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อภิปราย 12-17 ป� 15-30 นาที

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

FROM
SCIENCE
TO
SUSTAINABILITY

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระว่าความรูว้ิทยาศาสตรจ์ะช่วย
นําไปสู่ความยั�งยืนของโลกนี�ได้อย่างไร

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้ใช้พื�นฐานความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื�อแสดงความคิดเห็นและ
ออกแบบอนาคตที�ยั�งยืนโดยอิสระ

ควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนได้ทบทวนความรูเ้ดิมของตนเอง รวมถึงฝ�ก

ผู้นํากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยใน    

การสังเกตด้วย โดยผู้นํากิจกรรมอาจตั�งคําถามเชิญชวนแนะหรอืยกตัวอย่างประกอบ
โดยเน้นการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้พื�นฐานความเคารพซึ�งกันและกัน

ทุกขั�นตอนของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่ม โดยอาจเป�นกลุ่มใหญ่ขนาดชั�นเรยีน หรอืกลุ่มเล็ก 6-10 คน

ทักษะที�ได้พัฒนา

ความคิดสรา้งสรรค์ การสังเกต การให้เหตุผล และการมีส่วนรว่มทางความคิด

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง

ทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ โดยผนวกกับพื�นฐานความรูท้างวิทยาศาสตรเ์ดิม
ของตนเอง คือทักษะที�จําเป�นต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละศาสตรอื์�นที�เกี�ยวข้อง

FROM SCIENCE TO SUSTAINABILITY



อุปกรณ์

1) กระดาษโน๊ตมีกาวในตัว
2) ปากกา
3) กระดานหรอืบอรด์ประกาศ

1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวิดีทัศน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�น เกี�ยวกับการแก้ป�ญหาในมิติต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมที�นําไปสู่ความยั�งยืน

2) ตั�งคําถามหรอืชักชวนเพื�อนําเข้าสู่การอภิปราย ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนผลัดกัน
    แสดงความเห็นว่าจะนําหลักความรูท้างวิทยาศาสตรม์าประยุกต์ใช้เพื�อช่วยพัฒนาโลกนี�
    อย่างยั�งยืนในอนาคตได้อย่างไร โดยอาจอ้างอิงจากสื�อความรูท้ี�ได้รบัชมไปหรอืไม่ก็ได้

3) ผู้นํากิจกรรมแจกปากกาและกระดาษโน๊ตแบบมีกาวให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนสรุป
    ความคิดเห็นของตนเองแล้วบันทึกลงบนกระดาษโน๊ต

4) ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนนํากระดาษโน๊ตไปติดบนกระดาน

5) ผู้นํากิจกรรมอาจชักชวนให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมอ่านความคิดเห็นของผู้เข้ารว่มกิจกรรม
     คนอื�น ๆ เพื�อแลกเปลี�ยนข้อสังเกต

วิธทีํากิจกรรม

FROM SCIENCE TO SUSTAINABILITY



กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยวิ์ทยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตให้ผลิต ทําซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก มี.ค. 64)

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / นันทิกานต์ เพศสม / วรีภัทร รุจิโมระ /
วุฒนัินท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒุ ิทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ์

FROM SCIENCE TO SUSTAINABILITY



คบเด็ก
สรา้งเมอืง

...

อภิปราย 9-11,12-15 ป� 15-30 นาที

การวางแผนชุมชนเมือง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะช่วยกันอภิปรายเพื�อออกแบบคุณลักษณะและประโยชน์
ใช้สอยของสิ�งก่อสรา้งที�กลุ่มตนได้รบั แล้วนําเสนอความคิดเห็น เพื�อรว่มกันออกแบบเมือง
ในอนาคต

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้ฝ�กทกัษะการสงัเกตสิ�งรอบตัว ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบ

พื�นที�เพื�อการอยูร่ว่มกันของกลุ่มคนที�แตกต่างหลากหลาย การให้เหตผุล และการคิดวเิคราะห์
เพื�อแก้ป�ญหาอยา่งเป�นวทิยาศาสตร์

ควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนได้ฝ�กสังเกตสิ�งแวดล้อมของเมืองที�อาศัยอยู่

ผูนํ้ากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามยัและความปลอดภัยในทกุขั�นตอน

ในป�จจบุนั โดยผูนํ้ากิจกรรมอาจตั�งคําถามหรอืยกตัวอยา่งประกอบเพื�อชี�ให้เห็นถึงป�ญหา
ของเมอืง อาท ิป�ญหาที�อยู่อาศยั ป�ญหาสขุอนามยั การคมนาคม การจัดการภัยพบิติั และ
การจัดการสาธารณูปโภค และควรดแูลให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ
ภายใต้พื�นฐานความเคารพซึ�งกันและกัน

ของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ขนาดชั�นเรยีน โดยแบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน

ทักษะที�ได้พัฒนา

ความคิดสรา้งสรรค์ การออกแบบ การให้เหตุผล และการมีส่วนรว่มทางความคิด

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง

การออกแบบนวตักรรมเพื�อแก้ป�ญหาจําเป�นต้องอาศยัการสงัเกต การคิดวเิคราะห์เชงิระบบ 
การบูรณาการความรูค้วามเขา้ใจด้านนวตักรรม เทคโนโลย ีและสงัคมเขา้ด้วยกัน

คบเด็กสรา้งเมือง



อุปกรณ์

1) กระดาษสําหรบัพิมพ์ ขนาด A3 หรอื A4
2) พลาสติกเคลือบแข็งขนาดเดียวกับกระดาษ (ถ้ามี)
3) เครื�องเคลือบบัตร (ถ้ามี)
4) ปากกา 
5) กระดาษโน๊ตมีกาวในตัว
6) กรรไกร หรอืคัตเตอร์
7) เครื�องพิมพ์
8) เทมเพลตรูปสิ�งก่อสรา้ง (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)

