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ห�อแล�วไปไหน?

30 นาที - 2 วัน 
ข�้นอยู�กับกิจกรรมที่เลือก

100% 20 % 20 % 0 %

บรรจุภัณฑ�อาหารมีรูปแบบและขนาดหลากหลาย วัสดุบางประเภทถูกเลือกมาใช�กับ
ผลิตภัณฑ�อาหารจากเหตุผลหลายประการ เช�น เพ�่อหลีกเลี่ยงการปนเป��อนและการเน�าเสีย 
รวมถึงเพ�่อไม�ให�เสียหายระหว�างการขนส�ง การจัดเก็บ และการบร�โภค กิจกรรมนี้สร�างข�้น
เพ�่อให�เด็ก ๆ จากหลายกช�วงอายุได�ศึกษาวัสดุที่ใช�สําหรับห�อหร�อบรรจุอาหาร เด็ก ๆ จะ
ได�จําแนกหร�อแบ�งกลุ�มของวัสดุบรรจุภัณฑ�ตามคุณลักษณะตามการรับรู�และสังเกตของ
พวกเขา (ลักษณะพ�้นผิว การให�ของเหลวซ�มผ�านได� ประเภทของวัสดุ เป�นต�น) และให�เหตุผล
ประกอบการเลือกคัดแยก ต�อไป พวกเขาจะได�พ�จารณาบรรจุภัณฑ�อาหารเหล�านี้และจําแนก
บรรจุภัณฑ�ที่พวกเขาเห็นอย�างละเอียดข�้น โดยอิงจากวัสดุที่ผลิตบรรจุภัณฑ�เหล�านี้ รวมทั�ง
อาหารที่อยู�ภายในห�อบรรจุภัณฑ�เหล�านี้ หลังจากนั�น พวกเขาจะเข�าใจว�าอาหารที่คล�ายคลึง
กันอาจจะถูกห�อไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบเดียวกัน (ยกตัวอย�าง เช�น นมช�อคโกแลตและน้ําผล
ไม�มักจะถูกบรรจุไว�ในกล�องกระดาษ ส�วนผลิตภัณฑ�อาหารแห�ง เช�น กาแฟหร�อซ�เร�ยล
ในปร�มาณที่น�อยอาจถูกห�อไว�ในถุงห�อเล็ก ๆ ถุงอลูมิเนียมฟอยล� หร�อห�อพลาสติก หาก
เป�นเคร�่องปรุงจะมีการบรรจุไว�ในขวดพลาสติกหร�อขวดแก�ว มันฝรั�งทอดจะอยู�ในกระป�อง
กระดาษแข�งหร�อในซองอลูมิเนียมฟอยด�ที่ป�ดปากถุงไว�สนิท เป�นต�น) จากนั�นเด็ก ๆ จะ
สามารถเป�ดดูผลิตภัณฑ�ได� โดยอาจเป�นนมหร�อน้ําผลไม�ที่อยู�ในกล�อง (และสามารถลองดื่มได�
อีกด�วย) ต�อมาให�เด็ก ๆ ตรวจสอบดูความแตกต�างของวัสดุที่อยู�ด�านในกล�องและด�านนอก
กล�อง จากนั�น พวกเขาจะได�ข�อสรุปว�าการห�อบรรจุภัณฑ�นั�นข�้นอยู�กับสิ�งที่ใส�ไว�ด�านใน อีกทั�ง
บรรจุภัณฑ�ยังประกอบด�วยวัสดุอีกหลายชั�น เด็ก ๆ ยังสามารถตรวจดูห�อบรรจุภัณฑ�บาง
อย�างที่ประกอบด�วยวัสดุหนึ่งหร�อสองประเภท (เคร�่องดื่ม มายองเนส หร�อเคร�่องปรุงต�าง ๆ 
ก็อาจบรรจุอยู�ในขวดแก�วที่ป�ดด�วยฝาโลหะ เป�นต�น) 

จากนั�น ลองเช�ญชวนให�เด็ก ๆ ทดสอบคุณสมบัติที่แตกต�างกันของวัสดุเพ�่อหาสี น้ําหนัก พ�้น
ผิว ความทนทาน ความอ�อนตัว การให�ของเหลวซ�มผ�านได� และสมบัติอื่น ๆ และอาจพ�จารณา
ว�าวัสดุเหล�านี้จะนําไปใช�เป�นห�อบรรจุผลิตภัณฑ�อาหารเพ�่อป�องกันไม�ให�วัตถุดิบด�านในจาก
การปนเป��อนและการเน�าเสีย อีกทั�งสะดวกต�อการขนส�ง การจัดเก็บ และปลอดภัยต�อการ
บร�โภคได�อย�างไร

