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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

ค าน า 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ จัดท าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ครูควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย 

องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ค าชี้แจงส าหรับครู แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นแนวทางให้การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้อย่างดี เหมาะสมกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจดียิ่งขึ้น  

 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาตรวจชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ค าเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

    

                                                                            ผู้จัดท า 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
 

 

 1. ค าชี้แจงส าหรับครู 

 2. รายการอุปกรณ์ในชุดกิจกรรม 

 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

  3.1 สาระส าคัญ 

  3.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  3.3 ตัวชี้วัด 

  3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3.5 สาระการเรียนรู้ 

  3.6 กระบวนการเรียนรู้ 

  3.7 สื่อการเรียนรู้ 

   3.7.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

   3.7.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   3.7.3 แบบทดสอบ 

  3.8 การวัดและประเมินผล 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่  1 

แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

หน่วยการเรียนรู้           การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ย่อย      เรื่อง  ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ      เวลา  3  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1. สาระส าคญั 

 สิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่ง

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ีดีมีผลต่อร่างกายแข็งและ 

มีจิตใจแจ่มใส แต่ถ้าอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และขาดความสุข 

ในชีวิตได ้

 

2. สาระท่ี 4  

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการส่งเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

4. ตัวชี้วัด 

 ป 4/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกความหมายของสิ่งแวดล้อมได ้

 2. ส ารวจส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้ 

 3. จ าแนกลักษณะของสิ่งแวดล้อมท่ีดีและไม่ดีได ้
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 4. ยกตัวอย่างปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได ้

 5. อธิบายวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมได ้

 6. ระบุคุณธรรมในการรักษาส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้ 

6. สาระการเรียนรู้ 

 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มีชีวิต ท้ังท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะ

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ถ้าสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง ก็จะส่งผลให้การด ารงชีวิตของ

มนุษย์อยู่อย่างล าบาก ถ้าพืชสัตว์ตายก็ท าให้มนุษย์ไม่มีอาหารและตายเสียชีวิตได้ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ 

ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาสารพิษ  

 วิธีปฏิบัติตนเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม คือ 

 1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของท่ีท าให้เกิดมละภาวะ 

 2. การแยกขยะและทิ้งลงในถังท่ีมิดชิด 

 3. การท าความสะอาดสถานท่ีในบ้านหรือโรงเรียน 

 4. มีการก าจัดน้ าเสียในบ้านและโรงเรียน 

 5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานทดแทน การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ จะท าให้ 

ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดี 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1. ขั้นสร้างความสนใจ  (ชั่วโมงที ่ 1) 

     - ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต (ภาคผนวก) 

  - ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เรื่อง ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ (ภาคผนวก) 
 

  1.1 นักเรียนร้องเพลง “รักสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม” และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

   - นักเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

   - สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างไร 

   - นักเรียนมีวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

   - ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร 

  1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2. ขั้นส ารวจและค้นหา  (ชั่วโมงที่ 2) 

  2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 2-3 คน โดยคละตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน  

  2.2 ครูให้นักเรียนออกส ารวจส่ิงแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน พร้อมท้ังจดบันทึกสิ่งท่ีพบ

เห็นและจ าแนกแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดี และไม่ดีลงในใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

(ภาคผนวก) 

  2.3 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ (ภาคผนวก)      

น าความรู้ท่ีได้มาบันทึกลงในใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ส่ิงแวดล้อมดีมีประโยชน์ (ภาคผนวก) โดยให้ 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่ท าส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ พร้อมท้ังอธิบายวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

การรักษาความสะอาดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ 

  2.4 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้มี

สุขภาพท่ีดี  

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอความหมายของ 

สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  

  3.2 ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปวิธีปฏิบัติตนเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรมในการ

ด าเนินชีวิต เพื่อมีสุขภาพท่ีดีชีวิตที่ยั่งยืน 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 4. ขั้นขยายความรู้และความเข้าใจ (ชั่วโมงที่ 3  ) 

  4.1 นักเรียนท ากิจกรรมใบท่ี 3 กิจกรรมเสริมทักษะเรื่อง คุณธรรมของคนดี (ภาคผนวก)  

