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ก 

คํานํา 

 ชุดวิชาวัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ี ประกอบดวยเน้ือหา 

หลักวัสดุศาสตร  การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ  การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ  

ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา และเทคโนโลยี 

การกําจัดวัสดุ เน้ือหาความรู ดังกลาว  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร โครงสรางและสมบัติวัสดุ การใชประโยชนจากวัสดุตลอดจนสาเหตุ

และผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการใชงานของวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  สามารถ

คัดแยกวัสดุและกําจัดวัสดุท่ีใชแลวในชีวิตประจําวันของตนเอง และชุมชนได 

 สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที่ใหการสนับสนุน

องคความรูประกอบการนําเสนอเน้ือหา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําชุดวิชา หวังเปน

อยางยิ่งวาชุดวิชานี้ จะเกิดประโยชนตอผูเรียน กศน. และสรางความตระหนักในการจัดการวัสดุ

ที่ใชแลวอยางรูคุณคาตอไป 

 

 

       สํานักงาน กศน.     
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คําแนะนําการใชชุดวิชา 
 

  ชุดวิชาวัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024 ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

แบงออกเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางหนวยการเรียนรู 

เน้ือหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน 

  สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

และหลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมทายหนวยการเรียน เรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู 

 

วิธีการใชชุดวิชา 
 

ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

  1.  ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู 

เน้ือหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้ 

  2.  วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา 

เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเน้ือหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู  พรอมทํากิจกรรม

ตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

  3.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ 

ผู เรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลย

แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมทายหนวยการเรียน  

  4.  ศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา 

และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

  5.  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจาก

เฉลยและแนวตอบกิจกรรมทายหนวยการเรียน  หากผูเรียนตรวจสอบแลวมีผลการเรียนรู     

ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันซ้ําจนกวาจะเขาใจแลว

กลับมาทํากิจกรรมน้ันซ้ํา 

 

 



ค 

  6.  เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระครบทุกหนวยแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและ

ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนที่ใหไวในทายเลม เพื่อประเมินความรูหลังเรียน

หากผลไมเปนไปตามที่คาดหวัง  ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันใหเขาใจอีก

ครั้งหน่ึง แลวกลับมาทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจใหคะแนนตนเองอีกครั้ง ผูเรียนควร   

ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ  

36 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคผาน 

  7.  หากผูเรียนไดทําการศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ 

สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครู ผูรู หรือแหลงคนควาอื่น ๆ เพิ่มเติม  

 

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
 

ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสือเรียน 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเพิ่มมูลคา 

คูมือการสรางวินัยสูการจัดการขยะแบบครบวงจร วารสาร แผนพับประชาสัมพันธ  

อินเทอรเน็ต ผูรู และแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน 

 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร 3 เปนดังน้ี 

  1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากจิกรรมหรืองานท่ีไดรับมอบหมายระหวางเรียน 

 2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 

 



ง 

โครงสรางชุดวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการเรียนรู 

 สาระความรูพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานที่ 2.2  มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ 

 มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก  

สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร    

มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบ

จากวัสดุ  การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลัก

สะเต็มศึกษา และแนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

2.  สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได 

 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน 
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สรุปสาระสําคัญ 
  1.  วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ 

เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน

ผลิตภัณฑ เพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ ไดแก 

โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต

ของมนุษย  จึงถือไดวาจะเปนสวนหน่ึงของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหน่ึงใน

การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต  

 2.  มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถ

พัฒนาสมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของ

วัสดุยอมเกิดมลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

  3.  การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตน

ทาง ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตอง

จัดใหมีระบบการคัดแยกวัสดุที่ใชแลว ประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบ

การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใช

แลว  เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุท่ีใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได

ใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด  หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษ

วัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก  รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช  รียูส 

(Reuse) คือ การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle)  คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

การลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  
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4.  ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  เพื่อตอบสนอง

ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน การพัฒนาวัสดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับ

ความตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยี

เติบโตไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพัฒนาวัสดุ

เพื่อใหมีความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอ

สภาพอากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟายิ่งยวด หรือวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตาม

ความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

5.  สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ

ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน

การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน  

6.  การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความ

นิยมสามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษ

วัสดุเหลือทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนําสวนที่เหลือน้ีไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบ

นิเวศนก็นอยกวา  

    ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเช้ือเพลิง

ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัสดุเหลือทิ้งเปนอีก ทางเลือก

หน่ึงดานการผลิตพลังงาน  เพราะเศษวัสดุเหลือทิ้ง มีศักยภาพที่สามารถนํามาใชเพื่อผลิต

พลังงานได ทั้งน้ี เน่ืองจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือ

ทิ้งมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ 

 

ขอบขายเนื้อหา 
  หนวยท่ี 1 หลักวัสดุศาสตร     จํานวน  10  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสด ุ  จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล   จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 4 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต จํานวน  20  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา  จํานวน  30  ช่ัวโมง 

 หนวยท่ี 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสด ุ    จํานวน  20  ช่ัวโมง 
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ที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 
1. สื่อเอกสาร ไดแก 

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024 

1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก  

2.1 เว็บไซต  

2.2  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.3  CD,DVD ที่เกี่ยวของ 

3. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก  

3.1  มุมหนังสือ กศน.ตําบล  

3.2  หองสมุดประชาชนอําเภอ 

3.3  หองสมุดประชาชนจังหวัด 

3.4  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

3.5  เทศบาลและสํานักงานสิ่งแวดลอม 

 

จํานวนหนวยกิต    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จํานวน  120 ชั่วโมง รวม 3 หนวยกิต  
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วัสดุศาสตร 3 
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 4.  ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายรายวิชา 

วัสดุศาสตร 3 
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หนวยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร 
 

สาระสําคัญ 
วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ เปนการ

นําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน
ผลิตภัณฑ เพ่ือแกปญหาหรืออธิบายส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัสดุและสมบัติท่ีสนใจ ไดแก 
โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย  จึงถือไดวาจะเปนสวนหนึ่งของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต  
 
ตัวช้ีวัด 

1.  บอกความหมายของวัสดุได 
2.  อธิบายประเภทของวัสดุได 
3.  อธิบายสมบัติของวัสดุได 
4.  ทดสอบสมบัติของวัสดุได 
5.  นําความรูเร่ืองสมบัติของวัสดุไปใชได 

 
ขอบขายเนื้อหา 

1 ความหมายของวัสดุศาสตรและประเภทของวัสดุ 
2 สมบัติวัสดุ  
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เร่ืองที่  1  ความหมายของวัสดุศาสตร 

วัสดุศาสตร (Materials Science) คือ การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวัสดุ เปนการนํา
ความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ
พ้ืนฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาวนี้ จะนํามาผลิตหรือสรางเปนผลิตภัณฑ
พรอมท้ังหาคาสมรรถนะในการใชงานของผลิตภัณฑ ความรูท่ีนํามาใชนั้นจะมีลักษณะเปน    
สหวิทยาการ คือ การใชความรูในหลาย ๆ แขนงมารวมกัน วัสดุศาสตรจึงย่ิงจําเปนตองใช
ความรูหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปนความรูทางฟสิกส เคมี วิศวกรรม ชีววิทยา ไฟฟา 
คณิตศาสตร หรือ การแพทย เขามารวมกันเพ่ือแกปญหาหรืออธิบายส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุและสมบัติท่ีสนใจ 
   

ประเภทของวัสดุศาสตร 
ในปจจุบันไมวาวิศวกร นักวิทยาศาสตร หรือนักเทคโนโลยี ลวนตองเกี่ยวของกับ

วัสดุ (Materials) อยูเสมอท้ังในเชิงของผูใชวัสดุ ผูผลิตและผูควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจน
ผูออกแบบท้ังในรูปแบบ องคประกอบ และโครงสราง บุคคลเหลานี้จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมถูกตองจากสมบัติของวัสดุเหลานั้น นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหไดวา 
เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันเปนเพราะเหตุใด โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันการคนควา 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความกาวหนาไปอยางมาก วัสดุใหม ๆ ถูกผลิตขึ้น และมีการ
คนควาสมบัติพิเศษของวัสดุ เพ่ือใชประโยชนมากขึ้น กระบวนการผลิตก็สามารถทําไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ ทําใหราคาของวัสดุนั้นต่ําลง  

วัสดุศาสตร แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
2.1  โลหะ (Metallic materials) 
2.2  พลาสติก หรือ พอลิเมอร (Polymeric materials) 
2.3  เซรามิกส (Ceramic materials) 

 
 
 
 
 

หนวยที่ 1  
หลักวัสดุศาสตร 
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2.1 วัสดุประเภทโลหะ   
 โลหะ (Metals) หมายถึง วัสดุท่ีไดจากการถลุงสินแรตาง ๆ อันไดแก เหล็ก 
ทองแดง อลูมิเนียม นิกเกิล ดีบุก สังกะสี ทองคํา ตะกั่ว เปนตน โลหะเม่ือถลุงไดจากสินแรใน
ตอนแรกนั้น สวนใหญจะเปนโลหะเนื้อคอนขางบริสุทธ์ิ มีโครงสรางเปนผลึกซึ่งอะตอมจะมีการ
จัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ โดยท่ัวไปโลหะเปนตัวนําความรอนและไฟฟาท่ีดี แต
โลหะเหลานี้มักจะมีเนื้อออนไมแข็งแรงเพียงพอท่ีจะนํามาใชในงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
สวนมากจะนําไปปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงาน  

โลหะและโลหะผสม (Alloys)  สามารถแบงออกเปน 2 พวก คือ  
1) โลหะและโลหะผสมท่ีมีเหล็กเปนองคประกอบ (ferrous metals and 

alloys) โลหะพวกนี้จะประกอบดวยเหล็กท่ีมีเปอรเซ็นตสูง เชน เหล็กกลา และเหล็กหลอ 
2) โลหะและโลหะผสมท่ีไมมีเหล็กเปนองคประกอบ หรือมีอยูนอย 

(nonferrous metals and alloys) เชน อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม และนิกเกิล 
คําวา โลหะผสม (Alloys) หมายถึง ของผสมของโลหะตั้งแต 2 ชนิดหรือ

มากกวา 2 ชนิด หรือเปนโลหะผสมกับอโลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 วัสดุประเภทโลหะ 
ท่ีมา : http://www.fsocial789013.blogspot.com/ 
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2.2  วัสดุประเภทพอลิเมอร  
พอลิเมอร (Polymers) หมายถึง  สารประกอบท่ีโมเลกุลม ีขนาดใหญมาก  

เกิดจากโมเลกุลเดี ยวมาเชื่อมตอกันดวย พ ันธะเคมีแตละโมเลกุลเด่ียวหรือหนวยยอย เรียกวา   

มอนอเมอร 

วัสดุพอลิเมอรสวนมากประกอบดวยสารอินทรีย (คารบอนเปนองคประกอบ) 
ท่ีมีโมเลกุลเปนโซยาว หรือเปนโครงขาย โดยโครงสรางแลววัสดุพอลิเมอรสวนใหญไมมีรูปราง
ผลึก แตบางชนิดประกอบดวยของผสมของสวนท่ีมีรูปรางผลึกและสวนมากไมมีรูปรางผลึก 
ความแข็งแรงและความออนเหนียวของวัสดุพอลิเมอรมีความหลากหลาย  เนื่องจากลักษณะ
ของโครงสรางภายใน ทําใหวัสดุพอลิเมอรสวนมากเปนตัวนําไฟฟาท่ีไมดี บางชนิดเปน
ฉนวนไฟฟาท่ีดี  โดยท่ัวไปวัสดุพอลิเมอร มีความหนาแนนต่ํา และมีจุดออนตัวหรืออุณหภูมิของ
การสลายตัวคอนขางต่ํา 
 

ประเภทของพอลิเมอร                    
พอลิเมอรเปนสารท่ีมีอยูมากมายหลายชนิด  ซึ่งในแตละชนิดก็จะมีสมบัติ

และการกําเนิดท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นการจัดจําแนกประเภทพอลิเมอรจึงสามารถทําไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับวาใชลักษณะใดเปนเกณฑในการพิจารณา เราสามารถจําแนกประเภทพอลิเมอรได  
โดยอาศัยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1.  พิจารณาตามแหลงกําเนิด 
เปนวิธีการพิจารณาโดยดูจากวิธีการกําเนิดของพอลิเมอรชนิดนั้น  ซึ่งจะ

สามารถจําแนกพอลิเมอรไดเปน 2 ประเภท คือ พอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอรสังเคราะห 
                      1)  พอลิเมอรธรรมชาติ  (Natural Polymers) เปนพอลิเมอรท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ  สามารถพบไดในส่ิงมีชีวิตทุกชนิด โดยพอลิเมอรธรรมชาติเหลานี้เปนส่ิงท่ี
ส่ิงมีชีวิตผลิตขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล และมีการเก็บสะสม
ไวใชประโยชนตามสวนตาง ๆ ดังนั้นพอลิเมอรธรรมชาติจึงมีความแตกตางกันไปตามชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตและตําแหนงท่ีพบในส่ิงมีชีวิต ตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติ ไดแก  เสนใยพืช  เซลลูโลส  
และไคติน เปนตน 
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ภาพท่ี 1.2 พอลิเมอรธรรมชาติ 
ท่ีมา : http://www.newsplus.co.th 

 

2)  พอลิเมอรสังเคราะห (Synthetic Polymers) เกิดจากการ
สังเคราะหขึ้นโดยมนุษย ดวยวิธีการนําสารมอนอเมอรจํานวนมากมาทําปฏิกิริยาเคมีภายใต
สภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหมอนอเมอรเหลานั้นเกิดพันธะโคเวเลนตตอกันกลายเปนโมเลกุล 
พอลิเมอร  โดยสารมอนอเมอรท่ีมักใชเปนสารตั้งตนในกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอรคือ  
สารไฮโดรคารบอนท่ีเปนผลพลอยไดจากการกล่ันน้ํามันดิบและการแยกแกสธรรมชาติ  เชน  
เอททีลีน  สไตรีน  โพรพิลีน  ไวนิลคลอไรด  เปนตน 
 

 
 
 
 

                 
 
 

 

 

 
   ภาพท่ี 1.3 พอลิเมอรสังเคราะห 
        ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com 
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            2.  พิจารณาตามมอนอเมอรท่ีเปนองคประกอบ 
                      เปนวิธีการพิจารณาโดยดูจากลักษณะมอนอเมอร ท่ีเขามาสรางพันธะ
รวมกัน  โดยจะสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท  คือ 
                      1)  โฮโมพอลิเมอร (Homopolymer) คือ พอลิเมอรท่ีเกิดจาก 
มอนอเมอร ชนิดเดียวกันท้ังหมด เชน แปง พอลิเอทิลีน และพีวีซี เปนตน 
 
                     

 

ภาพท่ี 1.4 แสดงโมเลกุลของโฮโมพอลิเมอร   
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
                      2)  โคพอลิเมอร (Copolymer) คือ พอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอร
มากกวา 1 ชนิดขึ้นไป เชน โปรตีน ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนท่ีมีลักษณะตาง ๆ มาเชื่อมตอกัน  
พอลิเอไมดและพอลิเอสเทอร  เปนตน 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5 แสดงโมเลกุลของโคพอลิเมอร   
    ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
           3.  พิจารณาตามลักษณะการใชงานไดเปน 4 ประเภท ไดแก 
  1) อิลาสโตเมอร (Elastomer) 
หรือพอลิเมอรประเภทยาง อาจเปน 
พอลิเมอรธรรมชาติ หรือพอลิเมอรสังเคราะห ท่ีมี
สมบัติยืดหยุน เกิดจากลักษณะโครงสรางโมเลกุล  
มีลักษณะมวนขดไปมา และบิดเปน เกลียว สามารถ
ยืดตัวไดเมื่อมีแรงดึง หดกลับไดเมื่อลดแรงดึง และ
สามารถเกิดการยืดตัวหดตัวซ้ําไป ซ้ํามาได เชน  
ยางรถยนต เปนตน 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6 อิลาสโตเมอร 
 



7 

  2)  เสนใย (Fabric) คือ พอลิเมอรท่ีประกอบดวยโมเลกุลขนาดยาว ลักษณะ
โครงสรางมีความเหนียวและยืดหยุน สามารถนํามาปนเปนเสนยาวได เมื่อนํามาสานจะได
ผลิตภัณฑท่ีมีความคงตัว เหมาะสําหรับนําไปใชเปน เคร่ืองนุงหม สามารถนําไปซักรีดได โดยไม
เสียรูป หรือเส่ือมคุณภาพ โดยเสนใยนั้นมีท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไดจากการ
สังเคราะห 

 

 

 

 

                                     
     ภาพท่ี 1.7  เสนใย   
            ท่ีมา : http://santext.igetweb.com 

  3) พลาสติก (Plastic) คือ พอลิเมอรกลุมใหญกวาพอลิเมอรประเภทอื่น ๆ เปน
พอลิเมอรท่ีไดจากการสังเคราะหขึ้น โดยท่ัวไปจะมีลักษณะออนตัวไดเมื่อไดรับความรอน ทําให
สามารถนําไปหลอหรือขึ้นรูปเปนรูปตาง ๆ ได มีสมบัติระหวางเสนใยกับอิลาสโตเมอร พลาสติก
อาจจําแนกไดเปน พลาสติกยืดหยุน และพลาสติกแขง็ 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.8 พลาสติก 

ท่ีมา : http://www.kanchanapisek.or.th 
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  4)  วัสดุเคลือบผิว (Coating Materials) คือ พอลิเมอรท่ีใชในการปองกัน 
ตกแตงผิวหนาของวัสดุรวมถึงพอลิเมอรขนาดเล็กท่ีใหสี ใชยอมผาใหมีสีตาง ๆ พอลิเมอรกันน้ํา
บางชนิดเคลือบเหล็กไมใหเกิดสนิม นอกจากนี้ ยังรวมถึงกาว กาวลาเทกซ และกาวพอลิเมอร 
ชนิดตาง ๆ 
 
 

           
           
 
 
 

ภาพท่ี 9 วัสดุเคลือบผิว 
 
 

 2.3  วัสดปุระเภทเซรามกิส  
  เซรามิกส มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “เครามอส (Keramos)” หมายถึง
วัตถุท่ีผานการเผา ดังนั้นผลิตภัณฑเซรามิกสจึงครอบคลุมผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชความรอน  
ในกระบวนการผลิต ปจจุบัน เซรามิกส หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เชน 
ดิน หิน ทราย และแรธาตุตาง ๆ นํามาผสมกัน ทําเปนส่ิงประดิษฐแลวเผาเพ่ือเปล่ียนเนื้อวัสดุ
ใหมีความแข็งแรงและคงรูปอยูได เชน อิฐ ถวยชาม แกว แจกัน เปนตน 
   วัสดุประเภทเซรามิกส สวนใหญใชวัตถุดิบอยู 2 กลุมใหญ ๆ คือ วัตถุดิบหลัก 
เชน ดิน เฟลดสปาร อวอตซ และวัตถุดิบรอง ซึ่งเปนวัตถุดิบชวยเสริมใหผลิตภัณฑท่ีไดมี
คุณภาพสูงขึ้น เชน ดิกไคซ โดโลไมต และสารประกอบออกไซดบางชนิด  
   ดิน (Clays) เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเซรามิกสหลายประเภท โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑท่ีใชเปนภาชนะใสอาหาร เคร่ืองสุขภัณฑ กระเบ้ือง เปนตน ถาแบงดินตามลักษณะ
ทางกายภาพอาจจําแนกไดเปนดินขาว (Chaina clays) และดินเหนียว (Ball clays) 
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   เฟลดสปาร (Feldspar) หรือหินฟนมา เปนสารประกอบ 
อะลูมิโนซิลิเกต (Al3O5Si)  ใชผสมกับดิน เพื่อชวยใหสวนผสมหลอมตัวท่ีอุณหภูมิต่ํา และทําให
ผลิตภัณฑมีความโปรงแสง ใชผสมในน้ํายาเคลือบทําใหผลิตภัณฑมีความแวววาว ในอุตสาหกรรม
แกว เมื่อเฟลดสปารหลอมตัวกับแกวจะทําใหแกวมีความเหนียว คงทนตอการกระแทก และ 
ทนตอความรอนเฉียบพลัน 
   ควอตซ (Quartz) หรือหินเขี้ยวหนุมาน เปนสารประกอบออกไซดของ
ซิลิคอนไดออกไซค (SiO2) หรือท่ีเรียกวา ซิลิกา สวนมากมีลักษณะใสไมมีสี แตถามีมลทิน 
เจือปนจะทําใหเกิดสีตาง ๆ ควอตซ ทําหนาท่ีเปนโครงสรางของผลิตภัณฑเซรามิกส ชวยใหเกิด
ความแข็งแรง ไมโคงงอ ทําใหผลิตภัณฑท้ังกอนเผาและหลังเผาหดตัวนอย   
    แรโดโลไมต (Dolomite) หรือหินตะกอนท่ีมีองคประกอบหลัก คือ 
แคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต (CaMg(CO3)2  มีลักษณะคลายหินปูน ใชผสมกับเนื้อดินเพื่อ
ลดจุดหลอมเหลวของวัตถุดิบ และใชผสมในน้ํายาเคลือบ  
   สารประกอบออกไซด เปนสารท่ีใชเติมเพื่อใหผลิตภัณฑมีสมบัตแิละคุณภาพ
ตามท่ีตองการ เชน มีสมบัตทินไฟ มีสมบัตโิปรงแสงทึบแสง 
   นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอ่ืนๆ เชน ดิกไคต ซึ่งมีองคประกอบเหมือนดิน แตมี
โครงสรางผลึกและสัดสวนขององคประกอบตางกัน ปริมาณอะลูมินาท่ีองคประกอบมีผลตอ
สมบัติของผลิตภัณฑถาอะลูมินาเปนองคประกอบรอยละ 28 – 32 โดยมวล จะมีลักษณะเปน
หินแข็งเหมาะสําหรับแกะสลักเปนรูปตางๆ แตถาอะลูมินาเปนองคประกอบรอยละ11 –28  
โดยมวล เหมาะสําหรับใชผลิตวัสดุทนไฟ กระเบ้ืองปูพ้ืนและถามีอะลูมินาเปนองคประกอบ   
ในสัดสวนท่ีนอยกวานี้จะใชผสมทําปูนซีเมนตขาว เปนตน 
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   กระบวนการผลิตเซรามิกสแตละชนิดประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ เชน  
การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การตากแหง การเผาดิบ การเคลือบ การเผาเคลือบ นอกจากนี้
การตกแตงใหสวยงามโดยการเขียนลวดลายดวยสีหรือการติดรูปลอก ซึ่งสามารถทําไดท้ังกอน
และหลังการเคลือบ  

 

 

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.10 วัสดุประเภทวัสดุเซรามิกส ในชีวิตประจําวัน 
ท่ีมา : http://www.hong-pak.com 
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เร่ืองที่ 2 สมบตัิของวัสด ุ
  การศึกษาและทดสอบสมบัติของวัสดุ มีความสําคัญและมีความจําเปนตอ 
ผูปฏิบัติงาน ท้ังในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม และดานเทคโนโลยี เพราะแตละกลุมยอมตองมี
ความรู ความเขาใจในศาสตรของวัสดุ เพ่ือใชอธิบายปรากฏการณตาง ๆ สําหรับการออกแบบ 
หรือผลิตผลิตภัณฑ ตลอดจนการสังเคราะหวัสดุชนิดใหม แตการศึกษาสมบัติวัสดุนี้อาจศึกษา
ในรายละเอียดท่ีแตกตางกัน เชน หากเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตรของวัสดุ จะเปนการศึกษา
ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางโครงสรางและสมบัติของวัสดุ การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร 
ของวัสดุ จะเปนการอาศัยความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติในการออกแบบ เพ่ือสราง
ผลิตภัณฑใหไดตามตองการ ดังนั้น การศึกษาสมบัติของวัสดุโดยท่ัว ๆ ไป จําแนกได ดังนี้ 
  1)  สมบัติทางเคมี (Chemical properties) 
 เปนสมบัติท่ีสําคัญของวัสดุซึ่งจะบอกลักษณะเฉพาะตัวท่ีเกี่ยวกับโครงสราง
และองคประกอบของธาตุตาง ๆ ท่ีเปนวัสดุนั้น  ตามปกติสมบัตินี้จะทราบไดจากการทดลอง    
ในหองปฏิบัติการเทานั้น  โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบทําลายหรือไมทําลายตัวอยาง 
  2)  สมบัติทางกายภาพ (Physical properties) 
 เปนสมบัติเฉพาะของวัสดุท่ีเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยา (Interaction) ของ
วัสดุนั้นกับพลังงานในรูปตาง ๆ กัน เชน ลักษณะของสี ความหนาแนน การหลอมเหลว ปรากฏ
การท่ีเกิดเกี่ยวกับสนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟา เปนตน การทดสอบสมบัตินี้จะไมมีการทําให
วัสดุนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือถูกทําลาย 
 3)  สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) 
 เปนสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุท่ีถูกกระทําดวยแรง โดยท่ัวไปจะเกี่ยวกับการ
ยืดและหดตัวของวัสดุ ความแข็ง ความสามารถในการรับน้ําหนัก ความสึกหรอ และการดูดกลืน
พลังงาน เปนตน 
 4)  คุณสมบัติทางความรอน (Thermal properties)  
  เปนการตอบสนองของวัสดุตอปฏิบัติการทางความรอน เชน การดูดซับ
พลังงานของของแข็งในรูปของความรอนดวยการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและขนาด พลังงาน       
จะถายเทไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาถาวัสดุมีสองบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตางกัน  โดยวัสดุ     
อาจเกิดการหลอมเหลวในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ความจุความรอน การขยายตัวจากความรอน
และการนําความรอนเปนสมบัติทางความรอนท่ีสําคัญของวัสดุของแข็งในการนําไปใชงาน 
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 3.1 สมบัตวิัสดุประเภทโลหะ (Metallic Materials)   
 วัสดุพวกนี้เปนสารอนินทรีย (Inorganic substances) ท่ีประกอบดวย 
 ธาตุ ท่ีเปนโลหะเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได และอโลหะประกอบอยูดวยก็ได ธาตุท่ี 
เปนโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล และไทเทเนียม ธาตุท่ีเปนอโลหะ ไดแก 
คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โลหะท่ีมีโครงสรางเปนผลึกซึ่งอะตอมจะมีการจัดเรียง
ตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ ทําใหโลหะมีสมบัติ ดังนี ้

1.  การนําไฟฟา   
 เปนตัวนําไฟฟาไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีไปไดงายท่ัวท้ังกอนของ

โลหะ แตโลหะนําไฟฟาไดนอยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากไอออนบวกมีการส่ันสะเทือนดวย
ความถี่และชวงกวางท่ีสูงขึ้นทําใหอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีไมสะดวก 

2.  การนําความรอน 
 โลหะนําความรอนไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได โดยอิเล็กตรอน 

ซึ่งอยูตรงตําแหนงท่ีมีอุณหภูมิสูง  จะมีพลังงานจลนสูง และอิเล็กตรอนท่ีมีพลังงานจลนสูงจะ
เคล่ือนท่ีไปยังสวนอื่นของโลหะจึงสามารถถายเทความรอนใหแกสวนอื่น ๆ ของ    แทงโลหะท่ี
มีอุณหภูมิต่ํากวาได 

3.  ความเหนียว 
 โลหะตีแผเปนแผนหรือดึงออกเปนเสนได เพราะไอออนบวก แตละ

ไอออนอยูในสภาพเหมือนกัน ๆ กัน และไดรับแรงดึงดูดจากประจุลบเทากันท้ังแทงโลหะ 
ไอออนบวกจึงเล่ือนไถลผานกันไดโดยไมหลุดจากกัน เพราะมีกลุมขอองอิเล็กตรอนทําหนาท่ี
คอยยึดไอออนบวกเหลานี้ไว 

4.  ความมันวาว 
 โลหะมีผิวเปนมันวาว เพราะกลุมของอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได โดยอิสระ

จะรับและกระจายแสงออกมา จึงทําให โลหะสามารถสะทอนแสงซึ่งเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาได 
5.  จุดหลอมเหลว 
 โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เพราะพันธะในโลหะ เปนพันธะท่ีเกิดจากแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางวาเลนซอิเล็กตรอนอิสระท้ังหมดในกอนโลหะกับไอออนจึงเปนพันธะ 
ท่ีแข็งแรงมาก 
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 3.2  สมบัติวัสดุพอลิเมอร  
  ชนิดของสมบัตขิองพอลิเมอรแบงอยางกวางๆไดเปนหลายหมวดขึ้นกับความ
ละเอียด ในระดับนาโนหรือไมโครเปนสมบัติท่ีอธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะ
โครงสรางของพอลิเมอร ในระดับกลาง  เปนสมบัติท่ีอธิบายสัณฐานของพอลิเมอรเม่ืออยูใน
ท่ีวาง ในระดับกวางเปนการอธิบายพฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร ซึ่งเปนสมบัติในระดับการ
ใชงาน 
  1. จุดหลอมเหลว 
   จุดหลอมเหลวท่ีใชกับพอลิเมอรไมใชการเปล่ียนสถานะ จากของแข็ง
เปนของเหลวแตเปนการเปล่ียนจากรูปผลึกหรือ กึ่งผลึกมาเปนรูปของแข็ง บางคร้ังเรียกวาจุด
หลอมเหลวผลึก ในกลุมของพอลิเมอรสังเคราะหจุดหลอมเหลวผลึกยังเปนท่ี ถกเถียงในกรณี
ของเทอรโมพลาสติกเชนเทอรโมเซตพอลิเมอร ท่ีสลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกวาจะหลอมเหลว  
  2. พฤติกรรมการผสม 
   โดยท่ัวไปสวนผสมของพอลิเมอรมีการผสมกันไดนอยกวา การผสมของ
โมเลกุลเล็กๆผลกระทบนี้เปนผลจากแรงขับเคล่ือนสําหรับการผสมท่ีเปนแบบระบบปด ไมใช
แบบใชพลังงาน หรืออีกอยางหนึ่ง วัสดุท่ีผสมกันไดท่ีเกิดเปน สารละลายไมใชเพราะปฏิสัมพันธ
ระหวางโมเลกุลท่ีชอบทําปฏิกิริยากัน แตเปนเพราะการเพ่ิมคาเอนโทรปและพลังงานอิสระท่ี
เกี่ยวของกับ การเพ่ิมปริมาตรท่ีใชงานไดของแตละสวนประกอบ การเพ่ิมขึ้นในระดับเอนโทรป
ขึ้นกับจํานวนของอนุภาคท่ีนํามาผสมกัน  
 3. การแตกกิ่ง 
  การแตกกิ่ง ของสายพอลิเมอรมีผลกระทบตอสมบัติท้ังหมดของพอลิ
เมอร สายยาวท่ีแตกกิ่งจะเพ่ิมความเหนียว เนื่องจากการเพ่ิมจํานวนของความซับซอนตอสาย 
ความยาวอยางสุม และสายส้ันจะลดแรงภายในพอลิเมอรเพราะการรบกวนการจัดตัวโซขางส้ัน 
ๆ ลดความเปนผลึกเพราะรบกวนโครงสรางผลึก การลดความเปนผลึกเกี่ยวของกับการเพ่ิม
ลักษณะโปรงใสแบบกระจกเพราะแสงผานบริเวณท่ีเปนผลึกขนาดเล็ก  
 4. การนําความรอน 
   การนําความรอนของพอลิเมอร สวนใหญมีคาต่ํา ดวยเหตุนี้วัสดุพอลิ
เมอรจึงถูกนํามาใชเปนฉนวนทางความรอน เนื่องจากคาการนําความรอนต่ําเชนเดียวกับวัสดุ 
เซรามิกส  โดยสมบัติความเปนฉนวนของพอลิเมอรจะสูงขึ้นจากโครงสรางท่ีมีลักษณะเปน 
รูอากาศเล็ก ๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการเกิด polymerization เชน โฟมพอลีไสตรีนหรือท่ีเรียกวา 
Styrofoam ซึ่งมักถูกนํามาใชเปนฉนวนกันความรอน 
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 3.3  สมบัตวิัสดุเซรามิกส  
     วัสดุเซรามิกส เปนสารอนินทรียท่ีประกอบดวยธาตุท่ีเปนโลหะและธาตุท่ีเปน
อโลหะรวมตัวกันดวยพันธะเคมี ท่ียึดจับตัวกันจากการผานกระบวนการผลิตท่ีอุณหภูมิสูง วัสดุ
เซรามิกสมีโครงสรางเปนไดท้ังแบบมีรูปรางผลึก และไมมีรูปรางผลึกหรือเปนของผสมของท้ัง
สองแบบ  
 1. การนําความรอน 
   การนําความรอนของเซรามิกส  จะเปนฉนวนความรอนมากขึ้นตาม
จํานวนอิเล็กตรอนอิสระท่ีลดลง คาการนําความรอนของวัสดุเซรามิกอยูในชวงประมาณ 2 ถึง 
50 วัตตตอเมตรเคลวิน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการกระเจิงจากการส่ันของผลึกจะมากขึ้น ทําใหการ
นําความรอนของวัสดุเซรามิกสลดลง แตคาการนําความรอนจะกลับเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิสูง 
ท้ังนี้ เนื่องจากการถายเทความรอนของรังสีอินฟราเรด จํานวนหนึ่งจะสามารถทําใหความรอน
ถายเทผานวัสดุเซรามิกสโปรงใสได โดยประสิทธิภาพการนําความรอนของกระบวนการนี้จะ
เพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น สมบัติดานการเปนฉนวนควบคูไปกับการทนความรอนสูง ๆ และ
ทนตอการขัดสี  ทําใหเซรามิกสหลายชนิดสามารถนําไปใชบุผนังเตาเผาท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือหลอม
โลหะ เชน เตาหลอมเหล็กกลา  การนําเซรามิกสไปใชงานทางอวกาศนับวามีความสําคัญมาก 
คือ ใชกระเบ้ืองเซรามิกสบุผนังกระสวยอวกาศ (space shuttle) วัสดุเซรามิกสเหลานี้ชวยกัน
ความรอนไมใหผานเขาไปถึงโครงสรางอะลูมิเนียมภายในกระสวยอวกาศเมื่อขณะบินออก และ
กลับเขาสูบรรยากาศของโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาเซลเซียส 
 2. ความเหนียวของเซรามิกส 
   เนื่องจากพันธะท่ีเกิดขึ้นภายในโครงสรางของเซรามิกเปนพันธะแบบ 
ไอออนิก – โคเวเลนต ดังน้ันวัสดุเซรามิกสจะมีความเหนียว (toughness) ท่ีต่ํา มีงานวิจัย
มากมายท่ีพยายามคนควาเพ่ือ ปรับปรุง ความเหนียวของเซรามิกส อาทิเชน การทําอัดดวย
ความรอน (hot pressing) และเติม สารเคมีบางชนิดเพ่ือใหเกิดพันธะขึ้น การทดสอบความ
ตานทานตอการขยายตัวของรอยแตก (fracture – toughness tests) กับวัสดุเซรามิกสเพื่อหา
คาความสามารถกระทําไดเชนเดียวกับในโลหะ  
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 3.ความแข็งของเซรามิกส 
   เนื่องจากเซรามิกสมีความแข็งมาก ทําใหเราสามารถนําเอาวัสดุเซรา
มิกสมาใชเปนวัสดุสําหรับ ขัดสี (abrasive materials) เพ่ือตัด บด และขัดถูวัสดุอ่ืนท่ีมีความ
แข็งนอยกวา เซรามิกสเหลานี้ ไดแกอลูมิเนียมออกไชด (aluminum oxide) และซิลิคอนคาร
ไบด (silicon carbide) เซรามิกสท่ีใช เปนวัสดุสําหรับขัดสีจะตองมีอนุภาคท่ีแข็งและมีปริมาณ
รูพรุนท่ีพอเหมาะ เพื่อใหอากาศและของ เหลวไหลผานโครงสรางได อลูมิเนียมออกไซดมักจะมี
ความเหนียวท่ีสูงกวาซิลิคอนคารไบดแต ไมแข็งเทา ดังนั้นซิลิคอนคารไบดจึงถูกใชมากกวา ใน
ขณะเดียวกันเมื่อผสมเซอรโคเนียมออกไชด (zirconium oxide) ลงไป อลูมิเนียมออกไชดจะ
ทําใหเราไดวัสดุขัดสีมีความแข็งแรง ความแข็ง และความคมมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังมีเซรามิกส
ท่ีใชสําหรับขัดสี (abrasive ceramic) ท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งคือโบรอนไนไตรด (boron nitride) 
ซึ่งมีชื่อทางการคาวา Borazon ซึ่งมีความแข็ง เกือบเทากับเพชร แตทนความรอนไดดีกวาเพชร 

   กลาวโดยสรุป  การศึกษาสมบัติของวัสดุแตละประเภท มีความสําคัญและ   
มีความจําเปนตอผูปฏิบัติงานอยางมาก เพื่อใหสามารถออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหไดตาม
ความตองการและเกิดประโยชนตอการใชงานมากท่ีสุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑจะตอง
คํานึงถึงชนิด และสมบัติของวัสดุท่ีจะนําไปใช  
 