อย�างไรก็ตาม การสังเกตการณ�และการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยนในครั�งนี้อ�างอิงมาจากภาพยนตร� 
พวกเขาจะได�ข�อสรุปว�าบรรจุภัณฑ�มากมายอาจถูกทิ�งไว�ในหลุมฝ�งกลบหร�อถูกปล�อยทิ�งลง
ทะเล และอาจต�องใช�เวลานานในการย�อยสลาย ดังนั�น สิ�งนี้จ�งถือได�ว�าเป�นการคุกคามต�อสิ�ง
มีช�ว�ตทั�งบนบกและในทะเล ผู�เร�ยนที่อยู�ในระดับชั�นที่สูงข�้นไปอาจเลือกทํากิจกรรมขั�นต�อไปใน
การค�นหาชั�นต�าง ๆ ของกล�องเคร�่องดื่มที่ดื่มแล�วผ�านการทดลองที่เร�ยกว�า “การย�อยเยื่อ” 
หร�อ hydropulping การทดลองนี้จะช�วยเสร�มสร�างความรู�เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ�อาหารที่ถูก
ผลิตข�้นจากการรวมกันระหว�างวัสดุที่ย�อยสลายทางช�วภาพได�และวัสดุที่ไม�ย�อยสลายทาง
ช�วภาพ

เพ�่อสร�างความท�าทาย ผู�เร�ยนจะได�ทําโครงการออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ�ข�้นมาใหม�สําหรับ
ผลิตภัณฑ�บางอย�าง และอาจนํากิจกรรมไปต�อยอดเป�นการดัดแปลง และ/หร�อ ดําเนินการ
ผลิตบรรจุภัณฑ�ข�้นมาเพ�่อขยายการใช�งานบรรจุภัณฑ�ให�มากข�้นอย�างมีประสิทธิภาพ ผู�เร�ยน

บทนํา

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก ประเภทของบรรจุภัณฑ�ที่นํามาใช�สําหรับใส�อาหาร (พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก�ว ไม� กระดาษ
แข�ง กระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค�ของการห�อผลิตภัณฑ�อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช�
ในการห�ออาหาร บรรจุภัณฑ�อาหารที่เป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม, ว�ธีการลดขยะที่เป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารในสิ�งแวดล�อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่มี
ประโยชน�

ย�อยสลายทางช�วภาพได� ไม�ย�อยสลายทางช�วภาพ

 ร�ไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร�างวัตถุประสงค�ใหม� การย�อยเยื่อ (hydropulping)

การทดลอง ระดับเร�่มต�น

การเช�่อมโยงกับ SDGs

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทํากิจกรรม
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วัตถุประสงค�หลัก

เพ�่อสังเกตและจําแนกวัสดุที่ใช�ห�ออาหาร1

2

3

4

5

6

7

อาจเสนอผลิตภัณฑ�ข�้นมาใหม� เช�น กระเป�าและกระเป�าเง�นที่ทํามาจาก
แผ�นอลูมิเนียมฟอยล� งานศิลปะแก�วและแจกันที่ทํามาจากขวดและ
กระป�องอลูมิเนียม และกระทงหร�อของตกแต�งลอยน้ําที่ทําจากขวดน้ํา
พลาสติก เป�นต�น

กิจกรรมนี้เป�นกิจกรรมที่ง�ายและสร�างความสนุกสนานด�วยการให�
ผู�เร�ยนได�ลองสังเกตวัสดุที่ถูกนําไปใช�เป�นบรรจุภัณฑ�อาหาร อีกทั�ง
ผู�เร�ยนยังสามารถได�พัฒนาทักษะในการจําแนกวัสดุที่ใช�ผลิตบรรจุ
ภัณฑ�ผ�านการสังเกตคุณสมบัติทางกายภาพ รวมถึงได�พ�จารณาว�า 
เหตุใดจ�งใช�วัสดุเหล�านี้มาห�อผลิตภัณฑ�ที่มีอยู� ผู�เร�ยนจะได�ลงมือทํา
กิจกรรมโดยการเลือกว�าวัสดุใดที่เหมาะสมต�อการนําไปทําเป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารที่พวกเขามี

