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ห่อแล้วไปไหน?
ความเชื่อมโยงกับ SDGs

1. เพ่ือสังเกตและจำาแนกวัสดุท่ีใช้ห่ออาหาร
2. เพ่ืออธิบายว่าบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารทำามาจากวัสดุประเภทใดบ้าง
3. เพ่ือสำารวจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
4. เพ่ือพิจารณาว่าเหตุใดวัสดุบางอย่างจึงถูกใช้เพ่ือบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเป็นบางประเภทเท่าน้ัน
5. เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบของวัสดุดังกล่าวเม่ือกลายเป็นขยะมูลฝอยในส่ิงแวดล้อม
6. เพ่ืออภิปรายถึงการสร้างทางเลือกในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีห่อโดยบรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ
7. เพ่ือเสนอให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวัสดุท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ท่ีจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ได้จากวัสดุ 
    ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร

วัตถุประสงค์หลัก

การจำาแนกกลุ่มวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ, 
เมื่อประสบปัญหากับเงื่อนไขบางประการให้เปลี่ยนชนิดวัสดุ
, พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตราย
ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพและ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ย่อยสลายทางชีวภาพได้

หัวข้อ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่นำามาใช้สำาหรับใส่อาหาร
(พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม แก้ว ไม้ กระดาษ
แข็งกระดาษ และโฟม), วัตถุประสงค์ของการห่อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร, คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในการ
ห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นขยะมูลฝอยในสิ่ง
แวดล้อม, วิธีการลดขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารในสิ่ง
แวดล้อม, การปรับเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

จุดเชื่อมโยง

คำาค้น

ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ

รีไซเคิล ความปลอดภัยทางอาหาร อายุการเก็บรักษา

การสร้างวัตถุประสงค์ใหม่ การย่อยเยื่อ (HYDROPULPING)

ระดับ

มัธยมศึกษา

ประเภทกิจกรรม

โครงการ การทดลอง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง/การสังเกตการณ์

จำานวนผู้ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยวหรือกลุ่ม(3-5 คน) ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมที่เลือก 

รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้แบบทางไกล/การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระยะเวลาทำากิจกรรม

30 นาที - 2 วัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เลือก

บทนำา

การจำาแนกกลุ่มวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ, เมื่อประสบปัญหากับเงื่อนไขบางประการให้เปลี่ยน
ชนิดวัสดุ, พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุว่าเป็นมีประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางชีวภาพและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์อาหารมีรูปแบบและ
ขนาดหลากหลาย วัสดุบางประเภทถูกเลือกมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารจากเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อหลีก
เลี่ยงการปนเปื้อนและการเน่าเสีย รวมถึงเพื่อไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ และการบริโภค 

กิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ จากหลายกช่วงอายุได้ศึกษาวัสดุที่ใช้สำาหรับห่อหรือบรรจุอาหาร เด็ก ๆ จะได้
จำาแนกหรือแบ่งกลุ่มของวัสดุบรรจุภัณฑ์ตามคุณลักษณะตามการรับรู้และสังเกตของพวกเขา (ลักษณะพื้นผิว
 การให้ของเหลวซึมผ่านได้ ประเภทของวัสดุ เป็นต้น) และให้เหตุผลประกอบการเลือกคัดแยก ต่อไป พวกเขา
จะได้พิจารณาบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้และจำาแนกบรรจุภัณฑ์ที่พวกเขาเห็นอย่างละเอียดขึ้น โดยอิงจากวัสดุที่
ผลิตบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งอาหารที่อยู่ภายในห่อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ หลังจากนั้น พวกเขาจะเข้าใจว่าอาหารที่
คล้ายคลึงกันอาจจะถูกห่อไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบเดียวกัน (ยกตัวอย่าง เช่น นมช็อคโกแลตและน้ำาผลไม้มักจะถูก
บรรจุไว้ในกล่องกระดาษ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เช่น กาแฟหรือซีเรียลในปริมาณที่น้อยอาจถูกห่อไว้ในถุง
ห่อเล็ก ๆ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ หรือห่อพลาสติก หากเป็นเครื่องปรุงจะมีการบรรจุไว้ในขวดพลาสติกหรือขวด
แก้ว มันฝรั่งทอดจะอยู่ในกระป๋องกระดาษแข็งหรือในซองอลูมิเนียมฟอยด์ที่ปิดปากถุงไว้สนิท เป็นต้น) จากนั้น
เด็ก ๆ จะสามารถเปิดดูผลิตภัณฑ์ได้ โดยอาจเป็นนมหรือน้ำาผลไม้ที่อยู่ในกล่อง (และสามารถลองดื่มได้อีกด้วย
) ต่อมาให้เด็ก ๆ ตรวจสอบดูความแตกต่างของวัสดุที่อยู่ด้านในกล่องและด้านนอกกล่อง จากนั้น พวกเขาจะได้
ข้อสรุปว่าการห่อบรรจุภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใส่ไว้ด้านใน อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังประกอบด้วยวัสดุอีกหลายชั้น
 เด็ก ๆ ยังสามารถตรวจดูห่อบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่ประกอบด้วยวัสดุหนึ่งหรือสองประเภท (เครื่องดื่ม มายอง
เนส หรือเครื่องปรุงต่าง ๆ ก็อาจบรรจุอยู่ในขวดแก้วที่ปิดด้วยฝาโลหะ เป็นต้น)

