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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

ค ำน ำ 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ 
เป็นสมุดบันทึกส าหรับท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบ ความรู้ 
ความเข้าใจ และฝึกทักษะประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาวัสดุศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละเรื่อง 
โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย  
   1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรม
นี้จะมีแนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายเล่ม  
   2. กิจกรรม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. กิจกรรม การค้นคว้า และแสดงความคิดเห็น 
   4. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่น 
  ส านักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบ ปฏิบัติ  
และท ากิจกรรม ตามค าแนะน าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จใน
การศึกษาได้  

 
 

ส านักงาน กศน.  
 



ข 

ค ำชี้แจงกำรใช้สมุดบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 2 พว22003 
ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบความรู้พื้นฐาน 
และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มของชุดวิชา หลักจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหา 
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 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

คําชี้แจง เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 

1. ขอใดอธิบายความหมายของคําวา วัสดุศาสตร ไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุที่นํามาใชประกอบกันเปนชิ้นงาน 

ข. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุที่นํามาประกอบกันเปนชิ้นงาน 

ค. เปนการศึกษาการใชงานวัสดุดานตางๆในชีวิตประจําวัน 

ง. ถูกทุกขอ 
 

2. วัสดุชนิดใด จัดอยูในประเภทโลหะ  

ก. เหล็ก ทองแดง 

ข. หินออน ทราย  

ค. ทองแดง ไม 

ง. เหล็ก ยาง 
 

3. วัสดุชนิดใด จัดอยูในประเภทอโลหะ  

ก. เหล็ก อะลูมิเนียม 

ข. ทอง ทองแดง 

ค. ตะกั่ว พลาสติก  

ง. ไม เสนใย 
 

4. ความแข็งของวัสดุขึ้นอยูกับขอใด 

ก. ความทนทานตอการขีดขวน 

ข. ความหนาแนนของวัสดุ 

ค. ความยืดหยุนของวัสดุ 

ง. รูปรางของวัสดุ 
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5.  ถานําวัสดุ ก มาขูดกับ วัสดุ ข แลวเกิดรอยบนวัสดุ ข ขอใดถูกตอง 

ก. วัสดุ ก แข็งกวาวัสดุ ข 

ข. วัสดุ ก เหนียวกวาวัสดุ ข 

ค. วัสดุ ก ยืดหยุนกวาวัสดุ ข 

ง. วัสดุ ก นําความรอนไดดีกวาวัสดุ ข 

 

6.  วัสดุในขอใดที่นําไฟฟาได 

ก. เหล็ก เพชร แกรไฟต 

ข. เพชร เหล็ก ทองแดง 

ค. เหล็ก ทองแดง แกรไฟต 

     ง. เพชร คารบอน แกรไฟต 

 

7.  ขอใด ไมใช เหตุผลในการเลือกใชเสนเอ็นสําหรับขึงไมแบดมินตัน 

ก.  มีความเหนียว 

ข.  มีความยืดหยุน 

ค.  ทนความรอน 

ง.  เมื่อเปลี่ยนรูปแลวสามารถคืนตัวกลับสูสภาพเดิมได 

 

8.  วัสดุชนิดใดที่มีความยืดหยุน 

ก.  กระดาษ 

ข.  ยางรัดของ 

ค.  ปากกา 

ง.  แกวนํ้า 

 

9.  วัสดุชนิดใดที่มีความแข็ง และนําไฟฟาไดดีที่สุด 

ก.  ไม 

ข.  เหล็ก 

ค.  เสนใย 

ง.  ยางรัดของ 
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10.  การใชหนังสติ๊กเปนการแสดงถึงสมบัติในดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความเหนียว 

ค.  ความยืดหยุน 

ง.  ความหนาแนน 

 

11.  วัสดุที่นําความรอนไดดีมักจะมีสมบัติใดควบคูกันไปดวย 

ก.  นําไฟฟาไดดี 

ข.  มีความแข็งมาก 

ค.  มีคามยืดหยุนสูง 

ง.  มีความหนาแนนสูง 

 

12.  วัสดุชนิดใด ที่กระแสไฟฟาผานไดนอย 

ก.  พลาสติก ไม ผา 

ข.  เงิน กระเบื้อง ผา 

ค.  พลาสติก ไม ทองคํา 

ง.  อะลูมิเนียม พลาสติก แกว 
 

13.  ในการเลือกวัสดุมาทําสิ่งของเครื่องใชตางๆ ควรคํานึงถึงขอใดมากที่สุด 

ก.  สมบัติของวัสดุ 

ข.  ราคาของวัสดุ 

ค.  สีสันของวัสดุ 

ง.  ความชอบของผูใช 
 

14.  หลังคาบานควรทําดวยวัสดุที่มีสมบัติอยางไร 

ก.  ยืดหยุนได ทนความรอนไดดี 

ข.  มีนํ้าหนักเบา ไมทนความรอน 

ค.  แข็งแรง และทนความรอนไดดี 

ง.  เน้ือบางโปรงแสง ทนความรอนไดดี 
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15. การตรวจสอบความเหนียวของวัสดุ พิจารณาจากขอใด 

ก.  ความสามารถในการตีแผเปนแผนบางๆ 

ข.  ความสามารถในการยืดเปนเสน 

ค.  ความสามารถในการนําไฟฟา 

ง.  ขอ ก และ ขอ ข ถูก 

 

16. วัสดุในขอใดเปนการใชประโยชนจากวัสดุที่นําความรอน 

ก.  ถุงมือ 

ข.  เสื้อผา 

ค.  กระทะ 

ง.  เกาอี้ 

 

17. โลหะชนิดใดท่ีเรานํามาใชทําสายไฟ 

ก. เหล็ก 

ข. ทองแดง 

ค. สเตนเลส 

ง. อะลูมิเนียม 

 

18. ขอใด ไมใช แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย   

ก. ครัวเรือน 

ข. ฟารมเลี้ยงสุกร  

ค. ศูนยสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

ง. ทุกขอเปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

 

19. ขอใดเปนผลกระทบของขยะมูลฝอยตอระบบนิเวศ 

ก.  ภาวะโลกรอน 

ข. หวงโซอาหารถูกทําลาย 

ค. ปลาตายเพราะน้ําเนาเสีย 

ง. ปลูกพืชไมไดผลิตหรือไดผลิตนอย 
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20. ขอใด ไมใช วิธีการในการลดปริมาณขยะในชุมชน 

ก. นําถุงผา ไปใสของในการไปจายตลาด 

ข. ใชแกวนํ้าเซรามิค แทนแกวพลาสติกที่ใชแลวทิ้ง 

ค. คัดแยกขยะที่สามารถขายได ไปขายใหรานรับซื้อของเกา 

ง. นําขยะไปปลอยลงน้ํา เพื่อใหชุมชนไมมีขยะ 

 

21. ขอใดอธิบายปรากฏการณโลกรอนไดถูกตอง 

ก.  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลก 

ข.  การเกิดภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม 

ค.  การที่สิ่งมีชีวิตไมสามารถอยูบนโลกได 

ง.  การละลายของนํ้าแข็งบริเวณขั้วโลก 

 

22. ขอใด กลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับปรากฎการณโลกรอน 

ก.  เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ข.  ความรอนถูกกักเก็บไวในบรรยากาศ  

ค.  เกิดจากฝมือมนุษยในการใชสาร CFC 

ง.  ในอากาศมีแกสคารบอนไดออกไซดมากขึ้น 

 

23. การใชพลาสติกและโฟม มีขอควรระวังอยางไร 

ก.  ใชแลวตองทําลายทุกครั้ง 

ข.  เมื่อใชแลวนํากลับมาใชใหมไดหลาย ๆ ครั้ง 

ค.  ใชแทนวัสดุธรรมชาติเพื่อไมใหวัสดุธรรมชาติหมดไป 

ง.  ตองใชอยางประหยัดและจําเปนเพราะทําลายยาก 

 

24. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในขอใดที่ทําใหเกิดมลพิษในอากาศ 

ก.  การนําขวดแกวเขากระบวนการรีไซเคิล 

ข.  นําวัสดุเขาเตาเผาที่มีความรอนสูง 

ค.  การนําขยะพลาสติกมาเผาไฟ 

ง.  ปลาตายเพราะน้ําเนาเสีย 
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25.  ขอใดเปนการแกปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ก.  ชวยกันปลูกปาทดแทน 

ข.  ออกกฎหมายลงโทษแกผูกระทําผิด 

ค.  รณรงคชวยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอม 

ง.  สรางจิตสํานึกใหคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

   

26.  ภาชนะพลาสติกไมนําความรอน ไมควรนํามาใสอาหารที่รอนจัด เพราะเหตุใด 

ก.  ภาชนะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง 

ข.  ทําใหอาหารรสชาติเปลี่ยนไป 

ค.  ความรอนทําใหภาชนะแตกไดงาย 

ง.  ความรอนจะสลายสารออกมาปนออกมาปนกับอาหารได 

 

27.  ผลกระทบตอปญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะมูลฝอยคือขอใด 

ก. โรคผิวหนัง 

ข. โรคภูมิแพ 

ค. โรคปอด 

ง. ถูกทุกขอ 

 

28.  ขอใดเปนวิธีการกําจัดขยะที่ดีที่สุดโดยไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

ก.  นําไปขาย 

ข.  ท้ิงในถังขยะ 

ค.  เผาขยะในที่เผาขยะ 

ง.  ขยะเปยกนําไปหมักทําปุย 

 

29.  ขอใดคือแนวทางในการเลือกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ก. เลือกใชสินคาที่มีการปลอยมลพิษต่ํา 

ข. เลือกใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน  

ค. เลือกใชสินคาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธภิาพ ลดการปลอยของเสีย 

ง. ถูกทุกขอ 
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30.  ขอใดตอไปน้ี ไมใช หลักการสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอย 

ก. การกําจัด 

ข. การยอยสลาย 

ค. การเก็บรวมรวมและขนสง 

ง. กระบวนการใชประโยชนดวยวิธีการตาง ๆ 

 

31.  ขอใดตอไปน้ีใหความหมายของ Reuse ไดถูกตอง 

ก. ซอมหรือแกไข 

ข. ใชซ้ําผลิตภัณฑ 

ค. หลีกเลี่ยงขยะพิษ 

ง. การใชนอยหรือลดการใช 

 

32.  ขอใดตอไปน้ีใหความหมายของ Recycle  ไดถูกตอง 

ก. ซอมหรือแกไข 

ข. หลีกเลี่ยงขยะพิษ 

ค. แปรรูปนํากลับมาใชใหม 

ง. การใชนอยหรือลดการใช 

 

33.  การใชถุงผาไปจายตลาดตรงกับหลักการจัดการขยะขอใด 

 ก.  Reduce 

 ข.  Refill 

 ค.  Return 

 ง.  Recycle 

 

34.   ขอใด ไม จัดวาเปนการปฏิบัติตามหลัก Reduce เพื่อลดปริมาณขยะ 

ก. บี เลือกซื้อสินคาที่มีอายุการใชงานสูง 

ข. ดี เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเปนซองแบงขาย 

ค. เอ ซื้อนํ้ายาปรับผานุม และนํ้ายาลางจานชนิดเติม 

ง. ซี เลือกซื้อผลิตภัณฑทีส่ามารถนํากลับมาใชใหมได   
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35.   ถังรองรับขยะมูลฝอยที่เปนขยะพิษหรือขยะอันตรายเปนถังสีใด 

ก. ถังสีฟา 

ข. ถังสีแดง 

ค. ถังสีเขียว 

ง. ถังสีเหลือง 

 

36.  ขอใดเปนวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

ก. ท้ิงขยะรวมกัน ทุกประเภท 

ข. ทิ้งเศษอาหารเพื่อใชทําปุยหมัก 

ค. ทิ้งไวขาง ๆ ทางใกลกับตนไมใหญ 

ง. ท้ิงขยะโดยขุดหลุมฝงใกลกับแมนํ้า 

 

37. เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา แบบใดที่เกิดการเผาไหมไดอยางสมบูรณที่สุด 

ก.  เตาเผาแบบถังเผา 

ข.  เตาเผาแบบเชิงตะกอน 

ค.  เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ 

ง.  ถูกทุกขอ 

 

38.  ขอใดอธิบายเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนกระบวนการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งที่ใชความริ้นสูง 

ข. สิ่งที่เหลือจากการเผา คือ ความรอน ขี้เถา และแกสปลองไฟ 

ค. แกสปลองไฟตองถูกทําใหสะอาดกอนปลอยสูชั้นบรรยากาศ 

ง. ถูกทุกขอ 

 

39.  ขอใดกลาวถูกตอง ในการคัดแยกวัสดุ   

 ก. เราควรคัดแยกวัสดุ เพื่อใหงายตอการนําไปรีไซเคิลและการกําจัดอยางถูกวิธี 

ข. เราควรแยกวัสดุ เพราะกฎหมายบังคับ 

ค. เราไมควรแยกวัสดุ เพราะจะทําใหไดรับเช้ือโรค 

ง. ถูกทุกขอ 
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40.  ขยะในขอใด นํามาทําการคัดแยก เพื่อสงตอไปรีไซเคิลได 

