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ก 

ค ำน ำ 

 ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษานี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 
วัสดุในชีวิตประจ าวัน  สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ และ    
การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว เนื้อหาความรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน       
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการและก าจัดวัสดุ
ท่ีใช้แล้วในชีวิตประจ าวันของตนเอง และชุมชน  

 ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ท่ีให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการน าเสนอเนื้อหา รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า     
ชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และสร้างความ
ตระหนักในการจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วอย่างรู้คุณค่าต่อไป 
 
 
 
             ส านักงาน กศน.  



ข 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดวิชำ 
 
  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 
  ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
วิธีกำรใช้ชุดวิชำ 
 

ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้ 
เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 
  2.  วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียน มีความพร้อมท่ีจะศึกษาชุดวิชา 
เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมท ากิจกรรม
ตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 
  3.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิม  
ของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน  
  4.  ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังในชุดวิชา 
และสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
  5.  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้จาก
เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน  หากผู้เรียนตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนรู้     
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 
แล้วกลับมาท ากิจกรรมนั้นใหม ่
 
 



ค 

  6.  เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยแล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและ
ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนท่ีให้ไว้ในท้ายเล่ม เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
หากผลไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง  ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ     
อีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมาท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจให้คะแนนตนเองอีกครั้ง  ผู้เรียนควร   
ท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ  
24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน 
  7.  หากผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
สอบถามและขอค าแนะน าได้จากครู ผู้รู้ หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพิ่มเติม  
 
กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม 
 

  ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร คู่มือการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยและน ากลับมาใช้ใหม่ วารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์  อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ และ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
 
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ  วัสดุศาสตร์ 1 เป็นดังนี้ 
  1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างเรียน 
 2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 



ง 

โครงสร้างชุดวิชา พว12011 วัสดุศาสตร ์1 
ระดับประถมศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระความรู้พื้นฐาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง 
พลังงาน กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้  
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้

และผลกระทบจากการใช้วัสดุ  การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว   
 2.  ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได ้

 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

สรุปสาระส าคัญ 

1.  วัสดุศาสตร์ เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล ท้ังนี้ วัสดุ 
ท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ คือ วัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์   

2.  วัสดุแต่ละชนิดท่ีน ามาท าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางอย่างท าจากวัสดุชนิด
เดียวกัน บางอย่างท าจากวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน
และมีสมบัติบางอย่างท่ีแตกต่างกัน การศึกษาสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ประกอบด้วย ความแข็ง  
ความเหนียว ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้าและความหนาแน่นของวัสดุ
การศึกษาสมบัติของวัสดุ ดังกล่าว ท าให้สามารถน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
กับการใช้งาน   

3.  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
แยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด ปัจจุบันเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท้ังภายในบ้าน
และภายนอกบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน แต่เทคโนโลยีเหล่านั้น           
ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่ค านึงถึงการใช้วัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 
 4.  การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสดุ 
ท่ีใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  โดยใช้หลักการ การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ้ า (Reuse) และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุ      
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มีปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค 
บริโภคของคนท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  
 

 



ฉ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  หน่วยท่ี 1  วัสดุในชีวิตประจ าวัน    จ านวน  10  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 2  สมบัติของวัสดุ     จ านวน  30  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 3  การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ  จ านวน  20  ชั่วโมง 
 หน่วยท่ี 4  การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว   จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.  บรรยาย 
2.  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อท่ีเกี่ยวข้อง  
3.  พบกลุ่ม ท าการทดลอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้

ท่ีได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่ 
2.1  เว็ปไซต ์ 
2.2  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2.3  CD,DVD ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่  
3.1  มุมหนังสือ กศน.ต าบล  
3.2  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
3.3  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 
3.4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
3.5  เทศบาลและส านักงานสิ่งแวดล้อม 
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จ านวนหน่วยกิต    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน  80 ชั่วโมง รวม 2 หน่วยกิต  

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม รายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 1 
 2.  ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
 3.  ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยและแนวตอบในท้าย
เล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ 1  
 4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม รายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 1 
 

การวัดและประเมินผล 
1.  ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน จ านวน 60 คะแนน ได้แก ่

1.1  แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
1.2  การสังเกต การซักถาม ตอบค าถาม 
1.3  ตรวจกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (กรต.)  

2.  ประเมินผลรวมผู้เรียน จ านวน 40 คะแนน โดยการทดสอบปลายภาคเรียน  
จ านวน 40 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา ข 
โครงสร้างชุดวิชา ง 
สารบัญ ซ 
หน่วยท่ี 1 วัสดุในชีวิตประจ าวัน  1 
               เรื่องท่ี 1  ความหมายของวัสดุศาสตร์ 2 
               เรื่องท่ี 2  ประเภทของวัสดุ 4 
                เรื่องท่ี 3  ประโยชน์ของวัสด ุ 5 
หน่วยท่ี 2 สมบัติของวัสดุ 12 

      เรื่องท่ี 1  ความแข็ง 14 
      เรื่องท่ี 2  ความเหนียว 15 
      เรื่องท่ี 3  ความยืดหยุ่น 18 
      เรื่องท่ี 4  การน าความร้อน 20 
      เรื่องท่ี 5  การน าไฟฟ้า 21 

               เรื่องท่ี 6  ความหนาแน่น 22 
หน่วยท่ี 3 การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ 25 

     เรื่องท่ี 1  การเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 27 
     เรื่องท่ี 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 31 

หน่วยท่ี 4 การจัดการและก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 40 
     เรื่องท่ี 1  การจัดการวัสดุท่ีใชแ้ล้วด้วยหลัก 3R 41 

              เรื่องท่ี 2  การก าจัดและการท าลาย 46 
บรรณานุกรม 58 
คณะผู้จัดท า 67 
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หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
 

สำระส ำคัญ 

วัสดุศาสตร์ เป็นการศึกษาองค์ความรูท่ี้เกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใชป้ระกอบกัน 
เป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล  ท้ังนี้ วัสดุ 
ท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  สามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ ได้แก่  
วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์   
 
ตัวชี้วัด 
 1.  อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ได้ 
 2.  จ าแนกประเภทของวัสดุได ้
 3.  บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 
1.  ความหมายของวัสดุศาสตร์ 
2.  ประเภทของวัสดุ 
3.  ประโยชน์ของวัสดุ 
 

เวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ใช้เวลาเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ านวน  10 ชั่วโมง 
 

สื่อกำรเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที ่1  ควำมหมำยของวัสดุศำสตร ์

วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้  โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล  
 ท้ังนี้ วัสดุ ท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของ
วัสดุ ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย 
ขนสัตว์ ใยไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  
ดินเหนียว หินปูน ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก  และ วัสดุสังเคราะห์  ซึ่งเป็นวัสดุท่ีเกิดจาก
กระบวนการทางเคมี เช่น พลาสติก  เส้นใยสังเคราะห์  ยางสังเคราะห์  โฟม กระเบื้อง เป็นต้น 
  
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1.1 ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ตัวอย่างวัสดุศาสตร์ที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยท่ี 1  
วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
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กล่าวโดยสรุป  วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลา
ช้านาน หรืออาจกล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัสดุ
ท้ังสิ้น และวัสดุแต่ละประเภทจะมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละประเภทงาน  ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถน าไปใช้งาน 
ได้อย่างหลากหลาย เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น  
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เรื่องที่ 2  ประเภทของวัสด ุ

ในชีวิตประจ าวันมีการน าวัสดุมาท าสิ่งของเครื่องใช้มากหมาย เช่น ผ้า ท าเป็นเสื้อ 
กระโปรง ผ้าพันคอ ตุ๊กตา หนัง น ามาท าเป็นกระเป๋า  โซฟา เหล็ก สามารถท ารั้ว  สแตนเลส  
ใช้ท าเป็นหม้อ ช้อมส้อม พลาสติก ใช้ท าดอกไม้ เก้าอี้ กล่องใส่ของ กล่องดินสอ กล่องสบู่ 
สิ่งของเครื่องใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน อาจท ามาจากวัสดุชนิดเดียว เช่น ยางลบท าจากยาง 
บางอย่างท ามาจากวัสดุหลายชนิด เช่น กระทะท ามาจากวัสดุ 2 ชนิด คือ สแตนเลสกับพลาสติก 
หรือเหล็กกับไม้ เป็นต้น 

ประเภทของวัสดุ 
วัสดุรอบ ๆ ตัวเราท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แบ่งออกตามลักษณะท่ีมาของวัสดุ ดังนี้ 
วัสดุธรรมชำติ  ได้มาจากสิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท้ังจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย 

ขนสัตว์ ใยไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ และจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดินเหนียว  หินปูน  
ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก ซึ่งอาจน า มาใช้โดยตรงหรือน า มาแปรรูป เพื่อให้เหมาะกับ 
การใช้งาน 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1.2 ตัวอย่างวัสดุธรรมชาติ 

 วัสดุสังเครำะห์  เป็นวัสดุท่ีเกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น พลาสติก เส้นใย
สังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ โฟม วัสดุท้ังหลายเหล่านี้น ามาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งอาจมี
ปริมาณไม่เพียงพอหรือคุณภาพไม่เหมาะสม 

     
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3 ตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์ 
         ที่มา : http://118.174.133.140 
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เรื่องที่ 3  ประโยชน์ของวัสด ุ  

ในชีวิตประจ าวันมีการน าวัสดุ มาท าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้สอย ซึ่งวัสดุเหล่านั้น ล้วนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป วัสดุมีท้ัง
ท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน ดิน ทราย เหล็ก ขนสัตว์ และเส้นใยพืช และวัสดุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
เรียกว่า วัสดุสังเคราะห์  ซึ่งสร้างขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ
ท่ีขาดแคลน เช่น พลาสติก โฟม เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น การน าวัสดุต่าง ๆ 
เหล่านั้น มาใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้สอย  

 

3.1   กำรเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
การน าวัสดไุปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องเลอืกใช้วัสดุท่ีมีสมบัติ

เหมาะสมกับการใชง้าน ดังนี้  
1. วัสดุที่มีควำมยืดหยุ่น  เช่น ยาง นิยมใช้ท า 

ของเล่น เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล นอกจากนี้ยังใช้ท าของใช้ เช่น  
ยางรถยนต์ สายยาง ยางยืด ยางวง เป็นต้น 
 

2.  วัสดุที่มีควำมแข็ง เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ    
ใช้ท าโครงสร้างอาคาร เครื่องบิน รถยนต์ อาวุธต่าง ๆ  
เครื่องมือช่าง เช่น ประแจ ไขควง นอต เป็นต้น 

 

3.  วัสดุที่มีควำมเหนียว เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ  
ใช้ท าโซ่ รอก เส้นลวด มุ้งลวด เส้นเอ็น สายเบ็ดตกปลา  
เอ็นไม้เทนนิส เอ็นไม้แบดมินตัน เป็นต้น 

 

4.  วัสดุที่มีสมบัติน ำควำมร้อน เช่น โลหะ 
ชนิดต่าง ๆ ใช้ท าภาชนะหุงต้ม ส่วนวัสดุท่ีเป็นฉนวนความร้อน  
เช่น พลาสติก ไม้  ใช้ท าส่วนประกอบของภาชนะหุงต้ม 
ในส่วนท่ีเป็นด้ามจับ 

5. วัสดุที่มีสมบัติน ำไฟฟ้ำ ได้แก ่
โลหะต่าง ๆ ทองแดง ทองค า อะลูมิเนียม ใช้ท าสายไฟ ปลั๊กไฟ  
ส่วนวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ไม้ ยาง พลาสติก ใช้ท าอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าร่ัวหรือไฟฟ้าดูด 
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 3.2  วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 

