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ก 

ค ำน ำ 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษานี้    
เป็นสมุดบันทึกส าหรับท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้    
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 ใน
การศึกษาได้  

 
 

   ส านักงาน กศน.  
 



ข 

ค ำชี้แจงกำรใช้สมุดบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 พว12011  
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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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค ำช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “วัสดุศำสตร์” ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. เป็นกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ข. เป็นกำรศึกษำโครงสร้ำงของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อน ำมำผลิตหรือสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ 
ค. เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของวัสดุ เพื่อน ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ 
ง. เป็นกำรศึกษำองค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ำมำใชป้ระกอบกันเป็นชิ้นงำน ตำมกำร

ออกแบบ มีตัวตน สำมำรถสัมผัสได้  
 

2. สิ่งใดต่อไปนี้ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ 
ก. ขวดน้ ำ 
ข. เก้ำอี้ไม้ 
ค. ตะกร้ำผ้ำ 
ง. กล่องดินสอ 

 
3. สิ่งใดต่อไปนี้ท ำจำกวัสดุสังเครำะห์ 

ก. ถังน้ ำ 
ข. โอ่งน้ ำ 
ค. ไม้กวำด 
ง. กระถำงต้นไม ้

 
4.  เสื้อกันฝน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรใช้ประโยชน์ของวัสดุในข้อใด  

ก.  ผ้ำ  
ข.  ยำง  
ค.  กระดำษ 
ง.  พลำสติก 
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5.  ยำงพำรำสำมำรถน ำมำท ำประโยชน์ได้หลำยอย่ำง ยกเว้น ข้อใด 
 ก.  ถุงมือ 
 ข.  ยำงลบ 
 ค.  ยำงรัดของ 
 ง.  ถุงใส่อำหำร 
 
6.  วัสดุชนิดใดเมื่อได้รับควำมร้อนจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 
 ก.  เทียนไข 
 ข.  ดินน้ ำมัน 
 ค.  กระดำษ 
 ง.  ดินเหนียว 
 
7.  จำกกำรศึกษำสมบัติด้ำนควำมแข็งของวัสดุ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใด 
 ก.  กำรน ำเพชรมำใช้ในกำรตัดกระจก 
 ข.  กำรท ำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ 
 ค.  กำรใช้เส้นเอ็นท ำสำยเบ็ดตกปลำ 
 ง.  กำรผลิตอุปกรณ์ในครัวเรือน 
 
8.  จำกกำรทดลอง พบว่ำ เมื่อน ำวัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ท ำให้วัสดุ B เป็นรอย และเมื่อน ำวัสดุ C 
ไปขูดวัสดุ A ท ำให้วัสดุ  A เป็นรอย ข้อใดเรียงล ำดับควำมแข็งของวัสดุจำกมำกไปน้อยได้
ถูกต้อง 

ก.  A   B   C 
ข.  C   B   A 
ค.  B   A   C 
ง.  C   A   B 
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9.  ควำมแตกต่ำงด้ำนกำรใช้งำนของถุงกระดำษและถุงพลำสติกแสดงถึงสมบัตดิ้ำนใดของวัสดุ 
ก.  ควำมแข็ง 
ข.  ควำมเหนียว 
ค.  ควำมยืดหยุ่น 
ง.  ควำมสวยงำม 

 
10.  วัสดใุนข้อใดท่ีสำมำรถรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำได้มำกท่ีสุด เมื่อวัสดุนั้นมีขนำดและ
ควำมยำวเท่ำกัน 

ก. เส้นเอ็น 
ข. เส้นไหม 
ค. เชือกฟำง 
ง. ยำงรัดของ 

 
11.  กำรรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำของวัสดุท่ีมีขนำดและควำมยำวเท่ำกัน แสดงถึงสมบัติ
ด้ำนใดของวัสดุ 

ก.  ควำมแข็ง 
ข.  ควำมเหนียว 
ค.  ควำมยืดหยุ่น 
ง.  ควำมหนำแน่น 
 

12.  วัสดุชนิดหนึ่งเมื่อถูกแรงกระท ำแล้วมีกำรเปลี่ยนรูปร่ำงหรือขนำด และเมื่อหยุดออกแรง   
ก็คืนสภำพเดิม แสดงว่ำวัสดุนั้นมีสมบัติด้ำนใด 

ก.  กำรยืดตัว 
ข.  กำรคลำยตัว 
ค.  กำรคืนสภำพ 
ง.  สภำพยืดหยุ่น 
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13.  วัสดุในข้อใดท่ีมีสมบัติด้ำนควำมยืดหยุ่น 
ก.  ฟองน้ ำ 
ข.  เชือกฟำง 
ค.  ดินน้ ำมัน 
ง.  ดินเหนียว  
 

14.  กำรผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใดใช้ประโยชน์จำกสมบัติกำรน ำควำมร้อนของวัสดุ 
 ก.  เครื่องเรือน 
 ข.  เครื่องนอน 