กิจกรรมนี้เป�นกิจกรรมเร�ยนรู�โดยปฏิบัติจร�ง ที่เกี่ยวข�องการสะสม
รวบรวม การจําแนก การสังเกตการณ�เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุต�าง ๆ และการตั�งข�อสรุปว�า เหตุใดวัสดุบางอย�างจ�งถูกนําไป
ใช�สําหรับผลิตภัณฑ�อาหารเฉพาะบางผลิตภัณฑ� การพ�จารณาป�จจัย
เหล�านี้อาจนําไปต�อยอดสู�การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสิ�งที่อาจเป�นไปได� 
หากขยะจากบรรจุภัณฑ�เหล�านี้ไม�ได�ถูกนําไปร�ไซเคิล ร�ยูส(การใช�ซ้ํา) 
หร�อกําจัดทิ�งอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกสําหรับผู�เร�ยนใน
ระดับชั�นที่สูงข�้นไปที่นําบรรจุภัณฑ�ใส�นม (บรรจุภัณฑ�ที่ปลอดเช�้อหร�อ
นมกล�อง) มาเข�ากระบวนการ “การย�อยเยื่อ” หร�อ “hydropulping” 
เพ�่อให�ผู�เร�ยนได�สํารวจชั�นต�างๆของวัสดุที่อยู�ในห�อบรรจุภัณฑ�นี้ได� และ
จากทักษะที่ได�รับการฝ�กฝนมา นักจะเร�ยนจะได�ออกแบบผลิตภัณฑ�จาก
บรรจุภัณฑ�อาหารที่ถูกบร�โภคแล�วและกําลังถูกทิ�ง เพ�่อนําผลิตภัณฑ�
เหล�านี้ไปใช�ในวัตถุประสงค�ที่แตกต�างกัน

ประเภทของกิจกรรม

Fig 1

บรรจุภัณฑ�อาหารมีหลายรูปแบบและหลายขนาด และประกอบด�วยวัสดุที่
แตกต�างกัน วัสดุที่ใช�โดยทั�วไป ได�แก� กระดาษ กระดาษแข�ง พลาสติก 
แก�ว โลหะ อลูมิเนียม และโฟม

ห�อแล�วไปไหน?
ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก ประเภทของบรรจุภัณฑ�ที่นํามาใช�สําหรับใส�อาหาร (พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก�ว ไม� กระดาษ
แข�ง กระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค�ของการห�อผลิตภัณฑ�อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช�
ในการห�ออาหาร บรรจุภัณฑ�อาหารที่เป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม, ว�ธีการลดขยะที่เป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารในสิ�งแวดล�อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่มี
ประโยชน�

ย�อยสลายทางช�วภาพได� ไม�ย�อยสลายทางช�วภาพ

 ร�ไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร�างวัตถุประสงค�ใหม� การย�อยเยื่อ (hydropulping)

การทดลอง ระดับเร�่มต�น

เพ�่ออธิบายว�าบรรจุภัณฑ�ห�ออาหารทํามาจาก
วัสดุประเภทใดบ�าง

เพ�่อสํารวจคุณสมบัติของวัสดุที่ใช�ผลิตเป�นบรรจุภัณฑ�

เพ�่อพ�จารณาว�าเหตุใดวัสดุบางอย�างจ�งถูกใช�เพ�่อ
บรรจุผลิตภัณฑ�อาหารเป�นบางประเภทเท�านั�น

เพ�่อพ�จารณาถึงผลกระทบของวัสดุดังกล�าว
เมื่อกลายเป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม

เพ�่ออภิปรายถึงการสร�างทางเลือกในการซ�้อผลิตภัณฑ�
อาหารที่ห�อโดยบรรจุภัณฑ�อย�างมีความรับผิดชอบ

เพ�่อเสนอให�เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ�หร�อวัสดุที่เป�น
นวัตกรรมใหม� ที่จะสามารถช�วยสร�างประโยชน�ได�จากวัสดุ
ผลิตบรรจุภัณฑ�อาหาร
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วัสดุประเภทใดถูกนํามาใช�ในการผลิตบรรจุภัณฑ�อาหาร