ก. ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

ข. เปลือกลูกอม เศษเหล็ก ขวดแกว 

ค. เศษกระดาษทิชชู เปลือกลูกอม กระดาษแข็ง 

ง. ถุงขนมขบเคี้ยว กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ 

 

41. ทานมีวิธีการคัดแยกกระดาษอยางไร เพื่อนําไปรีไซเคิล หรือนําไปขายใหไดราคาสูง 

ก. แยกประเภทกระดาษ เชน กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษรวม กลองกระดาษ 

ข. แยกกระดาษรวม โดยดึงริบบิ้น เทปกาว และสติ๊กเกอรตาง ๆ ออก 

ค. แยกกระดาษถายเอกสาร โดยดึงสติกเกอร ลวดเสียบออก 

ง.  ถูกทุกขอ 

 

42. ขอใดปฏิบัติ ไมถูกตอง ในการคัดแยกวัสดุ  

ก.  ควรแยกสีของแกว เพื่องายตอการสงตอไปรีไซเคิล 

ข.  นําวัสดุอันตราย โยนลงในถังขยะทั่วไป เพื่อนําไปทิ้ง 

ค.  แยกขวดและฝาพลาสติกออกจากกัน เทนําออกใหหมด กอนนําไปเก็บ 

ง.  หลังบริโภคเครื่องดื่มแลว ลางกระปองดวยนํ้าเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดกลิ่น 

 

43. ขอใดปฏิบัติไดถูกตองกอนนําขยะไปรีไซเคิล 

ก. ขวดแกวที่มีสีควรนํามาคละรวมกันกอน 

ข. ฝาและจุกของขวดแกวควรปดไวในสภาพเดิม 

ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกว ตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 

ง. ไมทําใหกลองกระดาษลูกฟูกแบน กอนนํามารีไซเคิลควรใหอยูในสภาพเดิม 
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44. ขอใดเปนสัญลักษณที่ติดบนผลิตภัณฑ มีความหมายวานําไปรีไซเคิลได 

      ก.         

   

      ข.         

  

       ค.        

 

        ง.           
 

 

45. ขอใดคือสัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล 
 

      ก.         

   

       ข.        
 

       ค.      
 

   

        ง.          
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46. ขอใดเปนสัญลักษณรีไซเคิลพลาสติก 

            ก.          
 

             ข.          
 

              ค.          

          ง.           
 

 

47. ขอใดเปนสัญลักษณรีไซเคิลแกวใสไมมีสี 

ก.     
 

        ข.    
 

        ค.     

        ง.     
 

 

48.  สัญลักษณตอนี้      เปนสัญลักษณรีไซเคิล ในขอใด 
 

 

ก. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลขวดนํ้าพลาสติกชนิดออน ใชไดครั้งเดียว 

ข. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลเปนถุงพลาสติก ทอพลาสติก 

ค. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล เปนถุงรอนใสอาหาร 

ง. ถูกทุกขอ 
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49.  ขอใดอธิบายความหมาย คําวา วัสดุอันตราย ไดถูกตอง 

ก. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพหรือปนเปอนสารเคมีอันตรายตางๆ เชน หลอดไฟ 

ข. คือผลิตภัณฑที่สามารถนําไปรีไซเคิลได เปนประโยชนแกมนุษย  

ค. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ ไมมีสารเคมีปนเปอน ขายไดราคาสูง 

ง. ถูกทุกขอ 
 

 

50.  ขยะอันตราย มีกี่ประเภท อะไรบาง 

ก.  มี 4 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย 

  ข.  มี 4 ประเภท ขยะท่ัวไป ขยะเปยก ขยะแหง 

  ค.  มี 3 ประเภท ขยะติดเชื้อ ขยะมีพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส 

  ง.  มี 3 ประเภท ขยะมีพิษ ขยะแหง ขยะเปยก 
 

51. ขอใด คือ ขยะอันตราย ทั้งหมด 

ก.  ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง  หลอดฟลูออเรสเซนต 

ข.  กระปองยาฆาแมลง  เปลือกลูกอม กระดาษแข็ง 

ค.  ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

ง.  หลอดไฟ เศษกระดาษ ตะปู 

 

52. ขอใด คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมด 

ก. ซากเคร่ืองใชไฟฟา แบตเตอรี่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ข. ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง หลอดฟลูออเรสเซนต 

ค. หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง เข็มฉีดยา 

ง. ตะปู ถานไฟฉาย กระปองสเปรยบรรจุสี 

 

53. แหลงกําเนิด ขยะติดเช้ือ ที่พบสวนใหญมาจากที่ใด 

ก.  ครัวเรือน 

ข.  ชุมชน ตลาดสด 

ค.  โรงงานอุตสาหกรรม 

ง.  โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
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54.  ขอใดคือแนวทางในการจัดการขยะที่มีพิษ อยางถูกวิธี 

ก. รวบรวมขยะมีพิษ เผาบริเวณหลังบาน 

ข. กระปองยาฆาแมลง  เปลือกลูกอม กระดาษแข็ง 

ค. จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตราย มีฝาปดมิดชิด ไมรั่วซึม 

ง. รวบรวมขยะมีพิษใสรวมขยะทั่วไป ปดปากถุงใหเรียบรอย สงตอใหเทศบาล 

 

55. ผูที่ไดรับสารตะกั่ว เขาสูรางกาย จะมีอาการอยางไร 

ก. กลามเนื้อกระตุก โมโหงาย หงุดหงิด 

ข. ปวดศรีษะ ออนเพลีย ชักกระตุก หมดสติ 

ค. ปวดศรีษะ งวงนอน เกิดตะคริวที่ขา สมองสับสน 

ง. เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง คัน บวม เปนลม 

 

56.  ขอใด ไมใช วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ดวยหลัก 3R 

ก. ยืดอายุการใชงานผลิตภัณฑ โดยการซอม ปรับปรุงใหทันสมัย 

ข. ลดการบริโภคต้ังแตแรก ไมซื้อของฟุมเฟอย 

ค. ขายเพื่อนําไปรีไซเคิล 

ง. ถูกทุกขอ 

 

57. ขอใดเปนสัญลักษณ ที่บงช้ีวาผลิตภัณฑหรือภาชนะเปนขยะอันตราย 

 

ก.    

 
 

 

        ข.    
 

 

 

        ค.     

 

        ง.     
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58.  เราควรเลือกใชสิ่งของใด มาประยุกตใชงาน เพื่อไมทําลายสิ่งแวดลอม 

ก. กลองโฟม 

ข. กระดาษ 

ค. ใบตอง 

ง. พลาสติก 

 

59. วิธีใดที่จะชวยลดปญหาวัสดุที่เปนพิษกับสิ่งแวดลอม 

ก. หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตราย 

ข. เลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมีสังเคราะห 

ค. เลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดลอม 

ง. ถูกทุกขอ 

 

60.  ใคร ควรมีหนาที่ในการจัดการขยะชุมชน  

ก. เทศบาล 

ข. ผูนําชุมชน 

ค. ทุกคนในชุมชน 

ง. เจาหนาที่สถานประกอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
วัสดุศาสตร์รอบตัว 

 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารชุดวิชาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1.   
สรุปความหมายของวัสดุศาสตร์และเขียนชื่อวัสดุท่ีอยู่รอบตัวเราในรูปภาพวงกลม

ด้านล่างนี้ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 2 
จงโยงเส้นรูปภาพวัสดุด้านซ้ายมือให้ตรงกับประเภทวัสดุด้านขวามือ 

 

 
1. 

 
  
 

 
2.  
 
 
  
3. 
 
  
 
 
4.  

 
 
  
 
5. 
 

 
  
 
6. 
 

ก. วัสดุโลหะจ าพวกเหล็ก 

ข. โลหะนอกจ าพวก

เหล็ก 

ค. อินทรีย์สาร 

ง. อนินทรีย์สาร 

จ. วัสดุอินทรีย์สารสังเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 ฉ. วัสดุอนินทรีย์สารสังเคราะห์

สังเคราะห ์
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กิจกรรมที่ 3 
ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ 

บนเว็บไซต์โดยสืบค้นได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=TeWcjmks6sQ 
แล้วสรุปความหมายของสมบัติของวัสดุ 
.................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 4 

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์ เร่ือง สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง  
ความเหนียวและสภาพยืดหยุ่นโดยสืบค้นได้ท่ี  
https://www.youtube.com/watch?v=rd-GC0Zymng  แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

4.1  ผู้เรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน  
4.2  ทดลอง เปรียบเทียบและสรุปสมบัติของวัสดุทางกายภาพพร้อมยกตัวอย่าง 

ดังนี้ 
4.2.1  สมบัติของวัสดุด้านความแข็งพร้อมยกตัวอย่าง 

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

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

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

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

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

4.2.2  สมบัติของวัสดุด้านความเหนียวพร้อมยกตัวอย่าง 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 

4.2.3  สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่นพร้อมยกตัวอย่าง 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 5 
 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากวีดีทัศน์ เรื่อง การน าความร้อน  โดยสืบค้นได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=aZHRPPK4lI4  แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
5.1  ผู้เรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน  
5.2  สรุปผลการทดลองและเรียงล าดับวัสดุน าความร้อน ท่ีได้จากผลการทดลอง

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด 
  

สรุปผลการทดลอง
............................................................................................................................. ............................................ 
.............................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................................... 
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กิจกรรมที่ 6  
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์ เร่ืองสมบัติทางไฟฟ้า โดยสืบค้นได้ท่ี 

https://www.youtube.com/watch?v=icSr3glb3CI  แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
6.1  ผู้เรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ  3-5 คน  
6.2  สรุปผลการทดลองและจัดประเภทวัสดุท่ีน าไฟฟ้าและไม่น าไฟฟ้าในตารางท่ี

ก าหนดให ้
 

สรุปผลการทดลอง
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ................................................................ ............ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ................................................................. 

 
 วัสดุที่น าไฟฟ้า วัสดุที่ไมน่ าไฟฟ้า 
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กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 

 

 ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารชุดวิชา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วท า
กิจกรรม ต่อไปนี ้
 
กิจกรรมที่ 1 

อธิบายประโยชน์ของวัสดุประเภทโลหะจ าพวกเหล็กโดยบันทึกข้อมูลลงในตาราง 
ท่ีก าหนดให้ 

 

ชนิดของเหล็ก การน าไปใช้ประโยชน์ เหตุผล 
ตัวอย่าง 

เหล็กกล้าไร้สนิม 
 
น าไปใช้กับชิ้นส่วนประเภท  
เสื้อลูกปืน ตลับลูกปืน    
ชิ้นส่วนป๊ัมน้ า  เป็นต้น 

 
เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม 
สามารถชุบแข็งได้ ทนการ
เสียดสีและการกัดกร่อนได้ดี 
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กิจกรรมที่ 2 
อธิบายประโยชน์ของวัสดุประเภทโลหะนอกจ าพวกเหล็กโดยบันทึกข้อมูลลงใน

ตารางท่ีก าหนดให้ 
 

ชนิดของโลหะ การน าไปใช้ประโยชน์ เหตุผล 
ตัวอย่าง 

ทองแดงบริสุทธิ์    
 
ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สานไฟฟ้า 
หัวแร้งบัดกรี ท่อส่งน้ ายาในเครื่อง
ท าความเย็นใช้ในงานเชื่อมประสาน
และภาชนะใส่ของต่าง ๆ และยังใช้
เป็นทองแดงประสมเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติเด่นของทองแดงในโลหะ
ประสมต่าง ๆ 

 
มีคุณสมบัติเหนียวยืดตัวได้ดี 
สามารถรีดได้เป็นแผ่นบาง 
ถึง 0.01มม. ถ้าเป็นเส้นลวด
รีดได้ 0.02 มม. และสามารถ
น าไปหล่อให้เป็นรูปร่าง 
ต่าง ๆ ตามต้องการ 
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กิจกรรมที่ 3  
อธิบายประโยชน์ของวัสดุประเภทพลาสติกที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 

โดยบันทึกข้อมูลลงในตารางท่ีก าหนดให้ 
 

สัญลักษณ ์ ชนิดพลาสติก ประโยชน์การใช้งาน 

ตัวอย่าง 

 

 
 
โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต
(Polyethylene 
terephthalate) 

 
 
ภาชนะบรรจุน้ าอัดลม  
เส้นใยส าหรับท าเสื้อกันหนาว พรม 
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กิจกรรมที่ 4  
ใหเ้ติมข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีมาจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ตามแผนภาพท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 
บอกผลกระทบของขยะมูลฝอยดังนี้ 
5.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
5.2  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

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

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

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

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

หลอดไฟ 

แหล่งก าเนิดขยะมลูฝอย 

ได้แก่ 

ครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานพยาบาล 

ได้แก่ ได้แก่ ได้แก่ 
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กิจกรรมที่ 6 
จงกาเครื่องหมาย หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูกต้อง และกาเครื่องหมาย  