โดยให้นักเรียนเขียนคุณธรรมท่ีเคยปฏิบัติลงในใบกิจกรรม เพื่อวัดคุณธรรม (ครูต้องปลูกฝัง

คุณธรรมและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ ก่อนลงมือท า) 

 5. ขั้นประเมินผล 

  5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบเรื่อง  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ (ภาคผนวก) จ านวน 10 ข้อ 

  5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลงานตามใบกิจกรรมท่ี1 , 2 และใบกิจกรรมท่ี 3 

8. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู้ 

  - เพลง รักสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  - ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

  - ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ส่ิงแวดล้อมดีมีประโยชน ์

     - ใบกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง คุณธรรมของคนดี 

  - แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 8.2 แหล่งเรียนรู้ 

  - ห้องสมุด 

  - อินเทอร์เน็ต 

  - บริเวณโรงเรียน 
 

 

9. การวัดและประเมินผล 

 วิธีวัด 

  1. การวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2. ทดสอบ 

  3. ตรวจผลงานกลุ่ม 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 เครื่องมือวัด 

  1. ใบกิจกรรม 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3. แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 เกณฑ์การประเมิน 

  1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 80 ได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80            

ของคะแนนเต็ม  

     3. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรมได้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

      1  หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 

      2  หมายถึง อยู่ในระดับดี 

      3  หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 

   นักเรียนแต่ละคนได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

  

รักเอยรักสุขภาพ  พวกเราไม่พลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สิ่งแวดลอ้มที่ดีดี (ซ้ า)    จะพาชีวีเราอยู่ยืนนาน 

   อีกทั้งควรจ าไว้ (ซ้ า)  บ้านเรือนทีอ่ยูอ่าศัย นัน้ต้องสะอาด 

   สิ่งดีมีไว้ไม่ขาด (ซ้ า)  รักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพเอย 

 

 

เพลง 

รักสุขภาพรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 ค าร้อง   พนิดา   ทิวาพัฒน์ 

 ท านอง ตะลุง 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

ใบความรู้ 

เรื่อง สิ่งแวดลอ้มกับสุขภาพ 

ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

ประเภทของสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิง่มีชีวิต 

 

 

 

 

  
 

 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 

 

 1. ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ ดิน 

น้ า มนุษย์ ส่ิงเหล่านี้ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอื่นประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยดังนี้ 

  1.1 สิ่งท่ีมีชีวิต หรือเรียกว่าส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมี

คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ 

  1.2 สิ่งท่ีไม่มีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น เช่น 

แร่ธาตุ อากาศ เสียง  

 2. ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) ได้จากทรัพยากรดั้งเดิม 

แล้วมนุษย์เป็นผู้ดัดแปลงขึ้น เช่น ถนน บ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นนามธรรม เช่น 

วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย 

 

 
 

 ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต 

ได้ท้ังนั้น เพราะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการด ารงชีวิต เช่น 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

 

 1. ใช้น้ าในการดื่มและช าระล้าง 

 2. ใช้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูก 

 3. ใช้พืชเป็นอาหารและยารักษาโรค 

 4. ใช้สัตว์เป็นอาหาร 

 5. ใช้อากาศเพื่อการหายใจของมนุษย์ 

 6. ดินเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก 

 7. แสงแดดให้ความร้อนและช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช 

 ดังนั้น ถ้าสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง ก็จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วย เช่น 

ถ้าพืชตาย ท าให้สัตว์ไม่มีอาหารกินและตายตามไปด้วย เมื่อมนุษย์ไม่มีอาหารท่ีได้จากพืชและ

สัตว์ มนุษย์ก็จะตายไปในท่ีสุด 

 

 
 

 สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของคนเรา กล่าวคือ ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ท่ีดี เชน่ สะอาด ปลอดเชื้อโรค จะท าให้ร่างกายท่ีแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส แต่ถ้าอาศัยอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น มีน้ าเน่าส่งกลิ่นเหม็นหรือมีฝุ่นละออง จะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และ

ขาดความสุขในชีวิตได้ 

 ในปัจจุบัน พบปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพมีอยู่หลายชนิด เช่น น้ าเน่าเสีย อากาศ

