
บทท่ี 4 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 

 ตัวอย่างการจัดหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ ASEAN Curriculum Sourcebook ในกรอบเนื้อหา 5 กรอบเนื้อหา 
(Themes) ได้แก่ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN)  
  2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity)  

3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)  
4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice)  
5. การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable Future)  

 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ในกรอบเนื้อหาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN)  

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท31101 ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนที่ 1       เวลา 5 ชั่วโมง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระจงน้อยกับจระเข้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการ 
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ท 1.1 ป.3/9 มีมารยาทในการอ่าน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 2.1 ป.3/1 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 ท 2.1 ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิด และ 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ท 3.1 ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 4.1 ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ท 5 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ท 5.1 ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 
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  ผลการเรียนรู้ของอาเซียน Sourcebook   
 -  ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
  การอ่านนิทานอย่างหลากหลาย  ท าให้เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม     
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4.1.1 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้องถิ่น 
4.1.2 มารยาทในการอ่าน  
4.1.3 การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
4.1.4 มารยาทในการเขียน 
4.1.5 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดูทั้งที่เป็น

ความรู้และความบันเทิง 
4.1.6 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน 
4.1.7 วรรณกรรมในท้องถิ่น 

  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 
  4.2.1 ด้วยเหตุใดการแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชนมารวมตัวกัน 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 รักความเป็นไทย 
 6.3 มีวินัย 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.1.1 อ่านนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
  7.1.2 การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
 7.1.3 การถามและตอบค าถามเก่ียวกับนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
 7.1.3 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 

7.2 ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
 7.2.1 วาดภาพนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ ตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับพูดบรรยายภาพ 
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8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1.1 ประเมินการอ่านนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
 8.1.2 ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้    
 8.1.3 ประเมินถามและตอบค าถามเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 

8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.2.1 ประเมินการวาดภาพพร้อมกับการบรรยายภาพ 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านนิทาน  
9.2 นักเรียนอาสาสมัคร 3 - 4 คน ออกมาอ่านนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ ให้เพ่ือนฟัง  
9.3 นักเรียนจับคู่เพ่ือตั้งถามและตอบค าถามจากนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ คนละ  

3 - 5 ค าถาม 
9.4 ครูถามค าถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทานเรื่องกระจงน้อยกับจระเข้ ดังนี้ 

- เพราะเหตุใดกระจงน้อยจึงอยากข้ามแม่น้ าไปฝั่งตรงข้าม 
- กระจงน้อยออกอุบายกับจระเข้ด้วยวิธีใด 
- ถ้านักเรียนเป็นกระจงน้อย นักเรียนจะเลือกวิธีใดเพ่ือที่จะข้ามแม่น้ า 
- เพราะเหตุใดจระเข้จึงเชื่ออุบายของกระจงน้อย 
- ถ้านักเรียนเป็นกระจงน้อย นักเรียนจะออกอุบายกับจระเข้อย่างไร โดยไม่ใช้วิธีเดียวกับกระจง 

ในนิทาน 
9.5  นักเรียนตอบค าถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามและค าตอบ 
9.6 นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
9.7 นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ ตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อม

ระบายสีให้สวยงาม และบรรยายภาพที่วาดให้เพ่ือนและครูฟังหน้าชั้นเรียน 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

10.1  นิทาน เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ 
10.2  ใบงานการคัดลายมือ 
10.3  ใบงานการวาดภาพระบายสี 
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นิทานอาเซียน นิทานไทย เรื่อง  
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นิทานอาเซียน ประเทศมาเลเซีย เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้  

  นานมาแล้ว มีจระเข้ร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงที่แม่น้ ากว้างใหญ่ เจ้าจระเข้ร้ายคอยจ้องจับกิน 
ลูกกระจงน้อยตัวหนึ่งมานานแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที เพราะเจ้าลูกกระจงตัวนี้ฉลาดเฉลียวอย่าบอกใคร 

        วันหนึ่ง ลูกกระจงอยากข้ามแม่น้ าไปหากินหญ้าและผลไม้อีกฝั่งแม่น้ า แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านเจ้าจระเข้ร้าย
ไปได้อย่างไร เจ้าลูกกระจงพยายามครุ่นคิดอย่างหนักจนคิดแผนดี ๆ ขึ้นได้ 

        เจ้าลูกกระจงจึงเดินไปที่แม่น้ าแล้วตะโกนเรียกจระเข้ร้ายเสียงดังลั่น เจ้าจระเข้ก็รีบโผล่พรวดขึ้นมา
ทันที “เจ้าลูกกระจง เจ้าเรียกข้าง้ันเหรอ ไม่กลัวข้าลากเจ้าไปกินรึไง” ลูกกระจงน้อยแสร้งท าเป็นกลัวตัวสั่น 
และบอกด้วยเสียงอันสั่นเครือว่า ได้รับค าสั่งจากพระราชา ให้มานับจ านวนจระเข้ในแม่น้ าใหญ่ เพื่อเชิญไป 
งานเลี้ยงค่ านี้ 

        “บอกให้เพื่อน ๆ ของเจ้าลอยตัวขึ้นมาเรียงกันเป็นแถวยาวไปจนถึงฝั่งโน้นสิ ข้าจะได้นับจ านวนง่าย ๆ 
แล้วท่านก็อย่าคิดกินข้าล่ะ ไม่งั้นพวกท่านอดไปงานเลี้ยงแน่” เจ้าจระเข้ร้ายหลงเชื่ออุบายของลูกกระจง จึงรีบ
ด าน้ าลงไปบอกพวกพ้อง ชั่วพริบตาฝูงจระเข้ก็ข้ึนมาเรียงตัวเป็นแถวทอดยาวไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง 

        เจ้าลูกกระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้ร้ายและเพ่ือน ๆ จระเข้ของมันทีละตัว ๆ พร้อมกับตะโกน
นับจ านวนเสียงดัง จนกระทั่งข้ามขึ้นอีกฝั่งได้ส าเร็จ เมื่อทุกอย่างส าเร็จตามแผน เจ้าลูกกระจงก็หันมาหัวเราะ
ยั่วเย้าจระเข้ร้าย "ขอบใจนะ ลุงจระเข้ ที่ช่วยเป็นธุระท าสะพานให้ข้าข้ามแม่น้ าได้สบาย ๆ แถมยังไม่ต้อง 
ถูกกินอีกด้วย” 

        จระเข้ร้ายรู้ตัวว่าถูกหลอกก็หน้าเสีย เพื่อน ๆ จระเข้ต่างรุมต่อว่ามัน ด้วยความโกรธแค้น และพากัน
ต าหนิที่เจ้าจระเข้ร้ายท าให้พวกมันต้องเสียหน้า จากวันนั้นจระเข้ร้ายก็ถูกเพ่ือน ๆ เฉยเมยกับมันไปพักใหญ่
ทีเดียว  

