   
 
ฝายควรมีทางน้ำล้นหรือสปลิเวย์ (Spillway)  ไว้ด้วย เพื่อให้น้ำซึมไหลผ่าน กระจายความชุ่มช้ืน ช่วยซับน้ำลงดิน 
ให้สัตว์น้ำสามารถวางไข่ได้  

• ประโยชน์ท่ีเราจะได้จากการสร้างฝายกึ่งถาวรนั้นมมีากมาย เช่น  
1) ชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
2) ดกัตะกอนหน้าดินที่ไหลมาจากต้นน้ำ  
3) สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำได้  
4) เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรให้ใช้ตอนหน้าแล้งได้  



 

 

๙๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

• อย่างไรก็ตาม ต่อให้สร้างแข็งแรงแค่ไหน ฝายกึ่งถาวรก็มีส่วนประกอบหลักๆ เป็นวสัดุธรรมชาติทีเ่สื่อมไปตามเวลา 
เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลรักษาเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอ และหากเรามีการบริหารจดัการน้ำท่ีดี มกีารสร้างฝาย
อย่างเหมาะสม ฝายก็จะคืนความสุขให้เรา สร้างสมดลุให้กับธรรมชาติ พ่ีน้องเกษตรกรก็จะมีน้ำใช้ในพื้นที่ เพื่อทำ
การเกษตรได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  
ที่มา https://youtu.be/nNMpyBWLS1c  

• รูปแบบของฝายชะลอน้ำช่ัวคราว ได้แก ่
1) ฝายไม้แนวเดยีว  เลือกไม้ไผ่ในพื้นที่ทำเป็นเสา ปัก

เป็นระยะๆ ระยะละ 30-50 เซนติเมตร สอดไม้
ยาวเรียงเป็นแนวนอน แล้วยึดตดิกัน หาดินหรือหิน
ถมหน้าฝายตลอดแนวเพื่อความมัน่คงของฝาย 

2) ฝายไม้คอกหมู ใช้ไม้ทำเป็นเสาเชน่กัน ปักเป็น 2 
แนวเท่ากันและเท่ากับความสูงของฝาย ยึดเสาด้วย
ไม้ในแนวนอน ที่ฝังปลายไว้ในตลิง่ทั้งสองด้าน ใส่
หิน ดิน หรือวัสดุที่หาได้ในพ้ืนท่ีลงไปตรงกลาง  

3) ฝายหินเรียง สร้างโดยหินในลำห้วยขนาด 20 
เซนติเมตรขึ้นไป ให้เรยีงเป็นรูปสามเหลีย่ม ให้ฐาน
กว้างกว่าความสูงอย่างน้อย 3 เทา่ จากน้ันหาใบไม้ 
กิ่งไม้หรือดินมาอุดช่องว่างระหว่างหินเพื่อลดการ
รั่วซึมของน้ำ และกระทุ้งหินให้แนน่เพื่อความ
แข็งแรง  

4) ฝายดินเหนียว นำดินเหนียวมาถม กระทุ้งให้แน่น
แล้วเรียงตามแนวขวางลำน้ำ เก็บผิวด้วยหิน ไม้
หรือวัสดุอื่นท่ีหาได้ในพ้ืนท่ี  

5) ฝายเรียงด้วยกระสอบดินหรือทราย ให้นำกระสอบ
ดินหรือทรายมาเรียงกั้นลำน้ำ ใหไ้ด้ความลาดด้าน
เหนือน้ำ 1:2  

ฝายชั่วคราวมีอายุ 1-2 ปี แต่หากหมั่นไปซ่อมแซม 
บำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้มีน้ำใช้อย่างมั่นคง
และตลอดไปได้เช่นกัน 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg   

• ส่วนฝายมีกี่รูปแบบท่ีใช้กันในภาคเหนือ มี 3 แบบ คือ  
1) ฝายแบบท้องถิ่นเบื้องต้น หรือท่ีเรยีกกันท่ัวไปว่าฝายแม้ว ซึ่งเป็นช่ือเรียกโครงการตามแนวพระราชดำรขิองใน

หลวงรัชกาลที่ 9  เกี่ยวกับวิศวกรรม แบบพ้ืนบ้าน เป็นฝายที่ก่อสรา้งด้วยวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น 
ไม้ไผ่ ก่ิงไม้ ท่อนไม้ ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ที่เราหาได้จากในลำห้วย หรือร่องน้ำ พื้นที่ท่ีเหมาะจะสร้างก็
คือ พื้นที่สูงชัน เป็นต้นน้ำและมีความลาดชันสูง  

https://youtu.be/nNMpyBWLS1c
https://www.youtube.com/watch?v=Y9bL9v-Xdtg
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2) ฝายหิน เป็นฝายชะลอน้ำที่เรยีงดว้ยหินค่อนข้างถาวร เป็นการก่อสร้างที่เป็นการเรียงหิน เป็นพนังกั้นน้ำ ก่อสร้าง
บริเวณตอนกลางและตอนล่างลำห้วยหรือร่องน้ำ เหมาะสำหรับพ้ืนที่ลาดชันปานกลาง สามารถเก็บกกัน้ำในช่วง
ฤดูแล้งไดบ้างส่วน 

3) ฝายแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้าง
แบบถาวร ซึ่งใช้ต้นทุนสูงและแรงงานเยอะ 
ส่วนมากจะสรา้งตอนปลายของลำห้วย หรือร่อง
น้ำเหมาะสำหรับพื้นท่ีที่มีความลาดชันต่ำ 
สามารถเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดี   

• การสร้างฝายชะลอน้ำ เราต้องคำนึงถึงหลายสิ่ง  
1) การใช้วัสดุก่อสร้าง ต้องดูความเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ของเรา 
2) ความแข็งแรงต้องมากพอ ท่ีจะไมท่ำให้เกิดการพังทลาย เสียหาย ในยามที่ฝนตกหนักและกระแสน้ำไหลแรง  
3) ควรก่อสร้างในพื้นที่ท่ีช่องลำห้วยมีความลาดชันต่ำ เพื่อที่จะไดส้ร้างฝายที่มีขนาดไม่เล็กเกินไป อีกท้ังยังสามารถ

กักน้ำและตะกอนไดม้ากพอสมควร  และในลำห้วยที่มีความลาดชันสูงก็ควรจะสร้างฝายให้ถี่ข้ึน  
4) วัสดุก่อสร้างประเภทไม้ไผ่ ก่ิงไม้ ท่อนไม้ ท่ีนำมาใช้ในการสรา้งฝาย เราจะใช้ “ไมล้้มขอน นอนไพร” เป็นอันดับ

แรก หากมีความจำเป็นต้องใช้ไม้อย่างอ่ืน ก็จะใช้ให้น้อยท่ีสุดเพื่อที่จะไมต่้องไปตัดไม้ในป่า  
5) ควรทำการก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังฤดูฝน  หรือหลังน้ำหลาก ควรมีการบำรุงรักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสัน

ฝาย และทางระบายน้ำล้นเป็นประจำ  
• การสร้างฝายควรใช้แนวทางพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าไมอ้ย่างเป็นระบบของรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริให้

สร้างฝายชะลอน้ำแบบ   “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9   
ที่มา : ฝายชะลอน้ำ สร้างสรรพชีวติ https://www.youtube.com/watch?v=N58KzdwMckI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N58KzdwMckI
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ใบงาน ที ่1 กิจกรรมที่ 5.1 เรื่องการทำฝายฟ้ืนฟูนเวศน์ต้นน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำในลำธาร 
 

 
วิธีการ 
• แบ่งกลุ่มนักเรยีน ตามจำนวนฝายที่จะสร้าง โดยมสีมาชิกชุมชนเป็นหลักในการดูแลการสรา้งแต่ละฝาย 
• นักเรียนช่วยกันทำฝายตามทีส่มาชิกชุมชนแนะนำ 
• หลังจากทำฝายเสร็จแล้ว ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มอภิปรายว่า ฝายที่กลุ่มทำคือฝายประเภทใด ทำจากวสัดุอะไร มี

ขั้นตอนอย่างไร และนักเรยีนสังเกตเห็นอะไรบริเวณรอบๆ ฝายบ้าง 
 

บันทึกข้อสังเกตในระหว่างการทำฝาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คำถาม 
1) ในบริเวณที่ทำฝาย มลีักษณะอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ฝายที่กลุม่ทำคือฝายประเภทใด  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ทำจากวัสดุอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) มีขั้นตอนการทำฝายอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา            ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรอง       เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง 

       และการทำน้ำแดดเดียว                            
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  

มาตรฐาน ว. ๒.๑ ป.๖/๑  อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน  
การใช้แม่เหล็กดูดการรินออก การกรอง และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกีย่วกับการแยกสาร  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมันผสม 
น้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะ
และ สมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบ ของสารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่
มีขนาดแตกตา่งกันอย่างชัดเจน อาจใช้ วิธีการหยิบออก หรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู 
ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแมเ่หลก็ อาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบ
เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง หรือการ
ตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) :  นักเรียนสามารถอธิบาย และทดลองการทำน้ำใหส้ะอาดด้วยการกรองและการทำ  
   น้ำแดดเดียว 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือทำ และสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

การทำน้ำให้สะอาดด้วยการกรอง ซึ่งเป็นการเอาเศษฝุ่นดิน หรือสารแขวนลอยออกจากน้ำ ด้วยการใช้วัสดุ
กรองที่มีความหยาบไปจนถึงละเอียด เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเบื้องต้นถึงวิธีการทำน้ำให้สะอาดด้วยการกรอง 
และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการทำน้ำแดดเดียวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  ทั้งนี้เพราะน้ำดื่ม
ที่สะอาดจะช่วยให้ระบบการทำงานในร่างกายเป็นไปด้วยดี เช่น การดูดซึมอาหาร ช่วยกำจัดสารพิษในตับและไต 
ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ลด
ไขมันในหลอดเลือด และนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้น  
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
   ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  

ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการทำน้ำให้สะอาดด้วยการกรองและการทำน้ำแดด 
เดียวเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลงมือทำน้ำให้สะอาดด้วยการกรองและการทำน้ำแดดเดียว  
2. ครูกระตุ้นการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม กำ…แบ  โดยครูให้นักเรียนกำมือข้ึนสองข้างให้สูงระดับอก จากนั้นเมื่อครูนับ “1” ให้แบ
มือซ้ายวางบนหน้าบน กำมือขวาเหยียดออกไปข้างหน้า เมื่อครูนับ “2” ให้สลับมือโดยแบมือขวาวางบนหน้าบน กำมือซ้าย
เหยียดออกไปข้างหน้าเมื่อเล่นเสร็จแล้ว ครูชวนคิดด้วยคำถามที่ว่า กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ทั้งนี้ครูย้ำว่ากิจกรรมนี้
นอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแยกประสาทสัมผัสของเรา ยังเป็นการฝึกสติให้เราอีกด้วย  
3. ครูเข้าสู่เนื้อหาด้วยการนำน้ำท่ีมีความแตกต่างกัน 3 แก้วมาให้นักเรียนดู พร้อมกับตั้งคำถามชวนคิดว่า  