เป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของปัญหา มีดังนี้ 

 1. ปัญหาน้ าเน่าเสีย  สาเหตุเกิดจาก 

  1.1 ชุมชนไม่มีระบบการก าจัดน้ าท้ิง  

   ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 

  1.2 โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 

  1.3 การท้ิงขยะ สิ่งปฏิกูลและสารเคมีลงในแหล่งน้ า 
 

 

น้ าเน่าเสยีเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 2. ปัญหาอากาศเป็นพิษ สาเหตุเกิดจาก 

  2.1 การจราจรท่ีติดขัดท าให้มี 

   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก 

  2.2 โรงงานอุตสาหกรรม 

   ปล่อยควันพิษออกมา 

  2.3 ฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างต่างๆ 

 

 

      3. ปัญหาขยะมูลฝอย สาเหตุเกิดจาก 

  3.1 การก าจัดขยะไม่ถูกวิธี เช่น 

   เผาขยะ ท้ิงขยะในที่สาธารณะ 

  3.2 การท้ิงขยะไม่เป็นท่ีอาจก่อให้เกิด 

   การสะสมของเชื้อโรค 

  

 4. ปัญหาสารพิษ สาเหตุเกิดจาก 

  4.1 การใช้สารเคมีไม่ถูกวิธีหรือ 

   ไม่ระมัดระวังอันตรายขณะใช้ 

  4.2 การท้ิงสารเคมีไม่ถูกที่ เช่น 

   ท้ิงในท่ีสาธารณะ ท้ิงปนกับขยะอื่น 

 

 

 

 

 

ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กองขยะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ควร

ทิ้งให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ

สารพิษ 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

วิธีปฏิบัตตินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 

 สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของทุกคน ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในวัยของนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ดังนี ้

 1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของท่ีท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้าหรือ

ตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีทางธรรมชาติแทน 

 2. แยกขยะก่อนท้ิง และท้ิงลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และก าจัดขยะในบ้านทุกวัน 

 3. ท าความสะอาดสถานท่ีในบ้านหรือโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น กวาดและถู

ห้องเรียนทุกวัน ท าความสะอาดห้องน้ าหลังใช้เสร็จแล้ว เป็นต้น 

 4. ควรมีการก าจัดน้ าเสียในบ้านหรือโรงเรียนด้วยวิธีท่ีกูกต้อง เช่น ไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่

แม่น้ า ก าจัดเศษอาหารก่อนท้ิงน้ าลงสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น  

 5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด เช่น ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ปิดน้ า ปิดไฟ 

หลังใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง เป็นต้น 
 

 

 

 บ้าน เป็นท่ีอยู่อาศัยและพักผ่อน การจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะนั้นจะท าให้ผู้อยู่อาศัย  

มีสุขภาพดี บ้านท่ีถูกสุขลักษณะ มีดังนี้ 

 1. ภายในบ้านสะอาด เป็นระเบียบ 

 2. อากาศถ่ายเทสะดวก 

 3. มีแสงแดดส่องถึง 

 4. ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 

 5. บริเวณบ้านสะอาด ไม่เฉอะแฉะ 

 6. มีท่ีเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เป็นสัดส่วน 

 7. มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ 

การจัดบ้านเรือนให้สะอาด ท าใหผู้้อยู่

อาศัยมีสุขภาพดีและปลอดภัย 



14 

 

ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

วิธีการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ 

 

 

  
 

 - ห้องนอน ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับช้ืน  

 - ห้องครัว มีท่ีระบายอากาศและกลิ่นได้ดี มีถังขยะปิดฝามิชิด เพื่อป้องกันการรบกวน

จากสัตว์ต่างๆ 

 - ห้องอาหารต้องสะอาด และไม่ควรอยู่ไกลจากห้องครัว 

 - ห้องน้ าและห้องส้วม ต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ส่งกลิ่น

เหม็นรบกวน และต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ า 

 

-------------------------------------- 

เอกสารอ้างอิง 
http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=884:libary&Itemid=78 
http://nakarin.wikispaces.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=884:libary&Itemid=78
http://nakarin.wikispaces.com/
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือวัดและประเมนิ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 การสรา้งเสริมสุขภาพเพือ่ชีวิต 