ผู�เร�ยนสังเกตเห็นว�าวัสดุที่นํามาใช�ห�อผลิตภัณฑ�อาหารมีกี่ชนิด 
และลองหาผลิตภัณฑ�ที่มีวัสดุห�อบรรจุภัณฑ�หลายประเภท

2

อะไรคือข�อเสียของการใช�วัสดุเหล�านี้5

ให�ผู�เร�ยนลองคิดหาว�ธีอื่นที่จะสามารถห�อผลิตภัณฑ�อาหารนี้ได�
เช�นเดียวกัน

7

อะไรคือคุณสมบัติของวัสดุเหล�านี้ในการนํามาทําเป�น
บรรจุภัณฑ�

3

การใช�วัสดุเหล�านี้เกิดผลอย�างไรกับสิ�งแวดล�อม ในเมื่อทุกคน
ต�องใช�วัสดุเหล�านี้ เราจะสามารถร�ไซเคิลมันได�หร�อไม�

6

ผู�เร�ยนพอจะรู�จักผลิตภัณฑ�อาหารอื่น ๆ ในตลาดที่ใช�วัสดุที่เป�น
มิตรต�อสิ�งแวดล�อมหร�อไม� หากมี โปรดอธิบายว�ธีการห�อ

8

มีว�ธีใดบ�างที่จะหลีกเลี่ยงไม�ให�วัสดุบรรจุภัณฑ�จํานวนมากเหล�านี้
กลายเป�นของเสียในหลุมฝ�งกลบ แม�น้ํา และทะเลของเรา

9

ทําไมผู�ผลิตสินค�าชนิดนี้จ�งตัดสินใจเลือกห�อผลิตภัณฑ�
ด�วยว�ธีนี้ อะไรคือข�อดีของการใช�วัสดุเหล�านี้

4

คําถามนําเข�ากิจกรรม กิจกรรมขั�นพ�้นฐาน: 
ห�อแล�วไปไหน? ตอนที่ 1 

วัสดุอุปกรณ�

ผลิตภัณฑ�อาหารที่ห�อด�วยบรรจุภัณฑ�ที่หลากหลายจากใน
ห�องครัว (กล�องน้ํา ขวดพลาสติก ขวดแก�ว ซองใส�น้ําตาล/
คร�มเทียม/กาแฟ/ผงช�อคโกแลต/ข�าวโอ�ต ผลิตภัณฑ�อาหาร
ที่อยู�ในห�อพลาสติก มันฝรั�งทอดที่อยู�ในซองหร�อในกระป�อง
กระดาษ เป�นต�น)

รวบรวมผลิตภัณฑ�อาหาร 6 อย�าง จากในห�องครัว1

แบ�งกลุ�มของผลิตภัณฑ�จากลักษณะที่ผู�เร�ยนมองเห็น2

อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ�ม 
(ให�กับเพ�่อนหร�อพ�่น�องในครอบครัวฟ�ง) ว�าทําไมถึงจัดกลุ�มด�วย

3

สังเกตผลิตภัณฑ�อย�างละเอียด และตรวจดูลักษณะวัสดุที่นํามา
ทําบรรจุภัณฑ�นี้ว�าทํามาจากอะไร

4

ตรวจสอบข�อมูลที่อยู�บนฉลากเกี่ยวกับวัสดุทําบรรจุภัณฑ�และ
สิ�งที่อยู�ข�างใน หร�อว�ธีการกําจัด บรรจุภัณฑ�เหล�านี้มีข�อมูลอะไร
อยู�บ�าง มีคําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บรักษา วันที่หมดอายุ 
และข�อมูลทางโภชนาการหร�อไม�

5

และในตอนนี้ ผู�เร�ยนลองสํารวจลักษณะของวัสดุที่นํามาทําบรรจุ
ภัณฑ�ในผลิตภัณฑ�แต�ละชนิด อธิบายเท�าที่ผู�เร�ยนรู� เห็น และ
รู�สึก (แข�ง น้ําหนักเบา กันน้ําได� ทนทาน เน�าสลายได� เป�นต�น) 

