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กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

ค ำน ำ 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษานี้    
เป็นสมุดบันทึกส าหรับท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบ ความรู้    
ความเข้าใจ และฝึกทักษะประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาวัสดุศาสตร์ระดับประถมศึกษา กิจกรรม
ท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละเรื่องโดยกิจกรรม
จะประกอบด้วย  
   1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรม
นี้จะมีแนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายเล่ม  
   2. กิจกรรม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. กิจกรรม การค้นคว้า และแสดงความคิดเห็น 
   4. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่น 
  ส านักงาน กศน. หวังว่าเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบ ปฏิบัติ 
และท ากิจกรรม ตามค าแนะน าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาได้  

 
 

   ส านักงาน กศน.  
 



ข 

ค ำชี้แจงกำรใช้สมุดบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 พว12011 
ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบความรู้พื้นฐาน 
และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มของชุดวิชา หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหา   
ในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละหน่วยลงในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถตรวจแนวค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หากผู้เรียน
ท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้
ซ้ าอีกครั้งจนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยแล้ว ให้ท าแบบทดสอบ    
หลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา 
  ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรู้  
ท่ีคาดหวังของชุดวิชานี้ 



ค 

สารบัญ 

 หน้า 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1.  ขอใดใหความหมายของคําวา “วัสดุศาสตร” ไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ข. เปนการศึกษาโครงสรางของวัสดุแตละชนิด เพื่อนํามาผลิตหรือสรางเปนผลิตภัณฑ 

ค. เปนการศึกษาองคประกอบของวัสดุ เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑหรือสิ่งของเครื่องใช 

ง. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน ตามการ

ออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

 

2. สิ่งใดตอไปน้ีทําจากวัสดุธรรมชาติ 

ก. ขวดนํ้า 

ข. เกาอี้ไม 

ค. ตะกราผา 

ง. กลองดินสอ 

 

3. สิ่งใดตอไปน้ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

ก. ถังนํ้า 

ข. โองน้ํา 

ค. ไมกวาด 

ง. กระถางตนไม 

 

4.  เสื้อกันฝน เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการใชประโยชนของวัสดุในขอใด  

ก.  ผา  

ข.  ยาง  

ค.  กระดาษ 

ง.  พลาสติก 
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5.  ยางพาราสามารถนํามาทําประโยชนไดหลายอยาง ยกเวน ขอใด 

 ก.  ถุงมือ 

 ข.  ยางลบ 

 ค.  ยางรัดของ 

 ง.  ถุงใสอาหาร 

 

6.  วัสดุชนิดใดเมื่อไดรับความรอนจะไมเปลี่ยนแปลงรูปราง 

 ก.  เทียนไข 

 ข.  ดินนํ้ามัน 

 ค.  กระดาษ 

 ง.  ดินเหนียว 

 

7.  จากการศึกษาสมบัติดานความแข็งของวัสดุ สามารถนําไปใชประโยชนในดานใด 

 ก.  การนําเพชรมาใชในการตัดกระจก 

 ข.  การทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

 ค.  การใชเสนเอ็นทําสายเบ็ดตกปลา 

 ง.  การผลิตอุปกรณในครัวเรือน 

 

8.  จากการทดลอง พบวา เมื่อนําวัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ทําใหวัสดุ B เปนรอย และเมื่อนําวัสดุ C 

ไปขูดวัสดุ A  ทําใหวัสดุ  A  เปนรอย ขอใดเรียงลําดับความแข็งของวัสดุจากมากไปนอยได

ถูกตอง 

ก.  A   B   C 

ข.  C   B   A 

ค.  B   A   C 

ง.  C   A   B 

 

 

 



3 

 

9.  ความแตกตางดานการใชงานของถุงกระดาษและถุงพลาสติกแสดงถึงสมบัติดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความเหนียว 

ค.  ความยืดหยุน 

ง.  ความสวยงาม 

 

10.  วัสดุในขอใดที่สามารถรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําไดมากที่สุด เมื่อวัสดุน้ันมีขนาดและ

ความยาวเทากัน 

ก. เสนเอ็น 

ข. เสนไหม 

ค. เชือกฟาง 

ง. ยางรัดของ 

 

11.  การรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําของวัสดุที่มีขนาดและความยาวเทากัน  แสดงถึงสมบัติ

ดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความเหนียว 

ค.  ความยืดหยุน 

ง.  ความหนาแนน 

 

12.  วัสดุชนิดหน่ึงเมื่อถูกแรงกระทําแลวมีการเปลี่ยนรูปรางหรือขนาด และเมื่อหยุดออกแรง   

ก็คืนสภาพเดิม แสดงวาวัสดุน้ันมีสมบัติดานใด 

ก.  การยืดตัว 

ข.  การคลายตัว 

ค.  การคืนสภาพ 

ง.  สภาพยืดหยุน 
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13.  วัสดุในขอใดที่มีสมบัติดานความยืดหยุน 

ก.  ฟองน้ํา 

ข.  เชือกฟาง 

ค.  ดินนํ้ามัน 

ง.  ดินเหนียว  

 

14.  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใชในขอใดใชประโยชนจากสมบัติการนําความรอนของวัสดุ 

 ก.  เครื่องเรือน 

 ข.  เครื่องนอน 

ค.  ภาชนะหุงตม 

ง.  อุปกรณตกแตงบาน 

 

15.  วัสดุในขอใดควรนํามาทําฉนวนความรอน 

ก. ไม 

ข. เงิน 

ค. ทองเหลือง 

ง. อะลูมิเนียม 

 

16.  นําทัพพีที่ทําจากวสัดุ  A และ B  ไปคนแกงที่กําลังเดือด พบวา ทัพพีที่ทําจากวัสดุ A ไม

รูสึกรอนมือ  แตทัพพีที่ทําจากวัสดุ B รูสึกรอนมือ อยากทราบวา ทัพพี A และ B นาจะทํามา

จากวัสดุในขอใดตามลําดับ  

ก. พลาสติก แกว 

ข. แกว พลาสติก 

ค. พลาสติก โลหะ 

ง. โลหะ พลาสติก 
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17.  ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ถาตองการเลือกใชวัสดุที่มีสมบัติในการนําไฟฟา ควรเลือก

วัสดุในขอใด  

 ก.  ผา 

 ข.  แกว 

 ค.  โลหะ 

 ง.  พลาสติก 

 

18.  เพราะเหตุใดจึงใชพลาสติกหุมสายไฟฟา 

ก. เพราะเปนตัวรับพลังงานไฟฟา 

ข. เพราะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี 

ค. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนตัวนําไฟฟา 

ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา 

 

19.  วัสดุในขอใดมีความหนาแนนนอยกวาน้ํา 

ก. กอนหิน 

ข. ลูกแกว 

ค. ตะปู 

ง. โฟม 

 

20.  การทดสอบความหนาแนนของวัสดุสามารถทําไดดวยวิธีการใด 

 ก.  การขูดขีดของวัสดุ 

 ข.  การจมนํ้า – ลอยน้ํา ของวัสดุ 

 ค.  การกลับคืนสูสภาพเดิมของวัสดุ 

 ง.   ความสามารถรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําไดมาก 
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21.  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึงขอใด 

 ก.  ผลิตภัณฑผลิตที่ข้ึนจากวัสดุธรรมชาติ 

 ข.  ผลิตภัณฑที่มีการออกแบบใหสามารถนํากลับมาใชใหมได 

 ค.  ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ 

 ง.  ผลิตภัณฑที่มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีซับซอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 

 

22.  ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ก.  ใบบัวเลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยัดไฟเบอร 5 เพราะชวยประหยัดคา

ไฟฟา       

 ข.  ใบขาวเลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยัดไฟเบอร 1 เพราะชวยลดการใช

พลังงานไฟฟา       

 ค.  ใบตองเลือกซื้อเตาแกสที่มีสัญลักษณฉลากประสทิธิภาพสูง กํากับ เพราะจะไดชวย

อนุรักษพลังงาน 

 ง.  มะลิเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณฉลากสีเขียว เพราะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นคาชนิดเดียวกัน 

 

23.    

 
 

  สัญลักษณนี้หมายถึงขอใด 

 ก.  ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

 ข.  ฉลากที่ใหไวกับผลิตภัณฑที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ค.  ฉลากสินคาที่ผานการรับรองวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยอนุญาตใหใช

สัญลักษณฉลากที่มีสีเขียวติดไวกับผลิตภัณฑ 

ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 
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24.  สัญลักษณ “ฉลากเขียว” ใชไดกับสินคาทุกประเภท ยกเวน สินคาประเภทใด 

ก.  ยาธาตุนํ้าขาว นํ้าอัดลมและปลากระปอง 

ข.  กระติกนํ้ารอน ตูเย็นและหมอหุงขาวไฟฟา  

ค.  เครื่องปรับอากาศ  หลอดผอมและหมอหุงขาวไฟฟา  

ง. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา พัดลมระบายอากาศและโคมไฟ 

 

 

25.                            