หน้าข้อความท่ีเห็นว่าผิดเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

………….. 1. ใชว้ัสดุท่ีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุที่ไม่มีพิษ 
วัสดุหมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุท่ีใช้พลังงานต่ า
ในการจัดหามา 

………….. 2. ใช้วัสดุที่มนี้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของ 
วัสดุน้อย  

………….. 3. เป็นวัสดุที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ใช้พลังงานท่ีสะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต และลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

………….. 4. ใช้เส้นทางการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานท่ีสุด 

………….. 5. ใช้พลังงานสูง 

………….. 6. ทนทาน ซ่อมแซม รักษา ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้อง 
เปลี่ยนบ่อย 

………….. 7. มีการออกแบบให้น าสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ าหรือ
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย  

………….. 8. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากในช่วงใดของวัฏจักรชีวิต  
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กิจกรรมการเรียนรูหนวยท่ี 3 

การจัดการวัสดุที่ใชแลว 
 

  คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชา และคนควาเพิ่มเติมจากสื่อและแหลง

เรียนรูตางๆ แลวทํากิจกรรมตอไปนี ้

 

กิจกรรมที่ 1 

 เขียนรายงานหอขอ เรื่อง “หลัก 3 R ในการจัดการวัสดุที่ใชแลวในชีวิตประจําวัน” 
 

กิจกรรมที่ 2  

อธิบายหลักสําคัญ ในจัดการวัสดุท่ีใชแลวในรูปภาพวงกลมดานลางน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสําคญั 

3 ประการ 

ในการจัดการวัสดุ 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

............................................................
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กิจกรรมที่ 3 

 ใหผูเรียนนําตัวอักษรที่อยูดานหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวาง 

ดานซายมือใหถูกตอง 

 

………………1.  เปลือกสม ก.  5 วัน – 1 เดือน 

..................2.  กนกรองบุหรี่ ข.  3  เดือน 

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

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

..................5.  โฟม จ.  5  ป 

..................6.  ผาออมเด็กชนิดสําเร็จรูป ฉ.  12 – 15 ป 

..................7.  รองเทาหนัง ช.  25 – 40 ป 

..................8.  ขวดพลาสติก ซ.  80 – 100  ป 

..................9.  เศษกระดาษ ฌ.  450  ป 

.................10.  กระปองอลูมิเนียม ญ.  450  ป 

.................11.  ใบไม ฐ.  500  ป 

.................12.  กลองนมเคลือบพลาสติก ณ. ไมยอยสลาย 

 

กิจกรรมที่ 4 

อธิบายวิธีการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว และชุมชน 

ดวยหลัก 3R 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 5 

 จงกาเครื่องหมาย  หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  

หนาขอความที่เห็นวาผิด เกี่ยวกับการจัดการวัสดุ 

 

………….. 1. การกําจัดวัสดุ มีวิธีการกําจัดอยางงาย 2 วิธี คือ การเผาไหม 

และการฝงกลบ 
 

………….. 2. โฟมเปนวัสดุที่ไมยอยสลาย จึงควรหลีกเลี่ยงการใชโฟม  
 

………….. 3. การนํายางรถยนตมาประดิษฐเปนมานัง่ กระถางยางรถยนต  

   เปนการชวยลดปริมาณขยะ 
 

………….. 4. ภาชนะรองรับขยะ สีเขียว รองรับขยะอันตราย 

………….. 5. ภาชนะรองรับขยะ สีแดง รองรับขยะทั่วไป 

………….. 6. เราควรทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต ลงในถังขยะสีเขียว เพื่อนําไป 

    ทําการรีไซเคิล 
 

………….. 7. เตาเผาแบบเชิงตะกอน เปนเตาเผาแบบงายที่สุดสําหรับ 

   เผาเศษวัสดุในครัวเรือนขนาดเล็ก ไมควรทําในชุมชน 
 

………….. 8 เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ ทําใหเศษวัสดุท่ีถูกเผาไหม  

   ถูกเผาไดสมบูรณ มากกวาเตาเผาแบบเชิงตะกอน 
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กิจกรรมการเรียนรูหนวยท่ี 4 

การคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุ 
 

  คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาคนควาเพิ่มเติมจากสือ่และแหลงเรียนรูตางๆ ตามที่

แนะนําไวทายหนวยการเรียนรูในชุดวิชา แลวทํากจิกรรมตอไปนี ้
 

กิจกรรมที่ 1  

จงอธิบายวิธีการคัดแยกขยะวัสดุแตละประเภท และการนําไปใชประโยชน 
 

ประเภทของวัสด ุ วิธีการคดัแยก การนําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

กระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 
 

           พลาสตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขวดแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะลูมิเนียม 
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กิจกรรมที่ 2  

เติมคําลงในชองวางใหตรงกับสัญลักษณของภาพ 
 

 

            สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    __________________________________ 

 

     __________________________________ 

 

 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา 

      __________________________________ 

 

     __________________________________ 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    __________________________________ 

 

     __________________________________ 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    __________________________________ 

 

     __________________________________ 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    __________________________________ 

 

     __________________________________ 
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กิจกรรมที่ 3 

โยงเสนจับคูสัญลักษณกับรูปภาพพลาสติกรีไซเคิลตอไปน้ีใหตรงกัน 
 

1.  

 

 

 

           ก.   

2.  

 

 

           ข.  
 

3.  

 
 

 

           ค.    

4.  

 

 

           ง.  
 

5.  

 

           จ. 
           

 

6.  

 

 

            ฉ.    
 

7.  

 

 

             ช.     
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กิจกรรมที่ 4.  

จงกาเครื่องหมาย หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเคร่ืองหมาย  

หนาขอความที่เห็นวาผิด เกี่ยวกับการคัดแยกและรวบรวมวัสดุ 

………….. 1. การคัดแยกวัสดุ เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนได 
 

………….. 2. การคัดแยกวัสดุเปนหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

………….. 3. ควรแยกวัสดุที่คัดแยกในถังรองรับวัสดุแยกประเภท 

ที่หนวยงานราชการกําหนด 

………….. 4. จัดเก็บวัสดุที่ทําการคัดแยก ไวโรงครัว เพื่อความสะดวก 

………….. 5. การจัดเก็บวัสดุอันตราย เปนสัดสวนแยกตางหากจากวัสดุอื่นๆ 

………….. 6. ภาชนะหรือถัง ที่เก็บวัสดุอันตราย ตองปดฝามิดชิด ไมรั่วไหล 

………….. 7. พลาสติกควรแยกขวดใสและขวดสี งายตอการนําไปรีไซเคิล   

    หรือประดิษฐเปน ดอกไม แจกัน และขาย  

………….. 8. กอนทิ้งแกวนํ้ากาแฟลงในถังขยะ ควรเทน้ําออกจากแกวใหหมด 

   กอนท้ิงแกวกาแฟ เพื่อปองกันการเนาของเครื่องดื่ม 

………….. 9. การคัดแยกขวดแกวควรแยกสีของแกว จะขายไดราคาดี 

………….. 10. ไมควรท้ิงเศษวัสดุลงในขวดแกว กอนทิ้งลงในถังขยะ 

………….. 11. ควรเหยียบกระปองใหแบน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

………….. 12. การคัดแยกกระดาษ ตองนําลวดเสียบ เทปกาวออกใหหมด 

 

 

 

 



33 

กิจกรรมที่ 6  

ใหผูเรียนทํารายงานการคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่ผูเรียนไดทําใน 1 เดือน 

ตามหัวขอตอไปน้ี 

6.1  ประเภทของขยะ 

6.2  วิธีการคัดแยก 

6.3  ประโยชนที่ไดรับจากการคัดแยกขยะ 
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กิจกรรมการเรียนรูหนวยท่ี 5 

การจัดการวัสดุอันตราย 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชา และคนควาเพิ่มเติมจากสื่อ  

แหลงเรียนรูตางๆ แลวทํากิจกรรมตอไปนี ้
 

กิจกรรมที่ 1 

จงบอกความหมายของวัสดุอันตราย พอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2 

ใหเติมขอมูลตัวอยางขยะอันตราย แตละประเภท ลงในชองสี่เหลี่ยม ตามแผนภาพ 

ที่กําหนดให 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะอันตราย 

ขยะติดเช้ือ ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะมีพิษ 
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กิจกรรมที่ 3   

บอกแนวทางในการจัดการขยะมีพิษ พอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 4  

เติมคําลงในชองวางใหตรงกับสัญลักษณของภาพ 

 

 

            สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  
                    __________________________________ 
 

     __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา 
      __________________________________ 

 

     __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                 _________________________________ 
 

              __________________________________ 
 

     __________________________________ 
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กิจกรรมที่ 5 

จงบอกผลกระทบตอสุขภาพ เมื่อสารพิษจากวสัดุเขาสูรางกาย โดยบันทึกขอมูลลง

ในชองของตารางที่กําหนดให 
 

ผลติภณัฑ สารพษิ ผลกระทบตอสุขภาพ 

เมื่อสารพิษเขาสูรางกาย 

 

 

 

 

ถานไฟฉาย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลอดฟลอูอเรสเซนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบตเตอรีร่ถยนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สเปรย 
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กิจกรรมที่ 6 

จงกาเครื่องหมาย  หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  

หนาขอความที่เห็นวาผิด เกี่ยวกับวิธีการที่จะชวยลดปญหาวัสดุท่ีเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

 

………….. 1. เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตราย 
 

………….. 2. เลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดลอม เชน สังเกต

ฉลากเขียว 

………….. 3.  เลือกซื้อสินคาตามคําโฆษณาวาดีจริง ไมทําลายสิง่แวดลอม 

………….. 4.  เลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติแทน สารเคมีสังเคราะห 

………….. 5.  เลือกใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ อายุการใชงานยาวนาน 

………….. 6.  การจัดเก็บวัสดุอันตราย เปนสัดสวน ใหพนกับมือเด็ก 

………….. 7.  การจัดเก็บวัสดอุนัตราย เปนสัดสวนแยกตางหากจากวัสดุอื่น 

………….. 8.  กําจัดวัสดุอันตรายเอง ดวยการเผา บริเวณหลังบาน 

………….. 9.  จัดเก็บวัสดุอันตรายในภาชนะ ปดฝาใหสนิท ปองกันการ 

     แตกหัก รั่วซึม 

 

………….. 10.  ตองท้ิงวัสดุอันตรายในภาชนะรองรับขยะสีนํ้าเงิน รวมกับ 

      ขยะทั่วไป เพื่อลดตนทุนการขนสง 
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กิจกรรมที่ 7 

ใหผูเรียนเขียนแนวปฏิบัติในการลดปญหาวัสดุที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ที่ผูเรียนได

ปฏิบัติในภาคเรียนนี้ มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

คําชี้แจง เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 

1. ขอใดอธิบายความหมายของคําวา วัสดุศาสตร ไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุที่นํามาใชประกอบกันเปนชิ้นงาน 

ข. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุที่นํามาประกอบกันเปนชิ้นงาน 

ค. เปนการศึกษาการใชงานวัสดุดานตางๆในชีวิตประจําวัน 

ง. ถูกทุกขอ 

 

2. ความแข็งของวัสดุขึ้นอยูกับขอใด 

ก. ความทนทานตอการขีดขวน 

ข. ความหนาแนนของวัสดุ 

ค. ความยืดหยุนของวัสดุ 

ง. รูปรางของวัสดุ 

 

3. วัสดุชนิดใด จัดอยูในประเภทอโลหะ  

ก. เหล็ก อะลูมิเนียม 

ข. ทอง ทองแดง 

ค. ตะกั่ว พลาสติก  

ง. ไม เสนใย 

 

4. วัสดุชนิดใด จัดอยูในประเภทโลหะ  

ก. เหล็ก ทองแดง 

ข. หินออน ทราย  

ค. ทองแดง ไม 

ง. เหล็ก ยาง 
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5. ถานําวัสดุ ก มาขูดกับ วัสดุ ข แลวเกิดรอยบนวัสดุ ข ขอใดถูกตอง 

ก. วัสดุ ก แข็งกวาวัสดุ ข 

ข. วัสดุ ก เหนียวกวาวัสดุ ข 

ค. วัสดุ ก ยืดหยุนกวาวัสดุ ข 

ง. วัสดุ ก นําความรอนไดดีกวาวัสดุ ข 

 

6. วัสดุชนิดใดที่มีความแข็ง และนําไฟฟาไดดีที่สุด 

ก.  ยางรัดของ 

ข.  เสนใย 

ค.  เหล็ก 

ง.  ไม 

 

7. วัสดุชนิดใดที่มีความยืดหยุน 

ก.  กระดาษ 

ข.  ยางรัดของ 

ค.  ปากกา 

ง.  แกวนํ้า 

 

8. วัสดุในขอใดที่นําไฟฟาได 

ก. เหล็ก เพชร แกรไฟต 

ข. เพชร เหล็ก ทองแดง 

ค. เหล็ก ทองแดง แกรไฟต 

     ง. เพชร คารบอน แกรไฟต 

 

