
เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กระทรวงศึกษาธิการ

เล่มที่ 7



ค ำน ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับ ส่ิงแวดล้อม               
ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดน้ี จัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าใหผู้เ้รียน เกิดการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสู้งข้ึน 
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติั และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีทกัษะกระบวนการท า      
งานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 9 เล่ม ดงัน้ี

เล่มท่ี  1 เร่ือง  ระบบนิเวศในชุมชน
เล่มท่ี  2 เร่ือง  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ
เล่มท่ี  3 เร่ือง  ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร
เล่มท่ี  4 เร่ือง  วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศ
เล่มท่ี  5 เร่ือง  ประชากรและการเปล่ียนแปลง
เล่มท่ี  6 เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน
เล่มท่ี  7 เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เล่มท่ี  8 เร่ือง  การใชท้รัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เล่มท่ี  9  เร่ือง  แนวทางการแกปั้ญหาและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่มท่ี  7 เ ร่ือง การรักษาสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดรู้้และเขา้ใจวา่ระบบนิเวศของ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติจะสมดุลไดจ้ะตอ้งมีการควบคุมจ านวนผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค  
ผู ้สล ายสาร อินท รีย์  ให้ มีป ริมาณ  สั ด ส่ วน  และการกระจาย ท่ี เหมาะสม  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนและการดูแลรักษาสภาพ แวดล้อมเป็นการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ การน าทรัพยากร ธรรมชาติมาใช้อย่างคุม้ค่าด้วยการใช้ซ ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ 
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้เป็นวิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

อุไรวรรณ ทวชิยั

กชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



สำรบัญ

ขชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

หนา้

ค าน า ก

สารบญั ข

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ง

ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน จ

ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน ฉ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เล่มท่ี 7 เร่ือง การรักษาสมดุลส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย

1. รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 1

2.  สาระการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2

3. ผงัมโนทศัน์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3

4.  แบบทดสอบก่อนเรียน 4

5. ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง การรักษาสมดุลธรรมชาติ 7

6.  ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ความสมดุลในระบบนิเวศ 9

7.  แบบฝึกหดัท่ี 1 เร่ืองการรักษาสมดุลธรรมชาติ 11

8. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 12

9. แบบฝึกหดัท่ี 2 การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 15

10. ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 17

11. ใบกิจกรรมท่ี 3 ส่ิงประดิษฐเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 19



สำรบัญ (ต่อ) 

คชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

หนา้

12.  แบบทดสอบหลงัเรียน 21

ภาคผนวก 24

1.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 25

2. แนวค าตอบใบกิจกรรมท่ี 1 การรักษาสมดุลธรรมชาติ 26

3.  แนวค าตอบแบบฝึกหดัท่ี 1 เร่ืองการรักษาสมดุลธรรมชาติ 27

4. เฉลยค าตอบแบบฝึกหดัท่ี 2 เร่ือง การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 28

5. แนวค าตอบใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 29

6. แนวค าตอบใบกิจกรรมท่ี 3 ส่ิงประดิษฐเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 31

7.  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 33

บรรณานุกรม 34



องค์ประกอบของชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์

งชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

1.  ค  าแนะน าในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
2.  ขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
3.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั / จุดประสงคก์ารเรียนรู้
4.  แบบทดสอบประเมินตนเองก่อนเรียน
5.  ใบความรู้ / ใบกิจกรรม / แบบฝึกหดั
6.  แบบทดสอบประเมินตนเองหลงัการเรียนรู้
7.  ภาคผนวก

7.1 แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน
7.2 แนวค าตอบบนัทึกกิจกรรม
7.3 แนวค าตอบแบบฝึกหดั
7.4 แบบเฉลยทดสอบหลงัเรียน

8.  บรรณานุกรม



ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียน

เพื่อให้การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 
ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดประสิทธิภาพ นกัเรียนควรปฏิบติั ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. นกัเรียนอ่านและศึกษาจุดประสงคข์องชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ใหเ้ขา้ใจ
อยา่งละเอียด

2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 10 นาที  ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท า เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ ตรวจ
ค าตอบจากแบบเฉลย รวบรวมกระดาษค าตอบส่งครูผูส้อนเพื่อบนัทึกคะแนนของตนเองท่ีได้
ท าก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

3. นกัเรียนศึกษาขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ลงมือปฏิบติัตามชุด
กิจกรรม ศึกษาเน้ือหาในกิจกรรม

4. เม่ือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ครบทุกขั้นตอนแลว้ ใหน้กัเรียนท า
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรียน ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท า เม่ือเสร็จแลว้ตรวจค าตอบ
จากแบบเฉลย และส่งผลคะแนนท่ีท าไดห้ลงัเรียนต่อครูผูส้อน

5. เม่ือท ากิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส่งคืนครูผูส้อน 
หรือนกัเรียนสามารถยมืไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้

6.นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 10 นาที  

7. ใชเ้วลาส าหรับการศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง

จชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



ขั้นตอนกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียน

ฉชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ขั้นที ่ 1  อ่านและท าความเขา้ใจ
- องคป์ระกอบ  ค าแนะน าขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั

ขั้นที ่ 2  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นที ่ 3 ปฏิบติักิจกรรมในใบกิจกรรม

ขั้นที ่ 4  ศึกษาเน้ือหาสาระความรู้จากใบความรู้

ขั้นที ่ 5  นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย  และสรุปองคค์วามรู้

ขั้นที ่ 6  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน



รำยละเอยีดชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์
หน่วยกำรเรียนรู้ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 3

เล่มที ่ 7 เร่ือง  กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั
มำตรฐำน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื

ตัวช้ีวดั ว 2.2 ม.3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวช้ีวดั ว 2.2 ม.3/3 อภิปรายการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ     

หาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  
เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั

ตัวช้ีวดั ว 8.1 ม.3/1 ตั้งค  าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีส าคญัในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได้

ตัวช้ีวดั ว 8.1 ม.3/3 เลือกเทคนิควธีิการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ตัวช้ีวดั ว 8.1 ม.3/4 รวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวช้ีวดั ว 8.1 ม.3/5 วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบั

ขอ้สรุป ทั้งท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้กบัสมมติฐาน และความผดิปกติของขอ้มูลจากการ
ส ารวจตรวจสอบ

1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



สำระกำรเรียนรู้/จุดประสงค์กำรเรียนรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 3

เล่มที ่ 7  เร่ือง  กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

สำระกำรเรียนรู้

1. ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุมจ านวนผู ้ผลิต ผู ้บริโภค 
ผูส้ลายสารอินทรีย ์ใหมี้ปริมาณ  สัดส่วน  และการกระจายท่ีเหมาะสม 

2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดว้ยการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อยา่งคุม้ค่าดว้ย
การใชซ้ ้ า น ากลบัมาใชใ้หม่ ลดการใชผ้ลิตภณัฑ์  ใชผ้ลิตภณัฑ์ชนิดเติม  ซ่อมแซมส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้ป็นวธีิการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ด้ำนควำมรู้
1.  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2.  เสนอวธีิการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

ด้ำนทกัษะและกระบวนกำร 
ส ารวจและสืบคน้ขอ้มูล น าเสนอวธีิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

ด้ำนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้  

มุ่งมัน่ในการท างาน และ มีจิตสาธารณะ

2ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



ผงัมโนทศัน์ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์
หน่วยกำรเรียนรู้ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 3

เล่มที ่ 7 เร่ือง  กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
(เวลำ 3 ช่ัวโมง)

การน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอ้ยา่งคุม้ค่าดว้ยการใชซ้ ้ า
น ากลบัมาใชใ้หม่ ลดการใช้

ผลิตภณัฑช์นิดเดิม ซ่อมแซมส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้ป็นวธีิการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื

ระบบนิเวศจะสมดุลไดจ้ะตอ้ง
มีการควบคุมจ านวนผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค         

ผูส้ลายสารอินทรียใ์หมี้ปริมาณ สัดส่วน
และการกระจายท่ีเหมาะสม



แบบทดสอบก่อนเรียน  
เล่มที ่7 เร่ือง กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 3

1. ขอ้ใดอธิบายความหมายของค าวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ไดถู้กตอ้งท่ีสุด
ก. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นโลก
ข. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา และมีประโยชน์ต่อมนุษย์
ค. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่มนุษย์
ง. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อมนุษย์

2. การเสียสมดุลธรรมชาติ เน่ืองจากการกระท าในขอ้ใดท่ีสามารถฟ้ืนกลบัสู่ความสมดุล
อีกคร้ังไดย้ากท่ีสุด
ก. การตดัไมม้าท าการก่อสร้าง
ข. การถากถางป่าท าไร่เล่ือนลอย
ค. การใชย้าฆ่าแมลงปราบศตัรูพืช
ง. ไฟไหมป่้าหลายร้อยตารางเมตร

4ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำช้ีแจง   1. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที

2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (X) ลงในกระดาษค าตอบท่ีครูแจกให้
3. ใหน้กัเรียนอ่านและท าแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 

ธรรมชาติใหค้วามสดช่ืน
แก่พวกเราและคนอ่ืน ๆ 

ดว้ยนะ



3. ระบบนิเวศท่ีอยูใ่นภาวะสมดุลมาก ๆ ควรมีลกัษณะตรงตามขอ้ใด
ก. มีห่วงโซ่อาหารสั้น ๆ
ข. มีห่วงโซ่อาหารยาว ๆ
ค. มีสารใยอาหารซบัซอ้นนอ้ย
ง. มีสายใยอาหารซบัซอ้นมาก

4. ระบบนิเวศท่ีสมดุล หมายถึงขอ้ใด
ก. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายชนิดมาอยูร่วมกนั
ข. บริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติจ านวนเท่า ๆ กนั
ค. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะต่าง ๆ 
ง. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายในปริมาณ

สัดส่วนท่ีพอดีกนั

5. ขอ้ใดไม่ช่วยในการรักษาสมดุลธรรมชาติในป่าใหพ้อดี
ก. แมลงและหนอนท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในป่า
ข. ตน้ไมใ้นป่าท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของธาตุอาหารต่าง ๆ
ค. สัตวป่์าถูกท าลายท าใหก้ารกระจายพนัธ์ุพืชต่าง ๆ  ลดนอ้ยลง
ง. นกช่วยกระจายพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ใหแ้พร่หลายไปทัว่พื้นท่ีบริเวณกวา้ง

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการใชซ้ ้ า (Reuse)
ก. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก
ข. การใชโ้ดยซ่อมแซมประตูท่ีช ารุด
ค. น าขวดกาแฟท่ีใชแ้ลว้มาใส่น ้าตาล
ง. น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้มาหลอมท าเป็นแผน่ใหม่

5ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



7. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)
ก. เอม็ซ่อมจกัรยานท่ีช ารุด
ข. ออ้มน าผา้ท่ีขาดมาเยบ็ติดกนั
ค. อุม้ใชก้ระป๋องนมปลูกตน้ไม ้            
ง. ออ๊ดน ายางรถมาแปรรูปเป็นรองเทา้

8. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด
ก. การน าเศษกระดาษมาพบัถุงใส่ของ
ข. การน าเศษกระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ไปขาย
ค. การน าเศษกระดาษมาเผาไฟเพื่อท าเป็นปุ๋ย
ง. การน าเศษกระดาษมาท าเป็นแผน่กระดาษใหม่

9. ขอ้ใดแสดงถึงการใชท้รัพยากรโดยใชว้ธีิ Reduce (การลดการใช)้
ก. น าเศษอาหารมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
ข. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกเวลาไปตลาด
ค. น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้หนา้เดียวมาเป็นกระดาษทดเลข
ง. โรงงานอุตสาหกรรมน าขวดแกว้ท่ีใชแ้ลว้มาหลอมใหม่

10. ขอ้ใดไม่จัดเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื
ก. การใชซ้ ้ า
ข. การลดการใช้
ค. การน ากลบัมาใชใ้หม่
ง. การใชท้รัพยากรเพียงอยา่งเดียว

6ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

หลงัท าแบบทดสอบ 
เราไปเร่ิมเรียนกนัเลย



ใบกจิกรรมที ่ 1
เร่ือง   กำรรักษำสมดุลธรรมชำติ

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ใหส้มบูรณ์
และถูกตอ้ง

สมำชิกกลุ่ม     1………………………………..     2……………………………………..
3………………………………..     4………………..……………………
5………………………………..     6……………………………………..

จุดประสงค์ของกจิกรรม
สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ ดงัน้ี
1.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม สืบคน้ขอ้มูล ตามประเด็นต่อไปน้ี

1.1. ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลของระบบนิเวศ
1.2  สาเหตุท่ีท าใหค้วามสมดุลของระบบนิเวศถูกท าลาย
1.3  แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

2.  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าผลการส ารวจมาเขียนเป็นแผนผงัความคิด 
3.  นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาและอภิปรายร่วมกนัใน     

ชั้นเรียนและใชเ้วลาในการน าเสนองานไม่เกิน 10 นาที

7ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ี รายการ จ านวน/กลุ่ม
1 สมุดบนัทึก 1 เล่ม
2 ปากกา 1 ดา้ม
3 กระดาษบรุ๊ฟ 1 แผน่



ภำพที่ 1 ป่าไมท่ี้สมบูรณ์ท าใหธ้รรมชาติเกิดความสมดุล
ท่ีมา : อุไรวรรณ ทวชิยั.

8ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ถา้ทุกคนมีความตระหนกั  
ความรับผดิชอบต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ จะส่งผลให้
ส่ิงมีชีวติทุกชนิดในโลกน้ี

อยูอ่ยา่งเป็นปกติสุข



ใบควำมรู้ที ่ 1
เร่ือง ควำมสมดุลในระบบนิเวศ

ควำมสมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง สภาวะความคงท่ีในการแลกเปล่ียน
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิต และไม่มี
ชีวิต จะมีการแลกเปล่ียนพลงังาน และสสารซ่ึงกนัและกนั ขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตดว้ยกนัคือ การถ่ายทอดพลงังานไปตามห่วงโซ่อาหาร มีองค์ประกอบ
ภายในระบบท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลาย ซ่ึงความสมดุลของระบบ
นิเวศจะคงอยู่ได้ ตราบเท่าท่ีมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตภายในระบบ ซ่ึงความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต จะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีเป็นระเบียบ และสลบัซับซ้อน ซ่ึง
เม่ือใดก็ตามท่ีองค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงถูกท าให้กระทบกระเทือน แมเ้พียงเล็กน้อย 
ผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทัว่ทั้ งระบบ แต่ในความ
ซบัซ้อนของระบบนิเวศ มนัก็จะสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้สู่สภาวะแห่งความสมดุลไดใ้หม่
อีกคร้ัง เพื่อให้ระบบคงอยู่ต่อไปได้ แต่หากผลกระทบนั้ นรุนแรงเกินกว่าท่ีระบบ            
จะปรับตวัใหเ้ขา้สู่สมดุลได ้ระบบนั้นทั้งระบบก็จะแตกสลายลง

9ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ภำพที่ 2 ป่าไมท่ี้ไดรั้บการปลูกทดแทนเป็นการคืนความสมดุลใหก้บัระบบนิเวศ
ท่ีมา : อุไรวรรณ ทวชิยั.



มนุษย์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบนิเวศในโลก ท่ีจะอยู่รอดได้ก็ต่อเม่ือ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  มีอยู่ดว้ยอยา่งสมบูรณ์ แต่การท าลายองค์ประกอบในระบบท่ีมนุษย์
อาศยัอยู่เอง เช่น การท าลายป่า การท าให้คุณภาพของอากาศ น ้ า ดินเส่ือมโทรมอย่าง
รุนแรงนั้น เป็นการท าลายความสมดุลของระบบนิเวศอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์

ดงันั้นเพื่อท่ีจะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในโลกน้ีไวใ้ห้ได ้มนุษยจึ์งใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอยา่งถนอมรักษา ฟ้ืนฟูสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเส่ือมโทรม เพื่อท่ีจะใหร้ะบบนิเวศของมนุษยไ์ดอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลไดต้ลอดไป

ภำพที่ 4 ป่าไมน้อกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัแลว้ยงัเป็นแหล่งอาหารพื้นบา้น
ท่ีมา : อุไรวรรณ ทวชิยั.

10ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ภำพที่ 3 ศึกษาเรียนรู้ตามวถีิธรรมชาติเป็นการสร้างความตระหนกั
ท่ีมา : อุไรวรรณ ทวชิยั.



11ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน)
1.  ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุล เม่ือผูบ้ริโภคมีจ านวนมากข้ึนจะเกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ระบบนิเวศนั้นหรืออยา่งไร (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
2. การกระท าใดบา้งท่ีมีผลท าใหค้วามสมดุลของระบบนิเวศถูกท าลาย (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
3. ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุลจะเกิดผลดีต่อส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศนั้นอยา่งไร
(2 คะแนน)

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

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

............................................................................................................................................. 
4. การจุดไฟเผาป่าส่งผลต่อสมดุลของส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. การเกิดน ้าท่วมส่งผลต่อสมดุลของส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

แบบฝึกหัดที ่1
เร่ือง สมดุลธรรมชำติ

ช่ือ....................................................สกุล.....................................เลขท่ี.............ชั้น..................



ทรัพย ากรธรรมชา ติ เ ป็น ส่ิ งจ า เ ป็นในการด า รง ชี วิ ตม นุษย์ถ้ า เ ร า ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม
ตามมาไดด้งันั้นเราจึงควรร่วมใจกนัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่ามีแนวปฏิบติัท่ีเรียกว่าหลกั 5Rs  ซ่ึงย่อมาจากค าว่า  
Reduce  Reuse Recycle Repair และ Reject 

12ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ใบควำมรู้ที ่ 2
เร่ือง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน

ภำพที่ 5 สัญลกัษณ์  3Rs
ท่ีมา : http://ed-naturalresources.blogspot.com/2012/05/blog-post_7529.html, 2557.

R : Reduce การลดการใช้ทรัพยากร  หมายถึง การลดปริมาณการใชท้รัพยากรให้อยูใ่น
สัดส่วนท่ีเหมาะสมหรือการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า เช่น การปิดน ้ าและไฟเม่ือไม่ใช้งาน 
ซ่ึงเป็นการลดการใชเ้ช้ือเพลิงหรือแหล่งพลงังานท่ีใชใ้น        การผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็น
ตน้



13ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ภำพที่ 6 กระเป๋าผา้อเนกประสงค์
ท่ีมา : http://www.bag-design.com/bag-14.html, 2557.

R : Reuse คือ การใชซ้ ้ า  เป็นการน าส่ิงของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ังหน่ึงโดย
ไม่ผ่านการแปรรูป  เช่น การน าถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ การใช้ถุงผา้แทน
ถุงพลาสติก เป็นตน้

R : Recycle คือ การน ากลบัมาใช้ใหม่ เป็นการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้มาผา่นกระบวนการผลิต
ใหม่ เพื่อให้ได้ของใหม่ซ่ึงอาจเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิม วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมา
แปรรูปใชใ้หม่ได ้เช่น กระดาษ แกว้ พลาสติก เป็นตน้การลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

การน าทรัพยากรธรรมชาติกลบัมาใช้ใหม่  และการผลิตข้ึนใชใ้หม่เป็นวิธีหน่ึงท่ี
ช่วยใหเ้ราสามารถน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณขยะ
ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้เพื่อในอนาคตเราจะได ้มีทรัพยากรธรรมชาติใชไ้ดน้าน
และย ัง่ยนื

R : Repair คือ การซ่อมแซมวสัดุส่ิงของหรือผลิตภณัฑ์ท่ีช ารุด ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ใชง้าน
ไดน้าน โดยไม่ตอ้งทิ้งเป็นขยะหรือตอ้งส้ินเปลืองใชใ้หม่

R : Reject คือ รู้จกัปฏิเสธ หรืองดการใชส่ิ้งของท่ีเป็นวา่เป็นการท าลายทรัพยากรและสร้าง
มลพิษใหเ้กิดข้ึนแก่ส่ิงแวดลอ้ม



ปัจจุบนัไดมี้การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามกรมควบคุมมลพิษ
ปี 2549 ไดแ้บ่ง ประเภทของขยะออกเป็น 4  ประเภท  ไดแ้ก่
ประเภทที ่1 ขยะอินทรีย ์เป็นขยะท่ียอ่ยสลายไดเ้ร็วตามธรรมชาติ สามารถน าไป   

เป็นอาหารสัตว ์หรือหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น  เศษอาหารเศษผกัและเปลือก  
ผลไม ้ เศษก่ิงไมใ้บหญา้  เป็นตน้

ประเภทที ่2 ขยะรีไซเคิล หรือวสัดุรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ ์หรือเป็น
วสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยส่วนใหญ่จะมี
เคร่ืองหมายรีไซเคิลแสดงบนบรรจุภณัฑ ์เช่น กล่องเคร่ืองด่ืม ขวดน ้า
พลาสติก แกว้น ้าพลาสติก กระดาษขาว-ด า กระป๋องน ้าอดัลม ท่อพีวซีี 
สายยาง เป็นตน้

ประเภทที ่3 ขยะทัว่ไป เป็นขยะประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ขยะอินทรีย ์วสัดุรีไซเคิล
และขยะอนัตรายมีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น  ถุงพลาสติกเป้ือนอาหาร ซองขนม
ขบเค้ียว ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหม่ี เปลือกลูกอม กล่องโฟม
ท่ีเป้ือนอาหาร เป็นตน้

ประเภทที ่4 ขยะอนัตราย  เป็นขยะท่ีมีส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ
สารพิษ วตัถุไวไฟ วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสีหรือวตัถุ     
กดักร่อน เป็นตน้ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคน สัตว ์ทรัพยสิ์นและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งมีการจดัการอยา่งถูกวธีิ เช่น น ้ายาลา้งเล็บ 
น ้ายาลา้งหอ้งน ้า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารก าจดัแมลงหรือวชัพืช แบตเตอร่ีมือถือ  เป็นตน้

14ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ประเภทของขยะมูลฝอย

ขยะเป็นปัญหาหน่ึง ซ่ึงหากเราบริหาร
จดัการไม่ดีพอ ก็จะก่อใหเ้กิดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม จนอาจส่งผลใหร้ะบบนิเวศ
เสียสมดุลได้

ขยะมีก่ีประเภทคะ....เราตอ้งแยก
ขยะก่อนทิ้งดว้ยใช่ไหมคะ



แบบฝึกหัดที ่2 
เร่ือง  กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ยืน

ช่ือ...................................................สกุล......................................เลขท่ี.............ชั้น..................