ค.  ภำชนะหุงต้ม 
ง.  อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน 
 

15.  วัสดุในข้อใดควรน ำมำท ำฉนวนควำมร้อน 
ก. ไม้ 
ข. เงิน 
ค. ทองเหลือง 
ง. อะลูมิเนียม 

 
16.  น ำทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ  A และ B ไปคนแกงท่ีก ำลังเดือด พบว่ำ ทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ A  
ไม่รู้สึกร้อนมือ แต่ทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ B รู้สึกร้อนมือ อยำกทรำบว่ำ ทัพพ ีA และ B น่ำจะท ำ 
มำจำกวัสดุในข้อใดตำมล ำดับ  

ก. พลำสติก แก้ว 
ข. แก้ว พลำสติก 
ค. พลำสติก โลหะ 
ง. โลหะ พลำสติก 
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17.  ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ถ้ำต้องกำรเลือกใช้วัสดุท่ีมีสมบัติในกำรน ำไฟฟ้ำ ควรเลือก
วัสดุในข้อใด  
 ก.  ผ้ำ 
 ข.  แก้ว 
 ค.  โลหะ 
 ง.  พลำสติก 
 
18.  เพรำะเหตุใดจึงใช้พลำสติกหุ้มสำยไฟฟ้ำ 

ก. เพรำะเป็นตัวรับพลังงำนไฟฟ้ำ 
ข. เพรำะท ำให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดี 
ค. เพรำะพลำสติกมีสมบัติเป็นตัวน ำไฟฟ้ำ 
ง. เพรำะพลำสติกมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ำ 

 
19.  วัสดใุนข้อใดมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน้ ำ 

ก. ก้อนหิน 
ข. ลูกแก้ว 
ค. ตะป ู
ง. โฟม 

 
20.  กำรทดสอบควำมหนำแน่นของวัสดุสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำรใด 
 ก.  กำรขูดขีดของวัสด ุ
 ข.  กำรจมน้ ำ – ลอยน้ ำ ของวัสด ุ
 ค.  กำรกลับคืนสู่สภำพเดิมของวัสด ุ
 ง.   ควำมสำมำรถรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำได้มำก 
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21.  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมำยถึงข้อใด 
 ก.  ผลิตภัณฑ์ผลิตท่ีขึ้นจำกวัสดุธรรมชำติ 
 ข.  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรออกแบบให้สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 
 ค.  ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
 ง.  ผลิตภัณฑท่ี์มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน 
 
22.  ข้อใดกล่ำว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ก.  ใบบัวเลือกซื้อสินค้ำท่ีมีสัญลักษณฉ์ลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 เพรำะช่วยประหยัด 

ค่ำไฟฟ้ำ       
 ข.  ใบข้ำวเลือกซื้อสินค้ำท่ีมีสัญลักษณ์ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 1 เพรำะช่วยลดกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำ       
 ค.  ใบตองเลือกซื้อเตำแก๊สท่ีมีสัญลักษณฉ์ลำกประสิทธิภำพสูง ก ำกับ เพรำะจะได้ช่วย

อนุรักษ์พลังงำน 
 ง.  มะลิเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ฉลำกสีเขียว เพรำะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินค้ำชนิดเดียวกัน 
 
23.    
 
 

  สัญลักษณ์นี้หมำยถึงข้อใด 
 ก.  ฉลำกท่ีแสดงประสิทธิภำพส ำหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้ำ 
 ข.  ฉลำกท่ีให้ไว้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
 ค.  ฉลำกสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองว่ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยอนุญำตให้ใช้

สัญลักษณ์ฉลำกท่ีมีสีเขียวติดไว้กับผลิตภัณฑ์ 
ง.  ฉลำกท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภำพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ำมำ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 
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24.  สัญลักษณ์ “ฉลำกเขียว” ใช้ได้กับสินค้ำทุกประเภท ยกเว้น สินค้ำประเภทใด 
ก.  ยำธำตุน้ ำขำว น้ ำอัดลมและปลำกระป๋อง 
ข.  กระติกน้ ำร้อน ตู้เย็นและหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  
ค.  เครื่องปรับอำกำศ  หลอดผอมและหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  
ง. เครื่องท ำน้ ำอุ่นไฟฟ้ำ พัดลมระบำยอำกำศและโคมไฟ 

 

 

25.                            
 