- นักเรียนคิดว่าน้ำแต่ละแก้วมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าน้ำท่ีสะอาดมีลักษณะเป็นอย่างไร แก้วไหนท่ีสะอาดที่สุด 
- เราจะมีวิธีการในการทำน้ำให้ใสสะอาดได้อย่างไร  
- นอกจากการกรองแล้ว นักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
ให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มว่า จะออกแบบการกรองน้ำจากอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ใหไ้ด้อย่างไร โดยให้วาดรูป ลำดับการใส่ช้ัน
กรองตามที่กลุ่มตกลงกัน (ออกแบบการกรองน้ำในกระดาษก่อน)  ใส่วัสดุกรองตามที่นักเรียนออกแบบ แล้วทดลองกรองน้ำ 
และบันทึกผลการกรอง  ให้นักเรียนทำอุปกรณ์กรองน้ำขึ้นอีกอันหนึง่ ตามใบงานท่ี 1 การกรองน้ำโดยใส่วัสดุกรองตามที่ครู
กำหนด แล้วทดลองกรองน้ำ และบันทึกผลลัพธ์ 
5. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปการลำดับวัสดุกรองเพื่อทำให้น้ำสะอาด และครูเพิ่มเติมความรู้ในการลำดับวสัดุกรองเพื่อทำให้
น้ำสะอาด ด้วยคลิปวิธีการกรองนำ้ https://youtu.be/BTeSqAmggEk ต่อจากนั้นก็อภิปรายและสรปุผลการทำน้ำแดดเดียว 
ร่วมกัน ครสูรุปให้เห็นว่าน้ำดื่มทีส่ะอาดจะช่วยให้ระบบการทำงานในร่างกายเป็นไปด้วยดี เช่น การดดูซึมอาหาร ช่วยกำจัด
สารพิษในตับและไต ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ร่างกายกระปี้กระเป
ร่า ลดไขมันในหลอดเลือด และนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไดด้ีขึน้  
6. ครูชวนนักเรียนคดิในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

- นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบ้าง 
- นักเรียนคิดว่าระหว่างการกรองน้ำกับการทำน้ำแดดเดียว แบบไหนท่ีนักเรียนสามารถนำไปทำเองไดเ้ลยเพราะอะไร 
 

 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
- รูปภาพการใช้น้ำเพื่อการบริโภค เช่น รูปภาพน้ำดื่มในแก้วน้ำ น้ำที่เตรียมทำอาหาร การรดน้ำต้นไม้  
การล้างหน้า การแปรงฟัน การอาบน้ำ การซักเสื้อผ้า การเดินทางนำ้ การใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ใบงานกิจกรรมที่ 1.1 ความสำคญัของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 
- สื่อ เรื่องประโยชน์และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า นาทีที่ 1.27-3.39  https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA   
- ใบความรู้ ความสำคัญของน้ำต่อชีวิตประจำวัน 
- หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
- ใบความรู้การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรองน้ำและทำน้ำแดดเดียว 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายการวิธีการทำ
น้ำให้สะอาดด้วยการกรองและการทำ
น้ำแดดเดียวได ้

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือทดลอง 
และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการทำน้ำให้สะอาดด้วย
การกรองและการทำน้ำแดดเดียวได้ 

นักเรียนสามารถอธิบาย
วิธีการทำน้ำให้สะอาด
ด้วยการกรองและการทำ
น้ำแดดเดียวได้เองอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
วิธีการทำน้ำให้สะอาด
ด้วยการกรองและการทำ
น้ำแดดเดียวได้แตไ่ม่
ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถวิธีการ
ทำน้ำให้สะอาดด้วยการ
กรองและการทำน้ำแดด
เดียว 

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การ
สังเกต คิด วิเคราะห์ ลงมือทำและ
สรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ลงมือทำ 
และสรุปผลตามวิธีการที่
กำหนดไวไ้ด้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถ
สังเกต คิด วิเคราะห์ลง
มือทำ และสรุปผลตาม
วิธีการที่กำหนดไวไ้ด ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ลงมือทำ 
และสรุปผลตามวิธีการ
กำหนดไวไ้ด ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความอยากรู้
อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู้ 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา 
ในขณะทำงาน 
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ใบความรู้ที่ 1 การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรองน้ำและทำน้ำแดดเดียว  
(การกรองน้ำ) 

 
 

วิธีการที่ทำให้ได้น้ำมคีวามใสสามารถทำไดด้้วยการกรอง การทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายมีหลักการสำคัญคือ การ
เรียงวัสดุที่มีเนื้อละเอียดต่างกัน เพื่อทำให้ได้การกรองน้ำท่ีไล่ระดับลงมา ตั้งแต่การกรองน้ำตะกอนท่ีใหญ่ที่สุด ลงไปถึง
ระดับที่มคีวามละเอียดมากท่ีสดุ ซึง่จะทำให้ตะกอนที่มา
กับน้ำนั้นไปตดิกับช้ันท่ีมีความละเอียดต่างๆ กัน  

เริ่มตั้งแต่ก้อนกรวดขนาดใหญ่ ถ่านไม้ ก้อน
กรวดขนาดเล็ก ทรายละเอียด และสำสีในช้ันสุดท้าย 
เมื่อตะกอนสกปรกเหล่านีต้ิดค้างอยู่ในช้ันกรอง ก็จะมี
น้ำเปล่าเท่านั้นท่ีไหลออกมาจากปากขวด ทำให้น้ำที่มี
ตะกอนสกปรกกลับมาใสขึ้นอีกครัง้หนึ่ง  

 
ที่มา https://youtu.be/BTeSqAmggEk  
 

 
 
 

ใบความรู้ที่ 2 การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดืม่ด้วยการกรองน้ำและทำน้ำแดดเดียว  
(การทำน้ำแดดเดียว) 

 
น้ำแดดเดียวเป็นเกร็ดความรูเ้กี่ยวกับการนำน้ำมาตากแดดเพียงวัน
เดียว  เพื่อให้แสงแดดช่วยจดัเรียงโมเลกุลของน้ำ จะมลีักษณะเป็นผลึก
คริสตัล สามารถดูดซมึเอาแร่ธาตุ สารอาหาร และออกซิเจน  เข้าสูร่า่งกาย
ได้มากข้ึน และยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย      
 
น้ำ นำสารอาหาร, วิตามิน, แร่ธาตุ, ก๊าซออกซิเจน ฮอร์โมน ไปสูส่่วนต่างๆ 
ของร่างกาย น้ำแดดเดยีวอาศัยการใช้ความร้อนจากแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อ
โรคในน้ำได้   
 
ที่มา http://www.monmai.com/น้ำแดดเดียว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BTeSqAmggEk
http://www.monmai.com/น้ำแดดเดียว
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ใบงานที่ 1 กิจกรรมที่ 5.2 การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรองน้ำและทำน้ำแดดเดียว 
(การกรองน้ำ) 

 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ขวด   2. สำล ี  3. ทราย  4.กรวดเล็ก 5. ถ่าน  6. กรวดใหญ ่
 
วิธีการทดลอง 

1. ตัดขวดน้ำพลาสติกออกเป็น 2 ทอ่น โดยเอาท่อนบนสวมเข้ากับท่อนล่างซึ่งเป็นส่วนก้นขวด เพื่อใช้ด้านท่ีเป็น
ปากขวดมาเป็นเครื่องกรองน้ำ 

2. ให้ใส่สำลีทีม่ีความละเอียดลงไปกอ่น  
3. จากนั้นก็ตามด้วยทรายละเอยีด ก้อนกรวดขนาดเล็ก ถ่านไม้ และกอ้นกรวดขนาดใหญ่ เพื่อทำใหไ้ด้ขวดกรอง

น้ำท่ีไล่ระดับลงมา ตั้งแต่การกรองน้ำตะกอนท่ีใหญ่ที่สดุ ลงไปถึงระดับที่มีความละเอียดมากท่ีสุด  
4. ต่อจากนั้นให้เทน้ำสกปรกลงไป  

 
บันทึกข้อสังเกตในการทดลอง    
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
คำถาม  
1. นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากการลงมือปฏิบัติการกรองน้ำอย่างง่าย 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคดิวิธีการทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงานที่ 2 การทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยการกรองน้ำและทำน้ำแดดเดียว 
(การทำน้ำแดดเดียว) 

 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ขวดสะอาด  2.น้ำสะอาด 3. ช้ันวางที่สามารถวางขวดเอยีง 45 องศา 
 
วิธีการทดลอง 

1. นำขวดแก้วใสที่สะอาด (รับแสงแดดได้มาก) ใส่น้ำในระดับคอขวด ปิดฝาใหส้นิท 
2. เอี้ยงขวดระดบั 45 องศา ตากแดดเช้า-บ่าย (1 วัน)   
3. เก็บไว้ดืม่  

 
บันทึกข้อสังเกตในการทดลอง 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
คำถาม  
1. นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากการลงมือปฏิบัติการทำน้ำแดดเดยีว 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคดิวิธีการทำน้ำแดดเดยีว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา             ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มลพิษทางน้ำในชุมชนและโรงเรียน                     เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง     
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ส. ๕.๒ ป.๕/๓  นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมและนำเสนอ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ผลจากการรักษาและการทำลาย สิ่งแวดล้อมในภมูิภาคของตน /แนว 
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
มาตรฐาน ส. ๕.๒ ป.๖/๓   นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ผลจากการรักษาและทำลาย ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /แนวทางใน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน โดยมีจติสำนึกรู้คณุค่า 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K)  : นักเรียนสามารถอธิบายมลพิษในน้ำและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปญัหา 

  มลพิษของแหล่งน้ำในชุมชนของตนเองได ้
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ประยุกต์ใช้ และการสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

ในปัจจุบันนี้สภาพน้ำในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ถูกเจือปนด้วยมลพิษตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีจากยาฆา่
แมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนำมาใช้ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง ส่งผลทำให้เกดิสารตกค้างในร่างกายของ
คนลุ่มน้ำ หากสารเคมีเหล่านีส้ะสมในร่างกายของพวกเรามากๆ ก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ และเป็นอันตรายต่อชีวิต
ของเราได้   
 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
   ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  

ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 



 

 

๑๐๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ  
เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายมลพิษในน้ำ เพื่อให้นักเรียนประยุกตใ์ช้เครื่องมือท่ีได้เรียนรูเ้พื่อวิเคราะห์แหล่งน้ำใน

ชุมชนของตนเองได้ ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมทายช่ือจังหวัดจากภาพ  10 ภาพ และมีทดสอบท้ายภาพอีก 1 ภาพ 
https://youtu.be/hhdSKt5EXZo (คำตอบคือจังหวดัตาก)  เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูชวนคิดดว้ยคำถามที่ว่า ทำไมครูถึง
ชวนเล่นกิจกรรมนี้   ครูเชื่อมโยงคำตอบของผู้เรยีนโดยย้ำว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่องการสังเกตจากภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่ครูอยาก
ให้นักเรียนใช้ความสังเกตนี้เพื่อเรยีนรู้เรื่องมลพิษทางน้ำเช่นกัน 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเรื่องแหล่งน้ำในชุมชนดังนี ้