 

 
          

        สัญลักษณนี้หมายถึงขอใด 

ก. ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสาํหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

ข.  ฉลากที่ใหไวกับผลิตภัณฑที่มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ค.  ฉลากสินคาที่ผานการรับรองวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยอนุญาตใหใช

สัญลักษณฉลากที่มีสีเขียวติดไวกับผลิตภัณฑ 

ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 
 

26.  ขอใด ไมใช ผลกระทบดานระบบนิเวศที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

ก.  อนงค ทิ้งแบตเตอรรี่โทรศัพทลงในถังสีแดง 

ข.  ยุพา ใชสารเคมีกําจัดหญาในแปลงผักสวนครัว 

ค.  สมศักด์ิ เทน้ําที่ใชซักผาลงแมนํ้าหนาบานทุกวัน 

ง.  ชมพู กําจัดขยะในครัวเรือนดวยวิธีการเผาในที่โลง 
 

27.  บุคคลในขอใดมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ก. สมใจ สงสารคนเก็บขยะจึงชวยเก็บขยะดวย 

ข. สมศักดิ์ ทิ้งขยะลงถังเสมอ แตไมไดแยกขยะกอนท้ิง 

ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

ง. สมพงษ เห็นขยะตกอยูแลวบอกคนเก็บขยะใหมาเก็บไปท้ิง 
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28.  หากรางกายไดรับสารตะกั่ว จะสงผลกระทบตอสุขภาพอยางไร 

 ก.  ปวดศีรษะ หายใจขัด  

 ข.  เกิดตะคริวกินที่แขน ขา 

 ค.  เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 

ง.  ปวดศีรษะ ออนเพลีย  คลื่นไส 

 

29.  บุคคลในขอใด ไม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน  

ก.  นํ้าผึ้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําจัดวัสดุที่ใชแลวใหถูกวิธี 

ข.  นํ้าใจทําการบานเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

ค.  นํ้าตาลซักถามครูผูสอนเรื่องสารอันตรายท่ีสามารถปนเปอนตอสิ่งแวดลอม 

ง.  นํ้าหวานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาวิธีการกําจัดนํ้าเสียในแมนํ้าลําคลอง 

 

30.  ถาคาบีโอดี (BOD) ในนํ้าคลองสูง แสดงวานํ้าคลองมีลักษณะเปนอยางไร 

 ก.  มีคุณภาพดี 

 ข.  อยูในระดับปกติ 

 ค.  นําไปอุปโภคบริโภคได 

 ง.  เกิดสภาพเหม็นเนาไดงาย 

 

31.  หลัก 3R หมายถึงขอใด 

ก. หลักการบริหารจัดการวัสดุเพื่อการใชงาน  

ข. หลักการบํารุงรักษาวัสดุใหสามารถใชงานไดดี 

ค.  หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุท่ีใชแลว 

ง. หลักการจัดการวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 

 

32.  ขอใดใหความหมายของ Reuse ไดถูกตอง 

  ก.  มดซื้อน้ําอัดลมที่เปนขวดแลวคืนได 

ข.  นอยนําปนโตไปใสอาหารแทนการใชกลองโฟม 

ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

ง.  แกวเลือกซื้อนํ้ารีดผาชนิดเติมแทนการแบบเปนขวด 
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33.  ขอใดใหความหมายของ Recycle ไดถูกตอง 

ก. นกนําซองกาแฟมาทําตะกราใสของ 

ข. จอยยืมหนังสือนิทานจากหองสมุดประชาชน 

ค. จอรนนําขวดน้ําพลาสติกที่ใชแลวไปลางแลวนํากลับมาใชใหม 

ง. นํ้านําขวดแกวที่ใชแลว ไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

 

34.  การใชถุงผาไปจายตลาดตรงกับหลักการจัดการ 3R ขอใด 

  ก.  Reuse  

  ข.  Return 

  ค.  Reduce 

  ง.  Recycle  

 

35.  บุคคลในขอใดปฏิบัติตนตามหลักการใชนอยหรือลดการใช (Reduce) ไดถูกตอง 

ก.  อํานวย นําสิ่งของท่ีใชแลวมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก  

 ข.  อําพล  เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง 

 ค.  อํานาจ  นําถุงกระดาษที่เคยใสของแตยังมีสภาพดีกลับมาใชประโยชนใหม 

 ง.  อําไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายช้ัน 

 

36.  วัสดุในขอใดใชระยะเวลายอยสลายมากกวา 500 ป 

  ก.  ถุงพลาสติก 

  ข.  รองเทาหนัง 

  ค.  โฟมบรรจุอาหาร 

  ง.  กระปองอะลูมิเนียม 

 

37.  ขอใดกลาวถูกตอง 

ก.  ขวดแกว ไมสามารถยอยสลายไดเลย 

ข.  ไม สามารถยอยสลายไดภายใน 5 ป 

ค.  ผาฝาย สามารถยอยสลายไดภายใน 1 ป 

ง.  กระดาษ สามารถยอยสลายไดภายใน  1 เดือน 



10 

 

38.  ขอใดเปนวิธีการกําจัดวัสดุที่ใชแลวที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

 ก.  อวนนําเสื้อผาที่ใสแลวไปทําการฝงกลบ  

 ข.  หนอยนําถุงพลาสติกท่ีใชแลวไปเผากลางแจง   

 ค.  จอยนําเศษอิฐที่เหลือจากการสรางบานไปทิ้งในทะเล   

 ง.  เบนซนําเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหารไปทิ้งไวบนดิน  

 

39.  ขอดีของการกําจัดวัสดุท่ีใชแลวโดยใชเตาเผา คือขอใด 

 ก. เปนระบบที่ไมยุงยากซับซอน 

 ข. ไมมีเศษเหลือตกคางที่จะตองนําไปกําจัดตอไป 

 ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

 ง.  สามารถกําจัดวัสดุไดทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวนของเสียอันตรายและของเสียติดเช้ือ 

 

40.  เพราะเหตุใดการกําจัดวัสดุท่ีใชแลวโดยวิธีการฝงกลบแบบพื้นราบจึงจําเปนตองทําคันดิน

ตามแนวขอบพื้นที่   

 ก.  เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนตอนํ้าใตดิน 

 ข.  เพื่อปองกันแมลง และสัตวที่เปนพาหนะนําโรค 

 ค.  เพื่อปองกันการปนเปอนของนํ้าเสียจากวัสดุท่ีใชแลวลงสูน้ําใตดิน  

 ง.  เพื่อปองกันนํ้าเสียที่เกิดจากการยอยสลายของวัสดุไมใหซึมออกมาดานนอก 
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กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1 

วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 

ชื่อ – สกุล………………………………………………………...…. เลขที่ ……………………….  
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะน าไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1.   
อธบิายความหมายของวัสดุศาสตร์ มาพอสังเขป 

 

…………………………………………………………………………………………….............................................. 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมที่ 2 

2.1  อธิบายความหมายของวัสดธุรรมชาติ พร้อมยกตัวอย่าง  5 อย่าง     
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

2.2  อธิบายความหมายของวัสดุสังเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่าง  5 อย่าง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 
วิเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่อไปนี้แล้วเขียนเคร่ืองหมายถูก  ลงในตารางประเภท

ของวัสดุให้ถูกต้อง 
 

สิ่งของเคร่ืองใช้ ท าจากวัสดุ 
ประเภทวัสด ุ

วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห ์
1.  

 
 

  

2.  
 
 
 

   

3. 
 

 
 

   

4. 
 
 
 

   

5.   
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กิจกรรมที่ 4 
จับคูก่ารน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุท่ีมีความยืดหยุ่น 

2. วัสดุท่ีมีความแข็ง   
 

3. วัสดุท่ีมีความเหนียว 
 

4. วัสดุท่ีมีสมบัติน าความ   
ร้อน 
 

5. วัสดุท่ีมีสมบัติน าไฟฟ้า 
 

ก. ท าภาชนะหุงต้ม เชน่ หม้อ 

กระทะ กาต้มน้ า 

ข. ท าของเล่นและของใช้ต่าง ๆ 

เช่น ยางรัดของ   

ค. ท าโครงสร้างอาคาร เครื่องบิน 

รถยนต์ เครื่องมือช่างต่าง ๆ  

 

จ. ท าโซ่ รอก เส้นลวด มุ้งลวด  

ภาชนะต่าง ๆ สายเบ็ดตกปลา ขึงไม้

เทนนิส ไม้แบดมินตัน  

 

ง. ท าสายไฟ ปลั๊กไฟ ส่วนประกอบของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 5 
ให้ผู้เรียนยกตัวอยา่งการน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไม้ 

ผ้าทอหรือสิ่งทอ 

แก้ว 

โลหะ พลาสติก 

ยาง 
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กิจกรรมการเรียนรูห้น่วยที่ 2   
สมบัติของวสัด ุ

 
ชื่อ – สกุล …………………………………………….……………………….. เลขที่ …………………………….. 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะน าไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 
กิจกรรมที่  1 ความแข็ง 

ใหผู้้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความแข็ง  แล้วบันทึกผล 
อุปกรณ์ 

1. ยางลบ 
2. ไม้บรรทัดเหล็ก 
3. ไม้ 

วิธีการทดลอง 
1. ใหผู้้เรียนแต่ละคนน าอุปกรณ์ขึ้นมาวางบนโต๊ะ  
2. ใช้ยางลบถูบนไม้บรรทัดเหล็ก และถูบนไม้ สังเกตรอยบนไม้บรรทัดเหล็ก และ

รอยบนไม้ 
3. ใช้ขอบไม้บรรทัดเหล็กขูดยางลบ และขูดบนไม้ สังเกตรอยบนยางลบ และ 

รอยบนไม้ 
4. ใชไ้ม้ขูดบนยางลบ และขูดบนไม้บรรทัดเหล็ก สังเกตรอยบนยางลบและรอย 

บนไม้บรรทัดเหล็ก 
5. เปรียบเทียบรอยท่ีเกิดขึ้นบนวัตถุท้ัง 3 ชนิด 
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บันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกต การทดลอง ผลการสังเกต 
1. ใช้ยางลบถูบน 
ไม้บรรทัดเหล็ก 

……………………..… 
………………………… 

ใช้ยางลบถูบนไม้ 
 

……………………..…
………………………… 

2. ใชข้อบไม้บรรทัดเหล็ก
ขูดยางลบ 

……………………..… 
………………………… 

ใช้ขอบไม้บรรทัดเหล็ก
ขูดบนไม ้

……………………..… 
………………………… 

3. ใชไ้ม้ขูดบนยางลบ ……………………..… 
………………………… 

ใชไ้ม้ขูดบน 
ไม้บรรทัดเหล็ก 

……………………..… 
………………………… 

 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค าถามประกอบกิจกรรม 
1.  วัสดุชนิดใดมีความแข็งน้อยท่ีสุด สังเกตจากอะไร 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2.  วัสดุชนดิใดมีความแข็งมากที่สุด สังเกตจากอะไร 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. ยกตัวอย่างของใช้ท่ีท าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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กลุ่มที…่………………………… 
สมาชิกกลุ่ม   1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………. เลขที…่………………………… 
         2.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่…………………………… 
 3. ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที…่………………………… 
 
กิจกรรมที่ 2  ความเหนียว 

  ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความเหนียว แล้วบันทึกผล 
การทดลอง 
 

อุปกรณ์ 
1. ไม้ยาว      
2. ขอเกี่ยว 
3. เชือกฟาง 
4. เส้นด้าย 
5. เส้นเอ็น 
6. ถุงทราย 

 
วิธีการทดลอง 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละเท่า ๆ กันแล้วน าวัสดุที่จะมาทดสอบ ได้แก่ เชือกฟาง 
เส้นด้าย และเส้นเอ็น ให้มีความยาวเท่า ๆ กัน 

2. พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ  
3. ผูกเชือกฟาง เส้นด้าย และเส้นเอ็น กับไม้ ส่วนปลายด้านล่างผูกติดกับขอเกี่ยว 
4. แขวนถุงทรายท่ีขอเกี่ยว ทีละถุงจนเชือกฟาง เส้นด้าย และเส้นเอ็น ขาด  

นับจ านวนถุงทรายท้ังหมด บันทึกผล 
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บันทึกผลการทดลอง 

วัสด ุ จ านวนถุงทราย (ถุง) 
1. เชือกฟาง  
2. เส้นด้าย  
3. เส้นเอ็น  

 
สรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าถามประกอบกิจกรรม 

1.  วัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากท่ีสุด 
......................................................................................................................................................

