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ก 

คํานํา 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายน้ี เป็นสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมที่กําหนดไว้ในชุดวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะประสบการณ์ที่จําเป็นในวิชาวัสดุศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กิจกรรมที่กาํหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนในแต่
ละเรื่องโดยกิจกรรมจะประกอบด้วย  
   1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซ่ึงกิจกรรม
นี้จะมีแนวทางเฉลยคําตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายเล่ม  
   2. กิจกรรม การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

3. กิจกรรม การค้นคว้า และแสดงความคิดเห็น 
   4. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากท้องถ่ิน 
  สํานักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบ ปฏิบัติ  
และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะประสบความสําเร็จ       
ในการศึกษาได้  

 
 

สํานักงาน กศน.  
 



ข 

คําช้ีแจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูน้ี ใชควบคูกับชุดวิชาวัสดุศาสตร 3 พว32024 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน 

และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลมของชุดวิชา หลักจากน้ันผูเรียนศึกษาเน้ือหา   

ในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู และใหทํากิจกรรมทายเรื่องของแตละหนวยลงในสมุดบันทึก

กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนสามารถตรวจแนวคําตอบจากเฉลยทายเลมของชุดวิชา หากผูเรียน

ทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ัน ใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมเรียนรู

ซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมื่อทํากิจกรรมการเรียนรูครบทุกหนวยแลว ใหทําแบบทดสอบ    

หลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมของชุดวิชา 

 ในการทํากิจกรรมการเรียนรูน้ี ผู เรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวน      

ทุกกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูของผู เรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรู         

ที่คาดหวังของชุดวิชานี้ 



ค 

สารบัญ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ม.ปลาย 
 

คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดให้ความหมายของคําว่า “วัสดุศาสตร์” ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับส่ิงมีชีวิต 
ข. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับไม่มีส่ิงมีชีวิต 
ค. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับส่ิงที่อยู่รอบตัวเรา 
ง. เป็นการศึกษาองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัวัสดุ ที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการ

ออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  
 

2. ข้อใดคือการแบ่งประเภทของวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
ก. โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
ข. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
ค. เหล็ก พลาสติก แก้ว 
ง. ธาตุ สารประกอบ 

 
3. อัลลอยด์(Alloys) หมายถึงข้อใด 

ก. โลหะหนัก 
ข. โลหะผสม 
ค. กึ่งโลหะ 
ง. อโลหะ 

 
4.  วัสดุพอลิเมอร์ส่วนใหญ่มีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ 

ก.  เหล็ก  
ข.  คาร์บอน  
ค.  ไนโตรเจน 
ง.  ออกซิเจน 
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5.  ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์ในการจําแนกวสัดุประเภทพอลิเมอร์ 
ก. พิจารณาตามมอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบ 
ข. พิจารณาตามลักษณะการใช้งาน 
ค. พิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัว 
ง. พิจารณาตามแหล่งกําเนิด 
 

6.  วัตถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบของเซรามิกส์ที่ทําให้เกิดความแข็งแรงไม่โค้งงอ คือข้อใด 
 ก.  ดิน 
 ข.  ควอตซ์ 
 ค.  แร่โดโลไมต์ 
 ง.  สารประกอบออกไซต์ 
 
7.  ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของวัสดุประเภทโลหะ 
 ก.  นําความร้อนได้ดี 
 ข.  จุดหลอมเหลวตํ่า 
 ค.  ดึงเป็นเส้นได้ 
 ง.  ผิวเป็นมนัวาว 
 
8.  เพราะเหตุใดวัสดุประเภทโลหะจึงเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดี 
 ก.  มีอิเล็กตรอนอยู่นิ่งในใจกลางของโลหะ 
 ข.  มีไอออนบวกส่ันสะเทือนด้วยความถี่สูง 
 ค.  มีอิเล็กตรอนเคล่ือนที่ได้ง่ายไปท่ัวทั้งก้อนของโลหะ 
     ง.  เพราะโลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูง ยิ่งนําไฟฟ้าได้ดี 
 
9.  สมบัติการนําความร้อนของพอลิเมอร์ นํามาใช้ประโยชน์ในข้อใด 

ก.  ชิ้นส่วนเครือ่งยนต์ 
ข. ทําฉนวนกันความร้อน 
ค. ทําภาชนะสําหรับใช้ทําอาหาร 
ง.  ภาชนะท่ีใชหุ้งต้มที่ใช้กับแหล่งให้พลังงานบางอย่าง เช่น เตาอบ เตาไมโครเวฟ 
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10.  ด้วยสมบัติด้านการเป็นฉนวนควบคู่ไปกับการทนความร้อนสูงของเซรามิกส์ ทําให้นาํมาใช้
ประโยชน์หลายอย่างยกเวน้ในข้อใด 

ก.  สร้างเครื่องยนต์ 
ข.  เตาหลอมเหล็กกล้า 
ค.  ผนังกระสวยอวกาศ 
ง.  ทําภาชนะสําหรับใช้ทําอาหาร 

 
11.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากวัสดุที่มนุษย์นํามาใช้งาน 

ก. ที่อยู่อาศัย 
ข. เครื่องอุปโภค 
ค. เครื่องนุ่งห่ม 
ง. ยารักษาโรค 

 
12.  การผลิตโลหะผสมท่ีเรียกว่า "โลหะสัมริด" เกิดจากการผสมระหว่างโลหะชนิดใด 

ก.  ทองคํากบัเหล็ก 
ข.  ทองแดงกับดีบุก 
ค.  นิกเกิลกบัพลวง 
ง.  อะลูมิเนียมกับแมกนีเซียม 
 

13.  วัสดุประเภทโลหะในข้อใดที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการทําสายไฟฟ้าแรงสูง  
ก.  ตะกั่ว 
ข.  ทองคํา 
ค.  ทองแดง 
ง.  อะลูมิเนียม  
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14.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ของวัสดุพอลิเมอร์ประเภทไนลอน 
ก.  เส้ือผ้า 
ข.  ขวดน้ํา 
ค.  สายเคเบิล 
ง.  หลอดทดลอง 

 
15.  พอลิอะคริเลต เรียกกันทั่วไปว่า อะคริลิก นําไปใช้ทํากรอบรูปและเลนส์ เพราะมีสมบัติ 
ในข้อใด 

ก. มีความเบา 
ข. ทนความร้อน 
ค. มีความยืดหยุ่นสูง 
ง. มีความโปร่งใสมาก 

 
16.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ของวัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่  

ก. กระดูกเทียม ฟันปลอม ข้อต่อเทียม 
ข. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวจุดเตาแก๊ส วัสดุบันทึกข้อมูล 
ค. กระเบ้ืองบุผนัง  กระเบ้ืองหลังคา  ตุ๊กตาและของตกแต่ง 
ง. ลูกปืน วาล์ว สลักลูกสูบ และใบพัดของเทอร์โบชาร์จเจอร์ 

 
17.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบด้านระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้วสัดุในชีวิตประจําวัน 

ก.  อนงค์ทิ้งแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
ข.  ยุพาใช้สารเคมีกําจัดหญ้าในแปลงผักสวนครัว 
ค.  สมศักด์ิเทนํ้าท่ีใช้ซักผ้าลงแม่น้ําหน้าบ้านทุกวัน 
ง.  ชมภู่กําจัดขยะในครวัเรือนด้วยวธิีการเผาในท่ีโล่ง 
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18.  บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ก. สมใจ สงสารคนเก็บขยะจึงช่วยเก็บขยะด้วย 
ข. สมศักด์ิ ทิ้งขยะลงถังเสมอ แต่ไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง 
ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพ้ืน จึงรีบไปเก็บและคัดแยกก่อนทิ้ง 
ง. สมพงษ์ เห็นขยะตกอยู่แล้วบอกคนเก็บขยะให้มาเก็บไปทิ้ง 

 
19.  อาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คล่ืนไส้ เป็นอาการท่ีเกิดจากร่างกายได้รับสารพิษชนิดใด 
 ก.  ปรอท  
 ข.  สารหนู 
 ค.  สารตะกัว่ 

ง.  สารทําความเย็น 
 

20.  หากระบบประสาท ผิวหนังและระบบการย่อยอาหาร ถูกทาํลาย แสดงว่าร่างกายได้รับ
สารพิษชนิดใด  
 ก.  ปรอท  
 ข.  สารหนู 
 ค.  สารตะกัว่ 

ง.  สารทําความเย็น 
 

21.  หลัก 3R หมายถึงข้อใด 
ก. หลักการบริหารจัดการวัสดุเพ่ือการใช้งาน  
ข. หลักการบํารงุรักษาวัสดุให้สามารถใช้งานได้ดี 
ค.  หลักการจัดการวัสดุเพ่ือลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้ว 
ง. หลักการจัดการวัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน 

 
22.  ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ Reuse ได้ถูกต้อง 

  ก.  มดซ้ือน้ําอัดลมที่เป็นขวดแล้วคืนได้ 
ข.  น้อยนําป่ินโตไปใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม 
ค.  เบนซ์นําขวดน้ําพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 
ง.  แก้วเลือกซ้ือน้ํารีดผ้าชนิดเติมแทนการแบบเป็นขวด 
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23.  ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ Recycle ได้ถูกต้อง 
ก. นกนําซองกาแฟมาทําตะกร้าใส่ของ 
ข. จอยยืมหนังสือนิทานจากห้องสมุดประชาชน 
ค. จอร์นนําขวดน้ําพลาสติกท่ีใช้แล้วไปล้างแล้วนํากลับมาใช้ใหม ่
ง. น้ํานําขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพ่ือข้ึนรูปเป็นแก้วใบใหม ่

 
24.  กระป๋อง  ถัง  เศษเหล็ก  เศษโลหะทุกชนิด จะท้ิงในถุงสีใด 

ก. สีฟ้า 
ข. สีแดง 
ค. สีเขียว 
ง. สีเหลือง 

 
25.  ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนนําขยะไปรีไซเคิล 

ก. ขวดแก้วที่มีสีควรนํามาคละรวมกันก่อน 
ข. ฝาและจุกของขวดแก้วควรปิดไว้ในสภาพเดิม 
ค. ไม่ควรท้ิงก้นบุหรี่ลงในขวดแก้วต้องทําความสะอาดก่อนรวบรวม 
ง. ไม่ทําให้กล่องกระดาษลูกฟูกแบน ก่อนนํามารีไซเคิลควรให้อยูใ่นสภาพเดิม 

 
26.  ข้อใดเป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติก 

         

ก.    

 
ข. 

 
ค.          
 
