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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

ค ำน ำ 

 ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษานี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 
วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุและการจัดการ
และก าจัดวัสดุ ท่ีใช้แล้ว เนื้อหาความรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการใช้วัสดุ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ ในการจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว 
ในชีวิตประจ าวันของตนเอง และชุมชน  

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



ข 

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

ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้ 
เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 
  2.  วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาชุดวิชา 
เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท ากิจกรรมตามท่ี
ก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 
  3.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิมของ 
ผู้ เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน  
  4.  ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังในชุดวิชา 
และสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
  5.  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้จาก
เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน หากผู้เรียนตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนรู้ 
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 
แล้วกลับมาท ากิจกรรมนั้นใหม ่
 
 



ค 

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

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

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



ง 

โครงสร้างชุดวิชา พว12011 วัสดุศาสตร ์1 
ระดับประถมศึกษา 

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระความรู้พื้นฐาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 1.  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้

และผลกระทบจากการใช้วัสดุ และการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว   
 2.  ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ 

 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

สรุปสาระส าคัญ 

1.  วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบ
กันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล ท้ังนี้ วัสดุ 
ท่ีเราใชห้รือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ คือ วัสดุ-
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์   

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

3.  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมี ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
แยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด  ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
ท้ังภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน แต่เทคโนโลยี
เหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่ค านึงถึงการใช้
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 
 4.  การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสด ุ
ท่ีใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  โดยใช้หลักการ การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ้ า (Reuse) และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชว้ัสด ุ
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มีปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค 
บริโภคของคนท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้วให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  
 

 



ฉ 

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

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

ท่ีได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ 

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

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

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

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
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2.  ประเมินผลรวมผู้เรียน จ านวน 40 คะแนน โดยการทดสอบปลายภาคเรียน  
จ านวน 40 คะแนน 
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หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจําวัน 
 

สาระสําคญั 

วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ที่นํามาใช้ประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล  ทั้งนี้ วัสดุ 
ที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน  สามารถจําแนกประเภทตามแหล่งที่มาของวัสดุ ได้แก่  
วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์   
 
ตัวชีว้ัด 
 1.  อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ได้ 
 2.  จําแนกประเภทของวสัดุได้ 
 3.  บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1.  ความหมายของวัสดุศาสตร์ 
2.  ประเภทของวัสดุ 
3.  ประโยชน์ของวัสดุ 
 

เวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรยีน โดยศึกษาจากเอกสารและส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  จํานวน  10  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวสัดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที่ 1  ความหมายของวัสดุศาสตร์ 

วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ที่นํามาใช้ประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล  
 ทั้งนี้ วัสดุ ที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกตามแหล่งที่มาของ
วัสดุ ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติที่ได้จากส่ิงมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย 
ขนสัตว์ ใยไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติที่ได้จากส่ิงไม่มีชีวิต  เช่น  
ดินเหนียว หินปูน ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก  และ วัสดุสังเคราะห์  ซ่ึงเป็นวัสดุที่เกิดจาก
กระบวนการทางเคมี เช่น พลาสติก  เส้นใยสังเคราะห์  ยางสังเคราะห์  โฟม กระเบ้ือง เป็นต้น 
  
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างวัสดุทีใ่ช้ในชีวิตประจําวัน  

ตัวอย่างวัสดุศาสตร์ที่

ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1  
วัสดุในชีวิตประจําวัน 
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กล่าวโดยสรุป  วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลา
ช้านาน หรืออาจกล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซ่ึงวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบข้ึนจาก
วัสดุทั้งส้ิน และวัสดุแต่ละประเภทจะมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับการ
นําไปใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทงาน  ซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถ
นําไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากข้ึน  
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เรื่องที่ 2  ประเภทของวัสดุ 

ในชีวิตประจําวันมีการนําวัสดุมาทําส่ิงของเคร่ืองใช้มากหมาย เช่น ผ้า ทําเป็นเส้ือ 
กระโปรง ผ้าพันคอ ตุ๊กตา หนัง นํามาทําเป็นกระเป๋า  โซฟา เหล็ก สามารถทํารั้ว  สแตนเลส  
ใช้ทําเป็นหม้อ ช้อมส้อม พลาสติก ใช้ทําดอกไม้ เก้าอ้ี กล่องใส่ของ กล่องดินสอ กล่องสบู่ 
ส่ิงของเครื่องใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน อาจทํามาจากวัสดุชนิดเดียว เช่น ยางลบทําจากยาง 
บางอย่างทํามาจากวัสดุหลายชนิด เช่น กระทะทํามาจากวัสดุ 2 ชนิด คือ สแตนเลสกับพลาสติก 
หรือเหล็กกับไม้ เป็นต้น 

ประเภทของวัสดุ 
วัสดุรอบ ๆ ตัวเราที่ใช้ในชีวิตประจําวัน แบ่งออกตามลักษณะที่มาของวัสดุ ดังนี้ 
วัสดุธรรมชาติ  ได้มาจากส่ิงที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งจากส่ิงมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย 

ขนสัตว์ ใยไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ และจากส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ดินเหนียว  หินปูน  
ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก ซ่ึงอาจนํา มาใช้โดยตรงหรือนํา มาแปรรูป เพ่ือให้เหมาะกับ 
การใช้งาน 

 
 

 

 

ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างวัสดุธรรมชาติ 

 วัสดุสังเคราะห์  เป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น พลาสติก เส้นใย
สังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ โฟม วัสดุทั้งหลายเหล่านี้นํามาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงอาจมี
ปริมาณไม่เพียงพอหรือคุณภาพไม่เหมาะสม 

     
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์ 
         ท่ีมา : http://118.174.133.140 
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มาย เพ่ือ
ไป วัสดุมี
ดุที่มนุษย์
วัสดุจาก
ารนําวัสดุ
สอยด้วย  

มสีมบัติ



ทองค
ฉนวน
ไฟฟ้า
 

 
 
 
 
 
ลําต้น
แบ่งไ
ไม้เนื้

แข็งแ
ไม้สัก
ใช้ทาํ
 
ความ
ได้ไม่
แกะส
เฟอร์
 
 
 
 
 
 

คํา อะลูมิเนยี
นไฟฟ้า เช่น 
ารั่วหรือไฟฟ้
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มหนาแนน่ตํ่
ค่อยดี ทํากา
สลักตกแต่งไ
รน์ิเจอร์ ของ
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 ทําการตัด ห
 ไม้ชิงชัน ไม้
น เครื่องมอื แ

2. ไม้เนื้ออ่อ
า น้ําหนักเบ
ารตัด เล่ือย 
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ลาสติก ใช้ทาํ

  

ตประจําวนั

ที่ได้จากไม้ยืน
ลําต้นก็ได้ เรา
้อแข็ง และ 

ข็ง คือ ไม้ทีม่ี
 หรือเล่ือยได้ย
มม้ะม่วง นิยม
 และเสาบ้าน
อน คือ ไม้ที่
บา รับน้ําหนั
 ไสกบ หรือ 
 ไม้ฉําฉา ไมก้
องใช้ในครัวเรื

ฟฟ้า 
 เช่น ทองแด
ฟ  ส่วนวัสดุที
าอุปกรณ์เพ่ือ

  

น 

นต้น ซ่ึงเจรญิ
าสามารถ
 

มคีวาม
ยาก เช่น 
มนํามา 
น 
มี 
ัก 
 
กะบาก ไม้ยู
รอืน กรอบรู

ภา

 

ดง 
ที่เป็น
อป้องกัน 

  

ญเติบโตสูงก

คาลิปตัส  ไม
รปู ลังใส่ผลไ

าพที่ 1.4  การ

ภาพ
     ท่ีมา

 

กว่า 6 เมตร 

ม้ยางพารา  
ไม้ เป็นต้น 

รเลือกใช้วัสดุ
การใช้งา

พที ่1.5 บ้าน
า : http://www

 อาจได้จาก 

  นิยมนํามาใ

ที่มีสมบัติเหม
าน 

นเรือนไทย 
w.bloggang.co
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ใชท้ํา 

มาะสมกับ 

 
om 



 
กระด
 

 
  
 
 

 
 
 
 
จะผลิ
ต้นยา
วัดคว
กรดน
จับกนั
ทําข้ึน
 
 
 
 
 
 

 
 

ดาษชําระ ถุง

 

ยาง 
เป็นว

ลิตน้ํายางเรีย
างพาราที่พร้
วามสูงจากพื
น้ําส้มผสมกับ
นเป็นก้อนจ
นจากยาง  เ

 
ภ
ที

 
 

กระดาษ 
เป็นวัสดุทีท่ํ
งใส่ของ กล่อ

 
วัสดุที่มนุษย
ยกว่า “ลาเท
ร้อมจะกรีดเ
พ้ืนดิน 150 
บน้ําให้เจือจ
ากนั้นนําไปรี
ช่น ยางรัดข

 
ภาพที่ 1.7  แ
ท่ีมา : http://1

 
 

ภาพที่ 1.

ทาํข้ึนจากไม้
องใส่ของ เป็

ย์ค้นพบประ
ทกซ์” โดยย
เอาน้ํายางนั้น
 เซนติเมตร
จาง เทลงในน
รดีเป็นแผ่น 
ของ ยางลบ 

แผ่นยางที่ได้
18.174.133.14

.6 ผลิตภัณฑ

เนื้ออ่อนใช้ท
ป็นต้น 

โยชน์จากน้ํ
างพารา 1 ต้
นต้องมีความ
ร  น้ํายางที่ก
น้ํายางตามอั
 ผ่ึงให้แห้งแล
 ถุงมือยาง ส

ด้จากต้นยาง
40/ 

ฑ์ที่ได้จากกา

ทําของใช้ต่าง

 

้ายางที่ได้จา
ต้น จะให้น้ํา
มยาวรอบต้น
กรีดได้จะต้อ
อัตราส่วนที่กํ
ล้วนําไปรมค
สายยาง พ้ืนร

พาราและตัว

ารแปรรูปไม้

ง ๆ มากมาย

 

ากต้นยางพา
ยาง นาน 25
นไม่น้อยกว่า
องนํามาทําเ
กําหนดเพ่ือใ
ควันเก็บไว้ ข
รองเท้า 

ัวอย่างผลิตภ

้เป็นกระดาษ

ย เชน่ สมุด 

ารา โดยต้นย
5 – 30 ปี ข
า 50 เซนติเ
เป็นแผ่นโดย
ห้น้ํายางแข็ง
ของใช้หลายอ

ภัณฑ์ที่ทําจา

ษ 
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 หนังสือ 

ยางพารา
ขนาดของ
มตรและ
ยผสมกับ 
งตัว  
อย่าง 

ากยาง 



 
ตัดเย็
กระเ

ป่านน

ถักทอ
ทนท

ความ

ถักทอ

ขนแก
เส้ือกั

 
คือ เน
 
 
 