หน่วยการเรยีนรูย้่อย เรือ่ง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 1 : สิ่งแวดลอ้มรอบตัว 
 

 

 

 

 

      จุดประสงค์การเรียนรู ้

     

 1. บอกความหมายของสิ่งแวดล้อมได ้

 2. ส ารวจส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้ 

 3. จ าแนกสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ดีได ้

 

 ค าช้ีแจง  

 

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 

  2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และบันทึกสิ่งท่ีพบ  

    และจ าแนกประเภทสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ด ี

  3. น าสิ่งท่ีส ารวจพบบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 แบบบันทึกกิจกรรม 

 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนท่ีส ารวจพบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก  กลุ่มท่ี........... 

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

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

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

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

สิ่งแวดล้อมทีด่ ี

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

สิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ด ี

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

          ………………………………………… 

สรุป 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2   : สิ่งแวดล้อมดีมีประโยชน ์
 

 

 

 

 

 จุดประสงค ์

  

 1. ยกตัวอย่างปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพได้ 

 2. อธิบายวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมได ้
  

 

 ค าช้ีแจง  

 

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 

  2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และยกตัวอย่างพร้อมท้ังอธิบายวิธีรักษาสิ่งแวดล้อม  

    และบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 แบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก  กลุ่มท่ี........... 

1............................................................................. 

2............................................................................. 

3............................................................................. 

4............................................................................. 

5............................................................................. 

6............................................................................. 

7............................................................................. 

1............................................................................. 

2............................................................................. 

3............................................................................. 

4............................................................................. 

5............................................................................. 

6............................................................................. 

7............................................................................. 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

วิธีรักษาส่ิงแวดล้อม 

ช่วยกันคิด

นะคะเด็กๆ 



20 

 

ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 3 : คุณธรรมของคนด ี
 

 

 
 

 

 จุดประสงค ์
  

 ระบุคุณธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้ 

  

 ค าช้ีแจง  
 

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 

  2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเขียนคุณธรรมในการรักษา 

   สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได ้
 

    แบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

คุณธรรม 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

 

  

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก  กลุ่มท่ี........... 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

กิจกรรมเสริมทักษะ : วันนี้มีคุณธรรม 
 

 

 
 

 

 จุดประสงค ์
  

 ระบุคุณธรรมในชีวิตประจ าวันได้ 
  

 1. ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีนักเรียนเคยปฏิบัติ 

     ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 

 1. ช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ท่ีบ้าน 

 2. ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

 3. ช่วยกันรักษาแหล่งน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 

 4. มีความขยันหมั่นเพียรในการปลูกผักไว้รับประทาน 

 5. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม 

 6. รวมกับเพื่อนขายพันธ์ุพืช 

 7. รณรงค์ให้เด็กๆ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 

 8. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานขนม 

 9. มีวินัยในตนเองในการรับผิดชอบเขตบริการที่ได้รับมอบหมาย 

 10. ช่วยกันกวาดบริเวณวัด 

 11. ช่วยน้องให้รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 12. ร่วมกับชุมชน 

 13. มีความรับผิดชอบท้ิงขยะลงถังทุกคร้ัง 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

2. ให้นักเรียนบอกวิธีการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะมาพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก  กลุ่มท่ี........... 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………… 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินผลงานกลุ่ม 
 

 

 

 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
1. แบบบันทึก
กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

บอกความหมาย 
ส ารวจ และจ าแนก 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
ถูกต้องครบถ้วน 

บอกความหมาย 
ส ารวจ และจ าแนก 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
ถูกต้องปานกลาง 

บอกความหมาย 
ส ารวจ และจ าแนก 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
ถูกต้องเล็กน้อย 

2. แบบบันทึก
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  
สิ่งแวดล้อมที่ม ี
ประโยชน ์

อธิบายและ
ยกตัวอย่าง วิธีรักษา 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัย 
ท่ีท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

อธิบายและ
ยกตัวอย่าง วิธีรักษา 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัย 
ท่ีท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
ปานกลาง 

อธิบายและ
ยกตัวอย่าง วิธีรักษา 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัย 
ท่ีท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
เล็กน้อย 

3. แบบบันทึก
กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  
คุณธรรมของคนดี 