ตอนที ่1  ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความระบุลงในกิจกรรมท่ีก าหนดให้
วา่เป็นการจดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืโดยวธีิใด (10 คะแนน)

15ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

1. การฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพ 2.  การใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม

3.  การใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 4. การหาส่ิงอ่ืนมาทดแทน

5.  การใชซ้ ้ า 6.  การลดการใช้ 7.  การน ากลบัมาใชใ้หม่

................. 1. การบ าบดัน ้าเสีย

................. 2.  การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก

................. 3.  การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลลสุ์ริยะ

................. 4.  การซ้ือน ้ายาลา้งจานแบบถุงแทนแบบขวด

................. 5.  การท าของตกแต่งบา้นจากกระป๋องเคร่ืองด่ืม

................. 6.  การน าเส้ือผา้เก่าท่ีไม่ใส่แลว้มาท าเป็นผา้ข้ีร้ิว

................. 7.  การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน และการปลูกพืชบ ารุงดิน

................. 8.  การน าน ้าจากการซกัผา้มาใชล้า้งพื้นหนา้บา้น

................. 9.  การใชข้ี้เล้ือยอดัเป็นกอ้นหรือแท่งท าเป็นเฟอร์นิเจอร์

................. 10.  การน ากระดาษท่ีใชไ้ปหนา้เดียวมาท าเป็นกระดาษจดบนัทึก



16ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เยีย่มมากจะ....ขยะ เป็นปัญหาหน่ึง ซ่ึงหาก
เราบริหารจดัการไม่ดีพอ ก็จะก่อใหเ้กิด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตามมาคะ

คุณครูคะ..จากการส ารวจปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและในโรงเรียน  พบ
ปัญหาท่ีพวกหนูมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดมากท่ีสุดคือ 
ปัญหาเร่ืองขยะ พวกหนูอยากจะมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหาดงักล่าว จงัเลยคะ  

ถา้อยา่งนั้น...พวกเรามาร่วมกนั...
ท ากิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แกปั้ญหาขยะในโรงเรียนกนัต่อเลย



ใบกจิกรรมที ่ 2
เร่ือง   กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ใหส้มบูรณ์
และถูกตอ้ง

สมำชิกกลุ่ม     1………………………………..     2……………………………………..
3………………………………..     4………………..……………………
5………………………………..     6……………………………………..

จุดประสงค์ของกจิกรรม
จ าแนกและคดัแยกประเภทขยะไดถู้กตอ้ง

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ  
ใหน้กัเรียนและกลุ่มปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี
1. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานท่ีในบริเวณโรงเรียน เพื่อส ารวจและจดัเก็บขยะ

แหง้หรือเศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีพบลงในถุงด าท่ีเตรียมให ้โดยแต่ละกลุ่มเลือกสถานท่ีไม่ซ ้ ากนั
2.  น าขยะแหง้และเศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีจดัเก็บได ้ท าการวเิคราะห์แยกแยะเพื่อจดักลุ่ม

ของขยะตามประเภท เช่น  พลาสติก โลหะ ไม ้ เป็นตน้
3.  จดัท าตารางบนัทึกแยกประเภทขยะแหง้และเศษวสัดุต่าง ๆ ตามประเภทของขยะ 
4.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก จดัท าเป็นแผนผงัความคิด น าเสนอหนา้ชั้นเรียน

17ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ที่ รำยกำร จ ำนวน/กลุ่ม

1 ถุงด าขนาดใหญ่ 1  ใบ

2 สมุดบนัทึก 1 เล่ม

3 กระดาษบรู๊ฟ 1  แผน่

4 ปากกาเคมี 1 ดา้ม



18ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ....ทุกคนควรมีส่วนร่วมกนัการปัญหาขยะ
ในโรงเรียนและชุมชน ..ขยะบางประเภทสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้ เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด.........แลว้
นกัเรียนมีแนวทางในการน าขยะท่ีคดัแยกแลว้ มาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์อยา่งไรบา้งคะ....

ตารางบนัทึกผลการคดัแยกขยะและเศษวสัดุ

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ประเภทของขยะ รำยกำรขยะ

- ขยะอินทรีย์

- วสัดุรีไซเคิล

- ขยะทัว่ไป

- ขยะอนัตราย

ไม่ยากเลยคะ หนูอยาก
ท าส่ิงประดิษฐท่ี์น าเอา
ขยะกลบัมาใชใ้หม่คะ...



ใบกจิกรรมที ่ 3
เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ใหส้มบูรณ์
และถูกตอ้ง

สมำชิกกลุ่ม     1………………………………..     2……………………………………..
3………………………………..     4………………..……………………
5………………………………..     6……………………………………..