      ที่มา: วชิราภรณ์ น้อยยม 
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แบบประเมินการอ่านออกเสียงนิทาน เรื่อง  กระจงน้อยกับจระเข้ 
 

ชื่อ ความถูกต้องในการอ่าน น้ าเสียง การเว้นวรรคตอน 
คุณลักษณะ 

(มีความมั่นใจในการใช้
ภาษา) 

รวม 

 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1.5 1 0.5 10 

              
              

              
              

              

              
              

 
หัวข้อและเกณฑ์การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการอ่าน คะแนนมี 4 ระดับ  ( 4 คะแนน ) 
 ระดับคะแนน 4 หมายความว่า สามารถอ่านได้ถูกต้องทั้งหมด 
 ระดับคะแนน 3 หมายความว่า สามารถอ่านไดเ้กือบถูกต้องทั้งหมด ผิดไม่เกิน 3 ค า 
 ระดับคะแนน 2 หมายความว่า สามารถอ่านได้  ผิดไม่เกิน 10 ค า 
 ระดับคะแนน 1 หมายความว่า พยายามอ่านได้บ้าง  ผิดมากว่า 10 ค า 
2. น้ าเสียง การเว้นวรรคตอน คะแนนมี 4 ระดับ  ( 4 คะแนน ) 
 ระดับคะแนน 4 หมายความว่า สามารถอ่านได้ชัดเจน สื่อความรูส้กึของเรื่องที่อ่านได้ดี 
 ระดับคะแนน 3 หมายความว่า สามารถอ่านได้ชัดเจน สื่อความรูส้กึของเรื่องที่อ่านได้พอใช้ 
 ระดับคะแนน 2 หมายความว่า สามารถอ่านไดค้่อนข้างชัดเจน แต่ค่อนข้างช้า ยังสื่อความรูส้ึก 
       ของเรื่องได้ไม่ชัดเจน 
 ระดับคะแนน 1 หมายความว่า พยายามอ่านได้บ้าง น้ าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ไม่สามารถสื่อ 
       ความรูส้ึกของเรื่องได้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะ ( มีความมั่นใจในการใช้ภาษา )  คะแนน มี 4 ระดับ  ( 2 คะแนน ) 
 ระดับคะแนน 2 หมายความว่า มีความมั่นใจในการอ่านดี มีการเตรียมตัวมาอย่างดี มั่นใจตนเอง 
 ระดับคะแนน 1.5 หมายความว่า มีความมั่นใจในการอ่านพอใช้ เตรยีมตัวมาอยา่งดี ยังประหม่า 
 ระดับคะแนน 1 หมายความว่า ยังไม่ค่อยมคีวามมั่นใจเท่าท่ีควร มีการเตรียมตัวมาพอใช้ 
 ระดับคะแนน 0.5 หมายความว่า ขาดความมั่นใจในตนเอง เตรียมตวัมาบ้างแต่ไม่มากนัก 
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แบบประเมินการตั้งค าถาม - ตอบค าถาม 

ชื่อ 
ต้ังค าถาม 

ตรงประเด็น /
เนื้อหา 

ตอบค าถาม 
ตรงประเด็น /

เนื้อหา 

ต้ังค าถามได้
มากกว่า 6 ข้อ รวม 

     
     

     
     
     
     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
การตอบค าถาม 
1.  ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
4 คะแนน =  ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงประเด็น 
3 คะแนน =  ถูกต้อง 80%  ยังไมต่รงประเด็นท้ังหมด 
2 คะแนน = ถูกต้อง 50%  ยังไมต่รงประเด็นท้ังหมด 
1 คะแนน = ถูกต้องต่ ากว่า 50%  หรือตอบไม่ถูกเลย 
 
2.  การเสนอตนเองในการตอบค าถาม 
4 คะแนน = ยกมือเสนอตนเองในการตอบค าถาม เป็นประจ า 
3 คะแนน =  ยกมือเสนอตนเองในการตอบค าถาม บ่อยครั้ง  แต่ไมเ่ป็นประจ า 
2 คะแนน = ยกมือเสนอตนเองในการตอบค าถามบ้าง 
1 คะแนน = ไม่เสนอตนเองในการตอบค าถามเลย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
การตอบค าถาม 
1.  ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
4 คะแนน =  ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงประเด็น 
3 คะแนน =  ถูกต้อง 80%  ยังไมต่รงประเด็นท้ังหมด 
2 คะแนน = ถูกต้อง 50%  ยังไมต่รงประเด็นท้ังหมด 
1 คะแนน = ถูกต้องต่ ากว่า 50%  หรือตอบไม่ถูกเลย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
จ านวนข้อการตั้งค าถาม 
4 คะแนน = ตั้งค าถามไดจ้ านวน 10 ข้อ 
3 คะแนน = ตั้งค าถาม ได้จ านวน 7-9 ข้อ 
2 คะแนน = ตั้งค าถามไดจ้ านวน  4-6 ข้อ 
1 คะแนน = ตั้งค าถามได้น้อยกว่า 3 ข้อ 
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แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

ชื่อ 
การใช้
ภาษา  
(4) 

เนื้อหา
สาระ 
(4) 

การเรียบ
เรียงเนื้อหา 

(4) 

ความ
คล่องแคล่ว

(4) 

กิริยา
ท่าทาง 

(4) 
รวม 

       
       
       
       
       

 
เกณฑ์การให้คะแนน    
                ดีมาก                 =      4    คะแนน 

                ดี                       =      3    คะแนน 

                พอใจ                 =            2    คะแนน 

                ควรปรับปรุง     =            1    คะแนน 

                ไม่ปฏิบัติ           =            0    คะแนน 
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แบบประเมินการคัดลายมือ 

ล าดับที ่ รายการ 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 ขนาดตัวอักษร     
2 การวางสระ วรรณยุกต ์     
3 การเว้นระยะช่องไฟ     

4 ความสวยงาม มีระเบียบ     
5 ความสะอาดเรียบร้อย     

รวม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
การคัดลายมือสมบรูณ์ชัดเจน   ให ้ 4 คะแนน 
การคัดลายมือยังมีข้อบกพร่องในจุดที่ไมส่ าคญั ให ้ 3 คะแนน 
การคัดลายมือท่ีมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให ้ 2 คะแนน 
การคัดลายมือมคีวามบกพร่อง  ให ้ 1 คะแนน 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                                                                                           

พ13101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3      เวลา  4 ชั่วโมง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โรคควรรู้ในภูมิภาคอาเซียน   
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ 
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค  

  ผลการเรียนรู้ ASEAN 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมือนกัน  

3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การติดต่อและการแพร่กระจายของโรค สามารถป้องกันได้หากปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม  