นักเรียนเคยสังเกตสี และกลิ่น ของแหล่งน้ำในชุมชนหรือไม่ นักเรียนมีข้อสังเกตอะไรบ้างเกีย่วกับแหล่งน้ำในชุมชน
ครูเช่ือมคำตอบของผูเ้รียนเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องมลพิษในน้ำ  ครูอธิบายว่าวันน้ีนักเรียนจะได้เรยีนรู้เรื่องมลพิษทางน้ำ คืออะไร 
อะไรที่เป็นตัวบ่งช้ีเรื่องมลพิษทางน้ำในชุมชนและในโรงเรยีน ซึ่งสภาพน้ำในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ก็อาจจะประสบปัญหามลพิษ
ในน้ำได้ โดยที่นักเรียนไม่ทันไดส้ังเกต หรือหากนักเรียนสังเกตแล้ว นักเรียนควรจะมีหลักการและการสั่งเกตเรื่องนี้อย่างไรด้วย 
โดยกิจกรรมนี้จะให้นักเรยีนได้ลองสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรียนของเรา 
3. ครูอธิบายขั้นตอนในการทำกิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำเสียในชุมชนและในโรงเรียนตามใบงานท่ี 5.3 มลพิษในน้ำ  โดยครู
สามารถแบ่งกลุ่มตามใบงานของนักเรียนที่ทำไว้ในกิจกรรมที่ 2.3 แหล่งน้ำในชุมชน และกิจกรรมที่ 2.4 แหล่งน้ำในโรงเรียน 

ให้เวลานักเรียนออกเดินสำรวจ และกลับมาสรุปผลการเดินสำรวจเป็นรายกลุม่ 
- นักเรียนคิดว่าระหว่างการกรองน้ำกับการทำน้ำแดดเดียว แบบไหนท่ีนักเรียนสามารถนำไปทำเองไดเ้ลย   
เพราะอะไร 

4. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปมลพิษทางน้ำในชุมชนและในโรงเรียนโดยอธิบายตามใบความรู้มลพิษทางน้ำ 
พร้อมท้ังแลกเปลีย่นพูดคุยเรื่องแนวทางในการอนุรักษ์น้ำ  ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เรื่องผลกระทบของน้ำเสียต่อสุขภาพ    
https://youtu.be/MnLpG7ojUI4 
5. ครูชวนนักเรยีนคิดในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

- นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
- นักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    

  
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

- อุปกรณ์ในการสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรียน ได้แก่ แผนท่ีแหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรยีน กระดาษอินดเิคเตอร์ 
แก้วน้ำพลาสติก เทอร์โมมิเตอร์ อุปกรณ์วัดความโปร่งแสงของน้ำ (ก้อนหินมัดเชือก พร้อมสายวัด) 
- ใบงานท่ี 5.3 มลพิษในน้ำ  https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA   
- หนังสือเรียน 
- แหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรยีน 
- คลิปทายชื่อจังหวัดจากภาพ 10 ภาพ https://youtu.be/hhdSKt5EXZo 
- คลิปผลกระทบของน้ำเสียต่อสุขภาพ https://youtu.be/MnLpG7ojUI4 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/MnLpG7ojUI4
https://www.youtube.com/watch?v=vxp3cvltFDA
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายมลพิษในน้ำ
และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์แหล่งน้ำในชุมชนได ้

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ เก็บข้อมลู 
ประยุกต์ใช้ และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนสามารถ
อธิบายมลพิษในน้ำและประยุกตใ์ช้
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์แหล่งน้ำใน
ชุมชนได้ 

นักเรียนสามารถอธิบาย
มลพิษในน้ำและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์แหล่งน้ำใน
ชุมชนได้เองอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
มลพิษในน้ำและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์แหล่งน้ำใน
ชุมชนได้แต่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายมลพิษในน้ำและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์แหล่งน้ำใน
ชุมชนได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การ
สังเกต  คิด วิเคราะห์ เก็บข้อมูล 
ประยุกต์ใช้ และการสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ เก็บข้อมลู 
ประยุกต์ใช้ และการ
สรุปผลมลพิษของแหล่ง
น้ำในชุมชนและใน
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถ 
สังเกต คิด วิเคราะห์ เก็บ
ข้อมูล ประยุกต์ใช้ และ
การสรุปผลมลพิษของ
แหล่งน้ำในชุมชนและใน
โรงเรียนได ้

นักเรียนไม่สามารถ 
สังเกต คิด วิเคราะห์ เก็บ
ข้อมูล ประยุกต์ใช้ และ
การสรุปผลมลพิษของ
แหล่งน้ำในชุมชนและใน
โรงเรียนได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความอยากรู้
อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู้ 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา 
ในขณะทำงาน 
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ใบความรู้ มลพิษทางน้ำและน้ำเสีย 
 

ความหมาย 
 มลพิษทางน้ำหมายถึง สภาวะที่น้ำเสื่อมคุณภาพ หรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่ง
แปลกปลอม หรือปนเปื้อน เช่น สารเคมี เชื้อโรค สารกัมมันตรังสี ความร้อน เป็นต้น ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อการใช้ประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
 น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ แล้วจากชุมชน บ้านเรือน สถาน
ประกอบการ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ  
 
ลักษณะของน้ำเสีย  

ลักษณะของน้ำเสียแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
1) น้ำเสียทางกายภาพ (Physical waste water) สังเกตได้จากอุณหภูมิ(Temperature) อุณหภูมิของน้ำที่

สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้อย่างปกติในน้ำจะข้ึนอยู่กับความสามารถในการทนได้ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ สัตว์น้ำใน
ประเทศไทยจะ อยู่ในน้ำได้ระหว่าง
อุณหภูมิ 20-35 องศาเซลเซียส ถ้า
ร้อนหรือเย็นกว่า นี้อาจทำให้ตายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สีและความขุ่น  (Color and Turbidity) น้ำเสียจะมีสีของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติจนมีสี
ดำ สีแดง สีเขียว หรือสีอื่นๆ เนื่องจากสารแขวนลอยและสารละลาย รวมถึงสารอินทรีย์ที่ละลาย
ในน้ำ 

• กลิ่น (Odor) น้ำที่มีกลิ่นมักจะเป็นน้ำเสีย ซึ่งอาจจะมีสารเคมีหรือสิ่งเน่าเปื่อยปะปนอยู่ จนทำให้
มีกลิ่น กลิ่นของน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ละลายอยู่ในน้ำ 

• การนำไฟฟ้า (Electric Conductivity) หมายถึง ความสามารถของน้ำในการเป็นสื่อนำไฟฟ้า 
การวัดการนำไฟฟ้าสามารถอธิบายถึงความเข้มข้นของแร่ธาตุหรือสารประกอบต่างๆ ถ้า
สารละลายปนอยู่มากจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้ามากด้วย 

• ของแข็งในน้ำ (Total Solids) หมายถึง ของแข็งที่อยู่ในรูปสารที่ละลายและสารแขวนลอยในน้ำ 
ถ้านำน้ำที่มีของแข็งเกินกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ไปใช้ผลิตน้ำประปาแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายสูง
มาก 

• ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ  เช่น ความหนาแน่น ความหนืด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ความ
กดดันของบรรยากาศ ความลึก ความเข้มข้นของสารแขวนลอย หรือความเค็มของน้ำ 
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2) น้ำเสียทางเคม ีสังเกตหรือตรวจสอบได้จาก  
• ความกระด้าง (Hardness) เป็นสภาพที่ไม่เกิดฟองกับสบู่ 
• ความเป็นกรดด่างของน้ำ (pH value of water) ค่าท่ีเหมาะสมสำหรับดื่มจะอยู่ระหว่าง 6-8 ถ้า

น้อยหรือมากกว่า 5.0-9.0 แล้ว สิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นจะได้รับอันตราย 
• ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen หรือ DO) ออกซิเจนที่ละลายน้ำเป็นแหล่ง

ออกซิเจน สำหรับจุลินทรีย์ในน้ำในการหายใจและย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ ดังนั้นออกซิเจนที่
ละลายในน้ำจึงช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์และแบคทีเรียบางชนิดได้ และยังช่วยให้น้ำมีรสชาติดี
ขึ้นด้วย น้ำธรรมชาติมีคุณภาพดีมี DO อยู่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัม/ลิตร หากน้ำเสียจะมี DO 
น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร แต่มาตรฐานคุณภาพของน้ำทำให้ปลาและสัตว์น้ำมีชีวิตอยู่ได้ต้องไม่
น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร ความต้องการออกซิเจนมี 2 กรณีคือ  
กรณีท่ี 1 ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) เป็น
ค่าท่ีใช้วัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้โดยแบคทีเรียในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ สามารถบอก
ความสกปรกของน้ำได้ ซึ่งพระราชบัญญัติน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ว่าน้ำทิ้งก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองต้องมี BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

       กรณีท่ี 2 ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand : COD) เป็น 
ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการเพ่ือใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น 
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยอาศัยหลักว่า สารอินทรีย์เกือบทั้งหมดสามารถท่จะถูก 
ออกซิไดซ์ โดยตัวเติมออกซิเจนอย่างแรงภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ปกติค่า COD จะสูงกว่า 
ค่า BOD 

• โลหะหนัก (Heavy Metals) โลหะหนักที่มีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม สารหนู ลักษณะของการมีพิษ เกิดเนื่องจากโลหะหนักมักสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารและ
ในกระบวนการทางชีวภาพ 

3) น้ำเสียทางชีววิทยา (Biological Waste Water) สภาพน้ำเสียทางชีววิทยาหมายถึง น้ำมีสิ่งที่มีชีวิตเป็น
พิษเป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์และพืช การตรวจวัดความสกปรกของน้ำทางด้านชีววิทยาจะตรวจโดยการหา
ปริมาณของโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่น สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดี มีอยู่ในอุจจาระประมาณร้อยละ 95 และตามแหล่งน้ำธรรมชาติร้อยละ 58  

 
ที่มา : ภาพ https://www.thaiwaste.com /ขยะของเสีย/การป้องกันน้ำเสีย/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบงานกิจกรรมที่ 5.3 มลพิษทางน้ำในชุมชนและในโรงเรียน  
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แผนที่แหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรียน  
2. กระดาษอินดิเคเตอร์   
3. แก้วน้ำพลาสติก         
4. เทอร์โมมิเตอร์  
5. อุปกรณ์วัดความโปร่งแสงของน้ำ (ก้อนหินมัดเชือก พร้อมสายวัด)  

หมายเหตุ อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมใส่ไว้ในกล่อง และควรมีถุงพลาสติกเล็กๆ สำหรับใส่อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วกลับมาด้วย 
วิธีการทดลอง 

1. นำแผนที่แหล่งน้ำในชุมชน และในโรงเรียนที่นักเรียนทำไว้ในกิจกรรมที่ 2.3 และ 2.4 มาให้
นักเรียนนำมาเป็นเครื่องมือในการสำรวจมลพิษในน้ำของชุมชน 

2. ครูสามารถแบ่งกลุ่มตามกลุ่มที่ทำงานในกิจกรรม 2.3 หรอื 2.4 ก็ได้เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจแผน
ที่แหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรียนที่ตนเองทำไว้ 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกางแผนที่และเดินสำรวจแหล่งน้ำ พร้อมกับบันทึกข้อสังเกตจากการดิน
สำรวจมลพิษทางน้ำในชุมชน   

ตารางบันทึกผลการทดลอง แหล่งน้ำที่เลือก………………………………………………….. 

