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น้ําไหลไปไหนบ�าง?

Completion 
within a week
Campaigning could take longer. It is possible 

to connect the research-project to other 

topics and activities to make it bigger (like 

the topic of embodied water, other related 

resources, local implications etc.)

100% 20 % 20 % 0 %

เพ�่อสร�างความตระหนักรู�เร�่องการใช�น้ําในครัวเร�อนโดยสมาช�กในครอบครัว และ
เพ�่อศึกษาว�ามีป�จจัยใดบ�างเป�นองค�ประกอบ เป�าหมายของกิจกรรมนี้ต�องการ
ให�ผู�ร�วมกิจกรรมลดการใช�น้ําในช�ว�ตประจําวันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
มาตรฐานความเป�นอยู�ไปสู�ภาพรวมที่ใหญ�ข�้น โดยเร�่มต�นจากจุดเล็ก ๆ จน
พัฒนาไปสู�การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ�ข�้น ผู�ร�วมกิจกรรมอาจสร�างกิจกรรมรณรงค�
ในเร�่องนี้ เพ�่อขยายการรับรู�ไปสู�คนรอบข�างได� อาจสร�างกิจกรรมสนุกสนานผ�าน
การแข�งขันแบบชาเลนจ� (challenges) เพ�่อให�เห็นว�าใครที่สามารถจัดการการใช�
น้ําและนําน้ํากลับมาใช�ใหม�ได�

เราต�องใช�น้ําเพ�่ออะไรบ�าง?
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คําถามสู�การศึกษาค�นคว�า

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําสําคัญ

ว�ทยาศาสตร�โลก ความยั�งยืน การบร�โภคน้ํา การบร�โภคน้ํา สุขาภิบาล

ความเช�่อมโยงกับ SDGs

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทํากิจกรรม

บทนํา

คําถามนํากิจกรรม

เราใช�น้ําที่ไหนบ�าง?

น้ํามาจากไหน?

ตัวเราเองใช�น้ํามากแค�ไหนในแต�ละวัน?

บร�เวณใกล�เคียงที่เราอาศัยอยู� น�าจะใช�น้ําปร�มาณมากขนาดไหนนะ?

เราใช�น้ํากันอย�างไร เราใช�น้ําประโยชน�จากน้ําได�เต็มที่แล�วหร�อไม� 
หร�อแค�เพ�ยงปล�อยให�มันไหลลงท�อระบายน้ําไปเท�านั�น?

เราจะใช�ประโยชน�จากน้ําให�ดีข�้นกว�าที่เราใช�อยู�ที่วันนี้ได�อย�างไร 
และจะลดปร�มาณน้ําที่เราใช�ได�อย�างไร?

ทําไมเราจ�งต�องใส�ใจประเด็นนี้?

นักเร�ยนวางแนวทางในการค�นคว�านี้อย�างไร นักเร�ยนมีว�ธีการ 
เคร�่องมือ ฯลฯ หร�ออะไรบ�าง

หากพ�จารณาจากการใช�น้ํา นักเร�ยนคาดหวังอะไรจากการค�นคว�าครั�งนี้ 
และคิดว�าผลลัพธ�จากการลงมือทําของนักเร�ยนคืออะไร

นักเร�ยนสังเกตการณ�อะไรอยู�

อะไรที่ทําแล�วได�ผลบ�าง และอะไรที่ทําแล�วไม�ได�ผล 
นักเร�ยนจะปรับเปลี่ยนว�ธีการอย�างไร

นักเร�ยนได�สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต�างๆ หร�อไม�
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ปร�มาณน้ําและอุปกรณ�ที่ใช�:3

a

b

วัสดุอุปกรณ�

การเตร�ยมอุปกรณ�ตรวจวัดปร�มาณน้ําที่ใช�ในช�ว�ต
ประจําวัน (สามารถนําภาชนะบรรจุน้ําขนาดใหญ�ที่
สามารถพบเจอได�ตามร�านขายของชําหร�อซูเปอร�
มาร�เก็ตทั�วไปมาใช�ในกิจกรรมได�)