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

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

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

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

2. วิธีท่ีใช้ทดสอบความเหนียว ในกิจกรรมนี้คืออะไร 
......................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กลุ่มที…่………………………… 
สมาชิกกลุ่ม   1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………. เลขที…่……………………… 
         2.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 

   3.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 
 
กิจกรรมที่ 3  ความยืดหยุ่น 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความยืดหยุ่น แล้วบันทึกผล
การทดลอง 

 

อุปกรณ์ 
1.  ไม้ 
2.  เชือก 
3.  ยางรัดของ 
4.  ถุงพลาสติก 
5.  ลูกโป่งใบใหญ่ 
6.  ไม้บรรทัด 
 

วิธีการทดลอง 
1. ผู้เรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน 
2. ใหผู้้เรียนน าวัสดุท่ีครูมอบหมายให้ น ามาตัดและวัดขนาดให้ได้ความยาวชิ้นละ 

10  เซนติเมตร 
3.  ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของวัสดุทั้งหมดแล้วบันทึกผลลงในบันทึกผล 

การทดลอง 
4.  ใช้นิว้กดปลายด้านหนึ่งของวัสดุ แล้วดึงปลายอีกด้านหนึง่ของวัสดุจนสุดแรง  

และให้เพือ่นใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของวัสดุขณะดึง แล้วบันทึกผล 
5.  ค่อย ๆ ปล่อยมือออก แล้ววัดความยาวของวัสดุอีกครั้ง 
6.  ท าการทดลองในข้อ 3 – 5  แต่เปลี่ยนวัสดุตามท่ีผู้เรียนเตรียมมา (ไม้ เชือก 

ยางรัดของ ถุงพลาสติก ลูกโป่งใบใหญ่) 
7. บันทึกผลการทดลอง 
8. สรุปผลการทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 
 

ชนิดของวัสด ุ เร่ิมต้น (ชม.) 
ความยาว (ชม.) 

ขณะดึง หลังจากปล่อย 

ไม้ 
   เชือก 

   ยางรัดของ 

   ถุงพลาสติก 

   ลูกโป่งใบใหญ่ 
    

สรปุผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามประกอบกิจกรรม 

1. วัสดุชนิดใดบ้างท่ีขณะออกแรงดึงแล้ว ความยาวเปลี่ยนไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใด “ความยาวขณะดึงของวัสดุไม่เท่ากัน” 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วัสดุมีสภาพอย่างไรถ้าความยาวของวัสดุก่อนออกแรงกระท าเท่ากับความยาวของวัสดุ 
หลังออกแรงกระท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  วัสดุมีสภาพอย่างไร ถ้าความยาวของวัสดุหลังออกแรงกระท ายาว กว่าก่อนออกแรงกระท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ถ้าผูเ้รียนมีความจ าเป็น หรือต้องการท่ีจะใช้วัสดุท่ีมีอยู่ในการทดลองเพื่อใช้รัดถุงใส่ของ 
ผูเ้รียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใด เพราะอะไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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กลุ่มที…่………………………… 
สมาชิกกลุ่ม   1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………. เลขที…่……………………… 
         2.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 

   3.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 
 

กิจกรรมที่ 4  การน าความร้อน 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติการน าความร้อน  แล้วบันทึกผล 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. แก้วน้ า 
2. ช้อนพลาสติก 
3. ช้อนโลหะ 
4. ตะเกียบ 

 

วิธีการทดลอง 
1.  ผู้เรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน 
2.  ให้แต่ละกลุ่มเทน้ าร้อนใส่แก้วอย่างระมัดระวังจนเกือบเต็มแก้ว 
3.  น าช้อนพลาสติก ช้อนโลหะ และตะเกียบ แช่ลงในแก้วน้ าร้อนท้ิงไว้สักครู่ 
4.  จับปลายช้อนพลาสติก ปลายช้อนโลหะ และปลายตะเกียบ  เปรียบเทียบความรู้สึก

ว่าร้อนหรือไม่ จากนั้นบันทึกผล 
 

บันทึกผลการทดลอง 
 

การทดลอง 
ความรู้สึกขณะจับวัตถุ 

ร้อน ไม่ร้อน 
1. จับปลายช้อนพลาสติก     
2. จับปลายช้อนโลหะ 

  3. จับปลายตะเกียบ 
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สรุปผลการทดลอง 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
 
ค าถามประกอบกิจกรรม 

1. จากการทดลองวัสดุชนิดใดน าความร้อนได้ดีที่สุด  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  จากการทดลองวัสดุชนิดใดไม่น าความร้อน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  วัสดุท่ีความร้อนผ่านได้ดี เรียกว่าอะไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  วัสดุท่ีไม่น าความร้อนหรือน าความร้อนน้อย เรียกว่าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ผู้เรยีนคิดว่าเพราะเหตุใดวัสดุจึงมีความร้อนไม่เท่ากัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กลุ่มที…่………………………… 

สมาชิกกลุ่ม   1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………. เลขที…่……………………… 
         2.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 

   3.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 
 

กิจกรรมที่ 5  การน าไฟฟ้า 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติการน าไฟฟ้าของวัสดุแล้ว
บันทึกผล 

 

อุปกรณ์ 
1. ชุดวงจรไฟฟ้า  
2. ช้อนโลหะ  
3. ตะเกียบ 
4. เหรียญบาท 
5. ไม้บรรทัดเหล็ก 
6. ไม้บรรทัดพลาสติก 
7. ดินสอ 
8. คลิปเสียบกระดาษ 
9. ปากกา 
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วิธีการทดลอง 
1. ผู้เรียนน าวัสดุแต่ละอย่างมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าท่ีเตรียมไว้ ดังภาพ  สังเกต 

ท่ีหลอดไฟ 
2. บันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการทดลอง 

วัสด ุ
ผลการสังเกตที่หลอดไฟ 

หลอดไฟสว่าง หลอดไฟไม่สว่าง 
1. ช้อนโลหะ  

 
 

2. ตะเกียบ 
 

 

3. เหรียญบาท 
 

 

4. ไม้บรรทัดเหล็ก 
 

 

5. ไม้บรรทัดพลาสติก 
 

 

6. ดินสอ 
 

 

7. แก้ว 
 

 

8. ปากกา 
 

 

 
 
 

การต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อทดลอง 
 

หลอดไฟ 

วัสดุท่ีน ามาทดลอง 

ถ่ายไฟฉาย 
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สรุปผลการทดลอง 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………… 
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 

1. จากการทดลองวัสดุใดจัดว่าเป็นตัวน าไฟฟ้าและวัสดุใดจัดว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
2.  วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วัสดุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  เรียกว่าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เพราะเหตุใดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงต้องหุ้มด้วยพลาสติก 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กลุ่มที…่………………………… 

สมาชิกกลุ่ม   1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………. เลขที…่……………………… 
         2.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 

   3.  ชื่อ – สกุล ………………………………………….…………. เลขที่………………………… 
 

กิจกรรมที่  6 ความหนาแน่น 

   ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความหนาแน่น  แล้วบันทึกผล 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. แผ่นไม ้
2. ก้อนหิน 
3. ฟองน้ า 
4. โฟม 
5. ตะป ู
6. อ่างน้ า  

 

วิธีการทดลอง 
 1.  ใส่น้ าลงในอ่างน้ าประมาณ 3 ใน 4 ส่วน 
 2.  น าวัสดุที่เตรียมมาใส่ลงไปในอ่างน้ าทีละชิ้น สังเกตการจม – การลอย ของวัสดุ
แต่ละชนิด 
 3.  บันทึกผลการทดลอง 
 

ผลการทดลอง 
 

 

 
 
 
 
 
 

วัสด ุ
ผลการสังเกต 

จมน้ า ลอยน้ า 
1. แผ่นไม้  

 
 

2. ก้อนหิน 
 

 

3. ฟองน้ า 
 

 

4. โฟม 
 

 

5. ตะปู 
 

 



28 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………..……………………………………………………………………………….………………..…… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………….……… 
……………………………..………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………..……………………………………………………………………………….…………….……… 
……………………………..………………………………………………………………………………………..…………… 
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใด วัสดุจึงมีการจมน้ าและลอยน้ าได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
2.  จากการทดลอง ถ้าผูเ้รียนมีความจ าเป็นต้องข้ามแม่น้ าไปอีกฝั่งหนึ่ง ผูเ้รียนจะเลือกใช้วัสดุ
ชนิดใดเพ่ือท าอุปกรณ์ช่วย เพราะอะไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3  
การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ 

 

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………. เลขที่ ………………………….. 
 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะน าไว้ 

ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 
 1.1 จงอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2  หากผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง 
จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่  2 
 จงบอกความหมายของสัญลักษณ์ต่อไปนี้ พร้อมท้ังอธิบายวิธีการน าไปใชก้ับสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน มาพอเข้าใจ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย น าไปใช้กับสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภท 

  

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

………………………………………..... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
…..……………………………………. 
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กิจกรรมที่ 3 
จงอธิบายผลกระทบจากการท้ิงวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีไม่ถูกวิธ ีต่อไปนี ้

 

3.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.3  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 4  
 หากร่างกายได้รับสารพิษอันตราย  จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง  

จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารท าความเย็น                                              
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………. 
 