น้ำเสียทางกายภาพและทางเคมี บันทึกผลการสังเกต 
สี  

 
ความขุ่น หรือความโปร่งแสงของน้ำ 
 

 

กลิ่น  
 

สารแขวนลอย  
 

 

ของแข็งในน้ำ  
 

อุณหภูมิของน้ำ  
 

ความเป็นกรดด่าง  
 

ลักษณะอ่ืนๆ    
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คำถาม  
 
1. นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำในชุมชนและในโรงเรียนมีมลพิษหรือไม่  นักเรียนทราบได้อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดปัญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหาน้ำในชุมชนและใน
โรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระบุแนวทางที่นักเรียนสามารถแก้ไขมลพิษทางน้ำในชุมชนหรือในโรงเรียนมาอย่างน้อย 3 ข้อ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา            ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัฏจักรกล้วย เพื่อกรองน้ำทิ้งและลดมลพิษ           เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง 

                           
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑   เข้าใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคณุธรรมและลักษณะนิสยัในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๓/๓  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  
ความรอบคอบและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ง ๑.๑ ป.๔/๔   ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยดัและคุ้มค่า 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ทักษะการทำงานตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ค่า โดยฝึกปฏิบัตผิ่านงาน เช่น จัดตู้เสือ้ผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือ และกระเป๋านักเรียน  ขยายพันธ์ุพืช ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุ 
ธรรมชาติในท้องถิ่น  ทำบัญชีรับ-จ่ายส่วนตัว / มารยาทในการทำงานกลุ่ม เช่น  เป็น
ผู้นำ ผู้ตาม เคารพข้อตกลงร่วมกนั รับผิดชอบงานท่ีไดร้ับมอบหมาย / คุณลักษณะ
การทำงาน เช่น ขยัน อดทน รับผดิชอบ และซื่อสตัย ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๔/๑  บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ส่วนต่างๆของพืชดอกทำหน้าท่ีแตกต่างกัน   รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและ 

ธาตุอาหารขึ้นไปยัง ลำต้น ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วน 
ต่าง ๆ ของพืช  ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือ น้ำตาลซึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นแป้ง  ดอกทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ประกอบด้วย ส่วนประกอบตา่ง ๆ ได้แก่ กลีบ
เลี้ยง กลีบ ดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแตล่ะส่วนของดอกทำ
หน้าท่ีแตกต่างกัน 

มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔  ตระหนักเห็นคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะม ีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสมัพันธ์กับ 
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสมัพันธ์กันดา้นการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ / 
สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำ
ให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของ สิ่งมีชีวิตเป็นผูผ้ลติและผู้บริโภค 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนเรยีนรู้วัฎจักรกล้วย และเทคนิคการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือทำ และสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้
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3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

วัฎจักรกล้วยเป็นเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ไขเรื่องน้ำเสยี ซึ่งน้ำเสีย 
หมายถึงน้ำท่ีผ่านกิจกรรมใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ แล้วจากชุมชน บ้านเรือน สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจน
อุตสาหกรรมต่างๆ  วงจรชีวิตของกล้วยสามารถดูดซับแร่ธาตุจากน้ำเสียมาสร้างความเจริญเติบโตได้ 
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 
   ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  

ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ เพื่อให้นักเรียนอธิบายความหมายของวัฎจักรกล้วย  ประโยชน์ของต้นกล้วย และ
เทคนิคการกำจดัน้ำเสียครูกระตุ้นการเรยีนรู้ด้วยกจิกรรมเต้นประกอบเพลง ก่ิงก้านใบเพลงกิ่ง ก้าน ใบ ร้องว่า  

“กิ่ง ก้าน ใบ ชะชะ ใบ ก้าน กิ่ง  
กิ่ง ก้าน ใบ ชะชะ ใบ ก้าน กิ่ง  
ฝนตก ลมแรง จริงๆ  
ฝนตก ลมแรง จริงๆ  
ชะชะ ก่ิง ก้าน ใบ” คลิปเพลง กิ่ง ก้าน ใบ นาทีท่ี 1.00-1.48 
https://www.youtube.com/watch?v=rX26AN1tMhM 

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเรื่องกล้วยว่า “นักเรียนคดิว่ากล้วยใช้ทำอะไรได้บ้าง” 
ครูเช่ือมคำตอบของผูเ้รียนเข้ากับการใช้ประโยชน์จากกล้วยโดยครมูีคลิปเรื่องประโยชน์ของต้นกล้วยมาให้นักเรียนดู  คลิปช่ือ
รายการ-ของดีที่บ้านเรา ตอนประโยชน์ของต้นกล้วย https://www.youtube.com/watch?v=FV0wNPjRLvM 

ชั่วโมงที่ 2 
3. นอกจากประโยชน์ของกล้วยในคลิปแล้ว ประโยชน์ของกล้วยในแง่การลดมลพิษในน้ำคือการปลูกต้นกล้วยเพื่อทานผลและ
กรองน้ำท้ิง ซึ่งน้ำเสียในบ้านมาจากส่วนต่างๆ ของบ้าน (ตามใบความรู้ที่ 1  น้ำเสียในบ้านมาจากไหน)  
กล้วยจึงเป็นพืชที่ผลติอาหารไปพร้อมๆกับการปลี่ยนจากน้ำเสียเป็นแหล่งอาหาร  โดยสารอาหารจากน้ำเสียจะถูกดูดซึม
โดยวัฎจักรต้นกล้วย และจุลินทรียเ์ล็กๆที่อยู่ในต้นกล้วย ซึ่งจะทำใหต้้นกล้วยโตขึ้นวัฎจักรกล้วย ซึ่งคำว่าวัฎจักรของกล้วย 
(Cycle of life) หมายถึงวงจรชีวิตของกล้วยนั่นเอง (ตามใบความรูท้ี่ 2 วัฎจักรของกล้วย) ไม่เพียงแต่ต้นกล้วยเท่านั้น พวกเรา
สามารถใช้พืชอื่นๆได้ด้วย เช่นมะละกอ มันหวาน มันสำปะหลัง แตก่ล้วยมีช่ือเสยีงท่ีสุดในฐานะ ผู้จ่ายน้ำเยอะ และสามารถ
กรองน้ำได้ดีอีกด้วย  
4. ครูอธิบายขั้นตอนในการปลูกกล้วย (ตามใบงาน) โดยเลือกพื้นที่จะทำวัฎจักรกล้วย ตัวอย่าง พื้นที่ใกล้ๆครัวโรงเรียน ห้อง
อาบน้ำ ซิงก์น้ำและทางน้ำต่างๆ ที่มีการทิ้งน้ำเสีย 

- ในพื้นที่ดินท่ีได้เลือก ทำวงกรมกว้างประมานสองเมตร.  
- ในวงกลม ขุดหลุมลึก 50เซนตเิมตร(2-3ฟุต) กองดินไวร้อบๆขอบหลุม เอาเศษอินทรีย์ลงไปเพื่อเปน็ปุ๋ย  
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- ทำหลุมเล็กๆ 6หลุมรอบๆหลุมที่ขุด นำต้นกล้วยลงไปปลูกในหลมุเล็กๆ  ปิดหลมุด้วยเศษใบไม้หรอืก่ิงไม้ โดยนี่จะ
เป็นพื้นที่ในการย่อยสลาย  
- รดน้ำต้นกล้วย และแน่ใจว่ามันแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ำเสยีและทำใหแ้น่ใจว่าน้ำเสียจะไหลลงไปในหลมุตรงกลาง

  
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนในการปลูกกล้วย ข้อสังเกตจากการลงมือปลูกกล้วย และการตอบคำถามตามใบงาน
ว่าวัฎจักรของกล้วยสามารถช่วยรกัษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  ครูใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการใช้เปลือกกล้วยมาบำบดัน้ำเสีย 
ในคลิปต่อไปนี้  https://youtu.be/dg_aL8tKZ2M 
6. ครูชวนนักเรยีนคิดในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

- นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
- นักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    

 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
- อุปกรณ์ลงมือขุดและปลูกกล้วย ได้แก่ จอบ เสยีม ตลับเมตร หน่อของต้นกล้วย เศษใบไมห้รือก่ิงไม้  
- ใบงานกิจกรรมที่ 5.4 วัฎจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำท้ิงและลดมลพิษ 
- หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
- บริเวณที่ใกล้กับแหล่งน้ำเสียของโรงเรียน เช่น ห้องครัวของโรงเรียน เป็นต้น 
- ใบความรู้ที่ 1 วัฏจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำท้ิงและลดมลพิษ (น้ำเสียในบ้าน มาจากไหน) 
- ใบความรู้ที่ 2 วัฏจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำท้ิงและลดมลพิษ (วัฏจักรของกล้วย) 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 

นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย
ของวัฎจักรกล้วย ประโยชน์ของตน้
กล้วยและเทคนิคการกำจัดน้ำเสียได้ 

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต  คดิ วิเคราะห์ ลงมือทำ 
และ สรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dg_aL8tKZ2M
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนเรียนรู้
ความหมายของวัฎจักรกล้วย 
ประโยชน์ของต้นกล้วยและเทคนคิ
การกำจัดน้ำเสียได้ 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของวัฎจักร
กล้วย ประโยชน์ของต้น
กล้วยและเทคนิคการ
กำจัดน้ำเสียได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของวัฎจักร
กล้วย ประโยชน์ของต้น
กล้วยและเทคนิคการ
กำจัดน้ำเสียได้แตไ่ม่
ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายความหมายของวัฎ
จักรกล้วย ประโยชน์ของ
ต้นกล้วยและเทคนิคการ
กำจัดน้ำเสียได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การ
สังเกต คิดวิเคราะห์ ลงมือทำ และ
การสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
วิเคราะห์ ลงมือทำ และ
สรุปผล ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถ
วิเคราะห์ ลงมือทำ และ
สรุปผล ได ้

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์ ลงมือทำ และ
สรุปผล ได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความอยากรู้
อยากเห็น และความสนใจใฝ่รู้ 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา 
ในขณะทำงาน 
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ใบความรู้ที่ 1 วัฏจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำทิ้งและลดมลพิษ 
(น้ำเสียในบ้าน มาจากไหน) 

สารเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ท่ีเรานิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ หลังจากที่เราราดน้ำเพื่อไล่ให้มันลงท่อน้ำทิ้งแล้ว 
มันจะไปสะสมอยู่ท่ีไหน และไปสร้างมลพิษให้กับส่ิงแวดล้อมอย่างไร? และมันอยู่ท่ีไหนบ้าง? 
• ห้องครัว ถือเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมการบริโภคเกือบท้ังหมด นักสิ่งแวดล้อมถึงกับกล่าวว่า กิจกรรมภายใน

ห้องครัวมีส่วนในการทำร้ายน้ำมากที่สุด น้ำเสียที่ออกมาจากห้องครัวเต็มไปด้วยสารพิษฆ่าแมลงจากการล้าง
พืชผัก คราบไขมัน และเศษอาหารจากการล้างจานหรือล้างเนื้อสัตว์ ซึ่งเจ้า "คราบไขมัน" มันเป็นปัญหา
สำคัญท่ีทำให้น้ำเน่าเสีย เนื่องจากการจับตัวกันเป็นแผ่นลอยอยู่บนผิวน้ำ ปิดกั้นมิให้ออกซิเจนในอากาศผ่าน
ลงสู่น้ำ จึงเป็นตัวการสำคัญท่ีทำให้น้ำเน่าเสีย 

• ห้องน้ำ เวลาที่เราไปจับจ่ายซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ต 
บรรดาสารเคมีท่ีเราเลือกหยิบใส่ตะกร้า ด้วยความมั่นใจ
ในคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีโฆษณาอวดอ้าง ส่วน
ใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับห้องน้ำ ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น สบู ่แชมพู ยาสีฟัน อีกทั้งพวกครีม
นวดผม ครีมโกนหนวด โฟมล้างหน้า และอีกมากมาย 
จำพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์หลากหลาย
ยี่ห้อ เต็มไปด้วยสารเคมีท่ีผู้ผลิตทุ่มใส่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 
ท้ังเพื่อแต่งสี กลิ่น หรือคุณภาพด้านอื่นให้น่าใช้มากขึ้น 
ในการเข้าห้องน้ำเพื่อชำระล้าสงร่างกายครั้งหนึ่ง หาก
เราใช้สารพัดสารเคมีท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ ลองคิดดูสักนิดสิว่าแหล่งน้ำจะต้องรับภาระหนักเพียงใด ท่ีร้ายกว่า
นั้น พวกน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และพื้นผิวพวกกระเบื้องเคลือบในห้องน้ำยิ่งส่งผลต่อแหล่งน้ำมากกว่า
เจ้าผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้นเสียอีก โดยเฉพาะน้ำยาขัดพื้นจะมีส่วนผสมของสารโซเดียมออกไซเลต 
นอกจากจะทำลายเยื่อจมูกของผู้ใช้แล้ว เมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำ ยังทำให้สัตว์น้ำตายและลดจำนวนลง เนื่องจาก
ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาต ิ 

• ห้องอื่น ๆ ความจำเป็นในการใช้สารเคมีในส่วนอื่นๆ ของบ้าน นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีพวกสารกำจัด
มด แมลงสาบ หน ูหรือสัตว์อื่นๆ ท่ีมารบกวน รวมถึงการใช้สารเคมีเพื่อจุดประสงค์อื่นภายในบ้านอีก เช่น 
การใช้นำยาทำความสะอาดกระจก น้ำยาขัดเงา น้ำยาล้างท่อ น้ำยาถูพื้น เป็นต้น ซึ่งสารพิษต่างๆ เหล่านี้ เมื่อ
ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ มีผลในการทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน 

• สนามหญ้า – สวนครัว สนามหญ้าหน้าบ้าน และสวนหลังบ้านท่ีเราปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชสวนครัวไว้
นั้น บางครั้งนอกจากการให้น้ำ ยังมีการเพิ่มอาหารหรือปุ๋ยให้พืชเหล่านี้ด้วย ถ้าบ้านไหนใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกก็จะมีปัญหามลพิษน้อย แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ตามไปด้วย เพราะเมื่อรดน้ำก็จะชะเอา
สารเคมีท่ีอยู่ในปุ๋ยปนเปื้อนมากับน้ำ ทำให้น้ำเสีย 

• ลานซักล้าง บริเวณนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีการใช้น้ำมากเช่นกัน เรามักจะใช้ลานเอนกประสงค์เพื่อซักผ้า หรือ
อาจใช้ล้างจานด้วยนั้น น้ำท้ิงจากการซกัผ้า ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ เพราะฟอสเฟตท่ีอยู่ในผงซักฟอก 
(เพื่อแก้ความกระด้างของน้ำ จะทำให้เกิดฟอง) เมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำ จะเป็นปุ๋ยให้แก่พืชน้ำจำพวกผักตบชวา
ได้เป็นอย่างดี เมื่อพืชน้ำเหล่านี้ตายลง แบคทีเรียน้ำต้องการออกซิเจนจำนวนมากเพื่อย่อยให้มันสลายตัวตาม
ธรรมชาติ แต่เมื่อออกซิเจนในน้ำถูกดึงไปใช้ในการย่อยสลายพืชน้ำหมด จึงทำให้น้ำเน่าเสีย 

ที่มา http://www.uba.co.th/index.php/easyblog/entry/2013-10-22-08-53-53.html  
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๑๑๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้ที่ 2 วัฏจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำทิ้งและลดมลพิษ 
(วัฎจักรของกล้วย)  

การปลูกกล้วยแบบชาวบ้าน ๆ ทั่วไปอาจแค่ขุดหน่อ นำไป
ปลูก แล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ พอถึงเวลา กล้วย
ก็ออกลูกให้เรากิน สัตว์กินบ้าง หลังจากตัดเครือออกก็
ปล่อยไปตามธรรมชาติอีกเช่นเดิม  แต่สำหรับชาว
เกษตรกรที่ต้องการปลูกกล้วยเพ่ือทำการค้า หรือที่เรา
เรียกว่าเชิงพาณิชย์ เราต้องใส่ใจ และเข้าใจวิถีหรือวงจร
ของกล้วยน้ำว้า ซึ่งกล้วยน้ำว้าที่ขุดหน่อนำมาปลูกจะมี
วงจรชีวิต อยู่ประมาณ 4 ช่วงด้วยกันที่เราจะต้องคอยดู
และและเอาใจใส่ คือ 

1. ระยะเริ่มนำหน่อลงแปลงปลูก 
2. ระยะกล้วยเริ่มรัด หรือเริ่มการเจริญเติบโต จะเริ่มมีนวลและเริ่มแทงใบ 
3. ระยะเริ่มตั้งต้นเจริญเติบโต เตรียมเข้าสู่แทงปลีหรือท่ีเรียกว่าตั้งท้อง 
4. ระยะหลังจากแทงปลีจนถึงออกผลผลิต 

ในแต่ละระยะจะต้องมีการดูแลรักษาต้นกล้วยให้คงมีความสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมในระยะถัดไป โดยกรณี
ของสวนโชควิเชียรจะแบ่งเป็น 4 ระยะในการดูแล เพ่ือให้กล้วยได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุด ซ่ึงแต่ละสวนก็จะมี
วิธีการดูแลที่ใกล้เคียงกัน 

ระยะที ่ 1 (1 เดือน) จะเป็นระยะที่เราเริ่มปลูกซึ่งสิ่งสำคัญที่หลังจากเอาหน่อ
ปลูกแล้ว  ต้องเฝ้าสังเกตว่าหน่อท่ีปลูกมีการตอบสนองในการเดินรากพร้อมที่จะ
เจริญเติบโตหรือไม่  หากเกิดการเน่าหรือเป็นโรค จนทำให้ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้เราควรจะขุดท้ิง ในระยะนี้ เราจะต้องรดน้ำทุกวัน และมั่นเฝ้า
สังเกต ซึ่งแต่ละหน่อจะมีระยะรัดตัว (รัดหมายถึงการเริ่มกระบวนการแทงราก
เริ่มเข้าสู่ภาวะการเจริญเติบโต สังเกตได้จากต้นจะมีนวล และกาบจะแน่นขึ้น) ไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน่อที่ขุดมาว่ามีการตัดใบเลี้ยงทิ้งหรือไม่  ถ้ามีติดต้นไว้ จะทำ
ให้กล้วยมีการรัดเร็วยิ่งขึ้น ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 
2 

ระยะที ่2 (2 เดือน) หลังจากท่ีหน่อกล้วยเริ่มเดินราก ลำต้นจะแทงใบอ่อน
ขึ้นมาเพ่ือสังเคราะห์แสง และหาอาหาร ซึ่งระยะนี้ใบจะมีความสำคัญกับต้น
กล้วยมาก ในระยะนี้เราควรใส่ปุ๋ยสูตร ตัวหน้าสูง เช่น 24-7-7 เพราะเป็น
ระยะที่จะต้องบำรุงในส่วนของใบกล้วย เพ่ือให้ใบกล้วยสมบูรณ์พร้อมรับ
การสังเคราะห์แสง เพ่ือเลี้ยงต้นต่อไปในระยะเจริญเติบโต อัตราการใส่ ก็
ประมาณ 1 กำ โดยโรยไว้รอบ ๆ ต้น 1 เดือนต่อครั้ง และรดน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ ช่วงนี้เราสามารถรดน้ำวันเว้นวันได้ โดยใส่ไปประมาณ 2 เดือน 



 

 

๑๑๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ให้สังเกตดูว่า ต้นมีความสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่ ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะเข้าสู่ระยะท่ี 3 

ระยะที ่ 3 (3 เดือน) ระยะนี้เราจะเน้นในเรื่องของการบำรุงต้นเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการออกปลี โดยจะเน้นให้ต้นกล้วยของเราสมบูรณ์มากที่สุด 
ซึ่งในระยะนี้ เราอาจจะเห็นกล้วยมีการแท่งหน่อออกมาแล้ว 

ในระยะนี้เราควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 เพ่ือเป็นการบำรุงต้นใบ
ราก  เพ่ือให้ต้นสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่ระหว่างกล้วยออกปลี  ต้นจะสามารถ
บำรุงลูกได้อย่างสมบูรณ์  โดยระยะนี้เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปอีกประมาณ 3 
เดือน เพ่ือบำรุงไปสู่ระยะกล้วยต้องท้อง 

ระยะที่ 4 (6 เดือน) จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ใหญ่ ๆ ด้วยกัน  
ช่วงที ่1 – แต่งตัวเตรียมตั้งท้อง (2 เดือน) หลังจากท่ีเราบำรุงต้นกล้วยมา
จนถึงระยะนี้ เราจะเรียกว่าระยะแต่งตัว  เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ระยะ
ตั้งท้อง โดยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูง เช่น 8-24-24 หรอื 18-46-0 หรือ 
12-24-12 โดยให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่ง โดยใส่ปุ๋ยก็ให้ใส่ 1 กำมือ เดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือเป็นการกระตุ้นไปอีก 2 เดือน กล้วยก็จะเริ่มแทงปลีออกเครือให้
เราเห็น เมื่อกล้วยติดเครือแล้ว จะเข้าสู่ช่วงที่ 2 ในการปลูกกล้วยที่สำคัญคือ
เรื่องน้ำ อย่าให้กล้วยขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน 

