
 

 

  



 

 

  

คํานํา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุรอบตัว ช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 3 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูจัดทํา ไดวิเคราะหหลักสูตร 

วิเคราะหผูเรียน ศึกษาสภาพปญหาตามสภาพจริง เพื่อแกปญหาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่า นักเรียนสวนใหญขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การคิดวิเคราะห และการทํางานไมเปนระบบ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญและเปนพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตรใน

ระดับท่ีสูงข้ึน สามารถแกปญหาท่ีนักเรียนเรียนรูชา โดยใหนักเรียนทําเปนกลุม 

นักเรียนไดชวยเหลือกัน สง เส ริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ          

อันพึงประสงคใหกับนักเรียน  

ผูจัดทําขอขอบพระคุณทานผูอํ านวยการโรงเรียนบานหวยกุม     

(ประสานราษฎรวิทยา) และคณะคุณครูทุกทานท่ีใหคําแนะนําจนทําให       

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําเร็จลุลวงไปดวยดี หวังเปนอยางย่ิงวา  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุรอบตัว ชุดน้ีจะเปนประโยชนตอ

ครูและนักเรียนท่ีนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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คําช้ีแจงสําหรับครู 

 ชุด กิ จ กร รมก าร เ รี ยน รู วิ ท ย าศา ส ตร  เ ร่ื อ ง  วั ส ดุ ร อบ ตั ว                
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ท้ังหมด 6 ชุด ดังน้ี 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง สารพัดวัสดุ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง สมบัติของวัสดุ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรือ่ง การเลอืกใชวัสด ุ
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง ของเลนของใช 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง วัสดุกับภาวะโลกรอน 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีนักเรียนจะไดศึกษาตอไปน้ี 
คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุรอบตัว ชุดท่ี 3 เร่ือง การ
เลือกใชวัสดุ จัดทําข้ึนโดยมีจุดประสงค เพื่อเปนการพัฒนาการสังเกต การ
คิดวิเคราะห โดยใหนักเรียนไดศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
โดยใชกระบวนการกลุมในการสืบเสาะหาความรูตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดวยความซื่อสัตย 
 หวังเปนอยางย่ิงวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรชุดน้ีชวย
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงข้ึน 
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คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรชุดท่ี 
3 เร่ือง การเลือกใชวัสดุ 
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยแบบทดสอบเปน
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ก ข ค ใชเวลา 10 นาที 
3. แบงกลุม กลุมละ 4 – 5 คน โดยจัดกลุมแบบคละความสามารถของนักเรียน 
ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และออน ใหแตละกลุมเลือกประธาน   
รองประธาน และเลขานุการของกลุม เพื่อแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในกลุม 
4. ดําเนินกิจกรรมตามลําดับและฟงคําแนะนําจากครู 
5. รวมกันอภิปรายและสรุปองคความรูจากการปฏิบัติกิจกรรม 
6. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

อยาลืมทําตาม       

คําช้ีแจงนะคะ 
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แนวคิดสําคัญ 

ของเลนของใชมีสวนประกอบหลายอยาง 

และอาจทํามาจากวัสดุหลายชนิด ซึ่งมีสมบัติ

แตกตางกัน จึงใชประโยชนไดแตกตางกัน ดังน้ัน 

ในการเลือกใชวัสดุตาง ๆ มาทําของเลนหรือของ

ใช เราจะตองพิจารณาสมบัติของวัสดุแตละชนิด

ใหเหมาะสมกับการใชงาน 

2 



 

 

 

 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรชุดท่ี 3 เร่ือง การเลือกใชวัสดุ 
 กิจกรรมท่ี 3.1 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกันอยางไร 
 กิจกรรมท่ี 3.2 การเลือกใชวัสดุ 
 แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู 
2. วัสดุธรรมชาติและวัสดุสงเคราะหในบริเวณโรงเรียน 

ความรู 
          1. จําแนกชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเปนสวนประกอบของของเลน
ของใช (มฐ. ว3.1 ป.3/1) 
          2. อธิบายการใชประโยชนของวัสดุแตละชนิด (มฐ. ว3.1 ป.3/2)      
ทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกต 
2. ทดลอง  
3. สํารวจ    
4. รวบรวมขอมูล   
5. วิเคราะหขอมูล 
6. นําเสนอขอมูล 