ง. 
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27.  ข้อใดเป็นการแยกกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจาก กระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก  
 ก.  ใช้การแยกด้วยความรอ้น  
 ข.  ใช้การแยกด้วยแม่เหล็ก 
 ค.  ใช้การแยกด้วยนํ้า   
 ง.  ใช้การแยกด้วยลม 
 
28.  ข้อใดคือสมบัติของ พอลิเมอร์ ที่มีรหัสของพอลิเมอร์ 
   

 ก. มีความใสมาก  
 ข. มีความแข็งมาก 
 ค. ทนต่อความเย็นได้ดี 
 ง.  การป้องกันออกซิเจนได้ดี 
 

29.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เทอร์โมพอลิเมอร์ มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่า 

 ข. เทอร์โมเซตต้ิง นํากลับมา เข้าสู่กระบวนการผลิตซํ้า ๆ ได้ 
 ค. เทอร์โมเซตต้ิง นํามาข้ึนรูปได้ง่ายด้วยมีการใช้งานที่หลากหลาย 
 ง. เทอร์โมพอลิเมอร์ ข้ึนรูปทําได้ยากและไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
   
30.  ข้อใดเป็นการจัดการท่ีถูกต้องสําหรับขวดแก้วสภาพดี หากไม่แตกบ่ินเสียหาย 
 ก. Reuse 

 ข. Recycle 
 ค. Refuse 
 ง.  Repair 
             
 
 
 
                   



8 

 

31.  ข้อใด ไม่ใช่ ทิศทางในการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
 ก. พัฒนาให้มีความเบา 

 ข. พัฒนาให้มีขนาดใหญ่ 
 ค. พัฒนาให้มีความแข็งแรง 
 ง.  พัฒนาให้ทนความร้อน 
 
32.  ข้อใดกล่าวถึงเทคนิคในการพัฒนาวัสดุในอนาคตของวัสดุประเภทโลหะ ที่สามารถช่วยยืด
อายุของโลหะผสมได้ 
 ก. การบีบอัดด้วยแรงดันสูง 

 ข. การหล่อด้วยความเย็นสูง 
 ค. การดึงยืดด้วยความร้อนสูง 
 ง.  การดัดโค้งงอด้วยกําลังแรงสูง 
 
33.  ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางพัฒนาวัสดุในอนาคตของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
 ก.  มีความยดืหยุ่น 

 ข.  มีความหนา 
 ค.  นําไฟฟ้าได้ 
 ง.  คืนรูปได้ 
 
34.  จากข่าวการพัฒนาหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่โค้งงอได้ ท่านคิดว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็น
การพัฒนาของวัสดุประเภทใด 
 ก. โลหะ 

 ข. พอลิเมอร์ 
 ค. เซรามิกส์ 
 ง.  วัสดุธรรมชาติ 
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35.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาวัสดุที่มคีวามเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ก. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าในกระบวนการผลิต 

 ข. การใช้พลังงานอย่างประหยัดในกระบวนการผลิต 
 ค. การใช้งานและการเหลือท้ิงเป็นขยะให้น้อยท่ีสุด 
 ง.  การใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติมากท่ีสุด 
  
36.  ข้อใดคือปัจจัยสําคัญในการเลือกใช้พลาสติกจากพืชที่แข็งแรงทนทาน 
 ก.  ของเล่นที่ทําจากพลาสติกทั่วไปมีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง 

 ข.  อุปกรณ์ที่ทําจากพลาสติกทั่วไปมีไม่มีความแข็งแรงทนทาน 
 ค.  เครื่องใช้ที่ทําจากพลาสติกทั่วไปมีไม่สามารถย่อยสลายได้ 
 ง.  วัสดุทําจากพลาสติกทั่วไปมีราคาและต้นทุนการผลิตสูง 
  
37.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาวัสดุที่ชว่ยทําให้สุขภาพดีข้ึน 
 ก. กระเป๋าทําเลียนแบบหนังสัตว์ช่วยลดการเบียดเบียนธรรมชาติ 

 ข. เส้ือผ้าท่ีใช้เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ในการฆ่าเชื้อโรคและกําจัดกล่ิน 
 ค. การใช้เส้นใยท่ีสามารถดูดซับความร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียน 
 ง.  นวัตกรรม Heattech ผลิตผ้าที่บาง ออกมาเพ่ือต่อสู้ความหนาวเย็น 
 
38.  ข้อใดคือแหล่งท่ีมาของสินแร่หายากตามทิศทางการพัฒนาวสัดุในอนาคต 
 ก. จากแกนโลก 

 ข. การทําเหมืองแร่ 
 ค. จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 ง.  ใช้ทรัพยากรจากวัตถุใกล้โลก 
 
39.  ข้อใดคือประโยชน์ของสินแร่โพรมีเทียม 
 ก. ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะนํ้ามัน 

 ข. ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตใยแก้วนําแสง 
 ค. ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร์ 
 ง.  ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และกล้องถ่ายรูป 
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40.  ข้อใดกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาวสัดุในอนาคตไม่ถูกต้อง 
 ก.  การพัฒนาจอโทรทัศน์ให้มีลักษณะโค้งมน 
 ข.  การผลิตเส้นใยชนิดพิเศษท่ีดูดซับเหง่ือได้รวดเร็ว 
 ค.  การผลิตหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบทึบแสง 
 ง.  การผลิตถุงพลาสติกจากวัสดุที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
41.  หลักสะเต็มศึกษา เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 4 สาขาวิชา ยกเว้น ข้อใด 

ก.  เทคโนโลย ี
ข.  วิทยาศาสตร์ 
ค.  ศิลปะศาสตร์ 
ง.  วิศวกรรมศาสตร์ 

 
42.  คําว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” อักษรย่อตัว  T มาจากข้อใด 
 ก.  Thinking  
 ข.  Teaching  
 ค.  Technique  
 ง.  Technology 

 
43.  ข้อใดให้ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” ได้ถูกต้องที่สุด 

ก.  เป็นการจัดการศึกษาที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ข.  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ 
ค.  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการ  โดยเน้นการ 
     นําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจรงิ  
ง.  เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ครผูู้สอนได้กําหนดไว้ เพ่ือให้

ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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44.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเต็ม 
ก.  เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ 
ข.  เน้นการพัฒนาทักษะการดําเนินชวีิตประจําวัน 
ค.  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชากับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  
ง.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
 

45.  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาคือข้อใด  
  ก.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ 
  ข.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา 
  ค.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการใสใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้
  ง.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน และเห็นว่าวิชาเหล่านัน้เป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน  
 
46.  บุคคลในข้อใดจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักสะเต็มศึกษา 
 ก.  น้อยให้นกัศึกษาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ 
 ข.  มุกพานักศึกษาไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ี 
 ค.  น้ําให้นักศึกษาดูวีดิทัศน์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ แล้วตอบคําถาม 
 ง.  จอยกําหนดหัวข้อเรื่องข้ึนมาให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู ้
 
47.  ทุกข้อเป็นข้อดีของการจัดการศกึษาแบบสะเต็มศึกษา ยกเว้น  ข้อใด 
 ก.  ผู้เรยีนเป็นคนดีและคนเก่ง 

ข.  ผู้เรียนเกดิความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค.  ผู้เรยีนเกดิกระบวนการ คิดและแก้ปัญหา ด้วยตนเอง 
ง.  ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิด หรือความเข้าใจความคิดรวบยอดได้ 
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48.  “สุดสวย สังเกตเห็นว่าภายในบ้านมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วอยูจํ่านวนมาก จึงคิด
หาวิธีที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการศกึษาค้นคว้า และหาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหา
รูปแบบส่ิงประดิษฐ์จากส่ืออินเตอร์เน็ต” จากข้อความข้างต้นเป็นการเรยีนรูต้ามข้อใด 

ก.  การสืบเสาะหาความรู ้  
ข.  การสรา้งสรรค์ชิ้นงาน  
ค.  การเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
ง.   เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สู่โลกจริง  

 
49.  งานประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ร์ เป็นส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วประเภทใด 

 ก.  วัสดุประเภทเศษเหล็ก 
  ข.  วัสดุประเภทกระดาษ 
  ค.  วัสดุประเภทเศษพลาสติก 
  ง.  วัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

 
50.  หากนักศึกษามีเศษผ้าท่ีเหลือจากการใช้งาน ควรนํามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของเครื่องใช้
ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

ก.  แปลนอน 
ข.  พรมเช็ดเท้า 
ค.  ตกแต่งโคมไฟ 
ง.  กระถางต้นไม้ 

 
51.  ระบบการเผาไหม้มวล หมายถึงข้อใด 
 ก.  การเผาทําลายมูลฝอยในสภาพที่รับเข้ามาโดยไม่ต้องมีกระบวนการจัดการ 

เบ้ืองต้นก่อน  
 ข.  การเผาทําลายมูลฝอยโดยมีกระบวนการจัดการเบ้ืองต้นก่อน 
 ค.  การเผาทําลายมูลฝอยประเภทกระดาษ 
 ง.  การเผาทําลายมูลฝอยประเภทไม้ 
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52.  ข้อดีของการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยใช้เตาเผา คือข้อใด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

 ข. ไม่มีเศษเหลือตกค้างท่ีจะต้องนําไปกําจัดต่อไป 
 ค. ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ (ข้ีเถ้า) สามารถนําไปถมท่ีดินได้ หรือทําวัสดุก่อสร้างได้ 
 ง.  สามารถกําจัดวัสดุได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว้นของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ 
 
53.  ข้อเสียเปรียบของการกําจัดขยะด้วยเตาเผาแบบตะกร ับเคล่ือนที่คือข้อใด 
 ก.  เงินลงทุนและบำรุงรักษาค ่อนข้างสูง 
 ข.  ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความรอ้นได้สูง 
 ค.  ไม่ต้องการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยก่อน 
 ง.  สามารถจัดการกับม ูลฝอยท่ีมีค ่าความร้อนท ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
54.  เตาเผาแบบหมุนมีหลักการทํางานแบบใด 
 ก.  กระบวนการทําให้มูลฝอยเป็นก๊าซโดยการทําปฏิกิรยิาสันดาปแบบไม ่สมบูรณ์ 
 ข.  เป็นการเผาไหม้ โดยอาศัยหลักการที่อนุภาคของแข ็งรวมตัวในเตาเผา ผสมเข ้ากับม ูล

ฝอยที่ทําหน้าท่ีเป็นเช้ือเพลิง สําหรับการเผาไหม้ถ ูกทําให้ลอยตัวข้ึน 
 ค.  เป็นการเผาไหม้ มวลของมูลฝอยโดยใช้ห ้องเผาไหม้ทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนได้

รอบแกน มูลฝอยจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาตามการหมนุ ของเตาเผา 
  ง.  เป็นการเผาไหม้มวล ซ่ึงประกอบด้วยตะกรับที่สามารถเคล่ือนท ี่ได้และม ี การเผาไหม้

บนตะกรับ โดยจะเคล่ือนที่และลําเลียงมูลฝอยจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย 
 

55.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผาไหม้มูลฝอยในเตาเผา  
ก.  การนําเอาพลังงานท่ีมีอยู่ในมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ข.  สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีแทนได้ 
ค.  ไม่ทําให้เกิดปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก  
ง.  สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้   
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56.  ปริมาณและคุณภาพของก๊าซชีวภาพจากระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด 

ก.  เศษวัสดุ 
ข.  การควบคุมระบบของการหมัก 
ค.  การควบคุมอุณหภูมิของการหมัก 
ง.  การควบคุมสภาพแวดล้อมของการหมัก 
 

57.  เศษวัสดุที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ คือข้อใด 
ก.  เศษแก้ว 
ข.  ถุงมือยาง 
ค.  ผ้าขนหนู 
ง.  รองเท้าหนัง 

 
 58.  หากเรากล่าวถึงก๊าซท่ีเกิดจากการหมักชีวภาพจะหมายถึงก๊าซในข้อใด 

ก.  มีเทน 
ข.  ออกซิเจน 
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ 
ง.  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
 

59.  ข้อใด ไม่ใช้ วธิีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ก่อนการนําไปใช้งาน 
ก.  การดักน้าํในท่อส่งก๊าซชีวภาพ 

ข.  การปรับลดก๊าซออกซิเจน(O) 
ค.  การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ง.  การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
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60.  การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ปนเป้ือนในก๊าซชีวภาพเพ่ือวัตถุประสงค์ข้อใด 
ก.  ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
ข.  ป้องกันอันตรายจากปริมาณของก๊าซที่สะสม 
ค.  ช่วยให้ระบบการทํางานของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ง.  ป้องกันการกล่ันตัวเป็นหยดนํ้าซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อ 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1 
หลักวัสดุศาสตร์ 

 

คําชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่แนะนําไว้ท้าย
หน่วยในชุดวชิา แล้วทํากจิกรรมต่อไปนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1   
1. อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์

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

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

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

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

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

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

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

   2. บอกประเภทของวัสดุศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างวัสดุแต่ละประเภทท่ีพบใน
ชีวิตประจําวนั มาพอสังเขป 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี  2   
บอกสมบัติของวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มาพอสังเขป 
1. สมบัติของโลหะ 

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

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

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

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

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

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

2. สมบัติของพอลิเมอร์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

3. สมบัติของเซรามิกส์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 3  ลูกโป่งยางพารา 

