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นักคณิตศาสตร์ใส ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้เราต่างก็พบว่าโลกของเราร้อนมากขึ้นทุกวัน อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำ�ลาย
ไปมาก มีมลภาวะต่าง ๆ อยู่รอบ ๆ ตัวเรา จนทำ�ให้เชื่อได้ว่าหากเราไม่เริ่มต้นทำ�อะไร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ ในอนาคต
ข้างหน้าโลกที่สวยงามและร่มเย็นของเรา คงจะเปลี่ยนแปลงไปจนน่าตกใจ บทความนี้ จึงขอนำ�เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน 5 กิจกรรมง่าย ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์และเรียนรู้วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อม ๆ กัน

1. ใช้กระดาษไปเท่าไร ครูจัดกิจกรรมให้นกั เรียนเก็บข้อมูล
เมื่อนักเรียนให้ข้อมูลครบทุกคนแล้ว ให้นักเรียนเลือกชนิด
ปริมาณกระดาษที่นักเรียนใช้ในห้องเรียนใน 1 สัปดาห์ ลงใน ของแผนภูมิ แล้วเขียนแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิที่เหมาะสม จาก
ตาราง เช่น
นัน้ ให้นกั เรียนอภิปรายจากผลสำ�รวจทีไ่ ด้มา ว่านักเรียนส่วนใหญ่
คิดว่าถุงประเภทใดเหมาะสมที่จะใช้มากที่สุด เพราะเหตุใด ให้
วัน/เดือน/ปี
รอยขีด
ปริมาณกระดาษที่ใช้
นักเรียนพูดคุยเพื่อวางแผน เพื่อที่จะประหยัดพลังงานด้วยการ
เลือกใช้ถุงที่ทำ�มาจากวัสดุที่เหมาะสม และสรุปร่วมกัน
3. ขยะมีค่า ครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนการ
โดยให้นักเรียนเก็บข้อมูลจริงในแต่ละวัน จำ�นวน 5-7 วัน เมื่อ จัดการขยะภายในบ้านว่ามีการจัดการอย่างไรบ้าง มีการแยกขยะ
ครบ 1 สัปดาห์ ให้นกั เรียนแลกเปลีย่ น รวบรวมข้อมูลกับเพือ่ น ๆ หรือไม่ นักเรียนรู้จักการแยกขยะหรือไม่ และพูดคุยถึงสิ่งของ
ช่วยกันเขียนแผนภูมิ เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณกระดาษที่ใช้ของ หรือขยะที่สามารถนำ�มารีไซเคิลได้ว่ามีอะไรบ้าง
ทัง้ ห้องเรียนในแต่ละวัน แล้วใช้ขอ้ มูลจากแผนภูมิ อภิปรายเกีย่ ว
ครูให้นักเรียนทดลองชั่งน้ำ�หนักขยะในบ้านของนักเรียน 1
กับปริมาณกระดาษทีน่ กั เรียนใช้ไป จากนัน้ ร่วมกันคิดแผนการที่ วัน แล้วนำ�ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในห้องเรียน และคำ�นวณว่าใน
จะช่วยกันประหยัดกระดาษในห้องเรียนได้อย่างไร ซึ่งนั่นหมาย 1 เดือน บ้านของนักเรียนสร้างขยะปริมาณเท่าไร ถ้าหากนำ�
ถึงการช่วยลดปริมาณต้นไม้ที่ต้องถูกตัดไปเพื่อใช้ในการผลิต ขยะของนักเรียนทุกบ้านมารวมกัน จะคิดเป็นน�้ำ หนักเท่าไร และ
กระดาษนั่นเอง
อภิปรายว่าเราจะช่วยลดปริมาณขยะเหล่านี้ได้อย่างไร
ครูให้นักเรียนอภิปรายวิธีการแยกขยะภายในบ้าน ภายใน
โรงเรี ย น ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก
แยกขยะ นำ�ขยะที่สามารถ
รี ไซเคิ ล ได้ ม าขาย โดยให้