ตัวอยางสมบัติของวสัดุชนิดตาง ๆ 
 

  ชนิดของวัสด ุ สมบัต ิ
โลหะ ทองแดง (Cu) นําไฟฟาดี สามารถทําใหมีรูปรางตางๆ ไดด ี
เหล็กหลอ (cast iron) สามารถหลอได กลึงได รับการส่ันได 
เหล็กกลาผสม (alloy steel) มีความแข็งแรงสูงและสามารถเพิ่มความแข็งแรง

ไดดวยความรอน 
พอลิเมอร  
พอลิเอทีลีน(Polyethylene: PE) 
  

 
ทําเปนแผนฟลมบางๆได ออนตัวได เปนฉนวน
ความรอนและไฟฟา 

พอลิโพรไพลีน(Polypropylene: 
PP) 

ผิวแข็ง ทนทานตอการขีดขวน ออนตัวได  
เปนฉนวนไฟฟาท่ีดีมาก แมท่ีอุณหภูมิสูง 
     

พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl 
chloride: PVC) 

เปนฉนวนไฟฟาอยางดี ไมติดไฟ มีลักษณะเปน
ของแข็งคงรูป และออนนุมเหนียว สามารถ
นําไปใชงานไดอยางกวางขวาง  

พอลิไวนิลอะซิเตต (Polyvinyl ออนนิ่มเปนของเหลวขนหนืด สีขุนขาว เมื่อแหง
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  ชนิดของวัสด ุ สมบัต ิ
acetate: PVA)  จะใส ไมสามารถหลอขึ้นรูปดวยวิธีแมพิมพ 
พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) 
 

แข็ง แตเปราะ แตกรานงาย น้ําหนักเบา  
เปนฉนวนไฟฟา 

พอลิอะคริเลต (Polyacrylate) มีความโปรงใสคลายกระจก มีจุดออนตัวต่ํา  
มีความเหนียว คงรูปดีมากและทนทานตอ 
การขีดขวน 

พอลิคารบอเนต (Polycarbonate)  โปรงใส และแข็งมาก ตานทานการขีดขวน ไดด ี
ไนลอน(Nylon)  เหนียว และมีผิวล่ืน 
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน 
(Polytetrafluoroethylene : 
PTFE) 

ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี และ 
ทนความรอนสูง สีขาวขุน ผิวมีความล่ืนมัน  
ไมตองการสารหลอล่ืน 

ฟนอลฟอรมาลดีไฮด 
(PhenolFormaldehyde : 
Bakelite)  

เนื้อแข็งคงตัว แตเปราะ ทนทานตอการผุกรอน 

อีพอกซี(Epoxy) เปนฉนวนไฟฟาและกันความชื้นได 
ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) 
(วัสดุหลักในการผลิตแกว) 

ใหประโยชนทางแสง และเปนฉนวนความรอน 
 

แมกนีเซียมออกไซด (MgO) 
 

เปนฉนวนความรอน,หลอมเหลวท่ีอุณหภูมิสูง,
สมบัติเฉื่อยตอโลหะท่ีหลอมเหลว 

แบเรียมไทเทไนท (BaTiO3) เปล่ียนเสียงเปนไฟฟา โดยอาศัยสมบัตกิาร
เปล่ียนแปลงความตานทาน 

 
  
 
  
 
 
 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 1 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยท่ี 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีครูผูสอนกําหนด  
 

กิจกรรมทายหนวยที่ 1 
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           หนวยท่ี 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสด ุ
 

สาระสําคัญ 
มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถพัฒนาสมบัติ

ของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของวัสดุยอมเกิด
มลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมได 

 
ตัวช้ีวัด 

1.  อธิบายถึงการใชประโยชนจากวัสดุ 
2.  สามารถประยุกตใชประโยชนจากวัสดุได 
3.  อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใชงานได 
4.  นําความรูเร่ืองมลพิษจากการผลิตและการใชงานไปใชได 
5.  อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
6.  นําความรูเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมไปใชได 

 
ขอบขายเนื้อหา 

1.  การใชประโยชนจากวัสดุ 
2.  มลพิษจากการผลิตและการใชงาน 
3.  ผลกระทบจากการใชวัสดุตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
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เรื่องท่ี 1 การใชประโยชนจากวัสดุ 
 มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน หรืออาจกลาวไดวา“วัสดุ
ศาสตรอยูรอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุตางๆ ลวนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยเราสามารถพัฒนาสมบัติของ
วัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกไดเปน 3  ประเภท ไดแก 
โลหะ พอลิเมอร และเซรามิกส 
 1.1  วัสดุประเภทโลหะ 
     โลหะท่ีนิยมนํามาใชในงานอุตสาหกรรมสามารถแบงเปนกลุมใหญ ๆ  
3 ประเภท ไดแก 
            1)  โลหะจําพวกเหล็ก (Ferrous metal) เปนโลหะท่ีมีแหลงท่ีมาจากสินแร
เหล็ก ซึ่งเปนแรมีปริมาณมากบนพื้นผิวโลกและมีการนํามาใชประโยชนคิดเปนปริมาณมากท่ีสุด 
            2)  โลหะนอกกลุมเหล็ก (Nonferrous metal)  สามารถแบงเปนประเภท 
ยอย ๆ ได 3 ชนิด คือ กลุมโลหะพื้นฐาน เปนโลหะท่ีมีแหลงกําเนิดเปนแรประเภทออกไซดหรือ
ซัลไฟดซึ่งมีกระบวนถลุงเอาโลหะออกมาไดงาย เชน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก พลวง  
เปนตน กลุมโลหะหนัก เปนโลหะท่ีมีความหนาแนนสูงกวา 5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  เชน 
แทนทาลัม ไทเทเนียม แคดเมียม ปรอท โครเมียม แมงกานีส นิกเกิล เปนตน และกลุมโลหะ
เบา ซึ่งเปนโลหะท่ีมีความหนาแนนนอยกวา 5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร เชน อะลูมิเนียม 
แมกนีเซียม เบริลเลียม เปนตน 
              3)  โลหะมีคา (Precious metal) เปนโลหะท่ีมีสีสันสวยงามและคงทน จึงนิยม
ใชทําเปนเคร่ืองประดับ เชน ทองคํา เงิน และแพลทินัม นอกจากนี้โลหะมีคายังมีความสําคัญ 
ในดานทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ เนื่องจากมูลคาของโลหะประเภทนี้ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยท่ี 2 การใชประโยชนและ
ผลกระทบจากวัสด ุ
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 เนื่องดวยโลหะมีคุณสมบัติท่ีดีมากมายหลายประการจึงทําใหความตองการใชโลหะ
มีเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากปจจุบันท่ีโลหะเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน
ของมนุษยจนขาดไมได ท้ังเคร่ืองใชครัวเรือน ภาชนะบรรจุภัณฑ เคร่ืองประดับ เฟอรนิเจอร 
อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ยานพาหนะ ส่ิงกอสราง ผลงานศิลปะ หรือแมกระท่ังอาวุธ
ยุทโธปกรณ ก็ลวนแตทําขึ้นดวยมีโลหะเปนสวนประกอบท้ังส้ิน โลหะสามารถนํามาใชประโยชน
ท้ังในรูปของโลหะบริสุทธ์ิ โลหะผสมประเภทตางๆ และสารประกอบโลหะ 
 
 การใชประโยชนของโลหะชนิดตาง ๆ 
 1. เหล็ก 
  เหล็กเปนแรธาตุโลหะท่ีมีอยูบนพ้ืนผิวโลกมากท่ีสุด เปนอันดับสองรองจาก
อะลูมิเนียม มนุษยไดคิดคนวิธีการถลุงแรเหล็กมาเปนเวลานานกวา 3,500 ป โดยในยุคเร่ิมแรก
ไดนํามาใชเพื่อการสงคราม และดวยคุณสมบัติท่ีดีหลายประการโดยเฉพาะดานความแข็งแรงสูง
และมีราคาถูก ทําใหปจจุบันเหล็กนับเปนโลหะท่ีมีการนํามาใชประโยชนมากท่ีสุดในโลก  โดยมี
ปริมาณการผลิตเหล็กคิดเปนรอยละ 95 ของปริมาณการผลิตโลหะท้ังหมด  สําหรับทาง
อุตสาหกรรมมีการนําเหล็กมาใชอยางแพรหลายในรูปของเหล็กหลอ (Cast iron) และเหล็กกลา 
(Steel) 
 การใชประโยชนของโลหะเหล็ก 
 เหล็กมีการนําไปใชประโยชนมากมายนับตั้งแตการใชเปนวัสดุสําหรับงานกอสราง
ตางๆ เชน โครงสรางอาคาร เสา คาน หลังคา สะพาน เสาไฟฟาแรงสูง เปนตน ในอุตสาหกรรม
คมนาคมขนสงก็มีการใชเหล็กเปนวัสดุสําหรับผลิตยานพาหนะตางๆ เชน รถยนต รถบรรทุก 
รถไฟ เรือเดินสมุทร และเคร่ืองบิน นอกจากนี้ของใชตางๆ ในชีวิตประจําวันของเราก็ลวนมี
สวนประกอบท่ีทําจากเหล็กท้ังส้ิน ไมวาจะเปนตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม นาฬิกา  
เคร่ืองซักผา หมอหุงขาว กระทะ เตาแกส ถังแกส เตารีด โตะ เกาอ้ี มุงลวด ทอน้ํา ชอน สอม 
มีด ฯลฯ 
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 2. ดีบุก 
               ดีบุกเปนโลหะสีขาวซึ่งมีการนํามาใชประโยชนเปนเวลานานแลว เนื่องจากดีบุก
สามารถผสมเปนเนื้อเดียวกับทองแดงไดดี การใชงานในชวงแรกจึงเปนการผลิตโลหะผสม
ระหวางดีบุกกับทองแดงหรือท่ีเรียกวา โลหะสัมริด (Bronze) ซึ่งมีการใชคนพบมาตั้งแต
ประมาณ 3,500 ปกอนคริสตกาล ดีบุกจัดเปนโลหะท่ีมีลักษณะเดนคือ มีความออนตัวสูง  
มีความตานทานตอการกัดกรอนสูง และมีคุณสมบัติดานหลอล่ืนดี 
 

 การใชประโยชนของโลหะดีบุก 

โลหะดีบุกเปนโลหะออนจึงไมใชดีบุกในการผลิตชิ้นสวนจักรกล แตดวยคุณสมบัติ
เดนท่ีมีความทนทานตอการกัดกรอนของกรดและสารละลายตาง ๆ ทนตอการเปนสนิม มีความ
เงางาม สวยงาม  และไมกอใหเกิดสารพิษท่ีเปนอันตรายตอรางกาย  จึงนิยมใชในการเคลือบ
แผนเหล็กเพ่ือผลิตเปนภาชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม  ดีบุกเม่ือรีดเปนแผนบาง ๆ สามารถ
นําไปใชหอส่ิงของตาง ๆ เพ่ือปองกันความชื้นไดดี นอกจากนี้โลหะดีบุกยังมีคุณสมบัติในการ
ผสมเปน เนื้อเดียวกับโลหะอ่ืนไดดี จึงสามารถผลิตเปนโลหะดีบุกผสมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการใชงานไดอยางกวางขวาง เชน โลหะดีบุกผสมตะกั่ว พลวง หรือสังกะสี ท่ีใชในการผลิต
โลหะบัดกรีสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา และคอมพิวเตอร โลหะดีบุกผสมตะกั่ว
เพ่ือใชผลิตหมอน้ํารถยนตและช้ินสวนยานยนต โลหะดีบุกผสมทองแดงท่ีใชในการผลิตทอง
สัมฤทธ์ิเพื่อทําระฆังและศิลปะวัตถุตาง ๆ  โลหะดีบุกผสมเงิน ทองแดง และปรอท ใชสําหรับ 
อุดฟนและงานทันตกรรม  นอกจากนี้ยังใชทําโลหะดีบุกผสมทองแดงและพลวงหรือท่ี เรียกวา 
พิวเตอร (Pewter) ซึ่งนิยมนําไปผลิตเปนเคร่ืองใช เคร่ืองประดับตกแตง ของท่ีระลึก ตลอดจน
การชุบเคลือบตาง ๆ อีกดวย โลหะดีบุกท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีใชทําเปนโลหะแบร่ิง มีชื่อวา 
Babbit  เปนโลหะท่ีประกอบดวย ดีบุก พลวง ทองแดง และอาจมีตะกั่วผสมอีกเล็กนอย โลหะ
ผสมชนิดนี้มีโครงสรางพื้นฐานท่ีออนและมีสัมประสิทธ์ิความฝดต่ําทําใหเหมาะท่ีจะใชเปนโลหะ
แบร่ิง 
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 3.  ตะกั่ว 
              ตะกั่วเปนท่ีรูจักมานานตั้งแต 3,500  ปกอนคริสตกาล ในอียิปตสมัยโบราณมีการใช
แรตะกั่วเปนเคร่ืองสําอางสําหรับทาตา โลหะตะกั่วก็นับเปนโลหะชนิดหนึ่งท่ีมีการใชมานาน
ท่ีสุด การคนพบโลหะตะกั่วเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยขณะท่ีมีการกอกองไฟบนแรท่ีมีสวนผสม 
ของตะกั่วไดเกิดมีโลหะตะกั่วหลอมเหลวไหลออกมาบริเวณกองไฟนั้น เนื่องจากตะกั่วมี 
จุดหลอมเหลวต่ํา จึงสามารถสกัดเอาโลหะออกจากแรไดโดยงายดวยอุณหภูมิท่ีไมสูงนัก  
ชาวโรมันโบราณเร่ิมนําโลหะตะกั่วมาใชอยางจริงจังสําหรับผลิตเปนภาชนะและทอน้ํา  ซึ่งยังคง
หลักฐานอยูจนกระท่ังปจจุบัน  นับจากนั้นก็ไดมีการใชประโยชนจากโลหะตะกั่วอยางแพรหลาย
จนจัดเปนโลหะท่ีมีการใชมากท่ีสุดเปนอันดับหารองจาก เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และ
สังกะสี   
 การใชประโยชนของโลหะตะกั่ว 

              โลหะตะกั่วเปนมีคุณสมบัติเดนคือ มีหลอมเหลวต่ํา มีความหนาแนนสูง มีความ 
ออนตัวสูง ความแข็งแรงอยูในเกณฑต่ํา มีคุณสมบัติหลอล่ืน และตานทานการกัดกรอนไดด ี 
การใชประโยชนโลหะตะกั่วสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมทําแบตเตอร่ีรถยนต ใชเปน
สารประกอบตะกั่วสําหรับผสมทําสี  ใชทําลูกกระสุนและยุทธภัณฑ ใชทําฉากกั้นเพ่ือปองกัน
รังสีตาง ๆ เชน รังสีเอ็กซ รังสีเบตา รังสีแกมมา เปนตน นอกจากนี้ยังใชเปนธาตุผสมกับ
โลหะทองแดงและเหล็ก  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติดานการกลึงหรือตัด ซึ่งการนําตะกั่วไปใชประโยชน
ในดานตาง ๆ ท้ังสภาพโลหะและสารเคมีท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
              1)  แบตเตอร่ี  โลหะตะกั่วใชมากท่ีสุดในการผลิตแบตเตอร่ี ซึ่งประกอบดวย  
แผนขั้วและหวงยึดแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีท่ีใชในรถยนตจะมีตะกั่วประมาณ 9 - 12 กิโลกรัม 
              2)  เปลือกเคเบิล  ใชตะกั่วหุมสายเคเบิลไฟฟาและส่ือสารท่ีอยูใตดินและใตน้ํา เพ่ือ
ปองกันความเสียหายจากความชื้น และการกัดแทะของหนู ซึ่งชวยใหไมเกิดการขัดของในระบบ
ไฟฟาและการส่ือสาร 
              3)  ตะกั่วแผน เนื่องจากตะกั่วมีคุณสมบัติตานทานการกัดกรอน  จึงใชตะกั่วแผน
เปนวัสดุกอสรางท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมเคมี และการกอสรางอาคาร แผนกั้นรังสีตาง ๆ รวมท้ัง
การใชตะกั่วแผนรวมกับแอสเบสทอสและเหล็กสําหรับปูใตฐานตึกเพ่ือปองกันการส่ันสะเทือน
และควบคุมเสียงสําหรับรถไฟใตดิน 
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              4)  ทอตะกั่ว  เนื่องจากตะกั่วมีคุณสมบัติตานการกัดกัดกรอน ดัดงองาย และแปร
รูปดวยการอัดรีดงาย จึงใชทําทอไรตะเข็บสําหรับอุตสาหกรรมเคมีและระบบทอสงน้ํา 
              5)  โลหะบัดกรี  จากคุณสมบัติจุดหลอมเหลวต่ําและราคาถูก จึงใชเจือกับดีบุกเปน
โลหะบัดกรี (อัตราสวนดีบุกตอตะกั่ว 60-40 หรือ 70-30)  เพื่อเชื่อมชิ้นงานโลหะใหติดกัน 
โลหะบัดกรีบางชนิดอาจผสมธาตุอ่ืน เชน พลวงและเงิน เขาไปเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรงและ
ตานทานการกัดกรอน 
              6)  โลหะตัวพิมพท่ีใชในอุตสาหกรรมการพิมพ  เปนโลหะผสมระหวางตะกั่ว พลวง 
และดีบุก  โดยตะกั่วชวยใหมีจุดหลอมตัวต่ําและหลอไดงาย พลวงชวยเพ่ิมความแข็งแรง
ตานทานแรงกดและการสึกหรอ ลดอุณหภูมิหลอ และลดการหดตัวตัวพิมพ สําหรับดีบุกชวยให
หลอไดงาย ลดความเปราะ และชวยใหตัวพิมพมีลวดลายละเอียด 
              7)  โลหะผสมตะกั่ว - ดีบุก (มีดีบุก 8-12%) ใชในการเคลือบผิวแผนเหล็ก เพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงและตานทานการกัดกรอน นิยมใชทําถังบรรจุน้ํามันรถยนต อุปกรณกรอง และ 
มุงหลังคา 
              8)  ฟวสระบบตัดไฟอัตโนมัติ  อาศัยคุณสมบัติท่ีมีจุดหลอมเหลวต่ํา จึงทําใหตะกั่ว
หลอมละลายเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานมากเกินท่ีกําหนดไวในระบบ 
              9) รงควัตถุ ใชสําหรับเปนสีสําหรับทาเพ่ือปองกันสนิมใหเหล็กและเหล็กกลา และ
ใชทาสีเคร่ืองหมายบนทางเทา 
 
 4.  สังกะส ี
                สังกะสีเปนโลหะท่ีมีการผลิตและนํามาใชประโยชนเม่ือประมาณ 600 ปมาแลว 
โดยชวงแรกจะมีการใชมากในแถบประเทศอินเดียและจีน โดยมีการผลิตเคร่ืองใชท่ีทําจากโลหะ
สังกะสีผสม และนําสังกะสีออกไซดมาผสมถานหินเพ่ือใชทําเคร่ืองปนดินเผา สําหรับ
กระบวนการผลิตโลหะสังกะสีท่ีเปนตนแบบของเทคโนโลยีการถลุงสังกะสีในปจจุบันถูกคิดคน
ในป 1738  โดยวิลเล่ียม แชมเปยม  ทําใหมีการใชสังกะสีอยางแพรหลาย และถือเปนโลหะท่ีมี
ปริมาณการใชมากท่ีสุดเปนอันดับส่ีในปจจุบัน รองจากเหล็ก อะลูมิเนียม และทองแดง 
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 การใชประโยชนของโลหะสังกะส ี

 สังกะสีเปนโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวต่ํา มีความเหนียวนอยหรือเปราะ เพราะมีระบบ
ผลึกเปนรูปหกเหล่ียม อัตราการยืดตัวนอย และมีคุณสมบัติตานทานการกัดกรอนไดดี 
นอกจากนี้ยังสามารถกอใหเกิดพิษไดเนื่องจากรวมตัวกับออกซิเจนเปนสังกะสีออกไซดไดงาย 
ซึ่งเปนควันสีขาวท่ีมีอันตราย สังกะสีถูกนําไปใชประโยชนหลายดาน ตามคุณสมบัติท่ีมีมากมาย 
โดยอาจแบงการใชประโยชนตามลักษณะการนําไปใชไดดังนี้ 
 1)  ใชเคลือบผิวเหล็กเพ่ือปองกันการเกิดสนิม และการผุกกรอน โดยสังกะสีจะทํา
หนาท่ีปองกัน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกจะทําหนาท่ีปองกันผิวเหล็กไมใหสัมผัสกับอากาศหรือ 
สารอยางอื่น และหากเกิดรอยขีดขวนหรือผุกรอนจนถึงผิวเหล็กแลว สังกะสีจะทําหนาท่ีใน 
ขั้นตอไปรูปของ Galvanic action คือ โลหะสังกะสีซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟา  
(Electrochemical activity)  สูงกวาเหล็กจะทําตัวเปนขั้วบวกและดึงออกซิเจนมาทําปฏิกิริยา
เกิดเปนสนิมแทนเหล็ก  ทําใหผิวเหล็กไมผุกรอนแมผิวเหล็กจะสัมผัสถูกอากาศ  การใชงาน 
ดานนี้มีสัดสวนมากท่ีสุดโดยคิดเปนรอยละประมาณ 45 - 50 ของการบริโภคสังกะสีท้ังหมด 
 2)  ใชทําทองเหลืองโดยผสมกับโลหะทองแดง และอาจมีโลหะอ่ืน ๆ ผสมเพิ่ม
คุณสมบัติเปนการเฉพาะตอการใชงาน เชน ตะกั่ว อะลูมิเนียม ดีบุก พลวง แมงกานีส เปนตน 
 3)  สังกะสีออกไซดใชในอุตสาหกรรมยาง เซรามิกส ยา สีสะทอนแสง สังกะสี
ซัลเฟดใชในการผลิตสารทําใยสังเคราะหเรยอน และสังกะสีคลอไรดใชทํายาดับกล่ินปาก ยาฆา
เชื้อ และยารักษาเนื้อไมไมใหผุและติดไฟงาย 
 4)  สังกะสีฝุน (Zinc dust)  ใชในการผลิตสารเคมีท่ีใชในการพิมพและยอมผา  
ใชผสมกับอะลูมิเนียมผงเพื่อแกน้ํากระดาง ใชเปนสารผลิตกาซในคอนกรีตทําใหไดรูพรุน ใชเปน
สารเรงในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ชวยใหเกิดการคายไฮโดรเจนในการทําสบูจากขี้ผ้ึงพาราฟน 
นอกจากนี้ยังใชทําดอกไมไฟ ผงไฟแฟลช อุตสาหกรรมน้ําตาล และกระดาษ 
 5)  ใชทําโลหะผสมสําหรับงานหลอ (Die casting) เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ํา 
จึงใหคุณสมบัติท่ีดีคือ งายก็การขึ้นรูป นอกจากนี้ยังคงทน กลึงไสตกแตงงาย และมีสีสัน
สวยงาม โลหะผสมท่ีสําคัญ ไดแก อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และทองแดง เปนตน สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีทําดวยโลหะสังกะสีผสมมีมากมายเชน ชิ้นสวนยานยนต ลูกบิดประตู ของเลนเด็ก 
เคร่ืองใชในครัวเรือน เคร่ืองมือกล อุปกรณสํานักงาน และทอน้ําเปนตน  
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 5.  พลวง 
                พลวงเปนโลหะท่ีมีการใชประโยชนมานานกวา 2,500 ป โดยชื่อของโลหะพลวง 
(Antimony) มาจากภาษากรีกวา Anti และ Monos ซึ่งหมายความวา โลหะท่ีไมคอยพบได 
โดยลําพัง แตในความเปนจริง บางคร้ังเราอาจพบโลหะพลวงบริสุทธ์ิในสภาพธรรมชาติได 
(Native antimony) สัญลักษณทางเคมีของโลหะพลวงคือ Sb ซึ่งมาคําวา Stibium ในภาษา
ลาติน 

 การใชประโยชนของโลหะพลวง 

              พลวงเปนโลหะสีขาวเงิน วาว มีคุณสมบัติแข็งเปราะ ไมสามารถแปรรูปไดท่ีอุณหภูมิ
ปกติ แตมีคุณสมบัติตานทานการกัดกรอนของกรดเจือจางได ท่ีอุณหภูมิสูงจะรวมตัวกับ
ออกซิเจนไดดีและใหเปลวไปสีน้ําเงิน เมื่อกลายเปนออกไซดจะเปนผงสีขาว โลหะพลวง   
ไมสามารถใชงานไดในสภาพบริสุทธ์ิ  สวนใหญจะถูกใชในลักษณะของโลหะผสม โดยการใช
ประโยชนของโลหะพลวงมีรายละเอียด ดังนี้ 
              1)  การใชงานหลักของโลหะพลวง  คือ เปนสารเจือในตะกั่ว สําหรับทําแผนธาตุ
แบตเตอร่ี  นอกจากนี้ยังใชในงานเกี่ยวกับเคมี ทอ แผนมุงหลังคา ใชบุถัง ทําโลหะตัวพิมพ 
โลหะบัดกรี  โลหะรองเพลา และกระสุน เปนตน เนื่องจากชวยเพ่ิมความแข็ง ความตานทาน
การกัดกรอน ลดการหดตัว และใหความคมชัดสําหรับโลหะตัวพิมพ  
              2)  ใชเปนสารชะลอการติดไฟ  พลวงไตรออกไซดหรือไตรคลอไรดในสารละลาย
อินทรียใชในการทําเสนใยกันไฟและเปลวไฟจากการสันดาป 
              3)  มีการใชพลวงไตรออกไซดในการผลิตพลาสติก เซรามิกสสเคลือบ ใชเปนสีขาว
สําหรับทาสี และเปนสารท่ีใหลักษณะคลายแกว และมีคุณสมบัติการสะทอนแสงท่ีดี  
พลวงออกไซดใชรวมกับคลอริเนเทดพาราฟนและปูนขาวในอุตสาหกรรมทอผา นอกจากนี้ 
พลวงเพนตะซัลไฟดยังใชทําสีสําหรับพรางตา และเปนสารทําใหยางแข็งตัว 
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 6.  นิกเกิล 
                นิกเกิลเปนโลหะมีสีขาวเงิน มีความคลายคลึงกับเหล็กดานความแข็งแรงและ 
มีความตานทานการกัดกรอนท่ีดีคลายทอง  มีการคิดคนวิธีการสกัดโลหะนิกเกิลจากแรเปน  
คร้ังแรกเมื่อประมาณ 250 ปท่ีผานมา นิกเกิลเปนธาตุท่ีเชื่อวามีปริมาณมากบริเวณใจกลาง  
ของโลก เนื่องจากผลวิเคราะหของสะเก็ดดาวท่ีมีแหลงกําเนิดไมตางกับโลกพบวา มีนิกเกิลใน
ปริมาณสูงการใชประโยชนของโลหะนิกเกิล 
              นิกเกิลเปนโลหะท่ีมีคุณสมบัติตานทานการเกิดออกซิเดชั่น และตานทานการกัด
กรอนสูง มีความเหนียวและออนตัวมากสามารถขึ้นรูปท่ีอุณหภูมิต่ําไดงาย นอกจากนี้ยัง
สามารถละลายกับโลหะอ่ืนไดงาย และใหสารละลายของแข็งท่ีมีความเหนียว  งานใชงานโลหะ
นิกเกิลสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาไรสนิมและเหล็กกลาผสม นอกจากนั้นยังใช
ในงานท่ีตองทนการกัดกรอนสูง ๆ และใชเคลือบผิวเหล็ก  

 การใชประโยชนของโลหะนิกเกิล 

              1)  ใชทํามาตรน้ํา ประตูน้ํา ทอสําหรับอุปกรณสงถายความรอน และวัสดุกรอง 
ในอุตสาหกรรมเคมีและการกล่ันน้ํามัน 
              2)  ใชทําโลหะผสมชนิดพิเศษ (Super alloy) ซึ่งตานทานความเคนและทนการ 
กัดกรอนท่ีอุณหภูมิสูงสําหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน  โดยใชเปนวัสดุในการผลิตอุปกรณรักษา
ระดับความดันอากาศ ชิ้นสวนตางๆ และเคร่ืองยนตของเคร่ืองบินไอพน  
              3)  ใชเคลือบผิวอุปกรณประดับยนตตางๆ รวมถึงเคร่ืองใชในครัวเรือน เชน  
เตาไฟฟา หมอหุงขาว เตาปงขนมปง เคร่ืองเปาผม ชอมสอม จาน ถาด และอุปกรณ 
การทําอาหาร เปนตน 
              4)  ใชผลิตอุปกรณไฟฟา เชน หลอดสูญญากาศ หลอดโทรทัศน และใชทํา
ขั้วแอโนด แคโทด และลวดยึดในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยคุณสมบัติการยืดดึง  
การตานแรง และคุณลักษณะการปลอยอิเล็กตรอน 
              5)  จากคุณสมบัติท่ีสามารถดูดติดแมเหล็กของนิกเกิลจึงใชในอุปกรณตาง ๆ 
มากมาย เชน เคร่ืองแปลงกําลังสําหรับพลังงานอัลตราโซนิค  อุปกรณการสํารวจใตน้ํา 
ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ อุปกรณทําความสะอาดชิ้นงานกอนเคลือบผิวในอุตสาหกรรม 
ชุบเคลือบโลหะ 
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              6)  ใชทําสปริงแบนในระบบถายทอดโทรศัพท ปล๊ักไฟซึ่งทนการกัดกรอน  
จอแมเหล็ก แกนเหนี่ยวนําในคล่ืนเสียงวิทยุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาในมอเตอรไซค รถยนต และ
มอเตอรกระแสตรงขนาดใหญ  นิกเกิลผงท่ีอัดเปนแทงใชในแบตเตอร่ีท่ีมีสารละลายเปนดาง 
ซึ่งใชในเคร่ืองบิน 
              7)  ในการกอสรางมีการใชนิกเกิลในรูปเหล็กกลาไรสนิมเพ่ือทําอุปกรณประดับ
อาคาร เนื่องจากมีความตานทานการกัดกรอน แข็งแรง และใหความสวยงาม 
 
 7. แทนทาลัม 
 แทนทาลัมนับเปนโลหะใหมท่ีเพ่ิงมีการคนพบและนํามาใชประโยชนเม่ือประมาณ 
200  ปท่ีผานมา โดยมักจะพบรวมกันกับไนโอเบียม จนชวงแรกท่ีมีการคนพบเขาใจวาธาตุท้ัง
สองชนิดน้ีเปนประเภทเดียวกัน แทนทาลัมเปนโลหะท่ีมีคุณสมบัติทนความรอนสูงมาก มีความ
เหนียว สามารถรีดเปนเสนลวดขนาดเล็กหรือตีเปนแผนบาง ๆ ได มีความตานทานการกัดกรอน 
เปนส่ือนําไฟฟาและความรอนท่ีดี และมีคุณสมบัติดานการเก็บประจุไฟฟาท่ีดี นอกจากน้ียัง
สามารถนําไปผสมกับโลหะอื่น ๆ ได 

 การใชประโยชนของโลหะแทนทาลัม 

 แทนทาลัมมีการใชประโยชนในงานตาง ๆ ดังนี้ 
 1)  ใชผงโลหะแทนทาลัม เปนวัตถุดิบในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor) 
สําหรับเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุปกรณขนาดเล็ก เชน 
โทรศัพทมือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองสงสัญญาณเตือนภัย 
หมอแปลงไฟฟา และกลองวีดีโอดิจิตอล เปนตน ซึ่งการใชแทนทาลัมในงานดานนี้คิดเปน 
รอยละ 55 ของการใชงานท้ังหมด 
 2)  ใชทําเคร่ืองมือและอุปกรณทางเคมี ซึ่งมีความตานทานและทนตอการกัดกรอน
ของกรด และสารเคมี รวมท้ังใชทําภาชนะบรรจุน้ํายาและสารประกอบเคมีบางชนิด 
 3)  แทนทาลัมคารไบด มีความแข็งแรงและทนทานตอการกัดกรอนไดดี สามารถใช
ผสมกับโลหะคารไบดชนิดอ่ืนๆ เชน ทังสเตนคารไบดหรือไนโอเบียมคารไบด เพ่ือใชในการทํา
เคร่ืองมือ กลึง เจาะ ไส หรือตัดเหล็กและโลหะอื่น ๆ 
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 4)  ใชทําโลหะผสมท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เชน วัสดุท่ีใชในเคร่ืองยนตและตัวถังของ
ยานอวกาศ ตลอดจนพาหนะท่ีตองการคุณสมบัติการทนความรอนสูงท่ีเกิดจากการเสียดสี     
ใชทําขดลวดความรอน คอนเดนเซอรวาลว และปมชนิดพิเศษ นอกจากนี้ยังใชผสมกับโลหะ
อื่นๆ เชน โคบอลต เหล็ก นิกเกิล ไททาเนียม และไนโอเบียม 
 5)  ใชทําเคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆ เชน ตัวเชื่อมกระดูกหรือดายเย็บกระดูก เคร่ืองมือ
ผาตัด เคร่ืองมือผลิตใยสังเคราะห และเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ 
 6)  การใชงานอื่นๆ เชน ทําเลนสสําหรับกลองถายรูปและกลองจุลทรรศนท่ีมี 
คาดรรชนีหักเหสูงมากเปนพิเศษ  และใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการทําวัสดุสังเคราะห เชน  
ยางเทียม เปนตน 
 
 8.  อะลูมิเนียม 
 

  โลหะอะลูมิเนียมเปนธาตุเร่ิมเปนท่ีรูจักของมนุษยเมื่อไมนานมานี้ โดยมีการ
คนพบคร้ังแรกในป ค.ศ. 1820 ณ แหลงบอกไซด ประเทศฝร่ังเศส  ซึ่งตอมาไดใชเปนชื่อเรียก 
แรอะลูมิเนียมจนถึงปจจุบัน แมโลหะอะลูมิเนียมจะเปนธาตุชนิดใหม แตมีคุณสมบัติเดน 
หลายประการและสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมหลายประเภท  ทําใหการ
ใชประโยชนจากโลหะอะลูมิเนียมมีปริมาณเพิ่มขึ้น มาโดยตลอด จนนับเปนโลหะนอกกลุมเหล็ก
ท่ีมีปริมาณการใชมากท่ีสุดในโลก โดยปจจุบันมีปริมาณการใชโลหะอะลูมิเนียมท่ัวโลกประมาณ 
28 ลานตันตอป คิดเปนปริมาณการใชท่ีเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 20 ปท่ีแลวถึงรอยละ 75 

 การใชประโยชนของโลหะอะลูมิเนียม 

 อะลูมิเนียมเปนโลหะท่ีมีคุณสมบัติเดนในหลายดาน เชน มีความหนาแนนนอย 
น้ําหนักเบา และมีกําลังวัสดุตอหนวยสูง (High Strength to weight ratio) มีคุณสมบัติท่ี 
ยืดตัวไดงายและมีความเหนียวมาก  ทําใหสามารถขึ้นรูปดวยกรรมวิธีตาง ๆ ไดงาย มีจุด
หลอมเหลวต่ําและมีคุณสมบัติการไหลของน้ําโลหะท่ีดี  ทําใหมีความสามารถในการขึ้นรูป 
ดวยวิธีหลอไดดี  มีคาการนําไฟฟาท่ีดี มีคาการนําความรอนสูง และผิวหนาของโลหะ
อะลูมิเนียมมีดัชนีการสะทอนของแสงสูง ดังนั้นโลหะอะลูมิเนียมจึงนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวาง เชน 
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  1) เนื่องจากอะลูมิเนียมมีความแข็งแรงเทียบกับน้ําหนักสูง จึงนิยมใชทําเคร่ืองจักร
อุปกรณ ตลอดจนชิ้นสวนหลายอยางในเคร่ืองบิน จรวด และรถยนต เพ่ือลดนํ้าหนักของ
ยานพาหนะใหนอยลงและชวยในการประหยัดเชื้อเพลิง 
 2)  อะลูมิเนียมสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศไดดี ทําใหเกิดฟลม
อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) ท่ีผิวของชิ้นงาน ซึ่งฟลมนี้มีความแนนทึบมากจึงชวยใหสามารถ
ตอตานการเปนสนิมไดดวยตัวเองและตานทานการกัดกรอนในชั้นบรรยากาศไดดี ดังนั้น โลหะ
อะลูมิเนียมจึงนิยมนําไปใชงานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ใชทําทอ กรอบประตู  
กรอบหนาตาง และวัสดุกอสรางตาง ๆ เปนตน 
 3) อะลูมิเนียมสามารถผสมกับโลหะอ่ืน ๆ ไดหลายชนิด เชน ซิลิกอน ทองแดง 
แมกนีเซียม และสังกะสี ซึ่งโลหะอะลูมิเนียมผสมแตละประเภทจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน 
ทําใหมีขอบเขตการใชงานท่ีกวางขวางมาก 
 4) ใชเปนตัวนําไฟฟาในงานท่ีตองคํานึงถึงเร่ืองน้ําหนักเบาเปนสําคัญ เชน  
สายไฟฟาแรงสูง เปนตน 
 5)  เหมาะสําหรับใชทําเปนภาชนะหุงตมหรือหีบหอบรรจุอาหาร โดยเฉพาะ
กระปองท่ีบรรจุเคร่ืองดื่มคารบอนเนต เนื่องจากไมกอใหเกิดสารพิษท่ีเปนอันตรายตอรางกาย
และทนตอการ กัดกรอนไดดี โดยปจจุบันกระปองเคร่ืองดื่มกวารอยละ 97 และกระปองเบียร
เกือบท้ังหมดลวน ทําจากโลหะอะลูมิเนียมท้ังส้ิน 
 6)  ใชทําแผนสะทอนแสงในแฟลชถายรูป จานสะทอนแสงในโคมไฟหรือ 
ไฟหนารถยนต 
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 9.  แมกนีเซียม 
  แมกนีเซียมเปนธาตุท่ีมีมากท่ีสุดเปนอันดับ 8 บนพ้ืนผิวโลก  โดยแหลงท่ีสําคัญ
คือ น้ําทะเลซึ่งจะมีปริมาณของแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2)  ซึ่งถาคิดน้ําหนักของแมกนีเซียม 
ท่ีมีอยูในทะเลท้ังหมดจะไดปริมาณถึง 1.85 x 1015 ตัน 