และรู้ปัญหาสุขอนามัยที่เหมือนกันในภูมิภาคอาเซียน 
  สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

  สาระการเรียนรู้ ASEAN   
  - ปัญหาสุขอนามัยในภูมิภาคอาเซียน 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1) มีความรับผิดชอบ     
    2) ใฝ่เรียนรู้     
     3) มุ่งม่ันในการท างาน 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างเรียน 
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  -  แบบทดสอบก่อนเรียน 
  -  การแพร่กระจายของโรค 
  -  ประเภทของโรคในภูมิภาคอาเซียน 
  -  การป้องกันการแพร่กระจายของโรคท่ีเป็นปัญหาต่อสุขอนามัย 
  ชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ผังความคิด ประเภทของโรคท่ีเหมือนกันในอาเซียน 
  -  ผังความคิด สิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน 
  -  แบบทดสอบหลังเรียน 
7. การวัดและการประเมินผล 
  7.1 การประเมินก่อนเรียน 
   - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โรคควรรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
  7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1) ตรวจใบ เรื่อง การแพร่กระจายของโรค 
 2) ตรวจใบงาน เรื่อง ประเภทของโรค 
 3) ตรวจใบงาน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่เหมือนกันในอาเซียน 
 4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
 5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
 - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โรคควรรู้ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
   -  ตรวจแผนผังความคิด ประเภทของโรคท่ีเหมือนกันในอาเซียน  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  เรื่องท่ี 1   ประเภทและการแพร่กระจายของโรค            เวลา  1-2  ชั่วโมง 
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โรคควรรู้ 

1. ครูเล่ากรณีตัวอย่างโรคติดต่อที่เหมือนกันในอาเซียนเช่น ไข้เลือดออก ตาแดง อีสุกอีใส โรคพยาธิ ฯลฯ 
ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยกันหาวิธีป้องกันโรคดังกล่าวและถาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพมีอะไรบ้าง  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา  นักเรียนช่วยกันตอบ 
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2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 
คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง การแพร่กระจายของโรคของโรคท่ีเหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน 
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้เกิดปัญหากับสุขภาพ  ดังนี้ 
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การแพร่กระจายโดยทางตรงของโรคและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดปัญหากับ
สุขภาพ 
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง การแพร่กระจายโดยทางอ้อมของโรคและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดปัญหากับ
สุขภาพ 

3. นักเรียนรวมจัดกลกลุ่ม (4 คน) ให้แต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้เรื่องที่ตนศึกษาให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง 
และซักถาม   ข้อสงสัย จนสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน เรื่อง การแพร่กระจายของโรค โรคที่เหมือนกันและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคต่างๆ และมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เราล้มป่วย ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้  2 ประเภท คือ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ พร้อมกับยกตัวอย่าง
โรคที่เหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเภทประกอบ  และมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิด
ปัญหากับสุขอนามัย 

6. นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ประเภทของโรคท่ีเหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน  และสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหากับสุขอนามัย 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน 
8. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประเภทของโรค และการแพร่กระจายของโรคท่ีเหมือนกันในประเทศ

สมาชิกอาเซียน  สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหากับสุขอนามัย 
เรื่องท่ี 2   วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรคและปัญหาด้านสุขอนามัย                           เวลา  1-2  
ชั่วโมง 
 1. ครูน าบัตรค าชื่อโรคต่างๆ ที่เหมือนกันในประเทศสมาชิกอาเซียน  มาติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน แล้ว

ให้ช่วยกันบอกว่าโรคดังกล่าวและตอบปัญหาด้านสุขอนามัยที่เกิดจากโรค มีวิธีการป้องกันอย่างไร   
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเป็นโรคและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค และสิ่งแวดล้อมเป็น

พิษ จากหนังสือเรียนหรือค้นคว้าจากอิเตอร์เน็ต 
 4. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน และให้แต่ละคู่ออกมาจับสลากเพ่ือเลือกศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด 

โดยให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 
  1) อาการของโรค 
  2) การแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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  3) วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
 5. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันวางแผนการศึกษาความรู้ตามเรื่องที่จับสลากได้ 
 6. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้ตามเรื่องที่จับสลากได้ จากหนังสือเรียน 
ห้องสมุด และ 
        อินเตอร์เน็ต  ตามแผนที่ได้ร่วมกันวางไว้ 

7. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากนั้นอภิปราย
และสรความรู้ ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ 

  8. นักเรียนตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนด ครูตรวจสอบค าตอบพร้อมอธิบายความรู้เพ่ิมเติม 
    9. นักเรียนแต่ละคนท า ใบงานเรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายของโรค ที่เหมือนกันในประเทศ

สมาชิกอาเซียน / สิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพ 
  10. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรคท่ีเหมือนกันในประเทศสมาชิก
อาเซียน และ 

 สิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพ 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงการติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
 / สิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพ  โดยให้ครอบคลุมประเด็นและเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

  11. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โรคควรรู้ 
9. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 
   2) กรณีตัวอย่าง 
   3) บัตรค าชื่อโรค 
   4) ภาพสิ่งแวดล้อม 
   5) ใบงาน เรื่อง การแพร่กระจายของโรค 
   6)  ใบงาน เรื่อง ประเภทของโรค 
   7) ใบงาน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -   ห้องสมุด 
  -  อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



60 
 

 
 

แบบประเมินแผนผังความคิด แสดงการติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ประเภทของโรค 
 

จ าแนกประเภทของโรคได้
ถูกต้อง ครบทุกโรค 

จ าแนกประเภทของโรคได้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ ่

จ าแนกประเภทของโรคได้
ถูกต้อง เพียงเล็กน้อย 

2. การติดต่อของโรค 
 

อธิบายลักษณะการติดต่อ
ของโรคได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

อธิบายลักษณะการติดต่อ
ของโรคได้ถูกต้อง แต่มี
ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 

อธิบายลักษณะการติดต่อ
ของโรคได้ถูกต้อง แต่มี
ข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  

3. วิธีป้องกันการแพร่ 
กระจายของโรค 

 

อธิบายวิธีป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคได้
ถูกต้อง ชัดเจน และน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย 

อธิบายวิธีป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคได้
ถูกต้อง ชัดเจน และน าไป
ปฏิบัติได้ง่ายเป็นส่วนใหญ ่

อธิบายวิธีป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ แต่น าไปปฏิบัติ  
ได้ยาก 

4. การเขียนแผนผัง
ความคิด  โรค / 
สิ่งแวดล้อมกับปัญหา
สุขภาพ 

เขียนแผนผังความคิดได้
สวยงาม เข้าใจง่าย และมี
ความคิดสร้างสรรค ์

เขียนแผนผังความคิดได้
สวยงาม เข้าใจง่าย และมี
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่วน
ใหญ่ 