1) พิมพ์เทมเพลตรูปสิ�งก่อสรา้งลงบนกระดาษ จํานวน 12 รูป     
    (หรอืเลือกพิมพ์ตามจํานวนกลุ่มของผู้เข้ารว่มกิจกรรม)
2) ใชก้รรไกรตัดขอบรูปเพื�อความสวยงาม ใชพ้ลาสติกเคลือบรูป
    แต่ละรูปเพื�อความคงทนถาวร

วิธสีรา้งอุปกรณ์

คบเด็กสรา้งเมือง



1) ให้ผู้เขา้รว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวดีิทศัน์ 
    สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรูป้ระเภทอื�น
    เกี�ยวกับการจัดการผังเมืองและนวัตกรรม
    สําหรบัเมอืง

2) ตั�งคําถามหรอืชักชวนเพื�อนําเข้าสู่การอภิปราย
     ชักชวนให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมว่ามาช่วยกันสรา้ง
     เมืองในอนาคต โดยเมืองของเราจะต้องเป�น
     เมอืงที�ทกุคนอยูไ่ด้อย่างยั�งยนื

3) แบ่งกลุ่มเป�น 12 กลุ่ม หรอืตามความเหมาะสม 
     แจกรูปสญัลักษณ์สิ�งก่อสรา้งให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม
     กลุ่มละ 1 รายการ พรอ้มปากกาและกระดาษโน๊ต

4) เล่าเหตุการณ์สมมติ ดังนี�

วิธทีํากิจกรรม

ในป� 2040 เทศบาลเมืองของคุณกําลังวางแผนที�จะย้ายบางชุมชนไปยัง
พื�นที�วา่งแห่งใหม ่คุณคือประชาชนที�จะอาศยัในเมอืงใหมเ่มอืงนี�

วนันี� คุณมาเขา้รว่มแสดงความคิดเห็นในการออกแบบอาคารและสิ�งปลกูสรา้ง
ที�เหมาะสมกับคุณและคนอื�น ๆ ในเมอืง คณุคิดว่าอาคารหรอืสิ�งปลูกสรา้งที�กลุ่ม
ของคุณได้รบัเป�นโจทย์นั�น ควรมีลักษณะอย่างไร? มีองค์ประกอบอะไรในนั�น?
และต้องอํานวยความสะดวกอะไรได้บ้าง?

คบเด็กสรา้งเมือง



กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตใหผ้ลิต ทาํซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชงิพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก ม.ีค. 64)
ขอขอบคณุกราฟ�กและไอค่อน จาก Freepik Smashicons Eucalyp surang และ ultimatearm

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์/ นันทกิานต์ เพศสม / 
วรีภัทร รุจิโมระ / วฒิุนันท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒิุ ทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์บนัทกึภาพนิ�ง จักรภพ เผา่เพ็ง

5) ให้เวลา 5 นาทใีนการปรกึษากัน โดยผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมอาจจดความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
     ลงบนกระดาษโน๊ต แล้วติดลงบรเิวณที�วา่งบนรูปลัญลักษณ์สิ�งก่อสรา้งนั�น

6) แต่ละกลุ่มนําเสนอวา่ สิ�งก่อสรา้งที�กลุม่ตนเองได้ออกแบบมีลักษณะอยา่งไร

7) ผู้นํากิจกรรมสรุปประเด็นสาํคัญที�หลายกลุม่นําเสนอสอดคล้องกัน โดยสรุปวา่ประเด็นเหล่านี�
     คือคุณค่าที�เมืองในอนาคตแห่งนี�ให้ความสาํคัญเป�นหลัก และทิ�งท้ายให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
     ทบทวนถึงวธิกีารทาํให้งานออกแบบของพวกเขาเป�นจรงิได้ในอนาคต หากมเีวลา สามารถเป�ด
     ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพิ�มเติมได้

ใครจะเข้ามาใชง้านสถานที�นี�บา้ง?
สถานที�นี�จะก่อมลพษิทางเสยีงหรอืทางอากาศ หรอืไม่ อยา่งไร?
จะรกัษาความสะอาดและระบายน�าเสยีจากสถานที�นี�อยา่งไร?
ใชเ้ทคโนโลยมีาอํานวยความสะดวกอะไรได้บา้ง?
ควรลงทนุด้านงบประมาณกับสถานที�นี�มากขนาดไหน?
สถานที�นี�ควรตั�งอยูบ่รเิวณไหนในเมือง?
หากสรา้งแล้วควรซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ทกุกี�ป�?

ตัวอย่างคําถามเพื�อช่วยนําเข้าสู่การอภิปราย

คบเด็กสรา้งเมือง



พิพิธภัณฑ์



ป้ายรถประจำทาง



ที่อยู่อาศัย



สถานที่ราชการ



โรงงานอุตสาหกรรม



สวนสาธารณะ



ห้างสรรพสินค้า



ศาสนสถาน



โรงเรียน



สวน/ไร่/นา



ระบบถนน



โรงพยาบาล



...

