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ใบความรูเร่ือง วัสดุในชีวิตประจําวัน 

การใชวัสดุในชีวิตประจําวัน  

 วัสดุ คือ ส่ิงท่ีนํามาใชทําส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ วัสดุมีหลายชนิด วัสดุแตละชนิดมีสมบัติบาง

ประการเหมือนกัน และอาจมีสมบัติบางประการแตกตางกัน 

 ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ท่ีเราใชอยูในชีวิตประจําวัน เชน กระเปา เส้ือผา โตะ เกาอี้ กระทะ หมอ

หุงขาว เปนตน ส่ิงของตางๆ เหลานี้ทํามาจากวัสดุหลายชนิด บางอยางทําจากวัสดุชนิดเดียว เชน 

ยางลบทํามาจากยาง บางอยางทํามาจากวัสดุหลายชนิด เชน กระทะ ทํามาจากวัสดุ ๒ ชนิด คือ 

โลหะกับพลาสติก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมท่ี ๑ 

 สํารวจส่ิงของในบานของตนเองวามีส่ิงใดท่ีทําจากวัสดุท่ีกําหนดบาง แลวบันทึกผลการ

สํารวจลงในตาราง  

 

ชนิดของวัสด ุ สิ่งของที่สํารวจพบ 

พลาสติก  

 

แกว  

 

ไม  

 

เซรามิก 

(ดินเผา กระเบ้ือง) 

 

 

โลหะ  

 

วัสดุท่ีนํามาใชประโยชนนั้น มีท้ังท่ีทําจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห 

วัสดุธรรมชาติ  ไดจากส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติท้ังจากส่ิงมีชีวิต และส่ิงไมมีชีวิต เชน ไม ยาง ดิน

เหนียว ขนสัตว หนังสัตว หิน กรวด ทราย เปนตน 

วัสดุสังเคราะห  เกิดจากกระบวนการทางเคมี เชน พลาสติก โฟม ยางสังเคราะห เสนใย

สังเคราะห กระเบ้ืองยาง เปนตน 

สมบัติของวัสด ุ

 

 

การนําความรอน ความยืดหยุน การนําไฟฟา 

ความแข็ง ความหนาแนน ความเหนียว 

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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        การนําความรอน หมายถึง การถายโอนความรอนผานตัวกลางท่ีเปนของแข็งจากตําแหนง

ท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสูตําแหนงท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา โดยวัสดุตัวกลางไมไดเคล่ือนท่ี 

สมบัติการนําความรอนของวัสด ุ

  นําความรอน      ไมนําความรอน 

 

 

   

  ตัวอยางวัสดุ      ตัวอยางวัสดุ 

 

 

 

  ประโยชน      ประโยชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุท่ีความรอนผานไดดี 

เรียกวา ตัวนําความรอน 

วัสดุท่ีความรอนผานได ไม ดี

หรือผานไมได  เรียกวา ฉนวน

ความรอน 

เงิน                 เหล็ก 

ทองแดง           อะลูมิเนียม 

ทองเหลือง 

ผา                   ไม 

ยาง                 กระเบ้ือง 

พลาสติก 

ใชทําภาชนะหุงตม ในสวนท่ี

ตองการใหรอนเร็ว 

ใชเปนสวนประกอบของ

ภาชนะหุงตมในสวนท่ีไม

ตองการใหมีความรอน 
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        ความยืดหยุน หมายถึง ลักษณะท่ีวัสดุนั้นเมื่อไดรับแรงกระทํา รูปรางหรือขนาดของวัสดุ

จะเปล่ียนไป และเมื่อหยุดออกแรงกระทํา วัสดุนั้นสามารถคืนสูรูปรางและขนาดเดิมได 

กิจกรรมท่ี ๒ 

ชนิดของวัสด ุ
ความยาว (ซม.) 

เร่ิมตน ขณะดึง หลังจากปลอย 

ลูกโปง .................................. .................................. .................................. 