 
 

 

ผ้าท
เป็นว

ย็บทําเป็นเส้ือ
เป๋า หุ้มเบาะ

 ตัวอ
นุ่น และเส้น

1. เส
อเป็นผ้า จะ
าน ซับน้ําแล

2. เส
เมื่อน

มมันเงา มีผิว
3. เส

อจะได้ผ้าทีม่ี
4. เส

กะ ผ้าที่ถักท
กันหนาว ผ้าพ

 
เส้นใ
ผลิต

นื้อผ้าโปร่ง ซ

ทอหรือสิ่งทอ
วัสดุที่มนุษย์
อผ้าและของ
ะรองนั่ง เป็น
ย่างเส้นใยที่

นใยที่ได้จากส
ส้นใยฝ้าย ได้
ได้ผ้าที่มีเนือ้
ละเหง่ือได้ดี
ส้นใยลินิน ไ
นํามาถักทอท
วเรียบแข็ง ดู
ส้นใยไหม ได้
มคีวามมันเง
ส้นใยจากขน
ทอจากขนสัต
พันคอ 

ใยสังเคราะห
ตด้วยกระบว
 ซักรีดง่าย แ

ภาพที่ 1
 ท่ีมา : htt

อ 
ย์ทําข้ึนจากก
งใช้ต่าง ๆ เช
นต้น 
ทีไ่ด้จากพืช เ
สัตว์ เช่น ขน
ด้จากดอกขอ
อนุ่มผิวของผ้
  
ด้จากเปลือก
ทําเป็นผ้าจะ
ดูดซับน้ําได้ดี
ด้จากรังไหม
า อ่อนนุ่ม ค
นสัตว์ ได้จาก
ตว์จะดูดซับค

ห์ 
นการทางเค

แห้งเร็ว ไมค่อ่

1.9 ผลิตภัณ
tp://www.ide

การป่ันเส้นใย
ช่น ผ้าห่ม ผ้

 เช่น ฝ้าย ลินิ
นแกะ ใยไหม
องต้นฝ้าย เมื
ผ้าจะเรียบเนี

กของต้นลินนิ
ะได้ผ้าที่มี 
ดี แต่ยับง่ายแ
ที่ตัวอ่อนขอ
คงรูปร่างได้ดี
กสัตว์ เช่น แ
ความชื้นได้ดี

คมี เช่น โพลี
อยยับ 

ณฑ์จากผ้าใยส
asquareshop

 

ยให้เป็นเส้น
้าคลุมเตียง 

นนิ ปอ 
ม 
มื่อนํามา
นยีน 

น  

และรีดให้เรี
องผีเส้ือไหมส
ดีไม่ยับง่าย ดู
แกะ แพะ กร
ดีและให้ควา

เอสเตอร์ ไน

สังเคราะห์โพ
.com 

ภาพ
ท่ีมา 

และถักทอเป็
 ผ้าเช็ดหน้า 

ยบยาก 
สร้างข้ึน เมือ่
 ดูดความชื้นไ
ระต่าย แต่ที่
มอบอุ่น มกั

นลอน เรยอน

พลีเอสเตอร์

พที ่1.8 ดอก
 : http://puec

ป็นผ้า เพ่ือน
 ผ้าม่าน ถุงใ

อนํามากรอแ
ได้ดี 
ทีผ่ลิตได้มากท
กใช้ตัดเย็บทาํ

น มีสมบัติคล

 

กของต้นฝ้าย
chkaset.com 
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นําไป  
ใส่ของ 

และ 

ที่สุดคือ
าเป็น

ล้ายกัน
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 ดินเผา 
 เป็นวัสดุที่ทําข้ึนจากดินเหนียวเม่ือผสมเข้ากันกับน้ําจะทําให้ดินมีความเหนียว และ
สามารถป้ันเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แจกัน ไห โอ่ง กระถาง เรียกว่า เครื่องป้ันดินเผา 
จากนั้นนําดินที่ป้ันเสร็จไปตากแดดให้แห้งแล้วนําเข้าเตาเผาจะได้เครื่องป้ันดินเผาที่มีความแข็ง
และทนทาน 
 
 
 
 
                

ภาพที่  1.10 เครื่องป้ันดินเผา 
 
 แก้ว 
 เป็นวัสดุที่ผลิตข้ึนจากกระบวนการอุตสาหกรรมจากส่วนผสมของทราย 63% 
หินปูน 15% และสารโซดาแอช 20% นําเข้าเตาหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส
ส่วนผสมจะหลอมรวมกนัเป็นแก้วเหลว จากน้ันส่งไปยังเครื่องข้ึนรูปเพ่ือทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น 
 1. ทําภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้วน้ํา ขวดโหล จาน  
ชาม ถ้วย 

 2. ทําเป็นแผ่นกระจกใส กระจกฝ้าหรอืกระจกเงา  
นําไปติดที่บานหน้าต่าง ผนังกั้นห้อง ใช้เป็นส่วนประกอบของ 
เครื่องเรือน  เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางกระจกส่องหน้า กระจกรถยนต์ 
 3. ทําเป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น 
โคมไฟระย้า พวงกุญแจ ของที่ระลึก 

 4. ใช้เป็นส่วนประกอบของหลอดไฟ  
จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ แว่นตา แว่นขยาย 
เลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าปัดนาฬิกา 

                                                
 

ภาพที ่1.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากแกว้ 
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โลหะ 

 เป็นวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนประกอบอยู่ในหินและแร่  โลหะมีหลายชนิด เช่น เหล็ก 
ทองแดง ทองคํา เงิน เป็นต้น 
 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโลหะ 

1. เหล็ก อะลูมิเนียม ใชท้ําภาชนะหุงต้ม เช่น หม้อ กระทะ มดี 
2. เหล็กเมื่อนําไปผสมกับคาร์บอนจะได้เหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมากกวา่เหล็ก

บริสุทธิ์ใช้ทําวัสดุก่อสร้าง ใบเล่ือย ตะไบเหล็ก ดอกสว่าน 
3. ทองแดง ใช้ทําสายไฟ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ 

เนื่องจากนําไฟฟ้าได้ดี  
4. เงิน ทองคํา ทองคําขาว ใช้ทําเครื่องประดับ เช่น แหวน กําไล ต่างหู สร้อยคอ 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.12 ประโยชน์จากโลหะ 
ท่ีมา : http://118.174.133.140/ 
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พลาสติก 
เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ข้ึนจากนํ้ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ  เมื่อพลาสติกได้รับ 

ความร้อนจะอ่อนตัว และเม่ือเย็นจะแข็งตัวและคงรูปร่างได้ ทําให้สามารถหล่อพลาสติกให้เป็น 
รูปร่างต่าง ๆ ได้ และถูกใช้ทําส่ิงของต่าง ๆ มากมาย เช่น ขวดน้าํ ถังน้ํา ขันน้ํา กล่องใส่ของ 
ถุงใส่อาหาร เส้ือกันฝน ของเล่น ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.13 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 
 
 

 กล่าวโดยสรปุ  วัสดุคือส่ิงที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เกิดข้ึนได้เองตามธรรมชาติและมนุษย์
สังเคราะห์ข้ึน  วัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน  การศกึษาท่ีเกี่ยวข้องกบั
สมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ทําให้สามารถเลือกวัสดุและนําวัสดุเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย  

 
 
 
  
 หลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 1 จบแล้ว ให้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ แล้วทาํกิจกรรมการเรียนหนว่ยที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรยีนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีครูผู้สอนกําหนด  

 

กิจกรรมท้ายหน่วยท่ี 1 
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หน่วยที่ 2 สมบัติของวัสดุ 
 

สาระสําคญั 
วัสดุแต่ละชนิดที่นํามาทําเป็นส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางอย่างทําจากวัสดุชนิด

เดียวกัน บางอย่างทําจากวัสดุต่างชนิดกัน  ซ่ึงวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน
และมีสมบัติบางอย่างท่ีแตกต่างกัน  การศึกษาสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดประกอบด้วย ความแข็ง  
ความเหนียว ความยืดหยุ่น การนําความร้อน การนําไฟฟ้าและความหนาแน่นของวัสดุ  
การศึกษาสมบัติของวัสดุ ดังกล่าวทําให้สามารถนําวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
กับการใช้งาน   

 
ตัวชีว้ัด 

1.  อธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ 
2.  ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ 

 
ขอบขา่ยเนื้อหา 

1. ความแข็ง 
2. ความเหนียว 
3. ความยืดหยุน่ 
4. การนําความร้อน  
5. การนําไฟฟ้า 
6. ความหนาแน่น  

 

เวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรยีน โดยศึกษาจากเอกสารและส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  จํานวน  30  ชั่วโมง 
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สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวสัดุศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 2.  วีดีทัศน์ทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 4.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
 5.  ชุดวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
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เรื่องที่ 1  ความแข็ง 

ความแข็ง หมายถึง ความทนทานต่อการตัด และการขูดขีดของวัสดุ 
ความแข็งเป็นสมบัติที่แสดงถึงความทนทานของวัสดุต่อการถูกกระทําหรือถูกขูดขีด 

เมื่อนําวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้าวัสดุมีความแข็งต่างกันจะทําให้เกิดรอย วัสดุที่มี
ความแข็งมาก จะสามารถทนทานต่อการขีดข่วนได้มาก และเม่ือถูกขีดข่วนจะไม่เกิดรอย 
บนวัสดุชนิดนั้น เช่น ตะปูกับไม้ เมื่อเราเอาตะปูไปขูดกับไม้ จะพบว่า ไม้เกิดรอย นั้นแสดงว่า 
วัสดุใดท่ีเกิดรอยจะมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ไม่เกิดรอย แสดงว่า ตะปูมีความแข็งมากกว่าไม้ 

 กล่าวโดยสรุป  เมื่อนําวัสดุชนิดหนึ่งขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้า 
1. วัสดุที่ถูกขูดเกิดรอย แสดงว่า ความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด 
2. วัสดุที่ถูกขูดไม่เกิดรอย แสดงว่า ความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูด 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ไม้มีความแข็งน้อยกว่าเหรยีญ เมื่อถูกขูดจึงเกิดรอย 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 
สมบัติของวัสด ุ
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เรื่องที่ 2  ความเหนียว 