อภิปราย 12-17 ป� 15-30 นาที

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

เถียงแทน
เราหน่อย

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อชุดขอ้ความหรอืขอ้เขยีนที�พบเห็นได้บอ่ยเกี�ยวกับ
การจัดการสิ�งแวดล้อมและการใชท้รพัยากรธรรมชาติ ว่าเห็นด้วยหรอืไมเ่ห็นด้วย และควรโต้แยง้
หรอืโต้ตอบอยา่งเป�นเหตเุป�นผลได้อยา่งไร

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้ฝ�กทกัษะการใชห้ลักเหตผุลเพื�อโต้แยง้ขอ้ความที�ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สังเกตเห็นวา่ไม่เป�นไปตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมเกิดความตระหนักรูเ้กี�ยวกับการปรบัเปลี�ยนวิธคิีดและพฤติกรรมเพื�อ
การพฒันาที�ยั�งยนื

ผู้นํากิจกรรมอาจนําเข้าสูก่ารอภิปรายด้วยคําถามตั�งต้นหรอืยกตัวอยา่งประกอบ โดยให้

ผู้นํากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามัยและความปลอดภัยในทกุขั�นตอน

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมเน้นการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระภายใต้พื�นฐานความเคารพระหวา่งกัน

ของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมกลุม่ใหญข่นาดชั�นเรยีน โดยผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเลือกแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ

ทักษะที�ได้พัฒนา

ความคิดสรา้งสรรค์ การให้เหตุผล และการมีส่วนรว่มทางความคิด

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การโต้แยง้ด้วยเหตผุล การสบืหาขอ้เทจ็จรงิโดยผนวกกับพื�นฐาน

ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ดิมของตนเอง

เถียงแทนเราหน่อย



อุปกรณ์

1) กระดาษโน๊ตมีกาวในตัว
2) ปากกา
3) กระดานหรอืบอรด์ประกาศ
4) ชุดข้อความหรอืข้อเขียน สําหรบัฉายบนจอหรอืพิมพ์ลงบนกระดาษ
    (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)
5) จอฉายภาพ (ถ้ามี)

เถียงแทนเราหน่อย



1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวิดีทัศน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�นเกี�ยวกับการจัดการสิ�งแวดล้อม การใชท้รพัยากร หรอืนวตักรรมเพื�อความยั�งยนื

2) ตั�งคําถามทบทวนเนื�อหาสื�อที�ได้รบัชมเพื�อนําเข้าสูก่ารอภิปราย เช่น คนทั�วไปมักมีความเห็น
     อยา่งไรเมื�อถกูชกัชวนให้รกัษาสิ�งแวดล้อม เป�นต้น

3) นําเสนอชุดข้อความแต่ละชุดขึ�นบนจอ หรอืหากพมิพชุ์ดขอ้ความลงกระดาษ ให้ติดกระดาษ
     แต่ละใบไวท้ี�จดุต่าง ๆ ของห้อง

วิธทีํากิจกรรม

4) ผู้นํากิจกรรมแจกปากกาและกระดาษโน๊ตแบบมีกาวให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแต่ละคนอ่านและ
     คิดวิเคราะห์ตามชุดข้อความเหล่านั�นว่าเห็นด้วยหรอืไม่ แล้วช่วยกันรบับทเป�นผู้ "เถียง" 
     แทนโลกใบนี� โดยการรา่งขอ้คิดเห็นของตนต่อชุดข้อความนั�น ๆ แล้วบนัทกึลงบนกระดาษโน๊ต

5) ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคนนํากระดาษโน๊ตไปติดบนกระดาน หรอืบรเิวณที�ติดชุดขอ้ความ
     แต่ละชุด

6) ผู้นํากิจกรรมอาจชกัชวนให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมอ่านความคิดเห็นของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนอื�น ๆ
     เพื�อแลกเปลี�ยนข้อสังเกต

เถียงแทนเราหน่อย

กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตใหผ้ลิต ทาํซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชงิพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก ม.ีค. 64)

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์/ นันทกิานต์ เพศสม / 
วรีภัทร รุจิโมระ / วฒิุนันท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒิุ ทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์บนัทกึภาพนิ�ง จักรภพ เผา่เพ็ง



เถียงแทน
เราหน่อย

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



ภาวะโลกร้อนไม่มีจริงหรอก
บางประเทศแต่งเรื�องมาหลอกเรา

กิจกรรมการเรียนรู้ "เถียงแทนเราหน่อย"



ไม่ต้องแยกขยะหรอก
เดี�ยวเขาก็ไปเทรวมกันอยู่ดี

กิจกรรมการเรียนรู้ "เถียงแทนเราหน่อย"



ก๊าซธรรมชาติไม่พอใช้ผลิตไฟฟ�า

ก็ขุดขึ�นมาใช้เพิ�มอีกสิ
(ประเทศเราทรัพยากรเยอะจะตาย)

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



เราเปลี�ยนที�ตัวเองคนเดียว
มันจะเปลี�ยนอะไรได้

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



พวกนักรณรงค์ก็ออกมา
เพราะอยากดัง

อยากหาซีนกันทั�งนั�นแหละ

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



เดี�ยวก็มีคนคิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาแก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อมเองแหละ

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



อยากได้พลังงานสะอาด
มาผลิตไฟฟ�า ไม่เห็นยาก
ก็แค่สร้างเขื�อนเพิ�มไง

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



พวกของใช้รักษ์โลกแพงจะตาย
ต้องพวกคนรวย ๆ ถงึจะมเีงินซื�อ

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร์



ทะเลใส
ในมอืเรา

ปรศินา 10-20 นาที

ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
วัสดุศาสตร์3-5, 5-8 ป�

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รบัโจทย์ให้คัดแยกสิ�งแปลกปลอมออกจากแบบจําลองท้องทะเล 
และทิ�งสิ�งแปลกปลอมเหล่านั�นลงถังขยะให้ถกูประเภท