คณุธรรม /  จริยธรรม  คานยิม 
 1. มีความซื่อสัตย 
 2. ตรงตอเวลา 
 3. ความเปนผูมีเหตุมีผล 
 4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 5. มีความรับผิดชอบในการทํางาน   
 6. ใฝรูใฝเรียน 
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 แบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดท่ี 3 เร่ือง การเลือกใชวัสดุ 

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ขอ  
                ขอละ 1 คะแนน 
             2. ใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค  
                ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดเปนสมบัติเฉพาะของแกวท่ีวัสดุชนิดอื่นไมม ี
ก. มีความแข็ง  
ข. มีความโปรงใส  
ค. ไมนําไฟฟา 

 2. วัสดุชนิดใดท่ีเกิดสนิมได 
ก. ไม  
ข. แกว  
ค. โลหะ 

3. ของเลนเด็กไมนิยมทําจากวัสดุชนิดใด 
ก. พลาสติก   
ข. แกว  
ค. ผา 

4. ถาจะประดิษฐวาวแตไมมีกระดาษควรใชวัสดุชนิดใดแทน 

ก. แผนพลาสติก   
ข. แผนไม   
ค. แผนกระจก 
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5.  กระดาษเปนวัสดุท่ีทําจากส่ิงใด 
   ก. ดิน   

ข. แรธาตุ  
ค. พืช 

6. ส่ิงของในขอใดทําจากแกว 
         ก. ชอน   

ข. หลอดไฟ 
ค. ลูกบอล 

7. วัสดุใดเหมาะสําหรับนํามาทําเส้ือกันฝน 
         ก. พลาสติก 

ข. ผา         
ค. กระดาษ 

8. คนนิยมนําไมมาใชประโยชนในดานใดมากท่ีสุด 
        ก. ทําภาชนะใสอาหาร     

ข. ทําเครื่องประดับ         
ค. ทําเครื่องเรือนและของประดับตกแตงบาน 

 9. วัสดุท่ีใชทําของเลนเด็กเล็กไมควรมีสมบัติในขอใด 
       ก. แข็งแรงทนทาน     

ข. แตกหักงาย       
ค. น้ําหนักเบา 

 10. วัสดุในขอใดมีความเหนียวนํามาดึงยืดใหเปนเสนหรือตีให 
      เปนแผนได        

ก. โลหะ   
ข. ไม   
ค. แกว 
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ในการเลือกใชวัสดุเพื่อนํามาทําสิ่งของตาง ๆ อันดับแรก เราตองรู
สมบัติของวัสดุน้ัน ๆ กอน เชน เบาหรือไม ทําเปนรูปตาง ๆ ไดงายหรือเปลา 
ฉีกขาดงายไหม แลวจึงตัดสินใจเลือกใชใหถูกตอง และปลอดภัย ซึ่งวัสดุตาง ๆ 
มีสมบัติ ดังน้ี 

 
ใบความรู เร่ือง การเลือกใชวัสดุ 
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ฉันตองการทําเรือ ฉันควรจะเลือกวัสดุ 

ชนิดไหนดีละ 
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1. ผา  

    ผา เปนวัสดุท่ีไดจากการทอเสนใยจากธรรมชาติ เชน ไหม ฝาย  
หรือขนของสัตวบางชนิด เปนตน หรือเสนใยท่ีไดจากการสังเคราะห เชน 
โพลีเอสเตอร เปนตน 
 

1. มีความออนนุม 
 2. มีนํ้าหนักเบา 
 3. ดูดซับนํ้าได แตไมกันนํ้า 
 4. ไมนําไฟฟา 
 

2. กระดาษ 

    กระดาษ เปนวัสดุท่ีทําจากตนไม  โดยนํามาผานกระบวนการทําใหเปน
ช้ินเล็ก ๆ แลวนํามาตมและเติมสารเคมีใหเปนเสนใย จากน้ันจึงนํามาทําเปน
แผนกระดาษ 
 

 
 

1. มีนํ้าหนักเบา 
2. ฉีกขาดไดงาย 
3. ไมกันนํ้า 
4. นํามาพับเปนรูปรางตาง ๆ ได 
 

ที่มา : http://www.siamfabrics.com/ผาโทเร/ 
 

ที่มา : http://miwgroup.co.th/gram/ 
 



 

 

  3. ไม 

    ไม เปนวัสดุท่ีไดจากธรรมชาติ คือ ตนไมขนาดใหญ แลวนํามา 
แปรรูปเปนไมอัดหรือไมแผน เพื่อนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ  
 