 ความเหนียว หมายถึง ความสามารถในการรับน้ําหนักมากระทําต่อ 1 หน่วย
พ้ืนที่หน้าตัดของวัสดุที่ทําให้วัสดุขาดได้พอดี 
 วัสดุเส้นใหญ่มีพ้ืนที่หน้าตัดมาก จะทนต่อแรงดึงสูงสุดได้มากกว่า วัสดุเส้นเล็กที่มี
พ้ืนที่หน้าตัดน้อย วัสดุเส้นใหญ่จะมีความเหนียวมากกว่าเส้นเล็ก วัสดุที่รับน้ําหนักได้มากจะมี
ความเหนียวมากกว่าวัสดุที่รับน้ําหนักได้น้อย หรือกล่าวได้ว่า ความเหนียวเป็นลักษณะของวัสดุ
ที่ดึงขาดยาก ไม่ขาดง่ายเมื่อต้องรับแรง หรือน้ําหนักมาก ๆ หรือไม่ขาดเมื่อถูก ดึง ยืด ทุบ ตี 
เพ่ือให้เปล่ียนรูปร่างไปจากเดิม 
 ความเหนียว จึงเป็นสมบัติประการหนึ่งของวัสดุที่สามารถรับแรงหรือน้ําหนักที่มา
กระทําได้มากและสามารถนํามาเปล่ียนรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของการนํามาใช้
ประโยชน์ เช่น การใช้เส้นเอ็นทําสายเบ็ดตกปลา เพราะมีความเหนียวมากสามารถทนแรงดึง
หรือรับน้ําหนักของปลาได้   
 ดินน้ํามันและดินเหนียวสามารถนํามาเปลี่ยนรูปร่างโดยการนํามาป้ันเป็นก้อนกลม 
ทุบให้เป็นแผ่นแบน ๆ และดึงยืดให้เป็นเส้นยาว ๆ ได้ แต่ดินทรายไม่สามารถนํามาป้ัน        
เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ แสดงว่า ดินน้ํามนัและดินเหนียวมีสมบัติด้านความเหนียว แต่ดินทรายไม่มี
ความเหนียว และเน่ืองจากดินเหนียวเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในบางท้องถ่ิน จึงนิยมนํามาป้ัน      
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น โอ่ง กระถาง ก้อนอิฐ 
 
 

                              
 
 

ภาพที่ 2.2  ผลิตภัณฑ์จากดินเหนียว 
                                 

 การนําดินเหนียวมาป้ันเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อข้ึนรูปดินเหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ตาม
ต้องการแล้ว จึงนํามาตกแต่งรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง จากน้ันก็นําเข้าเตาเผา เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
คงรูป  
 



 
เช่น 
นํามา
ที่นิย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เช่น 
ความ
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

นอก
 ทองคํา เงิน
าตีแผ่ให้เป็น
มนํามาทําเป็

ภาพที

 
ส่วน

 กระทะ หม้
มทนทาน แล

 
 

กจากดินเหนี
น เหล็ก ดีบุก
นแผ่นหรือรดี
ป็นเครื่องปร

ที ่2.3  ส่ิงขอ

นอลูมิเนียม 
ม้อ กะละมัง 
ละไม่เป็นสนิ

ภาพที่ 2

นยีวแล้ว วัสด
ก การเปล่ีย
ดให้เป็นเส้นไ
ะดับชนิดต่า

องเครื่องใช้แ
ท่ีมา 

 และสแตนเล
 มีด ช้อน ส้

นมิ 

2.4  เครื่องค
ท่ีมา : h

ดุอีกชนิดหนึ่
ยนรูปโลหะต้
ได้  โดยไม่แ
าง ๆ เช่น สร้

และเครื่องปร
: http://raanm

ลส เป็นโลห
ส้อม  เครื่อง

 

รัวที่ทาํจากอ
 http://118.17

งที่มีสมบัติค
ต้องใช้ความ
ตกเป็นผงหรื
รอ้ย แหวน ก

ระดับที่ทํามา
mon.com 

หะที่นิยมนําม
งครัวที่ทําจา

อลูมิเนียมแล
4.133.140/ 

ความเหนียว 
ร้อน เมื่อโล
รอืหัก ทองค
 กําไล ต่างหู 

าจากเงิน แล

มาผลิตเป็น
ากอลูมิเนียม

ละสแตนเลส

 ก็คือโลหะต
ลหะร้อน จึง
คํา และเงินเ
    

ละทองคํา   

อุปกรณ์ในค
มและสแตน

ส 
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ต่าง ๆ 
สามารถ
ป็นโลหะ

 

ครัวเรือน 
นเลสจะมี



 
ส่ิงขอ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จึงขา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอก
อง เนื่องจาก

 

กล่า
าด จะมีความ

กจากน้ีเรายัง
กโซ่มีความเห

ภาพที ่

วโดยสรุป วั
มเหนียวมาก

งใช้เชือกลาก
หนียวมากกว

 2.5 วสัดุที่ใช
ท่ีมา : h

วัสดุแต่ละชนิ
กกว่าวัสดุที่รั

กส่ิงของแต่ใ
ว่าเชือกจึงใช้

ช้ประโยชน์จ
 http://118.17

นิดมีความเห
รบัน้ําหนักได้

ในการยกขอ
ชย้กของที่มมี

จากสมบัติคว
4.133.140/ 

หนียวไม่เท่า
ด้น้อยแล้วขา

องที่มีมวลมา
มวลมากได้ดี

วามเหนียว 

กัน วัสดุที่รับ
าด 

าก ๆ นิยมใช้
ดีกว่าเชือก 

 

บน้ําหนักได้
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ช้โซ่ดึงยก

้มากแล้ว



เรื่อง

 
หลังจ
 
กระท
ไม่เท
เกินไ
 
ออก
ยางยื
หยุดอ
แผ่นพ
 

 
 
เกิดก
วัสดุก
กลับส
 

งที่ 3  ควา

ควา
จากแรงที่มา

ควา
ทําที่ทําให้เป
ท่ากัน  บางช
ปก็หมดสภา

วัสดุที
แรง วัสดุนั้น
ยืด ฟองน้ํา แ
ออกแรง วัส
พลาสติก กร

 
 
 

 
 
 

  

จาก
การยุบตัว แต
กลับสู่สภาพ
สู่สภาพเดิม 

มยืดหยุ่น 

มยืดหยุ่น 
ากระทําต่อวั
มยืดหยุ่นเป็
ปล่ียนรูปร่าง
ชนิดออกแร
าพยืดหยุ่นได
ที่ถูกแรงกระ
นจะกลับคืน
และวัสดุที่เร
สดุไม่คืนสภา
ระดาษ 

(ก

(ข

ภาพที่ 2.6 

ภาพ 2.6 ข
ต่เมื่อหยุดออ
พเดิม แสดงว
 แสดงว่า วสั

 

 หมายถึง ลั
ัตถุหยุดกระ
นสมบัติของ
งไป เช่น กา
รงมาก ๆ แต
ด้ 
ทําแล้วสาม

นสู่สภาพเดิม
ราออกแรงก
าพเดิม เราเรี

) 

) 

 แสดงการเป

ขณะออกแร
อกแรงกระท
ว่า วัสดุนั้นมี
สดุนั้นไม่มีสภ

ลักษณะท่ีวัต
ะทําต่อวัตถุนั้
งวัสดุที่สามา
ารดึง บีบหรื
ต่สภาพยืดห

มารถเปล่ียน
ม เรียกว่า วัส
ระทําแล้ว วั
รียกวัสดุนั้นว

 

 

     

ปรียบเทียบก

งกระทําต่อฟ
ทํา ฟองนํ้าจ
มีสภาพยืดหย
ภาพยืดหยุ่น

ตถุนั้นสามา
นัน้ 
ารถกลับคืนส
รือกระแทก
หยุ่นยังคงอย

รูปร่างหรือข
ัสดุนั้นมีสภา

 วัสดุเกิดการ
ว่า วัสดุไม่มี

การออกแรง

ฟองน้ํา และ
ะเปล่ียนรูปร
ยุ่น  ดินน้ํามั
 

ารถกลับคืน

สู่สภาพเดิมไ
 วัสดุแต่ละ
ยู่ แต่บางชนิ

ขนาดของวัส
าพความยืด
เปล่ียนรูปร่า

มีความยืดหยุ

(ค) 

(ง) 

งกระทําต่อวั

ะดินน้ํามัน จ
ร่างและเม่ือ
มันเมื่อหยุดอ

นรูปร่างทร

ได้ หลังจาก
ชนิดมีความ
นิดเมื่อออก

สดุ และเมื่อ
หยุ่น เช่น ถุ
างหรือขนาด
ย่น เช่น ดินน

ัสดุ 

 จะพบว่า วัส
หยุดออกแร
ออกแรงกระ
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รงเดิมได้ 

หยุดแรง
มยืดหยุ่น    
แรงมาก

อเราหยุด
ถุงมือยาง 
ด แต่เมื่อ
น้ํามัน ไม้ 

สดุทั้งสอง
รงกระทํา 
ะทําจะไม่
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 การนําความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ด้านความยืดหยุ่น มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ได้แก่ 
  ยาง  นํามาทํายางรถยนต์ ช่วยลดแรงส่ันสะเทือนขณะรถยนต์ถูกขับเคล่ือนไป 
  ฟองนํ้า  นํามาทําเบาะเก้าอ้ี ชุดรับแขก หรือที่นอน ทําให้นั่งนอน รู้สึกนุ่มสบาย 
  ลวดสปริง  ถูกประดิษฐ์ให้ยืดหยุ่น ใช้ประกอบของใช้ได้หลายอย่าง เช่น  
ที่นอนสปริง เก้าอ้ีเบาะสปริง ปากกาลูกล่ืน ที่เย็บกระดาษ ไฟฉาย เป็นต้น 
  

  
 
 

 
 
 
 
 ภาพที่ 2.7  ตัวอย่างวัสดุที่มีสมบัติด้านความยืดหยุ่นในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

เรื่องที่ 4  การนําความร้อน 

 การนําความร้อน หมายถึง การถ่ายเทพลังงานความร้อนจากอนุภาคหนึ่งสู่อนุภาค
หนึ่ง และถ่ายทอดกันไปเรื่อย ๆ ภายในเน้ือของวัตถุ 
 การนําความร้อน เป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานความร้อนสามารถ ถ่ายโอนผ่านวัสดุ
นั้นได้  ซ่ึงวัสดุแต่ละชนิดสามารถนําความร้อนได้แตกต่างกันและบางชนิดไม่นําความร้อน  วัสดุ
ที่นําความร้อนได้ดีจะถ่ายเทพลังงานความร้อนได้เร็ว และมาก เมื่อวัสดุชนิดนั้นได้รับความร้อน
ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะถ่ายโอนความร้อนไปสู่บริเวณอ่ืนด้วย   

การจําแนกสมบัติการนําความร้อนของวัสดุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
ตัวนําความร้อน และฉนวนความร้อน 

1. ตัวนําความร้อน  หมายถึง  วัสดุที่ความร้อนผ่านได้ดี  ส่วนใหญ่เป็นโลหะ เช่น 
เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน ทอง ทองแดง นิยมนํามาใช้ทําภาชนะหุงข้าว เช่น หม้อ กาต้มน้ํา 
กระทะ  

2. ฉนวนความร้อน หมายถึง วัสดุที่ไม่นําความร้อนหรือนําความร้อนน้อย ส่วนใหญ่
เป็นอโลหะ เช่น ผ้า ไม้ ยาง พลาสติก กระเบ้ือง นิยมนํามาทํา ด้ามตะหลิว ด้ามหม้อ หูหม้อ   
ที่จับหม้อ เพ่ือป้องกันความร้อน 
 