        ไม ้
 เป็นวัสดุที่ได้จากไม้ยืนต้น ซึ่งเจริญเติบโตสูงกว่า 6 เมตร อาจได้จาก 
ล าต้นหรือกิ่งก้านสาขาของล าต้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้เน้ือแข็ง และไม้เนื้ออ่อน 

 1. ไม้เนื้อแข็ง คือ ไม้ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ท าการตัด หรือเลื่อยได้ยาก เช่น 
ไม้สัก ไม้มะขาม ไม้ชิงชัน ไม้มะม่วง นิยมใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องมือ และเสาบ้าน 
 2. ไม้เนื้ออ่อน คือ ไม้ท่ีมีความหนาแน่นต่ า น้ าหนักเบา รับน้ าหนักได้ไม่ค่อยดี 
ท าการตัด เลื่อย ไสกบ หรือแกะสลักตกแต่งได้ง่าย เช่น ไม้ฉ าฉา ไม้กะบาก ไม้ยูคาลิปตัส 
ไม้ยางพารา นิยมใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น ของใช้ในครัวเรือน กรอบรูป ลังใส่ผลไม้  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4 บ้านเรือนไทย 
     ที่มา : http://www.bloggang.com 
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 กระดำษ 

  เป็นวัสดุที่ท าขึ้นจากไม้เนื้ออ่อนใช้ท าของใช้ต่าง ๆ มากมาย เช่น สมุด หนังสือ 
กระดาษช าระ ถุงใส่ของ กล่องใส่ของ เป็นต้น 
 

 
  
 
 

 
  
 
 ยำง 
 เป็นวัสดุที่มนุษย์ค้นพบประโยชน์จากน้ ายางท่ีได้จากต้นยางพารา โดยต้นยางพารา
จะผลิตน้ ายางเรียกว่า “ลาเทกซ์” โดยยางพารา 1 ต้น จะให้น้ ายาง นาน 25 – 30 ปี ขนาดของ
ต้นยางพาราท่ีพร้อมจะกรีดเอาน้ ายางนั้นต้องมีความยาวรอบต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรและ
วัดความสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร น้ ายางท่ีกรีดได้จะต้องน ามาท าเป็นแผ่นโดยผสมกับ 
กรดน้ าส้มผสมกับน้ าให้เจือจาง เทลงในน้ ายางตามอัตราส่วนท่ีก าหนด เพื่อให้น้ ายางแข็งตัว  
จับกันเป็นก้อน จากนั้นน าไปรีดเป็นแผ่น ผึ่งให้แห้งแล้วน าไปรมควันเก็บไว้ ของใช้หลายอย่าง 
ท าขึ้นจากยาง เช่น ยางรัดของ ยางลบ ถุงมือยาง สายยาง พ้ืนรองเท้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปไม้เป็นกระดาษ 
 

ภาพท่ี 1.6  แผ่นยางท่ีได้จากต้นยางพาราและตัวอย่างผลิตภัณฑท่ี์ท าจากยาง 

ที่มา : http://118.174.133.140/ 
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ผ้ำทอหรือสิ่งทอ 
 เป็นวัสดุที่มนุษย์ท าขึ้นจากการปั่นเส้นใยให้เป็นเส้นและถักทอเป็นผ้า เพื่อน าไป  
ตัดเย็บท าเป็นเสื้อผ้าและของใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าเช็ดหน้า ผ้าม่าน ถุงใส่ของ 
กระเป๋า หุ้มเบาะรองนั่ง เป็นต้น 

 ตัวอย่างเส้นใยท่ีได้จากพืช เช่น ฝ้าย ลินิน ปอ 
ป่านนุ่น และเส้นใยท่ีได้จากสัตว์ เช่น ขนแกะ ใยไหม 

1. เส้นใยฝ้าย ได้จากดอกของต้นฝ้าย เมื่อน ามา
ถักทอเป็นผ้า จะได้ผ้าท่ีมีเนื้อนุ่มผิวของผ้าจะเรียบเนียน 
ทนทาน ซับน้ าและเหงื่อได้ด ี 

 
 
2. เส้นใยลินิน ได้จากเปลือกของต้นลินิน เมื่อน ามาถักทอท าเป็นผา้จะได้ผ้าท่ีมี 

ความมันเงา มีผิวเรียบแข็ง ดูดซับน้ าได้ดี แต่ยับง่ายและรีดให้เรียบยาก 
3. เส้นใยไหม ได้จากรังไหมท่ีตัวอ่อนของผีเส้ือไหมสร้างขึ้น เมื่อน ามากรอและ 

ถักทอจะได้ผ้าท่ีมีความมันเงา อ่อนนุ่ม คงรูปร่างได้ดีไม่ยับง่าย ดูดความชื้นได้ดี 
4. เส้นใยจากขนสัตว์ ได้จากสัตว์ เช่น แกะ แพะ กระต่าย แต่ท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ

ขนแกะ ผ้าท่ีถักทอจากขนสัตว์จะดูดซับความชื้นไดด้แีละให้ความอบอุ่น มักใช้ตัดเย็บท าเป็น
เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ 

 
เส้นใยสังเครำะห์ 

 ผลิตด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น โพลีเอสเตอร์ ไนลอน เรยอน มีสมบัติคล้ายกัน
คือ เนื้อผ้าโปร่ง ซักรีดง่าย แห้งเร็ว ไม่ค่อยยับ 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.8 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 
  ที่มา : http://www.ideasquareshop.com 

ภาพท่ี 1.7 ดอกของต้นฝ้าย 
ที่มา : http://puechkaset.com 
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 ดินเผำ 
 เป็นวัสดุที่ท าขึ้นจากดินเหนียวเมื่อผสมเข้ากันกับน้ าจะท าให้ดินมีความเหนียว และ
สามารถปั้นเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แจกัน ไห โอ่ง กระถาง เรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา 
จากนั้นน าดินที่ปั้นเสร็จไปตากแดดให้แห้งแล้วน าเข้าเตาเผาจะได้เครื่องปั้นดินเผาท่ีมีความแข็ง
และทนทาน 
 
 
 
 
                

ภาพท่ี  1.9 เครื่องปั้นดินเผา 
 
 แก้ว 
 เป็นวัสดุทีผ่ลิตขึ้นจากกระบวนการอุตสาหกรรมจากส่วนผสมของทราย 63% 
หินปูน 15% และสารโซดาแอช 20% น าเข้าเตาหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส
ส่วนผสมจะหลอมรวมกันเป็นแก้วเหลว จากนั้นส่งไปยังเครื่องขึ้นรูปเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น 
 1. ท าภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้วน้ า ขวดโหล จาน  
ชาม ถ้วย 

 2. ท าเป็นแผ่นกระจกใส กระจกฝ้าหรือกระจกเงา  
น าไปติดที่บานหน้าต่าง ผนังกั้นห้อง ใช้เป็นส่วนประกอบของ 
เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางกระจกส่องหน้า กระจกรถยนต์ 
 3. ท าเป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น 
โคมไฟระย้า พวงกุญแจ ของที่ระลึก 

 4. ใช้เป็นส่วนประกอบของหลอดไฟ  
จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ แว่นตา แว่นขยาย 
เลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าปัดนาฬิกา 
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โลหะ 

 เป็นวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนประกอบอยู่ในหินและแร่  โลหะมีหลายชนิด เช่น เหล็ก 
ทองแดง ทองค า เงิน เป็นต้น 
 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโลหะ 

1. เหล็ก อะลูมิเนียม ใช้ท าภาชนะหุงต้ม เช่น หม้อ กระทะ มีด 
2. เหล็กเมื่อน าไปผสมกับคาร์บอนจะได้เหล็กกล้าท่ีมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก

บริสุทธิ์ใช้ท าวัสดุก่อสร้าง ใบเลื่อย ตะไบเหล็ก ดอกสว่าน 
3. ทองแดง ใช้ท าสายไฟ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ 

เนื่องจากน าไฟฟ้าได้ดี  
4. เงิน ทองค า ทองค าขาว ใช้ท าเครื่องประดับ เช่น แหวน ก าไล ต่างหู สร้อยคอ 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.10 การใช้ประโยชน์จากโลหะ 
ที่มา : http://118.174.133.140/ 
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พลำสติก 
เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ เมื่อพลาสติกได้รับ 

ความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นจะแข็งตัวและคงรูปร่างได้ ท าให้สามารถหล่อพลาสติกให้เป็น 
รูปร่างต่าง ๆ ได้ และถูกใช้ท าสิ่งของต่าง ๆ มากมาย เช่น ขวดน้ า ถังน้ า ขันน้ า กล่องใส่ของ 
ถุงใส่อาหาร เสื้อกันฝน ของเล่น ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.11 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 
 
 

 กล่าวโดยสรุป วัสดุ คือ สิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น วัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมบัติของวัสดแุต่ละชนิด ท าให้สามารถเลือกวัสดุและน าวัสดุเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย  
 
 
 
  
 หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยท่ี 1 จบแล้ว ให้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วท ากิจกรรมการเรียนหน่วยท่ี 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีครผููส้อนก าหนด  

 

กิจกรรมท้ำยหน่วยที่ 1 
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หน่วยที่ 2 สมบัติของวสัด ุ
 

สาระส าคัญ 
วัสดุแต่ละชนิดท่ีน ำมำท ำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ บำงอย่ำงท ำจำกวัสดุชนิด

เดียวกัน บำงอย่ำงท ำจำกวัสดุต่ำงชนิดกัน  ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบำงอย่ำงคล้ำยคลึงกัน
และมีสมบัติบำงอย่ำงท่ีแตกต่ำงกัน  กำรศึกษำสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดประกอบด้วย ควำมแข็ง  
ควำมเหนียว ควำมยืดหยุ่น กำรน ำควำมร้อน กำรน ำไฟฟ้ำและควำมหนำแน่นของวัสดุ  
กำรศึกษำสมบัติของวัสดุ ดังกล่ำวท ำให้สำมำรถน ำวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมเหมำะสม 
กับกำรใช้งำน   

 
ตัวชี้วัด 

1.  น ำควำมรู้เรื่องควำมแข็งของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
2.  อธิบำยสมบัติควำมเหนียวของวัสดุได้ 
3.  ทดลองสมบัติควำมยืดหยุ่นของวัสดุได ้
4.  น ำควำมรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้ำนควำมยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์ได้ 
5.  จ ำแนกสมบัติกำรน ำควำมร้อนของวัสดุได้ 
6.  น ำควำมรู้เรื่องกำรน ำควำมร้อนของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
7.  อธิบำยสมบัติกำรน ำไฟฟ้ำของวัสดุได้ 
8.  น ำควำมรู้เรื่องกำรน ำไฟฟ้ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
9. ค ำนวณหำค่ำควำมหนำแน่นของวัสดุได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ควำมแข็ง 
2. ควำมเหนียว 
3. ควำมยืดหยุ่น 
4. กำรน ำควำมร้อน  
5. กำรน ำไฟฟ้ำ 
6. ควำมหนำแน่น  
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลำเรียน โดยศึกษำจำกเอกสำรและสื่อต่ำง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ ำนวน  30  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชำวัสดุศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 
 2.  วีดีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  ศึกษำค้นคว้ำจำกอินเตอร์เน็ต 
 4.  ศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสือในห้องสมุดประชำชน 
 5.  ชุดวัสดุ อุปกรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ 
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เรื่องที่ 1  ความแข็ง 

ควำมแข็ง หมำยถึง ควำมทนทำนต่อกำรตัด และกำรขูดขีดของวัสดุ 
ควำมแข็งเป็นสมบัติที่แสดงถึงควำมทนทำนของวัสดุต่อกำรถูกกระท ำหรือถูกขูดขีด 