พลาสติก .................................. .................................. .................................. 

ยางยืด .................................. .................................. .................................. 

         

 การนําไฟฟา หมายถึง สมบัติท่ียอมใหกระแสไฟฟาสามารถถายโอนผานวัสดุชนิดนั้นได 

 วัสดุตางชนิดกันมีสมบัติการนําไฟฟาแตกตางกัน วัสดุท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี 

เรียกวา ตัวนําไฟฟา  และวัสดุท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดไมดีหรือไมยอมใหกระแสไฟฟา

ผานได เรียกวา ฉนวนไฟฟา 

 - ตัวนําไฟฟา  ไดแก วัสดุท่ีเปนโลหะตางๆ เชน เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม จึงนําวัสดุ

เหลานี้มาทําอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา เชน นําทองแดงมาทําสายไฟฟา เปนตน 

 - ฉนวนไฟฟา ไดแก วัสดุท่ีไมใชโลหะ เชน ไม พลาสติก ยาง แกว จึงนําวัสดุเหลานี้มาทํา

อุปกรณปองกันไฟฟาดูด เชน นําพลาสติกมาทําท่ีหุมปล๊ักไฟฟา เปตน 

กิจกรรมท่ี ๓ 

วัตถ ุ วัสดุที่ใชทําวัตถ ุ นําไฟฟา ไมนําไฟฟา 

ลูกกุญแจ  ...................................  ...................................  

ยางลบ  ...................................  ...................................  

ชอนโลหะ  ...................................  ...................................  

ดินสอ  ...................................  ...................................  

คลิปหนีบกระดาษ  ...................................  ...................................  

เงินเหรียญ ...................................  ...................................  ...................................  

ปลอกปากกา ...................................  ...................................  ...................................  

 

....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 

....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 

....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................

 ....................................
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        ความแข็งของวัสดุ หมายถึง ความทนทานตอการตัดและขูดขีด วัสดุท่ีมีความแข็งมาก

จะสามารถทนทานตอการขีดขวนไดมาก และเมื่อถูกขีดขวนจะไมเกิดรอยบนวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๔ 

การทดลอง ผลการสังเกต 

๑. ใชกอนยางลบถูบนไมบรรทัด  

๒. ใชกอนยางลบถูบนฝาจีบ  

๓. ใชขอบไมบรรทัดขูดกอนยางลบ  

๔. ใชขอบไมบรรทัดขูดบนฝาจีบ  

๕. ใชฝาจีบขูดบนไมบรรทัด  

๖. ใชฝาจีบขูดบนกอนยางลบ  

 

        ความหนาแนน หมายถึง ปริมาณของมวลสารท่ีมีอยูใน ๑ หนวยปริมาตร มีหนวยเปน 

กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 

 ความหนาแนนเปนสมบัติประการหนึ่งของวัตถุ ซึ่งทําใหวัตถุแตละชนิดท่ีมีขนาดเทากันมี

มวลตางกัน เพราะเนื้อของสารมีความหนาแนนไมเทากัน 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

** ฟองน้ําและดินน้ํามัน มีขนาดเทากัน แตฟองน้ํามีความหนาแนนนอยกวา เพราะเนื้อมีรูพรุน 

สวนดินน้ํามันมีความหนาแนนมากกวา เพราะเนื้อมีความแนน ** 

 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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การหาคาความหนาแนนของวัสดุ 

   ความหนาแนน    =       มวล 

 

 

  การหาคามวลและปริมาตรของวัตถุ 

 

การหาคามวลของวัตถุ 

 - ทําไดโดยนําวัตถุไปชั่งเพื่อหาคามวล คาของมวลมีหนวยเปน กรัม/กิโลกรัม  
 

การหาปริมาตรของของแข็ง 

 - การหาปริมาตรของของแข็ง ทําไดโดยใชวิธีแทนท่ีน้ํา  

 - ถาของแข็งมีรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก หาปริมาตรไดโดยใชสูตร ดังนี้  

 

 

       

 

กิจกรรมท่ี ๕ 

๑.       ๒.  