ช่วงที ่2 – ตกปล ีออกเครือ (2 เดือน) ซึ่งหลังจากกล้วยเริ่มแทงปลี กำลัง
เข้าสู่การตกเครือแล้ว หลังจากนี้ต้องใช้ระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือตัดเครือ 
ในช่วงที่ 2 นี้ ให้เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 เพ่ือเป็นการบำรุงต้น และเป็นการบำรุงหน่อกล้วยรุ่น
ต่อไปอีกด้วย เพื่อไม่ให้ขาดช่วงรุ่นของกล้วย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของเราไม่ขาดมือ 

ช่วงที ่3 – ก่อนเก็บเกี่ยว (2 เดือน)  จะช่วงที่สำคัญ หลังจากเราใส่สูตรเสมอมาได้ 2 เดือน เราจะเริ่มใส่ปุ๋ย
สูตรตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 เพ่ือเป็นการสร้างแป้ง สร้างเนื้อให้กับกล้วย และจะเป็นการทำให้กล้วยมี
รสชาติดี หวานอร่อย ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราสามารถหา ปุ๋ยขี้ค้างคาว มาใส่ทดแทนได้ 

ที่มา : http://www.suanchokwichian.com/?p=546 
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ใบงานกิจกรรมที่ 5.4 การทำวัฏจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำทิ้ง  
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. จอบ     2. เสียม   3. ตลับเมตร  3. หน่อของต้นกล้วย  4. เศษใบไม้หรือกิ่งไม้   
วิธีการทดลอง 

1. เลือกพ้ืนที่จะทำวัฎจักรกล้วย ตัวอย่าง พ้ืนที่ใกล้ๆครัวโรงเรียน ห้องอาบน้ำ อ่างล้างจานและทาง
น้ำต่างๆ 

2. ในพ้ืนที่ดินที่ได้เลือก ทำวงกรมกว้างประมานสองเมตร 
3. ในวงกลม ขุดหลุมลึก 50 เซนติเมตร (2-3ฟุต) กองดินไว้รอบๆขอบหลุม เอาเศษอินทรีย์ลงไป

เพ่ือเป็นปุ๋ย 
4. ทำหลุมเล็กๆ 6 หลุมรอบๆหลุมที่ขุด นำต้นกล้วยลงไปปลูกในหลุมเล็กๆ   
5. ปิดหลุมด้วยเศษใบไม้หรือกิ่งไม้ โดยนี่จะเป็นพื้นที่ในการย่อยสลาย 
6. รดน้ำต้นกล้วย และแน่ใจว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำเสียและทำให้แน่ใจว่าน้ำเสียจะไหลลงไปใน

หลุมตรงกลาง   
บันทึกข้อสังเกตในการทดลอง 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
คำถาม  
1. นักเรียนคิดว่าการใช้วัฎจักรกล้วยสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
2. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการทำวัฎจักรกล้วยเพื่อกรองน้ำทิ้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา       ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบน้ำหมุนเวียน               เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง 

                            
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๒  ตระหนักถึงคณุค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยดั 
และการอนรุักษ์น้ำ  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด 
และร่วมกัน อนุรักษ์น้ำ  

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ส ๕.๒ ป.๔/๑   วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน 

จังหวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง : สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อ การดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑   เข้าใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคณุธรรม และลักษณะนสิัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครวั 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๔/๑   อธิบายเหตผุลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง :  ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะม ีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสมัพันธ์กับ 
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสมัพันธ์กันดา้นการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ / 
สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำ
ให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของ สิ่งมีชีวิตเป็นผูผ้ลติและผู้บริโภค 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K)  :  นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการสำคัญและวิธีการของระบบน้ำหมนุเวียนได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือทำ และสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ(A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู ้

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

ระบบน้ำหมุนเวียนเป็นการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอุปโภค ซึ่งถือว่าเป็นการจดัการนำ้และจดัรูปท่ีดินใน
ภาคการเกษตรเพื่อให้สามารถใช้น้ำได้หลายรอบ และใช้น้ำน้อยลง  ผลผลติเพิ่มขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองให้พ้นวิกฤตภัยแล้งได้  

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง 

   ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการสำคญัและวิธีการของระบบน้ำหมุนเวยีนได้ 
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจีบ ตัวเอล โดยครเูล่าว่ากจิกรรมนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานของสมองในการควบคุมนิ้ว
ทั้งสองข้าง ครูให้ทุกคนชูมือท้ังสองข้าง สูงระดับอก และทำท่าตามดงันี้  

- ให้ชูนิ้วมือขวาอยู่ในท่า “จีบมือ” (ปลายนิ้วหัวแม่โป้งและให้ปลายนิ้วช้ีแตะกัน) 
- ให้ชูนิ้วมือซ้ายอยู่ในท่า “ตัวเอล” (กำนิ้วกลาง น้ิวนาง และนิ้วก้อยไว้ ปล่อยให้นิ้วช้ีและนิ้วหัวแม่โปง้กางออก) 
- ครูออกคำสั่งให้นักเรียนทำตามคำสั่งทันที โดยไม่ให้รู้ตัว เช่น ขวาจบี ซ้ายเอล ซ้ายเอล ขวาจีบ  
- ครูเพิ่มความเร็วในการออกคำสั่งให้นักเรียนทำท่าสลับไปมา 

2. ครูเข้าสู่เนื้อหาเรื่องระบบน้ำหมุนเวียน ด้วยการชวนคิดด้วยคำถามว่า  
- นักเรียนใช้น้ำทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นตอนจนถึงเข้านอน 
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร 

3. ครูเช่ือมคำตอบของผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาเรื่องระบบน้ำหมุนเวียน โดยอธิบายเนื้อหาตามใบงาน และเปิดคลิปเรื่องระบบน้ำ
หมุนเวียน ด้วยคลิป https://youtu.be/Bv1W5r26L3E  หลังจากดูคลิปเสรจ็แล้ว ครูชวนคดิด้วยคำถามว่า นักเรียนจำ
อะไรจากคลิปได้บ้าง ทั้งนี้เพื่อทำให้นักเรียนเห็นภาพเรื่องระบบน้ำหมุนเวียน หรือการนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ครูเปิดคลิปอีก
อันหนึ่งให้นักเรียนดู ครูชวนดรููปแบบตัวอย่างการอนุรักษ์น้ำท่ีสามารถทำได้จริง จากศูนย์แห่งความสขุลำปาง บำบัด 
น้ำเสียด้วยธรรมชาติ 18 พค. 60   https://youtu.be/tbMp9ACeBok 
 

ชั่วโมงที่ 2 
4. อย่างไรกต็ามเพื่อให้นักเรียนไดม้ีประสบการณ์ในการนำนำ้เสยีมาใช้ใหม่ ครูชวนนักเรียนทำวิธีการบำบัดน้ำเสียจากอ่างล้าง
จาน ตามคลิป พ่ีวันชัน ศาลาดิน อธิบายการทำถังดักไขมันครัวเรือน ฉบับประหยดัให้สปน. EP2  
https://youtu.be/aFigJd_nny8   ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ  แจกใบงานกิจกรรมท่ี 5.5 ระบบน้ำหมุนเวียน 
พร้อมกับอุปกรณ์ในการทำถังดักไขมัน  
5. ครูให้นักเรียนลงมือทำตามใบงาน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนในการทำ
ถังดักไขมันแบบง่ายในช่วงท้าย   
6. ครูชวนนักเรยีนคิดในท้ายชั่วโมง ด้วยคำถามดังนี ้

- นักเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
 - นักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร    
 
4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
- อุปกรณ์ในการทำถังดักไขมันในครัวเรือน  ได้แก่ ถังสี 1 ใบ ตะกรา้ที่เล็กกว่าหรือเท่ากับปากถังสี เศษท่อ PVC ข้องอเกลียว
นอก 1 ตัว ข้องอเกลียวใน 1 ตัว ทั้งนี้ขนาดของข้องอและ PVC ต้องเป็นขนาดเดียวกัน 
- ใบงานกิจกรรมที่ 5.5 ระบบน้ำหมุนเวียน (การทำถังดักไขมันในครัวเรือน) 
- หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
- ใบความรู้ระบบน้ำหมุนเวียน 
 

https://youtu.be/Bv1W5r26L3E
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญ
และวิธีการของระบบน้ำหมุนเวียนได้ 
ได ้

 
ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ

 
ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือทำ 
และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและ ความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  นักเรียนเรียนรู้
หลักการสำคัญและวิธีการของระบบ
น้ำหมุนเวียนได้ 

นักเรียนสามารถอธิบาย
หลักการสำคัญและวิธีการ
ของระบบน้ำหมุนเวียนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
หลักการสำคัญและวิธีการ
ของระบบน้ำหมุนเวียนได้
แต่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายหลักการสำคญั
และวิธีการของระบบน้ำ
หมุนเวียนได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การ
สังเกต คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ และ
สรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ 
และสรุปผลการทำถังดัก
ไขมัน ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงสามารถ
สังเกต คิด วิเคราะห์ ลง
มือทำ และสรุปผลการทำ
ถังดักไขมัน ได ้

นักเรียนไม่สามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ 
และสรุปผลการทำถังดัก
ไขมันได ้

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความอยากรู้
อยากเห็นและ ความสนใจใฝ่รู้ 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   ไม่
คุย ไม่เล่น ในขณะทำงาน 

นักเรียนตั้งใจทำงาน   แต่
เล่นเป็นบางครั้ง ในขณะ
ทำงาน 

นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน 
และเล่นตลอดเวลา 
ในขณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ใบความรู้ระบบน้ำหมุนเวียน 

 
ความหมาย 

ระบบน้ำหมุนเวียนคือการจัดการน้ำและจัดรูปที่ดินให้สามารถใช้น้ำได้หลายรอบและใช้น้ำให้
น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เกิดรายได้ท่ียั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองให้พ้นวิกฤตภัยแล้งได้ 
 
รูปแบบระบบน้ำหมุนเวียน 
 รูปแบบของระบบน้ำหมุนเวียนมี 3 รูปแบบ โดยแบ่งตามพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำ ได้แก่  

1. การใช้น้ำหมุนเวียนทำการเกษตรระดับ
ชุมชน ใช้น้ำตามความลาดชันของพ้ืนที่จาก
ลำห้วย ไหล่เขาผ่านไร่นา สระน้ำ ใช้เหลือ
จากการทำการเกษตรไหลกลับสู่ลำห้วย
ด้านล่าง เช่น ระบบน้ำเหมืองนาขั้นบันได 
ระบบฝายทดน้ำ เป็นต้น 

2. ใช้หมุนเวียนฟื้นป่าต้นน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ
แสงอาทิตย์ สูบน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างข้ึน
ไปเก็บบนไหล่เขา และกระจายน้ำจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เพ่ิมความชุ่มชื้นให้ดิน และผืนป่า 
และคายน้ำกลับสู่แหล่งเดิม 