ให้ผู้เรียนทําการทดลองประดิษฐ์ลูกโป่งยางพารา เพ่ืออธิบายสมบัติของ 
พอลิเมอร์  
 

วัสดุอุปกรณ ์
 1  น้ํายางพาราสําเร็จรูป  
 2  แปรงทาสี    
 3  โต๊ะผิวเรยีบ        
 4  ถาดรองสี      
 5  สีผสมอาหาร 
 6  แท่งไม้ ดินสอ หรือตะเกียบ 
 7  ลูกโป่ง 

 

วิธีการประดษิฐ์ 
1. เตรยีมลูกโป่งตามขนาดท่ีต้องการ 
2. ผสมสีในนํ้ายางท่ีเตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน 
3. ใช้ลูกกล้ิงจุ่มน้ํายางท่ีผสมสีแล้วทาลงบนโต๊ะผิวเรียบ หรือ วัสดุอ่ืนๆ ที่มีผิวเรียบ 

 เป็นแถวตลอดแนวความยาวของโต๊ะ แบ่งเป็นช่องหรือเลนตามขนาดของลูกโป่งและรอให้ 
ยางแห้ง 

4. นําลูกโป่งท่ีเตรียมไว้มาวาง ลงบนเลนของแผ่นยางท่ีแห้งแล้ว ดึงแผ่นยางให้ยืด  
ม้วนลูกโป่งเพ่ือให้แผ่นยางเคลือบหรือหุ้มลูกโป่งจนท่ัวและหนาพอ โดยขณะม้วนหรือ 
กล้ิงลูกโป่งให้พยายามยดืแผ่นยางให้ตึงและแผ่เป็นแผ่นกว้างโดยไม่บิดแผ่นยาง 

5. ทดสอบการยืดหยุ่นลูกบอลยางพาราโดยการบีบคลึง เพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกบอล
ยางพาราแล้ว 

 

สรุปผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่  2 
การใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากวัสด ุ

 
คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่แนะนําไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วทํากิจกรรมต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1.  จงอธิบายถึงการใช้ประโยชน์ ของวัสดุประเภทต่าง ๆ 
 1.1  วัสดุประเภทโลหะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 1.2 วสัดุประเภทพอลิเมอร์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
1.3 วัสดุประเภทเซรามิกส์ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 2.   
ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการใช้งานวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

 

โลหะ การใช้งาน 
เหล็กและเหล็กกล้า  

 
โคบอลต์  

 
โครเมียม  

 
แคดเมียม  

 
เงิน  

 
ซิลิกอน  

 
นิกเกิล  

 
ดีบุก  

 
ตะกั่ว  

 
ทองคํา  

 
ทองแดง  
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พอลิเมอร์ การใช้งาน 

พอลิเอทิลีน  
 

พอลิโพรไพลีน  
 

พอลิไวนิลคลอไรด์  

 
พอลิไวนิลอะซิเตต  

 
พอลิสไตรีน  

 
พอลิอะคริเลต  

 
พอลิคาร์บอเนต  

 
ไนลอน  

 
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน  

 
ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์  
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เซรามิกส์ การใช้งาน 

เซรามิกแบบด้ังเดิม  
 

เซรามิกสําหรับงานโครงสร้าง  
 

อิเล็กโทรเซรามิก  

 
เซรามิกสําหรับงานทางด้านการแพทย ์  

 
 
 
กิจกรรมท่ี 3  

จงอธิบาย สาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใช้งานวัสดุ มาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 4   
จงอธิบายว่าการท้ิงวัสดุทีใ่ช้แล้ว ที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 3 
การคัดแยกขยะและรีไซเคิล 

 

 คําชีแ้จง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตในเรือ่งต่าง ๆ ตามที่แนะนําไว้ 
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ในชุดวิชา แล้วทํากิจกรรมต่อไปน้ี 
 

กิจกรรมท่ี 1  โยงเส้นจับคู่สัญลักษณ์กับรูปภาพพอลิเมอร์รีไซเคิลต่อไปนี้ให้ตรงกัน 
 

1.  ก.   

2.  ข.  
 

3.  ค.    

4.  ง.  

5.  จ.   

6.  ฉ.  

7.  ช.   
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กิจกรรมท่ี 2 
ยกตัวอยา่งการคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และวิธีการรวบรวมขยะตามประเภท  
2.1  ขยะประเภทโลหะ

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

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

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

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

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

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

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

2.2  ขยะประเภทพอลิเมอร์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
2.3  ขยะประเภทเซรามิกส์ 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่  4 
ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

 
คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่แนะนําไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วทํากิจกรรมต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1.  จงอธิบายถึงแนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคต ของวัสดุประเภทต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 1.1  วัสดุประเภทโลหะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
 1.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
1.3 วัสดุประเภทเซรามิกส์ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี  2.   จงบอกทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต มาพอเข้าใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา 

 

คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตในเรื่องต่าง ๆ ตามที่แนะนําไว้ 
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ในชุดวิชา แล้วทํากิจกรรมต่อไปน้ี 
 

เรื่อง ขยะแปรงร่างสร้างรายได ้

หมู่บ้านของผู้เรียนมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใช้แล้ว จําพวกขวดน้ํา เศษโลหะ  
จํานวนมาก แต่ไม่มีร้านรับซ้ือของเก่า ทําให้ชาวบ้านต้องนําเศษวัสดุเหลือใช้ไปทิ้งไว้ท้ายหมู่บ้าน 
จากข้อมูลดังกล่าวหากผู้เรียนต้องการเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้าน และต้องการมีรายได้จากการ
ประดิษฐ์วัสดุตามหลักการสะเต็ม ผู้เรียนจะทําอย่างไร 
 
กิจกรรมท่ี  1   

คัดแยกเศษวสัดุที่พบโดยเลือกเศษวัสดุ แล้วนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือ 
ของตกแต่ง จํานวน 1 ชิน้  พร้อมอธบิายตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
 

1.1 ชื่อส่ิงประดิษฐ์  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

1.2 รูปภาพส่ิงประดิษฐ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นําภาพส่ิงประดิษฐ์ติดในกรอบนี ้
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1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช ้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
1.4  ผังมโนทัศน์ 
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1.5  ข้ันตอนการประดิษฐ์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
  

1.6  คํานวณหาต้นทุน / ราคาขาย 
.   “ต้นทุนการประดิษฐ์ส่ิงของ”  
     ถ้า ต้นทุนส่ิงประดิษฐ์ เท่ากับ  50  บาท  ทําได้  10 ชิ้น   
    ผู้เรียนจะกําหนดราคาขายหรือต้องการขายชิ้นละกีบ่าท เพ่ือให้ได้กําไรและการต้ังราคา 
ในการขาย ผู้เรียนจะได้กําไรจากการขาย กี่เปอร์เซ็นต์ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

1.7 ประโยชน์และการนําไปใช้ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่  6 
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 

 
 คําชีแ้จง  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีแนะนําไว้ 
ท้ายหน่วยในชุดวิชา แล้วทํากิจกรรมต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1   

1. จงอธิบายถึงประโยชน์ของเทคโนโลย ีการเผาวัสดุเหลือทิ้ง  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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2.  จงเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข ้อเสียเปรียบของเตาเผา มา 1 ชนิด 
 

เตาเผาแบบ........................................................ 

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

3.  จงบอกชนิดและประโยชน์ที่ได้จากการเผาแบบเตาปฏิกรณ ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  จงบอกข้ันตอนการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบทดสอบหลังเรียน ม.ปลาย 
 

คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดให้ความหมายของคําว่า “วัสดุศาสตร์” ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับส่ิงที่อยู่รอบตัวเรา 
ข. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับส่ิงมีชีวิต 
ค. เป็นการศึกษาความรูเ้กี่ยวกับไม่มีส่ิงมีชีวิต 
ง. เป็นการศึกษาองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัวัสดุ ที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการ

ออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  
 

2. ข้อใดคือการแบ่งประเภทของวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
ก. โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
ข. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
ค. เหล็ก พลาสติก แก้ว 
ง. ธาตุ สารประกอบ 

 
3. วัสดุพอลิเมอร์ส่วนใหญ่มธีาตุใดเป็นองค์ประกอบ 

ก.  เหล็ก  
ข.  คาร์บอน  
ค.  ไนโตรเจน 
ง.  ออกซิเจน 
 

4.  ข้อใด ไม่ใช ่เกณฑ์ในการจําแนกวสัดุประเภทพอลิเมอร์ 
ก.  พิจารณาตามแหล่งกําเนิด 
ข.  พิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัว 
ค.  พิจารณาตามลักษณะการใช้งาน 
ง.  พิจารณาตามมอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบ 
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5.  อัลลอยด์(Alloys) หมายถึงข้อใด 
ก. โลหะหนัก 
ข. โลหะผสม 
ค. อโลหะ 
ง. กึ่งโลหะ 

 
6.  วัตถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบของเซรามิกส์ที่ทําให้เกิดความแข็งแรงไม่โค้งงอ คือข้อใด 
 ก.  ดิน 
 ข.  ควอตซ์ 
 ค.  แร่โดโลไมต์ 
 ง.  สารประกอบออกไซต์ 
 
7.  ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของวัสดุประเภทโลหะ 
 ก.  นําความร้อนได้ดี 
 ข.  จุดหลอมเหลวตํ่า 
 ค.  ดึงเป็นเส้นได้ 
 ง.  ผิวเป็นมนัวาว 
 
8.  เพราะเหตุใดวัสดุประเภทโลหะจึงเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดี 
 ก.  มีอิเล็กตรอนอยู่นิ่งในใจกลางของโลหะ 
 ข.  มีไอออนบวกส่ันสะเทือนด้วยความถี่สูง 
 ค.  มีอิเล็กตรอนเคล่ือนที่ได้ง่ายไปท่ัวทั้งก้อนของโลหะ  
     ง.  เพราะโลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูง ยิ่งนําไฟฟ้าได้ดี 
 
9.  สมบัติการนําความร้อนของพอลิเมอร์ นํามาใช้ประโยชน์ในข้อใด 

ก.  ชิ้นส่วนเครือ่งยนต์ 
ข.  ทําฉนวนกันความร้อน 
ค.  ทําภาชนะสําหรับใช้ทําอาหาร 
ง.  ภาชนะท่ีใชหุ้งต้มที่ใช้กับแหล่งให้พลังงานบางอย่าง เช่น เตาอบ เตาไมโครเวฟ 
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10.  ด้วยสมบัติด้านการเป็นฉนวนควบคู่ไปกับการทนความร้อนสูงของเซรามิกส์ ทําให้นาํมาใช้
ประโยชน์หลายอย่างยกเวน้ในข้อใด 

ก.  สร้างเครื่องยนต์  
ข.  เตาหลอมเหล็กกล้า 
ค.  ผนังกระสวยอวกาศ 
ง.  ทําภาชนะสําหรับใช้ทําอาหาร 

 
11.  การผลิตโลหะผสมท่ีเรียกว่า "โลหะสัมริด" เกิดจากการผสมระหว่างโลหะชนิดใด 

ก.  ทองคํากบัเหล็ก 
ข.  ทองแดงกับดีบุก 
ค.  นิกเกิลกบัพลวง 
ง.  อะลูมิเนียมกับแมกนีเซียม 
 

12.  วัสดุประเภทโลหะในข้อใดที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการทําสายไฟฟ้าแรงสูง  
ก.  ตะกั่ว 
ข.  ทองคํา 
ค.  ทองแดง 
ง.  อะลูมิเนียม  
 

13.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากวัสดุที่มนุษย์นํามาใช้งาน 
ก. ที่อยู่อาศัย 
ข. เครื่องอุปโภค 
ค. เครื่องนุ่งห่ม 
ง. ยารักษาโรค 
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14.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ของวัสดุพอลิเมอร์ประเภทไนลอน 
ก.  หลอดทดลอง 
ข.  สายเคเบิล 
ค.  ขวดน้ํา 
ง.  เส้ือผ้า 