ระบุคุณธรรม เขียน
ผังความคิดในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุคุณธรรม เขียน
ผังความคิดในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพได้
ถูกต้องปานกลาง 

ระบุคุณธรรม เขียน
ผังความคิดในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพได้
ถูกต้องเล็กน้อย 

4. แบบบันทึก
กิจกรรมเสริมทักษะ 
เรื่อง วันนี้มคีุณธรรม 
 

ระบุคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องปานกลาง 

ระบุคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องเล็กน้อย 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

แบบประเมินผลงานกลุม่ เรื่อง สิ่งแวดลอ้มกับสุขภาพ 
 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) สรุป 
1. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
 

    

2. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมที่มีประโยชน์ 
 

    

3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3 
เรื่อง คุณธรรมของคนดี 
 

    

4. กิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง 
วันนี้มีคุณธรรม 
 

    

 

 

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

  ( นางพนิดา  ทิวาพัฒน์ ) 

  ครูช านาญการโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

แบบประเมินผลงานกลุม่ เรื่อง สิ่งแวดลอ้มกับสุขภาพ 
 

 

 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ใบ

กิจ
กร

รม
ที่ 

1 
เรื่อ

ง  
สิ่ง

แว
ดล

้อม
รอ

บต
ัว 

ใบ
กิจ

กร
รม

ที่ 
2 

เรื่อ
ง  

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ที่ม
ปีร

ะโ
ยช

น ์

ใบ
กิจ

กร
รม

ที่ 
3 

เรื่อ
ง  

คุณ
ธร

รม
ขอ

งค
นด

 ี

กิจ
กร

รม
เส

ริม
ทัก

ษะ
 เร

ื่อง
 

วัน
นี้ม

ึคุณ
ธร

รม
 

รว
ม 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
ผ่าน/
ไม่ผา่น 

1 เด็กชายพิสิทธ์ิ สีแดงด ี
 

              

2 เด็กชายพิเชษฐ์ วงษา 
 

              

3 เด็กหญิงมาลาวดี พินสมบูรณ ์
 

              

4 เด็กหญิงรรุิญา รักบุญ 
 

              

5 เด็กหญิงสายน้ าผึ้ง กายา 
 

              

 

(เกณฑ์การประเมิน  ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์) 

 

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

  ( นางพนิดา  ทิวาพัฒน์ ) 

  ครูช านาญการโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 

   ………/……………………/………… 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง จงใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และใส่เครื่องหมาย   

 หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน) 

 

 

1. สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

2. บ้านและห้องนอนควรอยู่ในท่ีมิดชิด 

3. สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย มีผลกระทบต่อคน สัตว์ และพืช 

4. ถังขยะสีแดงควรใส่ขยะชนดิเปียก 

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เกิดจากน้ าเน่าเสีย อาการเป็นพิษ 

ขยะมูลฝอยและสารพิษ 

6. ควรคัดแยกขยะตามชนิดของขยะ 

7. การจราจรท่ีติดขัดท าให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

8. ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของท่ีท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

9. ปัญหาอากาศเป็นพิษสาเหตุจากโรงเรียนอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษ 

ออกมามาก 

10. คุณธรรมในการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อมีสุขภาพได้แก ่การมีความรับผิดชอบ 

และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่อยู่อาศัย 

 

 

 

แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
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ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง จงใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และใส่เครื่องหมาย   

 หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน) 

 

 

1. สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

2. บ้านและห้องนอนควรอยู่ในท่ีมิดชิด 

3. สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย มีผลกระทบต่อคน สัตว์ และพืช 

4. ถังขยะสีแดงควรใส่ขยะชนดิเปียก 

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เกิดจากน้ าเน่าเสีย อาการเป็นพิษ 

ขยะมูลฝอยและสารพิษ 

6. ควรคัดแยกขยะตามชนิดของขยะ 

7. การจราจรท่ีติดขัดท าให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

8. ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของท่ีท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

9. ปัญหาอากาศเป็นพิษสาเหตุจากโรงเรียนอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษ 

ออกมามาก 

10. คุณธรรมในการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อมีสุขภาพได้แก ่การมีความรับผิดชอบ 

และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่อยู่อาศัย 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