 
 

4. โลหะ 

    โลหะ เปนวัสดุท่ีไดจากการถลุงแรโลหะ เชน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก 
เปนตน 
    โลหะเปนวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน มีนํ้าหนักมาก  พื้นผิวเรียบ และ
มีความมันวาว นําความรอนและนําไฟฟาไดดี เกิดสนิมเมื่อถูกความช้ืน และ
เมื่อไดรับความรอนโลหะจะหลอมละลาย และสามารถนํามาข้ึนรูป เพื่อทํา
เปนรูปรางหรือรูปทรงตาง ๆ ได 
 

1. มีความแข็งแรงทนทาน 
2. มีรูปรางคงตัว 
3. ไมเปนสนิม 
4. เมื่อไดรับความช้ืนอาจผุได 
 

ที่มา : http://www.ptwteakwood.com/lumberwood.html 
 

ที่มา : http://thermal-mech.com/category/knowledge/kn-
welding/ 
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5. พลาสตกิ 

    พลาสตกิ เปนวัสดุท่ีไดจากการสังเคราะหจากนํ้ามันดิบ และแกสธรรมชาติ โดย
ผานกระบวนการตาง ๆ จนไดออกมาเปนพลาสติก 
 

 
 
6. แกว 

    แกว เปนวัสดุท่ีผลิตจากทรายเน้ือละเอียดผสมกับสารเคมี คือ โซดาแอช แลว
นํามาผานความรอนท่ีอุณหภูมิ 1,500 – 1,700 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาข้ึนรูป
เปนรูปรางตาง ๆ ตามตองการ 
 

 
 

1. มีนํ้าหนักเบา 
2. กันนํ้าได 
3. ไมนําไฟฟาและไมนําความรอน 
4. ไมทนความรอน ยกเวนพลาสติก 
บางประเภท 

1. มีความแข็ง แตเปราะและแตกงาย 
2. มีความโปรงใส 
3. กันนํ้าได 
4. ทนทานตอการกัดกรอน บางชนิด
ทนความรอนไดดี 

ที่มา : https://www.sanook.com/home/13785/ 

ที่มา : http://www.ikea.com/th/th/catalog/products/20137846/ 
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สมบัติของวัสดุมีความแตกตางกัน  วัสดุแตละชนิดจึงนําไปใชประโยชน
ไดตางกัน และของเลนของใชชนิดเดียวกัน สามารถทําจากวัสดุตางชนิดกันได 
เชน เสื้อ ทําจากผา และพลาสติก (เสื้อกันฝน) เปนตน 
 

  

7. ยาง 

    ยาง เปนวัสดุธรรมชาติท่ีไดจากตนยางพารา โดยนํานํ้ายางมาแปรรูปเปน
ยางแผน 
 

 
 

1. มีความยืดหยุนสูง 
2. ไมนําไฟฟาและความรอน 
3. กันนํ้าไดดี 
4. มีความเหนียว และทนตอแรงตึง 
 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/242924 
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  การใชประโยชนจากวัสดุ 

 การเลือกวัสดุมาใชผลิตเปนของเลนหรือของใช เราจะตองพิจารณา
สมบัติของวัสดุชนิดน้ันใหเหมาะสมกับการใชงานสิ่งของชนิดน้ัน ซึ่งวัสดุชนิด 
ตาง ๆ สามารถนํามาใชประโยชนได ดังน้ี 

1. วัสดุประเภทผา  

    1) ผาสามารถนํามาใชในการตัดเย็บเปนเคร่ืองนุงหม เชน เสื้อ กางเกง ถุงเทา 
หมวก เปนตน 

    2) ผานํามาใชทําเคร่ืองนอน เชน หมอน ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผาหม เปน
ตน และยังใชในการตกแตงบาน เชน ผามาน ผาปูโตะ เปนตน 

    3) ผานํามาใชในการทําของเลนท่ีตองการสัมผัสท่ีออนนุมแกเด็ก เชน ตุกตา 
ลูกบอลผา เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.rainflowerclub.com/product/detail/733 
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2. วัสดุประเภทกระดาษ 

    1) กระดาษนํามาทําของเลนท่ีมีนํ้าหนักเบา เชน วาว จรวดกระดาษ เปนตน 
    2) กระดาษเปนวัสดุท่ีใชบันทึกขอความหรือพิมพขอความได จึงนํามาใชทํา
สมุด หนังสือ และใชทําลังบรรจุสิ่งของ 
 