 
 
        
 
 
   
   
  

ภาพที่ 2.8 กลไกการถ่ายเทความร้อน 
ท่ีมา : http://www.lesa.biz/ 

ภาพที่ 2.9  การใช้ประโยชน์จากสมบัติ   
การนําความร้อนของวัสดุ 

ฉนวนความรอ้น 

ตัวนําความร้อน 



เรื่อง

บางช
ในกา

ได้แก
มาทํา
เป็นต้

ต่าง 

ฉนวน
ที่ป้อ
เนื่อง
 

ต้องอ
ไฟฟ้า

ท่ีม

งที่ 5  การน

การน
วัสดุ

ชนิดไม่ยอมใ
ารผลิตอุปกร

สมบั
1. วั

ก่ วัสดุประเภ
าอุปกรณ์เค
ต้น 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพ
ๆ เพ่ือใช้ในชี

 

2. วั
นไฟฟ้า ได้แ
งกันไฟฟ้าดู

งจากไม่นําไฟ

กล่า
อาศัยความรู้
าที่แตกต่างกั

 

มา : http://ww

นําไฟฟ้า  

นําไฟฟ้า หม
บางชนิดมีส
ให้กระแสไฟ
รณ์ต่าง ๆ ได้
บัติการนําไฟ
ัสดุที่นําไฟฟ้
ภทโลหะต่า
รื่องใช้ไฟฟ้า

พที ่2.10 การ
ชวีิตประจําวั

วัสดุที่ ไม่นํา
ก่ วัสดุที่ไมใ่
ดูด หรือไฟฟ้
ฟฟ้าจึงปลอด

วโดยสรุป  
รู้ด้านสมบัติ
กัน เพ่ือความ

ww.atom.rmu

 

มายถึง สมบั
สมบัติในการ
ฟฟ้าไหลผ่าน
ด้ 
ฟ้าของวัสดุ 
ฟ้า คือ วัสดุ
ง ๆ เช่น ทอ
า เช่น ทองแ

รนําความรู้เ ื
วัน 

าไฟฟ้า คือ 
ใช่โลหะ เชน่
ฟ้ารั่ว เช่น พ
ดภัย ในการใ

 การเลือกวัส
การนําไฟฟ้า
มสะดวกและ

utphysics.com

ัติในการยอม
รนําไฟฟ้า คื
นได้  เราจึงส

 แบ่งออกเป็
ที่ยอมให้กร
องแดง เงิน 
แดงนําไฟฟ้า

รื่องสมบัติก

 วัสดุที่ ไม่ย
น พลาสติก ไ
พลาสติก นํา
ใช้งาน 

สดุที่ใช้ในกา
าของวัสดุมา
ะความปลอด

m 

มให้ประจุไฟ
อ ยอมให้กร
สามารถนําส

น 
ระแสไฟฟ้าไ
 เหล็ก อะลู
าได้ดี  จึงนํา

ารนําไฟฟ้าข

ยอมให้กระ
ไม้ แก้ว จึงมี
ามาทําที่หุ้ม

ารผลิตอุปกร
าใช้ เนื่องจา
ดภัยในการใ

ท่ีมา : ht

ฟฟ้าหรือกระ
ระแสไฟฟ้าไ
สมบัติการนํา

ไหลผ่านได้ 
มิเนียม จึงมี
ามาใช้ทําสา

ของวัสดุมาใช

แสไฟฟ้าไห
ีการนําวัสดุเ
ปล๊ักไฟฟ้า 

รณ์ต่าง ๆ ห
ากวัสดุแต่ละ
ใช้งาน 

ttp://www.sci

ะแสไฟฟ้าไหล
ไหลผ่านได้ดี
าไฟฟ้าของวั

 เรียกว่า ตัว
มีการนําโลห
ายไฟฟ้า ไส้ห

ช้ในการผลติ

หลผ่านได้ 
เหล่านี้มาทํา
 สวิตซ์ไฟฟ้า

หรือทําอุปกร
ะชนิดมีสมบั

i-mfgr.com 
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ลผ่านได้  
ดี แต่วัสดุ
วัสดุมาใช้

นําไฟฟ้า 
หะต่าง ๆ   
หลอดไฟ    

ตอุปกรณ์

 เรียกว่า 
าอุปกรณ์
า เป็นต้น 

รณ์ไฟฟ้า
บัติการนํา
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เรื่องที่ 6  ความหนาแน่น 

ความหนาแน่นของวัสดุ คือ ค่าที่บอกมวลของวัตถุ 1 หน่วยปริมาตร  หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ถ้าวัสดุมีปริมาตรเท่ากัน วัสดุที่มีมวลมากจะมีความหนาแน่นมากกว่าวัสดุที่มีมวล
น้อย  ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะของสารหรือวัสดุแต่ละชนิด แม้วัสดุนั้น จะมีขนาดเท่ากัน 
แต่ทําจากวัสดุแตกต่างกัน ก็จะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน 

 

สามารถเขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 

 

 

(ความหนาแน่นมีหน่วยท่ีอยู่ในรูปของมวลต่อปริมาตร เช่น  
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) 

 
การหาปริมาตรของวัตถุท่ีมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามารถใช้สูตรการคํานวณ ดังนี้ 

ปริมาตรทรงสี่เหล่ียม = กว้าง x ยาว x สูง 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 แสดงการหาปริมาตรทรงสี่เหล่ียม 
 

      
 

 
 

 

ความหนาแน่น =    มวล 
                       ปริมาตร 

ค่ามวลมีหน่วย เช่น กรัม 

ปริมาตรมีหน่วย เช่น ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

กว้าง x ยาว x สูง = ปริมาตรของวัตถุ  สูง 

  ยาว 
กว้าง 
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การหาความหนาแน่นของวัตถุท่ีไม่เป็นทรงเรขาคณิต   
สามารถหาค่าความหนาแน่น  โดยใช้วิธีการแทนที่น้ําในถ้วยยูรีกา  แล้ววัดปริมาตร

ของนํ้าที่ล้นออกมา โดยปริมาตรของน้ําที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั้น แล้วนํา
ปริมาตรท่ีหาได้นี้ไปหามวลของวัตถุ  

 

 

ภาพที่ 2.12 วิธีการหาปรมิาตรของวัตถุที่ไม่เป็นทรงเรขาคณิต 
ท่ีมา : หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองสมบัติของวัสดุ หน้าท่ี 61 

 

สรุปการหาความหนาแนน่ของวัสดุท่ีแน่นอน จากความสัมพนัธ์ ดังนี้ 

ความหนาแน่น  =     มวล 
      ปริมาตร 

 

จากสมการความสัมพันธ์        
มวล  คือ  ปริมาณเนื้อของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม มวลจะมีค่าคงที่เสมอ 
น้ําหนัก   คือ  แรงดึงดูดของโลกท่ีกระทําต่อมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น นิวตัน  
**น้ําหนัก (นิวตัน)  = มวล (กิโลกรัม)  x แรงโน้มถ่วงโลก (นิวตัน/กิโลกรัม) 
 

ปริมาตร  หาได้ดังนี้   
-  ถ้าหาปริมาตรของแข็ง จะหาโดยการแทนท่ีน้ํา หรือ ถ้าเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉากใช้สูตรน้ี   
ปริมาตร = กว้าง X ยาว X สูง 

-  ถ้าเป็นของเหลว  โดยใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรแล้วอ่านค่าที่ได้ 
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ตัวอย่างการหาความหนาแน่น 
โจทย์   แท่งไม้ มีมวล 30 กรัม และมีปริมาตร 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
วิธีคิด 
ความหนาแน่นของแท่งไม้  =    มวลของแท่งไม้ (กรัม)  

     ปริมาตรของแท่งไม้ (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 =        30  กรัม 
         15 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 =   2   กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ดังนั้น ความหนาแน่นของแท่งไม้ =  2  กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร 
หมายความว่า  แท่งไม้ที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีมวล เท่ากับ 2 กรัม 

 

 

 
  
 หลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 2 จบแล้ว ขอให้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ แล้วทาํกิจกรรมการเรียนหนว่ยที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรยีนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีผู้สอนกําหนด  
 

 แนะนําแหลง่เรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต 

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

 นําไฟฟ้าของวัสดุ วิทยาศาสตร์ ป. 5 
 https://www.youtube.com/watch?v=xUI5Dxwk1xM   

 
 

  

กิจกรรมท้ายหน่วยท่ี 2 
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หน่วยที่ 3 การเลือกใช้และผลกระทบจาการใช้วัสดุ 
 

สาระสําคญั 
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยมี ฉลากส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
แยกผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้ง
ภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน แต่เทคโนโลยี
เหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่คํานึงถึงการใช้
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 

 

ตัวชีว้ัด 
1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้ 
2. อธิบายแนวทางการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจําวันได้ 
3. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
4.  อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจําวันได้ 
5.  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจําวัน 
 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. การเลือกใช้วสัดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
2. ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจําวัน 
 

เวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรยีน โดยศึกษาจากเอกสารและส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  จํานวน  20  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวสัดุศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที่ 1  การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือส่ิงของเครื่องใช้มากมาย 
หลายชนิด ทําให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบายมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์หลายด้าน เช่น ทําให้เกิดมลภาวะ ทําลายสภาพแวดล้อม ปัญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์  
ซ่ึงการแก้ปัญหานอกจากจะใช้กระบวนการเทคโนโลยี โดยการหาวิธีใหม่ ๆ แล้ว ทุกคนควร 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เป็นต้น 
 ส่ิงของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใช้ที่ผลิตจาก
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม โดยเริ่มต้ังแต่
กระบวนการออกแบบจนกระท่ังกระบวนการผลิต ได้แก่ 

1)  วิธีการผลิตโดยการใช้วัสดุที่ส้ินเปลืองให้น้อยท่ีสุด 
2) วิธีการผลิตโดยใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืน เช่น ลดการใช้

ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น หรือหลีกเล่ียงวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
3)  ก่อนการผลิตจะต้องศึกษาว่าผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคจะนําไปใช้ในสถานการณ์ใด 

หรือภาวะการณ์ใด เพ่ือจะนําไปเป็นข้อมูลในการผลิต 
4)  การออกแบบการผลิตจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงผลเสียที่จะ

กระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 3 
การเลือกใช้และผลกระทบจาการใช้วัสดุ 
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ประเทศไทย
ษ์ส่ิงแวดล้อ

เครื่องด่ืมแล
นการบริโภค

3.1 สัญลักษณ

อการประเมินสํา
ยว กรมส่งเสริม
วดล้อม หน้า 1
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ระทบต่อ
เครื่องมือ
ให้ข้อมูล
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ลิตภัณฑ์
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านักงาน 
มคุณภาพ   
15 
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ร์ 5 ประหยัด
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ฉลากประหย