 

 

 

 

 

 

ปริมาตร 

มวล มีหนวย เชน กรัม 

ปริมาตร  มีหนวย เชน 

ลูกบาศกเซนติเมตร 

กวาง  x  ยาว  x  สูง  =  ปริมาตรของวัตถุ 

กอนอิฐมีมวล ๕๐ กรัม 

มีปริมาตร...............................ลบ.ซม.  

ความหนาแนนของกอนอิฐมีคา

เทากับ................................................  

กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 

แผนไมมีมวล ๒๔ กรัม 

มีปริมาตร...............................ลบ.ซม.  

ความหนาแนนของแผนไมมีคาเทากับ

................................................  

กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
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        ความเหนียว หมายถึง ความสามารถในการรับน้ําหนักของวัสดุ พิจารณาจากการดึงยืด

ใหเปนเสน หือ การตีแผใหเปนแผนบางได 

กิจกรรมท่ี ๖ 

จํานวนถุงทราย การเปลี่ยนแปลงของวัสด ุ

เสนเอ็น เสนดาย เชือกฝาง 

๑    

๒    

๓    

กิจกรรมท่ี ๗ 

สิ่งของ 
ชนิดของวัสด ุ

ไม โลหะ แกว ผา พลาสติก ยาง อ่ืนๆ 

๑. ลูกกุญแจ        

๒. เส้ือกันฝน        

๓. ยางลบ        

๔. เงินเหรียญ        

๕. หมอ        

๖. ลูกบอล        

๗. หนังสือ        

๘. ตูเส้ือผา        

๙. ลูกโปง        

๑๐. แกวน้ํา        

  

 

 

 

...................................

 

...................................

 

...................................

 

...................................

 ...................................

 ...................................

 

...................................

 ...................................

 

...................................
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             การเลือกใชวัสด ุ

 เราทราบมาแลววา วัสดุแตละชนิดอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกัน และมีสมบัติเฉพาะ

แตกตางกัน การนําวัสดุมาใชผลิตเปนส่ิงของตางๆ จึงตองรูจักเลือกใชวัสดุท่ีมีสมบัติตามท่ีผูผลิต

ส่ิงของตองการ เพื่อใหไดส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมีคุณภาพ 

 วัสดุตางๆ ท่ีคนนํามาใชประโยชนนั้น มีท้ังวัสดุท่ีทําจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหซึ่ง

อาจนํามาใชประโยชนโดยตรงหรือนํามาแปรรูป เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน 

ตัวอยาง การนําวัสดุตางๆ มาใชงาน 

ชนิดของวัสด ุ สมบัติของวัสด ุ การใชประโยชน 

ยาง มีความยืดหยุนสูง - นํามาทําของเลนเด็ก ยางรัดของ ยาง

รถยนต 

โลหะ เชน เหล็ก 

เหล็กกลา 

มีความแข็ง ทนทาน รีดเปนเสน 

ตีเปนแผนได 

- ใชทําวัสดุกอสราง อุปกรณและ

เคร่ืองมือชาง 

- ใชทํามีด เสนลวด มุงลวด 

ดินเหนียว มีความเหนียว - ใชปนภาชนะตางๆ เชน โอง กระถาง 

ถวยชาม  

โลหะ เชน 

อะลูมิเนียม 

นําความรอนไดดี - ใชทําภาชนะหุงตม เชน กระทะ หมอ 

โลหะ เชน 

ทองแดง 

นําไฟฟาไดดี - ใชทําอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟ 

พลาสติก ไมนําความรอน 

ไมนําไฟฟา 

- ใชทําหูหมอ หูกระทะ ดามทัพพี 

- ใชทําสวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟา 

ปองกันไฟฟาดูด เชน ใชหุมสายไฟ สวิตช

ไฟ 

 

 

 

 

 