   
 
ที่มา : https://sites.google.com/site/wawthiykhxngdek/prawati-
khxng-waw-thiy 

3. วัสดุประเภทไม  

    1) เรานําไมมาใชในการสรางท่ีอยูอาศัย และสิ่งของตกแตงบาน เชน โตะ 
เกาอี้ ตู เปนตน 
    2) ไมสามารถนํามาใชในการทําของเลนตาง ๆ ได เชน ไมบล็อก ตุกตา     
เปนตน 

 

                    ที่มา : http://www.naibann.com/thai-classic-wood- 
                            house-banlannathai/ 
                    ที่มา : https://pantip.com/topic/33086537 
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4. วัสดุประเภทโลหะ 

    1) โลหะมีความแข็งแรงทนทานจึงนํามาใชในการผลิตเปนยานพาหนะตาง ๆ 
เชน รถยนต รถถัง เคร่ืองบิน เปนตน 
    2) โลหะมีความแข็งแรงทนทานจึงนํามาใชผลิตเคร่ืองมือชาง เชน ไขควง 
ประแจ ตะไบเหล็ก เปนตน 
    3) โลหะสามารถนําความรอนไดจึงนํามาใชทําเคร่ืองครัว เชน ลังถึงหมอ 
กระทะ เปนตน 
 

 
 
ที่มา : https://car.kapook.com/view54607.html 

5. วัสดุประเภทแกว 

    1) แกวนํามาใชทําภาชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม เชน ขวด แกวนํ้า จาน 
เปนตน 
    2) แกวสามารถนํามาใชทําเปนเคร่ืองประดับได เชน คริสตัล ลูกปดแกว   
เปนตน 

       

                    ที่มา : http://taxclinic.mof.go. 

13 



 

 

  

6. วัสดุประเภทพลาสติก 

    1) พลาสติกนิยมนํามาใชทําภาชนะบรรจุอาหาร แตไมควรนําไปบรรจุอาหาร
ท่ีรอนจัด เพราะอาจเปนอันตรายได 
    2) พลาสติกมีนํ้าหนักเบาจึงนํามาใชทําของเลนสําหรับเด็ก 
 

   
 
ที่มา : https://th.aliexpress.com/item/35pcs-Kitchen-toy-Plastic-
Kids-Children-Kitchen-Utensils-Food-Cooking-Pretend-Play-Set-
Toy-Kitchen/32783154531.html 

7. วัสดุประเภทยาง  

    ยางใชทําสิ่งของท่ีตองการความทนทานและมีความยืดหยุนสูง 

     

                    ที่มา : https://www.lazada.co.th/shop-vehicle-tires/                    
  ที่มา : https://pantip.com/topic/35744200 
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กิจกรรมท่ี 3.1 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกันอยางไร 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 

อุปกรณ  1. กระดาษท่ีไมใชแลว  จํานวน  1  แผน 
   2. กระปองโลหะ  จํานวน  1  ใบ 
   3. กระจกเล็กๆ   จํานวน  1  แผน 
   4. ผาเช็ดหนา   จํานวน  1  ผืน 
   5. เศษไม   จํานวน  1  ช้ิน 
   6. กลองพลาสติก  จํานวน  1  ใบ 
   7. ลูกบอลยาง   จํานวน   1 ลูก  

วิธีทํา 
1. แบงกลุมใหสมาชิกในกลุมสังเกตสิ่งของตาง ๆ วาสิ่งของแตละชนิดน้ีทําจาก

วัสดุชนิดใดบาง และใชมือสัมผัสพื้นผิวของวัสดุทีละชนิด แลวบอกลักษณะของพื้นผิวท่ี
สัมผัสได จากน้ันบันทึกผล 

2. ทดสอบความแข็งของวัสดุโดยการออกแรงกดหรือบีบวัสดุดังกลาวแลวบันทึก
ผล 

3. ทดสอบความยืดหยุนของวัสดุโดยการออกแรงบีบ แลวปลอยมือ สังเกตการณ
คืนรูปของวัสดุ จากน้ันบันทึกผล 

4. นําผลการทดลองมาอภิปรายรวมกันและสรุปผล 
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ตารางบนัทกึผล 
  