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

ฉลากประหย
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ย่างเช่น เค ื
หน่วยของอ
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ยบกับเครื่อ
น่วยจะได้คว
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ดไฟฟ้าประม

จุบันการไฟฟ้
ยัดไฟฟ้าเบอ

  เครื่องรับโท
  กระติกน้ําร้
  เครื่องปรับ
  บัลลาสต์อิเ
  พัดลมชนิด
  หลอดคอม
  โคมไฟประ
  โคมไฟฟ้าสํ
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ยัดไฟเบอร ์5
สดงประสิทธิ
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อุปกรณ์ไฟ
ด้ความเย็นไม
องปรับอากา
ามเย็น ประ
า ถ้าใช้เครื่อ
มาณ 35% 

ฟ้าฝ่ายผลิตได
อร ์5 ให้แก่ ผ

ทรทัศน์  
รอ้นไฟฟ้า  
อากาศ 
เล็กทรอนิกส์
ต้ังโต๊ะ ต้ังพ้ื
แพคตะเกียบ
สิทธิภาพสูง

สําหรับหลอด
้าอุ่นไฟฟ้า 

5  
ธิภาพอุปกร
ากาศที่มีปริ
ฟ้าที่ ได้รับ
ม่น้อยกว่า 1
าศปกติโดย
ะมาณ 7,00
งปรับอากาศ

ด้ดําเนินการ
ผลิตภัณฑ์ต่า

 

ส์ T5  
ื้น ติดผนัง  
บ  
ง  
ดผอม 

ณ์ 
ริมาณ
ฉลาก
0,600 

ยทั่วไป    
0 - 
ศ 

ร 
าง ๆ 17 ชนิ

10.  จ
11.  ต
12.  บ
13.  ห

 14.  พ
15.  ห
16.  ข
17.  พ

 

ภา
    
ท่ีมา
     
     

นดิ ดังนี้  

จอคอมพิวเต
ตู้เย็น 
บัลลาสต์นิรภ
หลอดผอม  
พัดลมชนิดส
หม้อหุงข้าวไ
ข้าวกล้อง 
พัดลมระบา

 

พที่ 3.2 สัญ
           ประ
า : คู่มือการประ
     กรมส่งเสริม
     หน้า 116 

ตอร์  

ภัย 
 
ส่ายรอบตัว  
ไฟฟ้า  

ยอากาศ 

ญลักษณ์ฉลาก
ะหยัดไฟเบอ
ะเมินสํานักงาน
คุณภาพ  สิ่งแว
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ก 
อร ์5 
สีเขียว  
วดล้อม  



เป็นไ
พลังง
เป็นโ
และอ
ผลิตภ
 
 
 
 
 
 
 
โดยพิ
 
ทดแท
 
 
ลดกา
 
หีบห่
เลือก
 
มีการ
ไม่จํา
 
รักษา

3.  ฉ
 ก

ไปตาม  พระ
งาน โดยได้เ ิ
โครงการนําร
อนุรักษ์พลังง
ภัณฑ์ ได้แก่ 

1. เต
2. อุ
3. ฉ
4. ก

1.3 
 

พิจารณาคุณ
 

ทนได้ วัสดุรี
 
 

ารเกิดของเสี
 

หอบรรจุภัณฑ
กใช้เส้นทางก

 
รปล่อยมลพิ
าเป็น 

 
าง่าย ปรับป

ฉลากประสิท
การเกิดข้ึนข
ะราชบัญญัติ
ริ่มดําเนินกา
ร่องของกรม
งาน สําหรบั
 
ตาหุงต้มในค
ปกรณ์ปรับค

ฉนวนกันควา
ระจกอนุรัก

  แนวทางก
ผู้บริโภค 

สมบัติของผ
1)  ใช้วัสด

รไีซเคิล และ
2)  ใช้วัสด
3)  มีเทคโ

สียจากกระบ
4)  มีระบ

ฑ์ที่ฟุ่มเฟือย
การขนส่งที่ป

5)  ลดผล
ษตํ่าในระหว

6)  มีความ
รุงต่อเติมได้

ทธิภาพสูง   
ของฉลากปร
การส่งเสริม
ารมาต้ังแต่ปี
พัฒนาพลังง

บอุปกรณ์ไม่ใ

ครัวเรือนหรอื
ความเร็วรอบ
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ษ์พลังงาน 

ารเลือกซ้ือสิ
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ะสิทธิภาพสู

มการอนรุักษ์
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งานทดแทน 
ใช้ไฟฟ้า 4 

อเตาแก๊ส 
บมอเตอร์ 
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การเลือกผลิ
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ษ์
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าพที่ 3.3 ฉล
มา : คู่มือการปร
      กรมส่งเสริม
      หน้า 116 

นมิตรต่อส่ิงแ

มพิีษ วัสดุหม

ะเภทของวัสด
ลังงานสะอา

ลิต 
 เช่น ลดการใ
วียนใช้ได้ใหม
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แวดล้อม 

มุนเวียน

ดุน้อย 
าด  

ใช้ 
ม่ได้ และ

านตํ่า  
วนที่ 

แล 

ธิภาพสูง 
นสีเขียว  
แวดล้อม  
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  7)  มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น 
การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถนําสินค้าหรือ
ชิ้นส่วนกลับมาใช้ซํ้า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงาน
กลับคืนมาใช้ได้และมีความปลอดภัยสําหรับการฝังกลบ 

 กล่าวโดยสรุป  การพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมควรพิจารณาว่า
สินค้านั้นส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากในช่วงใดของวัฏจักรชีวิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะก่อ
ผลกระทบมากในช่วงใช้งานมากกว่าในช่วงการผลิต และหากมีการลดผลกระทบในช่วงดังกล่าว
ให้น้อยกว่าสินค้าอ่ืนที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน รวมทั้งประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  
ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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เรื่องที่ 2  ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจําวัน 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน 
เช่น การทํางานบ้าน การคมนาคม การส่ือสาร การแพทย์ การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
เป็นต้น  ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มนุษย์  อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ แต่หลายครั้งเทคโนโลยี
เหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ผลกระทบท่ีจะตามมามีทั้ง     
ความสูญเสียทางด้านส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา ดินเส่ือมสภาพ ส่งกล่ินเหม็นรบกวน 
รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ความ
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาวัสดุที่ใช้แล้ว 
 การทิ้งวัสดุที่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายปะปนกับวัสดุมูลฝอยท่ัวไปอาจเกิดอันตรายหรือ
ทําให้สารอันตรายปนเป้ือนส่ิงแวดล้อมได้ทั้งในระหว่างข้ันตอนการเก็บ ขนและการกําจัด  
การจัดการวัสดุอันตรายไม่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ก่อให้เกิดโรค ระบบนิเวศ 
ถูกทําลาย  เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสังคม   
 

 
 

ภาพที่ 3.4  ผลกระทบจากการท้ิงวัสดุอันตรายปะปนกับวัสดุมูลฝอยในชีวิตประจําวัน  
ท่ีมา : http://www.wangitok.com 

แพรไ่ปในอากาศ 

ปนเปื้อนในดิน

และแหล่งน้าํ 
ต้นไม้และพชื สัตว ์

กลับคืนสู่มนษุย ์

ของเสียอันตรายท่ีท้ิงรวมกับ

ขยะมลฝอยท่ัวไป 
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ผลกระทบจากความเส่ียงต่อการเกิดโรค  การได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปใน
ร่างกาย อาจทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พ้ืนดิน หรือแหล่งน้ํา 
จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําและพืชผัก เม่ือเรานําไปบริโภคจะได้รับสาร
นั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  สารอันตรายบางชนิดนอกจากทําให้เกิดโรค 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว อาจทําให้เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่อนเสียหายของ
วัสดุ เกิดความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพย์สิน 
 จากวงจรดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการไม่คัดแยกวัสดุที่ใช้แล้วประเภทอันตรายออก
จากวัสดุทั่วไป แล้วนําไปทิ้งรวมกัน จะส่งผลกระทบต่อหลายด้านและท้ายท่ีสุดก็จะกลับคืน    
สู่มนุษย์ 
 

 2.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ 
   2.1.1  ความเส่ียงต่อการเกิดโรค  การได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปใน
ร่างกาย อาจทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้  พิษของขยะอันตรายสามารถเข้าสู่
ร่างกายของเราจาก 3 ทาง คือ 
   1)  ทางการหายใจ  โดยการสูดดมเอาไอ ผง หรือละอองสารพิษเข้าสู่
ร่างกาย เช่น สี สารระเหย ไอน้ํามันรถยนต์ 
  2)  ทางปาก  โดยการรับประทานเข้าไปโดยตรง ทั้งต้ังใจและไม่ต้ังใจ 
เช่น สารพิษท่ีปนเป้ือนจากภาชนะใส่อาหาร หรือจากมือ รวมถึงสารพิษที่สะสมอยู่ในผักและ
เนื้อสัตว์ 
  3)  ทางผิวหนัง  โดยการสัมผัสหรือจับต้องสารพิษ  ซ่ึงสามารถซึม 
เข้าสู่ผิวหนังและจะดูดซึมได้มากยิ่งข้ึนหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้ว 
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 ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างวัสดุอันตรายและอาการเจ็บป่วยเมื่อสารพิษเข้าสู่รา่งกาย 
 

 

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน 
 

สารพิษ/สาร
อันตราย 

 

 

อาการ/ผลกระทบต่อสขุภาพ 

ถ่ายไฟฉาย  กระป๋องสี   

 
 

สารแมงกานีส   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายทําให้ปวดศีรษะ 
ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเศร้าประสาทหลอน
เกิดตะคริวกินที่แขน ขา 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  
สารฆ่าแมลง  ถ่านกระดุม 

 
 

สารปรอท   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายเกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง เหงือกบวม อักเสบ 
เลือดออกง่าย กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด
โมโหง่าย 

แบตเตอรี่รถยนต์   
สารฆ่าแมลง  กระป๋อง 

 

สารตะกั่ว   เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  ทําให้ปวดศรีษะ 
อ่อนเพลีย  ตัวซีด ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ 
ความจําเส่ือม 

สเปรย์  น้ํายาย้อมผม  
น้ํายาทาเล็บ  น้ํายาล้างเล็บ  
เครื่องสําอางหมดอายุ   

 

สารระเหย   
แอลกอฮอล์    

เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายเกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนังคัน หรือเห่อ บวมปวดศีรษะ 
หายใจขัด เป็นลม 
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ตัวอย่างผลกระทบของสารพิษอันตรายท่ีมีต่อร่างกายมนุษย์ 

  
ภาพที่ 3.5 แสดงผลกระทบของสารพิษอันตรายท่ีมต่ีอร่างกายมนุษย์ 

   ที่มา : คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย สําหรับเยาวชน หน้า 47 

 
 
 
 
 

 