2. ถุงแบบไหนดีที่สุด ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนอภิปรายถึง นักเรียนได้ฝึกทักษะการวัด
การใช้ถุงในการซื้อของในสถานที่ต่าง ๆ โดยร่วมกันอภิปรายถึง น้ำ � หนั ก ขยะ โดยใช้ เ ครื่ อ ง
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ถุงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ถุงกระดาษ ชั่งสปริง ให้นักเรียนค้นหา
ถุงพลาสติก ถุงผ้าหรือถุงอืน่ ๆ ทีน่ ำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ให้นกั เรียน ข้ อ มู ล ราคาขยะแต่ ล ะชนิ ด
ออกมาให้ขอ้ มูลว่าถุงประเภทใดทีน่ กั เรียนคิดว่าใช้ดที สี่ ดุ โดยทำ� ต่อกิโลกรัม และคำ�นวณหาจำ�นวนเงินที่จะได้จากการขายขยะ
รอยขีดในตาราง
ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนรวบรวมมาได้ และทำ�การซื้อขายจริงกับ
ร้านรับซื้อขยะ
ประเภทของถุง
รอยขีด
จำ�นวน
4. ร่วมกันประหยัดน้ำ� ครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทำ�
ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติก
แบบสอบถาม เพื่อประเมินลักษณะของการใช้น้ำ�ของนักเรียน
ถุงผ้า
ถุงอื่นๆ (ระบุ)
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ตัวอย่างแบบสอบถาม
อย่างไร เช่น ถ้าลดระยะเวลาการเปิดน้ำ�ล้างมือลง 2 นาที จะลด
ให้นักเรียนทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับลักษณะการใช้ การใช้น้ำ�ได้เท่าไร
น้ำ�ของนักเรียน
ครูอาจแนะนำ�วิธีการคิดคำ�นวณค่าน้ำ�ประปา แล้วเชื่อมโยง
ให้เห็นว่า ถ้านักเรียนประหยัดน้ำ�เพียงง่าย ๆ วันละเล็กน้อย ใน
ลักษณะนิสัย
สม่ำ�เสมอ
บางครั้ง
ไม่เคย
1. อาบน้ำ�ฝักบัวน้อยกว่า 5 นาที
1 เดือนจะช่วยประหยัดน้ำ�ได้เท่าไร
2. อาบน้ำ�ด้วยฝักบัวไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
3. ใช้น้ำ�ในการอาบน้ำ�ครั้งละไม่เกิน 2 ลิตร
5. ร่วมกันประหยัดไฟ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้วิธี
4. ปิดก็อกนำ�้ ขณะแปรงฟัน
การคำ�นวณค่าไฟ โดยให้นักเรียนสำ�รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
5. รองน้ำ�ใส่ขันหรืออ่างล้างหน้าก่อนเพื่อใช้ล้างหน้า
6. กดชักโครกเฉพาะเมื่อจำ�เป็นเท่านั้น
ภายในบ้านของนักเรียน เช่น หลอดไฟ ตู้เย็น เตารีด เครื่องปรับ
7. ใช้ไม้กวาดเพื่อทำ�ความสะอาดทางเท้าและบริเวณหน้า
บ้านโดยไม่ได้ใช้น้ำ�
อากาศ ว่าใช้ไฟกีว่ ตั ต์ แล้วคำ�นวณค่าไฟของการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
8. ใช้ถังน้ำ�รองน้ำ�แล้วจึงเทน้ำ�เพื่อล้างรถ
9. ปิดก็อกน้ำ�แน่น
ต่าง ๆ ใน 1 ชั่วโมง ให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
10. ซักผ้าเมื่อปริมาณผ้ามีจำ�นวนมากเท่านั้น
11. รองน้ำ�ใส่กะละมังเพื่อล้างจานจำ�นวนมาก ๆ พร้อมกัน
ใดใช้ไฟเท่าไรบ้าง
12. รอให้ฝนตกใส่ต้นไม้แทนการใช้น้ำ�ประปารดน้ำ�ต้นไม้
จากนั้นให้นักเรียนคำ�นวณ เพื่อเปรียบเทียบการใช้กระแส