 การใชประโยชนของโลหะแมกนีเซียม 

 แมกนีเซียมเปนโลหะท่ีมีน้ําหนักเบา สามารถตัดเจาะไดงายและมีความแข็งแรงอยู
ในเกณฑสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก แตขอจํากัดท่ีทําใหโลหะแมกนีเซียมมีการใชงานไมมากนัก
ไดแก มีความแข็งแรงและความเหนียวต่ํา ขาดคุณสมบัติตานทานการกัดกรอน นอกจากนี้ยัง
รวมตัวกับออกซิเจนเกิดเปนเปลวไฟท่ีอุณหภูมิสูงไดงาย ทําใหแมกนีเซียมมีการใชงานสวนใหญ
ในรูปธาตุผสมกับโลหะอื่น โดยการใชประโยชนของโลหะแมกนีเซียมมีดังนี้ 
 1)  โลหะแมกนีเซียมเมื่อผสมดวยโลหะตางๆ ในปริมาณเล็กนอย เชน อะลูมิเนียม 
แมงกานีส โลหะแรเอิรธ ทอเลียม สังกะสี และเซอรโคเนียม จะไดโลหะท่ีมีความแข็งแรงรับ
น้ําหนักไดมากท่ีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิปกติ ทนการส่ันสะเทือน และสามารถกลึงไสและ 
แปรรูปไดงาย 
 2)  ใชกําจัดออกซิเจนและกํามะถันในการผลิตโลหะนิกเกิลผสมและทองแดงผสม 
ใชกําจัดกํามะถันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ใชกําจัดบิสมัทในตะกั่ว และเปนสาร 
ลดออกซิเจนในการผลิตเบริลเลียม ไทเทเนียม เซอรโคเนียม ทอเรียม และยูเรเนียม ใชการผลิต
ซิลิโคนและสารประกอบอินทรียเคมีตาง ๆ  
 3)  ใชสําหรับปองกันการกัดกรอนโดยเปนแอโนดเพื่อปองกันแคโทดของโลหะอื่น ๆ 
โดยเฉพาะทอใตดิน แท็งคน้ํา ตัวเรือ เคร่ืองทําน้ํารอน และโครงสรางอื่นๆ ท่ีอยูใตดินและใตน้ํา 
 4)  ใชในแบตเตอร่ีสําหรับงานเฉพาะอยางและการทหาร โดยเปนขั้วแอโนดทําให 
มีน้ําหนักเบาแตใหไฟแรงสูง 
 5)  เนื่องจากเปนโลหะท่ีมีน้ําหนักเบาจึงนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนตตาง ๆ 
เชน คารบูเรเตอร ตะแกรงหนา วัสดุปดเคร่ืองทําความสะอาดอากาศ คันโยกถายกําลัง คลัช ลอ 
พวงมาลัย เส้ือสูบ เกียร มอเตอร เปนตน ทําใหรถยนตมีน้ําหนักลดลงและชวยประหยัด
พลังงานไดมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 10. ทองแดง 
               โลหะทองแดงนับเปนโลหะท่ีมนุษยรูจักและนํามาใชงานเปนเวลานานมากท่ีสุด
ประเภทหนึ่ง ทองแดงมีสัญลักษณทางเคมี คือ Cu  ซึ่งมาจากภาษาลาตินวา Cuprum  
ท่ีหมายถึง ชื่อเกาะไซปรัส (Cyprus) อันเปนแหลงแรทองแดงขนาดใหญท่ีมีการคนพบและ 
นําโลหะทองแดงมาใชประโยชนเมื่อหลายพันปกอน แรทองแดงสามารถพบในสภาพบริสุทธ์ิ 
โดยธรรมชาติ คือ พบในสภาพท่ีเปนโลหะ (Metallic state) หรือในสภาพทองแดงธรรมชาติ 
(Native copper) ทําใหรวบรวมและนํามาหลอมเปนโลหะสําหรับใชงานไดงาย แตถือเปนธาตุ 
ท่ีพบปริมาณไมมากบนผิวโลก (ประมาณ 0.0001% ของธาตุบนพ้ืนผิวโลกท้ังหมด) และถือวา
นอยมากเมื่อเทียบกับแรอะลูมิเนียมและเหล็กท่ีมีปริมาณ 8.07% และ 5.06% ของธาตุท้ังหมด 
ตามลําดับ 

 การใชประโยชนของโลหะทองแดง 

              โลหะทองแดงมีคุณสมบัติเดนมากมายโดยเฉพาะการนําไฟฟาและการนําความรอน
ท่ีสูง มีความตานทานการกัดกรอน สามารถแปรรูปดวยวิธีตางๆ ไดงาย นอกจากนี้ยังมี ความ
แข็งแกรง และมีความตานทานความลาสูง ดังนั้นโลหะทองแดงจึงมีการนําไปใชประโยชน 
อยางกวางขวางดังนี้ 
              1)  เนื่องจากทองแดงเปนตัวนําไฟฟาท่ีดีการใชงานสวนใหญจึงเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมไฟฟา เชน ใชทําสายไฟ เคเบิล มอเตอร เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ไดนาโม พัดลม ระบบ
ควบคุมในโรงงาน อุปกรณไฟฟา ระบบจายกําลัง เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ 
              2)  ดวยคุณสมบัติตานทานการกัดกรอนทองแดงจึงนํามาใชในการกอสราง 
หลายอยาง เชน ทําหลังคา ทอน้ําและขอตอตางๆ ระบบใหความรอน และระบบปรับอากาศ 
              3)  ใชทําเคร่ืองจักรกล เคร่ืองใชในบาน เนื่องจากขึ้นรูปงาย และเนื่องจาก   
มีความสามารถตานทานการกัดกรอนของน้ําทะเลและมีการถายเทความรอนสูง จึงใชทํา 
ทอวาลว ขอตอในโรงกล่ันน้ําจากน้ําทะเล อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน และเคร่ืองมือกลอื่น ๆ 
              4)  ใชในอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนเคร่ืองบิน เรือเดินสมุทร หัวจักรรถไฟ 
อุปกรณสวิตซ และสัญญาณตาง ๆ 
              5)  การใชประโยชนดานอ่ืน ๆ ของทองแดง เชน ใชผลิตยุทธภัณฑ ใช ใน
อุตสาหกรรมเคมี เคร่ืองวัดตาง ๆ เคร่ืองประดับ เคร่ืองตกแตง เหรียญกษาปณ บรรจุภัณฑ 
และใชผลิตโลหะผสม เชน ทองเหลือง และทองสัมฤทธ์ิ เปนตน 
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 11.  ทองคํา 
                ทองคําเปนโลหะชนิดแรกท่ีมีการนํามาใชประโยชนเมื่อประมาณ 8,000 ป
มาแลว สัญลักษณทางเคมีของทองคํา คือ Au ซึ่งมาจากภาษาลาตินวา Aurum ท่ีมีความ
หมายถึง แสงสวางแหงรุงอรุณ ทองคําเปนแรท่ีประกอบดวยธาตุชนิดเดียวหรือสามารถปรากฏ
พบในสภาพบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติ (Native gold) จึงมีกระบวนการแยกสกัดของจากแร  ท่ีไม
ยุงยาก บางคร้ังอาจพบกอนโลหะทองคําในธรรมชาติขนาดใหญซึ่งสามารถนําไปหลอม  เพื่อใช
งานไดทันที ดวยจุดเดนดานสีสันท่ีสวยงาม  มีความเหนียวสามารถดึงเปนเสนลวดหรือตีแผ 
เปนแผนบาง ๆ ได ทําใหการใชประโยชนของทองคําจะเนนไปทางดานการผลิตเคร่ืองประดับ
ตาง ๆ 

 การใชประโยชนของโลหะทองคํา 

              ทองคํามีคุณสมบัตินําไฟฟาและนําความรอนไดดี มีความเหนียว  สามารถขึ้นรูป 
ไดงาย มีความตานทานการกัดกรอน และเปนธาตุเฉื่อยท่ีไมทําปฏิกิริยากับสารใด ๆ ในอุณหภูมิ
ปกติ  จึงทําใหทองมีความเงางามไมหมองอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ทองคํายังเปนธาตุท่ีหายาก
และมีความคงทนไมแปรสภาพแมเวลาจะผานไปนานเทาใด จึงถูกนํามาเปนส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนซื้อขายเชิงพาณิชย และเปนปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรในการแสดงฐานะ  ความ
มั่งคง  รวมถึงใชเปนทุนสํารองสําหรับแตละประเทศในการเจรจาทําธุรกรรมตาง ๆ 
              นอกเหนือจากการใชงานหลักในการทําเคร่ืองประดับ และของตกแตงตาง ๆ แลว
โลหะทองคํา ยังมีการนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อีกมากมาย ดังนี้ 
              1)  ทองคําใชเปนสวนประกอบในลวดตัวนําของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อ
ใชในการเชื่อมตอกับระบบแผงวงจรควบคุมท่ีทําหนาท่ีประมวลผล หรือสงขอมูลในระบบส่ังงาน
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุปกรณท่ีตองการความเร็วในการประมวลผลสูง 
              2)  ใชเคลือบอุปกรณไฟฟาของดาวเทียมเพ่ือปองกันรังสีคอสมิคและการเผาไหม
ของดวงอาทิตย เพราะทองคํามีคุณสมบัติการสะทอนแสงท่ีดีและมีความทนทานตอการ 
กัดกรอน 
              3)  ใชในงานทันตกรรม เชน การทําครอบฟน และการทําฟนปลอม 
              4)  ทองคําถูกนํามาใชผสมในไอออนของแสงเลเซอร เพื่อเปนตัวควบคุม 
ปรับความชัดเจนของโฟกัสในการผาตัดเซลลมะเร็งดวยการยิงเลเซอร โดยจะเลือกทําลาย
เฉพาะเซลลมะเร็งและไมกอใหเกิดอันตรายกับรางกาย 
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              5)  ใชเคลือบกระจกเคร่ืองบินในหองนักบิน เพ่ือปองกันความรอนจากแสงอาทิตย 
และชวยรักษาอุณหภูมิภายในหองนักบิน กําจัดเมฆหมอกท่ีอาจบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ของนักบิน 
              6)  ในเคร่ืองตรวจวัดความชื้นใชทองคําเปนตัวเคลือบระบบตรวจวัดปริมาณของ
แกสคารบอน ไดออกไซดท่ีมีสวนสําคัญในการปองกันการเนาเสียของอาหาร เนื่องจากทอง 
ไมทําปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศท่ีเปนสภาพท่ีเหมาะสมของการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต
จําพวกเห็ดและรา 
              7)  ทองใชเปนตัวเคลือบท่ีกระเปาะของเทอรโมมิเตอร เนื่องจากมีคุณสมบัติในการ
สะทอนความรอนไดดี ทําใหการวัดอุณหภูมิเปนไปอยางถูกตองแมนยํา 
              นอกจากนี้ ยังมีการใชตะกั่วในการทําหลอดบรรจุสีสําหรับงานศิลปะ ออกไซดของ
ตะกั่วใชสารออกซิไดซในการผลิตสียอม ไมขีดไฟ ยางเทียม กล่ันน้ํามัน กาว และใชเปนโลหะ
ถวงน้ําหนัก เปนตน 
 
 1.2  วัสดุประเภทพอลิเมอร(พลาสติก) 
  พอลิเมอร(พลาสติก) แตละประเภทแตกตางกันเนื่องจากมีหวงโซคารบอนท่ี
ตางกัน สามารถจําแนกออกเปน 10 ประเภท ดังนี้ 
    1.2.1  พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) 
     โดยท่ัวไปแลว พอลิเอทิลีนมีสีขาวขุน โปรงแสง มีความล่ืนมันในตัว 
เมื่อสัมผัสจึงรูสึกล่ืน หยุนตัวได ไมมีกล่ิน ไมมีรส ไมติดแมพิมพ มีความเหนียว ทนความรอน 
ไดไมมากนัก ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี เปนฉนวนไฟฟา ใสสีผสมไดงาย มีความหนาแนน
ต่ํากวาน้ํา จึงลอยน้ําได เมื่อความหนาแนนสูงขึ้น จะทําใหมีความแข็ง และความเหนียวเพ่ิมขึ้น 
อุณหภูมิหลอมตัวสูงขึ้น และอัตราการคายกาซเพ่ิมขึ้น เม่ือความหนาแนนลดลง จะทําใหอัตรา
การเส่ือมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กลาวคือ ผิวจะแตกรานไดงายขึ้น 
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  ผลิตภัณฑที่ทําดวยพอลิเอทิลีน  

  ผลิตภัณฑท่ีสําคัญ ไดแก ขวดใสสาร เคมี ขวดใสน้ํา ลังหรือกลองบรรจุสินคา 
ภาชนะตางๆ เคร่ืองเลนของเด็ก ถุงเย็น ถาดทําน้ําแข็ง ชิ้นสวนของแบตเตอร่ี ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ฉนวนไฟฟา ถุงใสของ แผนฟลมสําหรับหอของ โตะและเกาอี้ 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี 2.1 ผลิตภัณฑท่ีทําจากพอลิเอทิลีน 
    ท่ีมา : http://www.gacner.com/ 

 
  1.2.2  พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) 
   พอลิโพรไพลีน  มีลักษณะขาวขุน ทึบแสงกวาพอลิเอทิลีน มีความ
หนาแนนในชวง 0.890 – 0.905 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ดวยเหตุนี้ จึงสามารถลอยน้ําได
เชนเดียวกันกับพอลิเอทิลีน ลักษณะอื่น ๆ คลายกับพอลิเอทิลีน  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิโพรไพลีน  

   ผลิตภัณฑท่ีพบเสมอคือ กลองเคร่ืองมือ กระเปา ปกแฟมเอกสาร กลอง
และตลับเคร่ืองสําอาง กลองบรรจุอาหาร อุปกรณของรถยนต เคร่ืองใชในครัวเรือน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางการแพทย วัสดุบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม ขวดใสสารเคมี กระปอง
น้ํามันเคร่ือง กระสอบขาวและถุงบรรจุปุย 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ผลิตภัณฑท่ีทําจากพอลิโพรไพลีน 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th 
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  1.2.3  พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride: PVC)  
    พอลิไวนิลคลอไรด เปนพอลิเมอรท่ีสําคัญท่ีสุดในกลุมไวนิลดวยกัน มัก
เรียกกัน ท่ัวไปวา พีวีซี เนื้อพีวีซีมักมีลักษณะขุนทึบ แตก็สามารถผลิตออกมาใหมีสีสันไดทุกสี 
เปนฉนวนไฟฟาอยางดี ตัวมันเองเปนสารท่ีทําใหไฟดับจึงไมติดไฟ  มีลักษณะท้ังท่ีเปนของแข็ง
คงรูป และออนนุมเหนียว เรซินมีท้ังท่ีเปนเม็ดแข็ง หรือออนนุม และเปนผง จึงสามารถนําไปใช
งานไดอยางกวางขวาง  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิไวนิลคลอไรด  

   ผลิตภัณฑ ท่ัวไป ไดแก หนังเทียม ซึ่งมีความออนนุมกวาหนังแท  
สําหรับหุมเบาะเกาอ้ีหรือปูโตะ เคลือบกระดาษและผา กระเปาถือ ของสตรี กระเปาเดินทาง 
กระเปาใสสตางค รองเทา เข็มขัด หุมสายไฟฟา สายเคเบิล หุมดามเคร่ืองมือ หุมลวดเหล็ก  
ทอน้ํา ทอรอยสายไฟฟา อางน้ํา ประตู  หนาตาง 
 
  1.2.4  พอลิไวนิลอะซิเตต (Polyvinyl acetate: PVA)  
   เปนพอลิเมอรท่ีมีแขนงหนาแนน มีลักษณะโมเลกุลแบบอะแทกติก ไมมี 
ความเปนผลึก จึงมีลักษณะออนนิ่มมากจนเปนของเหลวขนหนืด สีขุนขาว เม่ือแหงจะใส
เนื่องจากความออนนิ่ม จนมีลักษณะเปนของเหลวขนหนืด จึงไมสามารถหลอขึ้นรูปดวยวิธี
แมพิมพใด ๆ ได  
 
   การใชงาน  
   พอลิเมอรชนิดนี้ใชทํากาวในรูปของอีมัลชัน สําหรับติดไม กระดาษ ผา 
และหนังเทียม มักเรียกกาวชนิดนี้วา "กาวลาเท็กซ" ใชเปนสารเหนียวในหมากฝร่ัง ทําสี และ
เคลือบหลอดไฟแว็บ สําหรับถายรูปในสมัยกอน 
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  1.2.5 พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) 
   เปนพอลิเมอรเกาแกท่ีรูจักกันมานานแลว โดยท่ัวไปสไตรีนพอลิเมอร จะ
มีความแข็ง เปราะแตกรานไดงาย แตสามารถทําใหเหนียวขึ้นได โดยการเติมยางสังเคราะห 
บิวทาไดอีนลงไป ซึ่งเรียกวา สไตรีนทนแรงอัดสูง การใชสไตรีน เปนโคพอลิเมอร (พอลิเมอร    
ท่ีประกอบดวยมอนอเมอร 2 ชนิด) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และสมบัติของพอลิเมอรอ่ืนใหดีขึ้น 
เมื่อรวมตัวกับพอลิเมอรอ่ืนจะทําใหมีคุณสมบัติเปล่ียนไป เชน มีความเหนียว และความแข็ง
เพิ่มขึ้น ทนความรอนเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจุดหลอมตัวสูงขึ้น  พอลิสไตรีนบริสุทธ์ิมีลักษณะใสคลาย 
กระจก ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคโนโลยี  การผลิตพอลิสไตรีนใหมีคุณภาพดีขึ้น  
มีความเปนผลึกใส แข็ง และขึ้นรูปไดงาย พอลิสไตรีนเปนพอลิเมอรท่ีมีอุณหภูมิ หลอมเหลว
เปนชวงกวาง ทําใหงายตอการหลอขึ้นรูปดวยแมพิมพ  สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิ และความดัน
ของเคร่ืองจักรไดงาย พอลิสไตรีนเปนพอลิเมอรท่ีมีน้ําหนักเบา ราคายอมเยา  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิสไตรีน  

   พอลิสไตรีนเรซิน มีลักษณะเปนเม็ด เปนผง และเปนของเหลว เหมาะ
สําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยวิธีตาง ๆ ผลิตภัณฑท่ัวไป ไดแก ถวยจาน แกวน้ํา ชอนสอมท่ีใช
แลวท้ิง กลองบรรจุอาหาร และผลไม ไมบรรทัด อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของเลน ดามลูกอม
ขนมเด็ก ขวดหรือกระปุกใสยาเฟอรนิเจอรบางอยาง ชิ้นสวนในตูเย็น โฟมกันแตก สําหรับบรรจุ
ภัณฑ และฉนวนความรอน 
 
 

 
 
  
 
 

ภาพท่ี 2.3 ผลิตภัณฑท่ีทําจากพอลิสไตรีน 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/ 
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  1.2.6  พอลิอะคริเลต (Polyacrylate)  
      พอลิอะคริเลต มักเรียกกันท่ัวไปวา อะคริลิก เปนพอลิเมอรท่ีไดจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียม สามารถผลิตไดจากมอนอเมอรหลายชนิด พลาสติกประเภทนี้ท่ีเปน
พ้ืนฐาน ไดแก เมทิลเมทาคริเลต (Methyl methacry late)  พอลิอะคริเลต เปนพลาสติกท่ีมี
โครงสรางเสนสายเปนแบบ อะแทกติก (Atactic) กลาวคือ โมเลกุลมีกิ่งหรือแขนงไมแนนอน 
ส้ันบางยาวบาง มีความโปรงใสมาก (แสงผานไดประมาณรอยละ 92) จึงเปนวัสดุมาตรฐานท่ีใช
ผลิตชิ้นสวนรถยนต เชน เลนสและฝาครอบไฟทาย  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิอะคริเลต  

   อาจนําพอลิอะคริเลตมาใชแทนกระจกท้ังใสและเปนสีชา  ผลิตภัณฑ 
อื่น ๆ ไดแก กลองพลาสติก กระจกกันลมสําหรับเรือเร็ว กระจกบังลมสําหรับหมวกนิรภัย 
ชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกส เสนใยนําแสง (Fiber optics) กระจกโคมไฟรถยนต แผนปายและ
ปายโฆษณา 
  
  1.2.7  พอลิคารบอเนต (Polycarbonate)  
      พอลิคารบอเนตเปนพลาสติกท่ีมีความโปรงใส และแข็งมาก ตานทาน
การขีดขวนไดดี  จึงมักใชทําผลิตภัณฑแทนแกวหรือกระจก  

     ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิคารบอเนต  

   ลักษณะของเรซินมีท้ังเปนเม็ดใส เปนผง และเปนแผน เหมาะสําหรับ
การขึ้นรูปดวยแมพิมพ เชน การฉีดเขาแมพิมพ หรือเอกซทรูชัน ใชทําโคมไฟฟา กระจกเลนส
โคมไฟหนาของรถยนต กระจกแวนตาภาชนะ และขวดพลาสติก ใบพัดเรือ และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 
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  1.2.8  ไนลอน (Nylon)  
   ไนลอนเปนพอลิเมอรท่ีมีมานาน คนไทยมักรูจักไนลอนในรูปของ
เส้ือผา และเชือกไนลอน ผลิตภัณฑไนลอนท่ีนิยมใชแพรหลาย มีหลายชนิด เชน ไนลอน 4 
ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 10 และไนลอน 11 เปนตน  
   ผลิตภัณฑที่ทําจากไนลอน  
   เนื่องจากไนลอนมีสมบัติท่ีดี ในดานความเหนียว และมีผิวล่ืน จึงมัก
ใชทําเฟองเกียรแทนโลหะ เพ่ือลดการใชสารหลอล่ืน ทําเสนใยท่ีมีเสนละเอียดมาก สําหรับทอ
เปนผา และผลิตเคร่ืองนุงหม  ลักษณะของเรซินมีท้ังท่ีเปนเม็ด แผน แทง และทออีกดวย 
ผลิตภัณฑจากไนลอนท่ีพบเห็นไดท่ัวไป  ไดแก  เคร่ืองมือชาง ฝาครอบไฟฟา ภายในรถยนต 
อุปกรณไฟฟา รอก และเชือกราวมาน อวน แห หวี เฟองเกียร ลูกปนในเคร่ืองจักรกลท่ีไมตอง
ใชน้ํามันหลอล่ืน ผาไนลอน และใบเรือ 
 

  1.2.9  พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene : PTFE) 
   พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (พีทีเอฟอี) เปนพลาสติกชนิดพิเศษท่ีรูจัก
กันดีชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติดีเย่ียมในดานความทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี และทน
ความรอน สูง สีขาวขุน ผิวมีความล่ืนมัน  ไมตองการสารหลอล่ืน เนื่องจากมีความทนทานตอ
ความรอนสูงมาก  จึงทําใหกระบวนการขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ ตองใชความรอนสูง และมีความ
ยุงยากกวาพลาสติกชนิดอื่น  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน  

   ลักษณะของเรซินเปนของเหลว เปนเม็ด และเปนผง ใชเคลือบดาม
เคร่ืองมือชาง เคลือบภายในหมอและกระทะทําใหไมตองใชน้ํามัน หุมสายไฟฟา แหวนลูกสูบ
ของเคร่ืองยนต ลูกปนท่ีใชในเคร่ืองจักรกลท่ีไมตองการสารหลอล่ืน ภาชนะและอุปกรณท่ีใช 
ในการทดลองทางเคมี เชน หลอดทดลอง บีกเกอร ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชผสมกับน้ํามันหลอล่ืน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหลอล่ืนอีกดวย 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  ผลิตภัณฑท่ีทําจาก 
         พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/ 
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  1.2.10  ฟนอลฟอรมาลดีไฮด (Phenol Formaldehyde : Bakelite)  
    ฟนอลฟอรมาลดีไฮด หรือเบกาไลต เปนพลาสติกประเภท 
เทอรโมเซ็ตชนิดแรก ท่ีรูจักมานาน มีสีน้ําตาลคลายขนมปง มีความแข็ง และอยูตัว เรซินชนิดนี้
มีท้ังท่ีเปนของเหลวใส  เหมาะสําหรับหลอในพิมพ และแบบท่ีเปนผงสําหรับการขึ้นรูปดวย
แมพิมพ  ซึ่งชนิดหลังนี้ มีสีน้ําตาลดําเพียงอยางเดียว  

   ผลิตภัณฑที่ทําจากฟนอลฟอรมาลดีไฮด  

   ใชทําปลอกหุมขดลวดทองแดงรถยนต แกนคอยลในเคร่ืองรับวิทยุ 
และโทรทัศน เปลือกเคร่ืองโทรศัพทสมัยโบราณ ดามเคร่ืองมือชาง หูหมอ หูกระทะ ดามมีด  
ลูกบิลเลียด แผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส กาว สารเคลือบผิว ตลอดจนใชเปนสารเติม
แตงในอุตสาหกรรมยาง 
 
 1.3  วัสดุประเภทเซรามกิส 
    ผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีพบหรือใชในชีวิตประจําวันมีมากมายหลายชนิด ตัวอยาง
ผลิตภัณฑเซรามิกสตามลักษณะการใชงาน ไดแก 
 1)  ผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีใชเปนภาชนะรองรับหรือปรุงอาหาร เชน ถวย ชาม 
 2)  ผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ เชน โถสวม อางลางหนา ท่ีวางสบู 
 3)  ผลิตภัณฑกระเบ้ือง เชน กระเบ้ืองปูพื้น กระเบ้ืองกรุฝาผนัง 
 4)  ผลิตภัณฑท่ีใชงานดานไฟฟา เชน กลองฟวส ฐานและมือจับสะพานไฟฟา 
 5)  ผลิตภัณฑท่ีใชเปนวัสดุทนไฟ เชน อิฐฉนวนทนไฟ 
 6)  ผลิตภัณฑแกว เชน แกว กระจก  
   การใชผลิตภัณฑเซรามิกส  ควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสารเคมี   
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการผลิต เชน สารตะกั่วท่ีใชเปนตัวชวยลดอุณหภูมิการหลอม
ละลายและเคลือบใหมีสีสดใส  ถาน้ําเคลือบยึดติดกับผิวเนื้อดินปนไมดี  สารตะกั่วท่ีเคลือบ 
อาจหลุดกะเทาะออกมาได ซึ่งเปนอันตรายตอการบริโภค นอกจากนี้การนําผลิตภัณฑดังกลาว
ไปใสอาหารท่ีเปนกรดหรือเบส จะทําใหสารตะกั่วท่ีเคลือบอยูละลายปนมากับอาหารได 
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ภาพท่ี 2.5  ผลิตภัณฑเซรามิกส มีหลากหลายรูปแบบ และสีสัน 
ท่ีมา : http://fieldtrip.ipst.ac.th 

 
 เซรามิกส (ceramic)  มีความหมายวา ความรอน  คําจํากัดความของคําวา 
เซรามิกส คือ วัสดุท่ีเกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย (inorganic) ท่ีอุณหภูมิสูง และ
สําหรับคําจํากัดความตาม  ASTM คือ วัสดุท่ีเร่ิมตนจากสารอนินทรีย มาประกอบกัน
เกิดปฏิกิริยา ท่ีอุณหภูมิสูง สงผลใหอนุภาคของวัสดุเกิดการรวมชิดติดกันจนเกิดเปนอนุภาค
ขนาดเปล่ียนไปหรือเกิดเฟสใหมขึ้น และทําใหโครงสรางผลึกเปล่ียนไปจากเดิม  
 เมื่อกลาวถึงคําวา เซรามิกส  มักจะนึกถึงผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ท่ีใชใน 
ชีวิตประจําวัน เชน ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ไดแก ถวยกาแฟ จานชาม เหยือก ผลิตภัณฑ
ประเภทสุขภัณฑ อางลางหนา ท่ีใสสบู แกวน้ํา กระเบ้ืองปูพื้นและบุผนัง  กระเบ้ืองหลังคา 
เซรามิกส  โอง กระถาง และของตกแตงตาง ๆ แตในความเปนจริง ปจจุบันผลิตภัณฑเซรามิกส 
มีมากกวาท่ีกลาวมาแลวขางตน  ซึ่งทุกคนอาจไมคิดวาส่ิงของท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน 
อุปกรณอิเลคโทรนิคตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน วิทยุ รถยนต อุปกรณในเคร่ืองจักร
ตาง ๆ อุปกรณทางดานการแพทย กระดูกเทียม ฟนปลอม จะมีสวนท่ีเปนเซรามิกสประกอบอยู
ดวยท้ังส้ิน 
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 เซรามิกสแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ  ๆ คือ 

 1.  เซรามิกสแบบดั้งเดิม (Traditional ceramics) ไดแก ถวย จานชาม 
สุขภัณฑ ลูกถวยไฟฟา กระเบ้ืองปูพื้นและบุผนัง กระเบ้ืองหลังคา วัสดุทนไฟ แผนรองเผาในเตา 
อิฐกอสราง กระถางตนไม โอง กระจกและแกว ปูนซีเมนต ยิปซั่ม ปูนปลาสเตอร เปนตนซึ่งทํา 
มาจากวัสดุหลักคือดินดํา ดินขาว ดินแดง หินฟนมา ทราย หินปูน หินผุ ควอตซ และแรอื่น ๆ 
การแบงชนิดของเนื้อดินสําหรับเซรามิกสแบบดั้งเดิม 

    1.1 เซรามิกสแบบพอรซเลน (Porcelain) เปนผลิตภัณฑท่ีตองเผาท่ีอุณหภูมิสูง 
มากกวา 1250 °c มีความแข็งแรงสูงมาก มีการดูดซึมน้ําต่ํามาก ยกตัวอยางเชน ลูกถวยไฟฟา, 
กระเบ้ืองแกรนิต, ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร, สุขภัณฑ 

   1.2 เซรามิกสแบบสโตนแวร (Stone ware) เปนผลิตภัณฑท่ีใชอุณหภูมิเผาปาน
กลางประมาณ 1150 - 1200 °c มีความแข็งแรงต่ํากวาพวก porcelain มีการดูดซึมน้ําอยู
ในชวง 3 - 5 % ตัวอยางเชน กระเบ้ืองปูพื้น, ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร 

   1.3 เซรามิกสแบบโบนไชนา (Bone china) เปนผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของเถา
กระดูก ทําใหผลิตภัณฑมีความโปรงแสง ความแข็งแรงปานกลาง การดูดซึมน้ําต่ํา 

   1.4  เซรามิกสแบบเอิรทเทนแวร (Earthen ware)  เปนผลิตภัณฑท่ีใชอุณหภูมิ
ในการเผาไมสูงมาก อยูในชวง 900 - 1100 °c  มีความแข็งแรงต่ํา การดูดซึมน้ําสูง 10 - 20% 
ตัวอยางเชน กระเบ้ืองบุผนัง, กระเบ้ืองหลังคา, ตุกตาและของตกแตง กระถางเทอรราคอตตา 
 
 2.  เซรามิกสสมัยใหม (Fine ceramics) คือเซรามิกสท่ีตองใชวัตถุดิบท่ีผาน
กระบวนการมาแลว เพ่ือใหมีความบริสุทธ์ิสูงไดรับการควบคุมองคประกอบทางเคมีและ
โครงสรางจุลภาค (microstructure) อยางแมนยํา โดยเซรามิกสสมัยใหมอาจแบงไดเปน 3 
กลุมใหญ ๆ ไดแก เซรามิกสสําหรับงานโครงสราง, อิเล็กโทรเซรามิกส และเซรามิกสสําหรับ 
งานทางดานการแพทย 
      2.1 เซรามิกสสําหรับงานโครงสราง (Structural ceramics) ซึ่งเปนกลุมท่ีใช
ในงานท่ีตองการสมบัติทางกลท่ีดีท่ีอุณหภูมิสูง ทนตอการสึกหรอและการกัดกรอนไดดี ทนตอ
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันไดดี เปนฉนวนความรอน ตัวอยางเซรามิกสสําหรับงาน
โครงสราง เชน ซิลิคอนคารไบด (silicon carbide, SiC) สําหรับใชทําวัสดุสําหรับตัดแตงหัวพน
ไฟ (Burner) ชิ้นสวนเคร่ืองยนต เชน ปลอกนําวาลว (valve guide) และซีลท่ีทนแรงดันสูง 
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 (Mechanical seal) ซิลิคอนไนไตรด (silicon nitride, Si3N4)  สําหรับใชทําชิ้นสวนเคร่ืองยนต
กลไก เชน ลูกปน (bearing ball) วาลว (valve) สลักลูกสูบ (piston pin) เบรคสําหรับรถยนต
ท่ีเปน Exotic car และ ใบพัดของเทอรโบชารจเจอร (turbocharger rotor blade) และ  
อะลูมินัมไนไตรด (Aluminum Nitride, AlN)  สําหรับใชทําแผนรองวงจรสําหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน  กรรไกรและมีดเซรามิกสท่ีทําดวยเซอรโคเนีย (ZrO2)  ซึ่งเปนมีด 
เซรามิกสท่ีมีความคมมาก และไมตองลับเนื่องจากเซอรโคเนียมีความแข็งสูงและไมสึกกรอนงาย
จึงไมทําใหมีดท่ือ 
 เซรามิกสสําหรับงานโครงสรางอีกตัวอยางหนึ่งคือผิวของยานกระสวยอวกาศ 
(space shuttle) ในตอนท่ียานเขามาจากอวกาศเขาสูบรรยากาศของโลกนั้นจะเกิดการเสียดสี
กับบรรยากาศของโลกทําใหมีอุณหภูมิสูงมากซึ่งมากกวา 2000 °c  โครงสรางลําตัวของยาน
ภายในนั้นจริงๆ แลวทําจากโลหะผสมซึ่งทนความรอนไดไมเกิน 800 °c  แตผิวของยานนั้นปู
ดวยแผนกระเบ้ืองเซรามิกสเล็ก ๆ ซึ่งทนความรอนสูงจํานวนมาก ตัวอยางวัสดุท่ีใชทําแผน 
เซรามิกส ดังกลาว เชน เสนใยซิลิกาอะมอรฟสความบริสุทธ์ิสูงมาก (very-high-purity 
amorphous silica fibers) และแผนกระเบ้ืองเล็ก ๆ ท่ีทําดวยเซอรโคเนีย ทําใหทนอุณหภูมิสูง
ไดและอีกตัวอยางหนึ่งท่ีอยูใกลตัว สําหรับผูท่ีใชรถยนต คือ ท่ีทอไอเสียรถยนตจะมีเซรามิกส  
ชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา แคตาไลติกคอนเวอรเตอร (Catalytic converter) ชวยทําหนาท่ีเปล่ียนกาซ
ตาง ๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหมของเคร่ืองยนตท่ีเปนพิษตอมนุษยใหเปนสารท่ีไมเปนพิษ 
เชน เปล่ียนคารบอนมอนออกไซด (CO) ใหอยูในรูปของคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน  
 วัสดุ ท่ีใชทําแคตาไลติกคอนเวอรเตอรจะตองมีคุณสมบัติท่ีสามารถทนการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลันไดเปนอยางดี  ซึ่งหมายถึงจะตองมีคาสัมประสิทธ์ิการ
ขยายตัว เนื่องจากความรอนอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก ซึ่งวัสดุท่ีนิยมนํามาใชก็คือ คอรเดียไรท
นั่นเอง โดยแคตาไลติกคอนเวอรเตอรนั้นจะใชคอรเดียไรทมาขึ้นรูปโดยการ Extrude  เปนรังผ้ึง 
(Honey comb) เพื่อใหมีพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนกาซไดดี 
 