9. ขอใด ไมใช เหตุผลในการเลือกใชเสนเอ็นสําหรับขึงไมแบดมินตัน 

ก.  มีความเหนียว 

ข.  มีความยืดหยุน 

ค.  ทนความรอน 

ง.  เมื่อเปลี่ยนรูปแลวสามารถคืนตัวกลับสูสภาพเดิมได 
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10. การใชหนังสติ๊กเปนการแสดงถึงสมบัติในดานใดของวัสดุ 

ก.  ความแข็ง 

ข.  ความยืดหยุน 

ค.  ความหนาแนน 

ง.  ความเหนียว 

 

11. วัสดุที่นําความรอนไดดีมักจะมีสมบัติใดควบคูกันไปดวย 

ก.  นําไฟฟาไดดี 

ข.  มีความแข็งมาก 

ค.  มีคามยืดหยุนสูง 

ง.  มีความหนาแนนสูง 

 

12.  วัสดุชนิดใด ที่กระแสไฟฟาผานไดนอย 

ก.  พลาสติก ไม ผา 

ข.  เงิน กระเบื้อง ผา 

ค.  พลาสติก ไม ทองคํา 

ง.  อะลูมิเนียม พลาสติก แกว 

 

13.  ในการเลือกวัสดุมาทําสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ควรคํานึงถึงขอใดมากที่สุด 

ก.  สมบัติของวัสดุ 

ข.  ราคาของวัสดุ 

ค.  สีสันของวัสดุ 

ง.  ความชอบของผูใช 

 

14.  หลังคาบานควรทําดวยวัสดุที่มีสมบัติอยางไร 

ก.  ยืดหยุนได ทนความรอนไดดี 

ข.  มีนํ้าหนักเบา ไมทนความรอน 

ค.  แข็งแรง และทนความรอนไดดี 

ง.  เน้ือบางโปรงแสง ทนความรอนไดดี 
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15. การตรวจสอบความเหนียวของวัสดุ พิจารณาจากขอใด 

ก.  ความสามารถในการตีแผเปนแผนบาง ๆ 

ข.  ความสามารถในการยืดเปนเสน 

ค.  ความสามารถในการนําไฟฟา 

ง.  ขอ ก และ ขอ ข ถูก 

 

16. วัสดุในขอใดเปนการใชประโยชนจากวัสดุที่นําความรอน 

ก.  ถุงมือ 

ข.  เสื้อผา 

ค.  กระทะ 

ง.  เกาอี้ 

 

17. โลหะชนิดใดท่ีเรานํามาใชทําสายไฟ 

ก. เหล็ก 

ข. ทองแดง 

ค. สเตนเลส 

ง. อะลูมิเนียม 

 

18. ขอใด ไมใช แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย   

ก. ครัวเรือน 

ข. ฟารมเลี้ยงสุกร  

ค. ศูนยสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

ง. ทุกขอเปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

 

19. ขอใดเปนผลกระทบของขยะมูลฝอยตอระบบนิเวศ 

ก.  ภาวะโลกรอน 

ข. หวงโซอาหารถูกทําลาย 

ค. ปลาตายเพราะน้ําเนาเสีย 

ง. ปลูกพืชไมไดผลิตหรือไดผลิตนอย 
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20. ขอใดอธิบายปรากฏการณโลกรอนไดถูกตอง 

ก.  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลก 

ข.  การเกิดภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม 

ค.  การที่สิ่งมีชีวิตไมสามารถอยูบนโลกได 

ง.  การละลายของนํ้าแข็งบริเวณขั้วโลก 

 

21. ขอใด ไมใช วิธีการในการลดปริมาณขยะในชุมชน 

ก. นําถุงผา ไปใสของในการไปจายตลาด 

ข. ใชแกวนํ้าเซรามิค แทนแกวพลาสติกที่ใชแลวทิ้ง 

ค. คัดแยกขยะที่สามารถขายได ไปขายใหรานรับซื้อของเกา 

ง. นําขยะไปปลอยลงน้ํา เพื่อใหชุมชนไมมีขยะ 

 

22. ขอใด กลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับปรากฎการณโลกรอน 

ก.  เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ข.  ความรอนถูกกักเก็บไวในบรรยากาศ  

ค.  เกิดจากฝมือมนุษยในการใชสาร CFC 

ง.  ในอากาศมีแกสคารบอนไดออกไซดมากขึ้น 

 

23. การใชพลาสติกและโฟม มีขอควรระวังอยางไร 

ก.  ใชแลวตองทําลายทุกครั้ง 

ข.  เมื่อใชแลวนํากลับมาใชใหมไดหลาย ๆ ครั้ง 

ค.  ใชแทนวัสดุธรรมชาติเพื่อไมใหวัสดุธรรมชาติหมดไป 

ง.  ตองใชอยางประหยัดและจําเปนเพราะทําลายยาก 

 

24. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในขอใดที่ทําใหเกิดมลพิษในอากาศ 

ก.  การนําขวดแกวเขากระบวนการรีไซเคิล 

ข.  นําวัสดุเขาเตาเผาที่มีความรอนสูง 

ค.  การนําขยะพลาสติกมาเผาไฟ 

ง.  ปลาตายเพราะน้ําเนาเสีย 
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25. ภาชนะพลาสติกไมนําความรอน ไมควรนํามาใสอาหารที่รอนจัด เพราะเหตุใด 

ก.  ภาชนะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง 

ข.  ทําใหอาหารรสชาติเปลี่ยนไป 

ค.  ความรอนทําใหภาชนะแตกไดงาย 

ง.  ความรอนจะสลายสารออกมาปนออกมาปนกับอาหารได 

 

26. ผลกระทบตอปญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะมูลฝอยคือขอใด 

ก. โรคผิวหนัง 

ข. โรคภูมิแพ 

ค. โรคปอด 

ง. ถูกทุกขอ 

 

27. ขอใดเปนวิธีการกําจัดขยะที่ดีท่ีสุดโดยไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

ก.  นําไปขาย 

ข.  ท้ิงในถังขยะ 

ค.  เผาขยะในที่เผาขยะ 

ง.  ขยะเปยกนําไปหมักทําปุย 

 

28. ขอใดเปนการแกปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ก.  ชวยกันปลูกปาทดแทน 

ข.  ออกกฎหมายลงโทษแกผูกระทําผิด 

ค.  รณรงคชวยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอม 

ง.  สรางจิตสํานึกใหคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

 

29. ขอใดคือแนวทางในการเลือกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ก. เลือกใชสินคาที่มีการปลอยมลพิษต่ํา 

ข. เลือกใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน  

ค. เลือกใชสินคาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธภิาพ ลดการปลอยของเสีย 

ง. ถูกทุกขอ 
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30.  ขอใดตอไปน้ี ไมใช หลักการสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอย 

ก. การกําจัด 

ข. การยอยสลาย 

ค. การเก็บรวมรวมและขนสง 

ง. กระบวนการใชประโยชนดวยวิธีการตาง ๆ 

 

31.  ขอใดตอไปน้ีใหความหมายของ Reuse ไดถูกตอง 

ก. ซอมหรือแกไข 

ข. ใชซ้ําผลิตภัณฑ 

ค. หลีกเลี่ยงขยะพิษ 

ง. การใชนอยหรือลดการใช 

 

32.  ขอใดตอไปน้ีใหความหมายของ Recycle  ไดถูกตอง 

ก. ซอมหรือแกไข 

ข. หลีกเลี่ยงขยะพิษ 

ค. แปรรูปนํากลับมาใชใหม 

ง. การใชนอยหรือลดการใช 

 

33.  การใชถุงผาไปจายตลาดตรงกับหลักการจัดการขยะขอใด 

 ก.  Reduce 

 ข.  Refill 

 ค.  Return 

 ง.  Recycle 

 

34.   ขอใด ไม จัดวาเปนการปฏิบัติตามหลัก Reduce เพื่อลดปริมาณขยะ 

ก. บี เลือกซื้อสินคาที่มีอายุการใชงานสูง 

ข. ดี เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเปนซองแบงขาย 

ค. เอ ซื้อนํ้ายาปรับผานุม และนํ้ายาลางจานชนิดเติม 

ง. ซี เลือกซื้อผลิตภัณฑทีส่ามารถนํากลับมาใชใหมได   
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35.   ถังรองรับขยะมูลฝอยที่เปนขยะพิษหรือขยะอันตรายเปนถังสีใด 

ก. ถังสีฟา 

ข. ถังสีแดง 

ค. ถังสีเขียว 

ง. ถังสีเหลือง 

 

36.  ขอใดเปนวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

ก. ท้ิงขยะรวมกัน ทุกประเภท 

ข. ทิ้งเศษอาหารเพื่อใชทําปุยหมัก 

ค. ทิ้งไวขาง ๆ ทางใกลกับตนไมใหญ 

ง. ท้ิงขยะโดยขุดหลุมฝงใกลกับแมนํ้า 

 

37. เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา แบบใดที่เกิดการเผาไหมไดอยางสมบูรณที่สุด 

ก.  เตาเผาแบบถังเผา 

ข.  เตาเผาแบบเชิงตะกอน 

ค.  เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ 

ง.  ถูกทุกขอ 

 

38.  ขอใดอธิบายเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไดถูกตองที่สุด 

ก. เปนกระบวนการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งที่ใชความริ้นสูง 

ข. สิ่งที่เหลือจากการเผา คือ ความรอน ขี้เถา และแกสปลองไฟ 

ค. แกสปลองไฟตองถูกทําใหสะอาดกอนปลอยสูชั้นบรรยากาศ 

ง. ถูกทุกขอ 
 

 

39. ขยะในขอใด นํามาทําการคัดแยก เพื่อสงตอไปรีไซเคิลได 

ก. ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

ข. เปลือกลูกอม เศษเหล็ก ขวดแกว 

ค. เศษกระดาษทิชชู เปลือกลูกอม กระดาษแข็ง 

ง. ถุงขนมขบเคี้ยว กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ 
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40.  ขอใดกลาวถูกตอง ในการคัดแยกวัสดุ   

 ก. เราควรคัดแยกวัสดุ เพื่อใหงายตอการนําไปรีไซเคิลและการกําจัดอยางถูกวิธี 

ข. เราควรแยกวัสดุ เพราะกฎหมายบังคับ 

ค. เราไมควรแยกวัสดุ เพราะจะทําใหไดรับเช้ือโรค 

ง. ถูกทุกขอ 

 

41. ทานมีวิธีการคัดแยกกระดาษอยางไร เพื่อนําไปรีไซเคิล หรือนําไปขายใหไดราคาสูง 

ก. แยกประเภทกระดาษ เชน กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษรวม กลองกระดาษ 

ข. แยกกระดาษรวม โดยดึงริบบิ้น เทปกาว และสติ๊กเกอรตาง ๆ ออก 

ค. แยกกระดาษถายเอกสาร โดยดึงสติกเกอร ลวดเสียบออก 

ง.  ถูกทุกขอ 

 

42. ขอใดปฏิบัติไดถูกตองกอนนําขยะไปรีไซเคิล 

ก. ขวดแกวที่มีสีควรนํามาคละรวมกันกอน 

ข. ฝาและจุกของขวดแกวควรปดไวในสภาพเดิม 

ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกว ตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 

ง. ไมทําใหกลองกระดาษลูกฟูกแบน กอนนํามารีไซเคิลควรใหอยูในสภาพเดิม 

 

43. ขอใดปฏิบัติ ไมถูกตอง ในการคัดแยกวัสดุ  

ก.  ควรแยกสีของแกว เพื่องายตอการสงตอไปรีไซเคิล 

ข.  นําวัสดุอันตราย โยนลงในถังขยะทั่วไป เพื่อนําไปทิ้ง 

ค.  แยกขวดและฝาพลาสติกออกจากกัน เทนําออกใหหมด กอนนําไปเก็บ 

ง.  หลังบริโภคเครื่องดื่มแลว ลางกระปองดวยนํ้าเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดกลิ่น 
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44. ขอใดเปนสัญลักษณที่ติดบนผลิตภัณฑ มีความหมายวานําไปรีไซเคิลได 

      ก.         

   

      ข.         

  

       ค.        

 

        ง.           
 

 

45. ขอใดคือสัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล 
 

      ก.         

   

       ข.        
 

       ค.      
 

   

        ง.          
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46. ขอใดเปนสัญลักษณรีไซเคิลพลาสติก 

            ก.          
 

             ข.          
 

              ค.          

          ง.           
 

47. ขอใดเปนสัญลักษณรีไซเคิลแกวใสไมมีสี 

ก.     
 

        ข.    
 

        ค.     

        ง.     
 