เมื่อน ำวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้ำวัสดุมีควำมแข็งต่ำงกันจะท ำให้เกิดรอย วัสดุท่ีมี
ควำมแข็งมำก จะสำมำรถทนทำนต่อกำรขีดข่วนได้มำก และเมื่อถูกขีดข่วนจะไม่เกิดรอย 
บนวัสดุชนิดนั้น เช่น ตะปูกับไม้ เมื่อเรำเอำตะปูไปขูดกับไม้ จะพบว่ำ ไม้เกิดรอย นั้นแสดงว่ำ 
วัสดุใดท่ีเกิดรอยจะมีควำมแข็งน้อยกว่ำวัสดุท่ีไม่เกิดรอย แสดงว่ำ ตะปูมีควำมแข็งมำกกว่ำไม้ 

 กล่ำวโดยสรุป  เมื่อน ำวัสดุชนิดหนึ่งขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้ำ 
1. วัสดุท่ีถูกขูดเกิดรอย แสดงว่ำ ควำมแข็งน้อยกว่ำวัสดุท่ีใช้ขูด 
2. วัสดุท่ีถูกขูดไม่เกิดรอย แสดงว่ำ ควำมแข็งมำกกว่ำวัสดุท่ีใช้ขูด 

 

  

 

 

 

ภำพท่ี 2.1 ไม้มีควำมแข็งน้อยกว่ำเหรียญ เมื่อถูกขูดจึงเกิดรอย 

 

 

 

 

 

หน่วยท่ี 2 
สมบัติของวสัด ุ
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เรื่องที ่2  ความเหนียว 

 ควำมเหนียว หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักมำกระท ำต่อ 1 หน่วย
พื้นท่ีหน้ำตัดของวัสดุที่ท ำให้วัสดุขำดได้พอดี 
 วัสดุเส้นใหญ่มีพื้นท่ีหน้ำตัดมำก จะทนต่อแรงดึงสูงสุดได้มำกกว่ำ วัสดุเส้นเล็กท่ีมี
พื้นท่ีหน้ำตัดน้อย วัสดุเส้นใหญ่จะมีควำมเหนียวมำกกว่ำเส้นเล็ก วัสดุท่ีรับน้ ำหนักได้มำกจะมี
ควำมเหนียวมำกกว่ำวัสดุที่รับน้ ำหนักได้น้อย หรือกล่ำวได้ว่ำ ควำมเหนียวเป็นลักษณะของวัสดุ
ท่ีดึงขำดยำก ไม่ขำดง่ำยเมื่อต้องรับแรง หรือน้ ำหนักมำก ๆ หรือไม่ขำดเมื่อถูก ดึง ยืด ทุบ ตี 
เพื่อให้เปลี่ยนรูปร่ำงไปจำกเดิม 
 ควำมเหนียว จึงเป็นสมบัติประกำรหนึ่งของวัสดุท่ีสำมำรถรับแรงหรือน้ ำหนักท่ีมำ
กระท ำได้มำกและสำมำรถน ำมำเปลี่ยนรูปร่ำงต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำรของกำรน ำมำใช้
ประโยชน์ เช่น กำรใช้เส้นเอ็นท ำสำยเบ็ดตกปลำ เพรำะมีควำมเหนียวมำกสำมำรถทนแรงดึง
หรือรับน้ ำหนักของปลำได้   
 ดินน้ ำมันและดินเหนียว สำมำรถน ำมำเปลี่ยนรูปร่ำงโดยกำรน ำมำปั้นเป็นก้อนกลม 
ทุบให้เป็นแผ่นแบน ๆ และดึงยืดให้เป็นเส้นยำว ๆ ได้ แต่ดินทรำยไม่สำมำรถน ำมำปั้น        
เป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ ได้ แสดงว่ำ ดินน้ ำมันและดินเหนียวมีสมบัติด้ำนควำมเหนียว แต่ดินทรำยไม่มี
สมบัติควำมเหนียว และเนื่องจำกดินเหนียวเป็นวัสดุท่ีหำได้ง่ำยในบำงท้องถิ่น จึงนิยมน ำมำปั้น      
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  เช่น โอ่ง กระถำง ก้อนอิฐ 
 
 

                              
 
 
 

ภำพท่ี 2.2  ผลิตภัณฑจ์ำกดินเหนียว 
                                 

 กำรน ำดินเหนียวมำป้ันเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เมื่อขึ้นรูปดินเหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ 
ตำมต้องกำรแล้ว จึงน ำมำตกแต่งรำยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จำกนั้นน ำเข้ำเตำเผำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
คงรูป  
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 นอกจำกดินเหนียวแล้ว วัสดุอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสมบัติควำมเหนียว ก็คือโลหะต่ำง ๆ 
เช่น ทองค ำ เงิน เหล็ก ดีบุก กำรเปลี่ยนรูปโลหะต้องใช้ควำมร้อน เมื่อโลหะร้อน จึงสำมำรถ
น ำมำตีแผ่ให้เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้นได้  โดยไม่แตกเป็นผงหรือหัก ทองค ำและเงิน เป็นโลหะ
ท่ีนิยมน ำมำท ำเป็นเครื่องประดับชนิดต่ำง ๆ เช่น สร้อย แหวน ก ำไล ต่ำงห ู   
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.3  สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องประดับท่ีท ำมำจำกเงิน และทองค ำ   
ที่มำ : http://raanmon.com 

  
 ส่วนอลูมิเนียม และสแตนเลส เป็นโลหะท่ีนิยมน ำมำผลิตเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือน 
เช่น กระทะ หม้อ กะละมัง มีด ช้อน ส้อม เครื่องครัวท่ีท ำจำกอลูมิเนียมและสแตนเลสจะมี
ควำมทนทำน และไม่เป็นสนิม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภำพท่ี 2.4  เครื่องครัวท่ีท ำจำกอลูมิเนียมและสแตนเลส 
ที่มำ : http://118.174.133.140/ 
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 นอกจำกนี ้ยังใช้เชือกลำกสิ่งของ แต่ในกำรยกสิ่งของที่มีมวลมำก ๆ นิยมใช้โซ่ 
ดึงยกสิ่งของ เนื่องจำกโซ่มีควำมเหนียวมำกกว่ำเชือกจึงใช้ยกสิ่งของที่มีมวลมำกได้ดีกว่ำเชือก 
 
 
 
  
 
 
 

ภำพท่ี 2.5 วัสดท่ีุใช้ประโยชน์จำกสมบัติควำมเหนียว 
ที่มำ : http://118.174.133.140/ 

 
 กล่ำวโดยสรุป วัสดุแต่ละชนิดมีควำมเหนียวไม่เท่ำกัน วัสดุท่ีรับน้ ำหนักได้มำกแล้ว
จึงขำด จะมีควำมเหนยีวมำกกว่ำวัสดุที่รับน้ ำหนักได้น้อยแล้วขำด 
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เรื่องที่ 3  ความยืดหยุ่น 

 ควำมยืดหยุ่น หมำยถึง ลักษณะท่ีวัตถุนั้นสำมำรถกลับคืนรูปร่ำงทรงเดิมได้ 
หลังจำกแรงท่ีมำกระท ำต่อวัตถุหยุดกระท ำต่อวัตถุนั้น 
 ควำมยืดหยุ่นเป็นสมบัติของวัสดุท่ีสำมำรถกลับคืนสู่สภำพเดิมได้ หลังจำกหยุดแรง
กระท ำท่ีท ำให้เปลี่ยนรูปร่ำงไป เช่น กำรดึง บีบหรือกระแทก วัสดุแต่ละชนิดมีควำมยืดหยุ่น    
ไม่เท่ำกัน บำงชนิดออกแรงมำก ๆ แต่สภำพยืดหยุ่นยังคงอยู่ แต่บำงชนิดเมื่อออกแรงมำก
เกินไปก็หมดสภำพยืดหยุ่นได้ 
 วัสดุท่ีถูกแรงกระท ำแล้วสำมำรถเปลี่ยนรูปร่ำงหรือขนำดของวัสดุ และเมื่อหยุด 
ออกแรง วัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภำพเดิม เรียกว่ำ วัสดุนั้นมีสภาพความยืดหยุ่น เช่น ถุงมือยำง 
ยำงยืด ฟองน้ ำ และวัสดุท่ีออกแรงกระท ำแล้ว วัสดุเกิดกำรเปลี่ยนรูปร่ำงหรือขนำด แต่เมื่อหยุด
ออกแรง วัสดุไม่คืนสภำพเดิม เรียกวัสดุนั้นว่ำ วัสดุไม่มีความยืดหยุ่น เช่น ดินน้ ำมัน ไม้ แผ่น
พลำสติก กระดำษ 
 

 
 
 

 

(ก) (ค) 
 
 
 

 

(ข) (ง) 
       

ภำพท่ี 2.6 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรออกแรงกระท ำต่อวัสดุ 
 
 จำกภำพ 2.6 ขณะออกแรงกระท ำต่อฟองน้ ำ และดินน้ ำมัน จะพบว่ำ วัสดุท้ังสอง
เกิดกำรยุบตัว แต่เมื่อหยุดออกแรงกระท ำ ฟองน้ ำจะเปลี่ยนรูปร่ำงและเมื่อหยุดออกแรงกระท ำ 
วัสดุกลับสู่สภำพเดิม แสดงว่ำ วัสดุนั้นมีสภำพยืดหยุ่น  ดินน้ ำมันเมื่อหยุดออกแรงกระท ำจะไม่
กลับสู่สภำพเดิม แสดงว่ำ วัสดุนั้นไม่มีสภำพยืดหยุ่น 
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 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ด้ำนควำมยืดหยุ่น มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ได้แก่ 
  ยำง  น ำมำท ำยำงรถยนต์ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะรถยนต์ถูกขับเคลื่อนไป 
  ฟองน้ ำ  น ำมำท ำเบำะเก้ำอี้ ชุดรับแขก หรือท่ีนอน ท ำให้นั่งนอน รู้สึกนุ่มสบำย 
  ลวดสปริง  ถูกประดิษฐ์ให้ยืดหยุ่น ใช้ประกอบของใช้ได้หลำยอย่ำง เช่น  
ท่ีนอนสปริง เก้ำอี้เบำะสปริง ปำกกำลูกลื่น ท่ีเย็บกระดำษ ไฟฉำย เป็นต้น 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

ภำพท่ี 2.7  ตัวอย่ำงวัสดุที่มีสมบัติด้ำนควำมยืดหยุ่นในชีวิตประจ ำวัน 
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เรื่องที่ 4  การน าความร้อน 

 กำรน ำควำมร้อน หมำยถึง กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนจำกอนุภำคหนึ่งสู่อนุภำค
หนึ่ง และถ่ำยทอดกันไปเรื่อย ๆ ภำยในเนื้อของวัตถุ 
 กำรน ำควำมร้อน เป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงำนควำมร้อนสำมำรถ ถ่ำยโอนผ่ำนวัสดุ
นั้นได ้ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดสำมำรถน ำควำมร้อนได้แตกต่ำงกันและบำงชนิดไม่น ำควำมร้อน วัสดุ
ท่ีน ำควำมร้อนได้ดีจะถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนได้เร็ว และมำก เมื่อวัสดุชนิดนั้นได้รับควำมร้อน
ท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะถ่ำยโอนควำมร้อนไปสู่บริเวณอื่นด้วย   

กำรจ ำแนกสมบัติกำรน ำควำมร้อนของวัสดุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
ตัวน ำควำมร้อน และฉนวนควำมร้อน 

1. ตัวน ำควำมร้อน  หมำยถึง  วัสดุท่ีควำมร้อนผ่ำนได้ดี  ส่วนใหญ่เป็นโลหะ เช่น 
เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน ทอง ทองแดง นิยมใช้ท ำภำชนะหุงข้ำว เช่น หม้อ กำต้มน้ ำ กระทะ  

2. ฉนวนควำมร้อน หมำยถึง วัสดุท่ีไม่น ำควำมร้อนหรือน ำควำมร้อนน้อย ส่วนใหญ่
เป็นอโลหะ เช่น ผ้ำ ไม้ ยำง พลำสติก กระเบ้ือง นิยมใชท้ ำ ด้ำมตะหลิว ด้ำมหม้อ หูหม้อ  
ท่ีจับหม้อ เพื่อป้องกันควำมร้อน 
 