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้ฝ�กทกัษะการสงัเกต การจําแนกสิ�งมชีวิีตในทะเลกับวัสดสุงัเคราะห์
และกระบวนการแยกขยะตามสมบัติของวัสดุ ซึ�งเป�นทักษะที�ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน รวมถึง
เกิดความตระหนักรูเ้กี�ยวกับผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมเมื�อวสัดสุงัเคราะห์ปนเป��อนในแหล่งที�อยู่
ของสิ�งมชีวีติ

ผู้นํากิจกรรมควรคอยระวงัการใชก้รรไกรตัดกระดาษหรอืพลาสติกเคลือบ และต้องตัด

ผู้นํากิจกรรมอาจปรบัลดขั�นตอนหรอืความซับซ้อนตามชว่งวยัของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม

ผู้นํากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามัยและความปลอดภัยในทกุขั�นตอน

รูปสัญลักษณ์ไมใ่ห้มมีมุแหลมคม และระหวา่งทาํกิจกรรมควรดแูลให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์และไม่ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมนําอุปกรณ์ไปเล่นผิดวิธี
หรอืนําเข้าปาก

ของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กลุ่มละ 3-6 คน

ทักษะที�ได้พัฒนา

การสังเกต การให้เหตุผล และการมีส่วนรว่มทางความคิด

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง

เมื�อวัสดุสังเคราะห์ปนเป�� อนในแหล่งที�อยู่ของสิ�งมีชีวิตโดยเฉพาะแหล่งน�า จะทาํให้เกิด

การแยกประเภทขยะก่อนนําไปทิ�งอยา่งถกูต้องทาํให้สามารถกําจัดขยะได้อยา่งถกูประเภท

        ผลกระทบมากมายทั�งต่อสิ�งมชีวีติในน�า รวมไปถึงผูบ้รโิภคสตัวน์�า ผูใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งน�า

ลดความสิ�นเปลืองของกระบวนการกําจัดขยะ และงา่ยต่อการนําวสัดกุลับมาใช้ใหม่ และ
กระบวนการรไีซเคิลหรอือัพไซเคิล ฯลฯ

ทะเลใสในมือเรา



อุปกรณ์

1) กระดาษสําหรบัพิมพ์ ขนาด A3 หรอื A4
2) พลาสติกเคลือบแข็งและเครื�องเคลือบ
3) เทปกาวชนิดใช้ซ�าได้หรอืกาวดินน�ามัน
4) กรรไกร หรอืคัตเตอร์
5) กระดาษเปล่า (กระดาษสําหรบัทํางานฝ�มือ 
     กระดาษ A4 หรอืกระดาษใช้ซ�าทั�วไป)
6) ที�เย็บกระดาษหรอืเทปใส
7)  เครื�องพิมพ ์
8) เทมเพลตรูปทอ้งทะเล สตัวน์�า และวสัดตุ่าง ๆ 
     (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)

1) พิมพ์เทมเพลตรูปลงบนกระดาษ ประกอบด้วย ฉากหลังรูปท้องทะเล สัตว์น�า วัสดุต่าง ๆ 
    และถังขยะ 4 ประเภท
2) ใชก้รรไกรตัดขอบตามรูป ใชพ้ลาสติกเคลือบฉากทอ้งทะเลและรูปแต่ละรูปเพื�อความคงทนถาวร
3) นํารูปสัตว์น�า และวัสดุต่าง ๆ มาติดเทปกาวชนิดใช้ซ�าได้ที�ด้านหลัง แล้วแปะให้ทั�วฉากหลัง
     รูปท้องทะเล โดยไม่ต้องเรยีงลําดับหรอืแบ่งประเภท
4) นํากระดาษเปล่ามาพบัหรอืเยบ็เป�นรูปกระบุง จํานวน 4 ชิ�น นํารูปถังขยะแต่ละประเภทมาติดไว้
     ที�ด้านหน้า ติดเฉลยตามสตัีวอักษรสําหรบัขยะแต่ละประเภทไวท้ี�ใต้กระบุง

วิธสีรา้งอุปกรณ์ (ชุดแยกขยะ)

ทะเลใสในมือเรา



1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวิดีทัศน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�นเกี�ยวกับป�ญหาสิ�งแวดล้อม การใชท้รพัยากร หรอืนวตักรรมด้านความยั�งยนื

2) ตั�งคําถามทบทวนเนื�อหาสื�อที�ได้รบัชมเพื�อเชื�อมโยงเข้ากับวถีิชวีติประจําวนัของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม

3) ผู้นํากิจกรรมแจกชุดแยกขยะกลุม่ละ 1 ชุด

4) กติการอบแรก ให้ผู้เขา้รว่มกิจกรรมชว่ยกันนําสิ�งแปลกปลอมออกจากทอ้งทะเล โดยตั�งคําถาม
     วา่อะไรบา้งที�ไมค่วรอยู่ในทะเลแห่งนี�

5) ผู้นํากิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของสิ�งที�ถูกคัดแยกออกมาจากทะเล ตั�งคําถามแล้ว
     อภิปรายรว่มกันว่าเพราะเหตุใดสิ�งอื�นที�ไม่ใช่สัตว์น�าจึงไม่ควรอยู่ในทะเล และเมื�อเทียบกับ
     ตอนเริ�มแรก ทะเลแห่งนี�แตกต่างจากเดิมอยา่งไร ทะเลแบบไหนดีต่อโลกนี�มากกวา่กัน

6) กติการอบที�สอง ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมนําวสัดทุี�แยกออกมาจากทะเลมาจําแนกประเภท เพื�อทิ�ง
     ลงถังขยะให้ถกูต้อง