 

 

48. สัญลักษณตอนี้      เปนสัญลักษณรีไซเคิล ในขอใด 

 

ก. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลขวดนํ้าพลาสติกชนิดออน ใชไดครั้งเดียว 

ข. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลเปนถุงพลาสติก ทอพลาสติก 

ค. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล เปนถุงรอนใสอาหาร 

ง. ถูกทุกขอ 
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49.  ขอใดอธิบายความหมาย คําวา วัสดุอันตราย ไดถูกตอง 

ก. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพหรือปนเปอนสารเคมีอันตรายตางๆ เชน หลอดไฟ 

ข. คือผลิตภัณฑที่สามารถนําไปรีไซเคิลได เปนประโยชนแกมนุษย  

ค. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ ไมมีสารเคมีปนเปอน ขายไดราคาสูง 

ง. ถูกทุกขอ 

 

50.  ขยะอันตราย มีกี่ประเภท อะไรบาง 

ก.  มี 4 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย 

  ข.  มี 4 ประเภท ขยะท่ัวไป ขยะเปยก ขยะแหง 

  ค.  มี 3 ประเภท ขยะติดเชื้อ ขยะมีพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส 

  ง.  มี 3 ประเภท ขยะมีพิษ ขยะแหง ขยะเปยก 

 

51. ขอใด คือ ขยะอันตราย ทั้งหมด 

ก.  ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง  หลอดฟลูออเรสเซนต 

ข.  กระปองยาฆาแมลง  เปลือกลูกอม กระดาษแข็ง 

ค.  ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

ง.  หลอดไฟ เศษกระดาษ ตะปู 

 

52. ขอใด คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมด 

ก. ซากเคร่ืองใชไฟฟา แบตเตอรี่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ข. ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง หลอดฟลูออเรสเซนต 

ค. หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง เข็มฉีดยา 

ง. ตะปู ถานไฟฉาย กระปองสเปรยบรรจุสี 

 

53. แหลงกําเนิด ขยะติดเช้ือ ที่พบสวนใหญมาจากที่ใด 

ก.  ครัวเรือน 

ข.  ชุมชน ตลาดสด 

ค.  โรงงานอุตสาหกรรม 

ง.  โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
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54. แหลงกําเนิด ขยะติดเช้ือ ที่พบสวนใหญมาจากที่ใด 

ก.  ครัวเรือน 

ข.  ชุมชน ตลาดสด 

ค.  โรงงานอุตสาหกรรม 

ง.  โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
 

55. ผูที่ไดรับสารตะกั่ว เขาสูรางกาย จะมีอาการอยางไร 

ก. กลามเนื้อกระตุก โมโหงาย หงุดหงิด 

ข. ปวดศรีษะ ออนเพลีย ชักกระตุก หมดสติ 

ค. ปวดศรีษะ งวงนอน เกิดตะคริวที่ขา สมองสับสน 

ง. เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง คัน บวม เปนลม 
 

56.  ขอใด ไมใช วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ดวยหลัก 3R 

ก. ยืดอายุการใชงานผลิตภัณฑ โดยการซอม ปรับปรุงใหทันสมัย 

ข. ลดการบริโภคต้ังแตแรก ไมซื้อของฟุมเฟอย 

ค. ขายเพื่อนําไปรีไซเคิล 

ง. ถูกทุกขอ 

 

57. ขอใดเปนสัญลักษณ ที่บงช้ีวาผลิตภัณฑหรือภาชนะเปนขยะอันตราย 

 

ก.    

 
 

 

        ข.    
 

 

 

        ค.     

 

        ง.     
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58.  เราควรเลือกใชสิ่งของใด มาประยุกตใชงาน เพื่อไมทําลายสิ่งแวดลอม 

ก. กลองโฟม 

ข. กระดาษ 

ค. ใบตอง 

ง. พลาสติก 

 

59.  ใคร ควรมีหนาที่ในการจัดการขยะชุมชน  

ก. เทศบาล 

ข. ผูนําชุมชน 

ค. ทุกคนในชุมชน 

ง. เจาหนาที่สถานประกอบ 

 

60. วิธีใดที่จะชวยลดปญหาวัสดุที่เปนพิษกับสิ่งแวดลอม 

ก. หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตราย 

ข. เลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมีสังเคราะห 

ค. เลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดลอม 

ง. ถูกทุกขอ 
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 1   

วัสดุศาสตรรอบตัว 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชาและแหลงเรียนรูตางๆ แลวทํากิจกรรมตอไปนี ้

 

1. สรุปความหมายของวัสดุศาสตรและเขียนช่ือวัสดุที่อยูรอบตัวเราในรูปภาพวงกลมดานลางนี้ 

คําตอบ  วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ 

กับวัสดุ ท่ีนํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได โดยวัสดุ

แตละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ไดแก สมบัติทางฟสิกส สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟา และ

สมบัติเชิงกล 
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2. จงโยงเสนรปูภาพวัสดดุานซายมือใหตรงกับประเภทวัสดดุานขวามือ 

 

 

1. 

 

  

 

2.  

 

 

  

 

3.  

 

 

  

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6. 

 

ก.วัสดุโลหะจําพวกเหล็ก 

ข.วัสดุนอกจาํพวกเหล็ก 

ค.อินทรียสาร 

ง.อนินทรียสาร 

จ.วัสดุอินทรยีสารสังเคราะห 

ฉ.วัสดุอนินทรยีสารสังเคราะห
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3. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากวีดิทัศน เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุบนเว็บไซต

โดยสืบคนไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=TeWcjmks6sQ 

แลวสรุปความหมายของสมบัติของวัสดุ 

คําตอบ  วัสดุ (Materials) คือ สิ่งของที่นํามาใชทําสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ ที่ไดจาก

ธรรมชาติ หรือ มนุษยสรางขึ้นนั่นเอง ถาสังเกตรอบๆตัวเราก็จะพบมากมายเลยทีเดียว วัสดุ

แบงออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  

1.วัสดุธรรมชาติ เปนวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก วัสดุ 

ที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ไดแก ขนสัตว เปลือกหอย  และวัสดุจากสิ่งไมมีชีวิต  ไดแกหิน ทราย ฝาย  

เปนตน  

2. วัสดุสังเคราะห เกิดจากการนําแรธาตุ และสารเคมี มาผานกระบวนทางวิทยาศาสตร 

โดยการทําปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อใหเกิดเปนวัสดุขึ้น ไดแก พลาสติก โฟม ยาง เปนตน  

ความแข็งของวัสดุ หมายถึง ความทนทานตอการตัด ขีดขวนของวัสดุ วัสดุที่มีความแข็ง

มากจะสามารถทนทานตอการขีดขวนไดมาก และเมื่อถูกขีดขวน จะไมเกิดรอย บนวัสดุชนิดน้ัน 

ความเหนียว หมายถึง ลักษณะที่ดึงขาดยาก ไมหัก ไมขาด เมือถูกดึง ยืด ทุบ ตี เพื่อให

มีรูปรางเปลี่ยนไปตามเดิม 

ความยืดหยุนของวัสดุ หมายถึง ลักษณะของวัสดุที่สามารถกลับรูปทรงเดิมได หลังจาก

แรงท่ีมากระทําตอวัตถุน้ันหยุดกระทํา 

การนําความรอน หมายถึง การถายเทพลังงานความรอน จากอนุภาคหน่ึงสูอนุภาคหน่ึง 

และถายทอดกันไปเรื่อยๆภายในเน้ือของวัตถุ วัสดุแตละชนิดสามารถนําความรอนไดแตกตาง

กัน วัสดุที่นําความรอนไดดี จะถายเทพลังงานความรอนไดเร็ว เมื่อวัสดุชนิดน้ันไดรับความรอน

ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะถายโอนพลังงานความรอนสูบริเวณอื่นดวย  

การนําไฟฟาของวัสดุ หมายถึง สมบัติในการยอมใหประจุไฟฟาไหลผานได วัสดุบางชนิด

ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี ไดแก ทองแดง เหล็ก เปนตน แตวัสดุบางชนิด ไมยอมให

กระแสไหลผานได ไดแก ไม พลาสติก เปนตน  

ความหนาแนนของวัสดุ หมายถึง ปริมาณสารที่มีอยูใน 1 หนวยปริมาตร ความ

หนาแนนเปนสมบัติเกี่ยวกับของเน้ือในวัตถุ วัสดุท่ีมีเน้ือแนน จะมีความหนาแนนมากกวา วัสดุ

ที่เน้ือโปรง เชน ฟองนํ้า กับดิน 
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4. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากวีดิทัศน เร่ืองสมบัติของวัสดุดานความแข็ง  

ความเหนียวและสภาพยืดหยุนโดยสืบคนไดที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=rd-GC0Zymng 

แลวรวมกลุมจํานวน 3-5 คน ทําการทดลองเปรียบเทียบและสรุปสมบัติของวัสดุทางกายภาพ

พรอมยกตัวอยาง 
 

1) สมบัติของวัสดดุานความแข็ง 

  คําตอบ  เมื่อนําวัสดุชนิดหน่ึง ไปขูดบนวัสดุอีกชนิดหน่ึง ถาทําใหวัสดุที่ถูกขูด 

เกิดรอย แสดงวา วัสดุท่ีถูกขูดน้ัน มีความแข็งนอยกวาวัสดุท่ีใชขูด แตถาวัสดุที่ถูกขูดไมเกิดรอย 

แสดงวา วัสดุท่ีถูกขูดน้ัน มีความแข็งมากกวา วัสดุที่ใชขูด 
 

2) สมบัติของวัสดดุานความเหนียว 

 คําตอบ  ระหวางการทดลองเสนเอ็นกับเสนดายในการรับนํ้าหนักถุงทราย 

พบวา เสนเอ็นและเสนดาย มีสมบัติความเหนียวท่ีแตกตางกัน เสนเอ็นมีความเหนียวมากกวา

เสนดาย เน่ืองจากเสนเอ็นสามารถรับนํ้าหนักหรือแรงดึงจากถุงทรายจนวัสดุขาดพอดี ได

มากกวา เสนดาย 

ความเหนียวของวัสดุ คือ ความสามารถของวัสดุที่ทนทานตอแรงกระทําที่ทําใหเน้ือวัสดุ 

แยกขาดแยกขาดจากกันพอดี 
 

3) สมบัติของวัสดดุานความยืดหยุน 

 คําตอบ จากผลการทดลอง อธิบายไดวา เสนเอ็นสามารถยืดและหดกลับที่เดิม

ไดดีกวาเสนเอ็นยืด เมื่อแขวนถุงทรายบนขอเกี่ยว พบวา เสนเอ็นมีความยามมากกวาเดิมแตเมื่อ

นําถุงทรายออกพบวา ความยาวของเสนเอ็นหลังแขวนถุงทราย เทากับความยาวกอนแขวนถุง

ทราย แตเมื่อทําการทดลอง เชนเดียวกันกับเสนเอ็นยืด พบวา ความยาวของเสนเอ็นยืด กอน

และหลังแขวนถุงทรายไมเทากัน 

จากการทดลอง เสนเอ็นหรือเสนเอ็นยืด มีสภาพยืดหยุนมากกวา 

สภาพยืดหยุนของวัสดุ หมายถึง เมื่อออกแรงกระทําตอวัสดุแลว ทําใหวัสดุน้ัน

เกดิการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปรางหรือความยาว แตเมื่อหยุดออกแรงกระทํา วัสดุสามารถกลับคืน

สภาพเดิมได 

 

 



58 

 

5. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากวีดีทัศน เร่ืองการนําความรอนโดยสืบคนไดที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=aZHRPPK4lI4แลวรวมกลุมจาํนวน 3-5 คน  

สรุปผลการทดลองและเรียงลาํดับวัสดุนําความรอน ที่ไดจากผลการทดลองจากมากที่สุดไปหา

นอยที่สุด 
 

สรุปผลการทดลอง 

 

 คําตอบ จากการทดลองการนําความรอนของวัสดุ ท้ัง 5 ชนิด โดยสังเกต 

การละลายของดินนํ้ามันที่ติดที่ปลายของวัสดุแตละชนิด พบวา ทองแดง เหล็ก อะลูมิเนียม 

สามารถนําความรอนไดดี ซึ่งทองแดงจะนําความรอนไดดีท่ีสุด สวนที่นําความรอนไดไมดี คือ ไม

และแกว 

  สรุปผลการทดลอง วัสดุแตละชนิดนําความรอนไดไมเทากัน ทองแดง เหล็ก 

อะลูมิเนียม นําความรอนไดดี โดยทองแดงนําความรอนไดดีกวาเหล็ก และอะลูมิเนียม สวน ไม

และแกว นําความรอนไดไมดี แสดงวา ทองแดง เหล็ก อะลูมิเนียม เปนตัวนําความรอน  สวน 

ไมและแกว เปนฉนวนไฟฟา 
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6. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากวีดิทัศน เร่ืองสมบัติทางไฟฟาโดยสืบคนไดที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=icSr3glb3CIแลวรวมกลุมจํานวน 3-5 คน  

สรุปองคความรูที่ไดรับ 

 

สรุป 

 คําตอบ สมบัติทางไฟฟา คือ ความสามารถในการนําไฟฟาของสาร สารตาง ๆ 

มีความสามารถในการนําไฟฟามากนอยแตกตางกัน และถานําสมบัติทางไฟฟามาเปนเกณฑใน

การแบงสาร เราจะสามารถจําแนกสาร ออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวนําไฟฟา และฉนวนไฟฟา 