เบริลเลียม 
เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งหาก
หายใจเข้าไปอย่างต่อเนื่องจะเป็น
โรคท่ีมีผลกับปอด หากสัมผัสจะทํา
ให้เกิดแผลท่ีผิวหนังอย่างรนแรง 
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  2.1.2  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค  
   วัสดุที่ใช้แล้วและของเสีย มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ เนื่องจากการ
ขยายตัวของเมือง  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่าง
หนาแน่น หากใช้วิธีกําจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากน้ันวัสดุ  
ที่ใช้แล้วที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะที่จะเข้ามาทํารัง ขยายพันธุ์ 
เพราะมีทั้งอาหารและท่ีหลบซ่อน  ดังนั้นวัสดุที่ใช้แล้วที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัด   
จึงทําให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซ่ึงเป็นหาหะนํา
โรคมาสู่คน  
  2.1.3  ก่อให้เกิดความรําคาญ  
   การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดก่อให้เกิดกล่ินรบกวน กระจายอยู่
ทั่วไปในชุมชน นอกจากน้ันฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวม การขนถ่าย และการกําจัดแล้ว 
ยังคงเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกล่ินรบกวน สัตว์พาหะนําเช้ือโรค ทัศนวิสัยในการ
ใช้ที่ดินและนํ้าเสียจากนํ้าชะขยะ   
  

 2.2  ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
  วัสดุที่ใช้แล้วเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษของนํ้า มลพิษของดิน และ
มลพิษของอากาศ เนื่องจากวัสดุส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวมหรือไม่นํามากําจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้ง
ค้างไว้ในพ้ืนท่ีของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากวัสดุ 
ที่ใช้แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําเกิดเน่าเสียได้  หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พ้ืนดิน 
หรือแหล่งน้ํา จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําและพืชผัก เมื่อเรานําไป
บริโภคจะได้รับสารนั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ  
  2.2.1  มลพิษทางดิน   
    วัสดุที่ใช้แล้วและของเสียต่าง ๆ ถ้าเราท้ิงลงในดินขยะส่วนใหญ่จะ
สลายตัวให้สารประกอบ อินทรีย์และอนินทรีย์มากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่ก็มีวัสดุบางชนิด  
ที่สลายตัวได้ยาก เช่น ผ้าฝ้าย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก 
แล้วละลายไปตามนํ้า  สะสมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตของเสียที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปะปน   
ทําให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก โลหะหนักที่สําคัญ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียม  ซ่ึงจะมีผลกระทบมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของขยะ ถ้าขยะมี            
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ลหะหนัก
รอินทรีย์
ตกมาชะ    
ของดินได้ 
ทิ้ง  ทําให้
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ด้ อนุมูล
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กิดความ
น ฉะนั้น

มสวยงาม 
 

ณฑ์ เพ่ือ
ยนอกบ้าน 
ยังละเลย

นคว้า
รรม 
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หน่วยที่ 4 การจัดการและกําจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 
 

สาระสําคญั 
 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสดุ 
ที่ใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  โดยใช้หลักการใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซํ้า (Reuse) และผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้วัสดุในปัจจุบัน 
ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้มีปริมาณวัสดุที่ใช้แล้วเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร  ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค บริโภค
ของคนท่ีเริ่มเปล่ียนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม  
 

ตัวชีว้ัด 
1. อธิบายความหมายและวิธกีารจัดการวสัดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R ได้ 
2. อธิบายวธิีการกําจัดและทําลายวัสดุที่ใช้แล้วได้ 
3. บอกระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุที่ใช้แล้วได้ 
4. กําจัดวัสดุที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้ 

   
ขอบขา่ยเนื้อหา 

1.  การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R  
2.  การกําจัดและทําลาย   
 

เวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
 ใช้เวลาเรยีน โดยศึกษาจากเอกสารและส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และรวมกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  จํานวน  20  ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  ชุดวิชาวสัดุศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 2.  ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 
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เรื่องที่ 1  การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R 

 3R เป็นหลักการจัดการวสัดุที่ใช้แล้วเพ่ือลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้ว โดยใช้หลักการ 
ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse)  และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือเป็น
แนวทางปฏบัิติในการลดปริมาณการใช้วัสดุในครัวเรือน โรงเรยีน และชุมชน  ดังนี้ 

 1.  การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือ 
บรรจุภัณฑ์ทีจ่ะสร้างปัญหาขยะ 
  1.1.1 ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย  
รวมทั้งวัสดุทีเ่ป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม  
ถุงพลาสติก หรือวัสดุมีพิษอ่ืน ๆ 
  1.1.2 หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภณัฑ์ห่อหุ้มหลายช้ัน 
  1.1.3 หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
การใช้งานตํ่า 
  1.1.4 ไม่สนบัสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจําหน่ายสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์
ฟุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
  1.1.5 กรณีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประจําบ้านท่ีใช้เป็นประจํา เช่น สบู่ 
ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ให้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณบรรจุมากกว่า เนือ่งจากใช้ 
บรรจุภัณฑ์นอ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัหน่วยนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ 
   

  1.2  เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้  
  1.2.1 เลือกซ้ือสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน
กลับไปบรรจุใหม่ เช่น เครื่องด่ืมชนิดขวดแก้ว  
  1.2.2 เลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้ หรือ 
มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น เครื่องใช้ที่ทําจากพลาสติก 

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

หน่วยที่ 4 
การจัดการและกําจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 
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  1.2.3 เลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภณัฑ์ 
หลังจากการบริโภคของประชาชน 

  
 

ภาพที่ 4.2  การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของหน่วยงานต่าง ๆ 
            ท่ีมา : http://www.bloggang.com 

 
 

 2. ใช้ซํ้า (Reuse) 
  ใช้ซํ้า เป็นหน่ึงในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 
การใช้ซํ้าเป็นการที่เรานําส่ิงต่าง ๆ ที่ใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็น
การลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้วที่จะเกิดข้ึนอีกด้วย ตัวอย่าง
ของการใช้ซํ้า ได้แก่ 
  2.1  เลือกซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ 
ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 

  2.2  ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก     
     2.3  บํารงุรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 
 
 

ภาพที่ 4.3 สัญลักษณ์ Reuse 
ท่ีมา : http://demo10.rpu.ac.th 
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.rpu.ac.th 

e 



 
ในครั
เริ่มที
วัสดุจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่า
รวัเรือน โรงเ
ที่คนในครอบ
จนล้นเมืองก็

ภา

วโดยสรุป  
เรียน และชมุ
บครัว และชั
ก็จะลดน้อยล

าพที่ 4.10 ก
ท่ีม

3R เป็นหล
มชน  หากทุ
ักชวนไปสู่ชุม
ลง ชุมชนแล

การแปรรูปผ
มา : http://ww

 

ลักการจัดกา
ทกุคนมีส่วนร
มชน หมู่บ้า

ละสังคม มีส่ิง

 

ลิตภัณฑ์นํา
ww.bantub.go

ารวัสดุที่ใช้แ
ร่วมในการช่
น และสถาน
งแวดล้อมทีดี่

กลับมาใช้ให
.th 

แล้ว เพ่ือลดป
วยลดปริมา
นที่ทํางาน ปั
ดี และน่าอยู

หม่ 

ปริมาณวัสดุ
ณวัสดุที่ใชแ้
ปัญหาที่เกิดจ
ยู่ยิ่งข้ึน  
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ดุที่ใช้แล้ว 
แล้ว  โดย
จาการใช้



เรื่อง

ความ
ความ
จํานว
ใช้ตะ
ใช้สิน
ทําให้

 
บางช
บางช
แตกต
 

งที่  2  การ

 ปัญ
มสําคัญและ
มรุนแรงมาก
วนประชากร
ะกร้าเวลาไป
นค้าที่มีบรรจ
ห้ปริมาณวัสด

2.1 

ชนิดมีอัตราเร็
ชนิด เช่น แก้
ต่างกัน ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

รกําจัดและ

ญหาที่เกิดข้ึน
ร่วมมือกันแ
กยิ่งข้ึน ทั้งน
ร  ตลอดจนพ
ปจ่ายตลาด 
จุภัณฑ์จําพว
ดุที่ถูกใช้เพ่ิม
  ระยะเวลา

วัสดุแต่ละ
รว็ของการยอ่
้ว ก็ไม่สามาร
 

วัสด ุ

เศษพืชผั

ใบไหม้ 
 

ะการทําลา

นจากวัสดุที
แก้ไข เพราะ
นี้เนื่องจาก
พฤติกรรมกา

 ใช้ใบตองซ่ึง
วกพลาสติก โ
มข้ึนตามไปด้
การย่อยสล

ะชนิดที่ย่อยส
อยสลายตํ่าม
รถย่อยสลาย

ัก 

 

าย 

ที่ใช้แล้วในปั
เป็นปัญหาที
ความเจริญ
ารอุปโภคบริ
งเป็นวัสดุที่ย
โฟม แก้ว ก
ด้วย 
ลายของวัสดุ
สลายได้จะมีอ
มาก  สามารถ
ยได้ อัตราเร็ว

ประเ
ผลิตภั

 
 

วัสดุธรร

 
 

วัสดุธรร

ปัจจุบัน เป็น
ที่เกิดข้ึนในชุ
เติบโตทางด
ริโภคของคน
ย่อยสลายได้
ระดาษ โลห

ด ุ
อัตราเร็วในก
ถย่อยสลายได
วของการย่อย

เภท 
ภัณฑ ์
 
 
รมชาติ 

 
 
รมชาติ 

 

นสาเหตุสําค
ชุมชนทุกระด
ด้านเศรษฐ
นเราเริ่มเปล่ี
้ง่ายห่ออาห

หะ อลูมิเนียม

การย่อยสลาย
ด้เองตามธรร
ยสลายของข

ระยะ
การย่อ

5 วัน – 

 
3 เดื

คัญที่ทุกฝ่า
ดับ และนับว
กิจ การเพ่ิม
ยนไป จากเ
าร แต่ปัจจุบ
ม เพ่ิมข้ึนเรือ่

ยต่างกัน วัสด
รมชาติ แต่วัส
ขยะแต่ละชนิ

ะเวลา 
อยสลาย 
 
 
 1 เดือน 

 

ดือน 
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ยควรให้
วันจะทวี
มข้ึนของ
เดิมที่เคย
บันมีการ
อย ๆ  

ดุ 
สดุ 
นิดมีความ



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   

 

 

 
 

 

กล่องน

วัสด ุ

ผ้าฝ้าย 

เศษกระดา

เปลือกส้ม

ผ้าขนสัต

นมเคลือบพล

 

 
 

าษ 
 

 
 
 
 

 

ม 

 

ว์ 
 

     

ลาสติก 

ประเ
ผลิตภั

 
 

วัสดุธรร

 
 

วัสดุสังเค

 
 

วัสดุธรร

 
 

วัสดุสังเค

 

 
 