   2.2 อิเล็กโทรเซรามิกส (Electro ceramics)  ซึ่งเปนกลุมท่ีใชสมบัติทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก แสง เปนหลัก อิเล็กโทรเซรามิกสนั้นเปนกลุมเซรามิกสท่ีมีมากมาย
หลายชนิด และ ครอบคลุมสมบัติดานตาง ๆ หลายอยางไดแก ไฟฟา แมเหล็ก แสง และความ
รอน เปนตน ตัวอยางเชนไดอิเล็กทริกเซรามิกส (dielectric ceramics) เชน แบเรียมไททาเนต 
(barium titanate, BaTiO3)  สําหรับใชทําตัวเก็บประจุไฟฟา เพียโซอิเลคทริคเซรามิค  
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(piezoelectric ceramics) ซึ่งเปนเซรามิกสท่ีสามารถเปล่ียนรูปพลังงานกลพลังงานไฟฟา
กลับไปมาได (“piezo” มาจากภาษากรีก แปลวา กด (press))  วัสดุนี้เมื่อใหแรงกลเขาไป 
จะสามารถเปล่ียนแรงกลเปนพลังงานไฟฟาไดหรือในทางกลับกันสามารถเปล่ียนพลังงานไฟฟา 
ใหเปนพลังงานกลได  ตัวอยางเชน เลดเซอรโคเนตไททาเนต (lead zirconate titanate, 
Pb(Zr,Ti)O3)  สําหรับใชทําทรานดิวเซอร (transducer) ชุดโหลดเซลสสําหรับเคร่ืองชั่งขนาด
ใหญ ตัวจุดเตาแกส (gas ignitor) หรือท่ีใกลตัวเราก็คือการดวันเกิดท่ีเมื่อเปดแลวมีเสียงเพลง 
ดังขึ้นก็อาศัยหลักการของเพียโซอิเลคทริคนั่นเอง นอกจากนี้อิเล็กโทรเซรามิกสยังมีเซรามิกส
แมเหล็ก (magnetic ceramics) เชน เฟอรไรต (ferrite, Fe3O4) ซึ่งใชเปนวัสดุบันทึกขอมูล 
เปนตน 
 

 2.3 เซรามิกสสําหรับงานทางดานการแพทย พวกกระดูกเทียม ฟนปลอม ขอตอ
เทียม ตัวอยางเชน วัสดุท่ีเรียกวา ไฮดรอกซีอาพาไทต ซึ่งทํามาจากกระดูกวัว กระดูกควายท่ี
ผานการเผาแบบ Calcine เพื่อไลสารอินทรียภายในและนํามาขึ้นรูปเปนชิ้นกระดูกและนําไป
เผาแบบ Sinter อีกคร้ังหนึ่ง 
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เรื่องท่ี 2  มลพิษจากการผลิตและการใชงาน 

 มลพิษจากการผลิต 
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ พอลิเมอร และเซรามิกสส จัดเปนอุตสาหกรรม 

ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยท่ีมีบทบาทสําคัญของประเทศ เนื่องจากโลหะ พอลิเมอร และ 
เซรามิกส เปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม 
ยานยนต อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชในครัวเรือน เปนตน 

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญ ท้ังมลพิษ 
ทางอากาศ  กากของเสียและนํ้าเสีย  ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
ได หากมีการจัดการไมเหมาะสม 
 

 2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษจากการผลิต 

  1)  กระบวนการหลอมและเกิดมลพิษ 
กระบวนการหลอม เปนการนําวัตถุดิบท้ังในรูปวัสดุใหมและเศษวัสดุท่ีใช

แลวมาใหความรอนเพื่อใหหลอมละลาย และทําการปรับปรุงคุณภาพดวยสารตาง ๆ มลพิษ 
หลักท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหลอม คือ ฝุนควัน ไอโลหะ และกาซพิษตาง ๆ   

 2)  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ 
กระบวนการหลอ สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การหลอโดยใชเคร่ืองหลอ

แบบตอเนื่อง และการหลอในแมแบบชนิดตาง ๆ  
ในการหลอชิ้นงานในแมแบบ วัสดุเหลวจะถูกเทใสในแมแบบ แลวปลอย 

ใหแข็งตัวระยะหนึ่ง  จากนั้นร้ือแบบแยกออกเอาชิ้นงานออกแบบหลอ แลวเอาไปทําความ
สะอาดตกแตงชิ้นงานใหไดคุณภาพตามตองการ 

มลพิษหลัก ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหลอท้ังสองลักษณะจะเกิดขึ้น 
ในระหวางการหลอ แตสําหรับการหลอโลหะบางชนิดจะเกิดมลพิษในระหวางการทําแมแบบ  
ไสแบบและการนําชิ้นงานออกจากแบบหลอ ซึ่งควรมีการจัดการอยางเหมาะสมเชนเดียวกัน 
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 3)  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ 
การรีดมักใชอุตสาหกรรมโลหะ เปนการนําแทงโลหะผานการรีดลดขนาด 

ท่ีวางตอกันหลายชุดจนไดขนาดตามตองการ ซึ่งการรีดโลหะมีท้ังการรีดรอนและรีดเย็นขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑท่ีตองการ 

มลพิษท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในกระบวนการรีดรอนคือ ฝุนควัน ไอโลหะ กาซ
พิษ และน้ําเสีย 

 4)  กระบวนการสนับสนุนการผลิตและเกิดมลพิษ 
ระบบสนับสนุนการผลิตท่ีสําคัญระบบหนึ่งคือ ระบบหลอเย็น ซึ่งหากระบบ

หลอเย็นเกิดขัดของ กระบวนการผลิตบางสวนอาจหยุดการผลิตลง ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย
กับโรงงานได  

มลพิษท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในกระบวนสนับสนุนการผลิตคือมลพิษทางอากาศ 

และน้ําเสียจากน้ําหลอเย็น ซึ่งอาจใชเพียงคร้ังเดียวแลวระบายท้ิง 

 

2.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษจากการใชงาน 

  1)  จํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ความตองการ
ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ก็มากขึ้น ไมวาจะอยูในรูปของสินคา 
เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองใชในครัวเรือน ดังนั้น จํานวนวัสดุท่ีใชแลวจึงเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเร่ือย ๆ 

  2)  คนท่ัวไปไมมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการกับเศษวัสดุท่ีใชแลว  
สวนใหญมักจัดการกับเศษวัสดุดวยวิธีการเผาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษทางอากาศ  

 3)  ความมักงายและขาดจิตสํานึก ไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น เชน การท้ิง
เศษวัสดุใชแลวลงแมน้ําลําคลอง เปนสาเหตุใหเกิดน้ําเสีย 

 4)  การผลิตหรือใชส่ิงของมากเกินความจําเปน เชน การผลิตสินคาท่ีมีกระดาษ
หรือพลาสติกหุมหลายชั้น การซื้อสินคาโดยหอแยกและใสถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหเศษวัสดุใช
แลวมีปริมาณมากขึ้น 
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เร่ืองที่  3  ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและ ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยเปนอยางมาก ท้ังภายในบาน และภายนอกบาน เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย 
ในชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน การคมนาคม การส่ือสาร การแพทย การเกษตร และ 
การอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีชวยพัฒนาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกมนุษย  อยางไรก็ตาม แมเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทตอมนุษย แต 
หลายคร้ังเทคโนโลยีเหลานั้นก็สงผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ ไดแก 

  3.1  ดานสุขภาพ 

   มลพิษในอากาศ (air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารมลพิษ
เจือปนอยูในปริมาณ และเปนระยะเวลา ท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของมนุษย  
สารมลพิษดังกลาว อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย อาจอยู 
ในรูปของกาซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได สารมลพิษในอากาศท่ีสําคัญ และมี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ไดแก ฝุนละออง สารตะกั่ว กาซคารบอนมอนอกไซด กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด กาซออกไซดของไนโตรเจน กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย เปนตน 

                มลพิษในอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
                1.  ฝุนละออง เปนมลพิษในอากาศท่ีเปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานคร และ
ชุมชนขนาดใหญ จากการ วิจัยพบวาฝุนละอองท่ีกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ เปนฝุนละออง
ขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยฝุนละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเขาไปในระบบ
ทางเดินหายใจผานโพรงจมูกเขาไปถึงถุงลมในปอด ทําใหเกิดการอักเสบ และการระคายเคือง
เร้ือรัง และฝุนละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุนละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของกาซบางชนิด 
เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจนเขาไปในอนุภาคของฝุน โดยกอใหเกิดการแพ 
และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได  
                2.  สารตะกั่ว มีฤทธ์ิทําลายระบบประสาท และมีผลตอกระบวนการรับรู 
และการพัฒนาสติปญญาของมนุษย 
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                3.  กาซคารบอนมอนอกไซด มีความสามารถในการละลายในเลือดไดดีกวา
ออกซิเจนถึง 200 - 250 เทา เมื่อหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะไปแยงจับกับฮีโมโกลบิน 
ในเลือด เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน ทําใหความสามารถของเลือดในการเปนตัวนําออกซิเจน
จากปอดไปยังเนื้อเย่ือตาง ๆ ลดลง ทําใหเลือดขาดออกซิเจนไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ในรางกาย 
และหัวใจทํางานหนักขึ้น หากมนุษย ไดรับกาซนี้ในปริมาณมาก จะทําใหรางกายเกิดภาวะ 
ขาดออกซิเจน และจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได  
                4.  กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีฤทธ์ิกัดกรอน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเย่ือบุตา ทําใหเกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และตา 
เมื่อหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะทําใหกาซละลายในของเหลวในระบบทางเดินหายใจ เกิด
เปนกรดซัลฟวริก ซึ่งจะกัดกรอนเย่ือบุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หากไดรับเปนเวลา 
นาน ๆ จะทําใหเปนโรคจมูก และหลอดลมอักเสบเร้ือรังได 
                5.  กาซออกไซดของไนโตรเจน เนื่องจากจมูกเปนสวนตนของระบบทางเดิน
หายใจ เมื่อผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ มีอาการคัดจมูก จะทําใหเกิดปญหาการอุดกั้นทาง 
เดินหายใจขณะหลับได  อาจเปนมากถึงเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับตามมาได นอกจากนั้น 
การท่ีลมว่ิงผานชองจมูกท่ีแคบ อาจทําใหมีเสียงดังได  
                6.  กาซโอโซน มีฤทธ์ิกัดกรอน กอใหเกิดการระคายเคืองตา และเย่ือบุระบบ
ทางเดินหายใจ เกิดการอักเสบของเนื้อเย่ือจมูก และปอด ทําใหความสามารถของปอดในการรับ
กาซออกซิเจนลดลง อาจเกิดโรคหืด โดยเฉพาะในเด็ก และมีอาการเหนื่อยงาย และเร็ว 
ในคนชรา และคนท่ีเปนโรคปอดเร้ือรัง หรือโรคหืด จะมีอาการมากขึ้นกวาเดิม  
                7.  สารอินทรียระเหยงาย มีผลโดยตรงตอระบบทางเดินหายใจ โดยทําใหเกิด
การอักเสบ และการระคายเคืองเร้ือรัง นอกจากนี้สารบางชนิดเปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุ 
และเส่ียงตอการกอมะเร็ง เชน อะโรเมติก ไฮโดรคารบอน (polycyclic  aromatic hydrocarbons,PAHs)  
เบนซีนและไดออกซิน เกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ  
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  มลพิษในอากาศกับโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจ 
                โรคภูมิแพ เปนโรคท่ีพบบอย โดยมีอุบัติการณรอยละ 30-40 ท่ัวโลก ซึ่งมี
ผูปวยถึง 400 ลานคนท่ีเปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ และมีผูปวยถึง 300 ลาน
คนท่ีเปนโรคหืด อุบัติการณของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ ในประเทศไทยพบวา มีผูปวยผูใหญถึง
รอยละ 20 และมีผูปวยเด็กถึงรอยละ 40 ขณะท่ีอุบัติการณของโรคหืดมีประมาณรอยละ 10 
ดังนั้นจะมีผูปวย 10 - 15 ลานคนในประเทศไทย ท่ีปวยเปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และจะมี
ผูปวย  3 - 5 ลานคน ท่ีเปนโรคหืด 
                อุบัติการณของโรคภูมิแพท้ัง 2 ชนิดนี้นี้มีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ 
ในเมืองใหญ ท่ีมีมลพิษในอากาศเพ่ิมขึ้น เชื่อวาการท่ีมีปริมาณของมลพิษ และสารระคายเคือง
ในอากาศมากขึ้น และประชากรสัมผัสกับสารดังกลาวในอากาศมากขึ้น ทําใหพบผูปวยเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเย่ือบุจมูกของผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และเย่ือบุหลอดลมของผูปวยโรคหืดมีความ
ไวตอการกระตุนมากผิดปกติ  ท้ังสารกอภูมิแพ และสารท่ีไมใชสารกอภูมิแพ มลพิษในอากาศ
ท้ัง 7 ชนิดดังกลาว จึงสามารถกระตุนใหผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และโรคหืดมีอาการมาก
ขึ้นได 
 
  3.2  ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
   ขยะเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดมลพิษของน้ํา มลพิษของดิน และมลพิษ
ของอากาศ เนื่องจากขยะสวนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือไมนํามากําจัดใหถูกวิธี ปลอยท้ิงคาง
ไวในพื้นท่ีของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหล
ลงสูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําเกิดเนาเสียได  หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสูพื้นดิน หรือแหลง
น้ํา จะไปสะสมในหวงโซอาหาร เปนอันตรายตอสัตวน้ําและพืชผัก เมื่อเรานําไปบริโภคจะไดรับ
สารนั้นเขาสูรางกายเหมือนเรากินยาพิษเขาไปอยางชา ๆ  
  3.2.1  มลพิษดานสิ่งแวดลอม  
    ถามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจงทําใหเกิดควันมีสารพิษทําให
คุณภาพของอากาศเสีย สวนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นไดท้ังจากมลสาร
ท่ีมีอยูในขยะและพวกแกสหรือไอระเหย ท่ีสําคัญก็คือ กล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการเนาเปอย และ
สลายตัวของอินทรียสารเปนสวนใหญ  
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  3.2.2 ระบบนิเวศถูกทําลาย  
    มูลฝอยอันตรายบางอยาง เชน ไฟฉายหลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะหนัก 
บรรจุในผลิตภัณฑ หากปนเปอนสูดินและน้ํา จะสงผลเสียตอระบบนิเวศ และหวงโซอาหาร  
ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
  3.2.3  ปญหาดินเสื่อมสภาพ   
    ขยะมูลฝอยและของเสียตาง ๆ ถาเราท้ิงลงในดินขยะสวนใหญจะ
สลายตัวใหสารประกอบ อินทรียและอนินทรียมากมายหลายชนิดดวยกัน แตก็มีขยะบางชนิด 
ท่ีสลายตัวไดยาก เชน ผาฝาย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยูเปนจํานวนมาก 
แลวละลายไปตามน้ํา สะสมอยูในบริเวณใกลเคียง การท้ิงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ เปนแหลงผลิตของเสียท่ีสําคัญย่ิง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานท่ีมีโลหะหนักปะปน  
ทําใหดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยูมาก โลหะหนักท่ีสําคัญ ไดแก ตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียม  ซึ่งจะมีผลกระทบมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถาขยะมีซาก
ถานไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี ซากหลอดฟลูออเรสเซนตมาก ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนัก 
พวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก  ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนในดิน และสารอินทรีย
ในขยะมูลฝอยเมื่อมีการยอยสลาย จะทําใหเกิดสภาพความเปนกรดในดิน และเมื่อฝนตกมา 
ชะกองขยะมูลฝอยจะ ทําใหน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปอนดินบริเวณรอบ ๆ ทําให 
เกิดมลพิษของดินได  การปนเปอนของดิน ยังเกิดจากการนํามูลฝอยไปฝงกลบ หรือการยักยอก
นําไปท้ิงทําใหของเสียอันตรายปนเปอนในดินนอกจากนั้นการเล้ียงสัตวเปนจํานวนมาก ก็สงผล
ตอสภาพของดิน  เพราะส่ิงขับถายของสัตวท่ีนํามากองทับถมไว ทําใหเกิดจุลินทรียยอยสลายได 
อนุมูลของไนเตรตและอนุมูลไนไตรต  ถาอนุมูลดังกลาวนี้สะสมอยูจํานวนมากในดิน บริเวณนั้น
จะเกิดเปนพิษได  ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยโดยทางออม โดยไดรับเขาไปในรูปของน้ําดื่มท่ีมี
สารพิษเจือปน  โดยการรับประทานอาหาร  พืชผักท่ีปลูกในดินท่ีมีสารพิษสะสมอยู และยัง
สงผลกระทบตอคุณภาพดิน  
  3.2.4  ปญหามลพิษทางน้ํา   
ขยะมูลฝอยอินทรีย จํานวนมากถาถูกท้ิงลงสูแมน้ําลําคลอง จะถูกจุลินทรียในน้ํายอยสลายโดย
ใชออกซิเจน ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง และสงผลใหเกิดน้ําเนาเสีย 
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  3.3  ผลเสียหายดานเศรษฐกิจและสังคม 
   3.3.1  เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน   
    สารอันตรายบางชนิดนอกจากทําใหเกิดโรค  ตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลแลว อาจทําใหเกิดไฟไหม เกิดการกัดกรอนเสียหายของวัสดุ เกิดความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดลอม ทําใหตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยสิน 
อีกดวย 
    3.3.2  เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
     ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ยอมตองส้ินเปลืองงบประมาณในการ
จัดการเพื่อใหไดประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมวาจะเปนน้ําเสีย อากาศ
เสีย ดินปนเปอนเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  
 
  3.3.3  ทําใหขาดความสงางาม  
     การเก็บขนและกําจัดท่ีดีจะชวยใหชุมชนเกิดความสวยงาม มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยอันสอแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไมดี 
ไมหมด กําจัดไมดี ยอมกอใหเกิดความไมนาดู ขาดความสวยงาม บานเมืองสกปรก และความ
ไมเปนระเบียบ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
 
 
  
 
 
 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 2 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยท่ี 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีครูผูสอนกําหนด  

 
 
 
 

กิจกรรมทายหนวยที่ 2 
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หนวยท่ี 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสด ุ
 

สาระสําคัญ 
 การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุท่ีใชแลวท่ีเกิดขึ้นจากตนทาง 
ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนท้ิง ในการจัดการวัสดุท่ีใชแลว จําเปนตองจัดให
มีระบบการคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว ประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ
รวบรวมวัสดุท่ีใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว  
เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุท่ีใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว รวมท้ังงายตอการนําไปกําจัด  หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษวัสดุ เพ่ือ
ลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก  รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช  รียูส (Reuse) คือ 
การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle)  คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณ
เศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  
 

ตัวช้ีวัด 
 1.  อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได 
 2.  นําความรูเร่ืองการคัดแยกวัสดุไปใชได 
 3.  อธิบายหลัก 3R ในการจัดการวัสดุและแนวทางดําเนินการท่ีเหมาะสมได 
 4.  นําความรูเร่ืองหลัก 3R ไปใชในการจัดการวัสดุได 
 5.  อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละประเภทได 
 6.  นําความรูเร่ืองการรีไซเคิลวัสดุแตละประเภทไปใชได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
1. การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว 
2. การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิล 
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เร่ืองที่ 1  การคัดแยกวัสดุที่ใชแลว 
 

 ในการจัดการวัสดุท่ีใชแลวแบบครบวงจร จําเปนตองจัดใหมีระบบการคัดแยกวัสดุ 
ท่ีใชแลวประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํากลับไปใช
ประโยชนใหม สามารถดําเนินการไดตั้งแตแหลงกําเนิด โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม 
ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมวัสดุท่ีใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับระบบ
การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว พรอมท้ังพิจารณาความจําเปนของสถานีขนถายวัสดุท่ีใชแลวและ
ระบบขนสงวัสดุท่ีใชแลวไปกําจัดตอไป 

กอนท่ีจะนําเศษวัสดุกลับมาใชประโยชน ตองมีการคัดแยกประเภทวัสดุท่ีใชแลว
ภายในบาน เพ่ือเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําเศษวัสดุบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับตนเองและครอบครัว รวมท้ังงายตอการนําไปกําจัดอีกดวย โดยสามารถทําได ดังนี้ 

 

วิธีดําเนินการคัดแยก 
  การคัดแยกเศษวัสดุใชแลว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ  

  1.  ใชสีเปนตัวกําหนดการแยกเศษวัสดุใชแลวแตละชนิด 
  2.  มีภาชนะสําหรับบรรจุขยะแตละชนิดตามสีท่ีกําหนด และมีเชือกผูกปากถุง
เพื่อความสวยงามและเรียบรอย 

3.  มีถังรองรับถุงใสเปนสีเดียวกัน และแข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดงาย  
4.  ออกแบบถังขยะใหนาใชเสมือนเปนเฟอรนิเจอรอยางหนึ่งภายในบาน  

ใหใครเห็นก็อยากจะไดเปนเจาของถังขยะนี้ 
5.  ใหผูรวมคัดแยกขยะไดมีสวนไดรับผลประโยชนจากการคัดแยกขยะ 
6.  จัดหาถุงและภาชนะรองรับใหสมาชิกไดใชโดยท่ัวถึงฟรี โดยการใช

เงินกองทุน หรืองบประมาณสนับสนุน และจะหักจากการขายวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ 
พลาสติก แกว ฯลฯ 

 
 
 
 
 

หนวยท่ี 3  
การคัดแยกและการรีไซเคิล 
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7.  ใหผูรวมคัดแยกขยะไดเปนท่ียกยองจากสังคม เชน ปายแสดงการเปน
สมาชิกของการคัดแยกขยะ 

8.  ใหชุมชน หมูบาน ท่ีใหความรวมมืออยางดี ไดรับการยกยอง และไดรับการ
เชิดชูเกียรติจากสังคม 

 
ภาชนะรองรับวัสดุที่ใชแลว   

เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมวัสดุท่ีใชแลว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ลดการปนเปอนของวัสดุท่ีใชแลวท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหม จะตองมีการตั้ง
จุดรวบรวมวัสดุท่ีใชแลว และใหมีการแบงแยกประเภทของถังรองรับวัสดุท่ีใชแลวตามสีตาง ๆ 
โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไมตกหลน หรือแพรกระจาย ดังนี้ 

 

1. ถังขยะ 
1.  สีเขียว รองรับผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม ท่ีเนาเสียและยอยสลายได 

สามารถ นํามาหมักทําปุยได มีสัญลักษณท่ีถังเปนรูปกางปลาหรือเศษอาหาร 
2.  สีเหลือง  รองรับเศษวัสดุท่ีสามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว

กระดาษ พลาสติก โลหะ มีสัญลักษณเปนรูปคนท้ิงกระดาษลงถัง 

3.  สีแดง หรือสีเทาฝาสีสม รองรับเศษวัสดุท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆา
แมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ 

 4. สีฟาหรือสีน้ําเงิน รองรับเศษวัสดุท่ัวไป คือ วัสดุท่ีใชแลวประเภทอื่น
นอกจากเศษวัสดุยอยสลาย เศษวัสดุรีไซเคิล และเศษวัสดุอันตราย เศษวัสดุท่ัวไปจะมีลักษณะ
ท่ียอยสลายยาก ไมคุมคาสําหรับการนํากลับไปใชประโยชนใหม เชน พลาสติกหอลูกอม ซอง
บะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยท่ีเปอนอาหาร 
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ภาพท่ี 3.1  ภาพถังขยะประเภทตางๆ 

    ท่ีมา : http://www.promma.ac.th 
 

2.  เกณฑมาตรฐานภาชนะรองรับวัสดุที่ใชแลว 
   1.  ควรมีสัดสวนของถังวัสดุท่ีใชแลวจากพลาสติกท่ีใชแลวไมต่ํากวา 
รอยละ 50 โดยน้ําหนัก 

        2.  ไมมีสวนประกอบสารพิษ (toxic substances)  หากจําเปนควรใช 
สารเติมแตงในปริมาณท่ีนอยและไมอยูในเกณฑท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 

        3.  มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
       4.  มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอปริมาณวัสดุท่ีใชแลว สะดวก

ตอการถายเทวัสดุท่ีใชแลวและการทําความสะอาด 
        5.  สามารถปองกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตวอ่ืน ๆ มิใหสัมผัส

หรือคุยเขี่ยวัสดุท่ีใชแลวได 
 

         3.  การแปรสภาพวัสดุที่ใชแลว ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว   
      การแปรสภาพวัสดุท่ีใชแลว คือ การเปล่ียนแปลงสภาพลักษณะทาง

กายภาพเพ่ือลดปริมาณเปล่ียนรูปราง  โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุท่ีสามารถหมุนเวียนใชประโยชน
ไดออกมา วิธีการบดใหมีขนาดเล็กลง และวิธีอัดเปนกอนเพ่ือลดปริมาตรของวัสดุท่ีใชแลวได
รอยละ 20 - 75 ของปริมาตรเดิม  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและลักษณะของ
วัสดุท่ีใชแลว ตลอดจนใชวิธีการหอหุมหรือการผูกรัดกอนวัสดุท่ีใชแลวใหเปนระเบียบมากย่ิงขึ้น  
ผลท่ีไดรับจากการแปรสภาพมูลฝอยนี้  จะชวยใหการเก็บรวบรวม ขนถาย และขนสงไดสะดวก
ขึ้น สามารถลดจํานวนเท่ียวของการขนสง  ชวยใหไมปลิวหลนจากรถบรรทุกและชวยรีดเอาน้ํา
ออกจากวัสดุท่ีใชแลว ทําใหไมมีน้ําชะวัสดุท่ีใชแลวร่ัวไหลในขณะขนสง ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกําจัดวัสดุท่ีใชแลวโดยวิธีฝงกลบ  โดยสามารถจัดวางซอนไดอยางเปนระเบียบ 
จึงทําใหประหยัดเวลา และคาวัสดุในการกลบทับ และชวยยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบ 
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4.  หลัก 3R ในการจัดการวัสด ุ

    3R เปนหลักการของการจัดการเศษวัสดุ เพ่ือลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก  
รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช  รียูส (Reuse) คือ การใชซ้ํา และรีไซเคิล        
(Recycle) คือ การผลิตใชใหม  ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน 
โรงเรียน และชุมชน  ดังนี้ 
   1. รีดิวซ (Reduce)  การใชนอยหรือลดการใช  มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1)  หลีกเล่ียงการใชอยางฟุมเฟอย ลดปริมาณการใชใหอยูในสัดสวน 
ท่ีพอเหมาะ ลดปริมาณบรรจุภัณฑหีบหอท่ีไมจําเปน  ลดการขนเศษวัสดุเขาบาน ไมวาจะเปน 
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ โฟม หรือ หนังสือพิมพ ฯลฯ 
   2)  เลือกใชสินคาท่ีมีอายุการใชงานสูง  ใชผลิตภัณฑชนิดเติม เชน  
น้ํายาลางจาน น้ํายาปรับผานุม ถานชนิดชารจ ได สบูเหลว น้ํายารีดผา ฯลฯ 

3)  เลือกบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได 
4)  คิดกอนซื้อสินคา พิจารณาวาส่ิงนั้นมีความจําเปนมากนอยเพียงใด 

หลีกเล่ียงการใชสารเคมีภายในบาน เชน ยากําจัดแมลงหรือน้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ ควรจะ
หันไปใชวิธีการทางธรรมชาติจะดีกวา  อาทิ ใชเปลือกสมแหง นํามาเผาไลยุง หรือ ใชผลมะกรูด
ดับกล่ินภายในหองน้ํา 

           5)  ลดการใชกลองโฟม หลีกเล่ียงการใชโฟมและพลาสติกโดยใชถุงผา
หรือตะกราในการจับจายซื้อ ของใชปนโต ใสอาหาร 

6)  ลดการใชถุงพลาสติก ควรใชถุงผาหรือตะกราแทน 
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ภาพท่ี 3.2 การรณรงคลดใชถุงพลาสติกของหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีมา : http://www.bloggang.com 

 

2.  รียูส (Reuse)  คือ การใชซ้ําผลิตภัณฑส่ิงของตาง ๆ เชน   
    1.  นําส่ิงของท่ีใชแลวกลับมาใชใหม เชน ถุงพลาสติกท่ีไมเปรอะเปอน 
ก็ใหเก็บไวใชใสของอีกคร้ังหนึ่ง หรือใชเปนถุงใสเศษวัสดุในบาน 

2.  นําส่ิงของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนต 
มาทําเกาอี้  การนําขวดพลาสติก ก็สามารถนํามาดัดแปลงเปนท่ีใสของแจกัน การนําเศษผา 
มาทําเปลนอน เปนตน 

3.  ใชกระดาษท้ังสองหนา 
 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3  การลดปริมาณเศษวัสดุดวย Reuse  โดยใชแกวน้ําเซรามิค หรือ แกวใส แทนแกว
พลาสติก หรือแกวกระดาษเคลือบ 
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  4.  นําส่ิงของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทํา
เกาอี้  การนําขวดพลาสติกก็สามารถนามาดัดแปลงเปนท่ีใสของ หรือแจกัน การนําเศษผามาทํา
เปลนอน เปนตน 

  
ภาพท่ี 3.4 เกาอี้จากขวดน้ํา 
ท่ีมา : http://www.oknation.net/ 

ภาพท่ี 3.5 พรมเช็ดเทาจากเศษผา 
             ท่ีมา : https://www.l3nr.org 

  
ภาพท่ี 3.6 กระถางตนไมจากรองเทาเกา 

ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/ 
 

 ภาพท่ี 3.7 ตุกตาตกแตงสวนจากยางรถยนตเกา 
ท่ีมา : http://www.jeab.com/ 

 3.  รีไซเคิล (Recycle) การแปรรูปนํากลับมาใชใหม  
     รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การแปรรูปกลับมาใชใหม เพ่ือนําวัสดุท่ียัง
สามารถนํากลับมาใชใหมหมุนเวียนกลับมาเขาสูกระบวนการผลิตตามกระบวนการของแตละ
ประเภท เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม  ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณเศษวัสดุมูลฝอยแลว 
ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษท่ีเกิดกับส่ิงแวดลอม เศษวัสดุรีไซเคิลโดยท่ัวไป  
แยกไดเปน 4 ประเภท คือ แกว กระดาษ พลาสติก โลหะและอโลหะ สวนบรรจุภัณฑ 
บางประเภทอาจจะใชซ้ําไมได เชน กระปองอะลูมิเนียม หนังสือเกา  ขวดพลาสติก  ซึ่งแทนท่ี
จะนําไปท้ิง ก็รวบรวมนํามาขายใหกับรานรับซื้อของเกา เพื่อสงไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนําไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนี้ 
    1) นําขวดพลาสติก มาหลอมเปนเม็ดพลาสติก  
   2) นํากระดาษใชแลวแปรรูปเปนเย่ือกระดาษ เพื่อนําไปเปนสวนผสมใน
การผลิตเปนกระดาษใหม 

           3) นําเศษแกวเกามาหลอม เพื่อขึ้นรูปเปนขวดแกวใบใหม 
           4) นําเศษอลูมิเนียมมาหลอมขึ้นรูปเปนแผน นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ

อะลูมิเนียม รวมท้ังกระปองอะลูมิเนียม 



57 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.8 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปเศษวัสดุนํากลับมาใชใหม 
ท่ีมา : https://www.dek-d.com 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.9 ปายประชาสัมพันธกิจกรรม 3R ของกรมควบคุมมลพิษ 
ท่ีมา : http://www.siamgoodlife.com 
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เรื่องท่ี 2  การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิลวัสดุ 

         ทําไมจึงตองใหความสําคัญกับการรีไซเคิล เพราะการรีไซเคิลเปนหัวใจสําคัญของ 
วัฎจักรใหดําเนินตอไป เปนการเปล่ียนสภาพของวัสดุท่ีใชแลวใหมีมูลคา จากส่ิงท่ีไมเปน
ประโยชน แปรเปล่ียนสภาพเปนวัตถุดิบ ส่ิงของนํากลับมาใชใหม   เปนการประหยัดพลังงาน 
ใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด ลดคาใชจายในการกําจัดวัสดุท่ีใชแลว 
ปกปองการทําลายผืนปา ดิน น้ํา ส่ิงแวดลอมตางๆท่ีอยูแวดลอมตัวเรา ซึ่งเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุด
ท่ีเราจะสามารถทําได  
     ดังนั้น เรามาทําความรูจักกับการจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิลของวัสดุประเภทตาง  ๆ 
วามีวิธีการจัดการอยางไรจึงจะมีความปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุด 

 1.  การจัดการวัสดุประเภทโลหะ 
โลหะหลากหลายชนิดสามารถนํามารีไซเคิลไดโดยการนํามาหลอมและ 

แปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ สามารถแบงโลหะออกได 3 กลุมใหญ คือ 
-  โลหะประเภทเหล็ก ใชกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมกอสรางผลิตอุปกรณ ตาง 

ๆ รวมท้ังเคร่ืองใชในบานอุตสาหกรรมการนําเหล็กมาใชใหมเพื่อลดตนทุนในการผลิตมี 
มานานแลวคาดวาท่ัวโลกมีการนําเศษเหล็กมารีไซเคิลใหมถึงรอยละ 50 แมแตในรถยนตก็มี
เหล็กรีไซเคิลปะปนอยู 1 ใน 4 ของรถแตละคัน เหล็กสามารถนํามารีไซเคิลไดทุกชนิด สามารถ
แบงไดเปน  4 ประเภท คือ 
  1.  เหล็กเหนียว เชน เฟองรถ นอต ตะปู เศษเหล็กขอออย ขาเกาอ้ี ลอจักรยาน หัวเกง
รถ เหล็กเสนตะแกรง ทอไอเสีย ถังสี 
 2.  เหล็กหลอ เชน ปลอกสูบปมน้ํา ขอตอวาลว เฟองขนาดเล็ก 
 3.  เหล็กรูปพรรณ เชน แปปประปา เพลาทายรถเพลาโรงสี แปปกลมดํา เหล็กฉาก
เหล็กตัวซี และเพลา เคร่ืองจักรตางๆ 
 4.  เศษเหล็กอื่น ๆ เชน เหล็กสังกะสี กระปอง ปบเหล็ก กลึงเหล็กแมงกานีส ซึ่งราคา
ซื้อขายจะตางกันตามประเภทของเหล็ก ซึ่งพอคารับซื้อของเกาจะทําการตัดเหล็กตามขนาด  
ตาง ๆ ตามท่ีทางโรงงานกําหนดเพื่อสะดวกในการเขาเตาหลอมและการขนสง 
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ภาพท่ี 3.10  ตัวอยางโลหะประเภทเหล็กหลอ เหล็กหนา และเหล็กบาง 
ท่ีมา : http://www.thaiceramicsociety.com 

 
-  โลหะประเภทอะลูมิเนยีม  แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
(1) อะลูมิเนียมหนา เชน อะไหลเคร่ืองยนต ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ   
(2) อะลูมิเนียมบาง เชน หมอ กะละมังซักผา ขันน้ํา กระปองเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

ราคาซื้อขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาตั้งแต 10 บาท ถึง 45 บาท แลวแตประเภท 
อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพงกวาอะลูมิเนียมบาง แตขยะอะลูมิเนียมท่ีพบมากในกองขยะสวน
ใหญจะเปนพวกกระปองเคร่ืองดื่ม เชน กระปองน้ําอัดลม กระปองเบียร  โดยเฉพาะกระปอง
น้ําอัดลมจะเปนขยะท่ีมีปริมาตรมาก ดังนั้น กอนนําไปขายควรจะอัดกระปองใหมีปริมาตร    
เล็กลงเพ่ือท่ีจะไดประหยัดพ้ืนท่ีในการขนสง สําหรับการรีไซเคิลกระปองอะลูมิเนียมนั้นพอคา
รับซื้อของเกาจะทําการอัดกระปองอะลูมิเนียมใหมีขนาดตามท่ี ทางโรงงานกําหนดมา กระปอง
อะลูมิเนียมสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหลาย ๆ คร้ัง  ไมมีการกําจัดจํานวนคร้ังของการผลิต 
เมื่อกระปองอะลูมิเนียมถูกสงเขาโรงงานแลวจะถูกบดเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวหลอมใหเปนแทงแข็ง 
จากนั้นนําไปรีดใหเปนแผนบางเพื่อสงตอไปยังโรงงานผลิตกระปองเพื่อผลิตกระปองใหม 
       วัสดุใชแลวจําพวกกระปองผลิตจากวัสดุตางกัน เชน กระปองอะลูมิเนียม 
กระปองเหล็กเคลือบดีบุก กระปองท่ีมีสวนผสมท้ังโลหะและอะลูมิเนียม แตไมวาจะผลิตจาก
อะไรก็สามารถนํามารีไซเคิลได ซึ่งสามารถสังเกตดูตะเข็บดานขางกระปอง กระปองอะลูมิเนียม
จะไมมีตะเข็บดานขาง เชน กระปองน้ําอัดลม สวนกระปองเหล็กท่ีเคลือบดีบุกจะมีตะเข็บ
ดานขาง เชน กระปองใสอาหารสําเร็จรูป กระปองกาแฟ ปลากระปอง หากไมแนใจลองใช
แมเหล็กมาทดสอบ หากแมเหล็กดูดติด บรรจุภัณฑชนิดนั้น  คือ เหล็ก โลหะ หากแมเหล็กดูด
ไมติด บรรจุภัณฑนั้นอะลูมิเนียม 