 
          

        สัญลักษณ์นี้หมำยถึงข้อใด 
ก. ฉลำกท่ีแสดงประสิทธิภำพส ำหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้ำ 
ข.  ฉลำกท่ีให้ไว้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
ค.  ฉลำกสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองว่ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยอนุญำตให้ใช้

สัญลักษณ์ฉลำกท่ีมีสีเขียวติดไว้กับผลิตภัณฑ์ 
ง.  ฉลำกท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เมื่อน ำมำ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 
 

26.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบด้ำนระบบนิเวศท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
ก.  อนงค ์ท้ิงแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
ข.  ยุพำ ใช้สำรเคมีก ำจัดหญ้ำในแปลงผักสวนครัว 
ค.  สมศักดิ์ เทน้ ำท่ีใช้ซักผ้ำลงแม่น้ ำหน้ำบ้ำนทุกวัน 
ง.  ชมพู่ ก ำจัดขยะในครัวเรือนด้วยวิธีกำรเผำในที่โล่ง 

 

27.  บุคคลในขอใดมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ก. สมใจสงสำรคนเก็บขยะจึงช่วยเก็บขยะด้วย 
ข. สมศักดิ์ท้ิงขยะลงถังเสมอ แตไมไดแยกขยะกอนท้ิง 
ค. สมหวังเห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนท้ิง 
ง. สมพงษเ์ห็นขยะตกอยู่แล้วบอกคนเก็บขยะใหมำเก็บไปทิ้ง 
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28.  หำกร่ำงกำยได้รับสำรตะกั่ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอย่ำงไร 
 ก.  ปวดศีรษะ หำยใจขัด  
 ข.  เกิดตะคริวกินที่แขน ขำ 
 ค.  เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง 

ง.  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คลื่นไส้ 
 

29.  บุคคลในข้อใด ไม่ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน  
ก.  น้ ำผึ้งแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรก ำจัดวัสดุที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี 
ข.  น้ ำใจท ำกำรบ้ำนเรื่องผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
ค.  น้ ำตำลซักถำมครูผู้สอนเรื่องสำรอันตรำยท่ีสำมำรถปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 
ง.  น้ ำหวำนกระตือรือร้นท่ีจะศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรก ำจัดน้ ำเสียในแม่น้ ำล ำคล้อง 

 
30.  ถ้ำค่ำบีโอดี (BOD) ในน้ ำคลองสูง แสดงว่ำน้ ำคลองมีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
 ก.  มีคุณภำพดี 
 ข.  อยู่ในระดับปกติ 
 ค.  น ำไปอุปโภคบริโภคได ้
 ง.  เกิดสภำพเหม็นเน่ำได้ง่ำย 
 
31.  หลัก 3R หมำยถึงข้อใด 

ก. หลักกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเพื่อกำรใช้งำน  
ข. หลักกำรบ ำรุงรักษำวัสดใุห้สำมำรถใช้งำนได้ดี 
ค.  หลักกำรจัดกำรวัสดุเพื่อลดปริมำณวัสดุท่ีใช้แล้ว 
ง. หลักกำรจัดกำรวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน 

 
32.  ข้อใดให้ควำมหมำยของ Reuse ได้ถูกต้อง 

  ก.  มดซื้อน้ ำอัดลมที่เป็นขวดแล้วคืนได้ 
ข.  น้อยน ำป่ินโตไปใส่อำหำรแทนกำรใช้กล่องโฟม 
ค.  เบนซ์น ำขวดน้ ำพลำสติกไปท ำกับดักแมลงวันทอง 
ง.  แก้วเลือกซื้อน้ ำรีดผ้ำชนิดเติมแทนกำรแบบเป็นขวด 
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33.  ข้อใดให้ควำมหมำยของ Recycle ได้ถูกต้อง 
ก. นกน ำซองกำแฟมำท ำตะกร้ำใส่ของ 
ข. จอยยืมหนังสือนิทำนจำกห้องสมุดประชำชน 
ค. จอร์นน ำขวดน้ ำพลำสติกที่ใช้แล้วไปล้ำงแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ 
ง. น้ ำน ำขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพื่อขึ้นรูปเป็นแก้วใบใหม่ 
 

34.  กำรใช้ถุงผ้ำไปจ่ำยตลำดตรงกับหลักกำรจัดกำร 3R ข้อใด 
  ก.  Reuse  
  ข.  Return 
  ค.  Reduce 
  ง.  Recycle  
 
35.  บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตำมหลักกำรใช้น้อยหรือลดกำรใช้ (Reduce) ไดถู้กต้อง 

ก.  อ ำนวย น ำส่ิงของท่ีใช้แล้วมำดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก  
 ข.  อ ำพล  เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมำให้ใช้ได้มำกกว่ำ 1 ครั้ง 
 ค.  อ ำนำจ  น ำถุงกระดำษท่ีเคยใส่ของแต่ยังมีสภำพดีกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 
 ง.  อ ำไพ  หลีกเลี่ยงกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลำยชั้น 
 
36.  วัสดุในข้อใดใช้ระยะเวลำย่อยสลำยมำกกว่ำ 500 ปี 

  ก.  ถุงพลำสติก 
  ข.  รองเท้ำหนัง 
  ค.  โฟมบรรจุอำหำร 
  ง.  กระป๋องอะลูมิเนียม 
 

37.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก.  ขวดแก้ว ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้เลย 
ข.  ไม้ สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน 5 ปี 
ค.  ผ้ำฝ้ำย สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน 1 ปี 
ง.  กระดำษ สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน  1 เดือน 
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38.  ข้อใดเป็นวิธีกำรก ำจัดวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล  
 ก.  อ้วนน ำเสื้อผ้ำท่ีใส่แล้วไปท ำกำรฝังกลบ  
 ข.  หน่อยน ำถุงพลำสติกที่ใช้แล้วไปเผำกลำงแจ้ง   
 ค.  จอยน ำเศษอิฐท่ีเหลือจำกกำรสร้ำงบ้ำนไปท้ิงในทะเล   
 ง.  เบนซ์น ำเศษอำหำรที่เหลือจำกกำรประกอบอำหำรไปทิ้งไว้บนดิน  
 