 
 
        
 
 
   
   
  
 

ภำพท่ี 2.8 กลไกกำรถ่ำยเทควำมร้อน 
ที่มำ : http://www.lesa.biz/ 

 

ภำพท่ี 2.9  กำรใช้ประโยชน์จำกสมบัต ิ  
กำรน ำควำมร้อนของวัสดุ 

 
 

ฉนวนความร้อน 

ตัวน าความร้อน 

การพาความร้อน การน าความร้อน 

การแผ่รังสี 
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เรื่องที่ 5  การน าไฟฟ้า  

กำรน ำไฟฟ้ำ หมำยถึง สมบัติในกำรยอมให้ประจุไฟฟ้ำหรือกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้  
วัสดุบำงชนิดมีสมบัติในกำรน ำไฟฟ้ำ คือ ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดี แต่วัสดุ

บำงชนิดไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้  เรำจึงสำมำรถน ำสมบัติกำรน ำไฟฟ้ำของวัสดุมำใช้
ในกำรผลิตอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

สมบัติกำรน ำไฟฟ้ำของวัสด ุแบ่งออกเป็น 
1. วัสดุท่ีน ำไฟฟ้ำ คือ วัสดุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ เรียกว่ำ ตัวน าไฟฟ้า 

ได้แก่ วัสดุประเภทโลหะ เช่น ทองแดง เงิน เหล็ก อะลูมิเนียม จึงมีกำรน ำโลหะมำท ำอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น ทองแดงน ำไฟฟ้ำได้ดี  จึงใช้ท ำสำยไฟฟ้ำ ไส้หลอดไฟ เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภำพท่ี 2.10 กำรน ำควำมรู้เรื่องสมบัติกำรน ำไฟฟ้ำของวัสดุมำใช้ท ำสำยไฟฟ้ำ 

เพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 

2. วัสดุ ท่ีไม่น ำไฟฟ้ำ คือ วัสดุ ท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ เรียกว่ำ 
ฉนวนไฟฟ้า ได้แก่ วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น พลำสติก ไม้ แก้ว จึงมีกำรน ำวัสดุเหล่ำนี้มำท ำอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้ำดูด หรือไฟฟ้ำรั่ว เช่น พลำสติก ใช้ท ำท่ีหุ้มปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
เนื่องจำกไม่น ำไฟฟ้ำจึงปลอดภัยในกำรใช้งำน 
 

กล่ำวโดยสรุป  กำรเลือกวัสดุท่ีใช้ในกำรผลิตอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือท ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ต้องอำศัยควำมรู้ด้ำนสมบัติกำรน ำไฟฟ้ำของวัสดุมำใช้ เนื่องจำกวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติกำรน ำ
ไฟฟ้ำท่ีแตกต่ำงกัน เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

 

ที่มำ : http://www.atom.rmutphysics.com 
       
 

ที่มา : http://www.sci-mfgr.com 
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เรื่องที่ 6  ความหนาแน่น 

ควำมหนำแน่นของวัสด ุคือ ค่ำท่ีบอกมวลของวัตถุ 1 หน่วยปริมำตร หรืออำจกล่ำว
ได้ว่ำ ถ้ำวัสดุมีปริมำตรเท่ำกัน วัสดุท่ีมีมวลมำกจะมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำวัสดุท่ีมีมวลน้อย  
ควำมหนำแน่น เป็นสมบัติเฉพำะของสำรหรือวัสดุแต่ละชนิด แม้วัสดุนั้นจะมีขนำดเท่ำกัน แต่
ท ำจำกวัสดุแตกต่ำงกัน ก็จะมีควำมหนำแน่นแตกต่ำงกัน 

 

สามารถเขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 

 

 

(ควำมหนำแน่นมีหน่วยท่ีอยู่ในรูปของมวลต่อปริมำตร เช่น  
กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ) 

 
การหาปริมาตรของวัตถุที่มีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามารถใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

ปริมำตรทรงส่ีเหลี่ยม = กว้ำง x ยำว x สูง 
 

 
 
 

 

 
 

ภำพท่ี 2.11 แสดงกำรหำปริมำตรทรงสี่เหลี่ยม 
 

      
 

 
 

 

ควำมหนำแน่น =    มวล 
                       ปริมำตร 

 

ค่ำมวลมีหน่วย เช่น กรัม 

ปริมำตรมีหน่วย เช่น ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

กว้ำง x ยำว x สูง = 
 

ปริมาตรของวัตถุ  สูง 

  ยำว 
กว้าง 
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การหาความหนาแน่นของวัตถุที่ไม่เป็นทรงเรขาคณิต   
สำมำรถหำค่ำควำมหนำแน่น  โดยใช้วิธีกำรแทนท่ีน้ ำในถ้วยยูรีกำ  แล้ววัดปริมำตร

ของน้ ำท่ีล้นออกมำ โดยปริมำตรของน้ ำท่ีล้นออกมำจะเท่ำกับปริมำตรของวัตถุนั้น แล้วน ำ
ปริมำตรท่ีหำได้นี้ไปหำมวลของวัตถุ  

 

 

ภำพท่ี 2.12 วิธีกำรหำปริมำตรของวัตถุท่ีไม่เป็นทรงเรขำคณิต 
ที่มำ : หนังสือเรียนวิทยำศำสตร์ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมบัติของวัสดุ หน้ำที่ 61 

 

สรุปการหาความหนาแน่นของวัสดุที่แน่นอน จากความสัมพันธ์ ดังนี ้

ควำมหนำแน่น  =     มวล 
      ปริมำตร 

 

จากสมการความสัมพันธ์        
มวล  คือ  ปริมำณเนื้อของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม มวลจะมีค่ำคงท่ีเสมอ 
น้ ำหนัก   คือ  แรงดึงดูดของโลกที่กระท ำต่อมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น นิวตัน  
**น้ ำหนัก (นิวตัน)  = มวล (กิโลกรัม)  x แรงโน้มถ่วงโลก (นิวตัน/กิโลกรัม) 
 

ปริมำตร  หำได้ดังนี้   
-  ถ้ำหำปริมำตรของแข็ง จะหำโดยกำรแทนท่ีน้ ำ หรือ ถ้ำเป็นรูปทรงส่ีเหลี่ยม 

มุมฉำก ใช้สูตรนี้   
ปริมำตร = กว้ำง X ยำว X สูง 

-  ถ้ำเป็นของเหลว  โดยใช้กระบอกตวงวัดปริมำตรแล้วอ่ำนค่ำท่ีได้ 
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ตัวอย่างการหาความหนาแน่น 
โจทย์   แท่งไม้ มีมวล 30 กรัม และมีปริมำตร 15 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
วิธีคิด 
ควำมหนำแน่นของแท่งไม้  =    มวลของแท่งไม้ (กรัม)  

     ปริมำตรของแท่งไม้ (ลูกบำศก์เซนติเมตร) 
 =        30  กรัม 
         15 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
 =   2  กรัม / ลูกบำศก์เซนติเมตร 

ดังนั้น ควำมหนำแน่นของแท่งไม้ =  2 กรัม / ลูกบำศก์เซนติเมตร 
หมำยควำมว่ำ  แท่งไม้ที่มีปริมำตร 1 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีมวล เท่ำกับ 2 กรัม 

 

 

 
  
 หลังจำกที่ผู้เรียนศึกษำเอกสำรชุดกำรเรียนหน่วยท่ี 2 จบแล้ว ขอให้ศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ แล้วท ำกิจกรรมกำรเรียนหน่วยท่ี 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ แล้วจัดส่งตำมท่ีผู้สอนก ำหนด  
 

 แนะน าแหล่งเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต 

 วัสดุและสมบัติวัสด ุ
 http://krootonwich.com/data-3801.html  
  

 น ำไฟฟ้ำของวัสดุ วิทยำศำสตร์ ป. 5 
 https://www.youtube.com/watch?v=xUI5Dxwk1xM   

 
 

  

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 2 

http://krootonwich.com/data-3801.html
https://www.youtube.com/watch?v=xUI5Dxwk1xM%20การ
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หน่วยที่ 3 การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสด ุ
 

สาระส าคัญ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
แยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด  ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท้ัง
ภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน แต่เทคโนโลยี
เหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่ค านึงถึงการใช้
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 

 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได ้
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 
3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
4. อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ระบุวัสดุอันตรายในชีวิตประจ าวันได้ 
6. แก้ปัญหาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 
7. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. การเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 



26 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที่ 1  การเลือกใชว้ัสดุที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้มากมาย 
หลายชนิด ท าให้มนุษย์มีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์หลายด้าน เช่น ท าให้เกิดมลภาวะ ท าลายสภาพแวดล้อม ปัญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์  
ซึ่งการแก้ปัญหานอกจากจะใช้กระบวนการเทคโนโลยี โดยการหาวิธีใหม ่ๆ แล้ว ทุกคนควร 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว เลือกใชผ้ลิตภัณฑอ์ย่างรู้คุณค่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด เป็นต้น 
 สิ่งของเครื่องใช้ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ท่ีผลิตจาก
กระบวนการทางเทคโนโลยีท่ีใส่ใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการออกแบบจนกระท่ังกระบวนการผลิต ได้แก่ 

1)  วิธีการผลิต โดยการใช้วัสดุที่ส้ินเปลืองให้น้อยท่ีสุด 
2) วิธีการผลิต โดยใช้วัสดุต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น เช่น ลดการใช้

ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น หรือหลีกเลี่ยงวัสดุท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
3)  ก่อนการผลิตจะต้องศึกษาว่าผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคจะน าไปใช้ในสถานการณ์ใด 

หรือภาวะการณ์ใด เพื่อจะน าไปเป็นข้อมูลในการผลิต 
4)  การออกแบบการผลิตจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย และค านึงถึงผลเสียท่ีจะ

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 
1.1  ความหมายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
แยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด และให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องแก่ผู้บริโภค ส าหรับประเทศไทยได้ใช้ค าว่า “ฉลากสีเขียว” 
แทน “ฉลากสิ่งแวดล้อม” Green label หรือ Eco-label เป็นฉลากท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าหน้าท่ี
อย่างเดียวกัน 

หน่วยท่ี 3 
การเลือกใช้และผลกระทบจาการใช้

วัสด ุ
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 1.2  สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีฉลากทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีริเริ่มโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA) 
เป็นต้น ดังนี ้

1. ฉลากสีเขียว (Green Label) 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าหน้าท่ีอย่างเดียวกัน ฉลากเขียว 
เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520 
ปัจจุบันมีการใช้ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก 
ได้มีการจัดท าโครงการฉลากเขียวส าหรับประเทศไทย ริเริ่มขึ้น
โดยคณะกรรมการนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand 
Business Council for Sustainable Development,  
TBCSD) ในปี พ.ศ. 2536  
 

 

   ฉลากเขียว สนับสนุนสินค้าทุกประเภท ยกเว้น ยารักษาโรค เครื่องดื่ม
และอาหาร เนื่องจากทั้งสามประเภทท่ีกล่าว เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยในการบริโภค
มากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
         คือ ฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศท่ีมี
ปริมาณก าลังไฟฟ้า 1 หน่วยของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีได้รับ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จะได้ความเย็นไม่น้อยกว่า 
10,600 บีทียู เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศปกติ
โดยท่ัวไปท่ีค่าไฟฟ้า 1 หน่วยจะได้ความเย็น ประมาณ 
7,000 - 8,000 บีทีย ูเท่านั้น แสดงว่า ถ้าใช ้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้าประมาณ 35% 

