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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จุดประสงค์ 1.อธิบายวิธีการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้
การอนุ รั ก ษ์ (Conservation) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม คื อ ปรั ช ญาของการจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ไม่ทาให้เกิดความเสื่อมโทรม ความสูญเสีย หรือหมดสิ้นไป
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทาได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กร
และระดับประเทศ ที่สาคัญ
ลาดับ
หลักการ
1 การใช้อย่าง
ประหยัด
2 การนากลับมา
ใช้ซ้าอีก
3
4
5
6

การบูรณะ
ซ่อมแซม
การบาบัดและ
การฟื้นฟู
การใช้สิ่งอื่น
ทดแทน
การเฝ้าระวัง
ดูแลและ
ป้องกัน

รายละเอียดการดาเนินงาน
การใช้เท่าที่มีความจาเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนามาใช้ซ้าได้อีก เช่น ถุงพลาสติก
กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ
นากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทาเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็น
การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทาลายสิ่งแวดล้อมได้
สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชารุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะ
ซ่อมแซม ทาให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
การบาบัดน้าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน้าสาธารณะ ส่วนการฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การ
ปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่
เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้า คูคลอง การจัดทาแนวป้องกันไฟป่า
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2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทาได้ ดังนี้
ลาดับ
หลักการ
1 การพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน
2
3