7

ค�นหาข�อมูลความหมายของสัญลักษณ�ที่ผู�เร�ยนอาจพบเจอ
ได�บนฉลาก

6

ขั�นตอนทํากิจกรรม

ห�อแล�วไปไหน?
ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก ประเภทของบรรจุภัณฑ�ที่นํามาใช�สําหรับใส�อาหาร (พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก�ว ไม� กระดาษ
แข�ง กระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค�ของการห�อผลิตภัณฑ�อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช�
ในการห�ออาหาร บรรจุภัณฑ�อาหารที่เป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม, ว�ธีการลดขยะที่เป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารในสิ�งแวดล�อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่มี
ประโยชน�

ย�อยสลายทางช�วภาพได� ไม�ย�อยสลายทางช�วภาพ

 ร�ไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร�างวัตถุประสงค�ใหม� การย�อยเยื่อ (hydropulping)

การทดลอง ระดับเร�่มต�น
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กรอกข�อมูลลงในตารางด�านล�าง (คอลัมน�ที่ 1-5)

ข�อมูลบนฉลากเกี่ยว
กับวัสดุทําบรรจุ
ภัณฑ�/ว�ธีการกําจัด
(4)

แนะนําวัสดุทางเลือก
ที่สามารถนํามา
ทําเป�นบรรจุภัณฑ� 
(อาจมีมากกว�า 
1 อย�าง)
(6)

ข�อมูลบนฉลากเกี่ยว
กับวัตถุดิบที่อยู�
ข�างaใน 
(3)

คุณสบัติของวัสดุทํา
บรรจุภัณฑ�ที่สังเกต
เห็นหร�อรู�จัก
(วัสดุอาจมีมากกว�า 
1 อย�าง)
 (5)

วัสดุที่ใช�ผลิต
บรรจุภัณฑ� 
(2)

ผลิตภัณฑ�อาหาร 
(1)

ให�ผู�เร�ยนลองหาว�ธีการอื่น ๆ ที่จะสามารถนําอาหารเหล�านี้ไป
ห�อหร�อบรรจุได� จากนั�นเข�ยนลงไปในช�องคอลัมน�ที่ 6 ในตาราง
ข�างต�น

8

กิจกรรมขั�นสูง (ป.5-ม.4): 
ห�อแล�วไปไหน(ได�อีก)? - ตอนที่ 2 

วันที่ 1

วันที่ 2

ถ�วยขนาดใหญ�ที่ใส�น้ําไว�2

วัสดุอุปกรณ�:

กล�องนมเปล�าตัดแบ�งคร�่ง

นําช�้นส�วนคร�่งหนึ่งของกล�องมาจุ�มไว�ในน้ํา

2

3

สังเกตกล�องที่ถูกแช�อยู�ในน้ํา4

5

6

7

ผู�เร�ยนลองสมมติบทบาทเป�นว�ศวกรด�านบรรจุภัณฑ�และ
ออกแบบตัวอย�างของบรรจุภัณฑ�ที่ดีต�อสิ�งแวดล�อม 
“อย�างสมบูรณ�แบบ” ให�กับผลิตภัณฑ�ชนิดหนึ่งที่บรรจุภัณฑ�ใน
ป�จจุบันไม�ได�เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม (อาจเป�นสิ�งของที่มีอยู�แล�ว
ในห�องครัว) ให�ผู�เร�ยนอธิบายถึงผลิตภัณฑ�ชนิดนั�นและบรรจุ
ภัณฑ�ที่ใช�อยู�ในป�จจุบัน ให�ผู�เร�ยนยกตัวอย�างบรรจุภัณฑ�ใหม�

8

ขั�นตอนดําเนินการ

แช�กล�องไว�ในน้ําโดยทิ�งไว�ข�ามคืน

วาดแผนภาพส�วนต�าง ๆ ของกล�องนมที่ยังแห�งอยู� 
ระบุชั�นต�างๆ

วาดแผนภาพของส�วนประกอบของกล�อง
ที่แช�ค�างคืนอยู�ในน้ํา ระบุชั�นต�าง ๆ

ผู�เร�ยนสังเกตเห็นอะไร ชั�นต�าง ๆ ของวัสดุแยกออกจากกัน
หร�อไม� หากใช� ผู�เร�ยนเห็นกี่ชั�นและผู�เร�ยนจะทําอะไรกับชั�น
พวกนี้ได�บ�าง; หากไม�ใช� เพราะเหตุใด