ภาพท่ี 3.1 สัญลักษณ์ 
ฉลากสีเขียว 
ที่มา : คู่มือการประเมินส านักงาน 

สีเขียว กรมส่งเสริมคณุภาพ   
สิ่งแวดล้อม หน้า 115 

ภาพที่ 3.2 สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 
ที่มา : คู่มือการประเมินส านักงานสีเขียว     
กรมส่งเสรมิคุณภาพ สิ่งแวดล้อม หน้า 116 
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  ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ด าเนินการออกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 17 ชนิด ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  ฉลากประสิทธิภาพสูง   
การเกิดขึ้นของฉลากประสิทธิภาพสูงเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้เริ่มด าเนินการ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นโครงการน าร่องของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับอุปกรณ ์
ไม่ใช้ไฟฟ้า 4 ผลิตภัณฑ ์ได้แก ่
   1. เตาหุงต้มในครัวเรือนหรือ 
เตาแก๊ส 
   2. อุปกรณ์ปรับความเร็ว 
รอบมอเตอร ์
   3. ฉนวนกันความร้อน 
   4. กระจกอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 

1.  เครื่องรับโทรทัศน์  10.  จอคอมพิวเตอร์  
2.  กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า  11.  ตู้เย็น 
3.  เครื่องปรับอากาศ 12.  บัลลาสต์นิรภัย 
4.  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5  13.  หลอดผอม  
5.  พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง  14.  พัดลมชนิดส่ายรอบตัว  
6.  หลอดคอมแพคตะเกียบ  15.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
7.  โคมไฟประสิทธิภาพสูง  16.  ข้าวกล้อง 
8.  โคมไฟฟ้าส าหรับหลอดผอม 17.  พัดลมระบายอากาศ 
9.  เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า  

ภาพท่ี 3.3 ฉลากประสิทธิภาพสูง 
ที่มา : คู่มือการประเมินส านักงานสีเขียว  
        กรมส่งเสริมคณุภาพ  สิ่งแวดล้อม  
        หน้า 116 
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 1.3  แนวทางการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ผู้บริโภค มีแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ได้ดังนี้ 
  1)  ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียน
ทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุท่ีใช้พลังงานต่ าในการจัดหามา 
  2)  ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของวัสดุน้อย 
  3)  มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้พลังงานสะอาด  
ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
  4)  มีระบบขนส่งและจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใช้ 
หีบห่อบรรจุภัณฑ์ท่ีฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากวัสดุท่ีใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้ได้ใหม่ได้ และ
เลือกใช้เส้นทางการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานท่ีสุด 
  5)  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงานต่ า  
มีการปล่อยมลพิษต่ าในระหว่างการใช้งาน ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่วน 
ท่ีไม่จ าเป็น 
  6)  มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแล 
รักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย 
  7)  มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น 
การเก็บรวบรวมท่ีก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถน าสินค้าหรือ
ชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องก าจัดท้ิงสามารถน าพลังงาน
กลับคืนมาใช้ได้และมีความปลอดภัยส าหรับการฝังกลบ 

 กล่าวโดยสรุป การพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาว่า
สินค้านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากในช่วงใดของวัฎจักรชีวิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะก่อ
ผลกระทบมากในช่วงใช้งานมากกว่าในช่วงการผลิต และหากมีการลดผลกระทบในช่วงดังกล่าว
ให้น้อยกว่าสินคา้อ่ืนท่ีมีลักษณะการท างานเหมือนกัน รวมท้ังประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ  
ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เรื่องที่ 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก ท้ังภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การท างานบ้าน การคมนาคม การสื่อสาร การแพทย์ การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
เป็นต้น ซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่มนุษย์ อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ แต่หลายครั้งเทคโนโลยี
เหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ผลกระทบท่ีจะตามมามีท้ัง     
ความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
รวมถึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาวัสด ุ 
ท่ีใชแ้ล้ว 
 การท้ิงวัสดุอันตรายปะปนกับวัสดมุูลฝอยท่ัวไป อาจเกิดอันตรายหรือท าให้ 
สารอันตรายปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมได้ ท้ังในระหว่างขั้นตอนการเก็บ ขนและการก าจัด  
ซึ่งการจัดการวัสดอุันตรายท่ีไม่ถูกวิธจีะส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ก่อใหเ้กิดโรค ระบบนิเวศ 
ถูกท าลาย เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสังคม   
 

 
 

ภาพท่ี 3.4  ผลกระทบจากการท้ิงวัสดุอันตรายปะปนกับวัสดมุูลฝอยในชีวิตประจ าวัน  
ที่มา : http://www.wangitok.com 

แพร่ไปในอากาศ 

ปนเปื้อนในดิน

และแหล่งน้ า 
ต้นไม้และพืช สัตว ์

กลับคืนสู่มนุษย ์

ของเสียอันตรายที่ทิ้งรวมกับ

ขยะมูลฝอยทั่วไป 
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ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  การได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปใน
ร่างกาย อาจท าให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พื้นดิน หรือแหล่งน้ า 
จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและพืชผัก เมื่อเราน าไปบริโภคจะได้รับสาร
นั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม สารอันตรายบางชนิดนอกจากท าให้เกิดโรค 
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว อาจท าให้เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่อนเสียหาย  
ของวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพย์สิน 
 จากวงจรดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การไม่คัดแยกวัสดุท่ีใช้แล้วประเภทอันตราย 
ออกจากวัสดท่ัุวไป แล้วน าไปทิ้งรวมกัน จะส่งผลกระทบต่อหลายด้านและท้ายท่ีสุดก็จะกลับคืน    
สู่มนุษย ์
 

 2.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ 
   2.1.1  ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปใน
ร่างกาย อาจท าให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้  พิษของขยะอันตรายสามารถเข้าสู่
ร่างกายของเราจาก 3 ทาง คือ 
   1)  ทางการหายใจ โดยการสูดดมเอาไอ ผง หรือละอองสารพิษเข้าสู่
ร่างกาย เช่น สี สารระเหย ไอน้ ามันรถยนต์ 
  2)  ทางปาก โดยการรับประทานเข้าไปโดยตรง ท้ังตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
เช่น สารพิษท่ีปนเปื้อนจากภาชนะใส่อาหาร หรือจากมือ รวมถึงสารพิษท่ีสะสมอยู่ในผักและ
เนื้อสัตว ์
  3)  ทางผิวหนัง โดยการสัมผัสหรือจับต้องสารพิษ  ซึ่งสามารถซึม 
เข้าสู่ผิวหนังและจะดูดซึมได้มากย่ิงขึ้นหากมีบาดแผลท่ีผิวหนัง หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้ว 
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 ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างวัสดุอันตรายและอาการเจ็บป่วยเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 
 

 

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน 
 

สารพิษ/สาร
อันตราย 

 

 

อาการ/ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ถ่ายไฟฉาย  กระป๋องสี   

 
 

สารแมงกานีส   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายท าให้ปวดศีรษะ 
ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเศร้าประสาทหลอน
เกิดตะคริวกินที่แขน ขา 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  
สารฆ่าแมลง  ถ่านกระดุม 

 
 

สารปรอท   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายเกิดการ 
ระคายเคืองต่อผิวหนัง เหงือกบวมอักเสบ 
เลือดออกง่าย กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด
โมโหง่าย 

แบตเตอรี่รถยนต์   
สารฆ่าแมลง  กระป๋อง 

 

สารตะกั่ว   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  ท าให้ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย  ตัวซีด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ความจ าเสื่อม 

สเปรย์  น้ ายาย้อมผม  
น้ ายาทาเล็บ  น้ ายาล้างเล็บ  
เครื่องส าอางหมดอายุ   

 

สารระเหย   
แอลกอฮอล์    

เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายเกิดการ 
ระคายเคืองต่อผิวหนัง คัน หรือเห่อ บวม
ปวดศีรษะ หายใจขัด เป็นลม 
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ตัวอย่างผลกระทบของสารพิษอันตรายที่มีต่อร่างกายมนุษย์ 

  
ภาพท่ี 3.5 แสดงผลกระทบของสารพิษอันตรายท่ีมีต่อร่างกายมนุษย์ 

ที่มา : คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย ส าหรับเยาวชน หน้า 47 

 
 
 
 
 

 

เบริลเลียม 
เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งหาก
หายใจเข้าไปอย่างต่อเนื่องจะเป็น
โรคที่มผีลกับปอด หากสัมผสัจะท า
ให้เกิดแผลที่ผิวหนังอย่างรุนแรง 
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  2.1.2  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค  
   วัสดุท่ีใช้แล้วและของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการ
ขยายตัวของเมือง  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่าง
หนาแน่น หากใช้วิธีก าจัดท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากนั้น  วัสดุ  
ท่ีใช้แล้วท่ีถูกปล่อยท้ิงไว้นาน ๆ จะเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พาหะท่ีจะเข้ามาท ารัง ขยายพันธุ์ 
เพราะมีท้ังอาหารและท่ีหลบซ่อน  ดังนั้น วัสดุท่ีใช้แล้วท่ีขาดการเก็บรวบรวม และการก าจัด   
จึงท าให้เกิดเป็นแหลง่เพาะพันธุ์ท่ีส าคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นหาหะ 
น าโรคมาสู่คน  
  2.1.3  ก่อให้เกิดความร าคาญ  
   การเก็บรวบรวมวัสดุท่ีใช้แล้วไม่หมดก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน กระจายอยู่
ท่ัวไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวม การขนถ่าย และการก าจัดแล้ว 
ยังคงเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน สัตว์พาหะน าเชื้อโรค ทัศนวิสัยในการ
ใช้ท่ีดินและน้ าเสียจากน้ าชะขยะ   
  

 2.2  ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
  วัสดุท่ีใช้แล้วเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดมลพิษของน้ า มลพิษของดิน และ
มลพิษของอากาศ เนื่องจากวัสดสุ่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวมหรือไม่น ามาก าจัดให้ถูกวิธี ปล่อยท้ิง
ค้างไว้ในพื้นท่ีของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากวัสดุ 
ท่ีใช้แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าเกิดเน่าเสียได้  หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พื้นดิน 
หรือแหล่งน้ า จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและพืชผัก เมื่อน าไปบริโภค
จะได้รับสารนั้นเข้าสูร่่างกายเหมือนกินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ  
  2.2.1  มลพิษทางดิน   
    วัสดุท่ีใช้แล้วและของเสียต่าง ๆ ถ้าท้ิงลงในดิน ขยะส่วนใหญ่จะ
สลายตัวให้สารประกอบ อินทรีย์และอนินทรีย์มากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่ก็มี วัสดุบางชนิด  
ท่ีสลายตัวได้ยาก เช่น ผ้าฝ้าย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตจะสะสมอยู่เป็นจ านวน
มาก แล้วละลายไปตามน้ า สะสมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การท้ิงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตของเสียท่ีส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานท่ีมีโลหะหนักปะปน   
ท าให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก โลหะหนักท่ีส าคัญ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียม  ซึ่งจะมีผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของขยะ ถ้าขยะมี 
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ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนัก
พวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์
ในขยะ เมื่อมีการย่อยสลาย จะท าให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาชะ     
กองขยะ จะท าให้น้ าเสียจากกองขยะไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ท าให้เกิดมลพิษของดินได้ 
การปนเปื้อนของดิน ยังเกิดจากการน าวัสดุท่ีใช้แล้วไปฝังกลบ หรือการลักลอบน าไปท้ิง  ท าให้
ของเสียอันตรายปนเปื้อนในดิน นอกจากนั้นการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก  ก็ส่งผลต่อสภาพ 
ของดิน เพราะสิ่งขับถ่ายของสัตว์ท่ีน ามากองทับถมไว้ ท าให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยสลายได้  อนุมูล
ของไนเตรตและอนุมูลไนไตรต์  ถ้าอนุมูลดังกล่าวนี้สะสมอยู่จ านวนมากในดินบริเวณนั้น จะเกิด
เป็นพิษได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในทางอ้อม โดยได้รับเข้าไปในรูปของน้ าดื่มที่มีสารพิษ 
เจือปน โดยการรับประทานอาหาร พืชผักท่ีปลูกในดินท่ีมีสารพิษสะสมอยู่ และยังส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพดิน  
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 ปัญหามลพิษทางดิน 
  ที่มา : https://www.sites.google.com 