 
15.  พอลิอะคริเลต เรียกกันทั่วไปว่า อะคริลิก นําไปใช้ทํากรอบรูปและเลนส์ เพราะมีสมบัติ 
ในข้อใด 

ก. มีความโปร่งใสมาก 
ข. มีความยืดหยุ่นสูง 
ค. ทนความร้อน 
ง. มีความเบา 

 
16.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากการประยกุต์ใช้ของวัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่  

ก. กระดูกเทียม ฟันปลอม ข้อต่อเทียม 
ข. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวจุดเตาแก๊ส วัสดุบันทึกข้อมูล 
ค. กระเบ้ืองบุผนัง  กระเบ้ืองหลังคา  ตุ๊กตาและของตกแต่ง 
ง. ลูกปืน วาล์ว สลักลูกสูบ และใบพัดของเทอร์โบชาร์จเจอร์ 

 
17.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบด้านระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้วสัดุในชีวติประจําวัน 

ก.  อนงค์ทิ้งแบตเตอร์รี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดง 
ข.  ยุพาใช้สารเคมีกําจัดหญ้าในแปลงผักสวนครัว 
ค.  สมศักด์ิเทนํ้าท่ีใช้ซักผ้าลงแม่น้ําหน้าบ้านทุกวัน 
ง.  ชมภู่กําจัดขยะในครวัเรือนด้วยวธิีการเผาในท่ีโล่ง 
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18.  บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ก. สมใจ สงสารคนเก็บขยะจึงช่วยเก็บขยะด้วย 
ข. สมศักด์ิ ทิ้งขยะลงถังเสมอ แต่ไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง 
ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพ้ืน จึงรีบไปเก็บและคัดแยกก่อนทิ้ง 
ง. สมพงษ์ เห็นขยะตกอยู่แล้วบอกคนเก็บขยะให้มาเก็บไปทิ้ง 

 

19.  หากระบบประสาท ผิวหนังและระบบการย่อยอาหาร ถูกทาํลาย แสดงว่าร่างกายได้รับ
สารพิษชนิดใด  
 ก.  ปรอท  
 ข.  สารหนู 
 ค.  สารตะกัว่ 

ง.  สารทําความเย็น 
 
20.  อาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  คล่ืนไส้ เป็นอาการท่ีเกิดจากร่างกายได้รับสารพิษชนิดใด 
 ก.  ปรอท  
 ข.  สารหนู 
 ค.  สารตะกัว่ 

ง.  สารทําความเย็น 
 

 

21.  หลัก 3R หมายถึงข้อใด 
ก. หลักการบริหารจัดการวัสดุเพ่ือการใช้งาน  
ข. หลักการบํารงุรักษาวัสดุให้สามารถใช้งานได้ดี 
ค.  หลักการจัดการวัสดุเพ่ือลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้ว 
ง. หลักการจัดการวัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน 
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22.  ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ Reuse ได้ถูกต้อง 
  ก.  มดซ้ือน้ําอัดลมที่เป็นขวดแล้วคืนได้ 
ข.  น้อยนําป่ินโตไปใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม 
ค.  เบนซ์นําขวดน้ําพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 
ง.  แก้วเลือกซ้ือน้ํารีดผ้าชนิดเติมแทนการแบบเป็นขวด 
 

23.  ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ Recycle ได้ถูกต้อง 
ก. นกนําซองกาแฟมาทําตะกร้าใส่ของ 
ข. จอยยืมหนังสือนิทานจากห้องสมุดประชาชน 
ค. จอรน์นําขวดน้ําพลาสติกที่ใช้แล้วไปล้างแล้วนํากลับมาใช้ใหม ่
ง. น้ํานําขวดแก้วท่ีใช้แล้ว ไปหลอมใหม่ เพ่ือข้ึนรูปเป็นแก้วใบใหม ่

 
24.  ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนนําขยะไปรีไซเคิล 

ก. ขวดแก้วที่มีสีควรนํามาคละรวมกันก่อน 
ข. ฝาและจุกของขวดแก้วควรปิดไว้ในสภาพเดิม 
ค. ไม่ควรท้ิงก้นบุหรี่ลงในขวดแก้วต้องทําความสะอาดก่อนรวบรวม 
ง. ไม่ทําให้กล่องกระดาษลูกฟูกแบน กอ่นนํามารีไซเคิลควรให้อยูใ่นสภาพเดิม 

 
25.  ข้อใดเป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติก 

         

ก.    

 
ข. 

 
ค.          
 
ง. 
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26. กระป๋อง  ถัง  เศษเหล็ก  เศษโลหะทุกชนิด จะท้ิงในถุงสีใด 
ก. สีฟ้า 
ข. สีแดง 
ค. สีเขียว 
ง. สีเหลือง 

 
27.  ข้อใดเป็นการแยกกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจาก กระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก  
 ก.  ใช้การแยกด้วยความรอ้น  
 ข.  ใช้การแยกด้วยแม่เหล็ก 
 ค.  ใช้การแยกด้วยนํ้า   
 ง.  ใช้การแยกด้วยลม 
 
28.  ข้อใดคือสมบัติของ พอลิเมอร์ ที่มีรหัสของพอลิเมอร์ 
   

 ก. มีความใสมาก  
 ข. มีความแข็งมาก 
 ค. ทนต่อความเย็นได้ดี 
 ง.  การป้องกันออกซิเจนได้ดี 
 

29.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เทอร์โมพอลิเมอร์ ข้ึนรูปทําได้ยากและไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ข. เทอร์โมเซตต้ิง นํามาข้ึนรูปได้ง่ายด้วยมีการใช้งานที่หลากหลาย 
 ค. เทอร์โมเซตต้ิง นํากลับมา เข้าสู่กระบวนการผลิตซํ้า ๆ ได้ 
 ง.  เทอร์โมพอลิเมอร์ มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่า 
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30.  ข้อใดเป็นการจัดการท่ีถูกต้องสําหรับขวดแก้วสภาพดี หากไม่แตกบ่ินเสียหาย 
 ก. Reuse 

 ข. Recycle 
 ค. Refuse 
 ง.  Repair 
                   
31.  ข้อใด ไม่ใช่ ทิศทางในการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
 ก. พัฒนาให้มีความเบา 

 ข. พัฒนาให้มีขนาดใหญ่ 
 ค. พัฒนาให้มีความแข็งแรง 
 ง.  พัฒนาให้ทนความร้อน 
 
32.  ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางพัฒนาวัสดุในอนาคตของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
 ก.  คืนรูปได้ 

 ข.  มีความหนา 
 ค.  นําไฟฟ้าได้ 
 ง.   มีความยืดหยุ่น 
 
33.  จากข่าวการพัฒนาหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่โค้งงอได้ ท่านคิดว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็น
การพัฒนาของวัสดุประเภทใด 
 ก. โลหะ 

 ข. พอลิเมอร์ 
 ค. เซรามิกส์ 
 ง.  วัสดุธรรมชาติ 
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34.  ข้อใดกล่าวถึงเทคนิคในการพัฒนาวัสดุในอนาคตของวัสดุประเภทโลหะ ที่สามารถช่วยยืด
อายุของโลหะผสมได้ 
 ก. การบีบอัดด้วยแรงดันสูง 

 ข. การหล่อด้วยความเย็นสูง 
 ค. การดึงยืดด้วยความร้อนสูง 
 ง.  การดัดโค้งงอด้วยกําลังแรงสูง 
 
35.  ข้อใดคือแหล่งท่ีมาของสินแร่หายากตามทิศทางการพัฒนาวสัดุในอนาคต 
 ก. จากแกนโลก 

 ข. การทําเหมืองแร่ 
 ค. จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 ง.  ใช้ทรัพยากรจากวัตถุใกล้โลก 
 
36.  ข้อใดกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาวสัดุในอนาคตไม่ถูกต้อง 
 ก.  การพัฒนาจอโทรทัศน์ให้มีลักษณะโค้งมน 
 ข.  การผลิตเส้นใยชนิดพิเศษท่ีดูดซับเหง่ือได้รวดเร็ว 
 ค.  การผลิตหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบทึบแสง 
 ง.  การผลิตถุงพลาสติกจากวัสดุที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
37.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาวัสดุที่มคีวามเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ก. การใช้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด 

 ข. การใช้งานและการเหลือท้ิงเป็นขยะให้น้อยท่ีสุด 
 ค. การใช้พลังงานอย่างประหยัดในกระบวนการผลิต 
 ง.  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าในกระบวนการผลิต 
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38.  ข้อใดคือปัจจัยสําคัญในการเลือกใช้พลาสติกจากพืชที่แข็งแรงทนทาน 
 ก. วัสดุทําจากพลาสติกท่ัวไปมีราคาและต้นทุนการผลิตสูง 
 ข. เครื่องใช้ที่ทําจากพลาสติกทั่วไปมีไม่สามารถย่อยสลายได้ 
 ค. อุปกรณ์ที่ทําจากพลาสติกท่ัวไปมีไม่มีความแข็งแรงทนทาน 
 ง.  ของเล่นที่ทําจากพลาสติกทั่วไปมีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง 

  
39.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาวัสดุที่ชว่ยทําให้สุขภาพดีข้ึน 
 ก. กระเป๋าทําเลียนแบบหนังสัตว์ช่วยลดการเบียดเบียนธรรมชาติ 

 ข. เส้ือผ้าท่ีใช้เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ในการฆ่าเชื้อโรคและกําจัดกล่ิน 
 ค. การใช้เส้นใยท่ีสามารถดูดซับความร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียน 
 ง.  นวัตกรรม Heattech ผลิตผ้าที่บาง ออกมาเพ่ือต่อสู้ความหนาวเย็น 
 
40.  ข้อใดคือประโยชน์ของสินแร่โพรมีเทียม 
 ก. ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะนํ้ามัน 

 ข. ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตใยแก้วนําแสง 
 ค. ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร์ 
 ง.  ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และกล้องถ่ายรูป 
 
41.  ข้อใดให้ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” ได้ถูกต้องที่สุด 

ก.  เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ข.  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ 
ค.  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการ  โดยเน้นการ 
     นําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชวีิตจรงิ  
ง.  เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ครผูู้สอนได้กําหนดไว้ เพ่ือให้

ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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42.  คําว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” อักษรย่อตัว  T มาจากข้อใด 
 ก.  Thinking  
 ข.  Teaching  
 ค.  Technique  
 ง.  Technology 

 
43.  หลักสะเต็มศึกษา เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 4 สาขาวิชา ยกเว้น ข้อใด 

ก.  เทคโนโลย ี
ข.  วิทยาศาสตร์ 
ค.  ศิลปะศาสตร์ 
ง.  วิศวกรรมศาสตร์ 
 

44.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเต็ม 
ก.  เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ 
ข.  เน้นการพัฒนาทักษะการดําเนินชวีิตประจําวัน 
ค.  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชากับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  
ง.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
 

45.  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาคือข้อใด  
  ก.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ 
  ข.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา 
  ค.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการใสใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้
  ง.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน และเห็นว่าวิชาเหล่านัน้เป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน  
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46.  บุคคลในข้อใดจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักสะเต็มศึกษา 
 ก.  น้อยให้นกัศึกษาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ 
 ข.  มุกพานักศึกษาไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ี 
 ค.  น้ําให้นักศึกษาดูวีดิทัศน์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ แล้วตอบคําถาม 
 ง.  จอยกําหนดหัวข้อเรื่องข้ึนมาให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู ้
 
47.  ทุกข้อเป็นข้อดีของการจัดการศกึษาแบบสะเต็มศึกษา ยกเว้น  ข้อใด 
 ก.  ผู้เรยีนเป็นคนดีและคนเก่ง 

ข.  ผู้เรียนเกดิความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค.  ผู้เรยีนเกดิกระบวนการ คิดและแก้ปัญหา ด้วยตนเอง 
ง.  ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิด หรือความเข้าใจความคิดรวบยอดได้ 