39.  ข้อดีของกำรก ำจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตำเผำ คือข้อใด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

 ข. ไม่มีเศษเหลือตกค้ำงท่ีจะต้องน ำไปก ำจัดต่อไป 
 ค. ส่วนท่ีเหลือจำกกำรเผำไหม้ (ขี้เถ้ำ) สำมำรถน ำไปถมที่ดินได้ หรือท ำวัสดุก่อสร้ำงได้ 
 ง.  สำมำรถก ำจัดวัสดุได้ทุกประเภท ทุกขนำด ยกเว้นของเสียอันตรำยและของเสียติดเชื้อ 
 
40.  เพรำะเหตุใดกำรก ำจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยวิธีกำรฝังกลบแบบพื้นรำบจึงจ ำเป็นต้องท ำคันดิน
ตำมแนวขอบพื้นท่ี   
 ก.  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนต่อน้ ำใต้ดิน 
 ข.  เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์ท่ีเป็นพำหนะน ำโรค 
 ค.  เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนของน้ ำเสียจำกวัสดุที่ใช้แล้วลงสู่น้ ำใต้ดิน  
 ง.  เพื่อป้องกันน้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรย่อยสลำยของวัสดุไม่ให้ซึมออกมำด้ำนนอก 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1 
วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 

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

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะน าไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1.   
อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ 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. วัสดุท่ีมีสมบัติ          
น าความร้อน 
 

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      

ขึงไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน  

 

ง. ท าสายไฟ ปลั๊กไฟ ส่วนประกอบของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 5 
ให้ผู้เรียนยกตัวอยา่งการน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไม้ 

ผ้าทอหรือสิ่งทอ 

แก้ว 

โลหะ พลาสติก 

ยาง 



15 

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 



17 

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

ค าถามประกอบกิจกรรม 

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

…………. 
 

โบรมีน                                          
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………. 
 

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

……. 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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 
 

ค ำช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “วัสดุศำสตร์” ได้ถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. เป็นกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ข. เป็นกำรศึกษำโครงสร้ำงของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อน ำมำผลิตหรือสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ 
ค. เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของวัสดุ เพื่อน ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ 
ง. เป็นกำรศึกษำองค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ำมำใชป้ระกอบกันเป็นชิ้นงำน ตำมกำร

ออกแบบ มีตัวตน สำมำรถสัมผัสได้  
 

2.  ยำงพำรำสำมำรถน ำมำท ำประโยชน์ได้หลำยอย่ำง ยกเว้น ข้อใด 
 ก.  ถุงมือ 
 ข.  ยำงลบ 
 ค.  ยำงรัดของ 
 ง.  ถุงใส่อำหำร 
 
3.  สิ่งใดต่อไปนี้ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ 

ก.  ขวดน้ ำ 
ข.  เก้ำอี้ไม้ 

 ค.  ตะกร้ำผ้ำ 
 ง.  กล่องดินสอ 

 
4.  สิ่งใดต่อไปนี้ท ำจำกวัสดุสังเครำะห์ 

ก.  ถังน้ ำ 
ข.  โอ่งน้ ำ 
ค.  ไม้กวำด 
ง.  กระถำงต้นไม้ 
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5.  เสื้อกันฝน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรใช้ประโยชน์ของวัสดุในข้อใด  
ก.  ผ้ำ  
ข.  ยำง  
ค.  กระดำษ 
ง.  พลำสติก 
 

6.  วัสดุชนิดใดเมื่อได้รับควำมร้อนจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 
 ก.  เทียนไข 
 ข.  ดินน้ ำมัน 
 ค.  กระดำษ 
 ง.  ดินเหนียว 
 
7.  จำกกำรศึกษำสมบัติด้ำนควำมแข็งของวัสดุ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใด 
 ก.  กำรน ำเพชรมำใช้ในกำรตัดกระจก 
 ข.  กำรท ำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ 
 ค.  กำรใช้เส้นเอ็นท ำสำยเบ็ดตกปลำ 
 ง.  กำรผลิตอุปกรณ์ในครัวเรือน 
 
8.  จำกกำรทดลอง พบว่ำ เมื่อน ำวัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ท ำให้วัสดุ B เป็นรอย และเมื่อน ำวัสดุ C 
ไปขูดวัสดุ A  ท ำให้วัสดุ  A  เป็นรอย ข้อใดเรียงล ำดับควำมแข็งของวัสดุจำกมำกไปน้อยได้
ถูกต้อง 

