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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

ค ำน ำ 

 ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา  
วัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ  การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้ว 
การคัดแยกและการรไีซเคิลวัสดุ และการจัดการวัสดุอันตราย เนื้อหาความรู ้ดังกล่าว   
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและสามารถเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด การใช้ประโยชน์ การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้วัสดุ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้ ในการจัดการวัสดุ
อันตรายในชีวิตประจ าวันของตนเอง และชุมชน  

ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ท่ีให้การสนับสนุน
องค์ความรู้ประกอบการน าเสนอเนื้อหา รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าชุดวิชา หวั งเป็น
อย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และสร้างความตระหนักในการจัดการวัสดุ
ท่ีใช้แล้วอย่างรู้คุณค่าต่อไป 
 
 
 
       ส านักงาน กศน. 
 



ข 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดวิชำ 
 
  ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003 ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู ้และแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
วิธีกำรใช้ชุดวิชำ 
 

ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน 

ต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี ้
  2.  วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษา

ชุดวิชาเพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมท า
กิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 

  3.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน  

  4.  ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 

  5.  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้
จากเฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน  หากผู้เรียนตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนรู้     
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจแล้ว
กลับมาท ากิจกรรมนั้นใหม ่
 
 



ค 

  6.  เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยแล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนท่ีให้ไว้ในท้ายเล่ม เพื่อประเมินความรู้หลัง
เรียนหากผลไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง  ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ
อีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมาท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจให้คะแนนตนเองอีกครั้ง ผู้เรียนควร   
ท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ  
24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน 

  7.  หากผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียน
สามารถสอบถามและขอค าแนะน าได้จากคร ูผู้รู้ หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพิ่มเติม  

 
กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติม 
 

  ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนสาระพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ พว31001    
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยชุมชน วารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์  อินเทอร์เน็ต  ผู้รู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เป็นต้น 
 
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

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



ง 

โครงสร้างชุดวิชา พว22003 วัสดุศาสตร ์2 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระความรู้พื้นฐาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 2.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและประเทศ 
สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ และการ
จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว 
 2.  ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได ้
 3.  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
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สรุปสาระส าคัญ 
1.  วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ  

ท่ีน ามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล วัสดุท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ ได้แก่ 
วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต และวัสดุธรรมชาติที่ได้จากไม่มีชีวิต 
และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี  

2.  วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยการ
พัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ท าให้วัสดุท่ีใช้
ในปัจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุ่น น าไฟฟ้า หรือน าความร้อนได้ดี ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน 

3.  ขยะมูลฝอยท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ 
เพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบ  
ท่ีจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี เป็นการ
ผสมผสานเพื่อให้เป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว
ขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พื้นท่ีหรือสถานท่ี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ในปัจจุบันวิธีการจ ากัดขยะอย่างง่ายๆ ท่ีพบเห็น มี 2 วิธี  
คือ โดยการเผาไหม้และฝังกลบ 

4.  การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน 
สถานประกอบการหรือสถานท่ีสาธารณะ ท้ังนี้ ก่อนท้ิงขยะ ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานท่ี
สาธารณะต่าง ๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อน าวัสดุเหล่านั้นกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่ระบบการคัดแยกวัสดุเพื่อน าไปรีไซเคิล เป็นการ
เปลี่ยนสภาพของวัสดใุห้มีมูลค่า จากสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ และลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะท่ีเกิดขึ้น 
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5.  การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและการ
จัดการท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
โดยการลดปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซื้อ การใช้ การท้ิง รวมถึงการรวบรวม เพื่อน าไปสู่
การจัดการขยะอันตรายท่ีถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการใช้งานไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้โดยค านึงถึงความ
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หน่วยการเรียนที่ 1  
วัสดุศาสตร์รอบตัว 

 
สาระสําคญั 
 วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ       
ที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล 
 วัสดุ ที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกตามแหล่งที่มาของวัสดุ 
ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติที่ได้จากส่ิงมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย ขนสัตว์ 
ใยไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติที่ได้จากส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ดินเหนียว หินปูน 
ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก และวัสดุศาสตร์สังเคราะห์ ซ่ึงเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการ    
ทางเคมี เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ โฟม เป็นต้น 
 
ตัวชีว้ัด 

1. บอกความหมายของวัสดุศาสตร์ได้ 
2. จําแนกประเภทของวัสดุศาสตร์ได้ 
3. เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุได้ 

 
ขอบขา่ยเนื้อหา 

1.  ความหมายของวัสดุศาสตร์ 
2.  ประเภทของวัสดุศาสตร์ 
3.  คุณสมบัติของวัสดุ 
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เรื่องท่ี 1  ความหมายของวัสดุศาสตร ์
 