60 

  

ภาพท่ี 3.11  ซายอะลูมิเนียมหนา  และขวาอะลูมิเนียมบาง 
ท่ีมา : http://images.recyclechina.com 

 

ขอปฏิบัติในการรวบรวมวัสดุที่ใชแลวประเภทอะลมูิเนียม 
  1) แยกประเภทกระปองอะลูมิเนียม โลหะ เพราะกระปองบางชนิด 
มีสวนผสมท้ังอะลูมิเนียมและโลหะ สวนฝาปดสวนใหญเปนอะลูมิเนียม ใหดึงแยกเก็บตางหาก 
  2) หลังจากท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแลว ใหเทของเหลวออกใหหมด ลางกระปองดวย
น้ําเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดกล่ิน เพื่อปองกันแมลง สัตว มากินอาหารในบรรจุภัณฑ  
  3) ไมควรท้ิงเศษวัสดุหรือกนบุหร่ีลงในขวด และตองทําความสะอาด 
กอนนําขวดไปเก็บรวบรวม 
  4) ควรเหยียบกระปองใหแบน เพื่อประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
  

  
 

ภาพท่ี 3.12  ดึงแยกฝากระปองเคร่ืองดื่มออกแลวทุบใหแบน 
ท่ีมา : http://nwnt.prd.go.th 
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-  โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และ สแตนเลส  โลหะประเภทนี้ มีราคา
สูงประมาณ 30 - 60 บาท โดยทองเหลืองสามารถนํามากลับมาหลอมใหม โดยนํามาสรางพระ 
ระฆัง อุปกรณสุขภัณฑตาง ๆ สวนทองแดงก็นํากลับมาหลอมทําสายไฟไดใหม 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 ตัวอยางโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และสแตนเลส ที่นํามารีไซเคิลได 
ท่ีมา : http://www.in.all.biz 

 

สัญลักษณรีไซเคิลกระปองโลหะและอะลูมิเนียม 

      กระปองสวนใหญสามารถนําไปรีไซเคิลได เชน กระปองน้ําอัดลม กระปอง
เคร่ืองดื่ม  เพราะเปนโลหะชนิดหนึ่ง แตกระปองบางชนิดจะมีสวนผสมของวัสดุท้ังอะลูมิเนียม 
แตโลหะชนดิอื่น ๆ ก็ตองดูตามสัญลักษณ ดังตอไปนี ้
 

 

เหล็ก 
 

 

อะลูมิเนียม 
 

 

อะลูมิเนียม 
 

 
ภาพท่ี 3.14 สัญลักษณรีไซเคิลกระปองโลหะและอะลูมิเนียม 

ท่ีมา : https://img.kapook.com 
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    2.  การรีไซเคิลพอลิเมอร  
พอลิเมอรไดกลายเปนผลิตภัณฑสําคัญอยางหนึ่งและมีแนวโนมท่ีจะเขามา 

มีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพอลิเมอรมีราคาถูก น้ําหนักเบาและมีขอบขาย
การใชงานไดกวาง 
 ปจจุบันพอลิเมอรไดกลายเปนผลิตภัณฑสําคัญอยางหนึ่ง และมีแนวโนมท่ี
จะเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น โดยการนํามาใชแทนทรัพยากรธรรมชาติได
หลายอยาง ไมวาจะเปนไม เหล็ก เนื่องจากพอลิเมอรมีราคาถูก มีน้ําหนักเบา และมีขอบขาย
การใชงานไดกวาง เนื่องจากเราสามารถผลิตพอลิเมอรใหมีคุณสมบัติตาง ๆ ตามท่ีตองการได
โดยขึ้นกับการเลือกใชวัตถุดิบปฏิกิริยาเคมี กระบวนการผลิต และกระบวนการขึ้นรูปทรงตาง ๆ 
ไดอยางมากมาย และยังสามารถปรุงแตงคุณสมบัติไดงาย โดยการเติมสารเติมแตง (additives) 
เชน สารเสริมสภาพพอลิเมอร (plasticizer)  สารปรับปรุงคุณภาพ (modifier) สารเสริม 
(filler) สารคงสภาพ (stabilizer) สารยับย้ังปฏิกิริยา (inhibitor) สารหลอล่ืน (lubricant) 
และผงสี (pigment) เปนตน 
  พอลิเมอร หมายถึง วัสดุท่ีมนุษยสังเคราะหขึ้นจากธาตุพ้ืนฐาน 2 ชนิด คือ 
คารบอนและโฮโดรเจนซึ่งเมื่อเติมสารบางอยางลงไปจะทําใหพอลิเมอรมีคุณสมบัติพิเศษ เชน 
แข็งแกรง ทนความรอน ลื่นและยืดหยุน เราอาจสังเคราะหพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ไดมากมาย  
โดยการเติมสารเคมีชนิดตาง ๆ เขาไปโดยใชสัดสวนและกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน 
  พอลิเมอร ประกอบดวยโมเลกุลขนาดใหญเรียกวา พอลิเมอร (polymer) 
ซึ่งเกิดจากโมเลกุลขนาดเล็กท่ีมาตอเขาดวยกันเปนสายยาวเหมือนโซ สายโมเลกุลเหลานี้จะ
เกี่ยวพันกัน ทําใหพอลิเมอรแข็งแกรง แตกวาจะดึงสายโมเลกุลพอลิเมอรใหแยกจากกันได   
ตองใชแรงมากพอสมควร กระบวนการท่ีทําใหโมเลกุลขนาดเล็กมาตอรวมกันเขาจนมีขนาด
ใหญขึ้นนั้น เรียกวา การเกิดพอลิเมอร (polymerization) ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชนิดของ 
พอลิเมอร (catalyst) กระตุนใหโมเลกุลขนาดเล็ก มายึดตอเขาดวยกัน พอลิเมอรแบงออกเปน 
2 ชนิด คือ เทอรโมเซตติ้ง (thermosetting) และเทอรโมพอลิเมอร (thermoplastic) 

 

 เทอรโมเซตติ้ง (Thermosetting) พอลิเมอรประเภทนี้จะมีรูปทรงที่ถาวร
เมื่อผานกรรมวิธีการผลิตโดยใหความรอน ความดันหรือตัวเรงปฏิกิริยา การขึ้นรูปทําไดยากและ
ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได นอกจากนี้ยังมีตนทุนการผลิตสูงรวมทั้งการใชงานคอนขาง
จํากัด  ทําใหในปจจุบันมีใชในอุตสาหกรรมไมกี่ประเภท ไดแก เมลามีน ฟนอลิก ยูเรีย
ฟอรมาลดีไฮด โพลีเอสเตอรท่ีไมอ่ิมตัว เปนตน โดยสวนใหญจะใชผลิตเคร่ืองครัว  ชิ้นสวน
ปล๊ักไฟ ชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนในเคร่ืองบิน เปนตน 
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ภาพที่ 3.15 

ตัวอยางพอลิเมอรประเภทเทอรโมเซตติ้ง 
ท่ีมา : https://www.easypacelearning.com 

 

  เทอรโมพอลิเมอร (Thermoplastic) พอลิเมอรประเภทนี้เมื่อไดรับความรอน
หรือความดันระหวางกระบวนการขึ้นรูป จะเปล่ียนแปลงสถานะทางกายภาพ กลาวคือเม่ือไดรับ
ความรอนจะออนนิ่มเละเมื่อเย็นลง  จะแข็งตัวโดยท่ีโครงสรางทางเคมีจะไมเปล่ียนแปลงทําให
พอลิเมอรประเภทนี้มีคุณสมบัติท่ีสามารถนํากลับมา เขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา ๆ ได นอกจากนี้
ยังสามารถนํามาขึ้นรูปไดงายดวยตนทุนการผลิตท่ีต่ํา และมีหลายชนิดท่ีสามารถนํามาใชงานได
อยางกวางขวาง ปจจุบันมีการนําไปใชในอุตสาหกรรมประเภทของเด็กเลน ดอกไมประดิษฐ 
บรรจุภัณฑชิ้นสวนรถยนต และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  พอลิเมอรประเภทนี้  ไดแก 
โพลีเอทิลีน (PE), โพลีโพรพิลีน (PP), โพลิไวนิลคลอไรด (PVC), โพลิสไตรีน (PS), โพลิเอทิลีน
เทเรพทาเลต (PET) เปนตน 

 
 

      
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ตัวอยางพอลิเมอรประเภทเทอรโมพอลิเมอร 
                                                  ท่ีมา : https://sites.google.com 
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ในประเทศไทยนิยมใชพอลิเมอรจําพวกเทอรโมพอลิเมอรกันมากท่ีสุด
เนื่องจากสามารถใชงานไดหลายประเภท โดยเฉพาะดานบรรจุภัณฑพอลิเมอรท่ีมีการผลิต 
ในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน  โพลิเอทิลีน (PE) ผลิตเปนถุงพอลิเมอรท้ังรอนและเย็น ขวด, ถัง 
และฟลม  พอลิเมอรประเภทออนนุม กระสอบพอลิเมอร  เปนตน โพลิโพรพิลีน (PP) นิยม
ผลิตเปนถุงบรรจุอาหาร และเส้ือผาสําเร็จรูป กระสอบพอลิเมอร เปนตน  โพลิไวนิลคลอโรด 
(PVC) และโพลิสไตรีน (PS) นิยมผลิตเปนถัง ถุงบรรจุผักสด ผลไม และเนื้อสัตวบางชนิด  
เปนตน 

  จากการเพิ่มจํานวนบรรจุภัณฑพอลิเมอร ปจจุบันซึ่งมีแนวโนมความตองการ
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตนั้น  กอใหเกิดปญหาขยะพอลิเมอรท่ีใชแลว  ตามมา 
ซึ่งทําใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม  อีกท้ังการกาํจัดขยะพอลิเมอรในปจจุบันยังมีอุปสรรค 
อีกมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมสามารถกําจัดพอลิเมอรบางชนิดได เนื่องจากยังไมสามารถ
หลอมเพ่ือนํากลับมาใชใหมไดอีก  จึงไดมีนักวิจัยคนควาท่ีจะนําบรรจุภัณฑพอลิเมอรท่ีใชแลว
กลับเขาสูกระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับมาใชใหม หรือท่ีเรียกวา  Recycle โดยนําพอลิเมอร   
ท่ีใชแลวตามบานเรือนหรือตามกองขยะมาปอนเขาสูโรงงานแปรรูปพอลิเมอร  เพ่ือนํากลับมา
ใชใหมได หรือการทําลายพอลิเมอรในระยะส้ัน  ซึ่งนอกจากเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพแลวยังชวยใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่องดวย 

อยางไรก็ตาม การนําพอลิเมอรกลับมาหมุนเวียนใชใหมนั้น ประเด็นสําคัญ
อยูท่ีการแยกประเภทของพอลิเมอรกอนท่ีจะนําไปรีไซเคิล และการกําจัดส่ิงท่ีไมตองการ
ออกไป  โดยปกติแลวพอลิเมอรผสมเกือบทุกประเภทจะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป เนื่องจาก
พอลิเมอร ท่ีแมจะมีโครงสรางทางเคมี ท่ี เหมือนกัน แตไมสามารถเข าก ันได เสมอไป 
(incompatible) ตัวอยางเชน โพลีเอสเตอร ที่ใชทําขวดพอลิเมอร จะเปนโพลีเอสเตอรท่ีมี
มวลโมเลกุลสูงกวา เมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอรท่ีใชในการผลิตเสนใย (fiber)  

 นอกจากน้ี  ยังมีสารเติมแตงอีกประเภท ไดแก พวกสารเพ่ิมความเขากันได 
(Compatibilizer)  ซึ่งมีผลโดยตรงตอการรีไซเคิลของพอลิเมอร สารเติมแตงนี้จะชวยใหเกิด
พันธะทางเคมีระหวางพอลิเมอร 2 ประเภทท่ีเขากันไมได  ดังนั้น Compatibilizer จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรีไซเคิล ตัวอยางเชน การใชยางคลอริเนตโพลิเอทิลลีน สําหรับพอลิเมอร
ผสม PE/PVC 
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การระบุรหัสสําหรับพอลิเมอร (ID Code) และคุณสมบัติของขวดพอลิเมอร 

 พอลิเมอร ถูกแบงเปน 7 ประเภท  ซึ่งแตละประเภทจะมีการระบุรหัสของ 
พอลิเมอร (identification code)  ถึงแมวาพอลิเมอรหลายประเภทจะสามารถรีไซเคิลได   
ในปจจุบันไดนําเฉพาะพอลิเมอรท่ีใชในครัวเรือนมารีไซเคิลกัน  ดังนั้นขวดพอลิเมอรแตละชนิด
จึงมีวิธีการรีไซเคิลท่ีแตกตางกันไป 
 

     ชนิดของ 
     พอลิเมอร 

โพลิเอทิลีน 
เทเรพทาเลต 
    (PET) 

โพลิเอทิลีน 
ความหนาแนน 
สูง (HDPE) 

โพลิไวนิล 
คลอไรด 
(PVC) 

โพลิเอทิลีน 
ความหนาแนน 
ต่ํา (LDPE) 

โพลิโพรพิลีน 
    (PP) 

โพลิสไตรีน 
   (PS) 

รหัสของ 
พอลิเมอร 
( ID Code)                                            

ความใส ใส      ขุน      ใส      ขุน      ขุน      ใส 

การปองกัน 
ความชื้น 

พอใชถึงดี ดีถึงดีมาก พอใช ดี ดีถึงดีมาก ไมดีถึงพอใช 

การปองกัน 
ออกซิเจน 

ดี        ด ี      ด ี ไมดี ไมดี พอใช 

อุณหภูมิสูงสุด (oF) 120 145 140 120 165 150 

ความแข็ง ปานกลาง 

ถึงสูง 

ปานกลาง ปานกลาง 

ถึงสูง 

ต่ํา ปานกลาง 

ถึงสูง 

ปานกลางถึง
สูง 

ความทนทาน 
ตอการกระแทก 

ดีถึงดีมาก    ดีถึงดีมาก พอใชถึงดี ดีมาก พอใชถึงดี พอใชถึงดี 

ความทนทาน  
ตอความรอน 

ไมดีถึงพอใช       ด ี
  ไมดีถึง 
   พอใช 

        พอใช        ด ี    พอใช 

ความทนทาน 
ตอความเย็น 

      ด ี     ดีมาก    พอใช         ดีมาก ไมดีถึงพอใช     ไมดี 

ความทนทาน 
ตอแสงแดด 

      ด ี     พอใช  พอใชถึงดี        พอใช     พอใช ไมดีถึงพอใช 

 
 
การนําเอาบรรจุภัณฑพอลิเมอรท่ีใชแลว  มากลับเขาสูกระบวนการผลิตเพ่ือนํา

กลับมาใชใหม โดยการรวบรวมพอลิเมอรท่ีใชแลวตามบานเรือน และกองขยะเพื่อนํามาแปร 
 

 PETE 

ท้ังนี้        หมายถึง พอลิเมอรนอกเหนือจาก 6 ประเภทท่ีกลาวมานี้  ซึ่งมักเกิดจากการ 
ผสมกันของพอลิเมอร ซึ่งจะทําใหมีโครงสรางและสมบัติท่ีไมแนนอน 
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สภาพพอลิเมอรท่ีไดจากกระบวนการรีไซเคิลนั้นไมนิยมนํามาทําผลิตภัณฑเพื่อบรรจุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจากเนื้อพอลิเมอรจะมีคุณสมบัติดอยลง และเมื่อไดรับความรอน 
สารเคมี และสีบางชนิดท่ีใชผสมในระหวางกระบวนการรีไซเคิลอาจมาปะปนกับอาหารหรือ
เคร่ืองดื่มท่ีบรรจุซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคได  ในทางปฏิบัติแลวพบวาปริมาณขยะท่ี
เกิดจากพอลิเมอรท่ีถูกนํากลับเขาสูกระบวนการผลิตอีกคร้ังมีสัดสวนนอยมาก  เมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑพอลิเมอรท้ังหมด 

เมื่อพิจารณาจากปริมาณเศษวัสดุใชแลวทุกประเภท ซึ่งมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น   
ท่ีถูกนํากลับมาใชใหมและท่ีไมสามารถนํากลับมาใชไดเนื่องจากรูปแบบการท้ิงขยะของ
ประชาชนไมเอ้ืออํานวย เนื่องจากไมไดมีการแยกประเภทชัดเจน  ทําใหยากลําบากตอการ    
คัดแยกขยะพอลิเมอรออกจากกองขยะ จึงนับไดวาเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งของการขจัด
ขยะพอลิเมอร และสงผลใหการผลิตพอลิเมอรท่ีผานกระบวนการรีไซเคิล มีตนทุนสูงกวาท่ีควร
จะเปน 
 

 3. การรีไซเคิลเซรามิกส 
 วัสดุท่ีสามารถนํามา รีไซเคิลไดมีหลายชนิด อาทิ โลหะชนิดตาง ๆ พลาสติก 

เปนตน อยางไรก็ตาม กลับพบวาไดมีการนําวัสดุเซรามิกส เชน กระเบ้ืองปูพื้นและผนัง ถวย
ชาม ตลอดจนเคร่ืองสุขภัณฑตาง ๆ มาผานกระบวนการรีไซเคิล  เพื่อนํากลับมาใชใหมนอยมาก 
ยกเวนแกวและกระจก ท้ังท่ีวัสดุเหลานี้มีปริมาณ การผลิตและการใชงาน ตลอดจน ผลิตภัณฑ 
ท่ีเสียท้ังในระหวางการผลิต และการใชงานท่ีตองกลายเปนขยะ ปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก 

 การนําวัสดุเซรามิกส มารีไซเคิลไดนั้น จําเปนตองบดวัสดุเซรามิกส  ซึ่งเปนวัสดุ
ท่ีมีความแข็งแรงสูง ใหมีสภาพเปนผงละเอียดมากเสียกอน เนื่องจากการผลิตวัสดุเซรามิกส 
เร่ิมตนดวยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ใหไดรูปทรงตามตองการ แลวจึงนําไปเผาผนึกในภายหลัง ซึ่ง
ตางจาก การหลอมแกวหรือโลหะ ดังนั้นหากมีเม็ดผงขนาดใหญเกินไป ปะปนอยูในเนื้อจะทําให
เกิดตําหนิในเนื้อวัสดุ และสงผลตอสมบัติของผลิตภัณฑ ไมเปนไปตามความตองการ 
นอกจากนั้นแลว วัสดุเซรามิกสท่ีผานการเผามาแลวคร้ังหนึ่ง จะมีโครงสรางและสมบัติแตกตาง 
จากวัตถุดิบตั้งตนมาก อาทิ ความเหนียว การกระจายลอยตัวในน้ํา เปนตน ดังนั้นถาจะนําวัสดุ
เซรามิกส มารีไซเคิล จึงตองมีการศึกษาคนควา และปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหมอีกดวย 
ท้ังหมดนี้เองทําใหการรีไซเคิล  วัสดุเซรามิกสมีตนทุนสูงกวา การผลิตโดยใชวัตถุดิบดั้งเดิมมาก 
จึงเปนเหตุทําให อุตสาหกรรมไมนิยมนําวัสดุเซรามิกส  มาทําการรีไซเคิลใชใหม เหมือนกับวัสดุ
อื่น ๆ ซึ่งมีตนทุนในการรีไซเคิล ต่ําเมื่อเทียบกับการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
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     ขวดแกวเปนบรรจุภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูง ดวยคุณสมบัติท่ีใส สามารถ
มองเห็นส่ิงท่ีอยูภายในไมทําปฏิกิริยากับส่ิงบรรจุ  ทําใหคงสภาพอยูไดนาน สามารถออกแบบให
มีรูปทรงไดตามความตองการ  ราคาไมสูงจนเกินไป  มีคุณสมบัติสามารถนํามารีไซเคิลได และ
ใหผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพคงเดิมรอยเปอรเซ็นต ไมวาจะรีไซเคิลกี่คร้ังก็ตาม  ขวดแกว
สามารถนํามารีไซเคิลดวยการหลอม ซึ่งใชอุณหภูมิในการหลอม 1,600 องศาเซลเซียล จนเปน
น้ําแกว และนําไปขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑตาง ๆ การนําเศษแกวประมาณรอยละ 10 มาเปน
สวนผสมในการหลอมแกว จะชวยประหยัดพลังงาน และชวยลดปริมาณน้ําเสียลงรอยละ 50 
ลดมลพิษทางอากาศลงรอยละ 20 แกวไมสามารถยอยสลายไดในหลุมฝงกลบวัสดุท่ีใชแลว แต
สามารถนํามาหลอมใชใหมไดหลายรอบและมีคุณสมบัติเหมือนเดิม  ดังนั้นเรามารูจักสัญลักษณ
การรีไซเคิลแกว และวิธีการเก็บรวมรวมแกวเพื่อนําไปขายใหไดราคาสูง ในการสงตอไปรีไซเคิล 
 

  แกวสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 
   1)  ขวดแกวดี  จะถูกนํามาคัดแยกชนิด สี และประเภทท่ีบรรจุสินคา ไดแก 
ขวดแมโขง ขวดน้ําปลา ขวดเบียร ขวดซอส ขวดโซดา ขวดเคร่ืองดื่มชูกําลัง ขวดยา ขวด
น้ําอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหลานี้หากไมแตกบ่ินเสียหาย จะถูกนํากลับเขาโรงงานเพื่อนําไป
ลางใหสะอาดและนํากลับมาใชใหมท่ีเรียกวา “Reuse” 
   2)  ขวดแกวแตก ขวดท่ีแตกหักบ่ินชํารุดเสียหายจะถูกนํามาคัดแยกสี ไดแก 
ขวดแกวใส ขวดแกวสีชา และขวดแกวสีเขียว จากนั้นนําเศษแกวมาผานกระบวนการรีไซเคิล 
โดยเบ้ืองตนจะเร่ิมแยกเศษแกวออกมาตามสีของ เอาฝาจุกท่ีติดมากับปากขวดออกแลวบดให
ละเอียด ใสน้ํายากัดสีเพื่อกัดสีท่ีติดมากับขวดแกว ลางใหสะอาด แลวนําสงโรงงานผลิตขวดแกว
เพื่อนําไปหลอมใหม เรียกวา “Recycle” 
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(ก)    (ข) 
 

ภาพท่ี 3.17  (ก) แกวดีนํารียูส   (ข) แกวแตกเขากระบวนการรีไซเคิล 
ท่ีมา : http://pkrugreenlife.net23.net/ 

 

     3.1 สัญลักษณรีไซเคิลแกว 

         แกวสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหลายชนิด แตก็มีแกวบางชนิดท่ีตอง
ตรวจสอบอีกคร้ังวาสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหรือไม โดยการสังเกตสัญลักษณของ 
การรีไซเคิลแกวได   ดังนี้ 
 

 

 
แกวผสม ท่ีเกิดจากวัสดุตาง ๆ 
 

 

 
แกวใส ไมมีสี  
 

 

 
แกวสีเขียว 
 

               ภาพท่ี 3.18  สัญลักษณรีไซเคิลแกว 
                ท่ีมา : https://home.kapook.com 
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ขอควรปฏิบัติในการรวบรวมวัสดุที่ใชแลวประเภทแกว 
1)  นําฝาหรือจุกออกจากบรรจุภัณฑ เพราะไมสามารถนําไปรีไซเคิล 

รวมกับแกวได 
  2)  หลังการบริโภค ควรลางขวดแกวดวยน้ําเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดการเนา 
ของอาหาร และเพื่อปองกันแมลง สัตว มากินอาหารในบรรจุภัณฑ  
  3)  ไมควรท้ิงเศษวัสดุหรือกนบุหร่ีลงในขวด และตองทําความสะอาด 
กอนนําขวดไปเก็บรวบรวม 
  4)  เก็บรวบรวมขวดแกวรวมไวในกลองกระดาษ ปองกันการแตกหักเสียหาย 
  5)  ควรแยกสีของแกว จะชวยใหขายไดราคาดี และเพ่ือใหงายตอการสงตอ
นําไปรีไซเคิล 
  6)  ขวดแกวท่ีเปนใบ ควรแยกใสกลองเดิม จะขายไดราคาดี 
  7)  ขวดแกวบางชนิด อาจนําไปรีไซเคิลไมได หรือมีรานรับซื้อของเกาบางราน 
ท่ีอยูในพื้นท่ี ไมรับซื้อ ดังนั้นควรสอบถามรานกอนเก็บรวบรวมแกวเพื่อนําไปขาย 
 

สรุปไดวา  ปจจัยสําคัญในการรีไซเคิลวัสดุประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนโลหะ 
พลาสติก กระดาษ แกว ก็คือจะตองแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแตละชนิดออกจากกันไมให
ปนกัน และทําความสะอาดวัสดุกอนท่ีจะนําไปขาย  ถาเปนกระปองก็ควรจะทําการอัดเพื่อลด
ปริมาตรของวัสดุใชแลวกอนท่ีจํานําไปขาย 

 
 
  
 
 
 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 3 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยท่ี 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีครูผูสอนกําหนด  

 
 
 

กิจกรรมทายหนวยที่ 3 
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หนวยท่ี 4 แนวโนมการใชวัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

สาระสําคัญ 
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน การพัฒนาวัสดุใหมีสมบัติท่ีเหมาะกับความ
ตองการใชงาน จึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยีเติบโต
ไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพัฒนาวัสดุเพื่อใหมี
ความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอสภาพ
อากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟาย่ิงยวด หรือวัสดุท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1.  อธิบายแนวโนมการใชวัสดุในอนาคตได       
2.  นําความรูเร่ืองแนวโนมการใชวัสดุในอนาคตไปใชได 
3.  อธิบายทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคตได 
4.  นําความรูเร่ืองทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคตไปใชได 
5.  อธิบายถึงความสําคัญของการพัฒนาวัสดุในอนาคตได 
 

ขอบขายเนื้อหา 
1.  แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต 
2.  ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
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เรื่องท่ี  1  แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต 
  ตามท่ีไดกลาวขางตนในหนวยท่ี 1 ประเภทของวัสดุสามารถแบงออกไดเปน 3 
ประเภทใหญ ๆ ไดแก โลหะ พอลิเมอร และเซรามิกส ซึ่งมีสมบัติแตกตางกันไป มนุษยจึง
สามารถผลิตผลิตภัณฑโดยเกิดจากการผสมวัสดุหลายชนิดทําให  ไดผลิตภัณฑท่ีมีสมบัติ      
ตามตองการได  ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการของประเทศไทยมีแนวโนม    
การเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการลงทุนของตางชาติมากขึ้น ทําใหประเทศไทยกลายเปน
ฐานการผลิตสินคาเพื่อสงออก  ซึ่งสินคาสงออกสําคัญของประเทศไทยสวนใหญลวนเกี่ยวของ
กับวัสดุท้ังส้ิน ไมวาจะเปน รถยนตและอุปกรณสวนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
และสวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ เม็ดพลาสติก เปนตน จากการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหแนวโนมการใชวัสดุแตละประเภทเพิ่มขึ้นดวย 

       1.1 วัสดุประเภทโลหะ 
 โลหะผสมท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นใหมเพ่ือใชในโครงการอวกาศ เชน โลหะผสม
นิกเกิล ท่ีทนทานตออุณหภูมิสูงกําลังไดรับการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง
เมื่อใชอุณหภูมิสูงและทนทานตอการกัดกรอนย่ิงขึ้น โลหะผสมเหลานี้ไดนําไปใชสราง
เคร่ืองยนตไอพนท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถทํางานได ท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีก 
กระบวนการผลิตท่ีใชเทคนิคใหม เชน ใชการดึงยืดดวยความรอนสูง สามารถชวยยืดอายุ   
ของการเกิดความลาของโลหะผสมท่ีใชกับเคร่ืองบิน นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคการถลุงโลหะ
ดวยโลหะผง ทําใหสมบัติโลหะผสมมีการปรับปรุงใหดีขึ้น และทําใหราคาของการผลิตลดลง 
อีกดวย เทคนิคการทําใหโลหะแข็งตัวอยางรวดเร็วโดยทําใหโลหะท่ีหลอมเหลวลดอุณหภูม ิ
ลงประมาณ 1 ลานองศาเซลเซียสตอวินาที กลายเปนโลหะผสมท่ีเปนผง จากผงโลหะผสม
เปล่ียนใหเปนแทงดวยกระบวนการตางๆ เชน การดึงยืดดวยความรอนสูง เปนตน ดวยวิธีการ
เหลานี้ทําใหสามารถผลิตโลหะท่ีทนทานตออุณหภูมิสูงชนิดใหมไดหลายชนิด เชน นิกเกิล 
อัลลอยด อะลูมิเนียมอัลลอยด และ ไทเทเนียมอัลลอยด 
 
 

หนวยท่ี 4  
แนวโนมการใชวัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
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ภาพท่ี  4.1 Micro lattice โลหะเบาสุดในโลก 
ท่ีมา : https://www.electricallab.gr 

 
 1.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร 
  จากเหตุการณท่ีผานมาวัสดุพอลิเมอร (พลาสติก) มีอัตราการเติบโต 
อยางรวดเร็วมาก ดวยอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 9 ตอปโดยน้ําหนัก แมวาอัตราการเติบโต ของ
พลาสติกจากป ค.ศ.1995  ไดมีการคาดหมายวาโดยเฉล่ียแลวจะลดลงต่ํากวารอยละ 5 การ
ลดลงนี้ ก็เพราะวาพลาสติกไดถูกนํามาใชแทนโลหะ แกวและกระดาษ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลัก  
ในตลาด เชน ใชทําบรรจุภัณฑ และใชในการกอสราง ซึ่งพลาสติกเหมาะสมกวา พลาสติกท่ีใช
งานทางวิศวกรรม เชน ไนลอน ไดรับความคาดหมายวานาจะเปนคูแขงกับโลหะไดอยางนอย
จนถึง ค.ศ. 2000 แนวโนมท่ีสําคัญในการพัฒนาพลาสติกวิศวกรรม คือ การผสมผสานพลาสติก 
ตางชนิดกันเขาดวยกันใหเปนพลาสติกผสมชนิดใหม (synergistic plastic alloy) ตัวอยางเชน 
ในชวงป ค.ศ.1987 ถึง ค.ศ. 1988 ไดมีการผลิตพลาสติกชนิดใหมๆพลาสติกผสมและ
สารประกอบตัวใหมจากท่ัวโลกประมาณ 100 ชนิด พลาสติกผสมชนิดใหมมีประมาณรอยละ 
10 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 Shape memory polymers  
คืนรูปได แตกหัก-เสียหายซอมตัวเอง 

ท่ีมา : http://www.ictp.csic.es 

ภาพท่ี 4.3 แกรฟนวัสดุท่ีใชทําหนาจอสัมผัส  
มีลักษณะบางมาก โปรงใส ยืดหยุน และนําไฟฟา 

ท่ีมา : https://d27v8envyltg3v.cloudfront. 
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 1.3 วัสดุประเภทเซรามิก  

  ในอดีตการเจริญเติบโตของการใชเซรามิกสสมัยเกา เชน ดินเหนียว แกวและ
หินในอเมริกาเทากับรอยละ 3.6 (ค.ศ.1966 - 1980) อัตราการเจริญเติบโตของวัสดุเหลานี ้   
จากป ค.ศ. 1982 ถึง ค.ศ. 1995 คาดวาจะประมาณรอยละ 2 ในชวง 10 ปท่ีผานมาเซรามิกส
วิศวกรรมตระกูลใหมไดผลิตขึ้น ซึ่งเปนสารประกอบพวกไนไตรตคารไบด และออกไซด ปรากฏ
วาวัสดุเหลานี้ไดนําไปประยุกตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใชกับอุณหภูมิสูง ๆ และใชกับเซรามิกส
อิเล็กทรอนิกส  วัสดุเซรามิกส มีราคาถูกแตการนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปมักใช
เวลานาน และมีคาใชจายสูง วัสดุเซรามิกสสวนใหญจะแตกหักหรือชํารุดไดงายจากการ
กระแทก เพราะมีความยืดหยุนนอยหรือไมมีเลย ถามีการคนพบเทคนิคใหมท่ีสามารถพัฒนาให
เซรามิกส ทนตอแรงกระแทกสูง ๆ ไดแลว วัสดุประเภทนี้สามารถนํามาประยุกตทางวิศวกรรม
ไดสูงย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในสวนท่ีตองใชอุณหภูมิสูงและในบริเวณส่ิงแวดลอมท่ีมีการกัดกรอนสูง 
 
 

 
ภาพท่ี 4.4 วัสดุประเภทเซรามิกสในอนาคต 

ท่ีมา : https://img.grouponcdn.com 
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เร่ืองที่ 2  ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

 1. วัสดุท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Sustainable Material) วัสดุประเภทนี้ได
กลายเปนส่ิงจําเปนในปจจุบัน มากกวาท่ีจะเปนเพียงแคเทรนด ไดแก การใชพลังงานอยาง
ประหยัดและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ําในกระบวนการผลิต การรีไซเคิล การเลือกใช
วัสดุและการออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงานและการเหลือท้ิงเปนขยะ 
ใหนอยท่ีสุด การใชวัสดุจากธรรมชาติเพราะสามารถยอยสลายกลับคืนสูดินได เปนตน  บริษัท
ท่ัวโลกตางพากันเปดเผยขอมูลดานการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีแสดงถึงความพยายามในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตั้งใจจากองคกร แมอยูคนละประเทศก็สามารถเขาใจในศักยภาพ 
ท่ีแสดงถึงความย่ังยืนของแตละบริษัทได เพราะใชมาตรฐานการวัดระดับสากลเหมือนกัน เชน 
ISO14000, การประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment,LCA), และหลักเกณฑ       
การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)  
เปนตน  

ภาพท่ี 4.5 วัสดุท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
    ท่ีมา : http://www.1000ideas.ru 

 
2. พลาสติกจากพืชท่ีแข็งแรงทนทาน (Durable Bioplastic) เปนวัสดุทางเลือกท่ี

ไมไดผลิตจากน้ํามันเหมือนพลาสติกรูปแบบเดิมท่ีใชกันอยูอยางแพรหลายตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เชน พีวีซี โพลีเอสเตอร และไนลอน เปนตน แตไดมาจากพืชจําพวกขาวโพด  
มันสําปะหลัง และออย แทน วัสดุนี้ไดถูกพัฒนาใหมีคุณสมบัติเทียบเทากับพลาสติกจากน้ํามัน
และตรงตามจุดประสงคของการใชงาน  
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เพราะความกังวลของพอแมเกี่ยวกับสารพิษ สารกอมะเร็งและโลหะหนักในของเลน
ท่ีทําจากพลาสติกท่ัวไป ผูผลิตของเลนเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางบริษัทกรีนดอท จึง
ตัดสินใจเลือกใชพลาสติกจากพืชท่ีไมเปนพิษ แข็งแรงทนทานและยอยสลายเปนปุยในสภาวะท่ี
เหมาะสมได โดยมีขอดีอ่ืน ๆ อีก คือ ประกอบขึ้นรูปไดงาย มีจุดหลอมเหลวต่ํากวาทําใหไม
เปลืองพลังงานและมีรอบการทํางานท่ีเร็วขึ้น และพิมพบนพื้นผิวไดงาย  
 

 
 
 

  
 

ภาพท่ี 4.6 พลาสติกจากพืชท่ีแข็งแรงทนทาน 
ท่ีมา : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 
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3. วัสดุลูกผสม (Hybrid Material) เปนการผสมผสานและทํางานรวมกันของวัสด ุ
2 ประเภท เพ่ือใหไดคุณสมบัติและตอบโจทยการใชงานท่ีกวางขึ้น เชน เทคโนโลยีท่ีสวมใสได 
(wearable technology) เปนการผสมผสานระหวางผาท่ีทอดวยเสนดายนําไฟฟาท่ีสามารถ 
ตอกับเซนเซอรเพื่อวัดอัตราการเตนของหัวใจ และระดับการเผาผลาญของแคลอรี ขณะท่ีกําลัง
ออกกําลังกายได หรือวัสดุลูกผสมท่ี เรียกวา Schulatec® TinCo  ท่ีมีการผสมกันของ
พลาสติกและโลหะ ทําใหขึ้นรูปไดงายเนื่องจากพลาสติกใชความรอนในอุณหภูมิท่ีต่ํากวาโลหะ 
ซึ่งประหยัดพลังงานไดมากและนําไฟฟาไดดี  

 
 

ภาพท่ี 4.7 วัสดุลูกผสม 
ท่ีมา : http://www.alternative-energy-news. 