 

 

  2.2.2  มลพิษทางน้ า   
 วัสดุท่ีใช้แล้วจ าพวกสารอินทรีย์(คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) เช่น 
สิ่งปฏิกูลจากคน เศษอาหาร น้ ายาท าความสะอาด เป็นต้น หากถูกท้ิงลงสู่แม่น้ าล าคลอง จะ
ส่งผลใหแ้ม่น้ าล าคลองเกิดการเน่าเสีย ซึ่งสารอินทรีย์ในน้ าเสียมีท้ังท่ีอยู่ในรูปสารแขวนลอยและ
สารละลาย สามารถถูกย่อยสลายได้  โดยจุลินทรีย์ท่ีใช้ออกซิเจน ท าให้เกิดสภาพขาดออกซิเจน
ส่งผลให้แม่น้ าเกิดการเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเน่า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคต่าง ๆ  
เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และท าให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดภาพท่ีไม่น่าดู เช่น 
สภาพน้ ามสีีด า มีขยะและสิ่งปฏิกูลลอยน้ า 
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 ปริมาณของสารอินทรีย์นิยมวัดด้วยค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์
ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ (BOD) เมื่อ ค่าบีโอดีในน้ าสูง แสดงว่า มีสารอินทรีย์
ปะปนอยู่มาก ส่งผลใหส้ภาพเหม็นเน่าเกิดขึ้นได้ง่าย นอกจากนี้ ในน้ าเสียยังมีจุลินทรีย์บางชนิด
อาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได ้

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.7  ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ า 
ที่มา : http://www.suriyothai.ac.th 

 

  2.2.3  มลพิษทางอากาศ  
    ถ้ามีการเผาวัสดุท่ีใช้แล้วกลางแจ้งท าให้เกิดควัน มีสารพิษท าให้
คุณภาพของอากาศเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจากวัสดุท่ีใช้แล้วนั้น อาจเกิดขึ้นได้ท้ังจากมลสาร
ท่ีมีอยู่ในวัสดุและพวกแก๊สหรือไอระเหย ท่ีส าคัญก็คือ กลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากการเน่าเปื่อย และ
สลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย
อีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งส่งผลมาจากฝีมือของมนุษย์ ท่ีเกิดจากการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วไม่ถูกวิธี เช่น 
การฝังกลบมูลฝอยท่ีไม่ถูกวิธี ท าให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) การใช้สารเคมีท่ีท าลายชั้นโอโซน   
การเผาไหม้ขยะมูลฝอย การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ท าให้เกิด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่สะสมพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศโลก 
ไว้มากท่ีสุด และมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งปรากฏการณ์ท่ี
โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก นอกจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์แล้ว    
อีกปัจจัยหนึ่ง ท่ีเป็นสาเหตุในการท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ท่ีท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 
ได้แก่ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เช่น การท าความเย็นในตู้ เย็น 
เครื่องปรับอากาศ โฟม กระป๋องสเปรย์ สารดับเพลิง สารชะล้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
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ซึ่งสารเหล่านี้ เรียกว่า สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC) และในอนาคต ถ้าไม่ช่วยกันลดการใช้
สารท าลายชั้นโอโซนท่ีเกิดจากสาร CFC โลกของเรากจ็ะเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3.8 มลพิษทางอากาศ 

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th 

 
 

 2.3  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2.3.1  เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน   
 สารอันตรายบางชนิดนอกจากท าให้เกิดโรค ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลแล้ว อาจท าให้เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่อนเสียหายของวัสดุ เกิดความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพย์สิน 
 

 2.3.2  เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
   วัสดุท่ีใช้แล้วหากมีปริมาณมาก ๆ ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ 

ในการจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากวัสดุท่ีใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย 
อากาศเสีย ดินปนเป้ือนสารพิษ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
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 2.3.3  ท าให้ขาดความสง่างาม  
 การเก็บ ขนและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความ
สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้น
หากกระบวนการเก็บ ขนไม่หมดและก าจัดไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม 
บ้านเมืองสกปรก และความไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 กล่าวโดยสรุป  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท้ังภายในบ้านและภายนอกบ้าน 
แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากทุกคนยังละเลย
และไม่ค านึงถึงการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า  

 

 
 
  
 หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยท่ี 3 จบแล้ว ให้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วท ากิจกรรมการเรียนหน่วยท่ี 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีครผูู้สอนก าหนด  
 

ภาพท่ี 3.9 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ที่มา : https://www.pantip.com 

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 3 
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หน่วยที่ 4 การจัดการและก าจัดวสัดุที่ใช้แล้ว 
 

สาระส าคัญ 
 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสด ุ
ท่ีใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้หลักการใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ ้า (Reuse) และผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ นจากการใช้วัสดุในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้มีปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ น ทั งนี เนื่องจากความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ นของจ้านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค บริโภค 
ของคนท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการก้าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ นต่อชุมชนและสังคม  
 

ตัวชี้วัด 
1.  บอกความหมายของการจัดการวัสดุด้วยหลัก 3R ได ้
2.  อธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R ได้ 
3.  บอกระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุท่ีใช้แล้วได้ 
4.  อธิบายวิธีการก้าจัดและท้าลายวัสดุท่ีใช้แล้วได้ 
5.  ก้าจัดวัสดุที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้   

ขอบข่ายเนื้อหา 
1.  การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R  
2.  การก้าจัดและท้าลาย   
 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ้านวน  20  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที่ 1  การจัดการวสัดุทีใ่ช้แล้วด้วยหลัก 3R 

 3R เป็นหลักการจัดการวัสดุท่ีใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณวัสดท่ีุใช้แล้วโดยใช้หลักการ 
ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ ้า (Reuse)  และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้วัสดใุนครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  ดังนี  

 1.  การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) มีวิธีการปฏิบัติดังนี  
  1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะ 
  1.1.1 ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย  
รวมทั งวัสดุท่ีเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม  
ถุงพลาสติก หรือวัสดมุีพิษอื่น ๆ 
  1.1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื อสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั น 
  1.1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื อสินค้าชนิดใช้ครั งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุ
การใช้งานต่้า 
  1.1.4 ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจ้าหน่ายสินค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์
ฟุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
  1.1.5 กรณีการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ประจ้าบ้านท่ีใช้เป็นประจ้า เช่น สบู่ 
ผงซักฟอก น ้ายาล้างจาน ให้เลือกซื อผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณบรรจุมากกว่า เนื่องจากใช้ 
บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน ้าหนักของผลิตภัณฑ์ 
   

  1.2  เลือกใช้สินค้าท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้  
  1.2.1 เลือกซื อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน้าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน
กลับไปบรรจุใหม่ เช่น เครื่องดื่มชนิดขวดแก้ว  
  1.2.2 เลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน้ากลับไปรีไซเคิลได้ หรือ 
มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น เครื่องใช้ท่ีท้าจากพลาสติก 

ภาพที่ 4.1 สัญลักษณ์ Reduce  
ที่มา : http://demo10.rpu.ac.th 

หน่วยท่ี 4 
การจัดการและก าจัดวสัดุที่ใช้แล้ว 



42 

  1.2.3 เลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ 
หลังจากการบริโภคของประชาชน 

  
 

ภาพท่ี 4.2  การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของหน่วยงานต่าง ๆ 
            ที่มา : http://www.bloggang.com 

 
 

 2. ใช้ซ้ า (Reuse) 
  ใช้ซ ้า เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า 
การใช้ซ ้าเป็นการท่ีเราน้าสิ่งต่าง ๆ ท่ีใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็น
การลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั งเป็นการลดปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีจะเกิดขึ นอีกด้วย ตัวอย่าง
ของการใช้ซ ้า ได้แก่ 
  2.1  เลือกซื อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให้ 
ใช้ได้มากกว่า 1 ครั ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 
  2.2  ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก     
     2.3  บ้ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ น 
 
 

ภาพท่ี 4.3 สัญลักษณ์ Reuse 
ที่มา : http://demo10.rpu.ac.th 
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  2.4  น้าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้
ซ ้าถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ ้าขวดน ้าดื่ม เหยือกนม และกล่อง
ใส่ขนม 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
  

 2.5  ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บ่อยครั งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร  
  2.6  บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เสื อผ้า เฟอร์นิเจอร์ 
และเครื่องมือใช้สอยอื่น ๆ 
  2.7  น้าส่ิงของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน้ายางรถยนต์มาท้า
เก้าอี  การน้าขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกัน การน้าเศษผ้ามาท้าเปลนอน เป็นต้น 
  2.8  ใช้ซ ้าวัสดุส้านักงาน เช่น การใช้กระดาษทั งสองหน้า เป็นต้น 
 

  
ภาพที่ 4.5 เก้าอี จากขวดน ้า 

  ที่มา : http://www.oknation.net 

ภาพที่ 4.6 พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
                ที่มา : https://www.l3nr.org 
 

ภาพท่ี 4.4  การลดปริมาณขยะด้วยการใช้ซ ้า โดยใช้แก้วน ้าเซรามิค หรือ แก้วใส 
แทนแก้วพลาสติก หรือแก้วกระดาษเคลือบ 
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ภาพที่ 4.7 กระถางต้นไม้จากรองเท้าเก่า 

ที่มา : http://www.thaitambon.com 
 

 ภาพที่ 4.8 ตุ๊กตาตกแต่งสวนจากยางรถยนต์เก่า 
ที่มา : http://www.jeab.com 

3.  การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)   
    การรีไซเคิลหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ หมายถึง  
การน้าเอาวัสดท่ีุยังสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ มาหมุนเวียน 
เข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท  
เพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลด 
ปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและ 
ลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม วัสดรุีไซเคิล โดยทั่วไป  
แยกได้เป็น 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
และอโลหะ ส่วนบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ ้าไม่ได้ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม หนังสือเก่า 
ขวดพลาสติก ซึ่งแทนท่ีจะน้าไปทิ ง ก็รวบรวมน้ามาขายให้กับร้านรับซื อของเก่า เพื่อส่งไปยัง
โรงงานแปรรูป เพื่อน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี  
   1) น้าขวดพลาสติก มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก  
  2) น้ากระดาษใช้แล้วแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อน้าไปเป็นส่วนผสมในการผลิต
เป็นกระดาษใหม่ 

         3) น้าเศษแก้วเก่ามาหลอม เพื่อขึ นรูปเป็นขวดแก้วใบใหม่ 
            4) น้าเศษอลูมิเนียมมาหลอมขึ นรูปเป็นแผ่น น้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 
รวมทั งกระป๋องอลูมิเนียม   

ภาพท่ี 4.9 สัญลักษณ์ Recycle 
ที่มา : http://demo10.rpu.ac.th 
 

 



45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.10 การแปรรูปผลิตภัณฑน์้ากลับมาใช้ใหม่ 
ที่มา : http://www.bantub.go.th 

 

 กล่าวโดยสรุป 3R เป็นหลักการจัดการวัสดุท่ีใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้ว  
ในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน หากทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้ว โดย
เริ่มท่ีคนในครอบครัว และชักชวนไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน และสถานท่ีท้างาน ปัญหาท่ีเกิดจาการใช้
วัสดุจนล้นเมืองก็จะลดน้อยลง ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และน่าอยูย่ิ่งขึ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