3. ใช้น้ำหมุนเวียนในการทำเกษตรในครัวเรือน ซึ่งม ี2 แบบดังนี้ 
3.1 นำน้ำไปใช้ในครัวเรือนมากรองซึมผ่านชั้นดิน เก็บเข้าบ่อน้ำตื้น ก่อนนำไปใช้ในการเกษตร 
3.2 นำน้ำลำคลองเก็บเข้าสระน้ำ และนำน้ำในสระหมุนเวียนในแปลงเกษตร 

 
ที่มา : ระบบน้ำหมุนเวียน https://youtu.be/Bv1W5r26L3E 
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ใบงานกิจกรรมที่ 5.5 ระบบน้ำหมุนเวียน  
(การทำถังดักไขมันในครัวเรือน) วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถังสี 1 ใบ   2. ตะกร้าที่เล็กกว่าหรือขนาดตะกร้าที่สามารถวางไว้บนปากถังได้    3. เศษท่อ PVC  
4. ข้องอเกลียวนอก 1 ตัว 5. ข้องอเกลียวใน 1 ตัว  (ขนาดของข้องอ ท่อ PVC ต้องเป็นขนาด
เดียวกัน) 

วิธีการทดลอง 
1. นำถังสีมาเจาะด้านข้างขนาดเท่ากับท่อ PVC 
2. ส่วนฝาของถังนั้นจะต้องหาตะกร้าเล็กกว่าฝาถัง ต้องเจาะให้สามารถนำปากตะกร้าเกาะกับฝา

ถังได้ 
3. ประกอบท่อ PVC โดยให้ข้องอเกลียวนอกอยู่ด้านใน และข้องอเกลียวในอยู่ด้านนอก หมุนให้

แน่น และตัดเศษท่อ PVC เหลือเพ่ือสวมกับข้องอ โดยให้ปลายท่อสูงกว่าก้นถัง 1 นิ้วทั้งด้าน
ในและด้านนอก  

บันทึกข้อสังเกตในการทำถังดักไขมันในครัวเรือน 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
คำถาม  
1. นักเรียนคิดว่าหลักการสำคัญของระบบน้ำหมุนเวียนคืออะไร   
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
2.การทำถังดักไขมันในครัวเรือน ถือว่าเป็นระบบน้ำหมุนเวียนหรือไม่ เพราะอะไร   
................................................................ ............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ................................................... 
3.ให้นักเรียนเขียนแผนผังการทำถังดักไขมันในครัวเรือน 
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หน่วยที่ 6 
นักสืบสายน้ำน้อย อนุรักษ์แม่น้ำปิง 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ 6 นักสืบสายน้ำน้อย อนุรักษ์แม่น้ำปิง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักสืบสายน้ำน้อย อนุรักษ์แม่น้ำปิง   เวลาที่ใช้ 6  ชัว่โมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ว ๑.๑ ป.๕/๔   ตระหนักในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  

โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :   ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ 

สัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการ
กินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการ
หายใจ /สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่
อาหาร ทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตเป็นผูผ้ลติและผู้บริโภค 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๑  สำรวจข้อมลูทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้แผนผัง แผนท่ีและรูปถ่าย 

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน /แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย /ความสมัพันธ์ของ

ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  
มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๓/๒  วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีสำคัญในบรเิวณ 

โรงเรียนและชุมชน  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :   ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น  

สถานท่ีราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ์
มาตรฐาน ส ๕.๑ ป.๔/๑   สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วย 

แผนที่และรูปถ่าย   
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
มาตรฐาน ส. ๕.๑ ป.๔/๓   อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ สถานท่ี 

สำคัญในจังหวัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :    ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคญั ใน 

จังหวัด  
มาตรฐาน ส ๕.๒ ป.๔/๑   วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน 

จังหวัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลตอ่การดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K)   : นักเรียนสามารถบอกคณุภาพของแหล่งน้ำในชุมชน ได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P)  : การสังเกต คดิ วิเคราะห์ ลงมือตรวจคุณภาพน้ำ และสรุปผล 
ด้านคุณลักษณะ (A)  : ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจใฝ่รู้  

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับคน พืช และสัตว์ อีกทั้งน้ำก็ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาค
การเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มาจากแห ล่งน้ำใน
ชุมชน การสำรวจแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยของนักเรียนจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้เรื่องน้ำ เพื่อให้
นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 
เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมถึงการยืดเวลาในการใช้ทรัพยากรน้ำในชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้น้ำ
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   

 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 
ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง  
ด้านที่ 3 การสื่อสาร 
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน  
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

 
4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (S : Science Experience Activity) 
1. ผู้จัดกิจกรรมทักทายผู้รับบริการและแนะนำตนเองกับผูร้ับบริการ รวมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

นักสืบสายนำ้ ได้แก ่
(1) อธิบายความหมาย และประโยชน์ของแหล่งน้ำ 
(2) ทดลองใช้สัตว์น้ำจืดทีไ่ม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ำ 
(3) ตรวจคณุภาพของแหล่งน้ำ 
(4) เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ 

2. ผู้จัดกิจกรรมชักถามประสบการณเ์ดิมของผู้รบับริการเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรยีนรู้ โดยสุม่ผูร้ับบริการจำนวน 3 - 5 คน ตาม
ความสมคัรใจ ให้ตอบคำถามจำนวน 3 ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 "ท่านทราบหรือไม่ว่า แหล่งน้ำ คืออะไรและมีประโยชนอ์ย่างไร จงอธิบายมาพอเข้าใจ" 
ประเด็นที่ 2 "ท่านทราบหรือไม่ว่า มีสัตว์น้ำจดืที่ไมม่ีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก อะไรบ้างท่ีสามารถเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ำได้" 
ประเด็นที่ 3 "ท่านทราบหรือไม่ว่า สัตว์น้ำจืดทีไ่ม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก สามารถเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ำได้" 
ผู้จัดกิจกรรมและผู้รับบริการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
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ชั่วโมงที่ 3-4 
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ที่ท้าทาย (C : Challenge Learning Activity) 
1. ผู้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหาในขัน้ตอนท่ี 1 เรื่อง แหล่งน้ำ การใช้สัตว์น้ำจดืที่ไมม่ีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เป็นดัชนีบ่งช้ี

คุณภาพน้ำ และการตรวจคุณภาพน้ำ 
2. ผู้จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง แหล่งน้ำ การใช้สัตว์น้ำจืดทีไ่ม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ำ และการ

ตรวจคณุภาพน้ำ ตามใบความรู้สำหรับผู้จดักิจกรรมเรื่อง นักสืบสายน้ำ 
3. ให้ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลปฏิบตัิกิจกรรมตามใบกิจกรรมเรื่อง นักสืบสายน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 สังเกตสีของน้ำ และลักษณะทั่วไปของแหล่งน้ำ ในฐานการเรยีนรู้ เรื่อง นักสืบสายน้ำ 
3.2 หาค่าความเป็นกรด - เบส (pH) ของน้ำ โดยใช้ระดาษยูนิเวอรแ์ซลอินดิเคเตอร์และวดัอุณหภูมิ (oC) ของน้ำ  
      โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
3.3 วัดความขุ่นใสของน้ำ โดยใช้เซคดิสิก์ ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะต้องบันทึกผลการทดลอง ลงในใบกิจกรรม ดงักล่าว 

4. แบ่งผู้รับบริการออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 9 - 8 คน โดยให้แต่ละกลุ่มสำรวจ สัตว์น้ำจืดที่ไม่มีกระดูกสนัหลังขนาดเล็กท่ีอาศัยอยู่
ริมฝั่งแหล่งน้ำ ในฐานการเรียนรู้ เรื่อง นักสืบสายน้ำ หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำน้ำจืดที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กท่ี
สำรวจได้ มาวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ โดยนำสัตว์ที่สำรวจได้มาวางไว้ในจานเพาะเชื้อ แล้วนำแว่นขยายส่องดูรายละเอียด
ของสัตว์น้ำจืดที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่มือจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึง
และลำธารไทย พร้อมลงตารางคะแนนวัดคุณภาพน้ำ ลงในใบกิจกรรมที่ใด้รับมอบหมาย หลังจากนั้น ให้แต่ละกลุ่มรวม
คะแนน นับจำนวนสัตว์น้ำจืดที่ไม่มีกระดูกสันหลงัชนาดเล็กท่ีสำรวจไดม้าหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำ ตามตารางความหมายชอง
ดัชนีคุณภาพน้ำ ในใบกิจกรรมที่ใด้รับมอบหมาย 

5. ผู้จัดกิจกรรมและผู้รับบริการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 

ชั่วโมงที่ 5-6 
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการสรุปผลการนำวิทยาศาสตรไ์ปใช้ในชีวิตประจำวัน (I : Implementation Conclusion Activity) 
1. ให้ผู้รับบริการในแตล่ะกลุ่มตามขัน้ตอนท่ี 2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ของแหล่งน้ำใกล้ตัว หรือสถานการณ์ของแหล่งน้ำใน

ชุมชน สังคม ท่ีมีมลภาวะเป็นพิษ และระบุสาเหตุ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการตรวจสอบคณุภาพน้ำ 
2. ผู้แทนของผู้รับบริการของแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลการเรียนรู้ของกลุม่ 
3. ให้ผู้รับบริการตอบคำถามโดยสุม่ผูร้ับบริการ จำนวน 3 - 5 คน ตามความสมคัรใจ ให้ตอบคำถามในประเด็น "ท่านจะนำ

ความรู้ เรื่อง นักสืบสายน้ำ ท่ีเกีย่วกับปัญหาและการใช้ประโยชน์ของน้ำ พร้อมอธิบายวิธีการแก้ไขปญัหาคุณภาพของน้ำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยา่งไร" 

4. ผู้จัดกิจกรรมและผู้รับบริการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูร้่วมกัน 
 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
1. ใบความรู้สำหรับผู้จัดกิจกรรม เรื่อง แหล่งน้ำ 
2. ใบความรู้สำหรับผู้รับบริการ เรื่อง แหล่งน้ำ 
3. ใบกิจกรรมเรื่อง แหล่งน้ำ 
4. แหล่งน้ำ ในฐานการเรียนรู ้
5. กระดาษยูนเิวอร์แซลอินติเคเตอร ์
6. เทอร์โมมเิตอร ์
7. เชดิสก ์
8. คู่มือจำแนกพันธุ์สัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลังในบึงและลำธารไทย 
9. ตารางคะแนนวดัคุณภาพน้ำ 

10. ตารางความหมายของดัชนีคุณภาพน้ำ 
 
 
 



 

 

๑๒๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมิน 
ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนสามารถบอกและเขียนแผนผัง
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
การสังเกต คดิ วิเคราะห์ วาดผังภาพ
และสรุปผล 

ใบงานและการลงมือปฏิบัต ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ด้านความรู้ (K):  สามารถบอกและ
เขียนแผนผังแหล่งน้ำกินน้ำใช้ภายใน
ชุมชนได้  

นักเรียนสามารถบอกและ
เขียนแผนผังแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนได้
อย่างถูกต้อง  

นักเรียนสามารถบอกและ
เขียนแผนผังแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนได้  แต่
ต้องได้รับคำแนะนำ 

นักเรียนไม่สามารถบอก
และเขียนแผนผังแหล่งน้ำ
กินน้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P): การ
สังเกต คิด วิเคราะห์ ลงมือวาดผังภาพ 
และสรุปผล 

นักเรียนสามารถสังเกต 
คิด วิเคราะห์ ลงมือวาด
ผังภาพ และเห็นความ
แตกต่างของแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนได้เอง
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนไม่สามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำแหล่งน้ำกิน
น้ำใช้ภายในชุมชนได้  

ด้านคุณลักษณะ(A):  ความอยากรู้
อยากเห็น และความสนใจใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการ
ใฝ่รู ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 



 

 

๑๓๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 



 

 

๑๓๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๒ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 
 
 



 

 

๑๓๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 

 
 

3. 