เขียนแผนผังความคิดไม่ค่อย
สวยงาม เข้าใจยาก และมี
ความคิดสร้างสรรคเ์ล็กน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  10 - 12 ด ี

  6 - 9 พอใช้ 

  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 

ตัวอย่างใบงาน 
ใบงาน เรื่อง การแพร่กระจายของโรค 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของการแพร่กระจายของโรคต่างๆ ที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

    

    

 

    

    
 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

 

โรคหัด 

โรคพยาธ ิ

โรคไข้เลือดออก 

โรคปอดอักเสบ 

โรคกลาก 

โรคบาดทะยัก 

โรคอีสุกอีใส 
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ใบงาน เรื่อง ประเภทของโรคในภูมิภาคอาเซียน 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงประเภทของโรคในภูมิภาคอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของโรค 

ในภูมิภาคอาเซียน 
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ใบงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพ 
ในภูมิภาคอาเซียน 
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ใบงาน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่เป็นปัญหาสุขอนามัย 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนขดี  หน้าข้อความท่ีเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และกา  หน้าข้อที่

เป็นการแพร่กระจายของโรคและเป็นปัญหาสุขอนามัย 

 

            1) ปิดปากปิดจมูกเวลาจามท าให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น 

            2) ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกับพ่ี สุขภาพดีสะอาด 

            3) ทิ้งขยะลงในถังที่ไม่มีฝาปิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

            4) กินอาหารที่มีแมลงวันตอมสุขภาพจะมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

            5) ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายเป็นการรักษาความสะอาด 

            6) วางของไว้รวมกันเป็นกองเป็นการประหยัด 

            7) เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกวันป้องกันยุงวางไข่ 

            8) บ้านสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสุขภาพจิตดี 

            9) ก าจัดแหล่งน้ าขังในบ้านบริเวณบ้านจะสะอาด 

             10) เทอาหารให้สุนัขบนทางเดินเท้าเป็นการประหยัด 
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แบบประเมินแผนผังความคิด แสดงการติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 ประเภทของโรค    
2 การติดต่อของโรค    

3 วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค    
4 การเขียนแผนผังความคดิ    

                                         รวม    

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

  ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดี = 3 
พอใช้ = 2 
ปรับปรุง = 1 
   

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  10 - 12 ด ี

  6 - 9 พอใช้ 

  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกการอ่าน 
  

ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา    

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์    

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    
เวลา    
          
 1. สาระส าคญัของเรื่อง 
     
     
              
      

 2. วิเคราะห์ข้อคดิ/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
     
      

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
     
     
      

 4. ข้อเสนอแนะของคร ู  
     
      
  
 ลงช่ือ      นักเรียน      ลงช่ือ          ผู้ปกครอง 
              (                         )             (                      ) 

ลงช่ือ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย    

4 ประโยชน์ท่ีได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
ชื่อ   ชั้น   
 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย    