สารที่มีสมบัติเปนตัวนําไฟฟา คือ สารที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน ซึ่งสวน

ใหญจะเปนของแข็ง เชน โลหะตาง ๆ ไดแก เงิน ทองแดงทองคํา อะลูมิเนียม สวนสารที่เปน

ของเหลว สามารถนําไฟฟาได เชน นํ้าเกลือ นํ้าอัดลม นํ้าสมสายชู สารที่อยูในสถานะแกส จะ

ไมนําไฟฟา ยกเวน อยูในสถานะความดันต่ํามาก ๆ แกสจะสามารถนําไฟฟาได  

 ฉนวนไฟฟา คือ สารที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน เชน ของแข็งท่ีเปนอโลหะ 

เชน แกว ไม พลาสติก ผา แตของเหลวบางชนิด มีสมบัติ เปนฉนวนไฟฟาดวยเชนกัน เชน น้ํา

บริสุทธิ์ และเอทานอล 

 

 วัสดุที่นําไฟฟา วัสดุที่ไมนําไฟฟา 

เงิน แกว 

ทองแดง ไม 

ทองคํา พลาสติก 

อะลูมิเนียม ผา 
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 2   

การใชประโยชนและผลกระทบจากการใชวัสดุ 
 

 คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชา และแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํา

กิจกรรม ตอไปนี ้

1. อธิบายประโยชนของวัสดปุระเภทโลหะจําพวกเหลก็โดยบนัทึกขอมูลลงใน

ชองของตารางทีก่ําหนดให 
 

ชนิดของเหลก็ นํามาใชประโยชน เนื่องจาก 

ตัวอยาง 

เหล็กกลาไรสนิม 

 

นําไปใชกับช้ินสวนประเภท  

เสื้อลูกปน ตลับลูกปน    

ช้ินสวนปมนํ้า  เปนตน 

 

 

 

เปนเหล็กกลาไรสนิม 

สามารถชุบแข็งได ทนการ

เสียดสีและการกัดกรอนไดดี 

เหล็กเหนียว อุตสาหกรรมการกอสรางอาคาร 

ถนน สะพาน อุตสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

อุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมไฟฟา และใชผลิต

เครื่องใชในครัวเรือนตาง ๆ 

มีความแข็งแรง  

ทนทานตอการกัดกรอน 

เหล็กไรสนิม โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ

เครื่องด่ืม อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในครัวเรือน ที่เกี่ยวกับ

อาหาร 

ทนทานตอการกัดกรอน 

นําไฟฟา นําความรอน  

ความเปนเหล็ก  

ทนตอชวงอุณหภูมิที่กวาง 

มีความแข็งแรง เหนียว 

เหล็กกลาผสม อุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เชน 

เฟองเกียร เพลาสงกําลัง เพลาขอ

เหวี่ยง 

มีความแข็งแรงทนทานตอ

การกัดกรอนการสึกเหรอ ทน

ตอความรอน ทนตอการ

เสียดสี  
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2. อธิบายประโยชนของวัสดปุระเภทโลหะนอกจําพวกเหล็กโดยบันทกึขอมูล 

ลงในชองของตารางทีก่ําหนดให 

 

ชนิดของโลหะ นํามาใชประโยชน เนื่องจาก 

ตัวอยาง 

ทองแดงบริสุทธิ์    

 

ใชเปนอุปกรณไฟฟา เชน สานไฟฟา  

หัวแรงบัดกรี ทอสงน้ํายาในเคร่ืองทํา

ความเย็นใชในงานเช่ือมประสานและ

ภาชนะใสของตาง ๆ และยังใชเปน

ทองแดงประสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเดน 

ของทองแดงในโลหะประสมตาง ๆ 

 

มีคุณสมบัติเหนียวยืดตัวไดดี 

สามารถรีดไดเปนแผนบาง

ถึง 0.01 มม. ถาเปนเสน

ลวดรีดได 0.02มม. และ

สามารถนําไปหลอใหเปน

รูปรางตาง ๆ ตามตองการ 

อะลูมิเนียม อุตสาหกรรมเคมี การผลิตไฟฉาย อุปกรณ

ไฟฟา สายเคเบิล เครื่องใชในครัวเรือน 

 

 

ทนทานตอการกัดกรอนของ

กรดและดาง การนําไฟฟา 

การทําใหโลหะอื่นงายตอ

การขึ้นรูป 

ทองเหลือง ช้ินสวนเคร่ืองมือกล ชิ้นสวนนาฬิกา 

อุปกรณไฟฟา 

ทนตอการกัดกรอนไดดีตอ

งานการแปรรูปตาง ๆ 

ตะกั่ว อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนฉนวน

ปองกันรังสี 

ทนทานตอการกัดกรอนของ

กรดและดาง การนําไฟฟา 

การทําใหโลหะอื่นงายตอ

การขึ้นรูป 

ดีบุก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบ ใชผลิต

เครื่องใชในครัวเรือน บรรจุภัณฑ

เครื่องประดับ เชน แจกัน เหรียญตรา 

ตาง ๆ 

 

ทนทานตอการกัดกรอนของ

กรดและดาง การนําไฟฟา 

การทําใหโลหะอื่นงายตอ

การขึ้นรูป 
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3. อธิบายประโยชนของวัสดปุระเภทพลาสติกที่สามารถนํามารีไซเคิลได 

โดยบนัทกึขอมูลลงในชองของตารางทีก่ําหนดให 
 

สัญลักษณ ชนิดพลาสตกิ ประโยชนการใชงาน 

ตัวอยาง 

 

 

 

โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต

(Polyethylene 

terephthalate) 

 

 

ภาชนะบรรจุน้ําอัดลม  

เสนใยสําหรับทําเสื้อกันหนาว พรม 

 

โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง  

(High density polyethylene) 

 

 

 

บรรจุภัณฑสาํหรับน้ํายาทําความสะอาด 

แชมพูสระผม แปงเด็ก และถุงหูหิ้ว 

ขวดใสน้ํายาซักผา 

 

โพลิไวนิลคลอไรด 

(Poly (vinyl chloride ) 

 

 

ทอนํ้าประปาสายยางใสแผนฟลมสําหรับหอ

อาหาร มานในหองอาบน้ํา  

แผนกระเบ้ืองยาง แผนพลาสติกปูโตะ 

แผนพลาสติกปูโตะ ขวดใสแชมพูสระผม 

 

โพลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา  

(Low density polyethylene ) 

ฟลมสาํหรับหออาหารและหอของ  

ถุงใสขนมปง และถุงเย็นสําหรับบรรจุ

อาหาร ถุงดําสําหรับใสขยะ ถุงหูหิ้ว  

ถังขยะ       

 

โพลิโพรพลิีน (Polypropylene ) กลอง ชาม จาน ถัง ตะกรา กระบอก

สําหรับใสนํ้าแชเย็น กลองแบตเตอรี่รถยนต 

ช้ินสวนรถยนต เชน กันชน และกรวย

สําหรับนํ้ามัน  
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สัญลักษณ ชนิดพลาสตกิ ประโยชนการใชงาน 

 

โพลสิไตรีน (Polystyrene ) ภาชนะบรรจุของใช เชน เทปเพลง  

สําลี หรือของแหง 

ถาดโฟมสําหรับบรรจุอาหารไมแขวนเสื้อ 

กลองวีดีโอ ไมบรรทัด หรือของใชอื่นๆ  

 

 

 

พลาสติกอื่นๆ นอกเหนือจาก

พลาสติกทั้ง 6 ชนิด 

ที่อาจจะนําพลาสติกหลายชนิด 

มาผสมกัน อาจจะเปนพลาสติก

ประเภทท่ีมีสวนผสมของสาร 

BPA โพลีคารบอเนต หรือ

พลาสติกชีวฐาน 

(bio-based plastics) 

 

มักจะนํากลับมารีไซเคิลเปนขวดนํ้า กลอง

และถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุย และ 

ถุงขยะ 
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4. ใหเติมขอมูลขยะมูลฝอยที่มาจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ตามแผนภาพทีก่ําหนดให 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. บอกผลกระทบของขยะมูลฝอยดังนี ้

ผลกระทบตอสุขภาพ 

คําตอบ  ความเสี่ยงตอการเกิดโรคการไดรับสารอันตรายบางชนิดเขาไปใน 

รางกาย อาจทําใหเจ็บปวยเปนโรคตางๆ จนอาจถึงตายไดพิษของขยะอันตรายสามารถเขาสู

รางกายของเราได ทางการหายใจ ทางผิวหนัง  

    การเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะมูลฝอยไมดี หรือปลอยปละละเลยทําใหมีขยะ

มูลฝอยเหลือทิ้งคางไวในชุมชน จะเปนบอเกิดของเช้ือโรคตาง ๆ เชน ตับอักเสบ เช้ือไทฟอยด 

 

ผลกระทบตอระบบนิเวศ 

คําตอบทําใหเกิดมลพิษของนํ้า มลพิษของดิน มลพิษของอากาศ 

ระบบนิเวศถูกทําลายเน่ืองจากขยะสวนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือ ไมนํามากําจัดใหถูกวิธี 

ปลอยทิ้งคางไวในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เช้ือโรค สารพิษ

ถานไฟฉาย ผาพันแผล 

พลาสตกิ 
กระเบื้อง 

ยาฆาแมลง 
มูลลัตว 

น้ําทิ้งจากการทําปศุสัตว 

ปุย 

ขยะติดเชื้อ 

เข็มฉีดยา 
สารกมัมันตรังส ี
เศษอวัยวะผูปวย 

สารเคม ี

สารตะกั่ว 

สารปรอท 
สารหน ู
กากตะกอนน้ํามันดบิ 

น้ําทิ้งโรงงานทอผาส ี

แกว 

แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

ไดแก 

หลอดไฟ 

ครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานพยาบาล 

ไดแก ไดแก ไดแก 
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จากขยะไหลลงสูแหลงนํ้า ทําใหแหลงน้ําเกิดเนาเสียไดหากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสูพื้นดิน 

หรือแหลงน้ํา จะไปสะสมในหวงโซอาหาร เปนอันตรายตอสัตวนํ้าและพืชผัก เมื่อเรานําไป

บริโภคจะไดรับสารน้ันเขาสูรางกายเหมือนเรากินยาพิษเขาไปอยางชา ๆ 

  ถามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง เชน การเผาพลาสติก ถาการลุกไหมไม

สมบูรณ จะกอใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่จัดเปนกาซพิษออกมาดวย                                              

ทําใหเกิดควันมีสารพิษทําใหคุณภาพของอากาศเสีย เปนตน 

 

6. จงกาเครื่องหมายหนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเคร่ืองหมาย  หนาขอความ 

ที่เห็นวาผิดเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

………….. 1. ใชวัสดุทีม่ีผลกระทบตอสิงแวดลอมนอย เชน วัสดุทีไ่มมีพิษ 

วัสดุหมุนเวียนทดแทนได วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใช 

พลังงานตํ่าในการจัดหามา 

………….. 2. ใชวัสดุที่มนํ้ีาหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภท 

ของวัสดุนอย  

………….. 3. เปนวัสดุทีใ่ชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการผลิต ใชพลังงานท่ีสะอาด ลดการเกิดของเสียจาก

กระบวนการผลิต และลดข้ันตอนของกระบวนการผลิต 

………….. 4. ใชเสนทางการขนสงที่ประหยัดพลังงานท่ีสุด 

…………. 5. ใชพลังงานสูง 

………….. 6. ทนทาน ซอมแซม รักษา ปรับปรุงตอเติมได ไมตอง 

เปลี่ยนบอย 

………….. 7. มีการออกแบบใหนําสินคาหรือช้ินสวนกลับมาใชซ้ําหรือ

หมุนเวียนใชใหมไดงาย  

…………. 8. สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากในชวงใดของวัฏจักรชีวิต  
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เฉลยกิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 3 

การจัดการวัสดุที่ใชแลว 
 

  คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชา และคนควาเพิ่มเติมจากสื่อและแหลง

เรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมตอไปนี ้

 

1. เขียนรายงานหอขอ เรือ่ง “หลัก 3 R ในการจดัการวัสดุที่ใชแลว ในชีวติประจําวัน” 
 

2. อธิบายหลกัสําคญั ในจัดการวัสดุที่ใชแลวในรูปภาพวงกลมดานลางนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสําคญั 

3 ประการ 

ในการจัดการวัสดุ 

การเก็บรวบรวมวัสดุและการขนสง เพื่อที่จะ

นําเอาวัสดุท่ีใชแลว ออกจากแหลงกําเนิด เพื่อลด

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

การกําจัด มีวัตถุประสงค เพื่อกําจัดสวนที่

เหลือจากการใชประโยชน ในปจจุบัน

วิธีการจํากัดขยะอยางงาย ๆ มี 2 วิธี โดย

การเผาไหม และการฝงกลบ  ซึ่งทั้ง 2 วิธี 

ตองทําใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพื่อ

ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม 

กระบวนการใชประโยชนดวยวิธีการ

ตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนจากขยะ

มูลฝอยในรูปแบบการนํากลับมาใช

ใหม เชน การทําปุย หรือการนํามา

ผลิตพลังงาน หรือ จะนํารูปแบบการ

ลด คัดแยก และใชประโยชนจาก

ขยะมูลฝอยใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยการใชหลัก 3R ตามความ