4
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รายละเอียดการดาเนินงาน
สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชน
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ และความจาเป็ นในการอนุรักษ์ เกิด
ความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
การใช้มาตรการทาง
การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สังคมและกฎหมาย
และสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆกลุ่ ม ชมรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ส่งเสริมให้ประชาชนใน ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาให้ ค งสภาพเดิ ม ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสื่ อ มโทรม เพื่ อ
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน ประโยชน์ในการดารงชีวิตในท้องถิ่นของตนสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
การอนุรักษ์
ความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ในการปกป้ อ ง คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศมาจัดการวางแผนพั ฒ นา การ
ค้นหาวิธีการและพัฒนา พัฒ นาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การ
เทคโนโลยี
ค้ น คว้ า วิ จั ย วิ ธี ก ารจั ด การ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
การกาหนดนโยบาย
การอนุรักษ์และพัฒ นาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวเพื่อเป็น
และวางแนวทางของ
หลักการให้ ห น่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและนาไป
รัฐบาล
ปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการใช้ทรัพยากรโดยหลักแนวคิด 7R
1. Rethink (คิดใหม่) เป็นการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม
ไม่ได้ทาตามกระแสแต่อย่างเดียว แต่ทาจากใจหรือจากจิตสานึกที่ดี เช่น
1.1 การซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. Reduce (ลดการใช้) เป็นการลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จาเป็นหรือนามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
2.1 ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าหวายเลิกง้อถุงพลาสติก
2.2 ใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตลดการใช้โฟม
2.3 ใช้แก้วน้าส่วนตัวงดใช้แก้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
2.4 พยายามอย่าใช้กระดาษสิ้นเปลือง ควรพิมพ์และถ่ายเอกสารเท่าที่จาเป็น จะช่วยลดการ
ตัดต้นไม้และลดพลังงานในการผลิตได้
2.5 ลดเว้นขอบกระดาษลงจากมาตรฐาน เช่น การลดขอบเอกสารด้านซ้ายจาก 3.175 ซม.
เป็น 2.5 ซม. และขอบขวาจาก 3.175 ซม. เป็น 1.25 ซม.สามารถใช้พื้นที่กระดาษเพิ่มได้มากขึ้นถึง 27%
2.6 ลองลดปริมาณน้าในถังชักโครก ด้วยการใส่ก้อนอิฐหรือขวดน้าไปแทนที่น้า
2.7 ปิดน้าเสมอเมื่อเลิกใช้งาน ร่วมกันสอดส่องไม่ให้น้าเปิดไหลทิ้งก่อนจะออกจากห้องน้า
2.8 รินน้าดื่มให้พอดี และดื่มให้หมดทุกครั้ง หากดื่มน้าเหลือนามาใช้รดน้าต้นไม้ หรือ
รวบรวมเพื่อทาความสะอาดสิ่งต่างๆ
2.9 ใช้แก้วน้าตอนแปรงฟันและล้างหน้า เนื่องจากการแปรงฟันโดยใช้น้าจากแก้วจะใช้น้า
เพียง 0.5 – 1 ลิตร แต่หากปล่อยน้าไหลออกจากก๊อกตลอดเวลาจะใช้น้าถึง 20-30 ลิตร
2.10 เลือกใช้ฝักบัวอาบน้าและปิดน้าในขณะที่ถูสบู่จะใช้น้าเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดอาจ
ใช้ถึง 90 ลิตร แต่ถ้าใช้อ่างอาบน้าต้องใช้น้าถึง 110 – 200 ลิตร เลยทีเดียว
2.11 ล้างผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้าเพียงพอดีกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก
ประหยัดน้าได้มากกว่า 50%
2.12 ทานอาหารให้เต็มอิ่ม แต่อย่าเหลือทิ้ง อย่าเหลือขว้าง เพราะกว่าจะเป็นอาหาร ต้อง
ใช้พลังงานในการผลิต
2.13 สนับสนุนการซื้อสินค้าในท้องถิ่นช่วยลดเชื้อเพลงในการขนส่งและช่วยพ่อค้าแม่ค้า
แถวบ้านให้มีงานทา
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3. Reuse (ใช้ซา) เป็นการนากลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกครั้ง หรือหลายๆครั้ง เช่น
3.1 แยกประเภทกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมกระดาษดีนามาใช้
พิมพ์ใหม่เป็นกระดาษ 2 หน้าสาหรับเอกสารร่าง กระดาษยับนามาตัดเป็นกระดาษโน้ต กระดาษ 2 หน้าทา
เป็นถุงใส่ของ
3.2 บริจาคสิ่งของที่เลิกใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน
3.3 ประกวดนวัตกรรมนาขยะกลับมาใช้ซ้า เช่น การนากระดาษมาเป็นซองใส่ยา ฯลฯ
3.4 ใช้ถุงพลาสติกซ้าหลายๆครั้งตามสภาพความเหมาะสม
4. Recycle (นากลับมาใช้ใหม่ )เป็นการนาวัสดุที่หมดที่หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพ
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนากลับมาใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
4.1 คิดก่อนทิ้งว่าขยะช่วยกันแยกประเภทขยะเพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิลมากที่สุดและเพื่อช่วย
ลดขั้นตอนและลดพลังงานในการกาจัดขยะ เนื่องจากขยะแต่ละชนิดมีวิธีการกาจัดที่ไม่เหมือนกัน
4.2 สร้างธนาคารขยะที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 คัดแยกขยะประเภทกระดาษ แก้ว โลหะเพื่อการนากลับไปรีไซเคิลได้ไม่รู้จบ
4.4 คัดแยกขยะประเภทกล่องนมเพื่อบริจาคนาไปผลิตแผ่นกรีนบอร์ด
5. Repair (ซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋องพลาสติก ที่แตกร้าวหรือ
เป็นรูใช้กาวประสานหรืออุดรูเหล่านั้นมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมทาให้อายุการใช้งานนานขึ้น การกลายเป็นขยะก็
ยืดเวลาออกไป
6. Reject (ปฏิเสธ) เป็นการปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้งหรือการนาเข้าจากแดนไกล หรือ
การปฏิเสธใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาลายโลก เช่น พลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร
7. Return ( ตอบแทน ) เป็นการตอบแทนสิ่งที่พวกเราได้ทาลายไปคืนสู่โลก เช่น ปลูกต้นไม้กัน
เยอะ ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนแก่โลก ช่วยโลกสดใส ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลกร้อน
การนาหลัก 7R มาใช้ในชีวิตประจาวันนอกจากจะไม่ทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
สินค้าใหม่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการลดใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรและช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของตนเองอีกด้วย
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชีแจง 1. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางาน
อย่างคุ้มค่า (7R)

การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
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