4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                  รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม   ชั้น   
 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟังความคดิเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                             รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันและแก้ไข 
 (ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสิง่แวดล้อม  http://www.vimanloy.com/lesson/lesson9_1.php), สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10 
             ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และมสีภาพที่เสื่อมโทรมจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดปญัหาตอ่มนุษย์และสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนควรร่วมมือกันดูแลและจดัการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัย 
ไม่ให้เกิดปัญหามลพิษที่อาจส่งผลเสียทางสุขภาพ  ปัญหามลพิษที่เกดิขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศท่ี 
สง่ผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิดโรคของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยปญัหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
             1 ปัญหามลพิษทางอากาศ 
อากาศ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการมีชีวติอยู่ของมนุษย์ เพราะถ้ามนุษย์ขาดอากาศในการหายใจเพียงแค ่1 นาที ก็อาจท าให้เสียชีวิต
ได ้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการขาดน้ าหรือการขาดอาหารแล้วร่างกายยังสามารถคง อยู่ไดเ้ป็นวันหรือเป็นสัปดาห ์นอกจาก
อากาศจะเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนด ารงชีวิตอยู่ได้แล้ว อากาศที่ใช้หายใจยังต้องมีคุณภาพดีด้วย โดยไม่มเีขม่า ควัน หรือแก๊สพิษท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ถ้าบุคคลที่อยู่อาศัยในบรเิวณที่มีอากาศดีย่อมท าให้มสีุขภาพท่ีดตีามไปด้วย อีกทั้งช่วยลด
ปัญหาการเกิดโรคในระบบทางเดนิหายใจและโรคปอด  มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสิ่งเจือปนอยู่ใน
ระดับสูงกว่าปกต ิจนก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายต่อมนุษย์ สตัว์ พืช และทรัพยส์ิน สิ่งเจือปนดังกล่าว เช่น ฝุ่นละออง ไอควัน 
แก๊สพิษ กลิ่นกัมมันตภาพรังสี เปน็ต้น 
             1. แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 
แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มักมาจากการกระท าของมนุษย์ มีดังน้ี 
             1) เกิดจากยวดยานพาหนะ ยวดยานที่ใช้ในการเดินทางสัญจรของมนุษย ์เป็นสาเหตสุ าคญัของการเกิดมลพิษทาง
อากาศ เพราะการใช้ยวดยานพาหนะแต่ละครั้งจะต้องมรการเผาไหม้เช้ือเพลิง ซึ่งการเผาไหม้เช้ือเพลงิที่ไม่สมบรูณ์ของ
เครื่องยนต์นั้นก่อให้เกิดสารมลพิษ ที่ระบายสู่บรรยากาศ เช่น       แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขม่า ควัน 
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด ์สารตะกัว่ เป็นต้น โดยเฉพาะในบริเวณที่มกีารจราจรคับคั่ง หรือมีการจราจรติดขัดตามเมืองใหญ่  
มักประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรง 
             2) เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ เพราะ
กระบวนการผลติของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทมักมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงท้ังเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
ซึ่งท าให้เกิดสารมลพิษประเภทไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ สารระเหยอินทรีย์ กลิ่น และอนุภาพต่าง ๆ  
             3) เกิดจากการเกษตรกรรม การเกษตรกรรมท้ังการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษ
ทางอากาศได้เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีปัจจัยมาจากการใช้สารเคมี สารปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี และการเผาซังข้าว หรือ
การก าจัดมูลสัตว์ที่ไม่ถูกวิธี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ที่ส่งผลตอ่สุขภาพอนามัยของ
บุคคล 
             4) เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ท าลายด้วยวิธีท่ีถูกตอ้ง จะก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็น เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค และมีสารอันตรายที่ปะปนในอากาศ อีกท้ังการเผาท าลายขยะมูลฝอยบางประเภทอาจก่อให้เกดิ
แก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
             5) เกิดจากท่ีอยู่อาศัยหรืออาคารบ้านเรือน แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสาเหตหุนึ่งของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศได้ 
โดยเกดิจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงเพื่อประกอบอาหาร ส่งผลท าให้เกดิขี้เถ้าเขม่า ควัน หรือแก๊สต่าง ๆ ฟุ้งกระจายในอากาศ 
             2. สารมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
สารมลพิษทางอากาศหรือสิ่งที่เจอปนอยู่ในอากาศสกปรกหรือเป็นพษิท่ีส่งผลท าลายสุขภาพ มีดังนี ้
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             1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonn monoxide,CO)เป็นแก๊สที่ไมม่ีกลิ่น ไม่มสี ีตดิไฟไดส้ว่นใหญ่เกิดจากการเผา
ไหม้ เช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และเป็นแกส๊ที่มีอันตรายต่อสขุภาพเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสูดดมแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปยังปอดจะไปรวมตัวกับเฮโมโกลบิน (haemoglobin) ของเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจน ส่งผลท าให้
ร่างกายขาดออกซิเจนเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และถ้าได้รับปริมาณมากอาจท าให้เสยีชีวิตได้ 
             2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide,SO2)เป็นแก๊สไมต่ิดไฟ ไม่มสีี แต่มีกลิ่นฉุนเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ประเภทถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม ถ่านไม้ เมื่อสูดดมซัลเฟอร์ไดออกไซด ์เข้าสู่ร่างกาย จะเกิดการระคายเคืองของระบบ
ทางเดินหายใจ เกิดโรคหลอดลมอกัเสบ โรคปอด หรือโรคมะเร็ง 
             3) ออกไซด์ของไนโตรเจน เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นแก๊สที่มีกลิ่นฉุน เมื่อสูดดมท าให้เกิดอาการ
หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ หรืออาจท าให้เกิดเนื้องอกในปอดได ้ไนตริกออกไซด์ (NO) มีกลิ่นฉนุมาก ท าลายเยื้อจมูก
และหลอดลม ขัดขวางการได้รับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง 
             4) ฝุ่นและละออกที่มีขนาดเล็ก ฝุ่นและละอองที่มีอยู่ในอากาศรอบ ๆ ตัว มีทั้งที่มีสภาพเปน็ของแข็งและของเหลว 
มีขนาดที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ซึง่ฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่
ในอากาศนั้นเกิดจากการก่อสร้าง ฝุ่นดินทรายควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือเกิดจากการจราจร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
และเมื่อสูดเอาฝุ่นละอองเข้าสู่ปอดแล้ว ส่งผลท าลายสุขภาพเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถผ่าน
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอด ส่งผลท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอดเกดิการระคายเคืองและท าลาย
เยื่อหุ้มปอด หรืออาจเกิดพังผดืและเป็นแผลในปอด ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของปอดลดลง 
             5) ควันด าและควนัขาว ควันด าคือ อนุภาคของคาร์บอน มีลักษณะเป็นผงเขม่าเล็ก ๆ ที่เหลอืจากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ดเีซล เมื่อสดูดมเข้าสูร่า่งกายแล้วจะไปสะสมในถุงลมปอดเป็นสารท าให้เกิดโรคมะเร็ง ส่วนควันขาว เกิดจาก
เครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา เมื่อหายใจเอาควันขาวเข้าสู่ปอดจะส่งผลท าให้หลอดลมอักเสบ นอกจากน้ี ยังส่งผลต่อ
นัยน์ตาของคนท าให้เกิดอาการแสบแลระคายเคืองอีกด้วย 
             6) ตะกั่ว ตะกั่วเป็นสารมลพิษที่ส่งผลท าลายระบบประสาท ถ้าสูดดมเอาตะกั่วเข้าสูร่่างกายจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
โดยตะกั่วท่ีมักพบอยู่ในบรรยากาศนั้นเกิดจากสารตะกั่วที่ใช้ผสมอยูใ่นน้ ามันเบนซินของเครื่องยนต ์

2. ปัญหามลพิษทางน้ า 
             น้ า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญั ที่มนุษย์น ามาใช้เพือ่การด ารงชีวิต โดยน ามาใช้บรโิภค  อุปโภค น ามาใช้ในการ
ท าการเกษตร การประมง การคมนาคมขนส่ง หรือแม้แต่เพื่อการพกัผ่อนทางจิตใจ โดยใช้แหล่งน้ าหรือแม่น้ าตามธรรมชาติที่มี
ความสวยงามเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรน้ าควรมคีวามสะอาด ปราศจากความเป็นพิษท่ีบั่นทอนสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของมนุษย ์
             มลพิษทางน้ า หมายถงึ น้ าท่ีเสื่อมคุณภาพหรือมีคุณสมบัติเปลีย่นแปลงไป อันเนื่องมาจาก 
มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ไขมัน น้ ามนั สารเคมี สารพิษทางการเกษตร และเช้ือโรคต่าง ๆ จนท าให้น้ าเกดิความเสียหาย ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
             แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 
  แหล่งก าเนิดของมลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ มีดังน้ี 
             1) แหล่งน้ าเสียจากชุมชน สามารถแบ่งย่อยได้เป็นแหล่งน้ าเสียจากบ้านพักอาศัย   สถานที่ท าการต่าง ๆ เช่น 
สถานศึกษา ส านักงาน โรงพยาบาล และแหล่งน้ าเสียจากสถานท่ีที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น โรงแรม บ้านพักตากอากาศ 
และยังรวมถึงแหล่งน้ าเสียจากธุรกิจการค้า เช่น ร้านขายอาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยน้ าเสียจากชุมชนนั้นเกิดจากการใช้
ห้องน้ า ห้องส้วม การประกอบอาหาร การซักล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม หรืออุปกรณต์่างๆ  
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             2) แหล่งน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากขบวนการผลิต การลา้งวัตถุดิบ น้ าล้างวัสดุอุปกรณ์ 
น้ าเสียจากกระบวนการหล่อเย็นของอุปกรณ์ท าความร้อน เป็นต้น ซึง่น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมกัจะมีสารพิษพวก
สารอินทรีย ์สารอนินทรยี์ สารเคมี และโลหะหนัก ที่เป็นอันตรายตอ่ชีวิตปนเปื้อนอยู่จ านวนมาก 
             3) น้ าเสียจากการเกษตรกรรม ได้แก่ น้ าเสยีจากฟารม์เลี้ยงสัตว ์นากุ้ง บ่อเลี้ยงปลา หรือน้ าเสียจากการเพราะปลูก 
ซึ่งน้ าเสียที่เกดิจากการเกษตรนั้นมักถูกปนเปื้อนด้วยมลูสตัว ์อาหารสัตว์ สารปราบศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมี เมื่อลงสู่แหล่งน้ าโดย
ไม่มีการบ าบัดที่ถูกต้องย่อมเป็นอนัตรายต่อพืชและ สัตว์น้ า รวมทั้งคนท่ีน าน้ ามาใช้ 
             4) น้ าเสียจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ น้ าเสียจากสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย น้ าเสียจากกิจกรรมเหมืองแร่ น้ าเสยีจากการ
ก่อสร้างและรื้อถอน เป็นต้น 
             สารมลพิษในน้ าท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพ  
  สารมลพิษในน้ าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีดังนี ้
             1) สารอินทรีย ์สารอินทรีย์ในแหล่งน้ ามักเกดิจากขยะมูลฝอยพวกเศษอาหารไขมัน และน้ าเสียที่ปล่อยท้ิงจาก
บ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสารอินทรีย์ดังกล่าวถูกระบายสู่แหล่งน้ าในปริมาณมากจะท าให้ค่าออกซิเจน ในน้ า
ลดลง ส่งผลให้น้ าเน่าเสีย สตัว์น้ าตาย มนุษย์ไม่สามาระน าน้ ามาใช้อุปโภคบรโิภคไดต้ามปกตเิพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีก
ทั้งยังมีกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเครยีดทางจิตใจด้วย 
             2) เชื้อโรค น้ าเสียหรือของเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะน้ าเสยีและของเสียที่มาจากบ้านเรือน โรงพยาบาล 
หรือชุมชนทีม่ีการบ าบัดทีไ่มไ่ด้มาตรฐาน ย่อมท าให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งอาจปะปนมากบัอุจจาระ และสิ่งปฏิกูล 
เช่น ไวรัส แบคทีเรีย พยาธ ิซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคทีม่ีน้ าเป็นสื่อกลาง เช่น โรคตบัอักเสบ โรคอหิวาตกโรค โรค
อุจจาระร่วง โรคผิวหนัง เป็นต้น 
             3) โลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท โครเมียม ตะกั่ว สารหน ูสังกะสี ฟลูออไรต ์ที่มักเกิดจากกระบวนการผลติของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือจากสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร เมื่อถูกปนเปื้อนในแหล่งน้ าจะก่อให้เกดิอันตรายต่อมนุษย์ท่ี
บริโภคสัตว์น้ า ที่มีการสะสมของโลหะหนักเหล่านั้นในปริมาณที่สูง เช่น เกิดโรคมินามาตะ โรคอไิตอไิต ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
บริโภคปลาที่มสีารปรอทและแคดเมียมปนเปื้อน นอกจากน้ี สารโลหะหนักในน้ ายังอาจส่งผลท าให้มนุษย์ที่น าน้ ามาบรโิภค
ได้รับผลกระทบต่อ สุขภาพในระยะยาว ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท เป็นตน้ 