 
48.  งานประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ร์ เป็นส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วประเภทใด 

 ก.  วัสดุประเภทเศษเหล็ก 
  ข.  วัสดุประเภทกระดาษ 
  ค.  วัสดุประเภทเศษพลาสติก 
  ง.  วัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
49.  หากนักศึกษามีเศษผ้าท่ีเหลือจากการใช้งาน ควรนํามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของเครื่องใช้
ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

ก.  แปลนอน 
ข.  พรมเช็ดเท้า 
ค.  ตกแต่งโคมไฟ 
ง.  กระถางต้นไม้ 
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50.  “สุดสวย สังเกตเห็นว่าภายในบ้านมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วอยูจํ่านวนมาก จึงคิด
หาวิธีที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการศกึษาค้นคว้า และหาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหา
รูปแบบส่ิงประดิษฐ์จากส่ืออินเตอร์เน็ต” จากข้อความข้างต้นเป็นการเรยีนรูต้ามข้อใด 

ก.  การสืบเสาะหาความรู ้  
ข.  การสรา้งสรรค์ชิ้นงาน  
ค.  การเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
ง.   เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สู่โลกจริง  

 
51.  ระบบการเผาไหม้มวล หมายถึงข้อใด 
 ก.  การเผาทําลายมูลฝอยในสภาพที่รับเข้ามาโดยไม่ต้องมีกระบวนการจัดการ 

เบ้ืองต้นก่อน  
 ข.  การเผาทําลายมูลฝอยโดยมีกระบวนการจัดการเบ้ืองต้นก่อน 
 ค.  การเผาทําลายมูลฝอยประเภทกระดาษ 
 ง.  การเผาทําลายมูลฝอยประเภทไม้ 
 
52.  ข้อดีของการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยใช้เตาเผา คือข้อใด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

 ข. ไม่มีเศษเหลือตกค้างท่ีจะต้องนําไปกําจัดต่อไป 
 ค. ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ (ข้ีเถ้า) สามารถนําไปถมท่ีดินได้ หรือทําวัสดุก่อสร้างได้ 
 ง.  สามารถกําจัดวัสดุได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว้นของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ 
 
53.  ข้อเสียเปรียบของการกําจัดขยะด้วยเตาเผาแบบตะกร ับเคล่ือนที่คือข้อใด 
 ก.  เงินลงทุนและบำรุงรักษาค ่อนข้างสูง 
 ข.  ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความรอ้นได้สูง 
 ค.  ไม่ต้องการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยก่อน 
 ง.  สามารถจัดการกับม ูลฝอยท่ีมีค ่าความร้อนท ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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54.  เตาเผาแบบหมุนมีหลักการทํางานแบบใด 
 ก.  กระบวนการทําให้มูลฝอยเป็นก๊าซโดยการทําปฏิกิรยิาสันดาปแบบไม ่สมบูรณ์ 
 ข.  เป็นการเผาไหม้ โดยอาศัยหลักการที่อนุภาคของแข ็งรวมตัวในเตาเผา ผสมเข ้ากับม ูล

ฝอยที่ทําหน้าท่ีเป็นเช้ือเพลิง สําหรับการเผาไหม้ถ ูกทําให้ลอยตัวข้ึน 
 ค.  เป็นการเผาไหม้ มวลของมูลฝอยโดยใช้ห ้องเผาไหม้ทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนได้

รอบแกน มูลฝอยจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาตามการหมนุ ของเตาเผา 
  ง.  เป็นการเผาไหม้มวล ซ่ึงประกอบด้วยตะกรับที่สามารถเคล่ือนท ี่ได้และม ี การเผาไหม้

บนตะกรับ โดยจะเคล่ือนที่และลําเลียงมูลฝอยจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย 
 

55.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผาไหม้มูลฝอยในเตาเผา  
ก.  การนําเอาพลังงานท่ีมีอยู่ในมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ข.  สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีแทนได้ 
ค.  ไม่ทําให้เกิดปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก  
ง.  สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้   

 
56.  เศษวัสดุที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ คือข้อใด 

ก.  เศษแก้ว 
ข.  ถุงมือยาง 
ค.  ผ้าขนหนู 
ง.  รองเท้าหนัง 

 
57.  ปริมาณและคุณภาพของก๊าซชีวภาพจากระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด 

ก.  เศษวัสดุ 
ข.  การควบคุมระบบของการหมัก 
ค.  การควบคุมอุณหภูมิของการหมัก 
ง.  การควบคุมสภาพแวดล้อมของการหมัก 
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 58.  หากเรากล่าวถึงก๊าซท่ีเกิดจากการหมักชีวภาพจะหมายถึงก๊าซในข้อใด 
ก.  มีเทน 
ข.  ออกซิเจน 
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ 
ง.  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
 

59.  ข้อใด ไม่ใช่ วธิีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ก่อนการนําไปใช้งาน 
ก.  การดักน้าํในท่อส่งก๊าซชีวภาพ 

ข.  การปรับลดก๊าซออกซิเจน(O) 
ค.  การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ง.  การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

 
 

60.  การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ปนเป้ือนในก๊าซชีวภาพเพ่ือวัตถุประสงค์ข้อใด 
ก.  ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
ข.  ป้องกันอันตรายจากปริมาณของก๊าซที่สะสม 
ค.  ช่วยให้ระบบการทํางานของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ง.  ป้องกันการกล่ันตัวเป็นหยดนํ้าซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อ 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1 
หลักวัสดุศาสตร์ 

 

 

กิจกรรมท่ี 1   
1.  อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ 
ตอบ  การศกึษาท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุ เป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพ้ืนฐานของวัสดุ และการจัดเรียงตัวในระดับ
อะตอม และสมบัติของวัสดุ ซ่ึงความรูดั้งกล่าว จะนํามาผลิตหรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรืออธิบายส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ 

 
2. บอกประเภทของวัสดุศาสตร์ พร้อมยกตัวอยา่งวัสดุแต่ละประเภทที่พบในชีวิตประจําวนั  
มาพอสังเขป 
ตอบ  วัสดุศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

     1  โลหะ( Metallic materials) เช่น เหล็ก ทองคํา  
 2 พลาสติก หรือ พอลิเมอร์ (Polymeric materials) เช่น ตะกร้า กล่อง  
 3 เซรามิกส์ (Ceramic materials) เช่น จาน แจกนั แก้ว 

 
กิจกรรมท่ี 2  บอกสมบัติของวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มาพอสังเขป 
1. สมบัติของโลหะ  
ตอบ  โลหะท่ีมีโครงสร้างเป็นผลึกซ่ึงอะตอมจะมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและเฉพาะ จึง
มีสมบัติ เป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดี นําความร้อนได้ดี  โลหะตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงออกเป็นเส้นได้ ผิว
เป็นมันวาว และมีจุดหลอมเหลวสูง 
 
2. สมบัติของพอลิเมอร์ 
ตอบ  วัสดุพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีรูปรา่งผลึก แต่บางชนิดประกอบด้วยของผสมของส่วนท่ีมี
รูปร่างผลึกและส่วนมากไม่มีรูปร่างผลึก ความแข็งแรงและความอ่อนเหนียวของวัสดุพอลิเมอร์มี
ความหลากหลาย  เนื่องจากลักษณะของโครงสร้างภายใน ทําให้วัสดุพอลิเมอร์ส่วนมากเป็น
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ตัวนําไฟฟ้าท่ีไม่ดี บางชนิดเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี  โดยท่ัวไปวัสดุพอลิเมอร์ มีความหนาแน่นตํ่า 
และมีจุดอ่อนตัวหรืออุณหภูมิของการสลายตัวค่อนข้างตํ่า 
 
3. สมบัติของเซรามิกส์  
ตอบ  วัสดุเซรามิกส์มีโครงสร้างเป็นได้ทั้งแบบมีรูปร่างผลึก และไม่มีรูปร่างผลึกหรือเป็นของ
ผสมของท้ังสองแบบ วัสดุเซรามิกส์ส่วนใหญ่มีความแข็งสูงและคงความแข็งแรงได้ที่อุณหภูมิสูง 
แต่มักจะเปราะ ในช่วงหลังวัสดุเซรามิกส์ ได้มีการพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้สร้างเครือ่งยนต์ ข้อได้เปรียบ
ของวัสดุเซรามิกส์ สําหรับนํามาใช้สร้างเครื่องยนต์ คอื น้ําหนักเบา มีความแข็งแรงสูง มีความ
แข็งสูง ทนความร้อนและทนต่อการขัดสีได้ดี ลดการเสียดทานและยังมีสมบัติเป็นฉนวนอีกด้วย 
 
กิจกรรมท่ี 3 ลูกโป่งยางพารา 
ให้ผู้เรียนทําการทดลองประดิษฐ์ลูกโป่งยางพารา เพ่ืออธิบายสมบัติของพอลิเมอร์  
ตอบ 

สรุปผลการทดลอง  
ลูกโป่งท่ีเคลือบด้วยยางพาราจนทั่วและหนาพอเม่ือตกกระทบพื้น จะเกิดการสะท้อน 

ยิ่งเคลือบด้วยยางพาราหนา ลูกโป่งยิ่งสะท้อนกับพ้ืนได้เพ่ิมมากข้ึน 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่  2 
การใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากวัสด ุ

  
กิจกรรมท่ี 1  จงอธิบายถึงประโยชน์ของวัสดุประเภทต่าง ๆ 
 1.1  วัสดุประเภทโลหะ 

ตอบ  โลหะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย์จนขาดไม่ได้ ทั้งเคร่ืองใช้
ครัวเรือน ภาชนะบรรจุภณัฑ์ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานพาหนะ ส่ิงก่อสร้าง ผลงานศิลปะ หรือแม้กระทัง่อาวุธยุทโธปกรณ์ ก็ล้วนแต่ทําข้ึนด้วยมี
โลหะเป็นส่วนประกอบท้ังส้ิน โลหะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปของโลหะบริสุทธิ์ โลหะ
ผสมประเภทต่างๆ และสารประกอบโลหะ 

 
 1.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 

ตอบ  ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่นํามาใช้ประโยชน์มีหลายประเภท ซ่ึงมีทั้งพอลิเมอร์ธรรม
ชาติ และพอลิเมอร์สังเคราะห์   

 พอลิเมอร์ที่นํามาข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน ชาม 
เก้าอ้ี รองเท้าด้ามปากกาถุงใส่ของ ภาชนะ เรียกรวมว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
1.3 วัสดุประเภทเซรามิกส์ 
ตอบ  ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่พบหรือใช้ในชีวิตประจําวันมีมากมายหลายชนิด ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามลักษณะการใช้งาน  
  ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้เป็นภาชนะรองรับหรือปรุงอาหาร เช่น ถ้วย ชาม 
  ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่วางสบู่ 
  ผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง เช่น กระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองกรุฝาผนัง 
  ผลิตภณัฑ์ที่ใช้งานด้านไฟฟ้า เช่น กล้องฟิวส์ ฐานและมือจับสะพานไฟฟ้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัสดุทนไฟ เช่น อิฐฉนวนทนไฟ 
ผลิตภัณฑ์แก้ว เช่น แกว้ กระจก 
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กิจกรรมท่ี 2  ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการใช้งานวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
 

โลหะ การใช้งาน 
เหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า และใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ 

โคบอลต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอากาศยานต์ เครื่องจักรกล ใช้ผลิต
แม่เหล็กถาวร และเครื่องกรองไอเสีย 

โครเมียม อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ใช้ผลิต
เทปสเตอริโอ วีดีโอ และเป็นส่วนผสมในวัสดุทนไฟ 

แคดเมียม แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ใช้เคลือบผิวสกรูและน็อต 
เป็นสารประกอบในการผลิตเม็ดสีแดงและเขียว 

เงิน ใช้ผลิตเครื่องประดับ กระจกเงา ฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษอัดภาพ 
ซิลิกอน อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมแก้วกระจก 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เป็นโลหะผสมในอุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม 