ตะกั่ว                                              
………………………………………
………………………………………
………………………………………

…. 
 

โครเมียม                                              
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………. 
 

ปรอท                                             
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………. 
 นิกเกิล                                            

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

……………………. 
 

แคดเมียม                                           
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………. 
 

โปรมีน                                          
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………. 
 

สารหนู                                             
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……. 
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กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 4   
การจัดการและก าจัดวสัดุที่ใช้แล้ว 

 

ชื่อ – สกุล ……………………………………..……………………………………..เลขที่ ………………………. 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะน าไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 
1.  จงอธิบายความหมายของหลัก 3R  

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

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

2.  จงอธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R ต่อไปนี ้
 2.1  การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) มีวิธีการปฏิบัติดังนี ้

..................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2.2  การใช้ซ้ า (Reuse)   มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
..................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  2.3  การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มวีิธีการปฏิบัติดังนี้ 
..................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 2 
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 

และชุมชนด้วยหลัก 3R อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ 3   
จากการศึกษาเรื่อง ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุ ใหผู้้เรียนน าตัวอักษรท่ีอยู่

ด้านหน้าค าตอบด้านขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง 
 

………………1.  เปลือกส้ม ก.  5 วัน – 1 เดือน 
..................2.  ก้นกรองบุหรี ่ ข.  3  เดือน 
..................3.  ถุงพลาสติก ค.  2 - 5 เดือน  
..................4.  เศษพืชผัก ง.  6  เดือน 
..................5.  โฟม จ.  5  ปี 
..................6.  ผ้าอ้อมเด็กชนิดส าเร็จรูป ฉ.  12 – 15 ปี 
..................7.  รองเท้าหนัง ช.  25 – 40 ปี 
..................8.  ขวดพลาสติก ซ.  80 – 100  ปี 
..................9.  เศษกระดาษ ฌ.  450  ปี 
.................10.  กระป๋องอลูมิเนียม ญ.  450  ปี 
.................11.  ใบไม้ ฐ.  500  ปี 
.................12.  กล่องนมเคลือบพลาสติก ณ. ไม่ย่อยสลาย 
.................13.  เชือก ด.  1- 5 เดือน 
.................14.  ผ้าฝ้าย ต.  13 ปี 
.................15.  ไม้ ถ.  3 - 14 เดือน 
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กิจกรรมที่ 4 
1.  จงอธิบายวิธีการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว  ด้วยวิธีการต่อไปนี ้

1.1  การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตาเผา 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
  1.2  การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยวิธีการฝังกลบ  
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 5 
หากผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ด าเนินการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในชุมชน ผู้เรียนจะ

เลือกวิธีการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วด้วยวิธีการใด เพราะเหตุใด   
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. ขอใดใหความหมายของคําวา “วัสดุศาสตร” ไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ข. เปนการศึกษาโครงสรางของวัสดุแตละชนิด เพื่อนํามาผลิตหรือสรางเปนผลิตภัณฑ 

ค. เปนการศึกษาองคประกอบของวัสดุ เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑหรือสิ่งของเครื่องใช 

ง. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน ตามการ

ออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

 

2.  ยางพาราสามารถนํามาทําประโยชนไดหลายอยาง ยกเวน ขอใด 

 ก.  ถุงมือ 

 ข.  ยางลบ 

 ค.  ยางรัดของ 

 ง.  ถุงใสอาหาร 

 

3.  สิ่งใดตอไปน้ีทําจากวัสดุธรรมชาติ 

ก.  ขวดน้ํา 

ข.  เกาอี้ไม 

 ค.  ตะกราผา 

 ง.  กลองดินสอ 

 

4.  สิ่งใดตอไปน้ีทําจากวัสดุสังเคราะห 

ก.  ถังนํ้า 

ข.  โองนํ้า 

ค.  ไมกวาด 

ง.  กระถางตนไม 
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5.  เสื้อกันฝน เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการใชประโยชนของวัสดุในขอใด  

ก.  ผา  

ข.  ยาง  

ค.  กระดาษ 

ง.  พลาสติก 

 

6.  วัสดุชนิดใดเมื่อไดรับความรอนจะไมเปลี่ยนแปลงรูปราง 

 ก.  เทียนไข 

 ข.  ดินนํ้ามัน 

 ค.  กระดาษ 

 ง.  ดินเหนียว 

 

7.  จากการศึกษาสมบัติดานความแข็งของวัสดุ สามารถนําไปใชประโยชนในดานใด 

 ก.  การนําเพชรมาใชในการตัดกระจก 

 ข.  การทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

 ค.  การใชเสนเอ็นทําสายเบ็ดตกปลา 

 ง.  การผลิตอุปกรณในครัวเรือน 

 

8.  จากการทดลอง พบวา เมื่อนําวัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ทําใหวัสดุ B เปนรอย และเมื่อนําวัสดุ C 

ไปขูดวัสดุ A  ทําใหวัสดุ  A  เปนรอย ขอใดเรียงลําดับความแข็งของวัสดุจากมากไปนอยได

ถูกตอง 

ก.  A   B   C 

ข.  C   B   A 

ค.  B   A   C 

ง.  C   A   B 
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9.  การรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําของวัสดุที่มีขนาดและความยาวเทากัน  แสดงถึงสมบัติ

ดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความเหนียว 

ค.  ความยืดหยุน 

ง.  ความหนาแนน 

 

10.  ความแตกตางดานการใชงานของถุงกระดาษและถุงพลาสติกแสดงถึงสมบัติดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความเหนียว 

ค.  ความยืดหยุน 

ง.  ความสวยงาม 

 

11.  วัสดุในขอใดที่สามารถรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําไดมากที่สุด เมื่อวัสดุน้ันมีขนาดและ

ความยาวเทากัน 

ก. เสนเอ็น 

ข. เสนไหม 

ค. เชือกฟาง 

ง. ยางรัดของ 

 

12.  วัสดุชนิดหน่ึงเมื่อถูกแรงกระทําแลวมีการเปลี่ยนรูปรางหรือขนาด และเมื่อหยุดออกแรง   

ก็คืนสภาพเดิม แสดงวาวัสดุน้ันมีสมบัติดานใด 

ก.  การยืดตัว 

ข.  การคลายตัว 

ค.  การคืนสภาพ 

ง.  สภาพยืดหยุน 
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13.  วัสดุในขอใดที่มีสมบัติดานความยืดหยุน 

ก.  ฟองน้ํา 

ข.  เชือกฟาง 

ค.  ดินนํ้ามัน 

ง.  ดินเหนียว  

 

14.  วัสดุในขอใดควรนํามาทําฉนวนความรอน 

ก. ไม 

ข. เงิน 

ค. ทองเหลือง 

ง. อะลูมิเนียม 

 

15.  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใชในขอใดใชประโยชนจากสมบัติการนําความรอนของวัสดุ 

 ก.  เครื่องเรือน 

 ข.  เครื่องนอน 

ค.  ภาชนะหุงตม 

ง.  อุปกรณตกแตงบาน 

 

16.  นําทัพพีที่ทําจากวสัดุ  A และ B  ไปคนแกงที่กําลังเดือด พบวา ทัพพีที่ทําจากวัสดุ A ไม

รูสึกรอนมือ  แตทัพพีที่ทําจากวัสดุ B รูสึกรอนมือ อยากทราบวา ทัพพี A และ B นาจะทํามา

จากวัสดุในขอใดตามลําดับ  

ก. พลาสติก แกว 

ข. แกว พลาสติก 

ค. พลาสติก โลหะ 

ง. โลหะ พลาสติก 
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17.  ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ถาตองการเลือกใชวัสดุที่มีสมบัติในการนําไฟฟา ควรเลือก

วัสดุในขอใด  

 ก.  ผา 

 ข.  แกว 

 ค.  โลหะ 

 ง.  พลาสติก 

 

18.  เพราะเหตุใดจึงใชพลาสติกหุมสายไฟฟา 

ก. เพราะเปนตัวรับพลังงานไฟฟา 

ข. เพราะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี 

ค. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนตัวนําไฟฟา 

ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา 

 

19.  การทดสอบความหนาแนนของวัสดุสามารถทําไดดวยวิธีการใด 

 ก.  การขูดขีดของวัสดุ 

 ข.  การจมนํ้า – ลอยน้ํา ของวัสดุ 

 ค.  การกลับคืนสูสภาพเดิมของวัสดุ 

 ง.   ความสามารถรับแรงหรือนํ้าหนักที่มากระทําไดมาก 

 

20.  วัสดุในขอใดมีความหนาแนนนอยกวาน้ํา 

ก. กอนหิน 

ข. ลูกแกว 

ค. ตะปู 

ง. โฟม 
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21.  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึงขอใด 

 ก.  ผลิตภัณฑผลิตที่ข้ึนจากวัสดุธรรมชาติ 

 ข.  ผลิตภัณฑที่มีการออกแบบใหสามารถนํากลับมาใชใหมได 

 ค.  ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ 

 ง.  ผลิตภัณฑที่มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีซับซอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 

 

22.  ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ก.  ใบบัวเลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยัดไฟเบอร 5 เพราะชวยประหยัดคา

ไฟฟา       

 ข.  ใบขาวเลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยัดไฟเบอร 1 เพราะชวยลดการใช

พลังงานไฟฟา       

 ค.  ใบตองเลือกซื้อเตาแกสที่มีสัญลักษณฉลากประสทิธิภาพสูง กํากับ เพราะจะไดชวย

อนุรักษพลังงาน 

 ง.  มะลิเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณฉลากสีเขียว เพราะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นคาชนิดเดียวกัน 

 

23.  สัญลักษณ “ฉลากเขียว” ใชไดกับสินคาทุกประเภท ยกเวน สินคาประเภทใด 

ก.  ยาธาตุนํ้าขาว นํ้าอัดลมและปลากระปอง 

ข.  กระติกนํ้ารอน ตูเย็นและหมอหุงขาวไฟฟา  

ค.  เครื่องปรับอากาศ  หลอดผอมและหมอหุงขาวไฟฟา  

ง. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา พัดลมระบายอากาศและโคมไฟ 
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24.   