เหมาะสม 
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3.  ใหนักศกึษานําตัวอักษรทีอ่ยูดานหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวาง 

ดานซายมือ ใหถูกตอง 

 

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

.........ฉ........2.  กนกรองบุหรี่ ข.  3  เดือน 

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

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

.........ณ.........5.  โฟม จ.  5  ป 

.........ฐ.........6.  ผาออมเด็กชนิดสําเร็จรูป ฉ.  12 – 15 ป 

.........ช.........7.  รองเทาหนัง ช.  25 – 40 ป 

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

..........ค........9.  เศษกระดาษ ฌ.  450  ป 

..........ซ.......10.  กระปองอลูมิเนียม ญ.  450  ป 

..........ข.......11.  ใบไม ฐ.  500  ป 

..........จ.......12.  กลองนมเคลือบพลาสติก ณ. ไมยอยสลาย 
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4. อธิบายวิธีการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้นในครอบครัว และชุมชน 

ดวยหลัก 3R 

คําตอบ เราควรมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้น โดยเร่ิมตนจาก 

ครอบครัว โดยตัวเราตองตระหนัก เห็นความสําคัญ และมีสวนรวมลงมือปฏิบัติในการลด

ปริมาณขยะในครัวเรือน โดยนําหลัก การลดปริมาณขยะดวยหลัก 3R ดังน้ี 

   Reduce  การใชนอยหรือลดการใช ดังน้ี 

  1) หลีกเลี่ยงการใชสิ่งของฟุมเฟอย ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

  2) เลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีอายุการใชงานไดยาวนาน 

  3) เลือกใชผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 

  4) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีภายในบาน  

 

Reuse   ใชซ้ํา ดังน้ี 

1) เลือกใชผลิตภัณฑที่ใชไดนาน เชน แกวใส หรือแกวเซรามิค เมื่อใชแลว 

ลางทําความสะอาด พึ่งแดดใหแหง นํากลับมาใชซ้ําไดอีก 

  2) ใชกระดาษใหครบ 2 หนา เพื่อความประหยัด และลดปริมาณขยะ 

 

Recycle  การแปรรูปนํากลับมาใชใหม ดังน้ี 

1) จัดใหมีภาชนะรองรับขยะในครัวเรือน กอนทิ้งขยะคิดกอนทุกคร้ัง ทิ้งขยะ 

ใหถูกที่ และมีการคัดแยกขยะ เพื่อรวบรวม คัดแยกขยะในแตละชนิด ซึ่งสามารถนําไปขาย  

เปนการสรางรายไดเสริม และเปนการสงตอไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อผลิต  

นํากลับมาใชใหมได นับวาเปนการชวยลดปริมาณขยะไดอีกวิธี 

  2) นําขยะที่คัดแยกไว บางชนิดมาใชประโยชน เชน นําขวดโคกมาประดิษฐเปน

แจกัน ปลูกตนไม สรางความรมรื่นในครอบครัว 
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5. จงกาเครื่องหมาย  หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเครือ่งหมาย 

หนาขอความที่เห็นวาผดิ เกี่ยวกบัการจัดการวัสด ุ

………….. 1. การกําจัดวัสดุ มีวิธีการกําจัดอยางงาย 2 วิธี คือ การเผาไหม 

และการฝงกลบ 
 

………….. 2. โฟมเปนวัสดุที่ไมยอยสลาย จึงควรหลีกเลี่ยงการใชโฟม  
 

………….. 3. การนํายางรถยนตมาประดิษฐเปนมานั่ง กระถางยางรถยนต  

   เปนการชวยลดปริมาณขยะ 
 

………….. 4. ภาชนะรองรับขยะ สีเขียว รองรับขยะอันตราย 

………….. 5. ภาชนะรองรับขยะ สีแดง รองรับขยะทั่วไป 

………….. 6. เราควรทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต ลงในถังขยะสีเขียว เพื่อนําไป 

    ทําการรีไซเคิล 
 

………….. 7. เตาเผาแบบเชิงตะกอน เปนเตาเผาแบบงายที่สุดสําหรับ 

   เผาเศษวัสดุในครัวเรือนขนาดเล็ก ไมควรทําในชุมชน 
 

………….. 8 เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ ทําใหเศษวัสดุท่ีถูกเผาไหม  

   ถูกเผาไดสมบูรณ มากกวาเตาเผาแบบเชิงตะกอน 
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เฉลย กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 4 

การคัดแยกขยะและรีไซเคิลวัสดุ 
 

  คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาคนควาเพิ่มเติมจากสือ่และแหลงเรียนรูตางๆ ตามที่

แนะนําไวทายหนวยการเรียนรูในชุดวิชา แลวทํากจิกรรมตอไปนี ้
 

1. จงอธิบายวิธีการคดัแยกขยะวัสดุแตละประเภท และการนําไปใชประโยชน 
 

ประเภทของวัสด ุ วิธีการคดัแยก การนําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

กระดาษ 

- แยกประเภทกระดาษ เชน 

กระดาษสํานักงาน กระดาษ

หนังสือพิมพ กลองกระดาษ โดย

อาจมัดรวมกันในแตละประเภท 

- ดึงริบบิ้น สติ๊กเกอร ลวดเสียบ

ออกจากกระดาษ 

- การแยกประเภทกระดาษ 

ทําใหงายตอการนําไปรีไซเคิล 

และขายไดราคาสูง 

 

 

 

 

 

 
พลาสตกิ 

 

- แยกประเภทพลาสติก โดยสงเกต

จากสัญลักษณบรรจุภณัฑประเภท

ขวดพลาสติก 

- นําฝาออก เมนํ้าออกใหหมด 

- ถาขวดสกปรก ควรลางสิ่งสกปรก

ออกใหหมด 

- แยกขวดสีและขวดใสออกจากกัน 

- เพื่องายตอการสงตอไป 

รีไซเคิล ขวดพลาสติก 

บางชนิดสามารถนํากลับมา

หลอมขึ้นรูปกลับมาใชใหมได

โดยดูจากเครื่องหมายรีไซเคิล

และมีตัวเลขอยูขางใน 

 

 

 

 

 
 

ขวดแกว 

- นําฝาขวดออก เพราะไมสามารถ

นําไปรีไซเคิลรวมกับแกวได 

- หลังการบริโภค ควรลางดวยนํ้า

เล็กนอย 

- ควรแยกสีของขวดแกว 

เก็บใสในกลองกระดาษ เพื่อ

ปองกันการแตกหัก 

- ควรแยกสีของขวดแกว 

เพราะราคาขายจะไดราคาสูง 

- ขวดแกว จะถูกคัดแยกสี 

นํามาผานกระบวนการ 

รีไซเคิล โดยผานกระบวนการ

หลอมใหม 
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ประเภทของวัสด ุ วิธีการคดัแยก การนําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

อะลูมิเนียม 

- ฝาปดและกระปอง ดึงแยกเก็บ

ตางหาก 

- หลังจากที่บริโภคเครื่องด่ืมแลว 

ใหเทของเหลวออกใหหมด  เพื่อ

ไมใหเกิดกลิ่น และปองกันแมลง  

- ไมควรทิ้งเศษวัสดุลงในขวด  

- ควรเหยียบกระปองใหแบน เพื่อ

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

- นํากระปองไปรีไซเคิล 

เปนการชวยลดปริมาณขยะ 

ลดมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม 

 

 

2. เติมคําลงในชองวางใหตรงกับสญัลกัษณของภาพ 

 

 

            สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    นําไปรไีซเคิลได 

   
 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา 

      ทําจากวัสดุรีไซเคิล 

 

      

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  
                     

กระดาษผสม สวนมากจะนํามารีไซเคิลเปนกระดาษ 

สําหรับแมกกาซีน หนังสือพิมพ หรือซองจดหมาย  

เปนตน 
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สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    สัญลักษณการรีไซเคิล เหล็ก 

 

 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

                    สัญลักษณการรีไซเคิล แกวผสม ที่เกิดจากวัสดุตาง ๆ 
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3. โยงเสนจบัคูสญัลกัษณกับรูปภาพพลาสติกรีไซเคิลตอไปนี้ใหตรงกนั 
 

1.  

 

 

           ก. 

2.  

 

 

           ข.  
 

3.  

 
 

 

           ค.    

4.  

 

 

           ง.  
 

5.  

 

 
            จ.   
 

6.  

 

 

            ฉ.  
 

7.  

 

 

             ช.   
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4. จงกาเครื่องหมาย  หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเครือ่งหมาย  

หนาขอความที่เห็นวาผดิ เกี่ยวกบัการคัดแยกและรวบรวมวัสดุ 

………….. 1. การคัดแยกวัสดุ เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนได 
 

………….. 2. การคัดแยกวัสดุเปนหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

………….. 3. ควรแยกวัสดุที่คัดแยกในถังรองรับวัสดุแยกประเภท 

ที่หนวยงานราชการกําหนด 

………….. 4. จัดเก็บวัสดุที่ทําการคัดแยก ไวโรงครัว เพื่อความสะดวก 

………….. 5. การจัดเก็บวัสดุอันตราย เปนสัดสวนแยกตางหากจากวัสดุ

อื่นๆ 

………….. 6. ภาชนะหรือถัง ที่เก็บวัสดุอันตราย ตองปดฝามิดชิด ไมรั่วไหล 

………….. 7. พลาสติกควรแยกขวดใสและขวดสี งายตอการนําไปรีไซเคิล   

    หรือประดิษฐเปน ดอกไม แจกัน และขาย  

………….. 8. กอนท้ิงแกวนํ้ากาแฟลงในถังขยะ ควรเทน้ําออกจากแกวให 

   หมดกอนทิ้งแกวกาแฟ เพื่อปองกันการเนาของเครื่องดื่ม 

………….. 9. การคัดแยกขวดแกวควรแยกสีของแกว จะขายไดราคาดี 

………….. 10. ไมควรท้ิงเศษวัสดุลงในขวดแกว กอนทิ้งลงในถังขยะ 

………….. 11. ควรเหยียบกระปองใหแบน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

………….. 12. การคัดแยกกระดาษ ตองนําลวดเสียบ เทปกาวออกใหหมด 
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5.  ใหผูเรียนทํารายงานการคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่ผูเรียนไดทําใน 1 เดือน 

ตามหัวขอตอไปน้ี 

5.1  ประเภทของขยะ 

5.2  วิธีการคัดแยก 

5.3  ประโยชนที่ไดรับจากการคัดแยกขยะ 

 

แนวตอบ  ผูเรียนศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 4 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุและ

สื่อการเรียนรูอื่น ๆ  เชน อินเตอรเน็ต หองสมุดประชาชน เปนตน 
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เฉลย กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 5 

การจัดการวัสดุอันตราย 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนศกึษาจากเอกสารชุดวิชา และคนควาเพิ่มเติมจากสื่อ  

แหลงเรียนรูตางๆ แลวทํากิจกรรมตอไปนี ้
 

1. จงบอกความหมายของวัสดุอนัตราย พอสังเขป 

คําตอบ  วัสดุอันตราย หรือ วัสดุที่ไมใชแลว คือ ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ หรือปนเปอน

วัตถุสารเคมีอันตรายชนิดตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนสารพิษไวไฟ สารเคมีที่กัดกรอนได สาร

กัมมันตรังสีหรือเช้ือโรคตาง ๆ ที่ทําใหเกิดอันตราย แก บุคคล สัตว พืช สิ่งแวดลอม เชน 

ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรร่ีโทรศัพทเคลื่อนที่ กระปองบรรจุสี สารเคมี 

ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
 

2. ใหเติมขอมูลตัวอยางขยะอนัตราย แตละประเภท ลงในชองสีเ่หลี่ยม ตามแผนภาพ 

ที่กําหนดให 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะอันตราย 

ขยะติดเช้ือ ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะมีพิษ 

 ผาพันแผล 

เศษอวัยวะ 

เข็มฉีดยา 

แบตเตอรี่ 

หลอดฟลูออเรสเซนต 

ถานไฟฉาย 

อุปกรณอเิลก็ทรอนกิส       

ที่หมดอาย ุ

ซากอิเล็กทรอนิกส 

ซากเครื่องใชไฟฟา 
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3. บอกแนวทางในการจดัการขยะมพีิษ พอสงัเขป 

คําตอบ 1) จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตรายท่ีมีฝาปด ไมรั่วซึมและเหมาะสมกับ

ประเภทของของเสียอันตราย 

      2) ไมท้ิงของเสียอันตรายประเภทนํ้ามันเครื่อง ทินเนอร น้ํามันสน นํ้ายาฟอก 

ขาวนํ้ายาทําความสะอาด นํ้ายาลางรูป หมึกพิมพ ของเสียติดเช้ือ สารเคมีจากหองปฏิบัติการ 

หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

3) ไมท้ิงขยะมีพิษ ลงพื้น ไมฝงดิน ไมท้ิงลงทอระบายนํ้าหรือแหลงน้ํา 

4) แยกเก็บของเสียอันตรายไวในภาชนะเดิมท่ีรั่วซึม เพื่อรอหนวยงานทองถ่ิน 

มาเก็บไปกําจัด หรือ  

5) นําไปทิ้งในภาชนะที่ทองถ่ินจัดทําให หรือนําไปทิ้งในสถานที่ท่ีกําหนด 

 

4. เติมคําลงในชองวางใหตรงกับสญัลกัษณของภาพ 

 

 

            สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

สารไวไฟ จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุกาซหุงตม  

นํ้ามันเช้ือเพลิง ทินเนอร ผลกํามะถัน 
 

 

 

 สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา 

สารมีพิษ จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุภัณฑประเภท 

นํ้ายาลางหองน้ํา สารฆาแมลง สารปรอทในหลอดฟลอูอ

เรสเซนต 
 

 

สัญลักษณที่ติดอยูบนผลิตภัณฑความหมายวา  

 

สารกัดกรอน จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุน้ํากรด 

ในแบตเตอรี่รถยนต หรือ น้ํายาทําความสะอาด 
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5. จงบอกผลกระทบตอสุขภาพ เมื่อสารพษิจากวัสดุเขาสูรางกาย โดยบนัทึกขอมูล

ลงในชองของตารางทีก่ําหนดให 

ผลติภณัฑ สารพษิ ผลกระทบตอสุขภาพ 

เมื่อสารพิษเขาสูรางกาย 

 

 

 

 

 

 

ถานไฟฉาย 

 

สารแมงกานีส 

- ปวดศรีษะ งวงนอน ออนเพลีย  

ซึมเศรา                                 

- อารมณแปรปรวน จิตใจไมสงบ

ประสาทหลอน                        

- เกิดตะคริวท่ีแขน ขา                

- สมองสับสน สมองอักเสบ 

 

 

 

 
 

หลอดฟลอูอเรสเซนต 

สารปรอท 

 

 

 

 

 

- เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง     

- เหงือกบวม อักเสบ เลือดออกงาย

ปวดทอง ทองรวงอยางรุนแรง        

- กลามเนื้อกระตุก หงุดหงิด โมโห

งาย 

 

 

 

 
 

แบตเตอรีร่ถยนต 

สารตะกั่ว 

 

 

 

 

- ปวดศรีษะ ออนเพลีย ตัวซีด       

- ปวดทอง ปวดกลามเน้ือ            

- ความจําเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ 

 

 

 

 

 

สเปรย 

สารพิษอื่นๆ 

 

- เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง   

คัน หรือ บวม                           

- ปวดศรีษะ หายใจขัด เปนลม 
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6. จงกาเครื่องหมาย  หนาขอความที่เห็นวาถูกตอง และกาเครือ่งหมาย  

หนาขอความที่เห็นวาผดิ เกี่ยวกบัวิธีการที่จะชวยลดปญหาวัสดุทีเ่ปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

………….. 1. เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารอันตราย 
 

………….. 2. เลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดลอม เชน 

สังเกตฉลากเขียว 

………….. 3.  เลือกซื้อสินคาตามคําโฆษณาวาดีจริง ไมทําลายสิง่แวดลอม 

………….. 4.  เลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติแทน สารเคมีสังเคราะห 

………….. 5.  เลือกใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ อายุการใชงานยาวนาน 

………….. 6.  การจัดเก็บวัสดุอันตราย เปนสัดสวน ใหพนกับมือเด็ก 

………….. 7.  การจัดเก็บวัสดอุนัตราย เปนสัดสวนแยกตางหากจากวัสดุอื่น 

………….. 8.  กําจัดวัสดุอันตรายเอง ดวยการเผา บริเวณหลังบาน 

………….. 9.  จัดเก็บวัสดุอันตรายในภาชนะ ปดฝาใหสนิท ปองกันการ 

     แตกหัก รั่วซึม 

 

………….. 10.  ตองท้ิงวัสดุอันตรายในภาชนะรองรับขยะสีนํ้าเงิน รวมกับ 

      ขยะทั่วไป เพื่อลดตนทุนการขนสง 
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7.  ใหผูเรียนเขียนแนวปฏิบัติในการลดปญหาวัสดุที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ที่ผูเรียนไดปฏิบัติใน

ภาคเรียนนี้ มาพอสังเขป 

 แนวตอบ ผูเรียนศึกษาคนควา หนวยท่ี 5 การจัดการวัสดุอันตราย เร่ืองที่ 3 วิธีการ

ที่จะชวยลดปญหาวัสดุที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ  เชน อินเตอรเน็ต 

หองสมุดประชาชน เปนตน 
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน 
 

1. ข. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุที่นํามาประกอบกันเปนชิ้นงาน 

2.  ก. เหล็ก ทองแดง 

3.  ง. ไม เสนใย 

4.  ก. ความทนทานตอการขีดขวน 

5.  ก. วัสดุ ก แข็งกวาวัสดุ ข 

6.  ค. เหล็ก ทองแดง แกรไฟต 

7.       ค.  ทนความรอน 

8.  ข. ยางรัดของ 

9.  ข. เหล็ก 

10.  ค. ความยืดหยุน 

11.  ก. นําไฟฟาไดดี 

12.  ก. พลาสติก ไม ผา 

13.  ก. สมบัติของวัสดุ 

14.  ค. แข็งแรง และทนความรอนไดดี 

15.  ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก 

16.  ค. กระทะ 

17.  ข. ทองแดง 

18.  ง. ทุกขอเปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

19.  ข. หวงโซอาหารถูกทําลาย 

20.   ง. นําขยะไปปลอยลงน้ํา เพื่อใหชุมชนไมมีขยะ 

21.  ก. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลก 

22.  ก. เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

23.  ง. ตองใชอยางประหยัดและจําเปนเพราะทําลายยาก 

24.  ค. การนําขยะพลาสติกมาเผาไฟ 

25.  ง. สรางจิตสํานึกใหคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

26.  ง. ความรอนจะสลายสารออกมาปนออกมาปนกับอาหารได 

27. ง. ถูกทุกขอ 
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน (ตอ) 
 

28.  ง. ขยะเปยกนําไปหมักทําปุย  

29.  ง. ถูกทุกขอ 

30.  ข. การยอยสลาย 

31.  ข. ใชซ้ําผลิตภัณฑ 

32.  ค. แปรรูปนํากลับมาใชใหม 

33.   ก. Reduce 

34.   ข. ดี เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเปนซองแบงขาย 

35.   ข. ถังสีแดง 

36.   ข. ทิ้งเศษอาหารเพื่อใชทําปุยหมัก 

37.   ค. เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ 

38.   ง. ถูกทุกขอ 

39.   ก. เราควรคัดแยกวัสดุ เพื่อใหงายตอการนําไปรีไซเคิลและการกําจัดอยางถูกวิธี 

40.   ก. ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

41.   ง. ถูกทุกขอ 

42.   ข. นําวัสดุอันตราย โยนลงในถังขยะทั่วไป เพื่อนําไปทิ้ง 

43.   ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกว ตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 

44.   ง.           

 

45.  ง.          

 

46.  ก.          

 

47.   ง.     
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน (ตอ) 
 

48.  ก. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลขวดนํ้าพลาสติกชนิดออน ใชไดครั้งเดียว 

49.  ก. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพหรือปนเปอนสารเคมีอันตรายตางๆ เชน หลอดไฟ 

50.   ค. มี 3 ประเภท ขยะติดเช้ือ ขยะมีพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส 

51.   ก. ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง  หลอดฟลูออเรสเซนต 

52.   ก. ซากเคร่ืองใชไฟฟา แบตเตอรี่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

53.   ง. โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

54.   ค. จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตราย มีฝาปดมิดชิด ไมรั่วซึม 

55.   ข. ปวดศรีษะ ออนเพลีย ชักกระตุก หมดสติ 

56.      ค. ขายเพื่อนําไปรีไซเคิล 

 

57.  ข.    
 

58.   ค. ใบตอง 

59.  ง. ถูกทุกขอ 

60.  ค. ทุกคนในชุมชน 
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.  ข. เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุที่นํามาประกอบกันเปนชิ้นงาน 

2.  ก. ความทนทานตอการขีดขวน 

3.  ง. ไม เสนใย 

4.  ก. เหล็ก ทองแดง 

5.  ก. วัสดุ ก แข็งกวาวัสดุ ข 

6.  ค. เหล็ก 

7.  ข. ยางรัดของ 

8.  ค. เหล็ก ทองแดง แกรไฟต 

9.       ค.  ทนความรอน 

10.  ข. ความยืดหยุน 

11.  ข. นําไฟฟาไดดี 

12.  ก. พลาสติก ไม ผา 

13.  ก. สมบัติของวัสดุ 

14.  ค. แข็งแรง และทนความรอนไดดี 

15.  ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก 

16.  ค. กระทะ 

17.  ข. ทองแดง 

18.  ง. ทุกขอเปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

19.  ข. หวงโซอาหารถูกทําลาย 

20.  ก. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลก 

21.   ง. นําขยะไปปลอยลงน้ํา เพื่อใหชุมชนไมมีขยะ 

22. ก. เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

23.  ง. ตองใชอยางประหยัดและจําเปนเพราะทําลายยาก 

24.  ค. การนําขยะพลาสติกมาเผาไฟ 

25.  ง. ความรอนจะสลายสารออกมาปนออกมาปนกับอาหารได 
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 
 

26.  ง. ถูกทุกขอ 

27.  ง. ขยะเปยกนําไปหมักทําปุย  

28.  ง. สรางจิตสํานึกใหคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

29.  ง. ถูกทุกขอ 

30.  ข. การยอยสลาย 

31.  ข. ใชซ้ําผลิตภัณฑ 

32.  ค. แปรรูปนํากลับมาใชใหม 

33.   ก. Reduce 

34.   ข. ดี เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเปนซองแบงขาย 

35.   ข. ถังสีแดง 

36.   ข. ทิ้งเศษอาหารเพื่อใชทําปุยหมัก 

37.   ค. เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ 

38.   ง. ถูกทุกขอ 

39.   ก. ขวดพลาสติก แกวนํ้า ขวดโคก 

40.  ก. เราควรคัดแยกวัสดุ เพื่อใหงายตอการนําไปรีไซเคิลและการกําจัดอยางถูกวิธี 

41.  ง. ถูกทุกขอ 

42.  ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกว ตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 

43.  ก. นําวัสดุอันตราย โยนลงในถังขยะทั่วไป เพื่อนําไปทิ้ง 

 

44.  ง.       

     

 

45.   ง.          

 

 

46.   ก.          
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 
 

47.  ง.     

48.   ก. เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลขวดนํ้าพลาสติกชนิดออน ใชไดครั้งเดียว 

49.   ก. คือผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพหรือปนเปอนสารเคมีอันตรายตางๆ เชน หลอดไฟ 

50.   ค. มี 3 ประเภท ขยะติดเช้ือ ขยะมีพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส 

51.   ข. ถานไฟฉาย กระปองยาฆาแมลง  หลอดฟลูออเรสเซนต 

52.   ก. ซากเคร่ืองใชไฟฟา แบตเตอรี่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

53.   ก. จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตราย มีฝาปดมิดชิด ไมรั่วซึม 

54.   ง. โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

55.   ข. ปวดศรีษะ ออนเพลีย ชักกระตุก หมดสติ 

56.   ค. ขายเพื่อนําไปรีไซเคิล 

 

57.  ข.    
 

58.   ค. ใบตอง 

59.   ค. ทุกคนในชุมชน 

60.   ง. ถูกทุกขอ 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรกึษา 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเชี่ยวชาญเนือ้หา 

นายฐิติพงษ  อุนใจ  อาจารยประจาํวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลย ี

 นายสิทธิพร  ประสารแซ  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายไพจิตร  ผุดเพชรแกว  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายสมชาย  คําเพราะ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 

 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสาวฉันทลักษณ  ศรีผา  ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

    สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางแสงจันทร  เขจรศาสตร    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะบรรณาธกิาร ตรวจสอบความถูกตองและพิสูจนอกัษร 

 

นายฐิติพงษ  อุนใจ  อาจารยประจาํวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 นางลัดดา  คัมภีระ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววิภานิตย  สุขเกษม    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางนิทรา  วสุเพ็ญ   ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสุวิมล  ทรงประโคน  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางทวีภรณ  บุญลา   ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธนาภรณ  แสงใส  ครู  

     กศน.อําเภอวาปปทุม  

นางศรัญญา  โนนคูเขตโขง  ครู 

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอรัญญา  บัวงาม   ขาราชการบํานาญ 

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นางสาวธนาภรณ  แสงใส   ครู   

      กศน.อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 



 