นิกเกิล ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ เครื่องใช้ในครวัเรือน และแบตเตอรี่ชนิด
ประจุไฟฟ้า ใหม่ได้ 

ดีบุก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่น
เคลือบ ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ 

ตะกั่ว อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และเป็นฉนวนป้องกันรังสี 

ทองคํา ใช้ผลิตเครื่องประดับ ใช้ในงานทันตกรรม และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทองแดง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ใช้ผลิตเครื่องใช้ 
เครื่องประดับ และงานประติมากรรมต่าง ๆ 
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พอลิเมอร์ การใช้งาน 
พอลิเอทิลีน ขวดใส่สาร เคมี ขวดใส่น้ํา ลังหรือกล่องบรรจุสินค้า ภาชนะ 

ต่าง ๆ เครื่องเล่นของเด็ก ถุงเย็น ถาดทําน้ําแข็ง ชิ้นส่วนของ
แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฉนวนไฟฟ้า ถุงใส่ของ 
แผ่นฟิล์มสําหรับห่อของ  

พอลิโพรไพลีน กล่องเครื่องมือ กระเป๋า ปกแฟ้มเอกสาร กล่องและตลับ
เครื่องสําอาง กล่องบรรจุอาหาร อุปกรณ์ของรถยนต์ เครื่องใช้
ในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์

พอลิไวนิลคลอไรด์ หนังเทียม ซ่ึงมีความอ่อนนุ่มกว่าหนังแท้  สําหรับหุ้มเบาะเก้าอ้ี
หรือปูโต๊ะ เคลือบกระดาษและผ้า กระเป๋าถือ ของสตรี กระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าใส่สตางค์ รองเท้า เข็มขัด หุ้มสายไฟฟ้า สาย
เคเบิล หุ้มด้ามเครื่องมือ หุ้มลวดเหล็ก ท่อน้ํา ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
อ่างนํ้า ประตู 

พอลิไวนิลอะซิเตต เรซินชนิดนี้ใช้ทํากาวในรปูของอีมัลชัน สําหรับติดไม้ กระดาษ 
ผ้า และหนังเทียม มักเรยีกกาวชนิดนี้วา่ "กาวลาเทก็ซ์" ใช้เป็น
สารเหนียวในหมากฝรั่ง ทําสี และเคลือบหลอดไฟแว็บ สําหรับ
ถ่ายรูปในสมัยก่อน 

พอลิสไตรีน ถ้วยจาน แกว้น้ํา ช้อนส้อมที่ใช้แล้วทิ้ง กล่องบรรจุอาหาร และ
ผลไม้ ไม้บรรทัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น ด้ามลูกอม
ขนมเด็ก ขวดหรือกระปุกใส่ยาเฟอร์นิเจอร์บางอย่าง ชิ้นส่วนใน
ตู้เย็น โฟมกนัแตก สําหรับบรรจุภัณฑ์ และฉนวนความร้อน 

พอลิอะคริเลต กล่องพลาสติก กระจกกันลมสําหรับเรือเร็ว กระจกบังลม
สําหรับหมวกนิรภยั ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ เส้นใยนําแสง 
(Fiber optics) กระจกโคมไฟรถยนต์ แผ่นป้ายและป้ายโฆษณา 

พอลิคาร์บอเนต การฉีดเข้าแม่พิมพ์ หรือเอกซ์ทรูชัน ใช้ทําโคมไฟฟ้า กระจก
เลนส์โคมไฟหน้าของรถยนต์ กระจกแว่นตาภาชนะ และขวด
พลาสติก ใบพัดเรือ และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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พอลิเมอร์ การใช้งาน 
ไนลอน เครื่องมือช่าง ฝาครอบไฟฟ้าภายในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า รอก

และเชือกราวม่าน อวน แห หวี เฟืองเกียร์ ลูกปืนใน
เครื่องจักรกลท่ีไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อล่ืน ผ้าไนลอน และใบเรือ 

พอลิเททระฟลูออโร 
เอทิลีน 

หุ้มสายไฟฟ้า แหวนลูกสูบของเครื่องยนต์ ลูกปืนที่ใช้ใน
เครื่องจักรกลท่ีไม่ต้องการสารหล่อล่ืน ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทดลองทางเคมี เช่น หลอดทดลอง บีกเกอร์ 

ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ แกนคอยล์ในเครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ เปลือกเครื่องโทรศัพท์
สมัยโบราณ ด้ามเครื่องมือช่าง หูหม้อ หูกระทะ ด้ามมีด       
ลูกบิลเลียด แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กาว        
สารเคลือบผิว ตลอดจนใช้เป็นสารเติมแต่ง ในอุตสาหกรรมยาง 

 
เซรามิกส์ การใช้งาน 

เซรามิกแบบด้ังเดิม กระเบ้ืองแกรนิต กระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ือง    
บุผนัง  กระเบ้ืองหลังคา ตุ๊กตาและของตกแต่ง 

เซรามิกสําหรับงานโครงสร้าง ลูกปืน  วาล์ว  สลักลูกสูบ เบรคสําหรับรถยนต์
ที่เป็น และ ใบพัดของเทอร์โบชาร์จเจอร์     
ผิวของยานกระสวยอวกาศ 

อิเล็กโทรเซรามิก ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชุดโหลดเซลส์สําหรับเครื่อง
ชั่งขนาดใหญ่ ตัวจุดเตาแก๊ส การ์ดวันเกดิที่เมื่อ
เปิดแล้วมีเสียงเพลง 

เซรามิกสําหรับงานทางด้านการแพทย ์ กระดูกเทียม ฟันปลอม ข้อต่อเทียม 
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กิจกรรมท่ี  3   
จงอธิบาย สาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใช้งานวัสดุ มาพอสังเขป 
ตอบ  สาเหตุท่ีทําให้เกิดมลพิษจากการผลิต 

  1)  กระบวนการหลอม เป็นการนําวตัถุดิบทั้งในรูปวัสดุใหม่และเศษวัสดุที่ใช้
แล้วมาให้ความร้อนเพ่ือให้หลอมละลาย และทําการปรับปรุงคุณภาพด้วยสารต่าง ๆ มลพิษ
หลักที่เกิดข้ึนในกระบวนการหลอม คือ ฝุ่นควัน ไอโลหะ และก๊าซพิษต่าง ๆ   

 2)  กระบวนการหล่อ วัสดุเหลวจะถูกเทใส่ในแม่แบบ แล้วปล่อยให้แข็งตัวระยะ
หนึ่ง จากน้ันรื้อแบบแยกออกเอาช้ินงานออกแบบหล่อ แล้วเอาไปทําความสะอาดตกแต่งชิ้นงาน
ให้ได้คุณภาพตามต้องการ มลพิษหลัก ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการทาํแม่แบบ ไส้แบบและการนํา
ชิ้นงานออกจากแบบหล่อ ซ่ึงควรมีการจัดการอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน 

 3)  กระบวนรีดมักใช้อุตสาหกรรมโลหะ เป็นการนําแท่งโลหะผ่านการรีดลด
ขนาดท่ีวางต่อกันหลายชุดจนได้ขนาดตามต้องการ ซ่ึงการรีดโลหะมีทั้งการรดีร้อนและรีดเย็น
ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ มลพิษที่เกิดข้ึนโดยท่ัวไปในกระบวนการรีดร้อนคือ ฝุ่นควัน ไอ
โลหะ ก๊าซพิษ และนํ้าเสีย 

สาเหตุท่ีทําให้เกิดมลพิษจากการใช้งาน 

  1)  จํานวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน เมื่อมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความต้องการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนนิชีวิตประจําวัน ก็มากข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินค้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ดังนั้น จํานวนวัสดุที่ใช้แล้วจึงเพ่ิมทวีคูณมากข้ึนเรื่อย ๆ 

  2)  คนท่ัวไปไมม่ีความรู ้ความเข้าใจ ในการจัดการกับเศษวัสดุที่ใช้แล้ว ส่วน
ใหญ่มักจัดการกับเศษวัสดุด้วยวิธกีารเผาซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ  

 3)  ความมักง่ายและขาดจิตสํานึก ไม่คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึน เช่น การทิง้
เศษวัสดุใช้แล้วลงแม่น้ําลําคลอง เป็นสาเหตุให้เกิดน้ําเสีย 

 4)  การผลิตหรือใช้ส่ิงของมากเกินความจําเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษ
หรือพลาสติกหุ้มหลายช้ัน การซ้ือสินค้าโดยห่อแยกและใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทําให้เศษวัสดุใช้
แล้วมีปริมาณมากข้ึน 
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กิจกรรมท่ี 4   
จงอธิบายว่าการท้ิงวัสดุทีใ่ช้แล้ว ที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
ตอบ  การท้ิงวัสดุที่ใช้แล้ว ที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อมดังนี้ 
 1  ด้านสขุภาพ 
               มลพิษในอากาศท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
               1. ฝุ่นละออง สามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมใน
ปอด ทําให้เกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเรือ้รัง และฝุ่นละอองจะมีพิษมากข้ึน หากฝุ่น
ละอองน้ันเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน
เข้าไปในอนุภาคของฝุ่น โดยก่อให้เกดิการแพ้ และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และ
ดวงตาได้  
               2. สารตะกัว่ มีฤทธิ์ทําลายระบบประสาท และมีผลต่อกระบวนการรับรู้ และการ
พัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ 
               3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไป จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน ทําให้ความสามารถของเลือดในการเป็น
ตัวนําออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดลง ทําให้เลือดขาดออกซิเจนไปเล้ียงเซลล์ต่าง ๆ 
ในร่างกาย และหัวใจทํางานหนกัข้ึน หากมนุษย์ ได้รับก๊าซนี้ในปริมาณมาก จะทําให้ร่างกายเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน และจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  
               4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีฤทธิ์กัดกร่อน ทําให้เกดิการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเยื่อบุตา ทําให้เกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และตา  
               5. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เนื่องจากจมูกเป็นส่วนต้นของระบบทางเดินหายใจ 
เมื่อผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ มีอาการคัดจมูก จะทําให้เกิดปัญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจ
ขณะหลับได้ อาจเป็นมากถึงเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับตามมาได้  
               6. ก๊าซโอโซน มีฤทธิ์กัดกร่อน ก่อให้เกดิการระคายเคืองตา และเยื่อบุระบบ
ทางเดินหายใจ  
               7. สารอินทรยี์ระเหยง่าย มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ โดยทําให้เกิดการ
อักเสบ และการระคายเคอืงเรื้อรัง 
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 2  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
   เศษวัสดุใช้แล้วเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษของนํ้า มลพิษของดิน 
และมลพิษของอากาศ เนือ่งจากขยะส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่นํามากําจัดให้ถูกวธิี 
ปล่อยท้ิงค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษ
จากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําเกิดเน่าเสียได้  หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พ้ืนดิน 
หรือแหล่งน้ํา จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้าํและพืชผัก เมื่อเรานําไป
บริโภคจะได้รับสารนั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ  
    
 3  ผลเสียหายต่อเศรษฐกจิและสังคม 
 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน   
 สารอันตรายบางชนิดนอกจากทําให้เกิดโรค ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
แล้ว อาจทําให้เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่อนเสียหายของวัสดุ เกิดความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดล้อม ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาสภาพแวดล้อมและทรัพย์สินอีกด้วย 
 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
 ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้องส้ินเปลืองงบประมาณในการจัดการเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสีย อากาศเสีย ดินปนเป้ือน
เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
 ทําให้ขาดความสง่างาม  

การเก็บขนและกําจัดท่ีดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะน้ันหากเก็บขนไม่ดี ไม่หมด 
กําจัดไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมืองสกปรก และความไม่เป็น
ระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 3 
การคัดแยกขยะและรีไซเคิล 

 
กิจกรรมท่ี  1  โยงเส้นจับคู่สัญลักษณ์กับรูปภาพพอลิเมอร์รีไซเคิลต่อไปนี้ให้ตรงกัน 
 

1.  ก.   