7) ผู้นํากิจกรรมเฉลยคําตอบที�ถูกต้องหรอืให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมพลิกดูเฉลยที�ด้านล่างถังขยะ
     อภิปรายวา่เห็นด้วยกับคําตอบหรอืไม ่เพราะเหตใุด

8) หากมีเวลาเพิ�มเติม ลองอภิปรายรว่มกันว่าในชีวิตประจําวัน ตัวเราเองเคยทิ�งขยะลงใน
     แหล่งน�าหรอืเคยพบเห็นการกระทาํนี�หรอืไม่ และความเปลี�ยนพฤติกรรมหรอืไม่ เพราะเหตใุด

วิธทีํากิจกรรม

ทะเลใสในมือเรา

กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตใหผ้ลิต ทาํซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชงิพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก ม.ีค. 64)
ดัดแปลงจากกิจกรรม อาหารเย็นของน้องเต่าทะเล โดย นรศิรา บรกิลุ (อพวช.) ขอขอบคณุกราฟ�กและไอค่อน จาก Freepik และ Smashicons

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์/ นันทกิานต์ เพศสม / 
วชุิดา นาคนาวา / วรีภัทร รุจิโมระ / วฒิุนันท ์สุวรรณสาม / อัษฎาวฒุ ิทองเล็ก / อุทุมพร สวุรรณสาม  บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / 
ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์บนัทกึภาพนิ�ง จักรภพ เผ่าเพ็ง

ล้างมอืก่อนและหลังสมัผสัอุปกรณ์ และไมนํ่าอุปกรณ์ไปเล่นผดิวธิหีรอืนําเขา้ปาก

ข้อควรระวังสําหรบัผู้เข้ารว่มกิจกรรม











เฉลยเฉลย เฉลยเฉลย

เฉลยเฉลย เฉลยเฉลย



ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ/
ขยะอันตราย



ปรศินา

น�าไหล
ไฟเจิดจ้าาา

8-12 ป� 10-15 นาที

พลังงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะต้องเรยีงขั�นตอนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานน�าทั�ง 8 ขั�นตอนให้ถกูต้อง
ตั�งแต่ขั�นตอนแรกจนถึงขั�นตอนการจ่ายกระแสไฟฟ�าสูค่รวัเรอืน

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้ฝ�กทกัษะการสงัเกต การแก้ป�ญหา การทํางานรว่มกันเป�นทมี และได้
เรยีนรูก้ระบวนการผลิตไฟฟ�าพลังงานน�าตามขั�นตอนอยา่งครา่ว

ผู้นํากิจกรรมควรคอยระวังการใช้กรรไกรตัดกระดาษ และระหว่างทาํกิจกรรมควรดูแล
ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์

ผู้นํากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามัยและความปลอดภัยในทกุขั�นตอน
ของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กลุม่ละ 8 คน (หากจํานวนผูเ้ล่นไมค่รบกลุม่ละ 8 คน ผูนํ้ากิจกรรมสามารถเป�นผูเ้ล่นสํารองได้)

ทักษะที�ได้พัฒนา

การสังเกต การให้เหตุผล การมีส่วนรว่มทางความคิด และการทํางานเป�นทีม

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง

การผลิตไฟฟ�าพลังงานน�าคือการใช้ประโยชน์จากแรงดันน�าปรมิาณมหาศาลที�ไหลลงสู่
ที�ต�า แรงที�เกิดขึ�นนี�จะหมุนกังหันของเครื�องกําเนิดไฟฟ�าจนเกิดเป�นกระแสไฟฟ�า ในขั�นตอน
การลําเลียงกระแสไฟฟ�าจากโรงงานผลิตไฟฟ�าไปยังครวัเรอืน จําเป�นจะต้องมีการแปลง
กระแสไฟฟ�าเพื�อนําส่งผ่านเสาไฟฟ�าแรงสงูเพื�อสง่ไปยงัพื�นที�ที�อยูห่่างไกลออกไป ก่อนที�กระแส
ไฟฟ�านี�จะถกูแปลงเป�นกระแสไฟฟ�าที�ต�าลง เมื�อลําเลียงมาถึงเสาไฟฟ�าขนาดเล็กที�อยูใ่กล้กับ
บรเิวณชุมชนและครวัเรอืนของเรา

น�าไหลไฟเจิดจ้าาา



อุปกรณ์

1) กระดาษสําหรบัพิมพ์ ขนาด A4 (อาจใช้กระดาษหนากว่า 80 แกรม เพื�อความคงทน)
2) กรรไกร หรอืคัตเตอร์
3) เครื�องพิมพ์ และเทมเพลตรูปสัญลักษณ์ขั�นตอนการผลิตไฟฟ�าทั�ง 8 ขั�นตอน
     (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)

1) พิมพ์เทมเพลตรูปสัญลักษณ์ทั�ง 8 รูป ลงบนกระดาษแต่ละใบ
2) ใชก้รรไกรตัดขอบตามรูป หรอืตัดให้เป�นสี�เหลี�ยมจัตรุสั จัดเป�นชุดโดยคละขั�นตอนให้สลับกัน

วิธสีรา้งอุปกรณ์

น�าไหลไฟเจิดจ้าาา

น�าไหลลงจากเขื�อน

หม้อแปลงไฟฟ�า (ลดแรงดันไฟฟ�า) บ้านเรอืน
เสาไฟฟ�าแรงต�า

หม้อแปลงไฟฟ�า 

(เพิ�มแรงดันไฟฟ�า) เสาไฟฟ�าแรงสูงแรงดันน�าหมุนกังหัน

โรงไฟฟ�า



1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวิดีทัศน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�นเกี�ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานน�า