  

 

สัญลักษณนี้หมายถึงขอใด 

 ก.  ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

 ข.  ฉลากที่ใหไวกับผลิตภัณฑที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ค.  ฉลากสินคาที่ผานการรับรองวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยอนุญาตใหใช

สัญลักษณฉลากที่มีสีเขียวติดไวกับผลิตภัณฑ 

ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

 

25.                            

 

 
          

         

สัญลักษณนี้หมายถึงขอใด 

ก. ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสาํหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

ข.  ฉลากที่ใหไวกับผลิตภัณฑที่มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ค.  ฉลากสินคาที่ผานการรับรองวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยอนุญาตใหใช

สัญลักษณฉลากที่มีสีเขียวติดไวกับผลิตภัณฑ 

ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 
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26.  ขอใด ไมใช ผลกระทบดานระบบนิเวศที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

ก.  อนงคทิ้งแบตเตอรรี่โทรศัพทลงในถังสีแดง 

ข.  ยุพาใชสารเคมีกําจัดหญาในแปลงผักสวนครัว 

ค.  สมศักด์ิเทนํ้าที่ใชซักผาลงแมนํ้าหนาบานทุกวัน 

ง.  ชมภูกําจัดขยะในครัวเรือนดวยวิธีการเผาในที่โลง 

 

27.  บุคคลในขอใดมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ก. สมใจ สงสารคนเก็บขยะจึงชวยเก็บขยะดวย 

ข. สมศักดิ์ ทิ้งขยะลงถังเสมอ แตไมไดแยกขยะกอนท้ิง 

ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

ง. สมพงษ เห็นขยะตกอยูแลวบอกคนเก็บขยะใหมาเก็บไปท้ิง 

 

28.  บุคคลในขอใด ไม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน  

ก.  นํ้าผึ้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําจัดวัสดุที่ใชแลวใหถูกวิธี 

ข.  นํ้าใจทําการบานเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

ค.  นํ้าตาลซักถามครูผูสอนเรื่องสารอันตรายท่ีสามารถปนเปอนตอสิ่งแวดลอม 

ง.  นํ้าหวานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาวิธีการกําจัดนํ้าเสียในแมนํ้าลําคลอง 

 

29.  ถาคาบีโอดี (BOD) ในนํ้าคลองสูง แสดงวานํ้าคลองมีลักษณะเปนอยางไร 

 ก.  มีคุณภาพดี 

 ข.  อยูในระดับปกติ 

 ค.  นําไปอุปโภคบริโภคได 

 ง.  เกิดสภาพเหม็นเนาไดงาย 

 

30.  หากรางกายไดรับสารตะกั่ว จะสงผลกระทบตอสุขภาพอยางไร 

 ก.  ปวดศีรษะ หายใจขัด  

 ข.  เกิดตะคริวกินที่แขน ขา 

 ค.  เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 

ง.  ปวดศีรษะ ออนเพลีย  คลื่นไส 
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31.  หลัก 3R หมายถึงขอใด 

ก. หลักการบริหารจัดการวัสดุเพื่อการใชงาน  

ข. หลักการบํารุงรักษาวัสดุใหสามารถใชงานไดดี 

ค.  หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุท่ีใชแลว 

ง. หลักการจัดการวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 

 

32.  ขอใดใหความหมายของ Reuse ไดถูกตอง 

  ก.  มดซื้อน้ําอัดลมที่เปนขวดแลวคืนได 

ข.  นอยนําปนโตไปใสอาหารแทนการใชกลองโฟม 

ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

ง.  แกวเลือกซื้อนํ้ารีดผาชนิดเติมแทนการแบบเปนขวด 

 

33.  การใชถุงผาไปจายตลาดตรงกับหลักการจัดการ 3R ขอใด 

  ก.  Reuse  

  ข.  Return 

  ค.  Reduce 

  ง.  Recycle  

 

34.  ขอใดใหความหมายของ Recycle ไดถูกตอง 

ก. นกนําซองกาแฟมาทําตะกราใสของ 

ข. จอยยืมหนังสือนิทานจากหองสมุดประชาชน 

ค. จอรนนําขวดน้ําพลาสติกที่ใชแลวไปลางแลวนํากลับมาใชใหม 

ง. นํ้านําขวดแกวที่ใชแลว ไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

 

35.  บุคคลในขอใดปฏิบัติตนตามหลักการใชนอยหรือลดการใช (Reduce) ไดถูกตอง 

ก.  อํานวย นําสิ่งของท่ีใชแลวมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก  

 ข.  อําพล  เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง 

 ค.  อํานาจ  นําถุงกระดาษที่เคยใสของแตยังมีสภาพดีกลับมาใชประโยชนใหม 

 ง.  อําไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายช้ัน 
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36.  วัสดุในขอใดใชระยะเวลายอยสลายมากกวา 500 ป 

  ก.  ถุงพลาสติก 

  ข.  รองเทาหนัง 

  ค.  โฟมบรรจุอาหาร 

  ง.  กระปองอะลูมิเนียม 

 

37.  ขอใดกลาวถูกตอง 

ก.  ขวดแกว ไมสามารถยอยสลายไดเลย 

ข.  ไม สามารถยอยสลายไดภายใน 5 ป 

ค.  ผาฝาย สามารถยอยสลายไดภายใน 1 ป 

ง.  กระดาษ สามารถยอยสลายไดภายใน  1 เดือน 

 

38. ขอดีของการกําจัดวัสดุท่ีใชแลวโดยใชเตาเผา คือขอใด 

 ก. เปนระบบที่ไมยุงยากซับซอน 

 ข. ไมมีเศษเหลือตกคางที่จะตองนําไปกําจัดตอไป 

 ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

 ง.  สามารถกําจัดวัสดุไดทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวนของเสียอันตรายและของเสียติดเช้ือ 

 

39.  ขอใดเปนวิธีการกําจัดวัสดุที่ใชแลวที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

 ก.  อวนนําเศษผาที่ใชไมไดแลวไปทําการฝงกลบ  

 ข.  หนอยนําถุงพลาสติกท่ีใชแลวไปเผากลางแจง   

 ค.  จอยนําเศษอิฐที่เหลือจากการสรางบานไปทิ้งในทะเล   

 ง.  เบนซนําเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหารไปทิ้งไวบนดิน  
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40.  เพราะเหตุใดการกําจัดวัสดุท่ีใชแลวโดยวิธีการฝงกลบแบบพื้นราบจึงจําเปนตองทําคันดิน

ตามแนวขอบพื้นที่   

 ก.  เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนตอนํ้าใตดิน 

 ข.  เพื่อปองกันแมลง และสัตวที่เปนพาหนะนําโรค 

 ค.  เพื่อปองกันการปนเปอนของนํ้าเสียจากวัสดุท่ีใชแลวลงสูน้ําใตดิน  

 ง.  เพื่อปองกันนํ้าเสียที่เกิดจากการยอยสลายของวัสดุไมใหซึมออกมาดานนอก 
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เฉลยและแนวตอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยท่ี 1   
 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 
กิจกรรมที่ 1  

อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ มาพอสังเขป 
 ตอบ   

   วัสดุศาสตร์ หมายถึง การศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้
ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ 

 
กิจกรรมที่ 2   

2.1  อธิบายความหมายของวัสดุธรรมชาติ พร้อมยกตัวอย่าง  5 อย่าง   
 ตอบ 

 วัสดุธรรมชาติ  หมายถึง วัสดุท่ีได้มาจากส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น  
 1.  วัสดุท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย ขนสัตว์ ใยไหม และ 

หนังสัตว์ เป็นต้น   
2.  วัสดุท่ีได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดินเหนียว หินปูน ศิลาแลง กรวด และ

ทราย เป็นต้น 
(ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากนี้ได้) 
 
2.2  อธิบายความหมายของวัสดุสังเคราะห์ พร้อมยกตัวอย่าง  5 อย่าง 
ตอบ 

  วัสดุสังเคราะห์  หมายถึง วัสดุท่ีเกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น พลาสติก 
เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ โฟม และผงซักฟอก เป็นต้น 

(ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากนี้ได้) 
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กิจกรรมที่ 3 
วิเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่อไปนี้แล้วเขียนเคร่ืองหมายถูก  ลงในตารางประเภท

ของวัสดุให้ถูกต้อง 
 ตอบ 
  

สิ่งของเคร่ืองใช้ ท าจากวัสดุ 
ประเภทวัสด ุ

วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ 
1. 

โลหะ   

2.  
 
 
 

ดินเผา   

3. 
 

 
 

 

ไม้ 

 

  

4. 
 
 
 

 

แก้ว 

 

  

5.   
 
 
 
 

ผ้าทอหรือสิ่งทอ 
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กิจกรรมที่ 4  
จับคูก่ารน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 ตอบ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุท่ีมีความยืดหยุ่น 

2. วัสดุท่ีมีความแข็ง   
 

3. วัสดุท่ีมีความเหนียว 
 

4. วัสดุท่ีมีสมบัติน าความ   
ร้อน 
 

5. วัสดุท่ีมีสมบัติน าไฟฟ้า 
 

ก. ท าภาชนะหุงต้ม เช่น หม้อ 

กระทะ กาต้มน้ า 

ข. ท าของเล่นและของใช้ต่าง ๆ 

เช่น ยางรัดของ  

ค. ท าโครงสร้างอาคาร เครื่องบิน 

รถยนต์ เครื่องมือช่างต่าง ๆ  

 

จ. ท าโซ่ รอก เส้นลวด มุ้งลวด  

ภาชนะต่าง ๆ สายเบ็ดตกปลา ขึงไม้

เทนนิส ไม้แบดมินตัน  

 

ง. ท าสายไฟ ปลั๊กไฟ ส่วนประกอบของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 5  
ให้ผู้เรียนยกตัวอยา่งการน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไปนี้ 
ตอบ   

   ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ 

เสาบ้าน 

เฟอร์นิเจอร์ 

ตู้เสื้อผ้า 

ผ้าทอหรือสิ่งทอ 
ผ้าห่ม 

ผ้าเช็ดหน้า 

เสื้อผ้า 

แก้ว 

แก้วน้ า 

จาน 

กระจกรถยนต์ 

โลหะ 

หม้อ 

กระทะ 

ใบมีด 

พลาสติก 

ตะกร้า 

กล่องใส่อาหาร 

ถังน้ า 

ยาง 

รองเท้า 

ถุงมือ 

สายยาง 
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยท่ี 2   
สมบัติของวสัด ุ

 

กิจกรรมที่ 1 ความแข็ง  

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความแข็ง  แล้วบันทึกผล 
 ตอบ     

บันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกต การทดลอง ผลการสังเกต 
1. ใช้ยางลบถูบน 
ไม้บรรทัดเหล็ก 

      ไม่เกิดรอย      
.     