วัสดุสังเค

เภท 
ภัณฑ ์
 
 
รมชาติ 

 
คราะห์ 

 

 
 
รมชาติ 

 
 
คราะห์ 

 
 
คราะห์ 

ระยะ
การย่อ

1 - 5

 

2 - 5

6 เดื

1 

5 

ะเวลา 
อยสลาย 
 
 
 เดือน 

 
 เดือน 

 
 
ดือน 

 
 
 ปี 

 
 
 ปี 
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ก

วัสด ุ

เชือก 

ไม้ 

ก้นกรองบุ

 
 
 

รองเท้าหน

กระป๋องอลูมิ

 

หรี่ 

นัง 

ิเนียม 

ประเ
ผลิตภั

 
 

วัสดุสังเค

 
 

วัสดุธรร
 
 

 
 

วัสดุสังเค

 
 

วัสดุสังเค
 

 
วัสดุสังเค

 

เภท 
ภัณฑ ์
 
 
คราะห์ 

 
 
รมชาติ 
 
 

 
 
คราะห์ 

คราะห์ 
 

 
 
คราะห์ 
 

ระยะ
การย่อ

3 - 14

13

12 - 

25 - 

 

80 - 

ะเวลา 
อยสลาย 
 
 

4 เดือน 

 
 

3 ปี 

 
 
 15 ปี 

 
 
 40 ปี 
 

 
100 ปี 
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ผ้าอ้อ
  

วัสด ุ

กระป๋องโล

ถุงพลาสติ

 
ขวดพลาส

อมเด็กชนิดส

 
 
 

โฟม 

ลหะ 

ติก 

ติก 

 

สําเร็จรูป 

 

ประเ
ผลิตภั

 
 

วัสดุสังเค
 

 
 
 

วัสดุสังเค
 

 
วัสดุสังเค

 

 
 

วัสดุสังเค
 

 
วัสดุสังเค

 

เภท 
ภัณฑ ์
 
 
คราะห์ 
 

 
 
คราะห์ 
 

 
คราะห์ 
 

 
 
คราะห์ 
 

 
คราะห์ 
 

ระยะ
การย่อ

10

45

45

50

ไม่ย่อย

ะเวลา 
อยสลาย 
 
 
0 ปี 

 
 
0 ปี 

 
0 ปี 

 
 
0 ปี 

 
ยสลาย 
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วิธี  เ
อย่าง
ทําให้
ใดต้อ

 
      
สัตวแ์
      
 
      
ฝุ่นละ
 
 
 
 

 

ภ

2.2 
 

 เช่น นําไปก
งถูกหลักสุขา
ห้เกิดภาวะเป็
องศึกษารูปแ

 

 
     
และแมลงนํา

     

    
ะออง 

วัสด ุ

ขวดแก้ว

ภาพที่ 4.11 

  การกําจัดว
วิธีการกําจ

กองทิ้งบนพ้ืน
าภิบาล เป็น
ป็นพิษต่อสภ
แบบที่เหมาะ

วิธีการกําจ
(1)  ไม่ทํา

าโรค เช่น  แ
(2)  ไม่ทํา
(3)  ไม่ทํา
(4)  ไม่เป็น

 

 
ว 

 แสดงระยะเ

วัสดุท่ีใชแ้ล้
จัดวัสดุที่ใช้แ
นดิน  นําไป
นต้น การกําจ
ภาพแวดล้อม
ะสม   

จัดวัสดุที่ใชแ้
าให้บริเวณที่
แมลงวัน  ยงุ
าให้เกิดการป
าให้เกิดมลพิษ
นสาเหตุแห่ง

ประเ
ผลิตภั

 
วัสดุสังเค

 

เวลาในการย

้ว 
แล้วที่ใช้ต่อเ
ปทิ้งลงทะเล
จัดวัสดุดังที่ก
ม และมีผลก

แล้วที่ถูกหลัก
กําจัดวัสดุทีใ่
ง และแมลงส
ปนเป้ือนแก่แ
ษต่อส่ิงแวดล
งความรําคา

เภท 
ภัณฑ ์
 
คราะห์ 
 

ย่อยสลายขย

เนื่องกันมาต้ั
ล  เผากลาง
กล่าวมานั้นบ
กระทบต่อสุข

กวิชาการ  ค
ใช้แล้วเป็นแ
สาบ  เป็นต้น
แหล่งน้ําและ
ล้อม  
ญ อันเนื่องม

ระยะ
การย่อ

ไม่มีการเป

ยะแต่ละประ

ต้ังแต่อดีตจน
แจ้ง  เผาใน
บางวิธีเป็นก
ขภาพ ดังนั

 ควรมลัีกษณ
แหล่งอาหาร
น  
ะพ้ืนดิน      

มาจาก กล่ิน

ะเวลา 
อยสลาย 
 

ปล่ียนแปลง 

ะเภท 

นถึงปัจจุบัน 
นเตาเผาและ
การกําจัดที่ไ
นั้นก่อนจะเลื

ณะดังต่อไปนี้ 
ร  แหล่งเพาะ

     

น ควัน ทัศนวิ
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  มีหลาย
ะฝังกลบ
ม่ถูกต้อง
ลือกใช้วิธี

้  
ะพันธุ์

วิสัยและ



 
วิธีกา
วิธีกา
 
 
 
 
 
 

 

ลักษ
ช่วย 
เตา ช
ข้ีเถ้า
 
 
เศษอ
     
กระเ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ารกําจัดขยะ
ารกําจัดวัสดุ

 
 

 

2.2.
     

ณะของวัสดุ
  แต่ถ้าวัสดุมี
ช่วยในการเ
  สามารถนํ

   
  

อาหาร พลาส
   
เบ้ือง เปลือก

ท่ีมา : คู่มื

วิธีการกอง
ะวัสดุที่ใช้แล้
ที่ถูกต้องตา

1  การเผา 
      การเผา
ดุ  ถ้าเป็นวัส
มีความชื้นม
เผาไหม้  กา
ําไปใช้ถมที่ดิ

        การกํา
 1. วั
สติก  หญ้าแ
 2. วั
กหอย ฯลฯ 

มือการกําจัดขย

งทิ้งบนดิน  
ล้วที่ไม่ถูกต้อ
มหลักสุขาภิ

  
าสามารถทํา
สดุประเภทที
ากกว่าร้อยล
ารเผาในเตา
ดินหรือใช้ปร
าจัดวัสดุที่ใช้
ัสดุที่ใช้แล้ว
และไม ้ 
วัสดุที่ใช้แล้ว
 

ภาพ
ยะมูลฝอย แบบ

  การนําไปท้ิ
อง เพราะทําใ
ภิบาล คือ กา

ลายวัสดุได้
ที่ติดไฟง่าย 
ละ 50  เตา
าเผาใช้เนื้อ
ระโยชน์อย่า
ชแ้ล้วด้วยกา
ที่เผาไหม้ได้

วที่เผาไหม้ไม

ที ่4.12 การ
ฝังกลบอย่างถูก

้งทะเล  รวม
ให้เกิดปัญห
ารเผาในเตา

เกือบทุกชนิ
 สามารถใช้เ
เผาต้องเป็น
ที่น้อย  ส่ว
งอ่ืนได้ 
ารเผา สามาร
้  ได้แก่  กร

ม่ได้  ได้แก่  

รเก็บขนวสัดุ
กสุขาภิบาล กรม

มทั้งการเผาก
หาภาวะมลพิ
เผา  และกา

นิด เตาเผามี
เตาเผาชนิด
นชนิดที่ใช้เชื้
นที่เหลือจา

รถแบ่งออกเ
ระดาษ  ผ้าห

  เหล็กหรือโ

ดุที่ใช้แล้ว 
มควบคุมมลพิษ

กลางแจ้ง  ถื
พิษต่อสภาพ
ารฝังกลบ  

หลายชนิดขึ
ที่ไม่ต้องใช้เ
้อเพลิงจําพว
ากการเผาไห

เป็น 2 กลุ่มใ
หรือส่ิงทอ  ผั

ลหะอ่ืน ๆ แ

ษ หน้า 3,9 
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ถือว่าเป็น
แวดล้อม  

ข้ึนอยู่กับ
เชื้อเพลิง
วกน้ํามัน
หม้  เช่น  

ใหญ่ คือ 
 ผัก ผลไม้

 แก้ว  หิน  
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  การกําจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
          เป็นการทําลายวัสดุที่ใช้แล้วด้วยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาที่ได้รับการ

ออกแบบก่อสร้างท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850 - 1,200 องศา
เซลเซียส เ พ่ือให้การทําลายท่ีสมบูรณ์ที่ สุด เนื่องจากความแตกต่างและลักษณะของ
องค์ประกอบของวัสดุแต่ละชนิด  ดังนั้น รูปแบบของเตาเผาจึงแตกต่างกันไปด้วย เป็นต้นว่า  
ถ้าชุมชนท่ีมีวัสดุที่ใช้แล้วซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เผาไหม้ได้ง่าย เตาเผาอาจใช้ชนิดที่ไม่ต้องใช้
เชื้อเพลิงอย่างอ่ืนช่วยในการเผาไหม้  แต่ถ้าองค์ประกอบของวัสดุมีส่วนท่ีเผาไหม้ได้ง่ายตํ่ากว่า
ร้อยละ 30 (โดยนํ้าหนัก) หรือมีความช้ืนมากกว่าร้อยละ 50  เตาเผาที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ต้อง 
มีเช้ือเพลิงช่วยในการเผาไหม้  

   นอกจากน้ีเตาเผาทุกแบบ จะต้องมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ  ควัน  
ไอเสีย  ฝุ่นผงและข้ีเถ้า ที่อาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปล่องควัน  เตาเผาท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณของวัสดุที่ใช้แล้วลงไปจากเดิมให้มีเหลือน้อยท่ีสุด และส่วนท่ี
เหลือจากการเผาไหม้นั้นก็จะต้องมีลักษณะคงรูป  ไม่มีการย่อยสลายได้อีกต่อไป และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย 

 

  ข้อดีของการกําจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
        1.  ใชพ้ื้นที่ดินน้อย  เมื่อเทียบกบัวิธีฝังกลบ  
        2.  สามารถทําลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด  
        3.  สามารถสร้างเตาเผาในพื้นทีท่ี่ไม่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดขยะ   

ทําให้ประหยดัค่าขนส่ง  
        4.  ไมม่ีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
        5.  ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ (ข้ีเถ้า)  สามารถนําไปถมท่ีดินได้ หรือ

ทําวัสดุก่อสร้างได้ 
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         ข้อเสียของการกําจัดวัสดุท่ีใช้แล้วโดยใช้เตาเผา  
1. ค่าลงทุนในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  บํารุงรักษา