เรื่องที่  2  การก าจัดและการท าลาย 

 ปัญหาท่ีเกิดขึ นจากวัสดุท่ีใช้แล้วในปัจจุบัน เป็นสาเหตุส้าคัญท่ีทุกฝ่ายควรให้
ความส้าคัญและร่วมมือกันแก้ไข เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะ  
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ทั งนี เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ นของ
จ้านวนประชากร  ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมท่ี
เคยใช้ตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด ใช้ใบตองซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบัน 
มีการใช้สินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์จ้าพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพิ่มขึ น 
เรื่อย  ๆ   ท้าให้ปริมาณวัสดุท่ีถูกใช้เพิ่มขึ นตามไปด้วย 

2.1  ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุ 
 วัสดุแต่ละชนิดท่ีย่อยสลายได้จะมีอัตราเร็วในการย่อยสลายต่างกัน วัสดุ 
บางชนิดมีอัตราเร็วของการย่อยสลายต่้ามากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่วัสดุ 
บางชนิด เช่น แก้ว ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ อัตราเร็วของการย่อยสลายของขยะแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน ดังนี  
 

วัสดุ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา 

การย่อยสลาย 
 
 
 
 

 
เศษพืชผัก 

 
 

วัสดุธรรมชาติ 

 
 

5 วัน – 1 เดือน 

 
 
 

 

 
ใบไม้ 

 
 

วัสดุธรรมชาติ 

 
 

3 เดือน 
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วัสดุ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา 

การย่อยสลาย 
 
  
 
 

 

 
ผ้าฝ้าย 

 
 

วัสดุธรรมชาติ 

 
 

1 - 5 เดือน 

 
 

 
 
 
 

เศษกระดาษ 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 

 
 

2 - 5 เดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เปลือกส้ม 
 

 
 

วัสดุธรรมชาติ 

 
 

6 เดือน 

 
   

 

 
 

ผ้าขนสัตว์ 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 

 
 

1 ปี 

 
 

 

      
 

กล่องนมเคลือบพลาสติก 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 

 
 

5 ปี 
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วัสดุ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา 

การย่อยสลาย 
 
 

 
 
 
 
 

เชือก 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 

 
 

3 - 14 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 

ไม้ 

 
 

วัสดุธรรมชาติ 
 
 

 
 

13 ปี 

 
 

ก้นกรองบุหรี่ 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 

 
 

12 - 15 ปี 

 
 

 
 
 
 

รองเท้าหนัง 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 
 

 
 

25 - 40 ปี 
 

 
 
 

กระป๋องอลูมิเนียม 

 
วัสดุสังเคราะห์ 

 

 
80 - 100 ปี 
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วัสดุ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา 

การย่อยสลาย 
 
 

กระป๋องโลหะ 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 
 

 

 
 

100 ปี 

 
 

ถุงพลาสติก 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 
 

 
 

450 ปี 

 
 

 
 
 

 
ขวดพลาสติก 

 
วัสดุสังเคราะห์ 

 

 
450 ปี 

  

 

ผ้าอ้อมเด็กชนิดส้าเร็จรูป 

 
 

วัสดุสังเคราะห์ 
 

 
 

500 ปี 

  
 
 
 

โฟม 

 
วัสดุสังเคราะห์ 

 

 
ไม่ย่อยสลาย 
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วัสดุ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา 

การย่อยสลาย 
  

 
ขวดแก้ว 

 
วัสดุสังเคราะห์ 

 

 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงระยะเวลาในการย่อยสลายขยะแต่ละประเภท 
 
 

2.2  การก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 
 วิธีการก้าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว ท่ีใช้ต่อเนื่องกันมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลาย

วิธี เช่น น้าไปกองทิ งบนพื นดิน น้าไปทิ งลงทะเล เผากลางแจ้ง เผาในเตาเผาและฝังกลบ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นต้น การก้าจัดวัสดุดังท่ีกล่าวมานั นบางวิธีเป็นการก้าจัดท่ีไม่ถูกต้อง
ท้าให้เกิดภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั น ก่อนจะเลือกใช้
วิธีการก้าจัดวัสดุแต่ละประเภทต้องศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม   

 

  วิธีการก้าจัดวัสดุที่ใช้แล้วท่ีถูกหลักวิชาการ  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี   
         (1)  ไม่ท้าให้บริเวณท่ีก้าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์และแมลงน้าโรค เช่น แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ เป็นต้น  
         (2)  ไม่ท้าให้เกิดการปนเป้ือนแก่แหล่งน ้าและพื นดิน         
 (3)  ไม่ท้าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
        (4)  ไม่เป็นสาเหตุแห่งความร้าคาญ อันเนื่องมาจาก กลิ่น ควัน ทัศนวิสัยและ
ฝุ่นละออง 
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  วิธีการกองทิ งบนดิน การน้าไปทิ งทะเล รวมทั งการเผากลางแจ้ง ถือว่าเป็น
วิธีการก้าจัดขยะวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีไม่ถูกต้อง เพราะท้าให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อม  
วิธีการก้าจัดวัสดุท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล คือ การเผาในเตาเผา และการฝังกลบ  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

2.2.1  การเผา  
          การเผาสามารถท้าลายวัสดุได้เกือบทุกชนิด เตาเผามีหลายชนิดขึ นอยู่กับ

ลักษณะของวัสดุ ถ้าเป็นวัสดุประเภทท่ีติดไฟง่าย สามารถใช้เตาเผาชนิดท่ีไม่ต้องใช้เชื อเพลิง
ช่วย แต่ถ้าวัสดุมีความชื นมากกว่าร้อยละ 50 เตาเผาต้องเป็นชนิดท่ีใช้เชื อเพลิงจ้าพวกน ้ามัน
เตา ช่วยในการเผาไหม้ การเผาในเตาเผาใช้เนื อท่ีน้อย ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ เช่น ขี เถ้า  
สามารถน้าไปใช้ถมที่ดินหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ 
   การก้าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยการเผา สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
  1. วัสดุท่ีใช้แล้วท่ีเผาไหม้ได้ ได้แก่ กระดาษ ผ้าหรือส่ิงทอ ผัก ผลไม้ 
เศษอาหาร พลาสติก หญ้าและไม้  
      2. วัสดุท่ีใช้แล้วท่ีเผาไหม้ไม่ได้  ได้แก่ เหล็กหรือโลหะอื่น ๆ แก้ว หิน  
กระเบื อง เปลือกหอย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 การเก็บขนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มา : คู่มือการก้าจดัขยะมลูฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล กรมควบคุมมลพิษ หน้า 3,9 
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  การก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
          เป็นการท้าลายวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยวิธีการเผาท้าลายในเตาเผาท่ีได้รับการ

ออกแบบก่อสร้างท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850 - 1,200 องศา-
เซลเซียส เพื่อให้การท้าลายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เนื่องจากความแตกต่างและลักษณะของ
องค์ประกอบของวัสดุแต่ละชนิด  ดังนั น รูปแบบของเตาเผาจึงแตกต่างกันไปด้วย เป็นต้นว่า  
ถ้าชุมชนท่ีมีวัสดุท่ีใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีเผาไหม้ได้ง่ายเตาเผาอาจใช้ชนิดท่ีไม่ต้องใช้
เชื อเพลิงอย่างอื่นช่วยในการเผาไหม้  แต่ถ้าองค์ประกอบของวัสดุมีส่วนท่ีเผาไหม้ได้ง่ายต่้ากว่า
ร้อยละ 30 (โดยน ้าหนัก) หรือมีความชื นมากกว่าร้อยละ 50 เตาเผาท่ีใช้ต้องเป็นชนิดท่ีต้องมี
เชื อเพลิงช่วยในการเผาไหม้  

   นอกจากนี เตาเผาทุกแบบ จะต้องมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ  ควัน  
ไอเสีย ฝุ่นผงและขี เถ้า ท่ีอาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปล่องควัน เตาเผาท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณของวัสดุท่ีใช้แล้วลงไปจากเดิมให้มีเหลือน้อยท่ีสุด และส่วนท่ี
เหลือจากการเผาไหม้นั นก็จะต้องมีลักษณะคงรูป ไม่มีการย่อยสลายได้อีกต่อไป และสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย 

 

  ข้อดขีองการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
        1.  ใช้พื นท่ีดินน้อย เมื่อเทียบกับวิธีฝังกลบ  
        2.  สามารถท้าลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด  
        3.  สามารถสร้างเตาเผาในพื นที่ท่ีไม่ห่างไกลจากแหล่งก้าเนิดขยะ   

ท้าให้ประหยัดค่าขนส่ง  
        4.  ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
        5.  ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไหม้ (ขี เถ้า) สามารถน้าไปถมที่ดินได้หรือ 

ท้าวัสดุก่อสร้างได้ 
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         ข้อเสียของการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
1. ค่าลงทุนในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา

ค่อนข้างสูง  
2. อาจเกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 2.2.2  การฝังกลบ 
  การก้าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยการฝังกลบ เป็นการน้าวัสดุท่ีใช้แล้วมาเทลง
ในพื นท่ี ท่ีเตรียมเอาไว้ ซึ่งจะมีการวางระบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการปลดปล่อยมลสาร  
ต่าง ๆ  ออกสู่ภายนอก แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง  หลังจากนั นใช้ดินกลบ
ทับและบดอัดให้แน่นอีกครั งหนึ่งจนเต็มพื นท่ี เพื่อป้องกันปัญหาด้านกลิ่น แมลง สัตว์ พาหะ 
น ้าฝนชะล้างและเหตุร้าคาญอื่น ๆ  
 

 วิธีการฝังกลบวัสดุที่ใช้แล้ว  มี 3 วิธี คือ 
  1.  วิธีฝังกลบแบบพื นราบ 
       เป็นวิธีการฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ท้าการ
บดอัดวัสดุตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั นถัดไปสูงขึ นเรื่อย ๆ จนได้ระดับตามท่ี
ก้าหนด การฝังกลบวัสดุท่ีใช้แล้ว โดยวิธีนี จ้าเป็นต้องท้าคันดินตามแนวขอบพื นท่ี เพื่อท้าหน้าท่ี
เป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดและท้าหน้าท่ีป้องกันน ้าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของวัสดุ 
เพื่อไม่ให้ซึมออกมาด้านนอก ลักษณะของพื นท่ี ท่ีจ้าเป็นต้องใช้วิธีนี  คือ ท่ีราบลุ่มหรือท่ี ท่ีมี
ระดับน ้าใต้ดินอยู่ต่้ากว่าผิวเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพ่ือก้าจัดด้วยวิธี 
ฝังกลบแบบขุดร่องได ้

ภาพท่ี 4.13 ระบบการเผาในเตาเผา 
ที่มา : http://www.pcd.go.th 
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เพราะอาจท้าให้เกิดการปนเป้ือนของ 
น ้าเสีย จากวัสดุท่ีใช้แล้วลงสู่น ้าใต้ดิน 
ได้ง่าย การก้าจัดด้วยวิธีนี  จ้าเป็นต้อง
จัดหาดินจากท่ีอื่นเพื่อมาท้าคันดิน ท้าให้
เสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการสูงขึ น   
 

   
 
 
   
  2.  วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง   
    เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริม่จากระดับท่ีต่้ากว่าระดับดินเดิมโดยท้าการขุดดิน
ลึกลงไปให้ได้ระดับตามท่ีก้าหนด แล้วจึงเริ่มบดอัดให้เป็นชั นบาง ๆ ทับกันหนาขึ นเรื่อย ๆ  
จนได้ระดับตามท่ีก้าหนด โดยท่ัวไปความลึก
ของการขุดร่อง จะถูกก้าหนดด้วยระดับน ้า 
ใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน ้า 
ในฤดูฝนเป็นเกณฑ์  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
การปนเปื้อนต่อน ้าใต้ดิน การฝังกลบแบบ 
ขุดเป็นร่อง ไม่จ้าเป็นต้องท้าคันดิน เพราะ
สามารถใช้ผนังของร่องขุดเป็นก้าแพงยันวัสดุ 
ท่ีจะบดอัดได้ ท้าให้ไม่ต้องขนดินมาจาก 
ด้านนอก และยังสามารถใช้ดินที่ขุดออกแล้วนั น 
กลับมาใช้กลบทับได้อีก 