2) ตั�งคําถามทบทวนเนื�อหาสื�อที�ได้รบัชม (ผู้นํากิจกรรมอาจไล่เรยีงแต่ละขั�นตอนโดยสังเขป
    ให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมได้ทบทวนอีกครั�ง ก่อนชี�แจงกติกาการเล่น)

3) ผู้นํากิจกรรมแจกแผ่นภาพให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมแต่ละคน คนละ 1 ใบ แบบไมเ่รยีงลําดับ

4) ให้เวลา 3-5 นาทใีนการปรกึษาและเรยีงลําดับขั�นตอนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานน�า ตั�งแต่
     ขั�นตอนแรกจนถึงขั�นตอนการจ่ายกระแสไฟฟ�าสูค่รวัเรอืนให้ถกูต้องทั�ง 8 ขั�นตอน

5) ผู้นํากิจกรรมเฉลยลําดับขั�นตอนที�ถูกต้อง พรอ้มอธิบายความสาํคัญของแต่ละขั�นตอน
      โดยเรยีงลําดับ ดังนี�

     (ดรูายละเอียดเพิ�มเติมที�หัวขอ้ "หลักการทางวทิยาศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้ง")

6) หากมีเวลาเพิ�มเติม ลองอภิปรายเกี�ยวกับประสบการณ์ที�ได้พบเห็นเกี�ยวกับการใช้พลังงาน
     ทดแทนเพื�อประโยชน์ต่าง ๆ และความจําเป�นของพลังงานทดแทนเพื�อความยั�งยนืในอนาคต

วิธทีํากิจกรรม

น�าไหลลงจากเขื�อน > แรงดันน�าหมนุกังหนั > โรงไฟฟ�า > หมอ้แปลงไฟฟ�า (เพิ�มแรงดันไฟฟ�า) >
เสาไฟฟ�าแรงสงู > หมอ้แปลงไฟฟ�า (ลดแรงดันไฟฟ�า) > เสาไฟฟ�าแรงต�า > บา้นเรอืน

น�าไหลไฟเจิดจ้าาา

กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตใหผ้ลิต ทาํซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชงิพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก ม.ีค. 64)
ขอขอบคณุกราฟ�กและไอค่อน จาก Freepik และ srip

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์/ นันทกิานต์ เพศสม / 
วรีภัทร รุจิโมระ / วฒิุนันท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒิุ ทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์บนัทกึภาพนิ�ง จักรภพ เผา่เพ็ง

ล้างมอืก่อนและหลังสมัผสัอุปกรณ์

ข้อควรระวังสําหรบัผู้เข้ารว่มกิจกรรม



















หอ่แล้ว
ไปไหน?

...

อภิปราย 8-12 ป� 10-15 นาที

SCE EDITION[ ]

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม

ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
วัสดุศาสตร์



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้รบับรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบรโิภคชนิดต่าง ๆ 

กลุม่ละ 1 ชิ�น สุม่หยบิคําถามกลุม่ละ 1 คําถาม และชว่ยกันตอบคําถามนั�นโดยพจิารณาจาก
ห่อบรรจภัุณฑท์ี�กลุม่ตนเองได้รบั

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้ฝ�กทักษะการสังเกตคุณสมบัติของวัสดุ การจําแนกประเภท 
การให้เหตุผลและการทาํงานรว่มกันเป�นทีม รวมถึงเกิดความตระหนักรูถึ้งผลกระทบ
ด้านสิ�งแวดล้อมของวสัดสุงัเคราะห์เหล่านี� หากไม่ได้ผา่นกระบวนการจัดการอยา่งเหมาะสม

ระหว่างทํากิจกรรม ผู้นํากิจกรรมควรดูแลให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมล้างมือก่อนและหลัง
สัมผัสอุปกรณ์

ผู้นํากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในทุกขั�นตอนของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มใหญข่นาดชั�นเรยีน โดยแบง่กลุ่มยอ่ยออกเป�น 10 กลุ่ม

ทักษะที�ได้พัฒนา

การสังเกต การให้เหตุผล และการมีส่วนรว่มทางความคิด

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง
บรรจุภัณฑ์คือหนึ�งในสาเหตุหลักของวิกฤตด้านการจัดการขยะในป�จจุบัน ความรู้

ความเขา้ใจเบื�องต้นเกี�ยวกับวสัดศุาสตรจ์ะชว่ยให้เราพจิารณาคณุสมบติัของบรรจภัุณฑ์
ชว่ยลดการเกิดขยะที�ไมจํ่าเป�น และเกิดความตระหนักรูแ้ละแรงบนัดาลใจเพื�อนวตักรรม
ด้านการผลิต การบรโิภค และการจัดการทรพัยากรอยา่งยั�งยนืในอนาคต

ห่อแล้วไปไหน? (SCE EDITION)



อุปกรณ์

1) บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบรโิภค
    ชนิดต่าง ๆ จํานวน 10 ชิ�น
2) กระดาษสําหรบัพิมพ์ ขนาด A4 
     จํานวน 10 แผ่น
3) เครื�องพิมพ์ และเทมเพลตคําถาม
     จํานวน 10 คําถาม
    (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)

ห่อแล้วไปไหน? (SCE EDITION)

1) พิมพ์เทมเพลตคําถามจํานวน 10 คําถาม 
    ลงบนกระดาษ
2) พับกระดาษคําถามแต่ละใบเพื�อให้
     ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเป�ดอ่านพรอ้ม ๆ กัน