สิ่งของ ชนิดของวัสดุ 
สมบัติของวัสด ุ

ความแข็ง พ้ืนผิว ความยืดหยุน 
แข็ง ไมแข็ง เรียบ ไมเรียบ ยืดหยุน ไมยืดหยุน 
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กิจกรรมท่ี 3.2 เลือกใชวัสดุ 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 

วิธีทํา 
1. แบงกลุมใหสมาชิกในกลุมบอกช่ือวัสดุหรือสิ่งของตาง ๆ ท่ีตนเองมี จํานวน 10 ชนิด โดย
ไมซ้ํากัน บันทึกขอมูลลงในตาราง 
2. สมาชิกในกลุมสนทนา แสดงความคิดเห็น เลือกหัวขอสิ่งของท่ีกําหนดให ไดแก ของเลน 
กระถาง หรือกลองดินสอ เลือก 1 ชนิด บันทึกลงในตาราง 
3. แตละกลุมสนทนา แสดงความคิดเห็น การเลือกใชวัสดุใดในการทําสิ่งของ 
4. สรุป และบันทึกผลการอภิปรายลงในตาราง 
 

ช่ือวัสดุหรอื
สิ่งของ 

สิ่งของที่เลอืก.....รถของเลน......................... 
สวนประกอบ เหตผุลทีเ่ลือกใช 

ดินสอ   
ผาเช็ดหนา   
ไมไอติม   
ดินเหนียว   
ไมบรรทัด   
ดินนํ้ามัน   
ขวดนํ้า   
ลูกแกว   
ถุงพลาสติก   
กลองนม   
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แบบฝกหัด 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ไม กระดาษ ผา วัสดุชนิดใดท่ีมีความแข็งมากกวากัน และทราบไดอยางไร
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
2. โลหะ ยาง พลาสติก วัสดุชนิดใดท่ีนําความรอนและไฟฟาได 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3. ยาง โลหะ ไม เมื่อออกแรงบีบหรือกดวัสดุชนิดใดจะคืนรูปเดิมได 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

4. วัสดุชนิดใดท่ีนํามาใชทําของเลนหรือของใชท่ีมีนํ้าหนักเบา 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
                   5. ถานักเรียนตองการใหของเลนมีความทนทาน มีนํ้าหนักเบา และ 
                   ไมเปนสนิม ควรเลือกของเลนท่ีทําจากวัสดุชนิดใด 
                  ........................................................................................................... 
                  ........................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดท่ี 3 เร่ือง การเลือกใชวัสด ุ

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบปรนัยฉบับน้ีมีท้ังหมด 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
             2. ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค  
                ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

19 

1. ขอใดเปนสมบัติเฉพาะของแกวท่ีวัสดุชนิดอื่นไมม ี
ก. มีความแข็ง  
ข. มีความโปรงใส  
ค. ไมนําไฟฟา 

 2. วัสดุชนิดใดท่ีเกิดสนิมได 
ก. ไม  
ข. แกว  
ค. โลหะ 

3. ของเลนเด็กไมนิยมทําจากวัสดุชนิดใด 
ก. พลาสติก   
ข. แกว  
ค. ผา 

4. ถาจะประดิษฐวาวแตไมมีกระดาษควรใชวัสดุชนิดใดแทน 

ก. แผนพลาสติก   
ข. แผนไม   
ค. แผนกระจก 
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5.  กระดาษเปนวัสดุท่ีทําจากส่ิงใด 
   ก. ดิน   

ข. แรธาตุ  
ค. พืช 

6. ส่ิงของในขอใดทําจากแกว 
         ก. ชอน   

ข. หลอดไฟ 
ค. ลูกบอล 

7. วัสดุใดเหมาะสําหรับนํามาทําเส้ือกันฝน 
         ก. พลาสติก 

ข. ผา         
ค. กระดาษ 

8. คนนิยมนําไมมาใชประโยชนในดานใดมากท่ีสุด 
        ก. ทําภาชนะใสอาหาร     

ข. ทําเครื่องประดับ         
ค. ทําเครื่องเรือนและของประดับตกแตงบาน 

 9. วัสดุท่ีใชทําของเลนเด็กเล็กไมควรมีสมบัติในขอใด 
       ก. แข็งแรงทนทาน     

ข. แตกหักงาย       
ค. น้ําหนักเบา 

 10. วัสดุในขอใดมีความเหนียวนํามาดึงยืดใหเปนเสนหรือตีให 
      เปนแผนได        

ก. โลหะ   
ข. ไม   
ค. แกว 

 
 