 

4. การลดคาใชจาย (cost reduce) วัสดุท่ีมีราคาสูงถูกแทนท่ีดวยวัสดุท่ีราคาถูกลง
เพื่อลดคาใชจายดูเหมือนจะเปนเทรนดท่ีเกิดขึ้นอยางถาวรไปแลว นอกเหนือจากความพยายาม
ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการและการบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยางเชน 
ในชวงท่ีราคาฝายแพงและขึ้นลงไมแนนอน ผูผลิตก็หันมาใชดายสปนโพลีเอสเตอรท่ีพยายามทํา
เลียนแบบฝาย ในราคาท่ีมีความผันผวนนอยกวาแทนเปนตน  
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 สปนโพลีเอสเตอร 
   ท่ีมา : http://www.msgtexmed.com 
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5.  วัสดุท่ีชวยทําใหสุขภาพดีขึ้น (health product)  เรายอมเสียเงินซื้อเส้ือผาท่ี
สามารถชวยทําใหสุขภาพดีขึ้น  เชน เส้ือผาท่ีใชเทคโนโลยีนาโนซิลเวอรในการฆาเชื้อโรคและ
กําจัดกล่ิน การใชเสนใยชนิดพิเศษท่ีดูดซับเหง่ือไดรวดเร็ว  การใชเสนใยท่ีสามารถปรับอุณหภูมิ
รางกายใหคงท่ีเมื่ออากาศเปล่ียนแปลง  การใชเสนใยท่ีสามารถดูดซับความรอนและปลอย
ออกมาเปนรังสี Far Infrared  ท่ีชวยกระตุนใหเลือดหมุนเวียนไดดีขึ้น บริษัทยูนิโคล รวมมือกับ
บริษัท โทเร ในประเทศญี่ปุน คิดคนนวัตกรรม Heattech ผลิตผาท่ีบางเพียง 0.55 มิลลิเมตร 
ออกมาเพ่ือตอสูความหนาวเย็นโดยท่ีผาชนิดนี้สามารถผลิตความรอนไดจากความชื้นท่ีระเหย
ออกจากรางกายของเราแลวเก็บกักไวในเสนใยเพื่อใหความอบอุนกับผิวหนังโดยไมจําเปนตองใช 
ผาหนา ๆ อีกตอไป  
 

  
ภาพท่ี 4.9 เส้ือผาท่ีใชเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร 

ท่ีมา : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 
 
 

6.  รีไซเคิลสินแรหายาก (mining landfill) สินแรหายากเปนวัตถุดิบสําคัญท่ีใชใน
สินคา Hi-tech หลายประเภทเชนโทรทัศนจอแบนหรือโทรศัพทมือถือ Smart phone โดยท่ี
จีนเปนผูผลิต 97% ของโลก ขณะนี้จีนไดจํากัดการสงออกสินแรหายาก ซึ่งทําใหจีนไดเปรียบ
บริษัทตางชาติเนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ํากวา ดังนั้นประเทศเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเปนคูแขง 
จึงพยายามท่ีจะรีไซเคิลสินแรหายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส  นอกเหนือจากความพยายาม 
ในการหาวัตถุดิบจากแหลงอื่น ๆ  
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สินแรหายากท่ีนํามาใชในทางอุตสาหกรรมมีอยู 5 ประเภท คือ สแคนเดียม 
(Scandium) ท่ีใชในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันโพรมีเทียม (Promethium)  ใชในการผลิต
แบตเตอร่ีพลังงานนิวเคลียร  แลนทานัม (Lanthanum) ใชในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ 
กลองถายรูป อิตเทรียม (Yttrium)  ใชในการผลิตโทรทัศนและเตาอบไมโครเวฟ และ 
เพรซีโอดีเมียม (Praseodymium) ใชในอุตสาหกรรมผลิตใยแกวนําแสงและเคร่ืองยนต 
ของเคร่ืองบิน  
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.10 สแคนเดียม                   ภาพท่ี 4.11 โพรมีเทียม 
 ท่ีมา : https://www.webelements.com       ท่ีมา : http://elements.vanderkrogt.net  

 

 ภาพท่ี 4.12 แลนทานัม        ภาพท่ี 4.13  อิตเทรียม         ภาพท่ี 4.14 เพรซีโอดีเมียม         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://98a4980578083 
abe0fc6-26cdb33025b4deaf9 
c0a6e9a3953d227.r43.cf2. 
rackcdn.com  

ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com ท่ีมา : http://vichakarn.triamudom.ac.th 
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7.  เซลลแสงอาทิตย (Solar call) บริษัทตาง ๆ พยายามพัฒนาเซลลแสงอาทิตย 
(Solar call) ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีขนาดเล็กลง ใชงานไดหลากหลายขึ้นในรูปของฟลม 
ท่ียืดหยุนได จากรูปแบบเดิมท่ีเปนแผนแข็ง และมีราคาถูกลง  เมื่อเซลลแสงอาทิตย (Solar 
call) มีคุณภาพดีขึ้น เราจะสามารถชารจอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และโทรศัพทมือถือได
สะดวกขึ้น เซลลแสงอาทิตย (Solar call) ทําใหพ้ืนท่ีหางไกล  มีไฟฟาใช ชวยใหคนจํานวนมาก
มีชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ

ท่ี 4.15 เซลลแสงอาทิตย (Solar call) 
ท่ีมา : http://estaticos.qdq.com 
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8.  อิเล็กทรอนิกสโปรงใส (Transparent electronics) กําลังเปนท่ีนิยมอยางมาก  
ในป 2010 ตลาดของสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสโปรงใสท่ัวโลกมีมูลคาสูงถึงเกือบ  
76.4 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เราไดเห็นตัวอยางของวัสดุประเภทนี้ในภาพยนตรหลาย
เร่ือง เชน แผนกระจกใสท่ีมีขอความและรูปภาพปรากฏขึ้น เมื่อเปดสวิตซใชงานและเห็นการใช 
ไฟ LED กับฟลมพลาสติกใสในรูปแบบตาง ๆ 

 

                                          
ภาพท่ี 4.16 อิเล็กทรอนิกสโปรงใส 

ท่ีมา : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 

 
 
  
 
 
 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 4 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยท่ี 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีครูผูสอนกําหนด  

 
 
 

กิจกรรมทายหนวยที่ 4 
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หนวยท่ี 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเตม็ศึกษา 
 

สาระสําคัญ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 

4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนํา  
ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน  
 

ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได 
2.  อธิบายประโยชนของสะเต็มศึกษาได 
3.  อธิบายหลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวได 
4.  นําความรูเร่ืองหลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไปใชได 
5.  สามารถออกแบบและสรางส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
1.  หลักสะเต็มศึกษา 
2.  หลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐจากวัสดุใชแลว 
3.  การประดิษฐวัสดุใชแลว 
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เรื่องท่ี 1. หลักสะเต็มศึกษา 
              ในยุคปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัย
สําคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ คุณภาพของคน  
            การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง โดย
จะตองเปนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มท่ีทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรู
ดวยตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข   
             รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อเปนการประกันคุณภาพผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
พัฒนา ศักยภาพของตนเองใหมากท่ีสุด 

คําวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา 
ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
และคณิตศาสตร (Mathematics)  หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรท้ังส่ีท่ีมีความ
เช่ือมโยงกันในโลกของความเปนจริงท่ีตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน    
ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน คําวา STEM ถูกใช  คร้ังแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร  
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใชคํานี้เพื่ออางถึง
โครงการหรือโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร อยางไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามท่ีชัดเจน
ของคําวา STEM มีผลใหมีการใชและใหความหมายของคํานี้แตกตางกันไป  
(Hanover Research, 2011, p.5) เชน มีการใชคําวา STEM  ในการอางอิงถึงกลุมอาชีพท่ีมี
ความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  
 
 
 

 

หนวยท่ี 5  
สิ่งประดิษฐจากวัสดตุามหลักสะเตม็ศึกษา 
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สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ
ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน
การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน  ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4  
สหวิทยาการ  กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการ
เรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการ
สรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะ 
การคิด  ตั้งคําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ พรอมท้ังสามารถ
นําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 10 ประการ ไดแก (1) เชื่อมโยง
เนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง  (2) การสืบเสาะหาความรู  (3) การ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  (4) การสรางสรรคชิ้นงาน (5) การบูรณาการเทคโนโลยี   
(6) การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  (7) การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน  
(8) การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น  (9) การเรียนรูอยางไมเปนทางการ   
(10) การจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย   

จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรัก
และเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  และ
เห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเร่ืองใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน  

 STEM  Education ไดนําจุดเดนของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู ของ
แตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพ่ือใหผูเรียนนําความรูทุกศาสตร มาใชในการ
แกปญหา การคนควา และการพัฒนาส่ิงตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการ
เรียนรูท่ีผูสอนผูสอนหลายสาขาวิชารวมมือกัน เพราะในการทํางานจริงหรือในชีวิตประจําวันนั้น
ตองใชความ รูหลายดานในการทํางานท้ังส้ินไมไดแยกใชความรูเปนสวน ๆ นอกจากนี้  STEM 
Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา ทักษะสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือทักษะท่ีจําเปน
สําหรับศตวรรษท่ี 21 อีกดวย ท้ังนี้  STEM Education เปนการจัดการศึกษาท่ีมีแนวคิด  ดังนี้   
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              1.1 เปนการบูรณาการขามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ
เปนการบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร (E) และ คณิตศาสตร (M) ท้ังนี้ ไดนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ
สอนของแตละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ 
              • วิทยาศาสตร (S) เนนเกี่ยวกับความเขาใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศึกษา 
มักช้ีแนะใหอาจารย ผูสอนผูสอนใช วิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแกปญหา (Scientific Problem-
based Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ี เหมาะกับผูเรียนระดับประถมศึกษา แตไมเหมาะกับ
ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะทําใหผูเรียนเบ่ือหนายและไมสนใจ แตการ
สอนวิทยาศาสตรใน STEM Education จะทําใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึก 
ทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน  สงผลใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร 
ในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นและประสบ ความสําเร็จในการเรียน  
              • เทคโนโลยี (T) เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ แกปญหา ปรับปรุง พัฒนา 
ส่ิงตาง ๆ หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนเรา โดยผานกระบวนการ
ทํางานทางเทคโนโลยี ท่ีเรียกวา Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคลายกับ
กระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามท่ีคนสวนใหญ
เขาใจ  
             • วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชาท่ีวาดวยการคิด สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ 
ใหกับนิสิตผูเรียนโดยใช ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคน สวนใหญ
มักเขาใจวาเปนวิชาท่ีสามารถเรียนได แตจากการ ศึกษาวิจัยพบวาแมแตเด็กอนุบาลก็สามารถ
เรียนไดดีเชนกัน   
               • คณิตศาสตร (M) เปนวิชาท่ีมิไดหมายถึงการนับจํานวนเทานั้น แตเกี่ยวกับ
องคประกอบอื่นท่ีสําคัญ ประการแรก คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร (Mathematical 
Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบการจําแนก/จัดกลุม การจัดแบบรูปและการบอกรูปรางและ
คุณสมบัติ ประการท่ีสอง ภาษาคณิตศาสตร เด็กจะสามารถถายทอดความคิด หรือความเขาใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรได โดยใชภาษาคณิตศาสตรในการส่ือสาร เชน 
มากกวา นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา ฯลฯ ประการตอมาคือการสงเสริมการคิด คณิตศาสตร  
ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนของเด็กหรือการทํากิจกรรม     
ในชีวิตประจําวัน 
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1.2 เปนการบูรณาการทีส่ามารถจัดการเรียนรูไดในทุกระดับ โดยใชวิธีการเรียน
แบบ Project-based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ทํา
ให ผูเรียนสามารถสรางสรรค พัฒนาชิ้นงานไดดี                 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education นอกจากจะเปนการบูรณาการ 
วิชาท้ัง 4 สาขา ดังท่ีกลาวขางตนแลว ยังเปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) 
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอีกดวย ซึ่งจะทําใหการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียน ทําใหผูเรียน
เห็นคุณคาของการเรียนนั้น ๆ และสามารถนําไป ใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสการทํางาน การเพิ่มมูลคา และสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ ดานเศรษฐกิจ
ได 

1.3 เปนการจัดการเรียนรูที่ ทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ อยาง
ครบถวน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนใหมี คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เชน 
              • ดานปญญา ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา 
              • ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน การ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ฯลฯ 

     • ดานคุณลักษณะ ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุมทักษะการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอื่น 
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เร่ืองที่  2  หลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐจากวัสดุใชแลว 

     ทุกวันนี้ปญหาเร่ืองการจัดการขยะนับเปนปญหาระดับชาติ การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีไดยินกันอยางแพรหลายมากขึ้น 
เร่ือย ๆ หลายทานคงกําลังครุนคิดวา จะทําใหอยางใหการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงการเรียนรู     
สูการแกปญหาจริงเร่ืองขยะได 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสําหรับการจัดการกับวัสดุใชแลว ทําได
หลากหลายแนวทาง บางอยางเปนการเปล่ียนแปลงงาย ๆ ทุกคนสามารถทําไดดวยตัวเอง สวน
บางแนวทางตองการ “แนวรวม” สนับสนุนท่ีกวางขวางขึ้น เชน การทํางานรวมกันระหวาง
ผูสอนกับนักเรียน  การทํางานรวมกันท้ังโรงเรียน หรือแมกระท่ังการดําเนินการรวมกันกับ
ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาทองถิ่น 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว  
เปนสวนหนึ่งของวิธีการหลากหลายท่ีจะจัดการกับวัสดุใชแลว ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

1. เช่ือมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง  
หลายทานนาจะทําอยูแลวอยางสมํ่าเสมอ เพราะในชีวิตประจําวันเรามีการใช

วัสดุตางอยูเสมอตลอดจนมีการบริหารจัดการวัสดุนั้นอยางมีประสิทธิภาพ เพียงมองเห็นวา
แนวคิดหลัก หรือกระบวนการท่ีเรียนรูนั้น สามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติ ใชประโยชนไดในชีวิต
จริง ก็เปนกาวแรกสูการบูรณาการความรูสูการเรียนอยางมีความหมาย เพราะปรากฏการณ
หรือประดิษฐกรรมใดๆ รอบตัวเรา ไมไดเปนผลของความรูจากศาสตรหนึ่งศาสตรใดเพียง
ศาสตรเดียว การประยุกตความรูงาย ๆ เชน การคํานวณพ้ืนท่ีของแกนมวนกระดาษชําระ 
เช่ือมโยงสูความรูความสงสัยดานวัสดุศาสตร เทคโนโลยีการผลิต และการใชกระบวนการทาง
วิศวกรรมวิเคราะหปญหาและสรางสรรควิธีแกไขไดอยางหลากหลายจนนาแปลกใจ 

2.  การสืบเสาะหาความรู  
 การเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว โดยใหผูเรียนไดศึกษา

ประเด็นปญหา หรือตั้งคําถามซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองหรือชุมชน เชน ในชุมชนมีการใช
ขวดน้ําพลาสติกจํานวนมากจนเกิดปญหาขยะ ผูเรียนนําประเด็นปญหา ไปสรางคําอธิบายดวย
ตนเอง โดยการรวบรวมประจักษพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ส่ือสารแนวคิดและเหตุผล 
เปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ โดยพิจารณาความหนักแนนของหลักฐาน กอนการตัดสินใจไป
ในทางใดทางหนึ่งนับเปนกระบวนการเรียนรูสําคัญท่ีไมเพียงแตสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น
ท่ีศึกษาเทานั้น แตยังเปนชองทางใหมีการบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
คําถาม นับเปนแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสนับสนุนจุดเนนของสะเต็มศึกษาสําหรับการ
ประดิษฐจากวัสดุใชแลวไดเปนอยางด ี
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3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
การทําโครงงานเปนการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบหนึ่ง แตผูเขียนไดแยก

โครงงานออกมาเปนหัวขอเฉพาะ เนื่องจากเปนแนวทางท่ีสามารถสงเสริมการบูรณาการความรู
สูการแกปญหาไดชัดเจน การสืบเสาะหาความรูบางคร้ังผูสอนเปนผูกําหนดประเด็นปญหา หรือ
ใหขอมูลสําหรับศึกษาวิเคราะห หรือกําหนดวิธีการในการสํารวจตรวจสอบ ตามขอจํากัดของ
เวลาเรียน วัสดุอุปกรณ หรือปจจัยแวดลอมตาง ๆ แตการทําโครงงานนั้นเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูสําคัญในทุกขั้นตอนดวยตนเอง ตั้งแตการกําหนดปญหา
ศึกษาความรูท่ีเกี่ยวของ ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล ดําเนินการ ลงขอสรุป  และส่ือสารส่ิงท่ี
คนพบ (บางคร้ังผูสอนอาจกําหนดกรอบกวาง ๆ เชน ใหทําโครงงานเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐจาก
วัสดุใชแลว โครงงานเกี่ยวกับการใชคณิตศาสตรในวัสดุใชแลวของชุมชน เปนตน) โครงงานใน
รูปแบบส่ิงประดิษฐจะมีการบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมไดอยางโดดเดน  

4.  การสรางสรรคช้ินงาน  
ประสบการณการทําชิ้นงาน สรางทักษะการคิด การออกแบบ การตัดสินใจ 

การแกปญหาเฉพาะหนา โดยเฉพาะอยางย่ิงชิ้นงานท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุใชแลว
เองและคิดอยางอิสระและสรางสรรค การประดิษฐชิ้นงานเหลานี้จากเศษวัสดุใชแลว 
ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร อยางไมรูตัวบางคร้ังอาจจัดใหผูเรียนสะทอน
ความคิดวาไดเกิดประสบการณหรือเรียนรูอะไรบางจากงานท่ีมอบหมายใหทํา เพราะเปาหมาย
ของการเรียนรูอยูท่ีกระบวนการทํางานดวยเชนกัน หากผูเรียนมองเพียงเปาหมายชิ้นงานท่ี
สําเร็จอยางเดียวอาจไมตระหนักวาตนเองไดเรียนรูบทเรียนสําคัญมากมายระหวางทางและมี
สวนหรือบทบาทในการชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย 

5.  การบูรณาการเทคโนโลยี   
    เพียงบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูกระบวนประดิษฐจากวัสดุใชแลว ก็ถือวา

ไดกาวเขาใกลเปาหมายการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาอีกกาวหนึ่งแลว เทคโนโลยีท่ี
สามารถใชประโยชนในปจจุบันมีไดตั้งแตการสืบคนขอมูลลักษณะตาง ๆ การบันทึกและ
นําเสนอขอมูลดวยภาพนิ่ง วีดิทัศน และมัลติมีเดีย การใชอุปกรณ sensor/data logger บันทึก
ขอมูลในการสํารวจตรวจสอบ การใชซอฟตแวรจัดกระทํา วิเคราะหขอมูล และเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
อีกมากมาย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ กระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรู เปดโอกาส
ใหประยุกตใชความรู แกปญหา และทํางานรวมกัน รวมท้ังสรางทักษะสําคัญในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย 
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6.  การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21   
 กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาพัฒนาพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills ท่ีครอบคลุม 4C คือ 
Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ) Communication (การส่ือสาร) Collaboration (การ
ทํางานรวมกัน) และ Creativity (การคิดสรางสรรค) จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานจากวัสดุใชแลวท่ีกลาวถึงขางตนนั้นสามารถสรางเสริม
ทักษะเหลานี้ไดมากอยางไรก็ตามในบริบทของสถานศึกษาท่ัวไป ผูสอนอาจไมสามารถใหผูเรียน
เรียนรูดวยการทําโครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานเทานั้น ดังนั้นในบทเรียนอ่ืน ๆ ถาผูสอน
มุงเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 ในทุกโอกาสท่ีเอ้ืออํานวย เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น ทํางานรวมกัน เรียนรูการหาท่ีติ (ฝกคิดเชิงวิพากษ) หาท่ีชมหรือเสนอวิธีการใหม  
(ฝกคิดเชิงสรางสรรค) ก็นับวาผูสอนจัดการเรียนการสอนเขาใกลแนวคิดสะเต็มศึกษามากขึ้น
ตามสภาพจริงของชั้นเรียน 

7.  การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน  
     ผูสอนหลายทานอาจเคยมีประสบการณกับผูปกครองท่ีไมเขาใจแนวคิด

การศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเต็มคน แตมุงหวังใหสอนเพียงเนื้อหา อยากใหผูสอนสราง
เด็กท่ีสอบเรียนตอได แตอาจใชชีวิตไมไดในสังคมจริงของการเรียนรูและการทํางาน เม่ือผูสอน
มอบหมายใหผูเรียนสืบคน สรางชิ้นงาน หรือทําโครงงานผูปกครองไมใหการสนับสนุน หรืออีก
ดานหนึ่งผูปกครองรับหนาท่ีทําใหทุกอยาง อยางไรก็ตามหวังวาผูปกครองทุกคนจะไมเปนไป
ตามท่ีกลาวขางตน ผลงานจากความสามารถของเด็ก เปนอาวุธสําคัญท่ีผูสอนจะนํามาเผยแพร
จัดแสดงเพ่ือชนะใจผูปกครองและชุมชนใหใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ผูสอนสามารถนําผูเรียนไปศึกษาในแหลงเรียนรูของชุมชน สํารวจส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติในทองถิ่น ศึกษาและรายงานสภาพมลพิษหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นท่ี
ใหชุมชนรับทราบ ตลอดจนศึกษาและแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในชุมชน กิจกรรมการ
เรียนรูเหลานี้ เกิดประโยชนสําหรับนักเรียนเอง อาจเปนประโยชนสําหรับชุมชน และสามารถ
สรางการมีสวนรวม ความภาคภูมิใจ และท่ีสําคัญอยางย่ิงคือความรูสึกเปนเจาของรวม
รับผิดชอบคุณภาพการจัดการศึกษาในทองถิ่นตัวเองใหเกิดขึ้นได 
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8.  การสรางการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญในทองถิ่น  
     การใหผูเรียนไดศึกษาปญหาปลายเปดตามความสนใจของตนเองในลักษณะ

โครงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงการเรียนรูสูการใชประโยชนในบริบทจริงนั้น บางคร้ังนําไปสู
คําถามท่ีซับซอนจนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะทาง ผูสอนไมควรกลัวจะยอมรับกับ
ผูเรียนวาผูสอนไมรูคําตอบ หรือผูสอนชวยไมได แตควรใชเครือขายท่ีมีเชื่อมโยงใหผูเชี่ยวชาญ
ในทองถิ่นมาชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เครือขายดังกลาวอาจเปนไดท้ัง ศิษยเกา 
ผูปกครอง ปราชญชาวบาน เจาหนาท่ีรัฐ หรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น ผูสอน
สามารถเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือสาธิตในบางหัวขอ หรือใชเทคโนโลยี เชน การ
ประชุมผานวิดีทัศน เอ้ืออํานวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถพูดคุย ใหความคิดเห็น หรือวิพากษ
ผลงานของผูเรียน เปนตน 

9.  การเรียนรูอยางไมเปนทางการ (informal learning)  
     ทุกคนชอบความสนุกสนาน หากเราจํากัดความสนุกไมใหกลํ้ากรายใกล

หองเรียน ความสุขคงอยูหางไกลจากผูสอนและจากผูเรียนไปเร่ือย ๆ แตจะบูรณาการความ
สนุกสูการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานกระบวนประดิษฐส่ิงของจาก
เศษวัสดุใชแลวเปนการแกปญหาไดอยางไร  ตองอาศัยความคิดสรางสรรคของผูสอนในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีทาทาย เพลิดเพลิน ใหการเรียนเหมือนเปนการเลน แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองสรางความรูและความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดวย การเรียนรู
อยางไมเปนทางการท่ีไดรับความนิยม คือ การจัดกิจกรรมคาย การเรียนรูจากบทปฏิบัติการ 
หรือการประกวดแขงขัน กิจกรรมเหลานี้เปนโอกาสดีท่ีจะสรางการมีสวนรวมจากชุมชน เชน 
อาจเชิญผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเปนวิทยากรในคาย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือใหการ
สนับสนุนของรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

10.  การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning)  
       เมื่อผูสอนไดดําเนินการ 9 ขอขางตนแลว อาจมองออกนอกสถานศึกษา สราง

นิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนวัฒนธรรมของชุมชน รวมกันสรางแหลงเรียนรูดานสะเต็มใน
ทองถิ่น เชน เขาคายวิทยาศาสตรท่ีศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา หรือประยุกตความรูสะเต็ม
เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูวิถีชุมชน เชน สงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนําเสนอ
ขอมูลภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในชุมชนสรางหอเกียรติยศสะเต็มของหมูบาน 
เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวการใชความรูสะเต็มในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน 
ผลงานดานการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี เปนตน  

การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐ
วัสดุใชแลว เปนความพยายามจากหลากหลายภาคสวนในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ให
พรอมสําหรับการดํารงชีวิต ดวยความรูความเขาใจในความงามและคุณคาของธรรมชาติ ดวย
ความสามารถในการสรางสรรควิธีการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบดวยกระบวนคิด 
เชิงวิศวกรรม และการใชศักยภาพของเทคโนโลยีส่ือสารและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค  
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เรื่องท่ี 3  การประดิษฐวัสดุใชแลว 
  

3.1 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอิเล็กทรอนิกส 
    ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอิเล็กทรอนิกส เปนการนําขยะท่ีเปน
เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสท่ีท้ิงแลว เชนเคร่ืองคอมพิวเตอรและวัสดุคอมพิวเตอรเกามาดัดแปลง
เปนของใช  ไดแก CD/DVD มาทําเปนของใชจุกจิกนารักสําหรับวางตกแตงเพิ่มความสวยงามของ
สถานท่ีตาง ๆ  การนําแผนซีดีมาประดิษฐเปนนาฬิกา ท่ีรองแกว เคร่ืองประดับ ชั้นวางของ
จุกจิก และอ่ืน ๆ การนําแปนพิมพคอมพิวเตอร (คียบอรด) เอาเฉพาะตัวอักษรมาเขียนสี
ตัวอักษรใหชัดแลวนํามาติดรอยเรียงกันทําเปนพวงกุญแจ การนําหลอดไฟนีออนกลมมาทํา
ความสะอาดเอาไสหลอดออกแลวนํามาเปนแจกันปลูกตนไมประดับภายในอาคาร โทรทัศนเกา
นํามาทําเปนท่ีนอนสัตวเล้ียง หรือตูปลา เปนตน ซึ่งจะเปนการปองกันขยะอิเล็กทรอนิกส ไมให
เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และลดความเส่ียงและผลกระทบจากปริมาณขยะ นอกจากนี้แลว
ยังเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับผูท่ีคิดคนประดิษฐส่ิงของตาง ๆ ออกจําหนายอีกดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกนํามาประดิษฐเปนของใชตาง ๆ 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th 

 

   
ภาพท่ี 5.2 

หลอดไฟประดิษฐเปนแจกัน 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 จอคอมพิวเตอร
ประดิษฐเปนท่ีนอนสัตวเล้ียง 

ท่ีมา : http://www.creativemove.com 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 
ตูปลาจากโทรทัศนเกา 

ที่มา : http://www.homedd4u.com 
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ขอควรระวังในสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอิเล็กทรอนิกส 
ขยะอิเล็กทรอนิกส สวนใหญมีสารอันตรายท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพ ไดแก สารตะกั่ว  สารปรอท คลอรีน แคดเมียม โบรมีน ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกาย ดังนั้น กอนการประดิษฐควรศึกษาหาขอมูลและวิธีการทําท่ีถูกตองเพื่อปองกันอันตราย
ท่ีอาจเกิดจากสารพิษ 
 

3.2 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษเหล็ก   
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษเหล็ก เปนการนําเศษเหล็กชิ้นเล็กชิ้น

นอยมาปะติดปะตอกันเกิดเปนรูปรางใหม อาจเปนของใชหรืองานศิลปะ งานประติมากรรม 
แลวแตผูประดิษฐจะคิดคนหรือสรางสรรค นําเศษเหล็กเหลานั้นมาออกแบบ แลวเชื่อมตอกัน
เปนรูปรางตามท่ีออกแบบไว หรือตามประโยชนท่ีตองการใชสอย ตัวอยางเชน การนําทอ
น้ําประปาท่ีเปนทอเหล็กมาทําเปนขาตั้งของโคมไฟ  การทําเศษเหล็กหลายรูปแบบมาเชื่อมตอ
กันเปนรูปรางงานประติมากรรม เชน หุนยนต สัตวตาง ๆ เปนตน นําเศษเหล็กมาทําเปน
เฟอรนิเจอรรูปแบบตาง ๆ  
 

      
ภาพท่ี 5.5 เศษเหล็กทอประปานํามาประดิษฐเปนขาตั้งโคมไฟ 

ท่ีมา : http://www.houzzmate.com 
 

  
ภาพท่ี 5.6 เศษเหล็กหลายประเภทนํามาประดิษฐเปนงานปติมากรรม 

ท่ีมา : http://www.nana108.com 
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ภาพท่ี  5.7 เศษเหล็กประดิษฐเปนหุนยนตสรางงานสรางอาชีพใหแกผูประดิษฐ 
แหลงผลิตหุนเหล็กยักษสงออก บานหุนเหล็ก จังหวัดอางทอง 

ท่ีมา : http://www.thailovetrip.com 

  

 
 

ภาพท่ี 5.8 เศษเหล็กประดิษฐเปนโตะเกาอี้ 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th 

 

  ขอควรระวัง  ในการประดิษฐเศษเหล็กนั้น ผูประดิษฐควรมีความรูเ ร่ือง 
การเชื่อมเหล็ก และควรรูจักการปองกันเศษเหล็กหรือไฟจากการเชื่อมเหล็กเขาตา  ควรระวัง
ไมใหเศษเหล็กบาดมือหรือสวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งอาจกอใหเกิดโรคบาดทะยัก  
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 3.3  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทยางรถยนต 
   ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทยางรถยนต เปนการนํายางรถยนตเกา
โดยเฉพาะยางนอกนํามาดัดแปลงตกแตงเปนขาวของเคร่ืองใชและงานศิลปะตาง ๆ เชน ท่ีนอน
สัตวเล้ียง  บอเล้ียงปลา  เฟอรนิเจอร  กระถางตนไม  รูปสัตวสําหรับตกแตงสวนหรือบานเรือน  
ถังขยะ และอีกมาก ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายและยังชวยใหผูท่ีคิดคนประดิษฐสามารถ 
มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑจากยางรถยนตอีกดวย    
 

  
ภาพท่ี 5.9  

ยางรถยนตประดิษฐเปนท่ีนอนสัตวเล้ียง 
                    ท่ีมา : https://www.iurban.in.th 

ภาพท่ี 5.10  
ยางรถยนตประดิษฐเปนกระถางตนไม 

 
 

   

ภาพท่ี 5.11  
 

ภาพท่ี 5.12  
 

ภาพท่ี 5.13  
 

 
 
 
 

ยางรถยนตประดิษฐเปน 
เฟอรนิเจอร 

 

ยางรถยนตประดิษฐ 
เปนสนามเด็กเลน 

 

ยางรถยนตประดิษฐ 
เปนกรอบกระจก 

 ท่ีมา : http://www.banidea.com 
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 3.4  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทอลูมิเนียม   
     ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอลูมิเนียม เปนการนําเอาขยะท่ีเปน
กระปองอลูมิเนียม หรือฝาเปดกระปอง นํามาประดิษฐดัดแปลงใชประโยชน และจําหนายเปน
รายได  ไดแก นํามาประดิษฐเปนโคมไฟ ท่ีเก็บของรูปแบบตาง ๆ เคสโทรศัพทมือถือ กระเปา  
กระถางปลูกตนไม เปนตน 
 

  
ภาพท่ี 5.14 กระปองประดิษฐเปนกระถางตนไม 

  
ภาพท่ี 5.15 ท่ีเก็บของจากกระปองเกา 

 

  
ภาพท่ี 5.16 ฝาเปดกระปองประดิษฐเปนโคมไฟ 

ท่ีมา : http://www.banidea.com 

ภาพท่ี 5.17 ฝาเปดกระปองประดิษฐเปน
เคร่ืองประดับ 

ท่ีมา : http://women.kapook.com 

 
ขอควรระวัง 
  ในการนําเศษอลูมิเนียมหรือกระปอง หรือฝาเปดกระปอง มาทํางานประดิษฐนั้น 
ควรระมัดระวังไมใหบาดมือ หรือเศษผงของอลูมิเนียมเขาตา ซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.banidea.com 
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  3.5  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทขวดน้ําพลาสติก   
         ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทขวดน้ําพลาสติก ขวดน้ําพลาสติกมี
หลายประเภทเชนขวดน้ําดื่มแบบออนใส และแบบขาวขุน ขวดบรรจุภัณฑพลาสติกแข็ง 
สามารถนํากลับมาสรางสรรรคเปนงานประดิษฐท่ีใชประโยชนไดจริงอีกคร้ัง และสามารถสราง
งาน  สรางอาชีพใหแกผูคิดคนประดิษฐไดอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยาง เชน การนํามาประดิษฐเปน
กระถางตนไม  โคมไฟ  มานบังตา  โรงเรือนเพาะปลูก โตะ เกาอ้ี ชั้นเก็บของ และอื่น ๆ อีก
มาก  
 

           
 

ภาพท่ี 5.18 ขวดพลาสติกประดิษฐเปนมานบังตา โคมไฟ และโรงเรือนเพาะชํา 
 

       
 

ภาพท่ี 5-19 ขวดพลาสติกประดิษฐเปนร้ัวบาน และล้ินชักเก็บของในบาน 
ท่ีมา : http://www.nonvisual.com 

 

 
 

ภาพท่ี 5.20  
บานท่ีตกแตงดวยฝาขวดน้ําดื่มพลาสติก 
ท่ีมา : http://www.bareo-isyss.com 
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3.6  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทเศษผา   
     ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษผา เปนการนําเศษผาท่ีเหลือจากการ
ตัดเย็บเส้ือผา หรือเส้ือผาเกาท่ีไมใชมาดัดแปลงเปนของใชตาง ๆ เชน พรมเช็ดเทา ผารองครก  
ผาหม ตุกตา ของท่ีระลึก เบาะรองนั่ง เปนตน 
 

  
ภาพท่ี 5.21 เบาะรองนั่งจากเศษผา 

 
 

ภาพท่ี 5.22 กระถางตนไมจากเศษผา 
 

  
ภาพท่ี 5.23 พรมเช็ดเทาจากเส้ือผาเกา ภาพท่ี 5.24 หมอนอิงจากกางเกงยีนสเกา 

 

  
ภาพท่ี 5.25 พวงกุญแจจากเศษผา 

ท่ีมา : https://sites.google.com 

ภาพท่ี 5.26 ตุกตาจากเศษผา 
ท่ีมา : http://www.ladysquare.com 

ท่ีมา : http://p-dit.com 

ท่ีมา : http://home.kapook.com 
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    3.7  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทเศษไม   
        ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษไม  เปนการนําเอาเศษไมท่ีเหลือใช
จากงานกอสราง หรือจากลังไมเกา หรือจากจุกเคร่ือมดื่ม มาประดิษฐดวยความคิดสรางสรรค
ประดิษฐเปนของใชใหม ๆ  เชน โตะเกาอี้จากเศษไมเกา กรอบรูปหรือกรอบกระจก ชั้นวางของ 
ตุกตา เปนตน 

ภาพท่ี 5.27 เศษไมประดิษฐ

เปนเคร่ืองใชประดับตกแตงบาน 
ท่ีมา : http://www.diy-knight.com 

 
 3.8  สิ่งประดิษฐจากวัสดใุชแลวประเภทกระดาษ 
     ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทกระดาษ เปนการนํากระดาษประเภท 
ตาง ๆ เชน กระดาษเอกสาร การดาษหนังสือพิมพ กระดาษนิตยสาร  กระดาษรังไข กระดาษ
กลองบรรจุภัณฑ นํามาประดิษฐดัดแปลงเปนของใชใหมเพิ่มมูลคา เปนของใชใหมในครัวเรือน 
ลดรายจายและยังเปนสินคาสรางรายไดสรางอาชีพได  เชน ทําเปเปอรมาเชร  ทําดอกไม  
สารเปนตะกรา  โคมไฟ  กรอบรูป  โตะเกาอี้ และเคร่ืองประดับ เปนตน 
  

 
 

ภาพท่ี 5.28 กระดาษประเภทตาง ๆ ประดิษฐเปนของใชในบานและสินคาเพื่อจําหนาย 
ท่ีมา : https://www.iurban.in.th 
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ภาพท่ี 5.29 งานประดิษฐเปเปอรมาเชจากกระดาษ 

ท่ีมา : http://www.kruwichan.com 
 

 3.9  สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทถุงพลาสติก 
        ส่ิงประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทถุงพลาสติก เปนการนําถุงพลาสติกท่ีใชบรรจุ
ส่ิงของจากหางรานตางหรือรานคาตาง ๆ มาทําความสะอาดใหแหง  หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา
ถุงกอบแก็บ หรือกอบแกบ นํามาตัดแลวมัดตอกันยาวเปนเสนเชือก แลวนํามาถักเปนส่ิงของ
เคร่ืองใช ไดแก ท่ีนอนฟูก  กระเปา ท่ีรองจาน ท่ีรองแกว ไมแขวนเส้ือ ถุงเทา ท่ีใชของจุกจิก 
ตามแตความคิดสรางสรรคของผูประดิษฐ 
 