วิธสีรา้งอุปกรณ์



1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวิดีทัศน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�นเกี�ยวกับการผลิตเครื�องอุปโภคบรโิภคและบรรจภัุณฑ ์หรอืป�ญหาด้านสิ�งแวดล้อม

2) ตั�งคําถามทบทวนเนื�อหาสื�อที�ได้รบัชมเพื�อเชื�อมโยงเข้ากับวถีิชวีติประจําวนัของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม

3) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแบง่กลุม่เป�น 10 กลุม่ ให้ตัวแทนกลุม่หยบิบรรจภัุณฑก์ลุม่ละ 1 ชิ�น 
     และสุ่มเลือกกระดาษคําถามกลุ่มละ 1 คําถาม

4) ทกุกลุ่มเป�ดโจทยคํ์าถามพรอ้มกัน ให้เวลา 3-5 นาทใีนการปรกึษากันในกลุ่มเพื�อตอบคําถาม
     ที�ได้รบั โดยตอบในบรบิทของบรรจภัุณฑท์ี�ได้รบั

5) เมื�อครบกําหนดเวลา ให้ผู้นํากิจกรรมให้แต่ละกลุม่นําเสนอคําตอบของกลุม่ตนเอง โดยไล่เรยีง
     ลําดับคําถามตั�งแต่คําถามที� 1 - 10 

6) หากมเีวลาเพิ�มเติม ลองอภิปรายรว่มกันวา่ในอนาคต บรรจภัุณฑข์องเครื�องอุปโภคบรโิภค อาจมี
     คุณสมบัติและหน้าตาแตกต่างไปจากป�จจบุนัอยา่งไร โดยเน้นการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ

วิธทีํากิจกรรม

ห่อแล้วไปไหน? (SCE EDITION)

ล้างมอืก่อนและหลังสมัผสัอุปกรณ์

ข้อควรระวังสําหรบัผู้เข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยวิ์ทยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตให้ผลิต ทําซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก มี.ค. 64)
ดัดแปลงจากกิจกรรม หอ่แล้วไปไหน? (What's in the Wrap) โดย Ruby R. Cristobal, Ph.D. (Science Education Institute, Philippines)

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / นันทิกานต์ เพศสม / วรีภัทร รุจิโมระ /
วฒุนัินท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒุ ิทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์บนัทกึภาพนิ�ง จักรภพ เผา่เพง็



คําถามชุดที� 1

สิ�งนี�ผลิตจากวัสดุอะไร
และน่าจะบรรจุอะไรมา?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 2

สิ�งนี�มีคุณสมบัติ
อย่างไร?

(เหนียว, บาง, ทน, แตกง่าย ฯลฯ)

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 3

คิดว่าทําไมผู้ผลิตถึง
เลือกวัสดุนี�

ในการบรรจุของสิ�งนี�?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 4

สิ�งนี�มสีภาพเป�นอยา่งไร?
ดูเก่าหรือยัง?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 5

จะทิ�งสิ�งนี�เลยไหม?
ทําไม?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 6

จะทิ�งสิ�งนี�ที�ไหน?
ขั�นตอนการทิ�งเป�นยังไง?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 7

ถ้าไม่ทิ�งสิ�งนี�
จะทํายังไงดี?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 8

สิ�งนี�ย่อยสลายได้ไหม
คิดว่าใช้เวลานานแค่ไหน?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 9

หากสิ�งนี�กลายเป�นขยะ
ในแหล่งนํ�า จะส่งผล

อะไรบ้าง?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



คําถามชุดที� 10

ในอนาคตถ้าเราเป�น
นักวิทยาศาสตร์

เราจะคิดค้นอย่างอื�นมา
ทดแทนสิ�งนี�หรือไม่ อย่างไร?

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพยนตร ์

กิจกรรม "ห่อแล้วไปไหน"



วิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

HAPPY
SAVVY
MEAL

ปรศินา 8-12 ป� 10-15 นาที

คู่มือสําหรบัผู้สอน/
ผู้นํากิจกรรม



สรุปย่อเกี�ยวกับกิจกรรม

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมต้องคิดสรา้งสรรค์เมนูอาหารจากรูปวตัถดิุบต่าง ๆ ในชุดวตัถดิุบที�ได้รบั 
โดยไมจํ่ากัดวา่จะเป�นอาหารคาว อาหารหวาน อาหารจากวฒันธรรมใด ๆ หรอือาจเป�นเมนู
ที�สรา้งสรรค์ขึ�นใหมเ่องด้วยพื�นฐานความรูเ้รื�องวตัถดิุบและการประกอบอาหารก็ได้

ผลลัพธท์ี�คาดหวัง

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้ฝ�กทกัษะการสงัเกต การวเิคราะห์ การบูรณาการความรู ้และการจัดการ
ทรพัยากรภายใต้ขอ้จํากัด รวมถึงเกิดความรูค้วามเข้าใจถึงความสาํคัญของการใช้ทรพัยากร
ด้านอาหารอยา่งคุ้มค่าอีกด้วย

ผูนํ้ากิจกรรมควรคอยระวงัการใชก้รรไกรตัดกระดาษ และระหวา่งทํากิจกรรมควรดแูล

ผูนํ้ากิจกรรมควรคํานึงถึงการรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามยัและความปลอดภัยในทกุขั�นตอน

ให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมล้างมอืก่อนและหลังสมัผสัอุปกรณ์