จากนั้น ลองเชิญชวนให้เด็ก ๆ ทดสอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันของวัสดุเพื่อหาสี น้ำาหนัก พื้นผิว ความทนทาน
 ความอ่อนตัว การให้ของเหลวซึมผ่านได้ และสมบัติอื่น ๆ และอาจพิจารณาว่าวัสดุเหล่านี้จะนำาไปใช้เป็นห่อบรรจุ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบด้านในจากการปนเปื้อนและการเน่าเสีย อีกทั้งสะดวกต่อการขนส่ง 
การจัดเก็บ และปลอดภัยต่อการบริโภคได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม การสังเกตการณ์และการเรียนรู้ของผู้เรียนในครั้งนี้อ้างอิงมาจากภาพยนตร์ พวกเขาจะได้ข้อสรุป
ว่าบรรจุภัณฑ์มากมายอาจถูกทิ้งไว้ในหลุมฝังกลบหรือถูกปล่อยทิ้งลงทะเล และอาจต้องใช้เวลานานในการย่อย
สลาย ดังนั้น สิ่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล ผู้เรียนที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
อาจเลือกทำากิจกรรมขั้นต่อไปในการค้นหาชั้นต่าง ๆ ของกล่องเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วผ่านการทดลองที่เรียกว่า 
“การย่อยเยื่อ” หรือ hydropulping การทดลองนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ถูก
ผลิตขึ้นจากการรวมกันระหว่างวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้และวัสดุที่ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ

เพื่อสร้างความท้าทาย ผู้เรียนจะได้ทำาโครงการออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่สำาหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
 และอาจนำากิจกรรมไปต่อยอดเป็นการดัดแปลง และ/หรือ ดำาเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อขยายการใช้งาน
บรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนอาจเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เช่น กระเป๋าและกระเป๋าเงินที่ทำา
มาจากแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ งานศิลปะแก้วและแจกันที่ทำามาจากขวดและกระป๋องอลูมิเนียม และกระทงหรือของ
ตกแต่งลอยน้ำาที่ทำาจากขวดน้ำาพลาสติก เป็นต้น    
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1. วัสดุประเภทใดถูกนำามาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
2. ผู้เรียนสังเกตเห็นว่าวัสดุท่ีนำามาใช้ห่อผลิตภัณฑ์อาหารมีก่ีชนิด และลองหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีวัสดุห่อบรรจุภัณฑ์หลายประเภท
3. อะไรคือคุณสมบัติของวัสดุเหล่าน้ีในการนำามาทำาเป็นบรรจุภัณฑ์
4. ทำาไมผู้ผลิตสินค้าชนิดน้ีจึงตัดสินใจเลือกห่อผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีน้ี อะไรคือข้อดีของการใช้วัสดุเหล่าน้ี
5. อะไรคือข้อเสียของการใช้วัสดุเหล่าน้ี
6. การใช้วัสดุเหล่าน้ีเกิดผลอย่างไรกับส่ิงแวดล้อม ในเม่ือทุกคนต้องใช้วัสดุเหล่าน้ี เราจะสามารถรีไซเคิลมันได้หรือไม่
7. ให้ผู้เรียนลองคิดหาวิธีอ่ืนท่ีจะสามารถห่อผลิตภัณฑ์อาหารน้ีได้เช่นเดียวกัน
8. ผู้เรียนพอจะรู้จักผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ ในตลาดท่ีใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ หากมี โปรดอธิบายวิธีการห่อ
9. มีวิธีใดบ้างท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ให้วัสดุบรรจุภัณฑ์จำานวนมากเหล่าน้ีกลายเป็นของเสียในหลุมฝังกลบ แม่น้ำา และทะเลของเรา