             ผลกระทบของมลพิษทางน้ าท่ีมีต่อสุขภาพ 
  มลพิษทางน้ ามีอันตรายต่อสุขภาพ และระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีดังนี้ 
             1) ระบบทางเดินอาหาร หากประชาชนน าน้ าที่มมีลพิษไปดื่มอาจท าให้เกดิโรค เช่น อหิวาตกโรค โรคบิด โรค
อุจจาระร่วง ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด ์เป็นต้น 
             2) ระบบประสาท น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท ซึ่งเปน็สารพิษที่มีอันตราย
ร้ายแรง ในประเทศญี่ปุ่นที่อ่าวมินามาตะคนเป็นโรคมินามาตะ สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยรับประทานปลาทีม่ีสารปรอทสูง ท าให้มี
อาการเกี่ยวกับระบบประสาท คือ มือและเท้าชา ถ้าเป็นมาก ๆ อาจถึงขั้นทุพพลภาพและตายได้  
             3) ผิวหนัง น้ าเสียเป็นอันตรายต่อผิวหนังเป็นอย่างมาก ถ้าน ามาอาบช าระล้างกาย อาจจะท าให้เป็นโรคผิวหนังชนิด
ต่าง ๆ ได ้ 
             4) ไต สารพิษในน้ าเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะต้องขับออกโดยผ่านไต ท าให้มีการสะสมตกค้างอยู่ในไตและ
กระเพาะปสัสาวะ เกิดการอักเสบ เป็นน่ิวท่ีไตและกระเพาะปสัสาวะ 
             5) สุขภาพจิต น้ าเสีย น้ าเน่า หรือน้ าโสโครก มักจะส่งกลิ่นเหม็นและมีสภาพไม่นา่มองท าให้คนเราเกดิความ
หงุดหงิด ร าคาญ และเกิดความตึงเครียดขึ้นได ้
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             แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
             แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า มีดังนี ้
             1) ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า เพื่อการควบคุมและอนุรักษ์คุณภาพน้ าให้อยู่ในมาตรฐานท่ีไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
             2) ควบคุมการก าจัดน้ าเสียจากแหล่งก าเนดิน้ าเสียต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ ให้มีการบ าบัดด้วยวธิีท่ีได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
             3) ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งน้ า โดยไม่ทิ้งขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูลหรอืสารเคมีลงแหล่งน้ า 
รวมทั้งใช้น้ าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
             4) ไม่ตัดไม้ท าลายป่าอนัเป็นแหล่งต้นน้ าละธาร เพราะเมือ่ป่าไม้ถูกท าลายจะท าให้พื้นดินพงัทลายได้ง่าย เมื่อฝนตก
ลงมาน้ าฝนกจ็ะกัดเซาะ พัดพาอินทรียวัตถุที่ปกคลมุผิวดิน ตะกอนดนิ และสิ่งต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ าท าให้น้ าสกปรก ตื้นข้ึน 
             5) ลดการใช้สารเคมตี่าง ๆ ให้น้อยที่สุดเพราะสารเคมีที่ใช้นั้นเมื่อถูกน้ าฝนชะล้างลงสู่แหลง่น้ า จะกลายเป็นปญัหา
มลพิษทางน้ าต่อไป 
             6) ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ าหรือก าจัดน้ าเสีย 

