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ในป�จจุบันนี้มีนวัตกรรมมากมายที่ถูกคิดค�นเพ�่อให�เราดําเนินช�ว�ตได�ข�้นออกมาจํานวน
มาก พลาสติกเองก็เป�นหนึ่งในนวัตกรรมนั�น แต�เราจะเห็นได�ว�าป�จจุบัน มลพ�ษจาก
พลาสติกเป�นหนึ่งในป�ญหาสิ�งแวดล�อมที่โลกกําลังเผช�ญอยู� ณ ตอนนี้เป�นสิ�งที่ต�องได�
รับการจัดการอย�างเร�งด�วนที่สุด 

วัฒนธรรมการทิ�งขยะไม�เป�นที่นั�นส�งผลกระทบร�ายแรง ในป�จจุบันนี้เราพบว�าพลาสติก
เข�าไปอยู�ในการดํารงช�ว�ตของสิ�งมีช�ว�ตชนิดต�างๆ ทั�งบนบก ในแหล�งน้ํา สัตว�นานาชนิด 
สัตว�ป�ก และแม�กระทั�งสิ�งมีช�ว�ตในทะเล ไมโครพลาสติกที่เป�นอันตรายมีอยู�ทุกที่บนโลก
ตั�งแต�ยอดเขาเอเวอเรสต�ไปจนถึงร�องลึกก�นสมุทรมาเร�ยนา

หลายประเทศให�คํามั�นที่จะดําเนินการจัดการป�ญหาจากพลาสติกโดยการ
บังคับใช�มาตรการอย�างเข�มงวดในการห�ามใช�วัสดุเหล�านี้และกําหนดโครงการ
ร�ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพโดยความคิดร�เร�่มอันยอดเยี่ยมเหล�านี้กําลังได�รับการพูด
ถึงจากรัฐบาลในหลายประเทศในวงกว�าง แต�มีอะไรบ�างที่เราสามารถทําได�ในบ�านและ
ในพ�้นที่ชุมชนของเราเพ�่อลดการใช�พลาสติกของเราด�วยทรัพยากรที่เรานั�นมีอยู�แล�ว

และเรามีว�ธีที่สามารถนํามาอัพไซคลิ�ง (Upcycling) ได�! การยืดอายุของวัสดุเหลือใช�
โดยการนํากลับมาใช�ใหม�ให�เกิดประโยชน�ด�วยการเพ��มมูลค�านั�นเร�ยกว�า อัพไซคลิ�ง 

กิจกรรมนี้จะเป�ดโลกทัศน�ของเราสู�ความเป�นไปได�ที่ไม�มีที่สิ�นสุดของการใช�แนวคิดทาง
ว�ทยาศาสตร�ง�ายๆเพ�่อดัดแปลงขยะให�เป�นสิ�งที่มีประโยชน�และตั�งคําถามถึงความจําเป�น
ในการซ�้อผลิตภัณฑ�พลาสติกที่ถูกผลิตข�้นใหม�
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มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

45-60 นาที

100% 20 % 20 % 0 %

เด็ก ๆ จะได�เร�ยนรู�ว�าการเคลื่อนที่ของน้ําไปตามท�อเล็กๆ (Capillary action) 
สามารถช�วยให�พวกเขาสร�างระบบรดน้ําต�นไม�ด�วยตนเองและเข�าใจประสิทธิภาพ
ของน้ําได� 

1

เด็กๆจะได�มีความเข�าใจสัญลักษณ�ร�ไซเคิลพลาสติกที่ติดอยู�ที่บรรจุภัณฑ� 
ซ�่งจะช�วยให�พวกเขาแยกขยะได�ดีข�้น

2

เด็กๆ จะเข�าใจว�าอัพไซคลิ�งเป�นว�ธีหนึ่งในการจัดการป�ญหาขยะด�วยตัวเองและ
สามารถนําไปปฏิบัติได�ง�ายๆ ที่บ�าน 

3

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร� การจัดสวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ� การแยกขยะ การปล�อยคาร�บอน การฝ�งกลบ สัญลักษณ�ร�ไซเคิลพลาสติก 

นวัตกรรม การเคลื่อนที่ของน้ําไปตามท�อหร�อเส�นใยเล็กๆ การลําเลียงน้ําของพ�ช(โคฮีชัน)