บรรจุภัณฑ์อาหารมีหลายรูปแบบและหลายขนาด 
และประกอบด้วยวัสดุท่ีแตกต่างกัน วัสดุท่ีใช้โดยท่ัวไป ได้แก่ 
กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก แก้ว โลหะอลูมิเนียม และโฟม

กิจกรรมข้ันพ้ืนฐาน: ห่อแล้วไปไหน? ตอนท่ี 1 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายและสร้างความสนุกสนานด้วยการให้ผู้เรียนได้ลองสังเกตวัสดุที่ถูกนำาไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถได้พัฒนาทักษะในการจำาแนก
วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผ่านการสังเกตคุณสมบัติทางกายภาพ รวมถึงได้พิจารณาว่า เหตุใดจึงใช้วัสดุเหล่านี้มาห่อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ผู้เรียนจะได้ลงมือทำากิจกรรมโดยการเลือกว่า
วัสดุใดที่เหมาะสมต่อการนำาไปทำาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่พวกเขามี 

ประเภทของกิจกรรม
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง ที่เกี่ยวข้องการสะสมรวบรวม การจำาแนก การสังเกตการณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุต่าง ๆ และการตั้งข้อสรุปว่า เหตุใด
วัสดุบางอย่างจึงถูกนำาไปใช้สำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อาจนำาไปต่อยอดสู่การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นไปได้ หากขยะจากบรรจุ
ภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกนำาไปรีไซเคิล รียูส(การใช้ซ้ำา) หรือกำาจัดทิ้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกสำาหรับผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปที่นำาบรรจุภัณฑ์ใส่นม (บรรจุภัณฑ์ที่ปลอด
เชื้อหรือนมกล่อง) มาเข้ากระบวนการ “การย่อยเยื่อ” หรือ “hydropulping” เพื่อให้ผู้เรียนได้สำารวจชั้นต่างๆของวัสดุที่อยู่ในห่อบรรจุภัณฑ์นี้ได้ และจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมา 
นักเรียนจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์อาหารที่ถูกบริโภคแล้วและกำาลังถูกทิ้ง เพื่อนำาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

คำาถามนำาเข้ากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์
• ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีห่อด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายจากในห้องครัว (กล่องน้ำา ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ซองใส่น้ำาตาล/ครีมเทียม/กาแฟ/ผงช็อคโกแลต/ข้าวโอ๊ต ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอยู่ในห่อ

พลาสติก มันฝร่ังทอดท่ีอยู่ในซองหรือในกระป๋องกระดาษ เป็นต้น)

ห่อแล้วไปไหน?
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1. รวบรวมผลิตภัณฑ์อาหาร 6 อย่าง จากในห้องครัว
2. แบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากลักษณะท่ีผู้เรียนมองเห็น
3. อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่ม (ให้กับเพ่ือนหรือพ่ีน้องในครอบครัวฟัง) ว่าทำาไมถึงจัดกลุ่มด้วยวิธีน้ี
4. สังเกตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และตรวจดูลักษณะวัสดุท่ีนำามาทำาบรรจุภัณฑ์น้ีว่าทำามาจากอะไร
5. ตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่บนฉลากเก่ียวกับวัสดุทำาบรรจุภัณฑ์และส่ิงท่ีอยู่ข้างใน หรือวิธีการกำาจัด บรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง มีคำาแนะนำาเก่ียวกับการเก็บรักษา วันท่ีหมดอายุ และข้อมูลทาง 
    โภชนาการหรือไม่
6. ค้นหาข้อมูลความหมายของสัญลักษณ์ท่ีผู้เรียนอาจพบเจอได้บนฉลาก
7. และในตอนน้ี ผู้เรียนลองสำารวจลักษณะของวัสดุท่ีนำามาทำาบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อธิบายเท่าท่ีผู้เรียนรู้ เห็น และรู้สึก (แข็ง น้ำาหนักเบา กันน้ำาได้ ทนทาน เน่าสลายได้ เป็นต้น) 

    กรอกข้อมูลลงในตารางด้านล่าง (คอลัมน์ท่ี 1-5)

 

1. ผลิตภัณฑ์อาหาร 2. วัสดุท่ีใช้
ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. ข้อมูลบนฉลากเก่ียว
กับวัตถุดิบท่ีอยู่ข้างใน 