ภาพท่ี 5.30 ถุงพลาสติกท่ีนํามาประดิษฐเปนท่ีรองภาชนะ และใสของจุกจิก 
ท่ีมา : http://joobbox.exteen.com 

 
 
 
 
 

 

http://joobbox.exteen.com/
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ภาพท่ี 5.31 ฟูกท่ีถักจากถุงพลาสติก 
ท่ีมา : http://www.posttoday.com 

 
ภาพท่ี 5.32 รองเทาท่ีถักจากถุงพลาติก 

ท่ีมา : http://www.jeab.com 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3.10   สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทขวดแกว 

             การประดิษฐขวดแกว เปนการนําขวดแกวเคร่ืองดื่ม หรือเคร่ืองปรุงตาง 
ๆ นํากลับมาใชใหมโดยอาจจะประดิษฐเปล่ียนรูปราง หรืออาจคงรูปรางเดิมไวแตนําไปใช
ประโยชนแบบใหม เชน การนําประดิษฐเปนงานศิลปะตาง ๆ การนํามาทําเปนโคมไฟ การ
นําไปทําเปนกําแพงร้ัวสวนหรือร้ัวบาน  การนําไปประกอบตกแตงฝาผนังบานเพื่อเพิ่มแสงสวาง
แทนบล็อกแกวในการกอสรางบานเรือน และอื่น ๆ อีกมาก 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.34 ดอกไมประดิษฐจากถุงพลาสติก 
ท่ีมา : http://www.jeab.com 

 
 

ภาพท่ี 5.33 กระเปาท่ีถักจากถุงพลาสติก 
ท่ีมา : http://p-dit.com 

 



101 

   

ภาพท่ี 8.35 งานศิลปะจากขวดแกว 
ท่ีมา : http://www.greenintrend.com 

ภาพท่ี 8.36 โคมไฟจากขวดแกว 
ท่ีมา : https://pinperty.com 

 
 

  
 

ภาพท่ี 8.37 ขวดแกวใชประดับตกแตงผนัง
บานเพิ่มแสงสวางแทนบล็อกแกว 

ท่ีมา : http://www.designrulz.com 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.38 ร้ัวสวนจากขวดแกว 
ท่ีมา : https://benefitsofbeingfit. 

wordpress.com 

  จากตัวอยางขางตน ยังมีขยะอีกหลายประเภทท่ีสามารถนํามาประดิษฐได เชน 
โฟมจากหอบรรจุภัณฑ หรือโฟมบรรจุอาหาร เปนตน  ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ 
ท่ีมีจําหนายตามรานขายหนังสือและจากเว็บไซตตาง ๆ จะเห็นไดวาการคัดแยกขยะมีประโยชน
และความจําเปนอยางมากในการลดปริมาณขยะ นอกจากจะขายเปนเศษขยะไดแลว ยังนํามา
ดัดแปลงตกแตง เปนขาวของเคร่ืองใช หรือสินคาใหม ลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 
และหากรวมกลุมกันทําก็จะเพิ่มรายไดใหกับชุมชนดวย 
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 หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 5 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยท่ี 5 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีครูผูสอนกําหนด  

 

กิจกรรมทายหนวยที่ 5 
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หนวยท่ี 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสด ุ

สาระสําคัญ 
1.  การเผาเศษวัสดุเหลือท้ิงเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิง เปนวิธีท่ีไดรับความนิยม

สามารถกําจัดของเสียท่ีมาจากการรักษาพยาบาลและของเสียท่ีมีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษวัสดุ
เหลือท้ิงโดยวิธีฝงกลบและอาจนําสวนท่ีเหลือนี้ไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบนิเวศนก็นอย
กวา  

2.  ความจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัสดุเหลือท้ิงเปนอีก ทางเลือกหนึ่ง 
ดานการผลิตพลังงาน  เพราะเศษวัสดุเหลือท้ิง มีศักยภาพท่ีสามารถนํามาใชเพื่อผลิตพลังงานได 
ท้ังนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือท้ิงมาผลิต เปน
พลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ 

 

ตัวช้ีวัด  
1.  อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงดวยการเผาได   
2.  นําความรูเร่ืองเทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงดวยการเผาไปใชได 
3.  อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือท้ิงได 
4.  นําความรูเร่ืองการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือท้ิงไปใชได 
 

ขอบขายเนื้อหา 
1.  เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงดวยการเผา 
2.  การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือท้ิง 
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เรื่องท่ี 1 เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลอืท้ิงดวยการเผา 

1. เทคโนโลย ีเตาเผาที่ใชกันอยูป ัจจุบัน 
 เทคโนโลยีเตาเผา หรือ Incineration คือ การเผาไหมมูลฝอยกับอากาศเพ ื่อ

เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม ท่ีใหความรอนและอ ุณหภูมิเพ ื่อทําลายมวลและปริมาตรของมูลฝอย  
การเผาไหมเกิดข ึ้นในเตาเผาท่ีไดม ีการ  ออกแบบเปนพิเศษเพ ื่อใหเขาก ับลักษณะสมบัติของขยะ 
มูลฝอย คือ อ ัตราความชื้นสูง และมีค าความรอนท ี่แปร ผันได การเผาไหมจะตองมีการควบคุมท่ีดี
เพ ื่อจะปองก ันไม ใหเกิดมลพิษและการรบกวนตอสภาพแวดล อม เชน กาซพ ิษ เขม า กล่ิน เปนตน 
กาซซึ่งเก ิดจากการเผาไหมจะไดรับการกําจัดเขม าและอนุภาคตามท่ีกฎหมาย ควบคุม กอนท่ี 
ปลอยออกสูบรรยากาศ ขี้เถาซึ่งเหลือจากการเผาไหม ซึ่งมีปริมาตรประมาณรอยละ 10 และ 
น้ําหนักประมาณรอยละ 25 ถึง 30 ของขยะท่ีสงเขาเตาเผา สามารถน้ําไปฝงกลบหรือใชเปนวัสดุ 
ปูพ ื้นสําหรับ การสรางถนน สวนขี้เถ าท่ีม ีสวนประกอบของโลหะ อาจถูกนํากลับมาใชใหมได 
นอกจากนั้นในบางพื้นท่ีท ี่มี ปริมาณขยะม ูลฝอยอยูมาก สามารถท่ีจะน้ําพลังงานความรอนท่ีไดจาก
การเผาไหมมาใชในการผลิตไอน้ํา หรือ ทําน้ํารอน หรือผลิตกระแสไฟฟ าได 

หัวใจของโรงเผามูลฝอยคือระบบกานเผาไหมซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ      
1. ระบบการเผาไหมมวล (Mass Burn System) ซึ่งหมายถึง การเผาทําลายมูลฝอยใน

สภาพท่ีรับเขามาโดยไมตองมี กระบวนการจัดการเบ้ืองตนกอน  
2. ระบบท่ีมีการจัดการเบ้ืองตน (Burning of Preheated and Homogenized 

Waste) หมายถึง ระบบการเผาไหมมวลเปนการเผาไหมมูลฝอยท่ีมีองคประกอบท่ีหลากหลายโดย
ไมตองมีการจัดการเบ้ืองตนกอน   

จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยระบบการเผาไหมมวลท่ี
มีอยูใน ปจจุบัน พบวา เตาเผาระบบการเผาไหมมวลท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบันสามารถจําแนก
ออกเปน 2 ประเภท หลัก ๆ  คือ เตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี (Moving Grate) ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ท่ีใชกันแพรหลายและไดรับการ ทดสอบแลว มีสมรรถนะทางเทคนิคท่ียอมรับไดและสามารถ
รองรับการเผาทําลายขยะมูลฝอยท่ีมีองคประกอบ และคาความรอนท่ีหลากหลาย และเตาเผา
แบบหมุน (Rotary Kiln) ซึ่งเปนระบบท่ีไดรับความนิยมรองลงมา 

 
 
 
 

หนวยท่ี 6  
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 
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ระบบท่ีม ีการจัดการมูลฝอยเบ้ืองตนกอนทําการเผาตองมีระบบเพ่ือการลดขนาด การบด
ตัด และการ คัดแยก หรือในบางคร้ังอาจมีระบบการผลิตเช ื้อเพลิงจากม ูลฝอย (Refuse-Derived 
Fuel : RDF) ซึ่งทําใหมี ความยุงยากในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้นระบบดังกลาวจึงมีการใชงาน
อยูในวงจํากัด 

ระบบท่ีมีการจัดการมูลฝอยเบ้ืองตนก อนทําการเผาในทางทฤษฎีอาจจัดใหเตาเผาแบบ 
ฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) จัดอยูในพวกเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีฟลูอิดไดซเบด
จัดว าเทคโนโลยีท่ีใหมอยู และม ีการใชงานเพื่อการเผาทําลายขยะม ูลฝอยในวงจํากัด โดยท่ัวไป ใช
ในการกําจัดเศษวัสดุอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม (มีตัวอยางการใชงานในประเทศญ่ีปุน) นอกจากน้ีมี
เทคโนโลยีไพโรไลซิส-กาซซิฟ ิเคช่ันอีกดวย โดยรายละเอ ียดของเตาเผาแตละเทคโนโลยี ท้ังทาง 
ดานเทคนิควิศวกรรม การจัดการส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการโรงแรม รายละเอ ียดคาใชจาย 
ในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา จะไดกลาวถึงตอไป 

1.1 ประเภทของเทคโนโลย ีและหลักการทํางานของเทคโนโลย ี 
   เตาเผามูลฝอยแบบการเผาไหมมวลเปนระบบท่ีใชกันอยางแพรหลาย ซึ่ง

ประกอบดวยตะกรับท่ีสามารถเคล่ือนท ี่ไดและม ี การเผาไหมบนตะกรับนี้  โดยขยะเผา ไหม ตะกรับ
จะเคล่ือนท่ีและลําเลียงมูลฝอยจากจุดเร่ิมตนถึงจุดสุดทาย

ภาพท่ี 6.1  เตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี  
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
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กามปูของเครนเหนือเตา  จะทําหนาท่ีจับมูลฝอยเพ ื่อปอนลงไปในชองปอนกอนท่ีจะ
หลนเขาไป ในหองเผาไหมของเตาเผาดวยแรงโนมถวง เมื่อม ูลฝอยตกลงไปวางบนตะกรับ ความ
รอนในเตาเผาจะทําใหมูล ฝอยแหงกอนท่ีจะเก ิดการเผาไหมดวยอุณหภ ูมิสูงกับอากาศท่ีใชในการ
เผาไหม ขี้เถ า (รวมท้ังส วนประกอบของ มูลฝอยสวนท่ีไมสามารถเผาไหมได ) จะหลุดออกจาก
ตะกรับในลักษณะของเถาลอย  ลงสูหลุมถ ายขี้เถ า 

ตะกรับจะทําหนาท่ีเปนเสมือนพื้นผิวดานลางของเตา การเคล่ือนท่ีของตะกรับหาก
ไดรับการ ออกแบบ อยางถูกตองจะทําใหมูลฝอยมีการขนยายและผสมผสานกันอยางมี
ประสิทธิภาพและทําใหอากาศท่ีใชในการ เผาไหมสามารถแทรกซมึไปถั่วถึงพ ื้นผิวของมูลฝอย 
ตะกรับอาจถูกจัดแบงใหเปนท่ียอยเฉพาะ ซึ่งทําใหสามารถ ปรับปริมาณอากาศเพ ื่อใชในการเผา
ไหมไดอยางอ ิสระและทําใหสามารถเผาไหมไดแมม ูลฝอยท่ีมีค าความรอนต่ํา  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.2 ภาพถายแสดงใหเห็นตะกรับท่ีอยูดานในของเตาเผาม ูลฝอย 
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
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อากาศท่ีใชในการเผาไหมแบงออกเปนอากาศปฐมภูมิ  (Primary Air) ซึ่งเปาดานลาง
ของผิวตะกรับ โดยทําหนาท่ี ชวยใหเกิดการเผาไหมในภาคของแข ็งและระบายความรอนใหกับ
ตะกรับ อากาศท ุติยภูมิ (Secondary Air) จะจายเขาบริเวณดานบนของหองเผาไหมและทําหนาท่ี
เผาไหมก าซท่ีระเหยขึ้นมาจากม ูล ฝอยท่ีวางบนตะกรับเพื่อใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ 

ตะกรับท่ีใชกับระบบเตาเผามูลฝอยมีหลายแบบเชนกัน  เคล่ือนไปดานหนา 
(Forward Movement), เคล่ือนไปดานหลัง  (Backward Movement), เคล่ือนท่ีแยกตัว 
(Double Movement Rocking) และ ลูกกล้ิง (Roller)  เปนตน

   รูปท่ี 6.4 อากาศท่ีใชในการเผาไหม ท่ีจายเขาตามสวนตาง ๆ ของห องเผาไหม  
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 

 

  ภาพท่ี 6.3 สวนประกอบของตะกรับท ี่ชวยใหม ูลฝอยเกิดการเคล่ือนท่ี 
   ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
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ผนังของหองเผาไหมในเตาเผามูลฝอยมักเปนแบบบุดวยอิฐทนไฟ (Refractory Wall) 

หรือแบบผนังน้ํา (Water Wall) สําหรับแบบหลังนีส้ วนมากจะปฏิบัติงานโดยใชอากาศสวนเกิน
ในปริมาณต่ํา ซึ่งชวยใหลด ปริมาตรของหองเผาไหมและลดขนาดของอ ุปกรณควบคุมมลพิษ
อากาศ 

 

    ตารางท ี่ 6.1  ขอไดเปรียบและข อเสียเปรียบของเตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

1. ไมตองการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยกอน 1. เงินลงทุนและบำรุงรักษา 
2. เปนเทคโนโลยีท่ีมีใชกันอยางแพรหลายและไดรับ
การทดสอบแลวสำหรับการเผาทำลายม ูลฝอยและ 
มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค 

ค อนขางสูง 

3. สามารถจัดการกับม ูลฝอยท่ีมีองคประกอบและ 
ค าความรอนท ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดเปนอยางด ี

 

4. สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึง
รอยละ 85 

 

5. เตาเผาแตละเตาสามารถกอสรางใหมี
ความสามารถในการเผาทำลายไดถ ึง  
1,200 ตันตอวัน (50 ตันตอชั่วโมง) 
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เตาเผาแบบหม ุน (Rotary Kiln) 
ระบบเตาเผาแบบหมุนเปนการเผาไหม มวลของมูลฝอยโดยใชห องเผาไหม

ทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนไดรอบแกน  มูลฝอยจะเคล่ือนตัวไปตามผนังของเตาเผ า
ทรงกระบอกตามการหมุน ของเตาเผาซึ่งทําม ุมเอ ียงกับแนวระดับ 

 
รูปท่ี 6.5 ระบบเตาเผาแบบหม ุน 

ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
 

เตาเผาแบบหมุนสวนใหญจะเปนแบบผนังอ ิฐทนไฟ แตก็ม ีบางท่ีเปนผนังถ้ํา
ทรงกระบอกอาจมีขนาด เสนผานศูนยกลางตั้งแต 1 ถึง 5 เมตร และยาวตั้งแต 8 ถึง 20 เมตร 
ความสามารถในการเผาทําลายมูลฝอย มีตั้งแต 2.4 ตันตอวัน (0.1 ตันตอช่ัวโมง) จนถึง
ประมาณ 480 ตันตอชั่วโมง  (20 ตันตอชั่วโมง) 

อ ัตราสวนอากาศสวนเกินท่ีจะใชมีปริมาณท่ีมากกวาแบบท่ีใชกับเตาเผาแบบตะกรับ
และอาจจะมากกวาท่ีใชกับเตาเผาแบบฟลูอ ิดไดซเบดดวย ส ิ่งท่ีตามมาก ็คือ  เตาเผาแบบหมุน 
ม ีประสิทธิภาพพลังงานท่ี ต่ํากวาเล็กนอย แตก็ยังม ีคามากกวารอยละ 80 

เนื่องจากวาเวลาท่ีใชในการเผาไหม (Retention Time)  ของก าซไอเสียคอนขางส้ัน
เกินไปสําหรับการทําปฏิกิริยาการเผาไหมในเตาเผาแบบหมุน ดังนั้น เตาทรงกระบอกจึงมักมี
สวนตอท ี่ทําเปนหองเผาไหมหลัง (After-Burning Chamber) และหมักรวมอยูในสวนของหมอ
น้ําดวย   
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ภาพท่ี 6.6 ระบบเตาเผาแบบหมุนท่ีติดตั้งใชงานจริง 
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 

 
 

ตารางท ี่ 6.2  ขอไดเปรียบและข อเสียเปรียบของเตาเผาแบบหม ุน 

 

 

 

 

 

ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

1. ไมตองการการคัดแยกหรือบดตัดม ูลฝอยกอน 1. เปนเทคโนโลยีท่ีมีการใชในการเผาทําลาย      
มูลฝอยคอนขางนอย 

2. สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงถึง
รอยละ 80 

2. เงินลงทุนและบํารุงรักษาค อนขางสูง 

3. สามารถจัดการกับม ูลฝอยท่ีมอีงคประกอบ
และค าความรอนท ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได
เปนอยางดี 
 

3. ความสามรถในการเผาทําลายสูงสุดตอ
หนึ่งเตาประมาณ 480 ตันตอวัน  
(20 ตันตอชั่วโมง) 
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เตาเผาแบบฟลูอ ิดไดซเบด (Fluidized Bed) 
เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด ทํางานโดยอาศัยหลักการท่ีอนุภาคของแข ็งท่ีรวมตัว

เปน Bed  ในเตาเผา ผสมเข ากับม ูลฝอยท่ีทําหนาท่ีเปน เชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมถ ูกทําให
ลอยตัวขึ้น  อ ันเนื่องมาจากอากาศท่ีเปา เขาดานข างทําใหมันมีพฤติกรรมเหมือนก ับการไหล 
เตาเผาโดยท่ัวไปจะม ีรูปรางเปนทรงกระบอกตั้ง และวัสดุท่ีทําผนังหองเผาไหม  มักทํามาจาก
ทรายซิลิกา หินปูน หรือวัสดุเซรามิกส  

การใชงานเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดอยูในขั้นเร่ิมตนเนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเตาเผาอยูอยาง สม่ําเสมอ  โดยเตาเผามีข อไดเปรียบท่ีสามารถลดปริมาณสาร
อ ันตรายไดในผนังหองเผาไหม และม ีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง  สามารถใชไดกับเชื้อเพลิง
หลากหลายประเภท 
 ขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบนี้อยูท่ีตองการกระบวนการในการจัดการ 
มูลฝอยเบ้ืองตนกอนท่ีจะสามารถปอนขอมูลเขาสูเตาเผาได เพื่อใหมูลฝอยมีขนาด คาความ
รอน ปริมาณขี้เถาท่ีอยูขางในและอ่ืน ๆ เพ่ือใหตรงตอขอกําหนดในการปฏิบัติงานของ
เตาเผา  และเนื่องจากมูลฝอย มีลักษณะสมบัติท่ีหลากหลาย  จึงทําใหเกิดความยากลําบาก
ในการทําใหไดเชื้อเพลิงท่ีตรงตามความตองการ  
 

 

ภาพท่ี 6.7 เตาเผาแบบฟลูอ ิดไดซเบด 
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
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ตารางท ี่ 6. 3 ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด 
 

                    ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

1.  เงินลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษา
ค อนขางต่ําเนื่องจากออกแบบท่ีคอนขางงาย 

1.  ณ ปจจุบันยังจัดวาเปนเทคโนโลยีท่ียัง 
ตองการการทดสอบอยูสําหรับเผาทําลายมูลฝอย
ช ช  

2.  สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนได 

สูงถึงรอยละ 90 

3.  สามารถใชในการเผาทําลายเชื้อเพลิงท่ี
หลากหลายประเภทและสามารถรับรองไดท้ัง
และกากของแข ็ง เหลวโดยเผาทําลายรวมก ัน
หรือแยกจากก ัน 

2.  คอนขางม ีขอจํากัดดานขนาดและ
องคประกอบของมูลฝอย โดยท่ัวไปตองมี
กระบวนการในการจัดการมูลฝอยกอนสงเขา
เตาเผา 

 
เตาเผาแบบไพโรไลซิส - กาซซิฟ ิเคชัน (Pyrolysis and Gasification) 

กระบวนการผล ิตกาซเชื้อเพลิงจากม ูลฝอยชุมชน (MSW Gasification) เปน
กระบวนการทําใหมูลฝอยเปนกาซโดยการทํา ปฏิกิริยาสันดาปแบบไม สมบูรณ (Partial 
Combustion)  กลาวคือ สารอินทรียในมูล ฝอยจะทําปฏิกิริยาก ับอากาศหรือออกซ ิเจนปริมาณ
จําก ัด ทําใหเกิดก าซ ซึ่งมีองคประกอบหล ัก ไดแก  คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนและม ีเทน 
เรียกวา Producer gas  ในกรณ ีท่ีใชอากาศเปนกาซทําปฏิกิริยาก าซ เชื้อเพลิงท่ีไดจะม ีคาความ
รอนต่ําประมาณ  3 - 5 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร แตถ าใชออกซ ิเจนเปนกาซทําปฏิกิริยาก าซ
เชื้อเพลิง ท่ีไดจะม ีคาความรอนสูงกวาคือ ประมาณ 15 - 20 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร 
กระบวนการผล ิตกาซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปดวยกระบวนการสลายตัว 
(Decomposition) และกระบวนการกล่ันสลาย (Devolatilization) ของโมเลกุลสารอ ินทรีย ใน
มูลฝอยชุมชน ท่ีอ ุณหภูมิสูงประมาณ  1,200 - 1,400 องศาเซลเซียส  ในบรรยากาศท่ีควบคุม
ปริมาณออกซ ิเจ น เพ ื่อผล ิตสาระเหย และถานชาร (Char)  ในขั้นตอนของกระบวนการกล่ัน
สลายท่ีเรียกวาไพโรไลซิส  (Pyrolysis)  มูลฝอยจะสลายตัวดวย ความรอนเก ิดเปนสาระเหย เช น 
มีเทน และสวนท่ีเหลือยังคงสภาพของแข ็งอยูเรียกวา ถานชาร  สารระเหยจะทําปฏิกิริยาตอก ับ
อากาศ ออกซ ิเจน หรือไอน้ํา ไดเปนกาซเชื้อเพลิง   
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ปฏิกิริยาท่ีเก ิดขึ้นในกระบวนการแปรสภาพเปนแกส (Gasification Process)    
จะเปนตัวกําหนดองค ประกอบของก าซเชื้อเพลิง ซึ่งปจจัยหล ักท ี่กําหนดเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 
คือ อ ุณหภูมิ ภายในเคร่ืองปฏิกรณ เช น ถาอ ุณหภูมิต่ําเก ินไป จะทําใหโมเลกุลขนาดกลางไม
เก ิดสันดาป และจะหลุดออกไปเกิดการควบแนน เปนน้ํามันทาร 

 

 
ภาพท่ี 6.8  กระบวนการไพโรไลซิส ของบริษัท Compact Power® 
 ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
 

เคร่ืองปฏิกรณผลิตกาซเชื้อเพลิง (Gasifier)  สามารถแบงออกไดเปน 4 ชนิด 
ไดแก  

1.  ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้น (Updraft Gasifier) 
2.  ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลลง (Downdraft Gasifier) 
3.  ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลขวาง (Cross-Current Gasifier) 
4.  ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง (Fluid Bed Gasifier) 

โดยมีรายละเอ ียดดังตอไปนี้ 
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1) เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงแบบไหลข้ึน (Updraft Gasifier) 

 เคร่ืองปฏิกรณแบบนี้เปนแบบท่ีใชเร่ิมแรกและเปนแบบท่ีงายท่ีสุด เชื้อเพลิง
จะถูกปอนเขาทางสวนบนของเคร่ืองและอากาศจะถูกสงผานตะแกรงเขามาทางดานลาง 
บริเวณเหนือตะแกรงขึ้นไปมีการเผาไหมของเชื้อเพลิงขึ้น ซึ่งเรียกบริเวณนี้วา สวนเผาไหม
(Combustion Zone) เมื่ออากาศผานเขาไปบริเวณสวนเผาไหม(Combustion Zone) จะ 
เกิดปฏิกิ ริยาขึ้นไดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํ า กาซรอนท่ีผานมาสวนเผาไหม
(Combustion Zone) จะมีอุณหภูมิสูงและจะถูกสงผานไปยังสวนปฏิกิริยาเกิดกาซ 
(Reduction Zone) ซึ่งเปนโซนท่ีมีปริมาณ
คารบอนมากเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดปฏิกิริยากับ 
กาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา เกิดเปนกาซ
คารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน หลังจากนั้น
กาซท่ีจะไหลเขาสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาในชั้น
ของเชื้อเพลิง และกล่ันสลายในชวงอุณหภูมิ   
200 - 500 องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นกาซก็จะ
ไหลเขาสูชั้นของเชื้อเพลิงท่ีชื้น เนื่องจากกาซยังคง
มีอุณหภูมิสูงอยู จึงไประเหยน้ําท่ีอยูในเชื้อเพลิง
เหลานั้น ทําใหกาซท่ีออกจากเคร่ืองปฏิกรณมี 
 
 
อุณหภูมิต่ําลง  สารระเหยและน้ํามันทาร  
ท่ีเกิดขึ้นในชวงการกล่ันสลายจะติดออกไปกับกาซ
เชื้อเพลิงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นกาซเชื้อเพลิงท่ีไดจากเคร่ืองปฏิกรณแบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหล
ขึ้น (Updraft Gasifier) จะมีปริมาณของน้ํามันทารมาก บางคร้ังอาจมีมากถึงรอยละ 20 ของ
น้ํามันทารท่ีไดจากการไพโรไลซิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.9 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหล

ขึ้น (Updraft Gasifier) 
ท่ีมา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th 
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2)  เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงแบบไหลลง (Downdraft 
gasifier) 
  เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงนี้ ออกแบบมาเพื่อขจัดน้ํามันทาร
ในกาซเชื้อเพลิง โดยเฉพาะ อากาศจะถูกดูดผานจากดานลาง ผานกลุมของหัวฉีดซึ่ง เรียกวา
Tuyers   บริเวณหัวฉีดจะเปนบริเวณของโซนสวนเผาไหม (Combustion) กาซท่ีไดจากโซน
สวนเผาไหม (Combustion)  จะถูกลดขนาดลงในขณะท่ีไหลงลงสูดานลางและผานชั้นของ 
คารบอนท่ีรอนซึ่งอยูเหนือตะแกรงเล็กนอยขณะเดียวกันในชั้นของเชื้อเพลิงท่ีอยูทางดานบน 
ของโซนสวนการเผาไหม จะมีปริมาณออกซิเจนนอยมากทําใหเกิดการกล่ันสลายและน้ํามัน
ทารท่ีเกิดจากการกล่ันสลาย จะไหลผานชั้นของคารบอนท่ีรอน ทําใหน้ํามันทารเกิดการแตก
ตัวเปนกาซ ซึ่งการแตกตัวนี้จะเกิดท่ีอุณหภูมิ คงท่ีในชวงระหวาง 800–1,000 องศาเซลเซียส 
ถาอุณหภูมิสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาดูดความรอนจะทําใหกาซท่ีไดม ี                  
อุณหภูมิต่ําลง แตถาอุณหภูมิต่ํากวาชวงอุณหภูมิดังกลาว ปฏิกิริยาคายความรอนจะ ทําให
กาซท่ีไดมีอุณหภูมิสูงขึ้น กาซท่ีผานโซนสวนเผาไหม (Combustion) จะมีสวนประกอบของ
น้ํามันทารลดลงเหลือนอยกวารอยละ 10  
ของน้ํามันทารท่ีไดจากระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง 
แบบไหลขึ้น (Updraft gasifier)  และกาซเชื้อ 
เพลิงท่ีไดจะสะอาดกวาการผลิตกาซเชื้อเพลิง 
โดยเคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง 
แบบไหลลง (Downdraft gasifier) นี้งาย และ 
มีความนาเชื่อถือสําหรับเชื้อเพลิงท่ีมีแหง  
(มีความชื้นต่ํากวารอยละ 30) เนื่องจากวา 
กาซเชื้อเพลิงท่ีไดมีปริมาณน้ํามันทารต่ํา ดังนั้น  
เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง 
แบบไหลลง (Downdraft gasifier)  จึงเหมาะ 
กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กท่ีมีเคร่ืองยนต 
สันดาปภายในท่ีมีขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 

 500 กิโลกรัมตอชั่วโมง(kgh-1 ) หรือ 500 กิโลวัตต 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.10 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง (Downdraft gasifier) 
ท่ีมา : http://biofuelsacademy.org 
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  3)  เคร่ืองปฏิกรณแกสซิฟายเออรแบบไหลขวาง (cross draft gasifier) 

       เคร่ืองปฏิกรณแกสซิฟายเออรแบบไหลขวางนี้มีหลักการทํางานคือใหอากาศ
เขาทางดานขางของเตาและกาซออกทางตรงขาม อากาศจะถูกดูดผานหัวฉีดอยูในแนวราบเขต
เผาไหมจะอยูถัดจากหัวฉีดออกไป และตอจากนั้นจะเขาเขตรีดักชั่น ความรอนจะไหลออกสู
ภายนอก โดยผานตะแกรงซึ่งอยูรอบๆเขตการเผาไหม และเขตรีดักชั่นจะเปนบริเวณเขตกล่ัน
สลายน้ํามันดิน (ทาร) ท่ีจะเกิดจากเขตกล่ันสลายนี้จะฝุนเขตรีดักชั่นกอน ทําใหน้ํามันดินเกิด
แตกสลายกอนออกสูภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6.11 เคร่ือง ปฏิกรณแกสซิฟาย
เออรแบบไหลขวาง (cross draft gasifier) 

ท่ีมา : http://www.fao.org 

 
4)  เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง 

(Fluid  Bed  Gasifier)  
     การทํางานของเคร่ืองปฏิกรณท ี่กลาวมาข างตนเปน การทํางานของ

กระบวนการในระบบซึ่งจะขึ้นอยูกับ ปฏิกิริยาเคม ีและสภาพทางฟ ิสิกสของเชื้อเพลิง โดยจะ
เก ิดปญหาของขยะหลอมเหลว ท่ีเก ิดขึ้นมากเกินไป จึ่งก อใหเกิด การอ ุดตันในเคร่ืองปฏิกรณ
บอยคร้ัง เพื่อแก ปญหาดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณแบบ ระบบผลิตกาซ
เชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่องขึ้น  เคร่ืองปฏิกรณแบบนี้ อากาศจะไหลผานชั้นของ
เชื้อเพลิง เมื่อเราเพ่ิมความเร็วของอากาศท่ีไหล ผานสูงจนกระท่ังทําใหเชื้อเพลิงท่ีวางอยูเร่ิม
ลอยตัวขึ้นมีลักษณะคลายของไหล ภายในเคร่ืองปฏิกรณ จะใสวัสดุเฉื่อย (Inert  Material) 
ซึ่งอาจเปนทราย อลูมินา หรือออกไซด ของโลหะท ี่ทนความรอนสูงและไมเก ิดการหลอม 
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รวมตัว โดยมีแผนท่ีเจาะรูมารองรับตัวกลางเหลานี้ท่ีตอนลางของเคร่ืองปฏิกรณ แผนท่ีเจาะรู
นี้จะชวยทําใหเกิดการกระจายตัวแบบฟลูอิดไดเซชันอยางท่ัวถึงของผนังหองเผาไหม โดยการ
ผานอากาศหรือออกซิเจนเขาสูตอนลางของแผนรองรับ ซึ่งความเร็วของอากาศหรือ
ออกซิเจนท่ีผานเขาไปตองมีคาท่ีเหมาะ สม ทําใหตัวกลาง มีสภาพแขวนลอย (Suspension)   
โดยปกติเชื้อเพลิงจะถูกเปล่ียนใหเปนกาซเชื้อเพลิงภายในผนังหองเผาไหม อยางไรก็ตาม 
ปฏิกิริยา Gasification อาจเกิดขึ้นท่ีสวนท่ีเปนท่ีวางเหนือผนังหองเผาไหม โดยเปนปฏิกิริยา
ของอนุภาคเชื้อเพลิงเล็ก ๆ ท่ีปลิวหลุดออกมาจากผนังหองเผาไหม หรือเปนปฏิกิริยาการ
สลายตัวดวยความรอนของน้ํามันทาร กาซเชื้อเพลิงท่ีได จากเคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิต
กาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่องจะมีปริมาณน้ํามันทารอยูระหวางกาซเชื้อเพลิงท่ีได
จากเคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้นและแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง 
 เคร่ืองปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง มี ข อดี คือ
มีการผสมท่ีปนปวนมาก ทําใหอัตราการถายเทความรอนและการถ ายเทมวลมีค าสูง มีการผสม
ท่ีดีของวัสดุกอนนํามาปอนเขาเตา ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาส ูงและสามารถควบคุมอ ุณหภูมิ
ในเคร่ืองปฏิกรณไดคอนขางงาย ขอเสีย ของเคร่ืองปฏิกรณแบบนี้คือกาซเช้ือเพลิงท่ีไดจะม ี
ปริมาณเถ าและฝุนถานชารออกมาดวย เนื่องจากความเร็วของอากาศภายในเคร่ืองปฏิกรณ   
ม ีคาสูง จึงตองนําระบบหมุนวนอากาศมาใชกับระบบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6.12 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง (Fluid  Bed  Gasifier)    

ท่ีมา : https://www.andritz.com 
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1.2 การนําพลังงานท่ีไดไปใช 
   ประโยชนหลักท่ีไดรับจากการเผาไหมมูลฝอยในเตาเผา ไดแก การน้ําเอา

พลังงานท่ีมีอยูในมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม โดยการเผาทําลายขยะมูลฝอยในเตาเผา
สามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซมี แทนจากหลุมฝงกลบและสามารถใชทดแทนเชื้อเพลิง 
ฟอสสิลได นอกจากนี้ยังเปนการลดการปลดปลอยกาซ เรือนกระจกโดยรวมดวย 

กาซรอนท่ีเกิดจากการเผาไหมในเตาเผาจะมีพลังงานท่ีเกิดจากการเผาไหม
อยูในตัวดวยมันจะถูกทําใหเย็นตัวลงในหมอน้ํากอนท่ีไหลเขาสูอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศ 
ชนิดของหมอน้ําท่ีติดตั้งขึ้นอยูกับวา ตองการพลังงานในรูปของน้ํารอนเพ่ือใชกับระบบน้ํา
รอน หรือไอน้ําเพื่อใชในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา 

การน้ําพลังงานขั้นสุดทายไปใชงานก็ขึ้นอยูตลาดพลังงาน ณ โรงเผามูล
ฝอยดวยวาเปนอยางไร ซึ่งอาจขึ้นอยูกับส่ิงตอไปนี้ 
 -  โครงขายระบบพลังงาน เชน มีโครงขายสายไฟฟา หรือมีโครงขายระบบ 
น้ํารอนหรือไอน้ํา 

 -  รูปแบบการใชพลังงานตลอดท้ังป ตองระลึกวา โรงงานเตาเผาขยะมูล
ฝอยชุมชนมักมีการผลิต พลังงานท่ีคอนขางจะไมคงท่ี 

 -  ราคาของแหลงพลังงานอื่น ๆ และขอตกลงการซ้ือพลังงานกับผูใช

พลังงาน 
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เรื่องท่ี  2  การผลิตพลงังานจากเศษวัสดุเหลอืท้ิง 
2.1 การผลิตพลงังานโดยการหมักใชกาซชีวภาพ  

  ในสภาวะท่ีประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแหลงพลังงาน
หมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนับวันจะมี ปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น
เศษวัสดุเปนอีก ทางเลือกหนึ่งดานการผลิตพลังงาน เพราะเศษวัสดุ มีศักยภาพท่ีสามารถ
นํามาใชเพ่ือผลิตพลังงานได ท้ังนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการ
นําเศษวัสดุมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ  

    ในสภาวะท่ีประเทศไทย มีความจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแหลงพลังงาน
หมุนเวียน ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น
เศษวัสดุเปนอีกทางเลือกหนึ่งดานการผลิตพลังงาน เพราะเศษวัสดุมีศักยภาพท่ีสามารถนํามาใช
เพื่อผลิตพลังงานไดท้ังนี้เนื่องจากมีปริมาณมากและไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุ
มาผลิตเปนพลังงานนอยมากเม่ือเทียบกับพลังงานทดแทนดานอ่ืนๆการยอยสลายแบบไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เปนกระบวนการหมักของเสียในสภาวะท่ีไรออกซิเจน
เพื่อใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียใหกลายเปนกาซชีวภาพ สําหรับใชผลิตพลังงานไฟฟาหรือ
ความรอนและสุดทายยังสามารถปรับสภาพดินใหสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกพืชไดอยาง
ปลอดภัย ระบบยอย สลายแบบไมใชออกซิเจนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ ตาม
ความเขมขนของ สารอินทรียท่ีปองเขาสูถังหมัก ไดแก การหมักแบบแหง (Dry Digestion) ซึ่งมี
ความเขมขนของสารอินทรียประมาณรอยละ 20–40 และการหมักแบบเปยก (Wet Digestion) 
ซึ่งมีความเขมขนของสารอินทรียนอยกวารอยละ 20 นอกจากนี้ยังสามารถแบงระบบหมัก ตาม 
อุณหภูมิระดับกลาง (Mesospheric Digestion Process)และระบบหมักท่ีอุณหภูมิสูง 
(Hemophilic Digestion Process) 