 

 

  

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดท่ี 3 เร่ือง การเลือกใชวัสด ุ

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบปรนัยฉบับน้ีมีท้ังหมด 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
             2. ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค  
                ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
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1. ขอใดเปนสมบัติเฉพาะของแกวท่ีวัสดุชนิดอื่นไมม ี
ก. มีความแข็ง  
ข. มีความโปรงใส  
ค. ไมนําไฟฟา 

 2. วัสดุชนิดใดท่ีเกิดสนิมได 
ก. ไม  
ข. แกว  
ค. โลหะ 

3. ของเลนเด็กไมนิยมทําจากวัสดุชนิดใด 
ก. พลาสติก   
ข. แกว  
ค. ผา 

4. ถาจะประดิษฐวาวแตไมมีกระดาษควรใชวัสดุชนิดใดแทน 

ก. แผนพลาสติก   
ข. แผนไม   
ค. แผนกระจก 
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5.  กระดาษเปนวัสดุท่ีทําจากส่ิงใด 
   ก. ดิน   

ข. แรธาตุ  
ค. พืช 

6. ส่ิงของในขอใดทําจากแกว 
         ก. ชอน   

ข. หลอดไฟ 
ค. ลูกบอล 

7. วัสดุใดเหมาะสําหรับนํามาทําเส้ือกันฝน 
         ก. พลาสติก 

ข. ผา         
ค. กระดาษ 

8. คนนิยมนําไมมาใชประโยชนในดานใดมากท่ีสุด 
        ก. ทําภาชนะใสอาหาร     

ข. ทําเครื่องประดับ         
ค. ทําเครื่องเรือนและของประดับตกแตงบาน 

 9. วัสดุท่ีใชทําของเลนเด็กเล็กไมควรมีสมบัติในขอใด 
       ก. แข็งแรงทนทาน     

ข. แตกหักงาย       
ค. น้ําหนักเบา 

 10. วัสดุในขอใดมีความเหนียวนํามาดึงยืดใหเปนเสนหรือตีให 
      เปนแผนได        

ก. โลหะ   
ข. ไม   
ค. แกว 

 
 



 

 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
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อุปกรณ  1. กระดาษท่ีไมใชแลว  จํานวน  1  แผน 
   2. กระปองโลหะ  จํานวน  1  ใบ 
   3. กระจกเล็กๆ   จํานวน  1  แผน 
   4. ผาเช็ดหนา   จํานวน  1  ผืน 
   5. เศษไม   จํานวน  1  ช้ิน 
   6. กลองพลาสติก  จํานวน  1  ใบ 
   7. ลูกบอลยาง   จํานวน   1 ลูก  

วิธีทํา 
1. แบงกลุมใหสมาชิกในกลุมสังเกตสิ่งของตาง ๆ วาสิ่งของแตละชนิดน้ีทําจาก

วัสดุชนิดใดบาง และใชมือสัมผัสพื้นผิวของวัสดุทีละชนิด แลวบอกลักษณะของพื้นผิวท่ี
สัมผัสได จากน้ันบันทึกผล 

2. ทดสอบความแข็งของวัสดุโดยการออกแรงกดหรือบีบวัสดุดังกลาวแลวบันทึก
ผล 

3. ทดสอบความยืดหยุนของวัสดุโดยการออกแรงบีบ แลวปลอยมือ สังเกตการ
คืนรูปของวัสดุ จากน้ันบันทึกผล 

4. นําผลการทดลองมาอภิปรายรวมกันและสรุปผล 
 
 

เฉลยกิจกรรมท่ี 3.1 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกันอยางไร 
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ตารางบนัทกึผล 
  

สิ่งของ ชนิดของวัสดุ 
สมบัติของวัสด ุ

ความแข็ง พ้ืนผิว ความยืดหยุน 
แข็ง ไมแข็ง เรียบ ไมเรียบ ยืดหยุน ไมยืดหยุน 

        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 



 

 

  

เฉลยกิจกรรมท่ี 3.2 เลือกใชวัสดุ 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 