ใช้ยางลบถูบนไม้ 
 

      ไม่เกิดรอย      
.          

2. ใช้ขอบไม้บรรทัดเหล็ก
ขูดยางลบ 

       เกิดรอย      
. 

ใช้ขอบไม้บรรทัดเหล็ก 
ขูดบนไม ้

      เกิดรอย         
. 

3. ใช้ไม้ขูดบนยางลบ       เกิดรอย     . ใช้ไม้ขูดบน 
ไม้บรรทัดเหล็ก 

      ไม่เกิดรอย         
. 

 

 สรุปผลการทดลอง 
 ยางลบมีความแข็งน้อยกว่าไม้บรรทัดเหล็ก และไม ้ เนื่องจากเมื่อถูกขูดกับวัสดุอื่น

จะเกิดรอย  
ไม้บรรทัดเหล็กมีความแข็งมากกว่ายางลบและไม้  จึงไม่เกิดรอยเมื่อขูดกับวัสดุอื่นๆ 

 

ค าถามประกอบกิจกรรม 
1. วัสดุชนิดใดมีความแข็งน้อยท่ีสุด สังเกตจากอะไร 
ตอบ  วัสดท่ีุมีความแข็งน้อยท่ีสุด คือ ยางลบ เนื่องจากเมื่อขูดกับวัสดุอื่น 
จะเกิดรอย  
2. วัสดุชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด สังเกตจากอะไร 
ตอบ  วัสดท่ีุมีความแข็งมากที่สุด คือ ไม้บรรทัดเหล็ก เนื่องจากไม่เกิดรอยเมื่อขูดกับวัสดุอื่น ๆ 
3.  ยกตัวอย่างของใช้ท่ีท าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรง 
ตอบ  ตัวอย่างของใช้ท่ีท าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรง เช่น โครงหลังคา  รถยนต์ เครื่องมือช่าง 
เป็นต้น  (ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากนี้ได้) 
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กิจกรรมที่  2  ความเหนียว 
ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความเหนียว แล้วบันทึกผล 

การทดลอง 
 ตอบ 
 

บันทึกผลการทดลอง 
  

 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองถ้า วัสดุเส้นใดขาดก่อน แสดงว่ามีความเหนียวน้อยกว่า  
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 
1. วัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากท่ีสุด 
ตอบ  วัสดท่ีุมีความเหนียวมากท่ีสุด คือ เส้นเอ็น เนื่องจากสามารถรับน้ าหนักได้มากแล้วจึงขาด  
2. วิธีท่ีใช้ทดสอบความเหนียว ในกิจกรรมนี้คืออะไร 
ตอบ  วิธีท่ีใช้ทดสอบความเหนียว ในกิจกรรมนี้ คือ ความสามารถในการรับน้ าหนักได้มาก 
(จ านวนถุงทราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสด ุ จ านวนถุงทราย (ถุง) 
1. เชือกฟาง ขึ้นอยู่กับการทดลอง 
2. เส้นด้าย ขึ้นอยู่กับการทดลอง 
3. เส้นเอ็น ขึ้นอยู่กับการทดลอง 
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กิจกรรมที่  3 ความยืดหยุ่น 
ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความยืดหยุ่น แล้วบันทึกผล

การทดลอง 
    ตอบ 
บันทึกผลการทดลอง   

 

ชนิดของวัสด ุ เร่ิมต้น (ชม.) 
ความยาว (ชม.) 

ขณะดึง หลังจากปล่อย 

ไม้ 10 10 10 

เชือก 10 10 10 

ยางรัดของ 10 
  กระดาษ 10 10 10 

ลูกโป่งใบใหญ่ 10 
   

 

สรุปผลการทดลอง 
ยางรัดของ และลูกโป่งใบใหญ่  มีสภาพความยืดหยุ่น  เพราะเมื่อออกแรงดึงแล้ว  

มีความยาวเพิ่มขึ้นและเมื่อหยุดออกแรงดึงแล้ว ความยาวกลับสู่สภาพเดิม  
ส่วน ไม้ เชือก และกระดาษ  ไม่มีสภาพความยืดหยุ่น  เพราะเมื่อออกแรงดึงแล้ว 

ความยาวไม่เพิ่มขึ้น หรือรูปร่างไม่กลับสภาพเดิม 
 
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 

1.  วัสดุชนิดใดบ้างท่ีขณะออกแรงดึงแล้ว ความยาวเปลี่ยนไป 
ตอบ  วัสดุท่ีขณะออกแรงดึงแล้ว ความยาวเปลี่ยนไป คือ ยางรัดของ  ลูกโป่ง ใบใหญ่ 
2.  ผูเ้รียนคิดว่าเพราะเหตุใด “ความยาวขณะดึงของวัสดุไม่เท่ากัน” 
ตอบ  ความยาวขณะดึงของวัสดุไม่เท่ากัน เพราะ วัสดุแต่ละชนดิมีคุณสมบัติดา้นความยืดหยุ่น
ไม่เท่ากัน เมื่ออออกแรงดึงและวัดความยาวจึงได้ไม่เท่ากัน 
3.  วัสดุมีสภาพอย่างไรถ้าความยาวของวัสดุก่อนออกแรงกระท าเท่ากับความยาวของวัสดุ 
หลังออกแรงกระท า 
ตอบ  แสดงว่า วัสดุมีสภาพความยืดหยุ่น  
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4.  วัสดุมีสภาพอย่างไร ถ้าความยาวของวัสดุหลังออกแรงกระท ายาว กว่าก่อนออกแรงกระท า 
ตอบ  แสดงว่า วัสดุไม่มีสภาพความยืดหยุ่น 
5. ถ้าผู้เรียนมีความจ าเป็น หรือต้องการท่ีจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในการทดลองเพื่อใชร้ัดถุงใส่ของ 
ผูเ้รียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใด เพราะอะไร 
ตอบ  เลือก ยาง เพราะมีสภาพความยืดหยุ่น  สามารถรัดถุงได้แน่น 
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กิจกรรมที่ 4  การน าความร้อน 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติการน าความร้อน  แล้วบันทึกผล 
    ตอบ 
บันทึกผลการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
เมื่อจับปลายช้อนพลาสติก ปลายช้อนโลหะ และปลายตะเกียบเปรียบเทียบ

ความรู้สึกร้อนขณะจับวัสดุ  พบว่า เมื่อจับปลายช้อนพลาสติกและปลายตะเกียบ จะไม่รู้สึกร้อน  
แต่เมื่อจับปลายช้อนโลหะจะรู้สึกร้อนมาก ท้ัง ๆ ท่ีวัสดุทั้ง 3 ชนิด ได้รับความร้อนท่ีบริเวณ
ปลายด้านหนึ่งเหมือนกัน แสดงว่า โลหะน าความร้อนได้ดีกว่าพลาสติก และไม ้
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 
1.  จากการทดลองวัสดุชนิดใดน าความร้อนได้ดีที่สุด 

ตอบ  วัสดท่ีุน าความร้อนได้ดีท่ีสุด คือ ช้อนโลหะ  
2.  จากการทดลองวัสดุชนิดใดไม่น าความร้อน 

ตอบ  วัสดท่ีุไม่น าความร้อน  คือ ช้อนพลาสติกและตะเกียบ  
3.  วัสดุท่ีความร้อนผ่านได้ดี เรียกว่าอะไร 

ตอบ  วัสดุท่ีความร้อนผ่านได้ดี  เรียกว่า ตัวน าความร้อน   
4.  วัสดุท่ีไม่น าความร้อนหรือน าความร้อนน้อย เรียกว่าอะไร 
ตอบ  วัสดุท่ีไม่น าความร้อนหรือน าความร้อนน้อย เรียกว่า ฉนวนความร้อน 
5.  ผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใดวัสดุจึงมีความร้อนไม่เท่ากัน 
ตอบ  เพราะว่า วัสดุแต่ละชนิดสามารถน าความร้อนได้แตกต่างกันและบางชนดิไม่น าความร้อน 
วัสดุท่ีน าความร้อนได้ดีจะถ่ายเทพลังงานความร้อนได้เร็ว และมาก เมื่อวัสดุชนิดนั้นได้รับความ
ร้อนท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะถ่ายโอนความร้อนไปสู่บริเวณอ่ืนด้วย   

การทดลอง 
ความรู้สึกขณะจับวัสดุ 

ร้อน ไม่ร้อน 
 1. จับปลายช้อนพลาสติก 

 
 

2. จับปลายช้อนโลหะ  
 3. จับปลายตะเกียบ 
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กิจกรรมที่  5  การน าไฟฟ้า 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติการน าไฟฟ้าของวัสดุแล้ว
บันทึกผล 
     ตอบ 
 

บันทึกผลการทกลอง 

วัสด ุ
ผลการสังเกตที่หลอดไฟ 

หลอดไฟสว่าง หลอดไฟไม่สว่าง 
1. ช้อนโลหะ    
2. ตะเกียบ 

 

 

3. เหรียญบาท 
  

4. ไม้บรรทัดเหล็ก 
  

5. ไม้บรรทัดพลาสติก 
 

 

6. ดินสอ 
 

 

7. แก้ว 
 

 