จากผลการทดลอง ผู�เร�ยนจะสรุปข�อมูลเกี่ยวกับแนวคิด 
“การย�อยเยื่อ” นี้อย�างไร ผู�เร�ยนคิดว�าการทดลองขั�นพ�้น
ฐานนี้จะสามารถนําไปพัฒนาต�อได�หร�อไม� (ผู�เร�ยนจะทํา
อย�างไรเพ�่อให�ได�ผลลัพธ�ที่ดีข�้น) ผู�เร�ยนคิดว�าว�ศวกรจะต�อง
พ�จารณาสิ�งใดบ�างเพ�่อให�เกิดกระบวนการร�ไซเคิลอย�างเป�น
ประโยชน�

ห�อแล�วไปไหน?
ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก ประเภทของบรรจุภัณฑ�ที่นํามาใช�สําหรับใส�อาหาร (พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก�ว ไม� กระดาษ
แข�ง กระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค�ของการห�อผลิตภัณฑ�อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช�
ในการห�ออาหาร บรรจุภัณฑ�อาหารที่เป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม, ว�ธีการลดขยะที่เป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารในสิ�งแวดล�อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่มี
ประโยชน�

ย�อยสลายทางช�วภาพได� ไม�ย�อยสลายทางช�วภาพ

 ร�ไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร�างวัตถุประสงค�ใหม� การย�อยเยื่อ (hydropulping)

การทดลอง ระดับเร�่มต�น
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ที่ผู�เร�ยนต�องการแนะนํา (หากเป�นไปได�) และอธิบายว�าเหตุใด
บรรจุภัณฑ�ใหม�นี้จ�งเหมาะสมกับสิ�งแวดล�อมมากกว�า อธิบาย
ข�อดีและข�อเสียของ “บรรจุภัณฑ�ใหม�” โดยเปร�ยบเทียบกับ
บรรจุภัณฑ�เดิม นําเสนอโครงการของผู�เร�ยนและอัดเป�นคลิป
ว�ดีโอ จากนั�นเผยแพร�ลงในโซเช�ยลมีเดียของผู�เร�ยนเอง

ผู�เร�ยนคิดว�ามีวัสดุบรรจุภัณฑ�ประเภทใดที่สามารถนํามาใช�แทนวัสดุ
ที่ผู�เร�ยนคิดว�าไม�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และผู�เร�ยนจะมีส�วนช�วยใน
การลดขยะที่มาจากวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารเหล�านี้ได�อย�างไร?

ข�อมูลเพ�่อการอภิปราย

ผู�เร�ยนอาจเสนอว�ธีการอื่น ๆ ในการนําวัสดุบรรจุภัณฑ�กลับมาใช�ใหม�
เพ�่อผลิตสิ�งของที่พวกเขาสามารถใช�งานหร�อขายเพ�่อเพ��มรายได� 
(เช�น หม�อหร�อกระถางปลูกต�นไม�จากขวดพลาสติกหร�อกระป�องโลหะ 
ถุงเพาะกล�าต�นไม�จากซองใส�มันฝรั�งทอดและแผงไข� ถุงใส�ของขวัญ 
กล�องใส�ดินสอ ของตกแต�ง เคร�่องประดับแฟชั�น ผลงานศิลปะเพ�่อนํา
ไปตกแต�ง เป�นต�น)

การต�อยอดกิจกรรม

ผู�แต�ง / แหล�งที่มา
Ruby R. Cristobal, Ph.D. (Philippines)

Most Essential Learning Competencies (Science), Department of Education. 2020. .

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_environ_lesson05_activity1

ห�อแล�วไปไหน?
ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก ประเภทของบรรจุภัณฑ�ที่นํามาใช�สําหรับใส�อาหาร (พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก�ว ไม� กระดาษ
แข�ง กระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค�ของการห�อผลิตภัณฑ�อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช�
ในการห�ออาหาร บรรจุภัณฑ�อาหารที่เป�นขยะมูลฝอยในสิ�งแวดล�อม, ว�ธีการลดขยะที่เป�นบรรจุ
ภัณฑ�อาหารในสิ�งแวดล�อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ�อาหารให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่มี
ประโยชน�

ย�อยสลายทางช�วภาพได� ไม�ย�อยสลายทางช�วภาพ

 ร�ไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร�างวัตถุประสงค�ใหม� การย�อยเยื่อ (hydropulping)

การทดลอง ระดับเร�่มต�น