การเช�่อมโยงกับ SDGs

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทํากิจกรรม

บทนํา

วัตถุประสงค�หลัก
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เด็ก ๆ จะเข�าใจว�าการอัพไซคลิ�งอาจเป�นเส�นทางไปสู�โอกาสใน
การเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรมในอนาคต

4

อะไรที่ทําให�น้ําสามารถซ�มเข�าเส�นด�ายได�
ตัวอย�างของกระบวนการนี้เราสามรรถพบเห็นได�ตาม
ธรรมชาติได�หร�อไม� (รากพ�ชดูดน้ําจากพ�้นดิน)

1

น้ําด�ายและจุ�มปลายด�านหนึ่งของเส�นด�ายลงในถ�วยน้ํา นักเร�ยน
เห็นอะไรบ�าง? กระบวนการเคลื่อนที่ของน้ําทําให�น้ําถูกดูดเข�า
สู�เส�นด�ายและทําให�เส�นด�ายช�้น ตอนนี้เรามาใช�หลักการนี้เพ�่อ
เปลี่ยนขวด PETE ให�เป�นภาชนะที่สามารถให�น้ํากับต�นไม�ได�
ด�วยตนเอง ให�นักเร�ยนแกะฉลากออกจากขวด จากนั�นล�างขวด
และฝาแล�วเช�ดให�แห�ง ใช�กรรไกรตัดขวดอย�างระมัดระวังให�ห�าง
จากฐานประมาณ 5 นิ�ว ใช�ตะปูและค�อนหร�อเคร�่องมือปลาย
แหลมเจาะรู ตรงกลางฝาขวดอย�างระมัดระวัง อาจใช�ปากกา /
มาร�กเกอร�เพ�่อหาจุด ที่ถูกต�องก�อนเจาะฝา เสร�จแล�วนําเส�น
ด�าย / เส�นใยผ�าสอดผ�านรูที่เจาะแล�วจ�งผูกปมด�านในเพ�่อให�เข�า
ที่และป�ดฝาขวด
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วัสดุและอุปกรณ�/การเตร�ยมการ

ด�ายดิบหร�อเส�นใยผ�าที่สามารถซับน้ําได� 
(ยาวประมาณ 10 นิ�ว)

แก�ว / ถ�วยน้ํา 

ขวดพลาสติก 1 ขวด / ขวดพลาสติก PETE 1 ขวด 
(เก็บจากถังร�ไซเคิลของคุณหร�อจากถังขยะในบร�เวณ
ใกล�เคียง)

กรรไกร

ตะปูและค�อน หร�อเคร�่องมือปลายแหลม

กระถางดิน

พ�ชที่ตัดชําออกมา / เมล็ดพ�ช / ต�นกล�า

น้ํา

คําถามนําเข�ากิจกรรม

การแยกขยะคืออะไร จําเป�นต�องทําหร�อไม�

ขยะพลาสติกที่เกิดข�้นในบ�านของเราในแต�ละวันนั�นมีมากเพ�ยง
ใด เราสามารถนําขยะทั�งหมดไปร�ไซเคิลได�หร�อไม�? (แนะนํา
สัญลักษณ�ร�ไซเคิลพลาสติก)

ขวดที่เราใช�ในกิจวัตรประจําวันของเราสามารถร�ไซเคิลได�หร�อ
ไม� ในการร�ไซเคิลต�องใช�พลังงานเท�าไหร� (หาร�อเกี่ยวกับขั�น
ตอน ในการร�ไซเคิลขวดพลาสติกประเภท PETE 1 และสิ�งของ
ที่เราสามารถทําข�้นจากพลาสติก PETE 1 ได� เช�น เฟอร�นิเจอร� 
พรม ภาชนะใส�ของ เป�นต�น)

ใครเป�นคนร�ไซเคิล มีข�อจํากัดในกระบวนการนี้หร�อไม� 

เราสามารถทําอะไรกับขยะพลาสติกในบ�านของเราได�หร�อไม�? 
(แนะนําไอเดียร�ไซเคิลต�างๆ เช�น การใช�ถ�วยโยเกิร�ตมาทําเป�น
ที่เก็บอุปกรณ� เคร�่องเข�ยน หร�อ การทํากระดาษแฮนด�เมดจาก
เศษกระดาษ เป�นต�น)