ค่อนข้างสูง  
2. อาจเกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 2.2.2  การฝังกลบ 
  การกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วโดยการฝังกลบ เป็นการนําวัสดุที่ใช้แล้วมาเทลง
ในพ้ืนที่ ที่เตรียมเอาไว้ ซ่ึงจะมีการวางระบบต่าง ๆ เพ่ือป้องกันมิให้มีการปลดปล่อยมลสาร  
ต่าง ๆ  ออกสู่ภายนอก แล้วใช้เครื่องจักรกลเกล่ียและบดอัดให้ยุบตัวลง  หลังจากนั้นใช้ดินกลบ
ทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้งหน่ึงจนเต็มพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันปัญหาด้านกล่ิน แมลง สัตว์ พาหะ 
น้ําฝนชะล้างและเหตุรําคาญอ่ืน ๆ  
 

 วิธีการฝังกลบวัสดุท่ีใชแ้ล้ว  มี 3 วิธี คือ 
  1.  วิธีฝังกลบแบบพ้ืนราบ 
  เป็นวิธีการฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทําการบด
อัดวัสดุตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนได้ระดับตามท่ีกําหนด 
การฝังกลบวัสดุที่ใช้แล้ว โดยวิธีนี้จําเป็นต้องทําคันดินตามแนวขอบพ้ืนที่  เพ่ือทําหน้าที่เป็นผนัง
หรือขอบยนัการบดอัดและทําหน้าท่ีป้องกันน้ําเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของวัสดุเพ่ือไม่ให้ซึม
ออกมาด้านนอก  ลักษณะของพื้นที่ ที่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้ คือ ทีร่าบลุ่มหรือที่ ที่มีระดับน้ําใต้ดิน
อยู่ตํ่ากว่าผิวเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซ่ึงไม่สามารถขุดดินเพ่ือกําจัดด้วยวธิีฝังกลบแบบขุดร่อง 
 

ภาพที่ 4.13 ระบบการเผาในเตาเผา 
ท่ีมา : http://www.pcd.go.th 
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 หลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 4 จบแล้ว ให้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ แล้วทาํกิจกรรมการเรียนหนว่ยที่ 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การเรยีนรู้ แล้วจัดส่งตามท่ีครูผู้สอนกําหนด   

กิจกรรมท้ายหน่วยท่ี 4 
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นันท์นภัท  เชาวลักษณ์. ชุดการสอนวิทยาศาสตร ์เรื่อง วัสดุและสมบตัิของวัสดุ เล่มท่ี 1 
 วัสดุในชีวติประจําวัน.  เข้าถึงได้จาก : http://www.kroobannok.com/ 
 news_file/p35979871915.pdf.  (วนัที่ค้นข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2560). 
บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จํากดั.  ผลกระทบจากขยะมูลฝอย
 ต่อสิ่งแวดลอ้ม.  เข้าถึงได้จาก : http://www.npc-se.co.th/knowledge_ 
 center/npc_knowledge_detail.asp?id_head=3&id_sub=25&id=667.  (วันที่
 ค้นข้อมูล : 10 กุมภาพันธ ์2560). 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 30 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร.์  (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก 
 http://202.143.157.5/e_activity/newsfile/3741/1370397891.pdf. (วันที่
 ค้นข้อมูล : 8 กุมภาพันธ์ 2560). 
โรสมาเรียม  ราฮิมมูลา.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดแุละสมบัตขิองวัสดุ เล่มท่ี 1 
 วัสดุในชีวติประจําวัน.  เข้าถึงได้จาก : http://www.kroobannok.com/74227 
วิทยาศาสตร ์ป.5 เรื่อง วัสดุในชีวติประจําวัน.  (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก : http://118.174. 
 133.140/resource_center5/Admin/acrobat/v_2_sc_sc_279.pdf. (วันที่ค้น
 ข้อมูล : 7 กมุภาพันธ์ 2560). 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียน
 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์.  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.scimath.org/ebooks.  (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กมุภาพันธ์ 2560). 
สลิลนา  ศรีสุขศริิพันธ.์  ศาสตร์คืออะไร.  เข้าถึงได้จาก : https://www.gotoknow. 
 org/posts/461639 (วันที่คน้ข้อมูล : 7 กุมภาพันธ ์2560). 
อรุณี ชัยพิชติ.  หน่วยท่ี 4 เรื่องท่ี 2 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสรา้งสรรค์.  เข้าถึง 
 ได้จาก : https://www.kruneedesign.wordpress.com/2014/04/17/.  (วันที่    
 ค้นข้อมูล : 10 กุมภาพันธ ์2560). 
เอเวอร์เรสต.์ ระยะเวลาในการย่อยสลายของวัสดุแต่ละประเภท.  เข้าถึงได้จาก :  
 http://group.wunjun.com/thisiskhaosuankwang/topic/141682-3441.   
 (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กุมภาพันธ์ 2560). 
chinchar.  ความหมายของวัสดุ.  เข้าถึงได้จาก : http://www.chinchar-2.blogspot. 
 com/2009/06/blog-post_10.html.  (วันที่ค้นข้อมูล : 7 กุมภาพันธ์ 2560). 
Janjarus  Srisomboon.  วัสดุศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  เข้าถึงได้จาก:  
 https://www.preat55janjarus.wordpress.com/2013/01/23/.  (วันทีค่้นข้อมูล :  
 7 กุมภาพันธ ์2560).      
Tawee  khemakapasiddhi.  การนําไฟฟ้าของวัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.5.  เข้าถึงได้จาก : 
 https://www.youtube.com/watch?v=xUI5Dxwk1xM. (วันที่ค้นข้อมูล : 8 
 กุมภาพันธ ์2560). 
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ที่มาภาพประกอบชุดวิชา 

หน่วยท่ี 1 วัสดุในชีวติประจําวัน  

 

 

 

 

 

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

 enter5/Admin/acrobat/v_2_
 sc_sc_279.pdf 

ภาพที่ 1.5  บ้านเรือนไทย http://www.bloggang.com/data/my
 tent/picture/1193548723.jpg 

ภาพที่ 1.7 น้ํายางท่ีได้จากต้นยางพารานํามา
ทําเป็นยางแผ่นก่อนนําไปใช้งาน   
และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ยาง 

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

ภาพที่ 1.8 ดอกของต้นฝ้าย http://puechkaset.com/ 
ภาพที่ 1.9 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์ 

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

ภาพที่ 1.12 ประโยชน์จากโลหะ http://118.174.133.140/resource_ce
 nter5/Admin/acrobat/v_2_sc
 _sc_279.pdf 
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หน่วยท่ี 2  สมบัตขิองวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ชื่อภาพ ท่ีมา 
ภาพที่ 2.3   ส่ิงของเครื่องใช้และ

เครื่องประดับท่ีทํามาจาก 
เงิน และทองคํา   

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

ภาพที่ 2.4 เครื่องครัวทีท่ําจากอลูมิเนียม
และสแตนเลส 

http://118.174.133.140/resource_cen
 ter5/Admin/acrobat/v_2_sc_sc
 _279.pdf ภาพที่ 2.5 วัสดุที่ใช้ประโยชน์จากสมบัติ

ความเหนียว 
ภาพที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบ 

การออกแรงกระทําต่อวัสดุ 
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรยีนรู้
 ที่ 2 เรื่องสมบัติของวัสดุ หน้าที่ 55 

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

ภาพที่ 2.10 การนําความรู้เรื่องสมบัติ 
การนําไฟฟ้าของวัสดุมาใช้ 
ในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

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

ภาพที่ 2.12 วิธีการหาปรมิาตรของวัตถุ 
ที่ไม่เป็นทรงเรขาคณิต 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรยีนรู้
 ที่ 2 เรื่องสมบัติของวัสดุ หน้าที่ 61 
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หน่วยท่ี 3 การเลือกใช้วสัดุในชีวติประจําวัน 

 
 
 

ภาพท่ี ชื่อภาพ ท่ีมา 
ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์ฉลากสีเขียว 

 
คู่มือการประเมินสํานักงานสีเขียว  
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
 หน้า 115 

ภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ฉลากประสิทธิภาพสูง   

คู่มือการประเมินสํานักงานสีเขียว  
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 หน้า 116 

ภาพที่ 3.4 ผลกระทบจากการท้ิงขยะอันตราย
ปะปนกับขยะมูลฝอยใน
ชีวิตประจําวนั 

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

ภาพที่ 3.5 แสดงผลกระทบของสารพิษอันตราย
ที่มีต่อร่างกายมนุษย ์

คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย สําหรับ
 เยาวชน หน้า 47 

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

ภาพที่ 3.7 ผลกระทบต่อนิเวศทางน้าํ http://www.suriyothai.ac.th/files/u1
060/9mar53-1.jpg  

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

ภาพที่ 3.9  ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อระบบ
นิเวศ 

https://www.pantip.com/topic/315
 28751 
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หน่วยท่ี 4 การจัดการและกําจัดวัสดท่ีุใช้แลว้  
 

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

 ?page_id=8 
ภาพที่ 4.2 การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

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

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

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

ภาพที่ 4.5 เก้าอ้ีขวดน้ํา http://www.oknation.net/blog/home/
 blog_data/912/23912/images/r
 c1.jpg 

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

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

ภาพที่ 4.8 ตุ๊กตาตกแต่งสวนจากยาง
รถยนต์เก่า 

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

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

ภาพที่ 4.10 การรีไซเคิลหรือการแปรรปู
ขยะนํากลับมาใช้ใหม่ 

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

ภาพที่ 4.11 แสดงระยะเวลาในการย่อย
สลายขยะแต่ละประเภท 

 

 -  ก้นกรองบุหรี่ http://www.sarahlong.org 
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ภาพท่ี ชื่อภาพ ท่ีมา 
 -  กระป๋องโลหะ 

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

 -  ผ้าขนสัตว์ https://www.l3nr.org/posts/549099 
ภาพที่ 4.12 การเก็บขนวสัดุที่ใช้แล้ว คู่มือการกําจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 

 อย่างถูกสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ  หน้า 3,9 
 

ภาพที่ 4.13 ระบบการเผาในเตาเผา 
 

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

ภาพที่ 4.14  
 

วิธีฝังกลบแบบพ้ืนราบ คู่มือการกําจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 6 

ภาพที่ 4.15
ภาพที่ 4.16 

วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง 
วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 

คู่มือการกําจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 7 

ภาพที่ 4.17 วิธีฝังกลบจําเป็นต้องการพ้ืนที่
ฝังกลบขนาดใหญ ่

คู่มือการกําจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ 
 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล กรมควบคุม
 มลพิษ หน้า 14 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้เช่ียวชำญเนื้อหำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ         อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

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

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 นางลัดดา  คัมภีระ    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางแก้วใจ  ประสารแซ่   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางพัชรีวรรณ  ท ามาเกตุ   คร ู  
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธัญรัศม์  มิ่งไชยอนันต์   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
        สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง   คร ู  
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอรัญญา  บัวงาม    ข้าราชการบ านาญ 
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นางศรญัญา  โนนคู่เขตโขง    คร ู  

       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 



 