2.  ข.  
 

3.  
ค.    

 

4.  ง.  
 

5.  จ.   
 

6.  ฉ.  
 

7.  ช.   
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กิจกรรมท่ี  2  ยกตัวอยา่ง การคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และวิธีการรวบรวมขยะตามประเภท  
 2.1  ขยะประเภทโลหะ 

ตอบ  โลหะหลากหลายชนิดสามารถนํามารีไซเคิลได้โดยการนํามาหลอมและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ สามารถแบ่งโลหะออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

-  โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสามารถนํามารีไซเคิลได้ทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท คือ เหล็กหล่อ เหล็กหนา และเหล็กบาง ราคราซ้ือขายจะต่างกันตามประเภทของ
เหล็ก ซ่ึงพ่อค้ารับซ้ือของเก่าจะทําการตัดเหล็กตามขนาดต่างๆ ตามที่ทางโรงงานกําหนดเพ่ือ
สะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง 

-  โลหะประเภทอะลูมิเนียม  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) อะลูมิเนียมหนา เช่น 
อะไหร่เครื่องยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ (2) อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมังซักผ้า 
ขันน้ํา กระป๋องเครื่องด่ืม ฯลฯ ราคาซ้ือขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาต้ังแต่ 10 บาท ถึง 
45 บาท แล้วแต่ประเภท อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพงกว่าอะลูมิเนียมบาง  

-  โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และ สแตนเลส โลหะประเภทนี้มีราคาสูง
ประมาณ 30 - 60 บาท โดยทองเหลืองสามารถนํามากลับมาหลอมใหม่ โดยนํามาสร้างพระ 
ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ ส่วนทองแดงก็นํากลับมาหลอมทําสายไฟได้ใหม่ 

 
 2.2  ขยะประเภทพอลิเมอร์ 

ตอบ  พอลิเมอร์ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สําคัญอย่างหน่ึงและมีแนวโน้มที่จะเข้ามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากพอลิเมอร์มีราคาถูก น้ําหนักเบาและมีขอบข่าย

การใช้งานได้กว้าง พอลิเมอร์ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สําคัญอย่างหน่ึง  และมีแนวโน้มที่จะเข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวนัเพ่ิมมากข้ึน โดยการนํามาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติได้หลายอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก เนื่องจากพอลิเมอร์มีราคาถูก มีน้ําหนักเบา และมีขอบข่ายการใช้งาน

ได้กว้าง  
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2.3  ขยะประเภทเซรามิกส์ 
ตอบ  วัสดุที่สามารถนํามา รีไซเคิลได้มีหลายชนิด อาทิ โลหะชนิดต่างๆ พลาสติก เป็น

ต้น อย่างไรกต็าม กลับพบว่าได้มีการนาํวัสดุเซรามกิส์ เช่น กระเบ้ืองปูพ้ืนและผนัง ถ้วยชาม 
ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่น้อยมาก 
ยกเว้นแกว้และกระจก ทั้งท่ีวัสดุเหล่านี้มีปริมาณ การผลิตและการใช้งาน ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ที่
เสีย ทั้งในระหว่างการผลติ และการใช้งานที่ต้องกลายเป็นขยะปีหนึ่งๆ เป็นจํานวนมาก 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่  4 
ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

 
กิจกรรมท่ี 1  จงอธิบายถึงแนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคต ของวัสดุประเภทต่าง ๆ 
 1.1 วัสดุประเภทโลหะ 

ตอบ  โลหะผสมท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่เพ่ือใช้ในโครงการอวกาศ เช่น โลหะผสม
นิกเกิล ที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงกําลังได้รับการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง
เมื่อใช้อุณหภูมิสูงและทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งข้ึน โลหะผสมเหล่านี้ได้นําไปใช้สร้าเครื่องยนต์
ไอพ่นที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิสูงข้ึนไปอีก กระบวนการผลิตที่ใช้
เทคนิคใหม่ เช่น ใช้การดึงยืดด้วยความร้อนสูง สามารถช่วยยืดอายุของการเกิดความล้าของ
โลหะผสมที่ใช้กับเครื่องบิน นอกจากน้ียังมีการใช้เทคนิคการถลุงโลหะด้วยโลหะผง ทําให้สมบัติ
โลหะผสมมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

 
 1.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 

ตอบ  วัสดุพอลิเมอร์ (พลาสติก) มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ด้วยอัตราการ
เพ่ิมข้ึน 9% ต่อปี โดยนํ้าหนัก แม้ว่าอัตราการเติบโตของพลาสติกจากปี ค.ศ.1995 ได้มีการ
คาดหมายว่าโดยเฉล่ียแล้วจะลดลงตํ่ากว่า 5% การลดลงน้ีก็เพราะว่าพลาสติกได้ถูกนํามาใช้
แทนโลหะ แก้วและกระดาษ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด เช่น ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ และใช้ใน
การก่อสร้าง ซ่ึงพลาสติกเหมาะสมกว่า พลาสติกที่ใช้งานทางวิศวกรรม เช่น ไนลอน ได้รับความ
คาดหมายว่าน่าจะเป็นคู่แข่งกับโลหะได้อย่างน้อยจนถึง ค.ศ.2000 แนวโน้มที่สําคัญในการ
พัฒนาพลาสติกวิศวกรรม คือ การผสมผสานพลาสติกต่างชนิดกันเข้าด้วยกันให้เป็นพลาสติก
ผสมชนิดใหม่ (synergistic plastic alloy) ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ.1987  ถึง ค.ศ. 1988 ได้
มีการผลิตพลาสติกชนิดใหม่ๆพลาสติกผสมและสารประกอบตัวใหม่ 

 
1.3 วัสดุประเภทเซรามิกส์ 
ตอบ  เซรามิกส์วิศวกรรมตระกูลใหม่ได้ผลิตข้ึน ซ่ึงเป็นสารประกอบพวก 

ไนไตรต์คาร์ไบด์ และออกไซด์ ปรากฏว่าวัสดุเหล่านี้ได้นําไปประยุกต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ใช้กับอุณหภมูิสูง ๆ และใช้กับเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ 
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กิจกรรมท่ี 2  จงบอกทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

ตอบ  1. วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
2. พลาสติกจากพืชที่แข็งแรงทนทาน (Durable Bioplastic)  เป็นวัสดุทางเลือกท่ีไม่ได้

ผลิตจากนํ้ามันเหมือนพลาสติกรูปแบบเดิมที่ใช้กันอยูอ่ย่างแพร่หลายต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
3. วัสดุลูกผสม (Hybrid Material) เป็นการผสมผสานและทํางานร่วมกันของวัสดุสอง

ประเภทเพ่ือให้ได้คุณสมบัติและตอบโจทย์การใช้งานที่กว้างข้ึน เช่น เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ 
(wearable technology)  

4. การลดค่าใช้จ่าย วัสดุที่มีราคาสูงถูกแทนท่ีด้วยวัสดุที่ราคาถูกลงเพ่ือลดค่าใช้จ่าย       
ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ที่เกิดข้ึนอย่างถาวรไปแล้ว  

5. วัสดุที่ช่วยทําให้สุขภาพดีข้ึนเรายอมเสียเงินซ้ือเส้ือผ้าที่สามารถช่วยทําให้สุขภาพดีข้ึน
เช่น เส้ือผ้าท่ีใช้เทคโนโลยนีาโนซิลเวอรใ์นการฆ่าเชื้อโรคและกําจัดกล่ิน  

6. รีไซเคิลสินแร่หายาก (mining landfill) สินแร่หายากเป็นวตัถุดิบสําคัญที่ใช้ในสินค้า 
Hi-tech หลายประเภทเช่นโทรทัศน์จอแบนหรือโทรศัพท์มือถือ Smart phone โดยท่ีจีนเป็น
ผู้ผลิต 97% ของโลก  

7.  โซลาร์เซล บริษัทต่าง ๆ พยายามพัฒนาโซลาร์เซลให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีขนาด
เล็กลง  ใช้งานได้หลากหลายข้ึนในรูปของฟิล์มที่ยืดหยุ่นได้ จากรูปแบบเดิมที่เป็นแผ่นแข็ง และ
มีราคาถูกลง เมื่อโซลาร์เซลมีคุณภาพดีข้ึน เราจะสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
และโทรศัพท์มือถือได้สะดวกข้ึน  โซลาร์เซลทําให้พ้ืนที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ ช่วยให้คนจํานวนมาก
มีชีวิตที่ดีข้ึน 



63 

เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่  5 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา 

 
กิจกรรมท่ี  1  คัดแยกเศษวัสดุที่พบโดยเลือกเศษวัสดุ แล้วนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือ 
ของตกแต่ง จํานวน 1 ชิน้  พร้อมอธบิายตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
ตอบ 

1.1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์  
         แมลงจากกระป๋องน้ําอัดลม 
...................................................................................................................................................... 
 1.2 รูปภาพสิ่งประดิษฐ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช ้
1  กระดาษแก้ว 
2  กระป๋องน้าํอัดลม   
3  เทปใส 
4  แบบตัวแมลง  คุณอาจวาดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ครับ 
5  ดินสอ 
6  กรรไกรสําหรับตัดกระป๋อง ควรใช้กรรไกรที่สามารถใช้ตัดโลหะได้ 
7  ภูก่ันขนาดใหญ่ 
8  คีมปากแหลม 



64 

1.4  ผังมโนทัศน์ 
 
 

 
1.5  ขั้นตอนการประดษิฐ์ 

1 ลอกลายทีใ่ห้มาลงบนกระดาษแล้วตัดออกมาเป็นรูปแมลง จากน้ันนําไปปิดลงบน
แผ่นกระป๋องทีได้ตัดเตรียมไว้แล้ว จัดให้ส่วนลําตัวให้ตรงกับบาร์โค๊ด (เพ่ือให้เป็นลายท่ีลําตัว
แมลง) ติดด้วยเทปใสกันไม่ให้เล่ือน ใชก้รรไกรตัดออก ข้ันตอนน้ีต้องใจเย็นหน่อยครับ ใช้เวลา
พอสมควร 

2 นําแมลงที่ตัดได้มาวางทาบลงบนปลายภู่กันด้านแหลมแล้วใช้นิ้วดัดให้โค้งลง 
ปลายหางจะต้องเรียวเล็กกว่าส่วนหัว จากน้ันก็ดัดปีกข้ึนมาเหนือกว่าลําตัว 3 ใช้คีมปากแหลม
คัดหนวดให้โค้งเป็นเกลียว เก็บปลายหนวดให้เรียบร้อยด้วยครบัเพราะค่อนข้างคม  
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1.6  คํานวณหาต้นทุน / ราคาขาย 
.   “ต้นทุนการของส่ิงประดิษฐ์”  
ถ้าต้นทุนส่ิงประดิษฐ์ เท่ากับ  50 บาท ทําได้  10  ชิ้น   
ผู้เรียนจะกําหนดราคาขายหรือต้องการขายชิ้นละกีบ่าท เพ่ือให้ได้กําไรและการต้ังราคา 
ในการขาย ผู้เรียนจะได้กําไรจากการขาย กี่เปอร์เซ็นต์ 
ตอบ 

ถ้าต้นทุนส่ิงประดิษฐ์ เท่ากับ  50 บาท ทําได้ 10    ชิ้น 
ดังนั้น ต้นทุน (50/10) เท่ากับ 5 บาทต่อชิ้น 
ต้องการขายชิ้นละ 10 บาท จะได้กําไร กี่เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุน 5 บาท ขาย 10 บาท คือ ได้กําไร 5 บาท ต่อชิ้น 
ถ้าต้นทุน 100 บาท ได้กําไรจากการขาย (100 X 5 )/ 5 = เท่ากับ 100 % 

 
1.7 ประโยชน์และการนําไปใช ้
ตอบ  เศษกระป๋อง บางครั้งอาจไม่มีค่า หากเรานาํมาออกใช้โดยใช้แนวคิดเรื่อง สะเต็ม