4. ข้อมูลบนฉลากเก่ียว
กับวัสดุทำาบรรจุภัณฑ์/
วิธีการกำาจัด

5. คุณสบัติของวัสดุทำา
บรรจุภัณฑ์ท่ีสังเกตเห็น
หรือรู้จัก (วัสดุอาจมี
มากกว่า 1 อย่าง)

6. แนะนำาวัสดุทางเลือก
ท่ีสามารถนำามาทำาเป็น
บรรจุภัณฑ์ 
(อาจมีมากกว่า 1 อย่าง)

กิจกรรมข้ันสูง (ป.5-ม.4): ห่อแล้วไปไหน(ได้อีก)? - ตอนท่ี 2 
วัสดุอุปกรณ์:

• กล่องนมเปล่าตัดแบ่งคร่ึง
• ถ้วยขนาดใหญ่ท่ีใส่น้ำาไว้
• ข้ันตอนดำาเนินการ:

วันท่ี 1
1. นำาช้ินส่วนคร่ึงหน่ึงของกล่องมาจุ่มไว้ในน้ำา
2. แช่กล่องไว้ในน้ำาโดยท้ิงไว้ข้ามคืน
3. วาดแผนภาพส่วนต่าง ๆ ของกล่องนมท่ียังแห้งอยู่ ระบุช้ันต่าง ๆ

ขั้นตอนทำา

ห่อแล้วไปไหน?
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ผู้เรียนอาจเสนอวิธีการอ่ืน ๆ ในการนำาวัสดุบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพ่ือผลิตส่ิงของท่ีพวกเขาสามารถใช้งานหรือขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ (เช่น หม้อหรือกระถางปลูกต้นไม้จากขวดพลาสติกหรือกระป๋อง
โลหะ ถุงเพาะกล้าต้นไม้จากซองใส่มันฝร่ังทอดและแผงไข่ ถุงใส่ของขวัญ กล่องใส่ดินสอ ของตกแต่ง เคร่ืองประดับแฟช่ัน ผลงานศิลปะเพ่ือนำาไปตกแต่ง เป็นต้น)

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

ผู้เรียนคิดว่ามีวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใดท่ีสามารถนำามาใช้แทนวัสดุท่ีผู้เรียนคิดว่าไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และผู้เรียนจะมีส่วนช่วยในการลดขยะท่ีมาจากวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่าน้ีได้อย่างไร?

วันท่ี 2
1. สังเกตกล่องท่ีถูกแช่อยู่ในน้ำา
2. วาดแผนภาพของส่วนประกอบของกล่องท่ีแช่ค้างคืนอยู่ในน้ำา ระบุช้ันต่าง ๆ
3. ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไร ช้ันต่าง ๆ ของวัสดุแยกออกจากกันหรือไม่ หากใช่ ผู้เรียนเห็นก่ีช้ันและผู้เรียนจะทำาอะไรกับช้ันพวกน้ีได้บ้าง; หากไม่ใช่ เพราะเหตุใด
4. จากผลการทดลอง ผู้เรียนจะสรุปข้อมูลเก่ียวกับแนวคิด “การย่อยเย่ือ” น้ีอย่างไร ผู้เรียนคิดว่าการทดลองข้ันพ้ืนฐานน้ีจะสามารถนำาไปพัฒนาต่อได้หรือไม่ (ผู้เรียนจะทำาอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์

ท่ีดีข้ึน) ผู้เรียนคิดว่าวิศวกรจะต้องพิจารณาส่ิงใดบ้างเพ่ือให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นประโยชน์
5. ผู้เรียนลองสมมติบทบาทเป็นวิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์และออกแบบตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม “อย่างสมบูรณ์แบบ” ให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงท่ีบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม (อาจเป็นส่ิงของท่ีมีอยู่แล้วในห้องครัว) ให้ผู้เรียนอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ชนิดน้ันและบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีผู้เรียนต้องการแนะนำา (หาก
เป็นไปได้) และอธิบายว่าเหตุใดบรรจุภัณฑ์ใหม่น้ีจึงเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมมากกว่า อธิบายข้อดีและข้อเสียของ “บรรจุภัณฑ์ใหม่” โดยเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม นำาเสนอโครงการของผู้เรียน
และอัดเป็นคลิปวิดีโอ จากน้ันเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียของผู้เรียนเอง

ขอ้มลูเพ่ือการอภปิราย

การต่อยอดกิจกรรม

แหล่งที่มา

ผู้แต่ง

ห่อแล้วไปไหน?