 

 

๑๓๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 



 

 

๑๓๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 

 

 



 

 

๑๓๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 

 



 

 

๑๓๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

หน่วยที่ 7 
โครงงานรักษ์น้ำ 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ 7 โครงงานรักษ์น้ำ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6 เรื่อง โครงงานรักษ์น้ำ     เวลาที่ใช้  6  ชัว่โมง  
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ว ๓.๒ ป.๕/๒   ตระหนักถึงคณุค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยดั 

และการอนรุักษ์น้ำ  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด 

และร่วมกัน อนุรักษ์น้ำ  
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐาน ส ๕.๒ ป.๔/๑    วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลตอ่ การดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑    เข้าใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  

ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรม และลักษณะนสิัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ป.๔/๑    อธิบายเหตผุลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) :    นักเรียนสามารถอธิบายความสำคญัของการทำโครงงานท่ีเกี่ยวกับ น้ำได ้
ด้านทักษะกระบวนการ (P) :  การคิด วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
ด้านคุณลักษณะ (A) :  ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใฝ่เรียนรู้   

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

โครงงานเป็นการทำกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษา คันควา้ และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและ
ให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่ การคดิสร้างโครงงาน เลือกเรื่องทำโครงงาน เลือกเรื่องทำโครงงาน การวางแผ่นดำเนินการ การ
ออกแบบการลงมือปฏิบตัิ สรปุผล และเขียนร่ายงาน รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผล ประเมนิผล 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด) 

ด้านที่ 1 การจดัการตนเอง  
ด้านที่ 2 การคดิขั้นสูง 
ด้านที่ 3 การสื่อสาร  
ด้านที่ 6 การอยูร่่วมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอย่างยั่งยืน 
ด้านที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

 
 



 

 

๑๔๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 3 มีวินัย  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

4. กิจกรรมในการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นนำ  
1. แจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้  
2. ครูเสนอสถานการณ์โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ดังน้ี 

2.1 นักเรียนเคยเรียนเรื่องโครงงานหรือไม ่
2.2 นักเรียนทำโครงงานเพราะอะไร ทำไมจึงต้องทำโครงงาน 
2.3 โครงงานท่ีนักเรียนเคยทำ ทำอย่างไร 
2.4 ทำอย่างไรนักเรียนจะทำโครงงานได้ดีและถูกต้อง 
จากนั้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเหน็ วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อเร้าความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนใหผู้้เรยีนเกิดความ

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรยีน 
ขั้นสอน / จัดกิจกรรม 

1. นักเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3 คนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม แลว้ตั้งช่ือกลุ่ม เพราะในการเรยีนรู้เรือ่งโครงงานตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปนักเรียนจะต้องปฏบิัติงานเป็นกลุ่มเดมิจนงานเสร็จสิน้สมบูรณ์ 

2. นักเรียนศึกษาบทเรียน ในหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับโครงงานจากนั้นให้นักเรียนทำใบงาน เพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจเนื้อหา 

3. ครูสุมตัวแทนนักเรยีน 2- 3 กลุม่ สรุปความหมายและคุณค่าของโครงงาน ประเภทของโครงงาน และองค์ประกอบหลัก
ของการทำโครงงาน (ครูเตมิเตม็) 

4. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปองค์ความรู้ "ความรูเ้กี่ยวกับโครงงาน" จากน้ันให้นักเรียนสรุปเป็นแผนที่ความคิด 
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนและครศูึกษาร่วมกันสรุปคำตอบตาม ใบงาน ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักเรยีนชักถามเพิ่มเตมิ 
ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นนำ 
1. ครูเสนอสถานการณ์โดยนำแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนจากการเรียนในครั้งท่ีแล้วทีส่รุปได้ครบถ้วน 

ถูกต้อง มาทบทวนและชมเซยเพื่อเร้าความสนใจและกระตุ้นผูเ้รียนให้ผู้เรยีนเกิดความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
เรียน 

ขั้นสอน / จัดกิจกรรม 
1. นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง "การเลือกหัวข้อเรื่องและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง" จากนั้นให้นักเรียนทำใบงาน 
2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรยีน 1- 2 กลุม่ สรุปเกณฑ์การเลือกหัวข้อท่ีต้องการศึกษา และวิธีการศึกษาคันคว้าข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลตา่งๆ (ครูเติมเต็ม) 
3. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปองค์ความรู้ "การเลือกหัวข้อเรื่องและการศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง"  

ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำตอบตาม ใบงาน ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม 
2. ครูแนะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเตมิ เรื่อง "การเลือกหัวข้อเรื่องและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตอนเข้าก่อนเข้าเรียนและ

หลังตอนเย็นเลิกเรียน หรือไปศึกษาเพิ่มเตมิที่บ้านของนักเรียน 
 
 



 

 

๑๔๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นนำ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงปัญหาเรื่องน้ำในท้องถิ่นของเรา ความสำคญัของน้ำท่ีมีต่อชีวิตประจำวัน 
ขั้นสอน / จัดกิจกรรม 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ (กลุ่มละ ๔-๕ คน) 
2. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันอภิปราย ตามหัวข้อดังนี ้

- ขั้นตอนการทำโครงงาน 
- การเลือกหัวข้อและการวางแผนการทำโครงงาน 

3. แต่กลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอตามหัวข้อที่ทำการอภิปราย 
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจาก ใบความรู้เรื่อง การเขียนโครงงาน 
5. นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันอภิปรายและเขยีนโครงงานตามช่ือเรื่องทีร่่วมกันกำหนด 

ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูทบทวนหลักการเขียนโครงงาน ตามหัวข้อท่ีกำหนดในใบงานแล้วส่งตัวแทนของกลุ่มมา 
นำเสนอหน้าห้องเรียนในช่ัวโมงถัดไป 

ชั่วโมงที่ 4-7 
ขั้นนำ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงโครงการในคาบท่ีแล้ว 
ขั้นสอน / จัดกิจกรรม 

1. ให้นักเรียนออกมานำเสนอโครงการของตนเอง รายงานความก้าวหน้า และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน 
2. ให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิตามโครงการของตนเอง ตามที่ได้วางแผนไว้ 

ขั้นสรุป 
นักเรียนและครรู่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี ้
 
 4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้
๑. ใบความรู ้
๒. ใบงาน เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน 
แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม วิธีการ / เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกวิธีการ
เขียนโครงการได ้

ใบงาน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
สามารถปฏิบัติการทำโครงการได ้

การลงมือปฏิบตั ิ ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

การสังเกต / แบบบันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนมีคะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป 

 
 



 

 

๑๔๒ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

ด้านความรู้ (K): 
นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกวิธีการ
เขียนโครงการได ้

นักเรียนเข้าใจและ
สามารถบอกวิธีการเขียน
โครงการไดไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง  

นักเรียนเข้าใจและ
สามารถบอกวิธีการเขียน
โครงการได้แตต่้องไดร้ับ
คำแนะนำ 

นักเรียนไม่เข้าใจและไม่
สามารถบอกวิธีการเขียน
โครงการไดไ้ด้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P):  
สามารถปฏิบัติการทำโครงการได ้

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติการทำโครงการได้
ได้เองอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการ 

นักเรียนต้องได้รับ
คำแนะนำจึงจะสามารถ
ปฏิบัติการทำโครงการได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติการทำโครงการได้
ได้  

ด้านคุณลักษณะ(A): 
ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
ใฝ่รู ้

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  ตอบคำถาม
และใฝรู่้ตลอดเวลา 

นักเรียนในกลุม่มีความ
สนใจเรียน  และใฝรู่้เป็น
บางครั้ง 

นักเรียนในกลุม่ไมม่ีความ
สนใจเรียน  และไม่มีการ
ใฝ่รู ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๓ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

ใบความรู้เร่ืองการเขียนโครงงาน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๔๔ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

๑๔๕ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๖ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน 
โรงเรียน.................................................... 

1. ชื่อโครงงาน........................................................................................................................ ชั้น ......................  
2. แนวคิด ที่มาและความสำคัญ……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วัตถุประสงค์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

แผนงาน ระยะเวลาปฏิบัติ งบประมาณ 
   
   
   
   
   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. รายชื่อผู้ที่รับผิดชอบโครงงาน 
 6.1.......................................................................................................................... .ชั้น......................... 
 6.2................................................................................................ ...........................ชั้น......................... 
 6.3.......................................................................................................................... .ชั้น......................... 
 6.4.......................................................................................................................... .ชั้น......................... 
 6.5................................................................................................ ...........................ชั้น......................... 
 6.6.......................................................................................................................... .ชั้น......................... 
7. ครูที่ปรึกษา.....................................................................................................................................................  
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.......................................... 
    ผู้อนุมัต ิ



 

 

๑๔๗ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๘ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

 
ภาคผนวก  

 

แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา........................................หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ..........................................................  
ชั้นประถมศึกษาปีที่………………..ห้อง………………………………. 
 

กลุ่มที ่
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ รวม 

หมายเหต ุ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

            
            
            
            
            
            

 
เกณฑ์การประเมิน       
 ผ่าน         มีคะแนนตั้งแต่   7    คะแนน ขึ้นไป        
 ไม่ผา่น    มีคะแนนน้อยกว่า   7    คะแนน 
 

ความเห็นของครผูู้สอน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................... 
    

ลงช่ือ................................................ 
(......................................................) 

ครูผูส้อน 
        วันท่ี........ เดือน...............พ.ศ. ........... 

  



 

 

๑๔๙ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แบบบันทึกพฤตกิรรมการเรียน 
 

โรงเรียน..............................................................................  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ………. ห้อง...... กลุ่ม.......... ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ……………… 
 

 
 

ลำดับที่ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 

(3 คะแนน) 
ด้านทักษะ

กระบวนการ (P) 
(3 คะแนน) 

ด้าน
คุณลักษณะ(A) 

(3 คะแนน) 

 
รวม 
(9) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      

  



 

 

๑๕๐ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 

แบบบันทึกหลังการสอน 
 

ผลการเรยีนรู ้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
สภาพบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาที่พบ-วิธีแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(……………...........................................) 

วันท่ี........ เดือน...................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕๑ หลักสูตรรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดขะจาว 
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