ขั�นตอนการดําเนินกิจกรรม

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร� การจัดสวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ� การแยกขยะ การปล�อยคาร�บอน การฝ�งกลบ สัญลักษณ�ร�ไซเคิลพลาสติก 

นวัตกรรม การเคลื่อนที่ของน้ําไปตามท�อหร�อเส�นใยเล็กๆ การลําเลียงน้ําของพ�ช(โคฮีชัน)
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หากนักเร�ยนต�องการที่จะตกแต�งส�วนปลูกพ�ชสามารถทําได�
ด�วยการทาสีหร�อ แปะเช�อกปอไว�รอบๆ หร�อใช�วัสดุที่เป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อมอื่นๆ เพ�่อทําให�ขวดดูมีช�ว�ตช�วาข�้น ให�นักเร�ยน
เติมน้ําเข�าไปในส�วนคร�่งล�างของขวดแล�ววางส�วนบนสุดซ�อนทับ
ไปโดยให�คว่ําส�วนที่เป�นฝาลงไป ต�อมาจ�งใส�ดินและต�นกล�าหร�อ
เมล็ดลงไปในส�วนที่คว่ําลง จากนั�นควรรดน้ําทันทีเพราะดินต�อง
ช�้นต�นไม�ถึงจะเร�่มเติบโต ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฐานขวดไม�แห�ง
และเติมน้ําเท�าที่จําเป�น 

2

แนะนําเด็กให�ระมัดระวังขณะใช�กรรไกร
แนะนําและดูแลเด็กขณะใช�ตะปูและค�อน 
และเคร�่องมือปลายแหลมเมื่อเจาะรูที่ฝาขวด 
ล�างมือทุกครั�งหลังจับการดิน 

Fig 1

ข�อมูลเพ�่อการอภิปราย

การกระทําเล็กๆ ของเราส�งผลกระทบต�อโลกใบนี้หร�อไม�? (การยืดอายุ
ของสิ�งของจะช�วยลดการสะสมของพลาสติกในหลุมฝ�งกลบ)
หากเราเพ��มการอัพไซคลิ�ง เราจะสามารถลดการซ�้อสินค�าใหม�ได�หร�อไม� 
(อภิปรายเกี่ยวกับการปล�อยคาร�บอนไดออกไซด�เมื่อมีการผลิตสินค�า)
มีขอบเขตสําหรับนวัตกรรมหร�อไม�? นี่เป�นโอกาสของผู�ประกอบการที่
สามารถพัฒนาต�อได�หร�อไม�? 

แหล�งที่มา

Yoshida Menon and Preveena Nandakumar

ทําความเข�าใจว�าพ�ชดูดซับน้ําอย�างไร: 
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/askexpert/chemistry/what-capillary- action-and-
how-it-aff ected-gravity-ariel-michal

คําแนะนําด�านความปลอดภัย

การนํากิจกรรมไปต�อยอด

สิ�งของอะไรบ�างที่สามารถอัพไซเคิลได� (ตัวอย�างของการอัพไซคลิ�ง 
ในอุตสาหกรรมแฟชั�น ศิลปะและการออกแบบ)
แนวคิดของการเคลื่อนที่ของน้ําไปตามท�อหร�อเส�นใยเล็กๆ
(Capillary action)และการทํางานร�วมกันสามารถใช�ใน
การออกแบบสวนแนวตั�งสําหรับโรงเร�ยน/ ชุมชนของคุณโดยใช�ขวด 
PETE ได�หร�อไม�? เราสามารถพัฒนาระบบชลประทานแบบ Capillary 
action โดยใช�น้ําในปร�มาณที่เพ�ยงพอเพ�่อช�วยในการอนุรักษ�น้ําได�หร�อ
ไม�? 

ผู�แต�ง

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

โครงการ ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร� การจัดสวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ� การแยกขยะ การปล�อยคาร�บอน การฝ�งกลบ สัญลักษณ�ร�ไซเคิลพลาสติก 

นวัตกรรม การเคลื่อนที่ของน้ําไปตามท�อหร�อเส�นใยเล็กๆ การลําเลียงน้ําของพ�ช(โคฮีชัน)