ก.  A    B    C 
ข.  C    B    A 
ค.  B    A    C 
ง.  C    A    B 
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9.  กำรรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำของวัสดุท่ีมีขนำดและควำมยำวเท่ำกัน แสดงถึงสมบัติ
ด้ำนใดของวัสดุ 

ก.  ควำมแข็ง 
ข.  ควำมเหนยีว 
ค.  ควำมยืดหยุ่น 
ง.  ควำมหนำแน่น 

 
10.  ควำมแตกต่ำงด้ำนกำรใช้งำนของถุงกระดำษและถุงพลำสติกแสดงถึงสมบตัิด้ำนใดของวัสดุ 

ก.  ควำมแข็ง 
ข.  ควำมเหนียว 
ค.  ควำมยืดหยุ่น 
ง.  ควำมสวยงำม 

 
11.  วัสดใุนข้อใดท่ีสำมำรถรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำได้มำกท่ีสุด เมื่อวัสดุนั้นมีขนำดและ
ควำมยำวเท่ำกัน 

ก. เส้นเอ็น 
ข. เส้นไหม 
ค. เชือกฟำง 
ง. ยำงรัดของ 

 
12.  วัสดุชนิดหนึ่งเมื่อถูกแรงกระท ำแล้วมีกำรเปลี่ยนรูปร่ำงหรือขนำด และเมื่อหยุดออกแรง   
ก็คืนสภำพเดิม แสดงว่ำวัสดุนั้นมีสมบัติด้ำนใด 

ก.  กำรยืดตัว 
ข.  กำรคลำยตัว 
ค.  กำรคืนสภำพ 
ง.  สภำพยืดหยุ่น 
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13.  วัสดุในข้อใดท่ีมีสมบัติด้ำนควำมยืดหยุ่น 
ก.  ฟองน้ ำ 
ข.  เชือกฟำง 
ค.  ดินน้ ำมัน 
ง.  ดินเหนียว  
 

14.  วัสดุในข้อใดควรน ำมำท ำฉนวนควำมร้อน 
ก. ไม้ 
ข. เงิน 
ค. ทองเหลือง 
ง. อะลูมิเนียม 

 
15.  กำรผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใดใช้ประโยชน์จำกสมบัติกำรน ำควำมร้อนของวัสดุ 
 ก.  เครื่องเรือน 
 ข.  เครื่องนอน 

ค.  ภำชนะหุงต้ม 
ง.  อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน 
 

16.  น ำทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ  A และ B  ไปคนแกงท่ีก ำลังเดือด พบว่ำ ทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ A     
ไม่รู้สึกร้อนมือ แต่ทัพพีท่ีท ำจำกวัสดุ B รู้สึกร้อนมือ อยำกทรำบว่ำ ทัพพ ีA และ B น่ำจะท ำ  
มำจำกวัสดุในข้อใดตำมล ำดับ  

ก. พลำสติก แก้ว 
ข. แก้ว พลำสติก 
ค. พลำสติก โลหะ 
ง. โลหะ พลำสติก 
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17.  ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ถ้ำต้องกำรเลือกใช้วัสดุท่ีมีสมบัติในกำรน ำไฟฟ้ำ ควรเลือก
วัสดุในข้อใด  
 ก.  ผ้ำ 
 ข.  แก้ว 
 ค.  โลหะ 
 ง.  พลำสติก 
 
18.  เพรำะเหตุใดจึงใช้พลำสติกหุ้มสำยไฟฟ้ำ 

ก. เพรำะเป็นตัวรับพลังงำนไฟฟ้ำ 
ข. เพรำะท ำให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดี 
ค. เพรำะพลำสติกมีสมบัติเป็นตัวน ำไฟฟ้ำ 
ง. เพรำะพลำสติกมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ำ 

 
19.  กำรทดสอบควำมหนำแน่นของวัสดุสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำรใด 
 ก.  กำรขูดขีดของวัสด ุ
 ข.  กำรจมน้ ำ – ลอยน้ ำ ของวัสด ุ
 ค.  กำรกลับคืนสู่สภำพเดิมของวัสด ุ
 ง.   ควำมสำมำรถรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำกระท ำได้มำก 
 
20.  วัสดใุนข้อใดมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน้ ำ 

ก. ก้อนหิน 
ข. ลูกแก้ว 
ค. ตะป ู
ง. โฟม 
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21.  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมำยถึงข้อใด 
 ก.  ผลิตภัณฑ์ผลิตที่ขึ้นจำกวัสดุธรรมชำติ 
 ข.  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรออกแบบให้สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 
 ค.  ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
 ง.  ผลิตภัณฑท่ี์มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน 
 
22.  ข้อใดกล่ำว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ก.  ใบบัวเลือกซื้อสินค้ำท่ีมีสัญลักษณ์ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 เพรำะช่วยประหยัด     

ค่ำไฟฟ้ำ       
 ข.  ใบข้ำวเลือกซื้อสินค้ำท่ีมีสัญลักษณ์ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 1 เพรำะช่วยลดกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำ       
 ค.  ใบตองเลือกซื้อเตำแก๊สท่ีมีสัญลกัษณฉ์ลำกประสิทธิภำพสูง ก ำกับ เพรำะจะได้ช่วย