จุดประสงค์ของกจิกรรม
ประดิษฐช้ิ์นงานจากวสัดุเหลือใชเ้พื่อส่ิงแวดลอ้มได้

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 
ใหน้กัเรียนและกลุ่มปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี

1.  กลุ่มนกัเรียนร่วมกนัคิดและวางแผนเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุหรือขยะท่ีได้
จากการคดัแยก โดยส่ิงประดิษฐท่ี์ไดน้ั้นอาจจะประดิษฐเ์ป็นของเล่น  หรือของใชท่ี้มีขนาด
พอดีและเหมาะสม

2.  หลงัจากประดิษฐเ์สร็จแลว้น าเสนอผลงาน  และสาธิตวธีิการเล่นหรือใช ้ พร้อม
ทั้งเขียนล าดบัขั้นตอนการประดิษฐล์งในกระดาษบรู๊ฟท่ีแจกให้

19ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ที่ รำยกำร จ ำนวน/กลุ่ม

1 วสัดุหรือขยะท่ีไดจ้ากการคดัแยก 1  ชุด

2 กระดาษบรู๊ฟ 1  แผน่

3 ปากกาเคมี 1 ดา้ม



20ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำถำมท้ำยกจิกรรม

1.  ช่ือของส่ิงประดิษฐ์
…………………………...............................………………………………………………
. ……………………………………………...........................…………………………….

2.  วสัดุท่ีน ามาประดิษฐ ์ จดัอยูใ่นขยะประเภทใด
………………………………………………………………..............................………….
…………………………………………………………………………...............................

3.  ขั้นตอนวธีิการประดิษฐ ์(เขียนอธิบายมาพอเขา้ใจ)
…………………..............................………………………………………………………. 
..............................………………………………………………………………………….
…………………………………….............................……………………………………. 
………………………………………………………..............................………………….

4.  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากส่ิงประดิษฐ์
……………………………………….............................…………………………………. 
………………………………………………………….............................……………….
………………….............................………………………………………………………. 
.............................………………………………………………………………………….



แบบทดสอบหลงัเรียน  
เล่มที ่7 เร่ือง กำรรักษำสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 3

1. ขอ้ใดไม่จัดเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื
ก. การใชซ้ ้ า
ข. การลดการใช้
ค. การน ากลบัมาใชใ้หม่
ง. การใชท้รัพยากรเพียงอยา่งเดียว

2. ขอ้ใดแสดงถึงการใชท้รัพยากรโดยใชว้ธีิ Reduce (การลดการใช)้
ก. น าเศษอาหารมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
ข. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกเวลาไปตลาด
ค. น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้หนา้เดียวมาเป็นกระดาษทดเลข
ง. โรงงานอุตสาหกรรมน าขวดแกว้ท่ีใชแ้ลว้มาหลอมใหม่

3. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด
ก. การน าเศษกระดาษมาพบัถุงใส่ของ
ข. การน าเศษกระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ไปขาย
ค. การน าเศษกระดาษมาเผาไฟเพื่อท าเป็นปุ๋ย
ง. การน าเศษกระดาษมาท าเป็นแผน่กระดาษใหม่

21ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำช้ีแจง   1. แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที

2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (X) ลงในกระดาษค าตอบท่ีครูแจกให้
3. ใหน้กัเรียนอ่านและท าแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 



4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)
ก. เอม็ซ่อมจกัรยานท่ีช ารุด
ข. ออ้มน าผา้ท่ีขาดมาเยบ็ติดกนั
ค. อุม้ใชก้ระป๋องนมปลูกตน้ไม ้            
ง. ออ๊ดน ายางรถมาแปรรูปเป็นรองเทา้

5. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการใชซ้ ้ า (Reuse)
ก. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก          
ข. การใชโ้ดยซ่อมแซมประตูท่ีช ารุด
ค. น าขวดกาแฟท่ีใชแ้ลว้มาใส่น ้าตาล
ง. น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้มาหลอมท าเป็นแผน่ใหม่

6. ขอ้ใดไม่ช่วยในการรักษาสมดุลธรรมชาติในป่าใหพ้อดี
ก. แมลงและหนอนท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในป่า
ข. ตน้ไมใ้นป่าท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของธาตุอาหารต่าง ๆ
ค. สัตวป่์าถูกท าลายท าใหก้ารกระจายพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ลดนอ้ยลง
ง. นกช่วยกระจายพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ใหแ้พร่หลายไปทัว่พื้นท่ีบริเวณกวา้ง

7. ขอ้ใดอธิบายความหมายของค าวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ไดถู้กตอ้งท่ีสุด
ก. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นโลก
ข. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา และมีประโยชน์ต่อมนุษย์
ค. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่มนุษย์
ง. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อมนุษย์

22ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



8. ระบบนิเวศท่ีอยูใ่นภาวะสมดุลมาก ๆ ควรมีลกัษณะตรงตามขอ้ใด
ก. มีห่วงโซ่อาหารสั้น ๆ 
ข. มีห่วงโซ่อาหารยาว ๆ
ค. มีสารใยอาหารซบัซอ้นนอ้ย
ง. มีสายใยอาหารซบัซอ้นมาก

9. การเสียสมดุลธรรมชาติ เน่ืองจากการกระท าในขอ้ใดท่ีสามารถฟ้ืนกลบัสู่ความสมดุล
อีกคร้ังไดย้ากท่ีสุด
ก. การตดัไมม้าท าการก่อสร้าง
ข. การถากถางป่าท าไร่เล่ือนลอย
ค. การใชย้าฆ่าแมลงปราบศตัรูพืช
ง. ไฟไหมป่้าหลายร้อยตารางเมตร

10. ระบบนิเวศท่ีสมดุลหมายถึงขอ้ใด
ก. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายชนิดมาอยูร่วมกนั
ข. บริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติจ านวนเท่า ๆ กนั
ค. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะต่าง ๆ 
ง. บริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายในปริมาณสัดส่วน

ท่ีพอดีกนั

23ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

พวกเราทุกคนตอ้ง
ใหค้วามส าคญัต่อ

ส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ  นะ



ภำคผนวก

24ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



ข้อ เฉลย

1 ง

2 ค

3 ก

4 ง

5 ค

6 ข

7 ก

8 ง

9 ข

10 ก

25
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน



แนวค ำตอบใบกจิกรรมที ่ 1
เร่ือง   กำรรักษำสมดุลธรรมชำติ

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ใหส้มบูรณ์
และถูกตอ้ง

สมำชิกกลุ่ม     1………………………………..     2……………………………………..
3………………………………..     4………………..……………………
5………………………………..     6……………………………………..