ศึกษา เข้ามาช่วยสามารถออกแบบและเพ่ิมมูลค่าให้กระป๋องน้ําอัดลมได้ 
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่วยที่  6 
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 

 
กิจกรรมท่ี 1   
1.  จงอธิบายถึงประโยชน์ เทคโนโลย ีการเผาวัสดุใช้แล้ว 
ตอบ  การเผาเศษวัสดุเหลือท้ิงเป็นการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เป็นวิธีที่ได้รบัความนิยม
สามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได้ ดีกว่าการกําจัดเศษวัสดุ
เหลือทิ้งโดยวิธีฝังกลบและอาจนําส่วนท่ีเหลือนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ผลกระทบทางระบบนิเวศน ์
ก็น้อยกวา่  

 
2.  จงเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข ้อเสียเปรียบของเตาเผา มา 1 ชนิด 
ตอบ 

เตาเผา แบบตะกรับเคลื่อนท่ี 

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 
1. ไม่ต้องการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยก่อน 
2. เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้กนัอย่างแพร่หลายและได้รับ 
การทดสอบแล้วสำหรับการเผาทำลายม ูลฝอยและ 
มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. สามารถจัดการกับม ูลฝอยท่ีมีองค์ประกอบและค ่า 
ความร้อนท ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูงถึง 
ร้อยละ 85 
 

1. เงินลงทุนและบำรุงรักษา
ค ่อนข้างสูง 

 
3. จงบอกชนิดและประโยชน์ที่ได้จากการเผาแบบเตาปฏิกรณ ์
ตอบ  การนําเอาพลังงานท่ีมีอยู่ในมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการเผาทําลายขยะ 
มูลฝอยในเตาเผาสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีแทนจากหลุมฝังกลบและสามารถใช้
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้  นอกจากน้ียังเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
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4.  จงบอกข้ันตอนการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุใช้แล้ว 
ตอบ 

1.  การดักน้าํในท่อส่งก๊าซชีวภาพ 
         ปกติแล้วก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมีความช้ืนสูงเกือบถึงจุดอ่ิมตัว เม่ือก๊าซ

ชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซท่ีฝังอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิตํ่ามักจะทํา ให้ความชื้น(ไอนํ้า) ในก๊าซ
ชีวภาพกล่ันตัวเป็นหยดนํ้าและสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อได้ ดังนั้นต้องมี
การติดต้ังชุดดักน้ําก่อนนําก๊าซชีวภาพไปใช้งาน  

   2. ปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
            การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากก๊าซชีวภาพนี้จะ

ปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจําเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทน (CH4) ตํ่า
มากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือประมาณเปอร์เซ็นต์ CH4 น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ใน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับฟาร์มสุกรนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จึงไม่จําเป็น  

3. การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
         การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ปนเป้ือนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติ

เป็นก๊าซพิษและเม่ือสัมผัสกับน้ํา หรือไอนํ้าจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค (H2SO4) ซ่ึงเป็น
สาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้ ดังนั้นการลดปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพก่อนการนําไปใช้ประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช้ก๊าซด้วย 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพสามารถกระทําได้ด้วยวธิีหลัก ๆ 3 วธิี 
กล่าวคือ 

           3.1 ระบบกังหันไอนํ้า 
           3.2 ระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ํา 
           3.3 ระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

1.   ง.  เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน     

ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

2. ก. โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส 

3. ข.  โลหะผสม 

4. ข.  คารบอน 

5. ค.  พิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัว 

6. ข.  ควอตซ 

7. ข.  จุดหลอมเหลวต่ํา 

8. ค. มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดงายไปทั่วท้ังกอนของโลหะ 

9. ข.  ทําฉนวนกันความรอน 

10. ข. เตาหลอมเหล็กกลา 

11. ง. ยารักษาโรค 

12. ข.  ทองแดงกับดีบุก 

13. ง.  อะลูมิเนียม  

14. ก.  เสื้อผา 

15. ง. มีความโปรงใสมาก 

16. ค.  กระเบื้องบุผนัง, กระเบื้องหลังคา, ตุกตาและของตกแตง 

17. ก.  อนงคท้ิงแบตเตอรร่ีโทรศัพทลงในถังสีแดง  

18. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

19. ค.  สารตะกั่ว 

20. ข.  สารหนู 

21. ค.  หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใชแลว 

22. ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

23. ง.  นํ้านําขวดแกวท่ีใชแลวไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

24. ก. สีฟา 

25. ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกวตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 

26. ก.  
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 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (ตอ) 
 

27. ข. ใชการแยกดวยแมเหล็ก 

28. ค. ทนตอความเย็นไดดี 

29. ก. เทอรโมพอลิเมอร มีตนทุนการผลิตที่ต่ํา 

30. ก. Reuse 

31. ข. พัฒนาใหมีขนาดใหญ 

32. ค.  การดึงยืดดวยความรอนสูง 

33. ข.  มีความหนา 

34. ข. พอลิเมอร 

35. ง. การใชวัสดุเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด 

36. ก. ของเลนทีท่ําจากพลาสติกทั่วไปมีโลหะหนักและสารกอมะเร็ง 

37. ก. กระเปาทําเลียนแบบหนังสัตวชวยลดการเบียดเบียนธรรมชาติ 

38. ค. จากขยะอิเล็กทรอนิกส 

39. ค. ใชในการผลิตแบตเตอร่ีพลังงานนิวเคลียร 

40. ค.  การผลิตหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบทึบแสง 

41. ค. ศิลปะศาสตร 

42. ง. Technology 

43. ค.  เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูแบบสหวิทยาการ โดยเนนการนํา

ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง  

44. ข.  เนนการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตประจําวัน 

45. ง.  สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียน และเห็นวาวิชาเหลานัน้เปนเรื่อง 

ใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน  

46. ง.  จอยกําหนดหัวขอเรื่องข้ึนมาใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู 

47. ก.  ผูเรียนเปนคนดีและคนเกง 

48. ก.  การสืบเสาะหาความรู   

49. ข.  วัสดุประเภทกระดาษ 

50. ก. พรมเช็ดเทา 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (ตอ) 
51. ก.  การเผาทําลายมูลฝอยในสภาพที่รับเขามาโดยไมตองม ีกระบวนการจัดการเบื้องตน

กอน 

52. ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

53. ก.  เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง 

54. ค.  เปนการเผาไหม มวลของมูลฝอยโดยใชหองเผาไหมทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนได

รอบแกน มูลฝอยจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาตามการหมุน ของเตาเผา 

55. ค.  ไมทําใหเกิดปรากฎการณภาวะเรือนกระจก  

56. ค.  การควบคุมอุณหภูมิของการหมัก 

57. ก. เศษแกว 

58. ก.  มีเทน 

59. ข.  การปรับลดกาซออกซิเจน(O) 

60. ก.  ชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.   ง.  เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับวัสดุ ที่นํามาใชประกอบกันเปนช้ินงาน     

ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได  

2. ก. โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส 

3. ข.  คารบอน 

4. ข.  พิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัว 

5. ข.  โลหะผสม 

6. ข.  ควอตซ 

7. ข.  จุดหลอมเหลวต่ํา 

8. ค. มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดงายไปทั่วท้ังกอนของโลหะ 

9. ข. ทําฉนวนกันความรอน 

10. ข. เตาหลอมเหล็กกลา 

11. ข.  ทองแดงกบัดีบกุ 

12. ง.  อะลมูิเนียม  

13. ง. ยารักษาโรค 

14. ง.  เสื้อผา 

15. ก. มีความโปรงใสมาก 

16. ค.  กระเบื้องบุผนัง, กระเบื้องหลังคา, ตุกตาและของตกแตง 

17. ก.  อนงคท้ิงแบตเตอรร่ีโทรศัพทลงในถังสีแดง  

18. ค. สมหวัง เห็นขยะตกลงพื้น จึงรีบไปเก็บและคัดแยกกอนทิ้ง 

19. ข.  สารหนู 

20. ค.  สารตะกั่ว 

21. ค.  หลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใชแลว 

22. ค.  เบนซนําขวดนํ้าพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทอง 

23. ง.  นํ้านําขวดแกวท่ีใชแลวไปหลอมใหม เพื่อขึ้นรูปเปนแกวใบใหม 

24. ค. ไมควรทิ้งกนบุหรี่ลงในขวดแกวตองทําความสะอาดกอนรวบรวม 
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  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 
 

25. ก. 

26. ก. สีฟา 

27. ข. ใชการแยกดวยแมเหล็ก 

28. ค.  ทนตอความเย็นไดดี 

29. ง. เทอรโมพอลิเมอร มีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา 

30. ก. Reuse 

31. ข. พัฒนาใหมีขนาดใหญ 

32. ข.  มีความหนา 

33. ข. พอลิเมอร 

34. ค.  การดึงยืดดวยความรอนสูง 

35. ค. จากขยะอิเล็กทรอนิกส 

36. ค.  การผลิตหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบทึบแสง 

37. ก. การใชวัสดุเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด 

38. ง. ของเลนที่ทําจากพลาสติกท่ัวไปมีโลหะหนักและสารกอมะเร็ง 

39. ก. กระเปาทําเลียนแบบหนังสัตวชวยลดการเบียดเบียนธรรมชาติ 

40. ค. ใชในการผลิตแบตเตอร่ีพลังงานนิวเคลียร 

41. ค.  เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูแบบสหวิทยาการ โดยเนนการนํา

ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง 

42. ง. Technology 

43. ค. ศิลปะศาสตร 

44. ข.  เนนการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตประจําวัน 

45. ง.  สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียน และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่อง 

ใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน  

46. ง.  จอยกําหนดหัวขอเรื่องข้ึนมาใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู 
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 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 
 

47. ก.  ผูเรียนเปนคนดีและคนเกง 

48. ข.  วัสดุประเภทกระดาษ     

49. ข.  พรมเช็ดเทา 

50. ก. การสืบเสาะหาความรู 

51. ก.  การเผาทําลายมูลฝอยในสภาพที่รับเขามาโดยไมตองม ีกระบวนการจัดการเบื้องตน

กอน 

52. ค. สวนที่เหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถนําไปถมท่ีดินได หรือทําวัสดุกอสรางได 

53. ก.  เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง 

54. ค.  เปนการเผาไหม มวลของมูลฝอยโดยใชหองเผาไหมทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนได

รอบแกน มูลฝอยจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาตามการหมุน ของเตาเผา 

55. ค.  ไมทําใหเกิดปรากฎการณภาวะเรือนกระจก  

56. ก. เศษแก้ว 

57. ค. การควบคุมอุณหภูมิของการหมัก 

58. ก.  มีเทน 

59. ข.  การปรับลดกาซออกซิเจน(O) 

60. ก.  ชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ 
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คณะผูจัดทําตนฉบับ 
ที่ปรกึษา 
  นายวิเชียรโชติ  โสอุบล   ผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน          รองผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเชี่ยวชาญเนือ้หา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ อาจารยประจาํวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลย ี

 นายสิทธิพร  ประสารแซ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายไพจิตร  ผุดเพชรแกว   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป     ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสมชาย  คําเพราะ    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 

 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสาวฉันทลักษณ  ศรีผา    ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางแสงจันทร  เขจรศาสตร     ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะบรรณาธกิาร ตรวจสอบความถูกตองและพิสูจนอกัษร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ           อาจารยประจาํวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสกุลตรา  ขอสุข   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุรพงษ  ลาตวงษ    ครู ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

       อุบลราชธานี 

นางศรัญญา  โนนคูเขตโขง ครู สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอรัญญา  บัวงาม    ขาราชการบํานาญ 

      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นายสุรพงษ  ลาตวงษ      ครู ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

      อุบลราชธานี 

 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

       การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

  



 