ปริมาณและคุณภาพของกาซชีวภาพจากระบบยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนขึ้นอยู
กับลักษณะของเศษวัสดุเปนหลักนอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับการควบคุมระบบและสภาพแวดลอม 
ของการหมัก ไดแก ปริมาณแบคทีเรียปริมาณสารอินทรียอุณหภูมิระยะเวลาการหมักการผสม
คลุกเคลาและปริมาณสารยับย้ังแบคทีเรีย กาซชีวภาพท่ีผลิตไดสามารถนําไปใชในการผลิต
พลังงานไดหลายรูปแบบเชนผลิตไฟฟาโดยใชเคร่ืองยนตกาซหรือใช เปนเชื้อเพลิงสําหรับ 
หมอน้ําเพื่อผลิตน้ํารอนหรือไอน้ํา 
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เปนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝงกลบเศษวัสดุเพื่อลดการปลอยกาซชีวภาพออก 
และนํา กาซชีวภาพท่ีไดจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุมาใชพลังงานทดแทนกาซชีวภาพท่ีไดสามารถ
นําไป ใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงพลังงานไดหลายทางเชนเดียวกับกาซชีวภาพท่ีไดจากระบบยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจน แตอาจมีความจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพกาซกอนนําไปใช เชน การ
กําจัดน้ําคารบอนไดออกไซด และสารกัดกรอนตาง ๆ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนด คุณภาพ กาซ
สําหรับการใชประโยชนในแตละรูปแบบ การผลิตเชื้อเพลิงเศษวัสดุ (Refuse Derived Fuel : 
RDF) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ เปนการนําเศษวัสดุมาผานกระบวนการจัดการ 
ตาง ๆ ไดแก การคัดแยกดวยมือหรือเคร่ืองจักรการลดขนาดการผสมการทําใหแหงการอัดแทง
การบรรจุแลการเก็บ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกายภาพและเคมีใหกลายเปนเชื้อเพลิงเศษ
วัสดุท่ีมีคาความรอนสูงสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงาน อีกท้ังยังสะดวกตอการ
จัดเก็บและขนสง  

การผลิตกาซเชื้อเพลิง (Gasification) การผลิตกาซเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุในชุมชน 
(MSW Gasification)  เปนกระบวนการทําใหเศษวัสดุกลายเปน กาซโดยทําปฏิกิริยาสันดาป
แบบไมสมบูรณ (Partial Combustion) กลาวคือ สารอินทรียในเศษวัสดุจะทําปฏิกิริยากับ
อากาศหรือ ออกซิเจนในปริมาณจํากัดและทําใหเกิดกาซซึ่งมีองคประกอบหลักคือคารบอนมอน
ออกไซคไฮโดรเจนและมีเทน ท้ังนี้ องคประกอบของกาซเชื้อเพลิงจะขึ้นอยูกับชนิดของเคร่ือง
ปฏิกรณ (Gasifier) สภาวะความดันอุณหภูมิและคุณสมบัติของกาซเชื้อเพลิงแข็งกาซเชื้อเพลิงท่ี 

 
 
 

รูปท่ี 6.13 การผลิตพลังงานโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุ 
ท่ีมา : http://s2.thingpic.com 
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ผลิตไดสามารถใชงานไดหลายรูปแบบเชนเปนกาซเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาการใหความรอน
โดยตรง หรือใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะท้ังนี้  การใชงานจะตอง คํานึงถึงคุณภาพของ
กาซเชื้อเพลิงโดยอาจจําเปนตองทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิง โดยการกําจัดกาซท่ีเปนกรด
สารประกอบของโลหะอัลคาไลน น้ํามันทารและฝุนละออง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
ลดปญหาการเสียหายของอุปกรณและปองกันปญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น 

ศักยภาพสําหรับปริมาณเศษวัสดุท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมียอดรวมประมาณ 
41,991 ตันตอวันเปนเศษวัสดุท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ถึง 9,400 ตันตอวันซึ่งจํานวนเศษวัสด ุ    
ท่ีเกิดขึ้นสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานไดอยางมากมายแตสาเหตุท่ีการใชพลังงานจากเศษวัสดุ
ยังมีนอย เนื่องมาจากการขาดความพรอมในหลายดานท้ังงบประมาณเคร่ืองมืออุปกรณ
บุคลากรหรือแมแตสถานท่ีดังนั้นการนําพลังงานจากเศษวัสดุมา ใชในประเทศไทยจึง ตองอาศัย
ระยะเวลาในการพัฒนา อีกระยะหนึ่ง จึงจะ สามารถนําพลังงานดังกลาวมาใชไดอยาง 
เต็มประสิทธิภาพ 

เศษวัสดุเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากของเหลือใชในกิจวัตรประจําวันของมนุษยกอนจะถูก
ท้ิงออกมาสูส่ิงแวดลอมเศษวัสดุเหลานี้ หากไมไดรับการกําจัดอยางถูกวิธีจะสงผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษยการนําเศษวัสดมุาผลิตพลังงาน เปนอีกวิธีหนึ่ง 
ท่ีสามารถชวยกําจัดเศษวัสดุท่ีเกิดขึ้นไดอีกท้ังวิธีดังกลาวยังทําใหไดประโยชนจากเศษวัสดุ
กลับมาในรูปของ พลังงานจากเศษวัสดุซึ่งจะทําใหประเทศมีแหลงพลังงานเพ่ิมขึ้นแตการใช
พลังงานอยางคุมคา ท่ีสุดยังคงเปนส่ิงสําคัญ ตอการอนุรักษพลังงานในยุควิกฤตพลังงานเชนนี้ 
 

การผลิตเช้ือเพลิงจากเศษวัสด ุ 
จุดเร่ิมตนของมาใชเชื้อเพลิงเศษวัสดุจะเร่ิมจากการใชเศษวัสดุเหลือท้ิงท่ีเก็บ

รวบรวม ไดไปใชในการเผาไหมโดยตรง ซึ่งมักกอใหเกิดความยุงยากในการใชงาน เนื่องจาก
ความไมแนนอนและไมสม่ําเสมอในองคประกอบตาง ๆ (Non-homogeneousness)  
ท่ีประกอบกันขึ้นเปนเศษวัสดุเหลือท้ิง ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกท้ังเศษ
วัสดุเหลือท้ิงเหลานี้มีคาความรอนต่ํา มีปริมาณเถาและความชื้นสูง ส่ิงเหลานี้กอความยุงยาก
ใหกับผูออกแบบโรงเผาและผูปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดยาก 
การแปรรูปเศษวัสดุเหลือท้ิงโดยผานกระบวนการจัดการตางๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเศษวัสดุเหลือท้ิงเพื่อทําใหกลายเปนเชื้อเพลิงเศษวัสดุ 
(Refuse Derived Fuel, RDF) จะสามารถแกปญหาดังกลาวมาขางตนได ซึ่งเชื้อเพลิงท่ีไดนั้น
สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได  
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เชื้อเพลิงเศษวัสดุ (RDF) เปนการปรับปรุงและแปลงสภาพของเศษวัสดุเหลือท้ิง ให
เปนเชื้อเพลิงแข็งท่ีมีคุณสมบัติในดานคาความรอน (Heating Value) ความชื้นต่ํา  มีขนาดและ
ความหนาแนนเหมาะสมในการขนยาย หรือการเผา และมีองคประกอบท้ังทางเคมีและกายภาพ
สม่ําเสมอ คุณลักษณะท่ัวไปของเชื้อเพลิงเศษวัสดุประกอบดวย  

ปลอดเชื้อโรคจากการอบดวยความรอน ลดความเส่ียงตอการสัมผัสเชื้อโรค 
ไมมีกล่ิน มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผา-หมอไอน้ํา (เสนผานศูนยกลาง 15-30 มิลลิเมตร 
ความยาว 30 - 150 มิลลิเมตร) มีความหนาแนนมากกวาเศษวัสดุเหลือท้ิงและชีวมวลท่ัวไป 
(450 - 600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) เหมาะสมตอการจัดเก็บ และขนสง มีคาความรอนสูง
เทียบเทากับชีวมวล (ประมาณ 13 - 18 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) และมีความชื้นต่ํา 
(ประมาณรอยละ 5 - 10) ลดปญหามลภาวะจากการเผาไหม เชน ไนโตรเจนออกไซค และ 
ไดออกซินและฟูราน  

    หลักการทํางานของเทคโนโลยีนี้  เร่ิมจากการคัดแยกเศษวัสดุท่ีไมสามารถเผาไหมได 
(โลหะ แกว เศษหิน) เศษวัสดุอันตราย และเศษวัสดุรีไซเคิลออกจาก มีเหลือเพียงเศษวัสดุท่ีเผา
ไดประกอบดวย เศษวัสดุอินทรีย ไม ผา ยาง หนัง ใสจุดนี้อาจจะมีการแยกซากเศษวัสดุอินทรีย 
ซึ่งไดแก เศษอาหาร เศษผักผลไมออก เพื่อนําไปหมักผลิตกาซชีวภาพตอไป เศษวัสดุท่ีเผาได 
อื่น ๆ จะถูกสงเขาเคร่ืองสับ - ยอยเพื่อลดขนาด และเขาเตาอบเพื่อลดความชื้นเศษวัสดุ  
เศษวัสดุแหงจะมีใหน้ําหนักลดลงเกือบรอยละ 50 (สําหรับความชื้นเหลือไมเกินรอยละ 15)  
ในขั้นตอนสุดทายเศษวัสดุจะถูกสงไปเขาเคร่ืองอัดเม็ด เพื่อทําใหไดเชื้อเพลิงเศษวัสดุอัดเม็ดท่ีมี
ขนาดและความหนาแนนเหมาะสมในขั้นตอนของการอัดเม็ด  อาจมีการเติมหินปูน (CaO) เขา
ไป เพื่อควบคุมและลดปริมาณกาซพิษท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม เชื้อเพลิงเศษวัสดุจะเปนไปตาม
มาตรฐาน ASTM E-75 ในตอนนี้เชื้อเพลิงจากเศษวัสดุก็พรอมท่ีจะเผาแลวนําความรอนท่ีไดไป
ตมน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป 
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กาซชีวภาพ  
           กาซชีวภาพกาซท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรีย

ภายใตสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) กาซชีวภาพโดยท่ัวไปจะ
ประกอบดวยแกสมีเทน(CH4) ประมาณรอยละ 50 - 70 และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
ประมาณรอยละ 30 - 40 สวนท่ีเหลือเปนแกสชนิดอ่ืน ๆ เชน ไฮโดเจน (H2)  ออกซิเจน (O2) 
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน้ํา แตเม่ือเรากลาวถึงกาซชีวภาพเรามักจะ
หมายถึง กาซมีเทน  โดยหลักการ กาซมีเทนจะเกิดการหมัก (fermentation) ของสารอินทรีย 
โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นไดในหลุมเศษวัสดุ กองมูลสัตว และกนบอแหลงน้ํานิ่ง 
กลาวคือเมื่อไหรก็ตาม ท่ีมีสารอินทรียหมักรวมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดกาซชีวภาพ   

           กาซชีวภาพท่ีแตกตางกันจะมีสัดสวนของกาซมีเทนและกาซอื่น ๆ ท่ีแตกตาง
กัน ซึ่งก็จะมีวิธีการผลิตและวัตถุท่ีนํามาผลิตท่ีแตกตางกัน โรงผลิตแกสชีวภาพโดยท่ัวไปจะใช
มูลสุกร น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน โรงงานปาลม โรงหมักเบียร โรงกล่ันสุรา และโรงงานแปรรูป
อาหาร รวมท้ังน้ําเสียจากฟารมเล้ียงสัตว การนํากาซชีวภาพไปใชจําเปนตองมีการปรับปรุงซึ่ง
สรุปเปนสามขอดังนี้ 

 
การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ (Gas Purification)  กอนการนําไปใชงาน 

มีข้ันตอนดังนี้  
 1.  การดักน้ําในทอสงกาซชีวภาพ 

ปกติแลวกาซชีวภาพท่ีผลิตไดมักจะมีความชื้นสูงเกือบถึงจุดอ่ิมตัว เมื่อกาซ
ชีวภาพไหลผานทอสงกาซท่ีฝงอยูในดินท่ีมีอุณหภูมิต่ํามักจะทํา ใหความชื้น(ไอน้ํา) ในกาซ
ชีวภาพกล่ันตัวเปนหยดน้ําและสะสมจนเกิดเปนอุปสรรคในการสงกาซไปตามทอได ดังนั้นตองมี
การติดตั้งชุดดักน้ํากอนนํากาซชีวภาพไปใชงาน  

2. ปรับลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
         การปรับลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากกาซชีวภาพนี้ 

จะปฏิบัติก็ตอเมื่อมีความจําเปน เชน ในกรณีท่ีกาซชีวภาพท่ีไดมีสัดสวนของกาซมีเทน (CH4) 
ต่ํามากจนอยูในระดับท่ีจุดไฟติดยาก คือประมาณเปอรเซ็นต CH4 นอยกวา 45 เปอรเซ็นต  
แตในระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับฟารมสุกรนั้นไมมีปญหาในเร่ืองนี้ ดังนั้นการลดปริมาณ 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  จึงไมจําเปน 
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           3. การปรับลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 
                การปรับลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ท่ีปนเปอนในกาซชีวภาพนั้น 

มีคุณสมบัติเปนกาซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ํา หรือไอน้ําจะเปล่ียนสภาพเปนกรดซัลฟูริค (H2SO4) 
ซึ่งเปนสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดท่ีสามารถกัดกรอนโลหะและวัสดุอุปกรณได  ดังนั้นการลด
ปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  ในกาซชีวภาพกอนการนําไปใชประโยชนนั้นจะเปนผลดี
ตอส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป และจะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณใชกาซดวย 

การผลิตพลังงานไฟฟาจาก กาซชีวภาพสามารถกระทําไดดวยวิธีหลัก ๆ 3 วิธี 
กลาวคือ 

           3.1 ระบบกังหันไอน้ํา 
           3.2 ระบบกังหันกาซเดินคูกับระบบกังหันไอน้ํา 
           3.3 ระบบเคร่ืองยนตกาซสันดาปภายใน 
 

1.  การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบกังหันไอน้ํา 
              วิธีนี้เปนวิธีท่ีใชกันท่ัวไป โดยระบบกังหันไอน้ําแตละระบบจะตางกันตรง

ชนิดเชื้อเพลิงท่ีนํามาเผาใหความรอนแกหมอน้ําเทาน้ัน ระบบนี้เปนการนํากาซชีวภาพมาเผา
เพื่อตมน้ําในหมอน้ําโดยตรงใหกลายเปนไอน้ํา จากนั้นใชไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ําท่ีตอกับเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาอีกทอดหนึ่ง อุปกรณหลักประกอบดวย เตาเผากาซชีวภาพ หมอน้ํา (boiler) 
ระบบจายน้ําและบําบัดน้ํา เคร่ืองควบแนน (condenser) หอหลอเย็น (cooling tower) กังหัน 
ไอน้ํา (turbine) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซึ่งประกอบดวยอุปกรณสําคัญท่ีซับซอนหลายชนิด 

2.  การผลิตพลงังานไฟฟาดวยระบบกังหันกาซเดนิคูกับระบบกงัหันไอน้ํา 
              วิธีนี้นาจะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด หลักการทํางานก็คือ ใชระบบกังหันกาซ

ชนิดเดียวกับท่ีใชในเคร่ืองบินไอพน โดยอัดอากาศผานเคร่ืองอัดความดันสูง แลวนําอากาศ
ความดันสูงท่ีไดมาเผารวมกับกาซชีวภาพในหองเผาไหม ซึ่งทําใหกาซท่ีเผาไหมแลวเกิดการ
ขยายตัวทันที กลายเปนพลังงานไปหมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  

      เนื่องจากกาซเสีย (กาซผสมท่ีปลอยท้ิง) มีอุณหภูมิสูงถึง 450 - 550 องศาเซลเซียส 
ดังนั้น จึงสามารถนําไปใชใหความรอนแกหมอน้ํา เพื่อไปหมุนกังหันไอน้ําท่ีใชขับเคล่ือนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาไดอีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ใหประสิทธิภาพโดยรวมประมาณรอยละ 30 
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3.  การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบเคร่ืองยนตกาซสันดาปภายใน 
          เคร่ืองยนตสันดาปภายในเคร่ืองแรกท่ีใชกาซเปนเชื้อเพลิง ผลิตขึ้นในป ค.ศ.

1876 ท่ีประเทศเยอรมันนี ตอมาอีก 10 ป เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 4 จังหวะท่ีใชน้ํามันเปน
เช้ือเพลิงไดถือกําเนิดขึ้นท่ีเยอรมันเชนกัน สําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายในท่ีใชกาซธรรมชาติ
และใชกาซชีวภาพนั้น การทํางานของเคร่ืองยนตจะมีลักษณะเหมือนกับการทํางานของ
เคร่ืองยนตในรถยนตท่ีใชน้ํามันเบนซิน ซึ่งตองมีการจุดระเบิดโดยใชหัวเทียน แตมีสวนประกอบ
หรือช้ินสวนตาง ๆ เหมือนกับเคร่ืองยนตดีเซลมากกวา โดยกาซท่ีเผาไหมในกระบอกสูบของ
เคร่ืองยนตกาซสันดาปภายในท่ีจุดศูนยกลาง อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศา ทําให
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาดวยระบบนี้สูงกวาระบบท่ีใชกังหันกาซ เดินคูกับระบบกังหัน 
ไอน้ําโดยมีคาอยูท่ีรอยละ 32 - 40 และคาเฉล่ียท่ัวไปจะอยูท่ีรอยละ 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 
6.14 การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบเคร่ืองยนตกาซสันดาปภายใน 

                                     ท่ีมา : http://www.thaiwaste.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนท่ี 6 

 
  หลังจากท่ีผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยท่ี 6 จบแลว ขอใหศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนรูหนวยท่ี 6 ในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู แลวจัดสงตามท่ีผูสอนกําหนด 

 
  แนะนํา แหลงเรียนรูบนอินเทอรเน็ต 

  

  เตาเผาขยะลดมลพิษ_เทคโนโลยีลานนา เชียงใหม   
 https://www.youtube.com/watch?v=oBSNhNpSdmQ 
 
 โครงการเตาเผาขยะในชุมชนไรมลพิษ ไมใชเชื้อเพลิง 
  https://www.youtube.com/watch?v=K0gOe1z7_tI 

 
 เตาเผาขยะผลิตไฟฟาเทศบาลนครภูเก็ต 
 https://www.youtube.com/watch?v=K0gOe1z7_tI 
 
 วิชาการ.คอม  

http://www.vcharkarn.com/varticle/42732 
 

 
 

http://www.vcharkarn.com/varticle/42732


127 
 

บรรณานุกรม 

กรมควบคุมมลพิษ.  (2553). คูมือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเพ่ิม 
 มูลคา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฮีซ จํากัด. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2554).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
 พ้ืนฐานสารและสมบัติของสาร (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.   (2556).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
 พ้ืนฐานเคมี (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2556).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
 พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม เคมี (พิมพคร้ังท่ี 4).  กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี. (2559). คูมือการสรางวินัยสูการจัดการ
 ขยะแบบครบวงจร (เอกวิชาการลําดับที่ 6/2559). สิงหบุรี:สํานักงานเขตพื้นท่ี
 การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี. 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน. (ม.ป.ป.). คูมือดําเนินการตั้ง
 ศูนยเรียนรูการจัดการขยะชุมชนและศูนยรีไซเคิล. ขอนแกน : ม.ป.ท. 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 14.(2554). คูมือการลด คัดแยก และใช ประโยชนขยะมูลฝอย
 ชุมชน.สุราษฎรธานี : ม.ป.ท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

แหลงอางอิงออนไลน 
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ท่ีมาภาพประกอบชุดวิชา 

หนวยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 

1.1 วัสดุประเภทโลหะ http://www.fsocial789013.blogspot.c
 om/p/blog-page_41.html 

1.2 พอลิเมอรธรรมชาติ http://www.newsplus.co.th/images/2
 016/02/93877/เสนใยท่ีปนเปน
 ดาย.jpg 

1.3 พอลิเมอรสังเคราะห http://www.vcharkarn.com/uploads/
 43/44020.jpg 

1.4 โมเลกุลของโฮโมพอลิเมอร https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิเมอร 

1.5 โมเลกุลของโคพอลิเมอร   https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิเมอร 

1.7 เสนใย   http://santext.igetweb.com/article/ar
 t_42078094.jpg 

1.8 พลาสติก http://www.kanchanapisek.or.th/ 
 kp6/sub/book/book.php?book
 =28&chap=8&page=t28-8-
 infodetail06.html 

1.10 วัสดุประเภทวัสดุเซรามิกส 
ในชีวิตประจําวัน 

http://www.thaiceramicsociety.com/
 ts_waste.php 
http://www.hong-pak.com/ 
 www.php?web=SORWASANA&
 lang=th&p=roomdetail&rid=10
 37%20target=_blank%3E 
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 หนวยที่  2  การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสด ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 

2.1 ผลิตภัณฑท่ีทําจากพอลิเอทิลีน http://www.gacner.com/products/ 
 pd001_plastic6.jpg 

2.2 ผลิตภัณฑท่ีทําจากพอลิโพรไพ
ลีน 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
 ures28/l28-249.jpg 

2.3 พอลิสไตรีน http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
 ures28/l28-251.jpg 

2.4 พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
 ures28/l28-253.jpg 

2.5 ผลิตภัณฑเซรามิกส มี
หลากหลายรูปแบบ และสีสัน 

http://fieldtrip.ipst.ac.th/backend/  
 images/resources/hongtai/ 
 content_pic/contents04_03. 
 jpg 
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หนวยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 

3.1 ภาพถังขยะประเภทตาง ๆ http://www.promma.ac.th/main/ch
 emistry/boonrawd_site/plasti
 c_waste.htm 
 

3.2 การรณรงคลดใชถุงพลาสติก
ของหนวยงานตาง ๆ 

http://www.bloggang.com/m/viewd
 iary.php?id=shabu&group=1&
 month=11-2012&date=14 
 

3.4 เกาอี้จากขวดน้ํา http://www.oknation.net/blog/hom
 e/blog_data/912/23912/imag
 es/rcjpg 
 

3.5 พรมเช็ดเทาจากเศษผา https://www.l3nr.org/posts/559460 
 

3.6 กระถางตนไมจากรองเทาเกา http://www.thaitambon.com/produ
 ct/1412814174 
 

3.7 ตุกตาตกแตงสวนจากยาง
รถยนตเกา 

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

3.8 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปเศษ
วัสดุนํากลับมาใชใหม 

https://www.dekd.com/activity/280
 28/ 
 

3.9 ปายประชาสัมพันธกิจกรรม 
3R ของกรมควบคุมมลพิษ 
 

http://www.siamgoodlife.com/inde
 x.php?route=product/produc
 t&product_id=1927 
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ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 

3.10 ตัวอยางโลหะประเภท
เหล็กหลอ เหล็กหนา และ
เหล็กบาง 

http://www.thaiceramicsociety.com
 /ts_waste.php 

3.11 อะลูมิเนียมหนา  และ
อะลูมิเนียมบาง 

http://images.recyclechina.com/im
 g/products/2012/7/3/134124
 6610734839.jpg 

3.12 ดึงแยกฝากระปองเคร่ืองดื่ม
ออกแลวทุบใหแบน 

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/  
 news/NewsDetail?NT01_New
 sID=TNSOC5812140010034. 
 jpg 

3.13 ตัวอยางโลหะประเภท
ทองเหลือง ทองแดง และ 
สแตนเลสท่ีนํามารีไซเคิลได 

http://www.in.all.biz/img/in/catalog
 /376264.jpeg 

3.14 สัญลักษณรีไซเคิลกระปอง
โลหะและอะลูมิเนียม 

https://img.kapook.com/u/surauch/
 movie2/page_68.jpg 

3.15 ตัวอยางพอลิเมอรประเภท
เทอรโมเซตติ้ง 

https://www.easypacelearning.com
 /design/images/carparts.jpg 

3.16 ตัวอยางพอลิเมอรประเภท
เทอรโมพอลิเมอร 

https://sites.google.com/site/mypo
 t24/_/rsrc/1395645629601/6-
 wasdu-chang/untitled 
 3232.png 

3.17 ซายแกวดีนํารียูส ขวาแกวแตก
เขากระบวนการรีไซเคิล 

http://pkrugreenlife.net23.net/img/
 re11.jpg 

3.18 สัญลักษณรีไซเคิลแกว 
 

https://home.kapook.com/view743
 26.html 
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หนวยที่ 4 แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 
4.1 

 
Micro lattice โลหะเบาสุด 
ในโลก 

https://www.electricallab.gr/images/
 stories/science00.jpg 

4.2 
 

Shape memory polymers  
คืนรูปได แตกหัก – เสียหาย 
ซอมตัวเอง 

http://www.ictp.csic.es/Boletin/Info 
 CTP%20mayo2014/fotos/foto
 _2014/mayo/imagen-shape-
 memory2.jpg 

4.3 แกรฟนวัสดุท่ีใชทําหนาจอสัมผัส
มีลักษณะบางมาก โปรงใส 
ยืดหยุน และนําไฟฟา 

https://d27v8envyltg3v.cloudfront. 
 net/tackk/614939/1393983495
 6169/cover.jpg 

4.4 
 

วัสดุประเภทเซรามิกสในอนาคต https://img.grouponcdn.com/deal/its
 mGzPSgdRcXCwvXrX2/V7-
 960x582/v1/c700x420.jpg 

4.5 
 

วัสดุท่ีมีความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

http://www.1000ideas.ru/wp-
 content/uploads/2013/08/Ban
 anas-foto2.jpg 

4.6 พลาสติกจากพืชท่ีแข็งแรง
ทนทาน 

https://s-media-cache-ak0.pinimg. 
 com/originals/c9/c6/0a/c9c60
 a250598491316722eb753e27d
 2b.jpg 

4.7 วัสดุลูกผสม http://www.alternative-energy-news. 
 info/images/pictures/self-
 powered-devices.jpg 

4.8 
 

สปนโพลีเอสเตอร http://www.msgtexmed.com/upload
 /articles/%E0%B9%80%E0%B
 8%AA%E0%B9%89%E0%B8%
 99%E0%B9%83%E0%B8%A2.jpg 

4.9 เส้ือผาท่ีใชเทคโนโลยีนาโนซิล
เวอร 

https://s-media-cache-ak0.pinimg. 
 com/originals/1c/2c/fd/1c2cfd
 276044a42eddc0eeb592b684f
 8.jpg 
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ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 
4.10 สแคนเดียม https://www.webelements.com/_m

 edia/elements/element_pictu
 res/Sc.jpg 

4.11 โพรมีเทียม http://elements.vanderkrogt.net/ 
 jdurg/Pm.jpg 

4.12 
 

แลนทานัม http://98a4980578083abe0fc6-
 26cdb33025b4deaf9c0a6e9a3
 953d227.r43.cf2.rackcdn.com/
 5305AE2C-56DB-45FD-92D1-
 617DDB107AD0.jpg 

4.13 อิตเทรียม http://www.rmutphysics.com/charud
 /specialnews/3/periodic3/Y. 
 jpg 

4.14 
 

เพรซีโอดีเมียม http://vichakarn.triamudom.ac.th/co
 mtech/studentproject/sci/che
 me/periodic/pic/059_pr.jpg 

4.15 โซลารเซล http://estaticos.qdq.com/swdata/cac
 he/ad/bc/adbc3a82744efe5ba
 4d7670f11dc5d24.jpg 

4.16 อิเล็กทรอนิกสโปรงใส https://s-media-cache-ak0.pinimg. 
 com/736x/39/a9/0e/39a90e51
 8154b6c75f941570eb4461f2. 
 jpg 
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หนวยที่  5  สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลกัสะเต็มศึกษา 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 
5.1 เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกนํามา

ประดิษฐเปนของใชตาง ๆ 

http://www.manager.co.th/Science/ 
 ViewNews.aspx?NewsID=9540000
 107869 

5.2 หลอดไฟแปลงรางเปนแจกัน http://www.manager.co.th 

5.3 จอคอมพิวเตอรแปลงรางเปนท่ี

นอนสัตวเลี้ยง 

http://www.creativemove.com/creativ
 e/diy-monitor-cat-house/ 

5.4 ตูปลาจากโทรทัศนเกา http://www.homedd4u.com/ 

5.5 
 

เศษเหล็กทอประปานํามาแปลง
รางเปนขาตั้งโคมไฟ 

http://www.houzzmate.com/topic/ 
 1215122012434252 

5.6 เศษเหล็กหลายประเภทนํามา
แปลงรางเปนงานปติมากรรม 

http://www.nana108.com/ 
 

5.7 เศษเหล็กแปลงรางเปนหุนยนต
สรางงานสรางอาชีพใหแก 
ผูประดิษฐแหลงผลิตหุนเหล็กยักษ
สงออก บานหุนเหล็ก จังหวัด
อางทอง 

http://www.thailovetrip.com/ 
 view.php?id_view=654 

5.8 เศษเหล็กแปลงรางเปนโตะ เกาอ้ี http://www.manager.co.th/iBizchannel
 /ViewNews.aspx?NewsID=952000
 0070875 

5.9 
 

5.10 
 

ยางรถยนตแปลงรางเปนท่ีนอน
สัตวเล้ียง 
ยางรถยนตแปลงรางเปนกระถาง
ตนไม 

https://www.iurban.in.th/greenery/ 
 brilliant-ways-to-reuse-and-
 recycle-old-tires/ 
 

5.11 
 

5 .12 
 

5.13 

ยางรถยนตแปลงรางเปนสนามเด็ก
เลน 
ยางรถยนตแปลงรางเปนกรอบ
กระจก 
ยางรถยนตแปลงรางเปน
เฟอรนิเจอร 

http://www.banidea.com/diy-garden-
 in-can-ideas/ 
 



136 

ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 
5.14 

 
5.15 

กระปองแปลงรางเปน กระถาง
ตนไม 
ท่ีเก็บของจากกระปองเกา 

http://www.banidea.com/ideas-to-
 recycle-tin-cans/ 

5.16 ฝาเปดกระปองแปลงรางเปน 
โคมไฟ 

http://www.banidea.com/lamp-
 canned-aluminum/ 

5.17 ฝาเปดกระปองแปลงรางเปน
เคร่ืองประดับ 

http://women.kapook.com/photoกําไล
 ขอมือ_ 3728html 

5.18 
 

ขวดพลาสติกแปลงรางเปนมาน 
บังตา โคมไฟ แลโรงเรือนเพาะชํา 

http://www.nonvisual.com/2016/01/ 
 diy.html 

5.19 ขวดพลาสติกแปลงรางเปนร้ัวบาน 
และล้ินชักเก็บของในบาน 

http://www.nonvisual.com/2016/01/ 
 diy.html 

5.20  บานท่ีตกแตงดวยฝาขวด น้ํา
ดื่มพลาสติก 

http://www.bareo-isyss.com/design-
 tips/161-diy-plastic-bottles.
 html 

5.21  เบาะรองนั่งจากเศษผา http://p-dit.com/2013/12/08/3610/ 
5.22  กระถางตนไมจากเศษผา http://p-dit.com/2016/08/09/8015/ 
5.23 
5.24  

พรมเช็ดเทาจากเส้ือผาเกา 
หมอนอิงจากกางเกงยีนสเกา 

http://home.kapook.com/view124978.
 html 

5.25  พวงกุญแจจากเศษผา https://sites.google.com/site/fabrickey
 chain/home/phwng-kuycae-
 dxk-thiw-lip-cak-ses-pha 
 

5.26 
 

ตุกตาจากเศษผา http://www.ladysquare.com/forum_p
 osts.asp?TID=133936&PN=2 
 

5.27 
 

เศษไมแปลงรางเปนเคร่ืองประดับ
ตกแตงบาน 

http://www.diy-knight.com/2015/06/ 
 diy-diy_1html 
https://decorationlite.wordpress.com/
 2013/01/18/พาเลทไมเกาๆอยาท้ิง/ 

5.28 กระดาษประเภทตาง ๆ แปลงราง
เปนของใชในบานและ สินคาเพื่อ
จําหนาย 

https://www.iurban.in.th/inspiration/re
 cycle- newspaper-to-coo/ 
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ภาพที่  ช่ือภาพ ที่มา 
5.29 

 
งานประดิษฐเปเปอรมาเชจาก
กระดาษ 

http://www.kruwichan.com/_files_sch
 ool/00000647/activity/0000064
 7_1_20131226-162208.jpg 

5.30 ถุงพลาสติกท่ีนํามาแปลงรางเปนท่ี
รองภาชนะ และใสของ จุกจิก 

http://joobbox.exteen.com/20080807/
 entry 
http://www.babyfancy.com/printer_fri
 endly_posts.asp?TID=56203 
http://home.sanook.com/5577/ 

5.31 
 

ฟูกท่ีถักจากถุงพลาสติก http://www.posttoday.com/social/goo
 dstory/459192 

5.32 รองเทาท่ีถักจากถุงพลาติก http://www.jeab.com/home-living/ 
 how-to/6-diy-plastic-bag-ideas 

5.33 กระเปาท่ีถักจากถุงพลาสติก http://p-dit.com/2013/12/20/3721/ 
5.34 ดอกไมประดิษฐจากถุงพลาสติก http://www.jeab.com/home-living/ 

 how-to/6-diy-plastic-bag-ideas 
5.35 งานศิลปะจากขวดแกว http://www.greenintrend.com/งาน

 อารตจากขยะ ขวดแกว/ 
5.36 โคมไฟจากขวดแกว https://pinperty.com/blog/wine-

 bottle-crafts-412 
5.37 ขวดแกวใชประดับตกแตงผนัง 

บานเพิ่มแสงสวางแทนบล็อกแกว 
http://www.designrulz.com/product-
 design/2012/08/20-ideas-of-
 recycle-wine-bottles/ 

5.38 ร้ัวสวนจากขวดแกว https://benefitsofbeingfit.wordpress.co
 m/2015/03/17/make-use-of-
 you-glass-bottles/ 
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หนวยที่ 6  สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลกัสะเต็มศึกษา 

ภาพที ่ ช่ือภาพ ที่มา 
6.1 เตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี  

Moving Grate  
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_tec
 hnology.pdf 

6.2 ภาพถายแสดงใหเห็นตะกรับ 
ท่ีอยูดานในของเตาเผาม ูลฝอย 

http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_techn
 ology.pdf 

6.3 สวนประกอบของตะกรับท ี่ชวย
ใหม ูลฝอยเกิดการเคล่ือนท่ี 

http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/
 pdf/Incinerator_technology.pdf 

6.4 อากาศท่ีใชในการเผาไหม ท่ีจาย
เขาตามสวนตาง ๆ ของห อง 
เผาไหม  

http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_ 
 technology.pdf 

6.5 ระบบเตาเผาแบบหม ุน http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_techn
 ology.pdf 

6.6 ระบบเตาเผาแบบหมุนท่ีติดตั้ง 
ใชงานจริง 

http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_techn
 ology.pdf 

6.7 เตาเผาแบบฟลูอ ิดไดซเบด http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_techn
 ology.pdf 

6.8 กระบวนการ Pyrolysis & 
Gasification ของ Compact 

Power® 

http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
 kmedweb/pdf/Incinerator_techn
 ology.pdf 

6.9 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบ
ไหลขึ้น (Updraft Gasifier) 

http://www.kobelco/general/illist_haiki
 _03.jpg 

6.10 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบ
ไหลลง (Downdraft gasifier) 

http://biofuelsacademy.org/web_ 
 images/CFBG/CFBG3.jpg 
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ภาพที ่ ช่ือภาพ ที่มา 
6.11 เคร่ืองปฏิกรณแกสซิฟายเออร

แบบไหลขวาง 
(cross draft gasifier) 

http://www.fao.org/docrep/t0512e/T05
 12e13.gif 

6.12 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง 
แบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง 
(Fluid  Bed  Gasifier)     

https://www.andritz.com/pp-
 powergeneration-bfb-gasifer-
 principle.jpg 

6.13 การผลิตพลังงานโดยใชกาซ
ชีวภาพจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุ 
(Landfill Gas to Energy) 

http://s2.thingpic.com/images/qC/KQyi
 G99bQ5YfJYQNTVT2Nkqc.jpeg 

6.14 การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบ
เคร่ืองยนตกาซสันดาปภายใน 

http://www.thaiwaste.com/wp-
 content/uploads/2016/02/23514
 3.jpg 
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คณะผูจัดทําตนฉบับ 
ที่ปรกึษา 
  นายวิเชียรโชติ  โสอุบล   ผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน   รองผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเชี่ยวชาญเนือ้หา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ         อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

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 
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คณะบรรณาธกิาร ตรวจสอบความถูกตองและพิสูจนอกัษร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ  อุนใจ         อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 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  
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