เมื่อนักเรียนทำ�แบบสอบถามแล้ว ให้นักเรียนคำ�นวณหา ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟกับแบบธรรมดา เช่น
คะแนนรวมของตนเอง โดยถ้านักเรียนเลือก สม�่ำ เสมอ 1 ข้อ คิด หลอดไฟธรรมดากับหลอดผอมประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือตู้เย็น
เป็น 5 คะแนน ถ้าเลือก บางครั้ง 1 ข้อ คิดเป็น 2 คะแนน ถ้า รุ่นเก่ากับตู้เย็นที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเปรียบเทียบว่าการใช้
เลือก ไม่เคย 1 ข้อ คิดเป็น 0 คะแนน จากนั้นให้เทียบว่าคะแนน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะมีการประหยัดพลังงานไปเท่าไร
รวมของนักเรียนอยู่ในระดับใด มีความหมายว่าอย่างไร ดังนี้
หากเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะลดค่าใช้จ่ายไปเท่าไร ให้สังเกต
ความแตกต่าง จากนั้นอภิปรายร่วมกันถึงความสำ�คัญของการ
• 41 - 60 คะแนน แสดงว่านักเรียนประหยัดน�ำ้ ได้ยอดเยีย่ มมาก
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่นักเรียน
• 21 - 40 คะแนน แสดงว่านักเรียนประหยัดน�ำ้ ได้คอ่ นข้างดี
สามารถเริ่มต้นทำ�ได้ หรือชักชวนให้ผู้ปกครองร่วมกันทำ�ได้
• 0 - 20 คะแนน แสดงว่านักเรียนใช้น�ำ้ ค่อนข้างสิน้ เปลือง ได้
เวลาเริม่ ประหยัดน�ำ้ แล้วจ้ะ
กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง ครูผู้สอนสามารถนำ�
ครูและนักเรียนอภิปรายถึงวิธีการที่จะประหยัดน้ำ�ร่วมกัน แนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
นอกจากนี้ครูอาจ
กับบริบท เนือ้ หาของชัน้ เรียนของตน โดยเชือ่ มโยงให้นกั เรียน
จั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม
ได้เห็นความสำ�คัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยกัน
โดยให้ข้อมูลเพิ่ม
ประหยัดพลังงาน ซึง่ เป็นสิง่ ใกล้ตวั ทีน่ กั เรียนทำ�ได้งา่ ย ๆ ด้วย
เติ ม ว่ า กิ จ กรรม
ตนเอง นักเรียนจะสามารถซึมซับ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้
เกี่ยวกับน้ำ�แต่ละ
พร้ อ มกั บ ได้ พั ฒ นาทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
อย่ า งใช้ ป ริ ม าณ
อีกด้วย
น้ำ�เท่าไรบ้าง เช่น
บรรณานุกรม
อาบน้ำ�ด้วยฝักบัว
ใช้น้ำ� 20 ลิตรต่อ
Aluminum Cans. Retrieved January 28, 2013, from http://illuminations.
nctm.org/LessonDetail.aspx?ID=L208
นาที กดชักโครก ใช้น�้ำ 16 ลิตรต่อครัง้ แปรงฟัน ใช้น�้ำ 4 ลิตรต่อ
Northwest
Territories Literacy Council. Retrieved January 25, 2013, from
ครัง้ แต่ถา้ ปิดน�้ำ ขณะแปรงฟัน ใช้น�้ำ เพียง 21 ลิตรต่อครัง้ เป็นต้น
http://www.nwt.literacy.ca/
ให้นักเรียนคำ�นวณว่าใน 1 วัน นักเรียนใช้น้ำ�ประมาณกี่ลิตร
และใน 1 เดือน นักเรียนใช้น้ำ�ประมาณกี่ลิตร จากนั้นอภิปราย
ร่วมกันว่านักเรียนจะสามารถลดการใช้น�้ำ จากกิจกรรมใดได้บา้ ง
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นิตยสาร สสวท.