จุดประสงค์ของกจิกรรม
สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ ดงัน้ี
1.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม สืบคน้ขอ้มูล ตามประเด็นต่อไปน้ี

1.1. ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลของระบบนิเวศ
1.2  สาเหตุท่ีท าใหค้วามสมดุลของระบบนิเวศถูกท าลาย
1.3  แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

2.  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าผลการส ารวจมาเขียนเป็นแผนผงัความคิด 
3.  นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาและอภิปรายร่วมกนัใน     

ชั้นเรียนและใชเ้วลาในการน าเสนองานไม่เกิน 10 นาที

26ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ี รายการ จ านวน/กลุ่ม
1 สมุดบนัทึก 1 เล่ม
2 ปากกา 1
3 กระดาษบรุ๊ฟ 1 แผน่



27ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน)
1.  ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุล เม่ือผูบ้ริโภคมีจ านวนมากข้ึนจะเกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ระบบนิเวศนั้นหรืออยา่งไร (2 คะแนน)
ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุล เม่ือผูบ้ริโภคมีจ านวนมากข้ึน จะท าใหผู้ผ้ลิตมีจ านวนลดลง
จนเกิดผลสะทอ้นกลบัใหผู้บ้ริโภคขาดแคลนอาหาร ส่งผลใหต่้อมาผูบ้ริโภคมีจ านวน
ลดลงตาม
2. การกระท าใดบา้งท่ีมีผลท าใหค้วามสมดุลของระบบนิเวศถูกท าลาย (2 คะแนน)
การตดัไมท้  าลายป่า การท าการเกษตรอยา่งผดิวธีิ เช่น การปลูกพืชชนิดเดียวซ ้ า ๆ ท่ีท า
ใหค้วามหลากหลายของส่ิงมีชีวติในบริเวณนั้นลดลง
3. ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุลจะเกิดผลดีต่อส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศนั้นอยา่งไร
(2 คะแนน)
ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุล เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัหน่ึงต่อจ านวนของ
ส่ิงมีชีวติ ก็จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงมีชีวติอ่ืนในระบบนิเวศ และระบบนิเวศจะ
สามารถกลบัคืนสู่ความสมดุลไดเ้หมือนเดิม
4. การจุดไฟเผาป่าส่งผลต่อสมดุลของส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง (2 คะแนน)

ท าใหป่้าไมห้ยดุการเจริญเติบโต ดินสูญเสียสมบติัใน
การอุม้น ้า สมดุลของระบบนิเวศเปล่ียนไป ส่งผล
กระทบต่อส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น   รวมทั้ง
ยงัก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศจากเถา้ถ่าน ฝุ่ นละออง 
และแก๊สพิษต่าง ๆ

5. การเกิดน ้าท่วมส่งผลต่อสมดุลของส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง (2 คะแนน)
น ้าท่วมมีลกระทบท าใหพ้ื้นท่ีท่ีถูกน ้าท่วมขงัเป็น
เวลานานมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เกิดการสเยสมดุลทางธรรมชาติในบริเวณนั้น
อาจท าใหเ้กิดการเส่ือมสลายของดิน จนไม่สามารถ
เพาะปลูก หรือท าหารเกษตรได้

แนวค ำตอบแบบฝึกหัดที ่1
เร่ือง สมดุลธรรมชำติ

ช่ือ....................................................สกุล.....................................เลขท่ี.............ชั้น..................



เฉลยค ำตอบแบบฝึกหัดที ่2
เร่ือง กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน

ช่ือ....................................................สกุล.....................................เลขท่ี.............ชั้น..................

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความระบุลงในกิจกรรมท่ีก าหนดให ้        
วา่เป็นการจดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยวธีิใด (10 คะแนน)

28ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

1. การฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพ 2.  การใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม

3.  การใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4.  การหาส่ิงอ่ืนมาทดแทน

5.  การใชซ้ ้ า 6.  การลดการใช้ 7.  การน ากลบัมาใชใ้หม่

1 1. การบ าบดัน ้าเสีย

6 2.  การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก

4 3.  การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลลสุ์ริยะ

2 4.  การซ้ือน ้ายาลา้งจานแบบถุงแทนแบบขวด

7 5.  การท าของตกแต่งบา้นจากกระป๋องเคร่ืองด่ืม

5 6.  การน าเส้ือผา้เก่าท่ีไม่ใส่แลว้มาท าเป็นผา้ข้ีร้ิว

1 7.  การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน และการปลูกพืชบ ารุงดิน

3 8.  การน าน ้าจากการซกัผา้มาใชล้า้งพื้นหนา้บา้น

3 9.  การใชข้ี้เล้ือยอดัเป็นกอ้นหรือแท่งท าเป็นเฟอร์นิเจอร์

7 10.  การน ากระดาษท่ีใชไ้ปหนา้เดียวมาท าเป็นกระดาษจดบนัทึก



แนวค ำตอบใบกจิกรรมที ่ 2
เร่ือง กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ใหส้มบูรณ์
และถูกตอ้ง

สมำชิกกลุ่ม     1………………………………..     2……………………………………..
3………………………………..     4………………..……………………
5………………………………..     6……………………………………..