8. ปากกา 
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 

วัสดุท่ีน ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่าง จัดเป็นตัวน าไฟฟ้า 
วัสดุท่ีน ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟไม่สว่าง จัดเป็นตัวฉนวนไฟฟ้า 
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 
1.  จากการทดลองวัสดุใดจัดว่าเป็นตัวน าไฟฟ้าและวัสดุใดจัดว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า 
ตอบ   วัสดุที่จัดว่าเป็นตัวน าไฟฟ้า ได้แก่ ช้อนโลหะ เหรียญบาท และไม้บรรทัดเหล็ก   

วัสดุท่ีจัดว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้แก่ ตะเกียบ  ปากกา  ดินสอ แก้ว  ไม้บรรทัดและ
พลาสติก 
2.  วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่าอะไร 
ตอบ  วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่า ตัวน าไฟฟ้า 
 



59 

3.  วัสดุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  เรียกว่าอะไร 
ตอบ  วัสดุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า 
4.  เพราะเหตุใดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงต้องหุ้มด้วยพลาสติก 
ตอบ  เพราะว่า พลาสติก เป็นวัสดุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า  
จึงน าพลาสติกมาหุ้มสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่ว 
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กิจกรรมที่ 6  ความหนาแน่น 

ให้ผู้เรียนท าการทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติความหนาแน่น  แล้วบันทึกผล 
  ตอบ 
 

บันทึกผลการทดลอง 
 

วัสด ุ
ผลการสังเกต 

จมน  า ลอยน  า 
1. แผ่นไม้  

 
 

2. ก้อนหิน 
  

3. ฟองน้ า 
 

 

4. โฟม 
 

 

5. ตะปู 
  

 
สรุปผลการทดลอง 

วัสดุท่ีลอยน้ าได้  ได้แก่ แผ่นไม้ ฟองน้ า และโฟม  ส่วนวัสดุที่จมน้ า ได้แก่ ก้อนหิน 
และตะปู  ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะ แผ่นไม้ ฟองน้ า และโฟม มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า จึงลอย 
น้ าได้ ส่วนก้อนหิน และตะปู มีเนื้อแน่น จึงมีความหนาแน่นมาก ท าให้มีน้ าหนักมาก จึงจมน้ า 
ดังนั้น เนื้อของวัสดุจึงเป็นสมบัติที่แสดงความหนาแน่นของวัสด ุ
 

ค าถามประกอบกิจกรรม 
1.เพราะเหตุใด วัสดุจึงมีการจมน้ าและลอยน้ าได้ 
ตอบ  วัสดุมีการจมน้ าและลอยน้ าได้  เพราะว่า วัสดุแต่ละชนิดมีความหนาแนน่ต่างกัน วัสดุท่ี
ลอยน้ าได้ แสดงว่า วัสดุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า แต่ถ้าวัสดุนั้นเกิดการจมน้ า แสดงว่า  
มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า 
2.  จากการทดลอง ถ้าผูเ้รียนมีความจ าเป็นต้องข้ามแม่น้ าไปอีกฝั่งหนึ่ง ผูเ้รียนจะเลือกใช้วัสดุ
ชนิดใดเพ่ือท าอุปกรณ์ช่วย เพราะอะไร   
ตอบ  เลือกแผ่นไม้ เพราะ แผ่นไม้ มีความแข็งแรงและมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า  ท าให้
สามารถลอยน้ าได ้
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3 
การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ 

 

กิจกรรมที่ 1  
 1.1  จงอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     ตอบ   ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมี ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือแยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด และให้
ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค 
 

1.2  หากผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง 
จงอธิบาย 
 ตอบ  แนวทางการเลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ดังนี้ 
   1)  ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุไม่มีพิษ วัสดุ
หมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุท่ีใช้พลังงานต่ าในการจัดหามา 
   2)  ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของวัสดุ
น้อย 
   3)  มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้พลังงานสะอาด 
ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
   4)  มีระบบขนส่งและจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใช้
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ท่ีฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากวัสดุท่ีใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ได้ และ
เลือกใช้เส้นทางการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานท่ีสุด 
   5)  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงาน
ต่ ามีการปล่อย มลพิษต่ าในระหว่างการใช้งาน ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่วน 
ท่ีไม่จ าเป็น 
   6)  มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแล
รักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย 
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   7)  มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เช่น การเก็บรวบรวมท่ีก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถน าสินค้าหรือ
ชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องก าจัดท้ิงสามารถน าพลังงาน
กลับคืนมาใช้ได้และมีความปลอดภัยส าหรับการฝังกลบ 
 
กิจกรรรมที่  2 

จงบอกความหมายของสัญลักษณ์ต่อไปนี้ พร้อมท้ังอธิบายวิธีการน าไปใช้กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน มาพอเข้าใจ 
  
   

สัญลักษณ ์ ความหมาย น าไปใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ประเภท 

  

ฉลากเขียว คือ ฉลากท่ีให้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและ 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์    
ท่ีท าหน้าท่ีอย่างเดียวกัน 

 

ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท ยกเว้น 
ยารักษาโรค เครื่องดื่มและอาหาร 

 

 

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
คือ ฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 17 ชนิด 
ได้แก่  
1) เครื่องรับโทรทัศน์  
2) กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
3) เครื่องปรับอากาศ 
4) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
5) พัดลมชนิดตั้งโตะ๊ ตั้งพืน้  
ติดผนัง 
6)  หลอดคอมแพคตะเกียบ 
7)  โคมไฟประสิทธิภาพสูง 
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8)  โคมไฟฟ้าส าหรับหลอดผอม 
9)  พัดลมระบายอากาศ        
10)  จอคอมพิวเตอร์ 
11)  ตู้เย็น 
12)  บัลลาสต์นิรภัย 
13)  หลอดผอม 
14)  พัดลมชนิดส่ายรอบตัว 
15)  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
16)  ข้าวกล้อง 
17)  เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 

 

 

ฉลากประสิทธิภาพสูง   
  - การเกิดขึ้นของฉลาก
ประสิทธิภาพสูง เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน  เป็น
โครงการน าร่องของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ส าหรับ
อุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้า 
 

 

ส าหรับอุปกรณ์ ไม่ใช้ ไฟฟ้า         
4 ผลิตภัณฑ ์ได้แก่ 

1. เตาหุงต้มในครัวเรือนหรือ
เตาแก๊ส 

2. อุปกรณ์ปรับความเร็ว 
รอบมอเตอร ์

3. ฉนวนกันความร้อน 
4. กระจกอนุรักษ์พลังงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ฉลากประสิทธิภาพสูง   
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กิจกรรรมที่ 3 
จงอธิบายผลกระทบจากการท้ิงวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีไม่ถูกวิธี ต่อไปนี้ 

 ตอบ   
 3.1   ผลกระทบต่อสุขภาพ 
     1.  ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  การได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปใน
ร่างกาย อาจท าให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้   
 (ผู้เรียนตอบค าถามโดยศึกษาเพ่ิมเติมจากหน่วยท่ี 3 เรื่องท่ี 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
ในชีวิตประจ าวัน ข้อ 2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ ) 

3.2  ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

1.  เกิดมลพิษทางดิน   
2.  เกิดมลพิษทางน้ า   
3.  เกิดมลพิษทางอากาศ  

(ผู้เรียนตอบค าถามโดยศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยท่ี 3 เรื่องท่ี 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
ในชีวิตประจ าวัน ข้อ 2.2 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม) 
 3.3  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
       1.  เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน   

2.  เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
  3. ท าให้ขาดความสง่างาม  
(ผู้เรียนตอบค าถามโดยศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยท่ี 3 เรื่องท่ี 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
ในชีวิตประจ าวัน  ข้อ 2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
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กิจกรรมที่  4 
 หากรา่งกายได้รับสารพิษอันตราย  จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง  

จงอธิบาย 

 
 
 
 
 
 

 

เบริลเลียม 

เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งหาก
หายใจเข้าไปอย่างต่อเนื่องจะเปน็
โรคที่มีผลกับปอด หากสัมผัสจะท า
ให้เกิดแผลที่ผิวหนังอย่างรุนแรง 
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 4  
การจัดการและก าจัดวสัดุที่ใช้แล้ว 

 

กิจกรรมที่ 1 
1.  จงอธิบายความหมายของหลัก 3R 

ตอบ  3R เป็นหลักการจัดการวัสดุท่ีใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณวัสดุ โดยใช้หลักการการ
ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse)  และการผลิตใช้ใหม่(Recycle)  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้วัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน     
 

2. จงอธิบายวิธีการจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R ต่อไปนี ้
   2.1  การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) มวีิธีการปฏิบัติดังนี ้

    ตอบ  การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะ  
  1.1 ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยรวมท้ังวัสดท่ีุเป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุมีพิษอื่น ๆ 
  1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม
หลายชั้น 
  1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุ
การใช้งานต่ า 
  1.4 ไม่สนับสนุนร้านค้าท่ีกักเก็บและจ าหน่ายสินค้าที่ใช ้
บรรจุภัณฑฟ์ุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
  1.5 กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านท่ีใช้เป็นประจ า เช่น สบู่ 
ผงซักฟอก ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณบรรจมุากกว่า  เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 
  2  เลือกใชส้ินค้าท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้  
  2.1 เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน าบรรจุถัณฑ์หมุนเวียน
กลับไปบรรจุใหม่ เช่น เครื่องดื่มชนิดขวดแก้ว 
  2.2 เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ หรือมี
ส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น เครื่องใช้ท่ีท าจากพลาสติก 
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  2.3 เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตเรียกคืนซาก 
บรรจุภัณฑ์ หลังจากการบริโภคของประชาชน 

 
  2.2  การใช้ซ้ า (Reuse)   มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

ตอบ  การใช้ซ้ า (Reuse) มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
    1.  เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาใหใ้ช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น 
แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 
  2.  ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไป 
ได้อีก           
  3.  บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและ
ยาวนานขึ้น 
  4.  น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
  5.  ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บ่อยคร้ังร่วมกัน เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร  
 6.  บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ 
และเครื่องมือใช้สอยอื่น ๆ 
  7.  น าส่ิงของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท า
เก้าอี้ การน าขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น 
  8. ใช้ซ้ าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้กระดาษท้ังสองหน้า เป็นต้น 
 