อนุรักษ์พลังงำน 
 ง.  มะลิเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์ฉลำกสีเขียว เพรำะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินค้ำชนิดเดียวกัน 
 
23.  สัญลักษณ์ “ฉลำกเขียว” ใช้ได้กับสินค้ำทุกประเภท ยกเว้น สินค้ำประเภทใด 

ก.  ยำธำตุน้ ำขำว น้ ำอัดลมและปลำกระป๋อง 
ข.  กระติกน้ ำร้อน ตู้เย็นและหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  
ค.  เครื่องปรับอำกำศ  หลอดผอมและหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  
ง. เครื่องท ำน้ ำอุ่นไฟฟ้ำ พัดลมระบำยอำกำศและโคมไฟ 
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24.   
  
 

สัญลักษณ์นี้หมำยถึงข้อใด 
 ก.  ฉลำกท่ีแสดงประสิทธิภำพส ำหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้ำ 
 ข.  ฉลำกท่ีให้ไว้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
 ค.  ฉลำกสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองว่ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยอนุญำตให้ใช้

สัญลักษณ์ฉลำกท่ีมีสีเขียวติดไว้กับผลิตภัณฑ์ 
ง.  ฉลำกท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภำพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ำมำ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 
 
25.                            
 
 
          

         

สัญลักษณ์นี้หมำยถึงข้อใด 
ก. ฉลำกท่ีแสดงประสิทธิภำพส ำหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้ำ 
ข.  ฉลำกท่ีให้ไว้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
ค.  ฉลำกสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองว่ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยอนุญำตให้ใช้

สัญลักษณ์ฉลำกท่ีมีสีเขียวติดไว้กับผลิตภัณฑ์ 
ง.  ฉลำกท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ำมำ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 
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26.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบด้ำนระบบนิเวศท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
ก.  อนงค ์ท้ิงแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
ข.  ยุพำ ใช้สำรเคมีก ำจัดหญ้ำในแปลงผักสวนครัว 
ค.  สมศักดิ์ เทน้ ำท่ีใช้ซักผ้ำลงแม่น้ ำหน้ำบ้ำนทุกวัน 
ง.  ชมพู่ ก ำจัดขยะในครัวเรือนด้วยวิธีกำรเผำในที่โล่ง 

 
27.  บุคคลในขอใดมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ก. สมใจ สงสำรคนเก็บขยะจึงช่วยเก็บขยะด้วย 
ข. สมศักดิ์ ท้ิงขยะลงถังเสมอ แตไมไดแยกขยะกอนท้ิง 
ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนท้ิง 
ง. สมพงษ เห็นขยะตกอยู่แล้วบอกคนเก็บขยะใหมำเก็บไปทิ้ง 
 

28.  บุคคลในข้อใด ไม่ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน  
ก.  น้ ำผึ้ง แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรก ำจัดวัสดุท่ีใช้แล้วให้ถูกวิธี 
ข.  น้ ำใจ ท ำกำรบ้ำนเรื่องผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
ค.  น้ ำตำล ซักถำมครูผู้สอนเรื่องสำรอันตรำยท่ีสำมำรถปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 
ง.  น้ ำหวำน กระตือรือร้นท่ีจะศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรก ำจัดน้ ำเสียในแม่น้ ำล ำคล้อง 

 
29.  ถ้ำค่ำบีโอดี (BOD) ในน้ ำคลองสูง แสดงว่ำน้ ำคลองมีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
 ก.  มีคุณภำพดี 
 ข.  อยู่ในระดับปกติ 
 ค.  น ำไปอุปโภคบริโภคได ้
 ง.  เกิดสภำพเหม็นเน่ำได้ง่ำย 
 
30.  หำกร่ำงกำยได้รับสำรตะกั่ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอย่ำงไร 
 ก.  ปวดศีรษะ หำยใจขัด  
 ข.  เกิดตะคริวกินที่แขน ขำ 
 ค.  เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง 

ง.  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คลื่นไส้ 
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31.  หลัก 3R หมำยถึงข้อใด 
ก. หลักกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเพื่อกำรใช้งำน  
ข. หลักกำรบ ำรุงรักษำวัสดุให้สำมำรถใช้งำนได้ดี 
ค. หลักกำรจัดกำรวัสดุเพื่อลดปริมำณวัสดุท่ีใช้แล้ว 
ง. หลักกำรจัดกำรวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน 

 
32.  ข้อใดให้ควำมหมำยของ Reuse ได้ถูกต้อง 

  ก.  มดซื้อน้ ำอัดลมที่เป็นขวดแล้วคืนได้ 
ข.  น้อยน ำป่ินโตไปใส่อำหำรแทนกำรใช้กล่องโฟม 
ค.  เบนซ์น ำขวดน้ ำพลำสติกไปท ำกับดักแมลงวันทอง 
ง.  แก้วเลือกซื้อน้ ำรีดผ้ำชนิดเติมแทนกำรแบบเป็นขวด 
 