จุดประสงค์ของกจิกรรม
จ าแนกและคดัแยกประเภทขยะไดถู้กตอ้ง

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ  
ใหน้กัเรียนและกลุ่มปฏิบติักิจกรรม  ดงัน้ี
1. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานท่ีในบริเวณโรงเรียน เพื่อส ารวจและจดัเก็บ

ขยะแหง้หรือเศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีพบลงในถุงด าท่ีเตรียมให ้โดยแต่ละกลุ่มเลือกสถานท่ีไม่
ซ ้ ากนั

2. น าขยะแหง้และเศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีจดัเก็บได ้ท าการวเิคราะห์แยกแยะเพื่อจดักลุ่ม
ของขยะตามประเภท  เช่น  พลาสติก โลหะ ไม ้เป็นตน้

3. จดัท าตารางบนัทึกแยกประเภทขยะแหง้และเศษวสัดุต่าง ๆ ตามประเภท  
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้จ  าหน่ายได ้ และวสัดุอนัตราย เป็นตน้

4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก จดัท าเป็นแผนผงัความคิด น าเสนอหนา้ชั้นเรียน

29ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ที่ รำยกำร จ ำนวน/กลุ่ม

1 ถุงด าขนาดใหญ่ 1  ใบ

2 สมุดบนัทึก 1 เล่ม

3 กระดาษบรู๊ฟ 1  แผน่

4 ปากกาเคมี 1 ดา้ม



30ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

การศึกษาวเิคราะห์ตามประเด็นต่าง  ๆ  
นกัเรียนจะตอ้งใชว้ธีิการท่ีหลากหลายใน
การจดัเก็บขอ้มูล  เช่น  ส ารวจ  สังเกต  
บนัทึก  อภิปราย  และการน าเสนอ  เป็นตน้  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์

ตารางบนัทึกผลการคดัแยกขยะและเศษวสัดุ

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
จากการส ารวจและท าการคดัแยกขยะ ไดผ้ลดงัน้ี
- ขยะอินทรีย ์ ไดแ้ก่  ใบไม ้ ก่ิงไม ้ เศษไม้
- วสัดุรีไซเคิล  ไดแ้ก่  ขวดพลาสติก  ขวดแกว้  กระดาษสมุด
- ขยะทัว่ไป  ไดแ้ก่  ถุงบรรจุขนมขบเค้ียว  โฟม
- ขยะอนัตราย  ไดแ้ก่  ถ่านไฟฉาย  ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า

ประเภทของขยะ รำยกำรขยะ

- ขยะอินทรีย์ ใบไม ้ ก่ิงไม ้ เศษไม้

- วสัดุรีไซเคิล ขวดพลาสติก  ขวดแกว้  กระดาษสมุด

- ขยะทัว่ไป ถุงบรรจุขนมขบเค้ียว  โฟม

- ขยะอนัตราย ถ่านไฟฉาย ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า



แนวค ำตอบใบกจิกรรมที ่ 3
เร่ือง  ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม

จุดประสงค์ของกจิกรรม
ประดิษฐช้ิ์นงานจากวสัดุเหลือใชเ้พื่อส่ิงแวดลอ้มได้

วสัดุและอุปกรณ์

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ  
ใหน้กัเรียนและกลุ่มปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี
1. กลุ่มนกัเรียนร่วมกนัคิดและวางแผนเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุหรือขยะท่ีได้

จากการคดัแยก โดยส่ิงประดิษฐท่ี์ไดน้ั้นอาจจะประดิษฐเ์ป็นของเล่นหรือของใชท่ี้มี
ขนาดพอดีและเหมาะสม

2. หลงัจากประดิษฐเ์สร็จแลว้น าเสนอผลงาน และสาธิตวธีิการเล่นหรือใช ้พร้อม
ทั้งเขียนล าดบัขั้นตอนการประดิษฐล์งในกระดาษบรู๊ฟท่ีแจกให้

31ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ที่ รำยกำร จ ำนวน/กลุ่ม

1 วสัดุหรือขยะท่ีไดจ้ากการคดัแยก 1  ชุด

2 กระดาษบรู๊ฟ 1  แผน่

3 ปากกาเคมี 1 ดา้ม



32ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค ำถำมท้ำยกจิกรรม

1. ช่ือของส่ิงประดิษฐ์
กระถางปลูกดอกไม้

2. วสัดุท่ีน ามาประดิษฐ ์ จดัอยูใ่นขยะประเภทใด
วสัดุรีไซเคิล

3. ขั้นตอนวธีิการประดิษฐ ์(เขียนอธิบายมาพอเขา้ใจ)
น าขวดพลาสติกท่ีไดจ้ากการคดัแยกลา้งดว้ยน ้าให้สะอาด แบ่งพื้นท่ีตามความสูงของ

ขวดเป็นสองส่วน ใช้ปากกาวาดลายเส้นบนขวดพลาสติกตามใจชอบ  ซ่ึงลายเส้นท่ีวาด
นั้นให้วาดในส่วนดา้นบนของขวด หลงัจากนั้นใช้   มีดคดัเตอร์เจาะขวดพลาสติกตาม
ลายเส้นท่ีออกแบบไวจ้นแล้วเสร็จ เติมน ้ าลงในขวด จัดหาก่ิงพลูด่างใส่ลงในขวด
พลาสติก แลว้น าไปประดบัตามมุมของหอ้งเรียน

4. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากส่ิงประดิษฐ์
ใชส้ าหรับปลูกไมป้ระดบัแลว้น าไปประดบัตกแต่งภายในหอ้งเรียน หรือตามมุม

ต่าง ๆ 



ข้อ เฉลย

1 ก

2 ข

3 ง

4 ง

5 ค

6 ค

7 ง

8 ง

9 ข

10 ง

33
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน
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