ก�อนที่จะเร�่มโครงการ ขอให�ผู�สาธิตปรับคําถามให�เหมาะ
สมกับกลุ�มเป�าหมายและมีการตั�งกรอบเวลา นอกจาก
นี้ ผู�สาธิตควรให�ข�อมูลการติดต�อของหน�วยงานในพ�้นที่
และผู�ที่มีอํานาจในการตัดสินใจให�แก�ผู�ร�วมกิจกรรม และ
ท�ายที่สุด ควรให�ข�อมูลช�องทางการติดต�อที่ชัดเจน เช�น 
การส�งเอกสาร รายงาน และคําแนะนํา จะให�ส�งผ�านสื่อใน
ช�องทางใด และกิจกรรมรณรงค�นี้ควรเผยแพร�ผ�านมีเดีย
แพลตฟอร�มใด (การให�นักเร�ยนใช�สื่อ ภาพถ�าย และ
อัดคลิปว�ดีโอ ควรเป�นไปตามนโยบายหร�อข�อบังคับของ
โรงเร�ยนในแต�ละท�องถิ�น และโปรดคํานึงถึงข�อจํากัดทาง
อายุในการใช�สื่อโซเช�ยลมีเดียด�วย) 

โครงการนี้ไม�ต�องการอุปกรณ�อะไรมากนัก นักเร�ยน
สามารถหาวัสดุที่จะใช�วัดปร�มาณน้ําที่ใช�โดยการหา
ภาชนะต�าง ๆ ที่แตกต�างกัน เช�น ถ�วยตวง (ขนาด 1 ลิตร) 
หร�อเคร�่องชั�ง เป�นต�น ในขณะที่ทําโครงการ นักเร�ยนอาจ
มีความคิดต�องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�น้ํา ซ�่ง
ทําให�อุปกรณ�ในการวัดปร�มาณน้ําอาจแตกต�างไปจาก
เดิม หากเร�ยนสามารถดูข�อมูลของมิเตอร�น้ํา (มาตร
วัดน้ํา) ของครอบครัวได� ก็อาจช�วยให�การเก็บข�อมูล
สะดวกยิ�งข�้น หร�อจะไม�ดูจากมิเตอร�ก็ได�เช�นกัน และ
เพ�่อปฏิบัติให�ตรงตามวัตถุประสงค�ในการจัดทําเอกสาร
อ�างอิงและการสื่อสาร นักเร�ยนอาจมีความจําเป�นต�องใช�
อินเตอร�เน็ตเพ�่อจดบันทึกข�อมูล ถ�ายรูป หร�ออัดคลิป
ว�ดีโอสั�น ๆ

ถังน้ําดื่มขนาด 6 ลิตร

อะไรที่ทําให�นักเร�ยนรู�สึกประหลาดใจ นักเร�ยนได�เร�ยนรู�
อะไรบ�าง ความเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดข�้นและนักเร�ยนต�อง
การที่จะทําอย�างไรต�อไป

นักเร�ยนอยากจะบอกอะไรกับคนอื่นบ�าง 
(บอกเล�าประสบการณ�ของตนเอง)

นักเร�ยนคิดว�าสิ�งใดควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ�่อสนับสนุนให�
มีการลดการใช�น้ําในระดับที่ใหญ�ข�้นไป 
(ในชุมชนของนักเร�ยน เป�นต�น) นักเร�ยนต�องการระบุถึงใคร
ที่จะให�มาจัดการในเร�่องนี้

ติดป�ายและจดบันทึกโดยอาศัยการสังเกตและบันทึก
ข�อมูลการรั�วซ�มของน้ํา และการไหลออกของน้ํา ที่
ทําให�แรงดันน้ําลดลง

การบร�โภคและการวัดปร�มาณน้ํา: จะต�องดําเนิน
การในสภาวะแวดล�อมที่ผู�ร�วมกิจกรรมกําหนด
ขอบเขตและกรอบระยะเวลาได� ซ�่งจะทําให�ผลที่วัดได�
มีคุณภาพมาตรฐาน

การวัดและการเปร�ยบเทียบปร�มาณ
การไหลออกของน้ํา

ถังน้ําดื่มขนาด 20 ลิตร

น้ําไหลไปไหนบ�าง?

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําสําคัญ

ว�ทยาศาสตร�โลก ความยั�งยืน การบร�โภคน้ํา การบร�โภคน้ํา สุขาภิบาล
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c

เป�าหมาย: ศึกษาว�าน้ําที่ถูกนําไปอุปโภคบร�โภคและถูก
ปล�อยทิ�งมีปร�มาณเท�าไร และลองทําตามแผนประหยัดน้ํา 
จากนั�น นําบอกเล�าเร�่องนี้ให�คนบุคคลรอบข�าง ชุมชน 
และผู�มีอํานาจตัดสินได�รับทราบ

2

3

โดยหลักการ โครงการนี้เป�นการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองขนาด
ย�อม ที่สามารถบูรณาการไปสู�การรณรงค�ขนาดใหญ�ข�้นได� 
กิจกรรมนี้ออกแบบสําหรับการเร�ยนรู�แบบทางไกล ผู�สาธิตทํา
หน�าที่เป�นผู�ให�คําปร�กษาและให�คําแนะนํา โดยให�ผู�ร�วมกิจกรรม
วางแผนปฏิบัติงานส�วนใหญ�ด�วยตนเอง