33.  กำรใช้ถุงผ้ำไปจ่ำยตลำดตรงกับหลักกำรจัดกำร 3R ข้อใด 
  ก.  Reuse  
  ข.  Return 
  ค.  Reduce 
  ง.  Recycle  
 
34.  ข้อใดให้ควำมหมำยของ Recycle ได้ถูกต้อง 

ก. นกน ำซองกำแฟมำท ำตะกร้ำใส่ของ 
ข. จอยยืมหนังสือนิทำนจำกห้องสมุดประชำชน 
ค. จอร์นน ำขวดน้ ำพลำสติกที่ใช้แล้วไปล้ำงแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ 
ง. น้ ำน ำขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพื่อขึ้นรูปเป็นแก้วใบใหม่ 
 

35.  บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตำมหลักกำรใช้น้อยหรือลดกำรใช้ (Reduce) ไดถู้กต้อง 
ก.  อ ำนวย น ำส่ิงของท่ีใช้แล้วมำดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก  

 ข.  อ ำพล  เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมำให้ใช้ได้มำกกว่ำ 1 ครั้ง 
 ค.  อ ำนำจ  น ำถุงกระดำษท่ีเคยใส่ของแต่ยังมีสภำพดีกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 
 ง.  อ ำไพ  หลีกเลี่ยงกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลำยชั้น 
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36.  วัสดุในข้อใดใช้ระยะเวลำย่อยสลำยมำกกว่ำ 500 ปี 
  ก.  ถุงพลำสติก 
  ข.  รองเท้ำหนัง 
  ค.  โฟมบรรจุอำหำร 
  ง.  กระป๋องอะลูมิเนียม 
 

37.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก.  ขวดแก้ว ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้เลย 
ข.  ไม้ สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน 5 ปี 
ค.  ผ้ำฝ้ำย สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน 1 ปี 
ง.  กระดำษ สำมำรถย่อยสลำยได้ภำยใน  1 เดือน 

 
38. ข้อดีของกำรก ำจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตำเผำ คือข้อใด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

 ข. ไม่มีเศษเหลือตกค้ำงท่ีจะต้องน ำไปก ำจัดต่อไป 
 ค. ส่วนท่ีเหลือจำกกำรเผำไหม้ (ขี้เถ้ำ) สำมำรถน ำไปถมที่ดินได้ หรือท ำวัสดุก่อสร้ำงได้ 
 ง.  สำมำรถก ำจัดวัสดุได้ทุกประเภท ทุกขนำด ยกเว้นของเสียอันตรำยและของเสียติดเชื้อ 
 
39.  ข้อใดเป็นวิธีกำรก ำจัดวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล  
 ก.  อ้วนน ำเศษผ้ำที่ใชไ้ม่ได้แล้วไปท ำกำรฝังกลบ  
 ข.  หน่อยน ำถุงพลำสติกที่ใช้แล้วไปเผำกลำงแจ้ง   
 ค.  จอยน ำเศษอิฐท่ีเหลือจำกกำรสร้ำงบ้ำนไปท้ิงในทะเล   
 ง.  เบนซ์น ำเศษอำหำรที่เหลือจำกกำรประกอบอำหำรไปทิ้งไว้บนดิน  
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40.  เพรำะเหตุใดกำรก ำจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยวิธีกำรฝังกลบแบบพื้นรำบจึงจ ำเป็นต้องท ำคันดิน
ตำมแนวขอบพื้นท่ี   
 ก.  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนต่อน้ ำใต้ดิน 
 ข.  เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์ท่ีเป็นพำหนะน ำโรค 
 ค.  เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนของน้ ำเสียจำกวัสดุที่ใช้แล้วลงสู่น้ ำใต้ดิน  
 ง.  เพื่อป้องกันน้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรย่อยสลำยของวัสดุไม่ให้ซึมออกมำด้ำนนอก 
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เฉลยและแนวตอบกิจกรรม 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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     

ขึงไม้เทนนิส 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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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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 หรือต้องการท่ีจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในการทดลองเพื่อใช้รัดถุงใส่ของ 
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  ปากก  ดินสอ แก้ว ไม้บรรทัดและพลาสติก 
2.  วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่าอะไร 
ตอบ  วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เรียกว่า ตัวน าไฟฟ้า 
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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 ส่วนวัสดุท่ีจมน้ 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 วัสดุแต่ละชนิดมีความหนาแน่นต่างกัน 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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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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   
เป็นโครงการน าร่องของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 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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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 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 าหน่ายสินค้าที่ใช้ 
บรรจุภัณฑฟ์ุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
  1.5 กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านท่ีใช้เป็นประจ า เช่น สบู่ 
ผงซักฟอก ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณบรรจุมากกว่า  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 ถ้าชุมชนท่ีมีวัสดุท่ีใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เผาไหม้ได้ง่าย 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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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1.   ง.  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน     
ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  