วิธีทํา 
1. แบงกลุมใหสมาชิกในกลุมบอกช่ือวัสดุหรือสิ่งของตาง ๆ ท่ีตนเองมี จํานวน 10 ชนิด โดย
ไมซ้ํากัน บันทึกขอมูลลงในตาราง 
2. สมาชิกในกลุมสนทนา แสดงความคิดเห็น เลือกหัวขอสิ่งของท่ีกําหนดให ไดแก ของเลน 
กระถาง หรือกลองดินสอ เลือก 1 ชนิด บันทึกลงในตาราง 
3. แตละกลุมสนทนา แสดงความคิดเห็น การเลือกใชวัสดุใดในการทําสิ่งของ 
4. สรุป และบันทึกผลการอภิปรายลงในตาราง 
 

ช่ือวัสดุหรอื
สิ่งของ 

สิ่งของที่เลอืก.....รถของเลน......................... 
สวนประกอบ เหตผุลทีเ่ลือกใช 

ดินสอ   
ผาเช็ดหนา   
ไมไอติม ทําเปนหาง แข็ง ไมงอ 
ดินเหนียว   
ไมบรรทัด   
ดินนํ้ามัน ปนเปนคนขับ คนน่ัง ปนเปนรูปรางได 
ขวดนํ้า ฝามาทําลอ กลม และแข็งแรง 
ลูกแกว   
ถุงพลาสติก   
กลองนม ตัวรถ นํ้าหนักเบา ตัดงาย 
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1. ไม กระดาษ ผา วัสดุชนิดใดท่ีมีความแข็งมากกวากัน และทราบไดอยางไร
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
2. โลหะ ยาง พลาสติก วัสดุชนิดใดท่ีนําความรอนและไฟฟาได 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3. ยาง โลหะ ไม เมื่อออกแรงบีบหรือกดวัสดุชนิดใดจะคืนรูปเดิมได 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

4. วัสดุชนิดใดท่ีนํามาใชทําของเลนหรือของใชท่ีมีนํ้าหนักเบา 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
                   5. ถานักเรียนตองการใหของเลนมีความทนทาน มีนํ้าหนักเบา และ 
                   ไมเปนสนิม ควรเลือกของเลนท่ีทําจากวัสดุชนิดใด 
                  ........................................................................................................... 
                  ........................................................................................................... 
 

เฉลยแบบฝกหัด 

ช่ือ...................................................นามสกุล..........................................เลขท่ี............. 
กลุมท่ี.............................................วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

    ไม เพราะ มีรูปรางคงตัว 

    โลหะ  

    ยาง 

   พลาสติก  

   พลาสติก  



 

 

  
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดท่ี 3 เร่ือง การเลือกใชวัสด ุ

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบปรนัยฉบับน้ีมีท้ังหมด 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
             2. ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค  
                ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
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1. ขอใดเปนสมบัติเฉพาะของแกวท่ีวัสดุชนิดอื่นไมม ี
ก. มีความแข็ง  
ข. มีความโปรงใส  
ค. ไมนําไฟฟา 

 2. วัสดุชนิดใดท่ีเกิดสนิมได 
ก. ไม  
ข. แกว  
ค. โลหะ 

3. ของเลนเด็กไมนิยมทําจากวัสดุชนิดใด 
ก. พลาสติก   
ข. แกว  
ค. ผา 

4. ถาจะประดิษฐวาวแตไมมีกระดาษควรใชวัสดุชนิดใดแทน 

ก. แผนพลาสติก   
ข. แผนไม   
ค. แผนกระจก 
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5.  กระดาษเปนวัสดุท่ีทําจากส่ิงใด 
   ก. ดิน   

ข. แรธาตุ  
ค. พืช 

6. ส่ิงของในขอใดทําจากแกว 
         ก. ชอน   

ข. หลอดไฟ 
ค. ลูกบอล 

7. วัสดุใดเหมาะสําหรับนํามาทําเส้ือกันฝน 
         ก. พลาสติก 

ข. ผา         
ค. กระดาษ 

8. คนนิยมนําไมมาใชประโยชนในดานใดมากท่ีสุด 
        ก. ทําภาชนะใสอาหาร     

ข. ทําเครื่องประดับ         
ค. ทําเครื่องเรือนและของประดับตกแตงบาน 

 9. วัสดุท่ีใชทําของเลนเด็กเล็กไมควรมีสมบัติในขอใด 
       ก. แข็งแรงทนทาน     

ข. แตกหักงาย       
ค. น้ําหนักเบา 

 10. วัสดุในขอใดมีความเหนียวนํามาดึงยืดใหเปนเสนหรือตีให 
      เปนแผนได        

ก. โลหะ   
ข. ไม   
ค. แกว 

 
 



 

 

 บรรณานุกรม 
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