ผู�ร�วมกิจกรรมจะได�รับชุดคําถามนําเข�าสู�กิจกรรมและกรอบเวลา
ที่กําหนด การให�คําแนะนําควรเป�นไปทีละขั�นตอน ผู�ร�วมกิจกรรม
ควรคํานึงว�าจะออกแบบ “การศึกษาค�นคว�า” ของตนเองอย�างไร
ภายใต�เง�่อนไขเฉพาะตัว (เช�น สภาพความเป�นอยู� การยากง�าย
ในการหาอุปกรณ�วัดปร�มาณ/ปร�มาตร เป�นต�น) จากนั�น ให�ผู�ร�วม
กิจกรรมวางแผนการค�นคว�า ดังนี้:

ควรมีการสร�างแรงจูงใจให�ผู�ร�วมกิจกรรมต�องการที่จะติดต�อกับ
หน�วยงานท�องถิ�น ผู�ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และผู�ที่มีส�วนได�ส�วน
เสียในประเด็นนี้ เพ�่อที่จะเกิดการสื่อสารข�อมูลเช�งลึกร�วมกันและ
เกิดการสนับสนุนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�น้ําในชุมชนของพวก
เขา ดังนั�น ผู�สาธิตจ�งควรจัดเตร�ยมข�อมูลการติดต�อกับหน�วยงาน
ท�องถิ�นไว�ตั�งแต�เนิ�น ๆ เนื่องจากสิ�งนี้จะช�วยให�ขั�นตอนการทํางาน
เป�นไปได�สะดวกข�้น การทําให�ผู�ร�วมกิจกรรมมีความรู�สึกว�าการเร�ยน
รู�และลงมือทําของพวกเขาไม�ได�เป�นเพ�ยงการพัฒนาแต�ในขอบเขต
โรงเร�ยนเท�านั�น แต�ยังมีบทบาทไปจนถึงในระดับการพัฒนาชุมชน
นั�นถือเป�นสิ�งที่สําคัญอย�างมาก

การอภิปรายกันเองระหว�างผู�ร�วมกิจกรรมเป�นสิ�งที่มีคุณค�าอย�าง
มาก  แต�อาจมีข�อจํากัดด�านอุปกรณ�ทางเทคนิคและกรอบระยะ
เวลา หากเป�นไปได� การประชุมหาร�อและอภิปราย (ออนไลน�) กับผู�
มีอํานาจในการตัดสินใจในระดับท�องถิ�นจะช�วยสร�างแรงจูงใจในการ
มีส�วนร�วมของเหล�าผู�ร�วมกิจกรรม

ประเด็นคําถามเพ�่ออภิปราย

การรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช�น้ํา 
หร�อรายช�่อแหล�งข�อมูลคําแนะนําเกี่ยวกับการใช�น้ํา

ผู�แต�ง/แหล�งที่มา
Viola Kessel, Carlos Cortés

การจดบันทึกปร�มาณน้ําที่ทําการสังเกตเพ�่อนํา
ไปสู�การลดการใช�น้ําและการเปลี่ยนเส�นทางของ
ทรัพยากรชนิดนี้ เป�นการปูทางไปสู�การลดการใช�น้ํา
ในครัวเร�อน อีกทั�งยังอาจขยายวงกว�างไปสู�ชุมชนที่มี
ผู�ร�วมโครงการทํากิจกรรมนี้ต�อไป

ภารกิจ

จัดเร�ยงขั�นตอนและวันที่ต�างๆ ที่จะทําการสังเกต 
เพ�่อให�กระบวนการดําเนินไปได� โดยให�คํานึงถึงสถานการณ�
อุปสรรคที่อาจเกิดข�้นในแต�ละครัวเร�อน

ว�ธีการนําข�อมูลที่รวบรวมไว�ไปเผยแพร�สู�ประชาชน: 
การทําแผ�นพับ การทําคลิปว�ดีโอสั�น ๆ บอกเคล็ดลับการ
ประหยัดน้ํา ตัวอย�างเหล�านี้สามารถทําได�โดยการทําแผน
งานขนาดย�อม แต�มีความเป�นไปได�สูงที่จะทําออกมาและ
สอดคล�องกับบร�บทของครัวเร�อนในป�จจุบัน

การนํากิจกรรมไปต�อยอด

น้ําไหลไปไหนบ�าง?

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําสําคัญ

ว�ทยาศาสตร�โลก ความยั�งยืน การบร�โภคน้ํา การบร�โภคน้ํา สุขาภิบาล