2. ข. เก้าอี้ไม้ 
3. ก. ถังน้ า 
4. ง.  พลาสติก 
5. ง. ถุงใส่อาหาร 
6. ง.  ดินเหนียว 
7. ก.  การน าเพชรมาใช้ในการตัดกระจก 
8. ง.  C  A  B 
9. ข.  ความเหนียว 
10. ก.  เส้นเอ็น 
11. ข.  ความเหนียว 
12. ง.  สภาพยืดหยุ่น 
13. ก.  ฟองน้ า 
14. ค.  ภาชนะหุงต้ม 
15. ก.  ไม้ 
16. ค. พลาสติก โลหะ  
17. ค.  โลหะ 
18. ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
19. ง. โฟม 
20. ข.  การจมน้ า – ลอยน้ า ของวัสดุ 
21. ค.  ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
22. ข.  ใบข้าว  เลือกซื้อสินค้าท่ีมีสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 1 เพราะช่วยลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า      
23. ง.  ฉลากท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 
24. ก. ยาธาตุน้ าขาว น้ าอัดลมและปลากระป๋อง 
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 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (ต่อ) 
 

25. ก. ฉลากท่ีแสดงประสิทธิภาพส าหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้า 
26. ก. อนงค์ท้ิงแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
27. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนท้ิง 
28. ง.  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คลื่นไส้ 
29. ข. น้ าใจท าการบ้านเรื่องผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
30. ง. น้ าเกิดสภาพเหม็นเน่าได้ง่าย 
31. ค. หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้ว 
32. ค.  เบนซ์น าขวดน้ าพลาสติกไปท ากับดักแมลงวันทอง 
33. ง. น้ าน าขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพื่อขึ้นรูปเป็นแก้วใบใหม่ 
34. ก. Reuse 
35. ง.  อ าไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น 
36. ค. โฟมบรรจุอาหาร 
37. ก. ขวดแก้ว ไม่สามารถย่อยสลายได้เลย 
38. ก. อ้วนน าเสื้อผ้าท่ีใส่แล้วไปท าการฝังกลบ  
39. ค. ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ (ขี้เถ้า) สามารถน าไปถมที่ดินได้ หรือท าวัสดุก่อสร้างได้ 
40. ง.  เพื่อป้องกันน้ าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของวัสดุไม่ให้ซึมออกมาด้านนอก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.   ก. เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตาม
การออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  

2. ง. ถุงใส่อาหาร 
3. ข. เก้าอี้ไม้ 
4. ก. ถังน้ า 
5. ง. พลาสติก 
6. ง.  ดินเหนียว 
7. ก.  การน าเพชรมาใช้ในการตัดกระจก 
8. ง.  C   A   B 
9. ข. ความเหนียว 
10. ข. ความเหนียว 
11. ก.  เส้นเอ็น 
12. ง.  สภาพยืดหยุ่น 
13. ก.  ฟองน ้ำ 
14. ก. ไม ้
15. ค.  ภำชนะหุงต้ม 
16. ค. พลาสติก โลหะ 
17. ค.  โลหะ 
18. ง. เพราะพลาสติกมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
19. ข.  การจมน้ า – ลอยน้ า ของวัสดุ 
20. ง. โฟม 
21. ค.  ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
22. ข.  ใบข้าวเลือกซื้อสินค้าท่ีมีสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 1 เพราะช่วยลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า 
23. ก. ยำธำตุน ้ำขำว น ้ำอัดลมและปลำกระป๋อง 
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 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (ต่อ) 
 

24. ง.  ฉลากท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 

25. ก. ฉลากท่ีแสดงประสิทธิภาพส าหรับอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้า 
26. ก.  อนงค์ท้ิงแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
27. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนท้ิง 
28. ข. น้ าใจท าการบ้านเรื่องผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
29. ง. เกิดสภาพเหม็นเน่าได้ง่าย 
30. ง.  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คลื่นไส้ 
31. ค. หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้ว 
32. ค.  เบนซ์น าขวดน้ าพลาสติกไปท ากับดักแมลงวันทอง 
33. ก. Reuse 
34. ง.  น้ าน าขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพื่อขึ้นรูปเป็นแก้วใบใหม่ 
35. ง.  อ าไพ  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น 
36. ค. โฟมบรรจุอาหาร 
37. ก. ขวดแก้ว ไม่สามารถย่อยสลายได้เลย 
38. ค. ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ (ขี้เถ้า) สามารถน าไปถมที่ดินได้ หรือท าวัสดุก่อสร้างได้ 
39. ก. อ้วนน าเศษผ้าท่ีใช้ไม่ใด้แล้วไปท าการฝังกลบ 
40. ง.  เพื่อป้องกันน้ าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของวัสดุไม่ให้ซึมออกมาด้านนอก 
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คณะผู้จัดท ำต้นฉบับ 
ที่ปรึกษำ 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

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 

นางศรญัญา  โนนคู่เขตโขง    คร ู  

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

 



 