2.3  การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 ตอบ  การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่  เพื่อน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่มา

หมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  โดยทั่วไป แยกได้เป็น 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะและอโลหะ 
ส่วนบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ าไม่ได้ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม หนังสือเก่า ขวด
พลาสติก  ซึ่งแทนท่ีจะน าไปท้ิง  ก็รวบรวมน ามาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งไปยังโรงงาน
แปรรูป เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
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กิจกรรมที่ 2 
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 

และชุมชนด้วยหลัก 3R อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 แนวทางการตอบ  ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารเรื่องท่ี  1  การจัดการวัสดุ 
ท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R หน้าท่ี 42 

 
กิจกรรมที่ 3 

จากการศึกษาเรื่อง ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุ ใหผู้้เรียนน าตัวอักษรท่ีอยู่
ด้านหน้าค าตอบด้านขวามือมาเติมลงในช่องว่างด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.………ง………1.  เปลือกส้ม ก.  5 วัน – 1 เดือน 

..........ฉ........2.  ก้นกรองบุหรี่ ข.  3  เดือน 

..........ฌ.......3.  ถุงพลาสติก ค.  2 - 5 เดือน  

..........ก........4.  เศษพืชผัก ง.  6  เดือน 

..........ณ........5.  โฟม จ.  5  ปี 

...........ฐ.......6.  ผ้าอ้อมเด็กชนิดส าเร็จรูป ฉ.  12 – 15 ปี 

...........ช.......7.  รองเท้าหนัง ช.  25 – 40 ปี 

.........ญ.........8.  ขวดพลาสติก ซ.  80 – 100  ปี 

..........ค........9.  เศษกระดาษ ฌ.  450  ปี 

...........ซ......10.  กระป๋องอลูมิเนียม ญ.  450  ปี 

...........ข......11.  ใบไม้ ฐ.  500  ปี 

...........จ......12.  กล่องนมเคลือบพลาสติก ณ. ไม่ย่อยสลาย 

............ถ.....13.  เชือก ด.  1- 5 เดือน 

............ด.....14.  ผ้าฝ้าย ต.  13 ปี 

............ต.....15.  ไม้ ถ.  3 - 14 เดือน 
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กิจกรรมที่  4   
1.  จงอธิบายวิธีการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว  ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

1.1 การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตาเผา 
    ตอบ  การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยวิธีการเผา  เป็นการท าลายวัสดุในเตาเผา

ท่ีได้รับการออกแบบก่อสร้างท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี  
850 - 1,200 องศาเซลเซียส  เพื่อให้การท าลายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เนื่องจากความแตกต่างและ
ลักษณะขององค์ประกอบของวัสดุแต่ละชนิด  ดังนั้น รูปแบบของเตาเผาจึงแตกต่างกันไปด้วย 
เป็นต้นว่า ถ้าชุมชนท่ีมวีัสดุท่ีใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เผาไหม้ได้ง่าย เตาเผาอาจใช้ชนิดท่ีไม่
ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นช่วยในการเผาไหม้  แต่ถ้าองค์ประกอบของวัสดุมีส่วนท่ีเผาไหม้ได้ง่าย
ต่ ากว่าร้อยละ 30 (โดยน้ าหนัก) หรือมีความชื้นมากกว่าร้อยละ 50  เตาเผาท่ีใช้ต้องเป็นชนิด 
ท่ีต้องมีเชื้อเพลิงช่วยในการเผาไหม้  

(ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม เรื่องท่ี 2 การก าจัดและท าลาย  ข้อ 2.2 การก าจัดวัสดุ 
ท่ีใช้แล้ว  หน้าท่ี 45) 
  
 1.2  การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยวิธีการฝังกลบ 

ตอบ  การก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยการฝังกลบ เป็นการน าวัสดุท่ีใช้แล้ว 
มาเทลงในพื้นท่ี ท่ีเตรียมเอาไว้ ซึ่งจะมีการวางระบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการปลดปล่อย 
มลสารต่าง ๆ ออกสู่ภายนอก แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง หลังจากนั้น 
ใช้ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งจนเต็มพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาด้านกลิ่น แมลง สัตว์ 
พาหะ น้ าฝน ชะล้างและเหตุร าคาญอื่น ๆ วิธีการฝังกลบม ี3 วิธี  คือ  
  1. วิธีฝังกลบแบบพื้นราบ   
  2.  วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง  
  3. วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 

(ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม เรื่องท่ี 2 การก าจัดและท าลาย  ข้อ 2.2 การก าจัดวัสดุ 
ท่ีใช้แล้ว  หน้าท่ี 48) 
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กิจกรรมที่ 5 
หากผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ด าเนินการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในชุมชน ผู้เรียนจะ

เลือกวิธีการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วด้วยวิธีการใด เพราะเหตุใด 
 แนวทางการตอบ  ผู้เรียนตอบค าถามโดยศึกษาเอกสาร เรื่องท่ี  2 การก าจัดและ
ท าลาย  ข้อ 2.2 การก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว  หน้าท่ี 45 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

1.   ง.  เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน     

ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

2. ข. เกาอี้ไม 

3. ก. ถังนํ้า 

4. ง.  พลาสติก 

5. ง. ถุงใสอาหาร 

6. ง.  ดินเหนียว 

7. ก.  การนําเพชรมาใชในการตัดกระจก 

8. ง.  C   A   B 

9. ข.  ความเหนียว 

10. ก.  เสนเอ็น 

11. ข.  ความเหนียว 

12. ง.  สภาพยืดหยุน 

13. ก.  ฟองน้ํา 

14. ค.  ภาชนะหุงตม 

15. ก.  ไม 

16. ค. พลาสติก โลหะ  

17. ค.  โลหะ 

18. ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา 

19. ง. โฟม 

20. ข.  การจมนํ้า – ลอยน้ํา ของวัสด ุ

21. ค.  ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ 

22. ข.  ใบขาว  เลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยดัไฟเบอร 1 เพราะชวยลดการใช

พลังงานไฟฟา      

23. ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

24. ก. ยาธาตุน้ําขาว นํ้าอัดลมและปลากระปอง 
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 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (ตอ) 
 

25. ก. ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

26. ก. อนงคทิ้งแบตเตอรรี่โทรศัพทลงในถังสีแดง 

27. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

28. ง.  ปวดศีรษะ ออนเพลีย  คลื่นไส 

29. ข. นํ้าใจทําการบานเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

30. ง. นํ้าเกิดสภาพเหม็นเนาไดงาย 

31. ค. หลักการจัดการวสัดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใชแลว 

32. ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

33. ง. นํ้านําขวดแกวที่ใชแลว ไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

34. ก. Reuse 

35. ง.  อําไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายช้ัน 

36. ค. โฟมบรรจุอาหาร 

37. ก. ขวดแกว ไมสามารถยอยสลายไดเลย 

38. ก. อวนนําเสื้อผาที่ใสแลวไปทําการฝงกลบ  

39. ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

40. ง.  เพื่อปองกันนํ้าเสียที่เกิดจากการยอยสลายของวัสดุไมใหซึมออกมาดานนอก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.   ก. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน ตาม

การออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

2. ง. ถุงใสอาหาร 

3. ข. เกาอี้ไม 

4. ก. ถังนํ้า 

5. ง. พลาสติก 

6. ง.  ดินเหนียว 

7. ก.  การนําเพชรมาใชในการตัดกระจก 

8. ง.  C   A   B 

9. ข. ความเหนียว 

10. ข. ความเหนียว 

11. ก.  เสนเอ็น 

12. ง.  สภาพยืดหยุน 

13. ก.  ฟองนํ �า 

14. ก. ไม 

15. ค.  ภาชนะหงุต้ม 

16. ค. พลาสติก โลหะ 

17. ค.  โลหะ 

18. ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา 

19. ข.  การจมนํ้า – ลอยน้ํา ของวัสด ุ

20. ง. โฟม 

21. ค.  ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ 

22. ข.  ใบขาวเลือกซื้อสินคาที่มีสัญลักษณฉลากประหยัดไฟเบอร 1 เพราะชวยลดการใช

พลังงานไฟฟา 

23. ก. ยาธาตนุํ �าขาว นํ �าอดัลมและปลากระป๋อง 
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 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 
 

24. ง.  ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

25. ก. ฉลากที่แสดงประสิทธิภาพสําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 

26. ก.  อนงคท้ิงแบตเตอรร่ีโทรศัพทลงในถังสีแดง 

27. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

28. ข. นํ้าใจทําการบานเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 

29. ง. เกิดสภาพเหม็นเนาไดงาย 

30. ง.  ปวดศีรษะ ออนเพลีย  คลื่นไส 

31. ค. หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุท่ีใชแลว 

32. ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

33. ก. Reuse 

34. ง.  นํ้านําขวดแกวท่ีใชแลว ไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

35. ง.  อําไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายช้ัน 

36. ค. โฟมบรรจุอาหาร 

37. ก. ขวดแกว ไมสามารถยอยสลายไดเลย 

38. ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

39. ก. อวนนําเศษผาที่ใชไมใดแลวไปทําการฝงกลบ 

40. ง.  เพื่อปองกันนํ้าเสียที่เกิดจากการยอยสลายของวัสดุไมใหซึมออกมาดานนอก 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

นายวิเชียรโชติ  โสอุบล   ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน   รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผู้เช่ียวชำญเนื้อหำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

ผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี 

 นายสิทธิพร  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายไพจิตร  ผุดเพชรแก้ว   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสมชาย  ค าเพราะ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนวัดและประเมินผล 

 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวฉันทลักษณ์  ศรีผา   ครู วิทยาฐานะครูช านาญการพิเศษ   

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางแสงจันทร์  เขจรศาสตร์     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะบรรณำธิกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสจูน์อักษร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางแก้วใจ  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางพัชรีวรรณ  ท ามาเกตุ   คร ู  
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธัญรัศม์  มิ่งไชยอนันต์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง   คร ู  
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอรัญญา  บัวงาม    ข้าราชการบ านาญ 
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง    คร ู  

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค   ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 