            3. ปัญหามลพิษทางเสียง 
             เสียง เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถรับฟังได้ เพราะเสียงเป็นพลังงานที่เกิดจากการ
สั่นสะเทือน และเคลื่อนตัวของอณูของก๊าซในบรรยากาศ ผ่านมากระทบที่แก้วหูท าให้ไดย้ินเสียง ดังนั้น เสียงท่ีมีคณุภาพ
เท่านั้นท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยเสยีงท่ีรับฟังจะต้องมีความดังของเสยีงท่ีพอเหมาะ ไม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญรบกวนโสต
ประสาท หรือมีผลท าลายการไดย้นิของมนุษย์ 
             มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงท่ีไม่พึงปรารถนา ก่อให้เกิดความร าคาญและเป็นอันตรายต่อ สุขภาพร่างกาย และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานไดแ้ก่ เสียงจากเครื่องยนต ์เสียงเครือ่งจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 
             1. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง 
             แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย์ มีดังนี ้
             1) จากการจราจร ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ซึ่งเกิดจากเสยีงเครื่องยนต์ของยวดยานพาหนะต่าง ๆ  
             2) จากแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจค้าขาย แหล่งสถานบันเทิง และสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ที่มักเปิดเครื่องเสียงดัง
เกิดค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ คือ 85 เดซิเบล โดยเฉพาะดสิโกเธค 
             3) จากแหล่งอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ โรงงานถลุงเหล็กซึ่งมกัเกิดเสยีงดังรบกวนจาก
เครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลติ หรือเกดิเสียงรบกวนจากการก่อสรา้ง การขุดเจาะคอนกรีต การตอก
เสาเขม็ เป็นต้น 
             2.ระดับความดังของเสยีงกับอันตรายที่เกดิขึ้น ระดับความดังของเสียงมผีลกระทบต่อสุขภาพ ถ้าระดับความดังของ
เสียงสูงเกินคา่ มาตรฐานย่อมเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินและสขุภาพโดยทั่วไป  
              เสียงที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพนัน้ อาจจ าแนกได้ 2 ชนิด ดังนี ้
             1) เสียงธรรมดา หมายถึง เสียงท่ีฟังแล้วไม่รูส้ึกร าคาญหรอืดังอึกทึกจนเกินไป ฟังแล้วเกิดความรู้สึกไพเราะ  
สบายใจ เช่น เสยีงดนตรีเบา ๆ เสยีงพูดคุยธรรมดา เป็นต้น 
             2) เสียงร าคาญ หมายถึง เสียงท่ีฟังแล้วก่อให้เกิดความร าคาญ ไม่ไพเราะ มีผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจ ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และหากรับฟังมาก ๆ อาจท าให้หเูสื่อมพิการ และหูหนวกได ้
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             เสียงร าคาญที่ท าให้เกิดมลพิษทางเสียงมีลักษณะ ดังนี ้
             1) เป็นเสียงท่ีดังมาก คอื มีความดังเกิน 85 เดซิเบล (decibel) ขึ้นไป ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดไว้
ว่า เสียงท่ีเป็นอันตราย หมายถึง เสียงท่ีดังเกิน 85 เดซิเบล ท่ีทุกความถี่ของคลื่นเสยีง และต้องสมัผสัเสียงน้ันอยู่นานไม่น้อย
กว่า 1 ช่ัวโมง 
             2) เสียงน้ันมีความถีสู่ง เช่น เสียงแหลมจะมีความถี่กว่าเสียงทุ้ม เป็นต้น 
             3) มีระยะเวลาที่เสียงปรากฏอยู่นาน เสียงท่ีปรากฏอยู่นานย่อมเป็นเสียงท่ีสรา้งความร าคาญให้กับผู้ฟัง และเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ 

ตาราง : แสดงความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ  

 
             ที่มา : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ,์ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม,2546. 

  นักเรียนสามารถตรวจสอบระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ ว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และระบบการได้ยินได้ด้วยวิธีการ ดังนี ้
             1. พูดคุยกับเพื่อนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนแลว้ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ แสดงว่าบรเิวณนั้นมเีสียงดังถึงขั้น
อันตราย ให้หลบออกจากบริเวณนั้นทันที 
             2. ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่องมือมาตรฐานท่ีแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา 
(USEPA : United States Environmental Protection Agency) เสนอแนะว่า ผู้ที่ได้รับฟังเสียงเฉลี่ยเกิน 70 เดซิเบลอย่าง
ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นคนหตูึงได ้ 

             ผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพ 
             มลพิษทางเสยีงมีอันตรายต่อสุขภาพและระบบการได้ยิน ดังนี ้
             1) อันตรายต่อระบบการได้ยิน การได้ฟังเสยีงท่ีดังเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลท าลายเซลล์ประสาทของหู และก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการได้ยิน ดังนี ้
              (1) หูตึงหรือหูอื้อช่ัวคราว คืออาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียงท่ีดังนั้นยังไม่ดังมากและนานพอที่จะ ท าลาย
เซลล์ประสาทของหูได้อย่างถาวร 
              (2) หูตึงหรือหูหนวกอย่างถาวร คอือาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้ฟังเสยีงท่ีดังมากเกินไปจนท าลายเซลล์
ประสาทหูไปอย่างถาวร และไมส่ามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดมิ 
              (3) หูตึงหรือหูอื้อแบบเฉยีบพลัน คือ อาการหูหนวกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งเกิดจากการได้รับฟังเสยีงที่
ดังเกินไปจนท าให้แก้วหูฉีกขาด เช่น เสียงระเบิด เสียงประทัด 
             2) อันตรายต่อสุขภาพทั่วไปและจติใจ เช่น เสียงท่ีดังเกินไปจะรบกวนการนอนหลับและการพักผ่อน ส่งผลท าให้
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หงุดหงิด มีความเครียด อีกทั้งยังรบกวนการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพด้วยลง และเสียงดังมาก ๆ ยังท าให้ความดันเลือด
สูง เกิดโรคหัวใจ ชีพจรเต้นผิดปกติ เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และอาจท าให้เกดิแผลในกระเพาะอาหารได ้
             แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง มีดังนี้ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษทางเสยีง มีดังนี ้
             1) ก าหนดและบังคับใช้มาตรฐานระดับความดังในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเพือ่ลดอันตรายของเสียงท่ี
อาจท าให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพและการไดย้ิน 
             2) ควบคุมแหล่งก าเนิดเสียง เช่น ควบคุมเสียงท่ีเกิดจากยานพาหนะ โดยผู้ใช้รถทุกคันต้องตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ดดัแปลงท่อไอเสียใหเ้กิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น โรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงต่าง ๆ ไม่
ควรเปิดเสียงจากเครื่องเสียงท่ีดังเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือกใช้เครื่องจักร หรือเครื่องมือตา่ง ๆ ท่ี
เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สดุ 
             3) ส ารวจ และตรวจสอบตามแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ เป็นประจ า เพื่อเฝ้าระวังและควบคมุไม่ให้เกดิมลพิษทาง
เสียง 
             4) หลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่งที่มีเสยีงดังเป็นเวลานาน ๆ หรือถ้าจ าเป็นต้องอยู่หรือต้องท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงดัง
มาก ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู เพื่อลดอันตรายจากความดังของเสียง 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา  อ 23102       วิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                       ภาคเรียนที่ 2                             เวลา       5   ชั่วโมง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่         1        ชื่อหน่วยการเรียนรู้  Which is the best? 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 ตัวช้ีวัด    
ต 1.1 ม 3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และ 

ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
ต 1.1 ม 3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 มาตรฐานการเรียนรู้  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด   

ต 1.2 ม 3/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ 
อ่าน อย่างเหมาะสม 

ต 1.2 ม 3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ   
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู้  ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตัวช้ีวัด 
ต 3.1 ม 3/1 ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
ต 4.2 ม 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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ผลการเรียนรู้อาเซียน 
ภาษาราชการช่วยให้การสื่อสารในชนชาติต่างๆง่ายข้ึน แต่ก็ท าให้ประชาชนบางประเทศได้เปรียบ

มากกว่าชนชาติอ่ืนๆบางประเทศ 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภาษาเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้อย่างดี ซึ่งมีอยู่หลายภาษา การ
เลือกใช้ภาษาที่เข้าใจตรงกันให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4.1.1 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน   
4.1.2 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุโทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ตค าถาม
เกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ ประโยคที่ใช้ใน
การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง 

4.1.3 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบเช่น  
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน    

4.1.4 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ 
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

4.1.5 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/ อาเซียน 
  ภาษาอังกฤษช่วยให้การสื่อสารในชนชาติต่างๆง่ายข้ึน แต่ก็ท าให้ประชาชนบางประเทศ
ได้เปรียบมากกว่าชนชาติอ่ืนๆบางประเทศ 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1. ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2. ความสามารถในการคิด 
5.3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
6.1. ใฝ่เรียนรู้ 
6.2. มุ่งม่ันในการท างาน 
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7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1. ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1.1. การพูดให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในข่าวในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ชม 

7.1.2. การพูดขอและให้ข้อมูลที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษา
ราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน  

7.1.3. Worksheet 1: Information Record , แผนผังความคิดการใช้ภาษาราชการต่างๆของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

7.1.4. Worksheet 2A : แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ภาษาราชการต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.1.5.  Worksheet 2B : การแสดงความคิดเห็น และเหตุผลประกอบการเปรียบเทียบการใช้ภาษา

ราชการต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.1.6. การพูดสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.1.7. การค้นหาประโยคที่มีความหมายว่า “I love my neighbors” ในภาษาราชการของประเทศ

ต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน ผ่าน  Google Translator     
7.2. ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 

การจัดนิทรรศการและการพูดน าเสนอเก่ียวกับภาษาราชการในประเทศสมาชิกอาเซียน 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1. การวัดและการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1.1.  ประเมินการพูดให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในข่าว จากการตอบ

ค าถามในขณะท ากิจกรรม (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป)  
8.1.2. ประเมินการเขียนให้ข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเก่ียวกับเหตุการณ์ใน 

วีดีทัศน์ข่าวจากการบันทึกค าตอบในสมุด  (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
8.1.3.ประเมินการค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับภาษาราชการที่ใช้ในประเทศสมาชิก

อาเซียนจาก Worksheet 1 (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
8.1.4. ประเมินการเขียนแผนผังความคิด ให้สัมพันธ์กับและข้อมูลที่ฟังหรืออ่าน จาก Worksheet 2A  

(เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
8.1.5.ประเมินการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบการเปรียบเทียบการใช้

ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน จาก Worksheet 2 B  (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ 
“ดี” ขึ้นไป) 

8.2. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.2.1. ประเมินการจัดแสดงนิทรรศการและการพูดน าเสนอการใช้ภาษาราชการของประเทศสมาชิก

อาเซียน (เกณฑ์การผ่าน ระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่ 1 

9.1 นักเรียนดูค าถามน าและชมวีดีทัศน์ข่าว (ข่าวจากเรื่องชาวเขมรถูกบังคับให้ออกจากสถานที่อยู่
อาศัย จากเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=RSq5ezxp_K0)  และสนทนากับครูเกี่ยวกับ 
วีดิทัศน์ที่ชมว่ามีเรื่องราว และรายละเอียดเกี่ยวกับอะไร โดยให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคคลในข่าว และตอบค าถามว่าเข้าใจวีดีทัศน์ในภาษาต่างประเทศที่ชมนี้ได้อย่างไร   

9.2 เขียนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวีดิทัศน์ข่าว ลงในสมุด 
คาบที่ 2-3 

9.3 นักเรียนค้นคว้าเรื่องภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น 
http://aseancorner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html  สื่อต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดโรงเรียน และ/หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เขียนบันทึก  พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูลลงใน Information 
Record ใน  Worksheet 1   

9.4 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนน าข้อมูลที่ค้นคว้าและบันทึกไว้ใน Information Record  
ใน  Worksheet 1  มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

9.5 นักเรียนรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคน  เขียนสรุปส่งครูในรูปแผนผังความคิด (Mind Map)  
ที่สร้างสรรค์ 

คาบที่ 4-5 
9.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี

ภาษาราชการมากกว่าหนึ่งภาษากับประเทศที่มีภาษาราชการเพียงภาษาเดียว  พร้อมเหตุผลและตัวอย่าง
ประกอบ กลุ่มน าเสนอข้อมูล กลุ่มละ 5 นาที ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  

9.7 นักเรียนวาดแผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนจากตารางภาษาของ
อาเซียนลงใน Worksheet 2 A และเขียนสรุปว่าภาษาใดถูกน ามาใช้มาก  4 ภาษา  

9.8 นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าภาษาใดควรน ามาใช้เป็นภาษาสากล (ภาษาราชการ) ใน 
Worksheet 2 B 

9.9 นักเรียนพูดสรุปความส าคัญในการเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

9.10 นักเรียนค้นหาประโยค “I love my neighbors” เป็นภาษาต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยผ่าน Google Translator ศึกษาค าและเสียงอ่าน (เพ่ิมเติมนอกเวลา)   

9.11 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล  “I love my neighbors” ที่ไปศึกษานอกเวลา ให้เพื่อนนักเรียน
ในกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพ่ือนที่ไม่มี Internet ที่บ้าน 

http://www.youtube.com/watch?v=RSq5ezxp_K0
http://aseancorner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html
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9.12 นักเรียนร่วมกันจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงาน เรื่อง การใช้ภาษาราชการของประเทศสมาชิก
อาเซียน (นอกเวลาเรียน หรือ เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา) และสรุปประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

10.1  วีดิทัศน์ข่าวชาวเขมรถูกบังคับให้ออกจากสถานที่อยู่อาศัยจาก
http://www.youtube.com/watch?v=RSq5ezxp_K0) 

10.2   Worksheet 1 (Information Record) 
10.3   Worksheet 2 A-B (Graph and Opinions) 
10.4   Google Translator 
10.5  เว็บไซต์ต่าง ๆ : http://www.youtube.com/watch?v=RSq5ezxp_K0   
http://aseancorner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html 
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