 

  
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง 

ทีม่า : คู่มือการก้าจดัขยะมลูฝอย แบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล กรมควบคุมมลพิษ 
หน้า 7 

ภาพท่ี 4.14 วิธีฝังกลบแบบพื นราบ 
ที่มา : คู่มือการก้าจดัขยะมลูฝอย แบบฝังกลบ 
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล กรมควบคุมมลพิษ หน้า 6 
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 3.  วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 
         เป็นวิธีการฝังกลบบนพื นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจ
เกิดขึ นตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการขุด เช่น 
หุบเขา ห้วย บ่อ เหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบ
และอัดวัสดุในบ่อแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป 
ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของพื นท่ีนั น ๆ 
เช่น ถ้าพื นท่ีของบ่อมีขนาดค่อนข้างราบ อาจใช้
วิธีการฝังกลบแบบขุดร่องหรือแบบท่ีราบแล้วแต่
กรณี 
 

 

 

 

 ข้อดีของวิธีการฝังกลบ 
1. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
2.  ระบบมีความยืดหยุ่นดี กรณีท่ีเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

ไม่เกิดปัญหาวัสดุท่ีใช้แล้วตกค้าง 
3.  ไม่มีเศษเหลือตกค้างท่ีจะต้องน้าไปก้าจัดต่อไป 
4.  สามารถก้าจัดวัสดุได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว้นของเสียอันตรายและ

ของเสียติดเชื อ 
5.  เมื่อท้าการฝังกลบเต็มพื นท่ีแล้ว สามารถปรับปรุงพื นท่ีเดิม เพื่อท้าเป็น

สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
6.  ก๊าซที่เกิดจากการฝังกลบสามารถพัฒนาไปใช้เป็นเชื อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและอื่น ๆ ได ้
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 

ทีม่า : คู่มือการก้าจดัขยะมลูฝอย แบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล กรมควบคุมมลพิษ  
หน้า 7 
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ข้อเสียของวิธีการฝังกลบ 
1. ต้องการพื นท่ีฝังกลบขนาดใหญ่ ท้าให้ประสบปัญหาในการจัดหาพื นท่ี 
2. อยู่ห่างไกลชุมชน ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
3. จ้าเป็นต้องใช้ดินกลบทับจ้านวนมาก 
4.  ในช่วงฤดูฝนอาจมีปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานและไม่สามารถท้าการ

ฝังกลบได้อย่างต่อเนื่อง  
 5. อาจก่อให้เกิดปัญหาแมลงวันและกลิ่นเหม็น หากด้าเนินการฝังกลบ 
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 

 

 
    
   
 
 
 

  
 

  
 

 กล่าวโดยสรุป  ปัญหาท่ีเกิดขึ นจากการใชว้ัสดุในปัจจุบัน เป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้มี
ปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ น ทั งนี เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ น
ของจ้านวนประชากร ตลอดจนกระบวนการผลิตและความต้องการในการบริโภคในสังคม
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป การก้าจัดวัสดท่ีุใช้แล้ว มีหลายวิธี แต่วิธีการก้าจัดขยะวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล และเป็นท่ียอมรับว่าเป็นวิธีก้าจัดที่ถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผาและการฝังกลบ  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17 วิธีฝังกลบจ้าเป็นต้องการพื นท่ีฝังกลบขนาดใหญ่ 
         ที่มา : คู่มือการก้าจดัขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอยา่งถูกหลักสุขาภิบาล  

      กรมควบคุมมลพิษ หน้า 14 
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 หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยท่ี 4 จบแล้ว ให้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วท้ากิจกรรมการเรียนหน่วยท่ี 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีครผูู้สอนก้าหนด   

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 4 
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ที่มาภาพประกอบชุดวชิา 

หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจ าวัน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 1.3 ตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์ http://118.174.133.140/resource_c

 enter5/Admin/acrobat/v_2_
 sc_sc_279.pdf 

ภาพท่ี 1.4  บ้านเรือนไทย http://www.bloggang.com/data/my
 tent/picture/1193548723.jpg 

ภาพท่ี 1.6 แผ่นยางท่ีได้จากต้นยางพาราและ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากยาง 

http://118.174.133.140/resource_ce
 nter5/Admin/acrobat/v_2_sc
 _sc_279.pdf 

ภาพท่ี 1.7 ดอกของต้นฝ้าย http://puechkaset.com/ 
ภาพท่ี 1.8 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์ 

โพลีเอสเตอร์ 
http://www.ideasquareshop.com/ar
 ticle/1/ 

ภาพท่ี 1.10 การใชป้ระโยชน์จากโลหะ http://118.174.133.140/resource_ce
 nter5/Admin/acrobat/v_2_sc
 _sc_279.pdf 
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หน่วยที่ 2  สมบตัิของวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 2.3   สิ่งของเครื่องใช้และ

เครื่องประดับท่ีท ามาจากเงิน 
และทองค า   

http://raanmon.com/index.php?rout
 e=information/information&inf
 ormation_id=47 

ภาพท่ี 2.4 เครื่องครัวท่ีท าจากอลูมิเนียม
และสแตนเลส 

http://118.174.133.140/resource_cen
 ter5/Admin/acrobat/v_2_sc_sc
 _279.pdf ภาพท่ี 2.5 วัสดุท่ีใช้ประโยชน์จากสมบัติ

ความเหนียว 
ภาพท่ี 2.6 แสดงการเปรียบเทียบ 

การออกแรงกระท าต่อวัสดุ 
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
 ท่ี 2 เรื่องสมบัติของวัสดุ หน้าท่ี 55 

ภาพท่ี 2.8 กลไกการถ่ายเทความร้อน http://www.lesa.biz/earth/atmosphe
 re/heat-transfer 

ภาพท่ี 2.10 การน าความรู้เรื่องสมบัติ 
การน าไฟฟ้าของวัสดุมาใช้ 
ท าสายไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

http://www.atom.rmutphysics.com/ 
 charud/oldnews/0/286/3/ 
 science/physics/index2.htm 
http://www.sci-mfgr.com/ 
 ourbusiness_product.php?id=
 3 

ภาพท่ี 2.12 วิธีการหาปริมาตรของวัตถุ 
ท่ีไม่เป็นทรงเรขาคณิต 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
 ท่ี 2 เรื่องสมบัติของวัสดุ หน้าท่ี 61 
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หน่วยที่ 3 การเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 3.1 สัญลักษณ์ฉลากสีเขียว 

 
คู่มือการประเมินส านักงานสีเขียว  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 หน้า 115 

ภาพท่ี 3.2
ภาพท่ี 3.3 

สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ฉลากประสิทธิภาพสูง   

คู่มือการประเมินส านักงานสีเขียว  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 หน้า 116 

ภาพท่ี 3.4 ผลกระทบจากการท้ิงขยะอันตราย
ปะปนกับขยะมูลฝอยใน
ชีวิตประจ าวัน 

http://www.wangitok.com/news-
 facebook 

ภาพท่ี 3.5 แสดงผลกระทบของสารพิษอันตราย
ท่ีมีต่อร่างกายมนุษย์ 

คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย ส าหรับ
 เยาวชน หน้า 47 

ภาพท่ี 3.6 ปัญหามลพิษทางดิน https://www.sites.google.com/site/s
 554231031/mlphis-thang-din-
 soil-pollution-or-land-
 pollution 

ภาพท่ี 3.7 ผลกระทบต่อนิเวศทางน้ า http://www.suriyothai.ac.th/files/u1
060/9mar53-1.jpg  

ภาพท่ี 3.8 มลพิษทางอากาศ http://www.thaihealth.or.th/ 
 Content/583-อากาศเป็นพิษฆ่า
 คน%20กับผู้ท่ีมีหัวใจ
 อ่อนแอ.html 

ภาพท่ี 3.9  ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อระบบ
นิเวศ 

https://www.pantip.com/topic/315
 28751 



65 

หน่วยที่ 4 การจัดการและก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว  
 

ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 4.1 สัญลักษณ์ Reduce  http://demo10.rpu.ac.th/bangmoung/

 ?page_id=8 
ภาพท่ี 4.2 การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

ของหน่วยงานต่าง ๆ 
http://www.bloggang.com/ 

m/viewdiary.php?id=shabu&grou
p=1&month=11-2012&date=14 

ภาพท่ี 4.3 สัญลักษณ์ Reuse http://demo10.rpu.ac.th/bangmoung/
 ?page_id=8 

ภาพท่ี 4.5 เก้าอี้ขวดน้ า http://www.oknation.net/blog/home/
 blog_data/912/23912/images/r
 c1.jpg 

ภาพท่ี 4.6 พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า https://www.l3nr.org/posts/559460 
 

ภาพท่ี 4.7 กระถางต้นไม้จากรองเท้าเก่า http://www.thaitambon.com/product
 /1412814174 

ภาพท่ี 4.8 ตุ๊กตาตกแต่งสวนจากยาง
รถยนต์เก่า 

http://www.jeab.com/home-
 living/how-to/25-reuse-old-
 tires-ideas/attachment/reuse-
 old-tires-2 

ภาพท่ี 4.9 สัญลักษณ์ Recycle http://demo10.rpu.ac.th/bangmoung/
 ?page_id=8 

ภาพท่ี 4.10 การรีไซเคิลหรือการแปรรูป
ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ 

http://www.bantub.go.th/news-
 promote-page.php?id=83 
 

ภาพท่ี 4.11 แสดงระยะเวลาในการย่อย
สลายขยะแต่ละประเภท 

 

 -  ก้นกรองบุหรี่ http://www.sarahlong.org 

https://www.l3nr.org/posts/559460
http://www.sarahlong.org/
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ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 
 -  กระป๋องโลหะ 

 
http://www.packingsiam.com/index.p
 hp?lay=show&ac=article&Id=53
 9312392&Ntype=7 

 -  ผ้าขนสัตว์ https://www.l3nr.org/posts/549099 
ภาพท่ี 4.12 การเก็บขนวัสดุท่ีใช้แล้ว คู่มือการก าจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 

 อย่างถูกสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ  หน้า 3,9 
 

ภาพท่ี 4.13 ระบบการเผาในเตาเผา 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/envi_
 incinerate.html 

ภาพท่ี 4.14  
 

วิธีฝังกลบแบบพื้นราบ คู่มือการก าจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 6 

ภาพท่ี 4.15
ภาพท่ี 4.16 

วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง 
วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 

คู่มือการก าจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 7 

ภาพท่ี 4.17 วิธีฝังกลบจ าเป็นต้องการพื้นท่ี
ฝังกลบขนาดใหญ่ 

คู่มือการก าจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 14 
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คณะผู้จัดท ำต้นฉบับ 
ที่ปรึกษำ 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้เช่ียวชำญเนื้อหำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี 
 นายสิทธิพร  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายไพจิตร  ผุดเพชรแก้ว   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสุชาติ  สุวรรณประทีป     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นายสมชาย  ค าเพราะ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนวัดและประเมินผล 

 นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวฉันทลักษณ์  ศรีผา   ครู วิทยาฐานะครูช านาญการพิเศษ   

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางแสงจันทร์  เขจรศาสตร์     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะบรรณำธิกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสจูน์อักษร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางแก้วใจ  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางพัชรีวรรณ  ท ามาเกตุ   คร ู  
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธัญรัศม์  มิ่งไชยอนันต์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง   คร ู 
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางอรัญญา  บัวงาม    ข้าราชการบ านาญ 

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 
นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง    คร ู  
       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

 



 