ของกิจกรรม

ข้อแนะนําสําหรบัผู้นํากิจกรรม

การเข้ารว่มกิจกรรม

กิจกรรมแบบผูเ้ล่นคนเดียว หรอืกลุ่มละ 2-4 คน

ทักษะที�ได้พัฒนา

การสังเกต การมีส่วนรว่มทางความคิด และการบูรณาการทักษะที�หลากหลาย

หลักการวิทยาศาสตรท์ี�เกี�ยวข้อง
อาหารและวตัถดิุบต่าง ๆ คือทรพัยากรธรรมชาติที�ผา่นกระบวนการจัดการเพื�อการบรโิภค 

การผสม การปรุง และการทําให้สกุด้วยวธิต่ีาง ๆ ล้วนเกิดจากการลองผดิลองถกูและการสั�งสม
ความรูท้างวิทยาศาสตรผ์่านมิติทางวัฒนธรรม การปรุงอาหารคือวิทยาศาสตรอ์ย่างง่าย
ที�เชื�อมโยงเราเขา้กับโลกและสงัคม จึงเหมาะในการเป�นสื�อเพื�อปลกูฝ�งเจตคติที�ดีต่อการบรโิภค
อยา่งตระหนักรู้

HAPPY SAVVY MEAL



อุปกรณ์

1) กระดาษสําหรบัพิมพ์ ขนาด A4
2) เครื�องพิมพ์ และเทมเพลตรูปวัตถุดิบ
    ชนิดต่าง ๆ (ปรากฏท้ายกิจกรรมนี�)

HAPPY SAVVY MEAL

1) พิมพ์เทมเพลตรูปวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ 
    ลงบนกระดาษ
2) ตัดแยกแผน่ภาพแต่ละใบออกจากกัน 
    จัดชุดให้เรยีบรอ้ย

วิธสีรา้งอุปกรณ์

1) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมชมสื�อภาพยนตร ์สื�อวดีิทศัน์ สื�อนิทรรศการ แผนภาพ หรอืสื�อความรู้
    ประเภทอื�นเกี�ยวกับการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร หรอืการจัดการกับอาหารเหลือทิ�ง

2) ตั�งคําถามทบทวนเนื�อหาสื�อที�ได้รบัชมเพื�อเชื�อมโยงเข้ากับวถีิชวีติประจําวนัของผูเ้ขา้รว่ม
     กิจกรรม

3) แจกชุดวตัถดิุบ 1 ชุดให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแต่ละคนหรอืแต่ละกลุม่ โดยอธบิายเหตกุารณ์
     สมมติวา่ วตัถดิุบเหล่านี�คือวตัถดิุบที�มเีหลืออยูใ่นครวัเรอืนของแต่ละคน เราจะจัดการ
     กับวตัถดิุบเหล่านี�อยา่งไรให้คุม้ค่าและประหยดัค่าใชจ่้าย

วิธทีํากิจกรรม



4) กําหนดกติกาที�เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เข้ารว่มกิจกรรม เช่น ให้นําวัตถุดิบเหล่านี�
     มาสรา้งสรรค์เป�นเมนูอาหารคาวและอาหารหวานอยา่งละ 2 เมนู โดยจะเป�นอาหาร
     ชาติใดก็ได้ หรอืเป�นเมนูใหมก็่ได้ แต่ต้องใชว้ตัถดิุบที�ไม่ซ�ากัน เป�นต้น ผูนํ้ากิจกรรม
     อาจคอยชี�แนะผู้เขา้รว่มกิจกรรมตามความเหมาะสม

5) สรุปเมนูที�แต่ละคน/กลุม่ สรา้งสรรค์ขึ�น

6) หากมีเวลาเพิ�มเติม ลองอภิปรายรว่มกันว่าวัตถุดิบที�เหลือยังสามารถใช้สรา้งสรรค์
     เป�นเมนูอื�น ๆ ได้หรอืไม่ หรอืควรจัดการอย่างไร และในชีวิตจรงิ ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
     เคยสํารวจวตัถดิุบภายในครวัเรอืนของตนหรอืไม ่อยา่งไร

HAPPY SAVVY MEAL

กิจกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 16 โดย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศกึษา ทอ้งฟ�าจําลองกรุงเทพ 
ปรบัปรุงและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่อนุญาตใหผ้ลิต ทาํซ�า ดัดแปลง เพื�อผลประโยชน์เชงิพาณิชย์ (เผยแพรค่รั�งแรก ม.ีค. 64)
ดัดแปลงจากกิจกรรม ปารตี์�นี�กินหมดไมม่เีหลือ! โดย ศลิปเวท คนธคิาม ี(สสวท.) ขอขอบคณุกราฟ�กและไอค่อน จาก Freepik และ Pixel perfect

สรา้งสรรค์กิจกรรม ณธช วรพรรุจี ดแูลการจัดกิจกรรม (เรยีงตามลําดับตัวอักษรไทย) ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ ์/ นันทกิานต์ เพศสม / 
วรีภัทร รุจิโมระ / วฒิุนันท์ สวุรรณสาม / อัษฎาวฒิุ ทองเล็ก บนัทกึผล/เรยีบเรยีง ณธช วรพรรุจี / ธนพล จิรเวชชยัวงศ์

ล้างมอืก่อนและหลังสมัผสัอุปกรณ์ และไมนํ่าอุปกรณ์ไปเล่นผดิวธิหีรอืนําเขา้ปาก

ข้อควรระวังสําหรบัผู้เข้ารว่มกิจกรรม



CARROT
ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

APPLE

CHICKEN LEG CHEESE



ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

SAUSAGES LEMON

CORN MILK



ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

EGGS FLOUR

TOMATO BREAD



ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

ICON CREDIT: FREEPIK ICON CREDIT: FREEPIK

BROCCOLI YOGURT

STEAK HONEY