วัสดุ (Materials) หมายถึง ส่ิงของหรือวัตถุที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงานตาม
การออกแบบ มีตัวตน สัมผัสได้ และมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ได้แก่สมบัติทางฟิสิกส์ 
สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล 

 

วัสดุศาสตร์ (Materials Science) หมายถึง การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุ ที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่
ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล 

 

วัสดุศาสตร์รอบตัว เป็นการเรียนรู้ด้านวัสดุศาสตร์ทําให้เราทราบถึงแหล่งที่มา การ
เลือกใช้ วัตถุดิบกระบวนการผลิต สมบัติและการใช้งานวัสดุด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ รวมถึงเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ และการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นการนําวัสดุที่
ไม่ต้องการใช้แล้ว ทั้งท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จส้ินการใช้งานหรือระหว่างกระบวนการผลิตกลับมา
ผ่านกระบวนการแปรรูปเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทําให้เรามีความรู้ และความเข้าใจถึงคุณค่า
ของวัสดุ รู้ สึกหวงแหนทรัพยากรของชาติซ่ึงจะก่อให้เกิดจิตสํานึกที่ ดี ต่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 

ปัจจุบันวิวัฒนาการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้มนุษย์สามารถผลิตวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีข้ึน ตัวอย่าง เช่น 
พลาสติก ซ่ึงเป็นวัสดุที่ถูกสังเคราะห์มา เพ่ือทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับว่า 
เป็นส่ิงที่มีประโยชน์และขาดไม่ได้แล้วในชีวิตประจําวันของมนุษย์ แต่ในทํานองกลับกัน พบว่า 
การใช้พลาสติก ก็ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาในการจัดการภายหลังเสร็จส้ินจากการใช้งาน 
เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ดังนั้น การศกึษาถึงสมบัติของวสัดุที่มีความแตกต่าง จะ
นําไปสู่การจัดการวัสดุภายหลังจากการใช้งานได้อยา่งเหมาะสมกับวัสดุนั้น 
 

หน่วยการเรียนที่ 1  
วัสดุศาสตร์รอบตัว 
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เรื่องท่ี 2  ประเภทของวัสด ุ
             ในปัจจุบันไม่ว่าภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน ล้วนต้อง
เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Materials) อยู่เสมอทั้งในเชิงของผู้ใช้วัสดุ ผู้ผลิตและผู้ควบคุมกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนผู้ออกแบบทั้งในรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง บุคคลเหล่านี้จําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมถูกต้องจากสมบัติของวัสดุเหล่านั้น นอกจากนี้ยังจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อมีความผิดปกติเกิดข้ึนมันเป็นเพราะเหตุใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก วัสดุใหม่ๆถูก
ผลิตข้ึน และมีการค้นคว้าคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ เพ่ือใช้ประโยชน์มากข้ึนกระบวนการผลิต 
ก็สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ราคาของวัสดุนั้นตํ่าลง การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของ
วัสดุชนิดต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็น
ส่ิงจําเป็นที่ทุกคนควรรู้ไว้การแบ่งประเภทของวัสดุ ตามคุณสมบัติทั่ว ๆไป อาจจัดแบ่งได้ 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ วัสดุประเภทโลหะและวัสดุประเภทอโลหะ 
 2.1 วัสดุประเภทโลหะ(Metallic Materials)เป็นวัสดุที่ได้มาจากสินแร่ตาม
ธรรมชาติโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นของผสมกับวัสดุชนิดอ่ืนๆ อยู่ในรูปของสารประกอบ 
(Compound)ต้องนํามาผ่านขบวนการถลุงหรือสกัด เพ่ือให้ได้แร่ หรือ โลหะท่ีบริสุทธิ์ เมื่อนํา
แร่บริสุทธิ์นี้ไปผ่านขบวนการแปรรูปโลหะจะได้วัสดุเพ่ือการใช้งาน โลหะสามารถแบ่งได้เป็น    
2 ชนิด คือ 
  2.1.1 โลหะจําพวกเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะท่ีมีพ้ืนฐานเป็นเหล็ก เช่น 
เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เหล็กไร้สนิม เหล็กกล้าผสม เป็นต้น 
  2.1.2 โลหะนอกจําพวกเหล็ก (Non Ferrous Metal)โลหะนอกจําพวกเหล็ก 
เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ทังสเตน แมกนีเซียม ตะกั่ว ปรอท โบลิดินั่ม ฯลฯ 
รวมถึงโลหะผสม เช่น บรอนซ์ และทองเหลือง เป็นต้น 

         
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.1 ของใช้ในครวัเรือนประเภทโลหะ 
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2.2  วัสดปุระเภทอโลหะ (NonMetallic Materials)วัสดุในกลุ่มอโลหะน้ี สามารถ
แบ่งย่อย ได้ดังนี้ 

2.2.1 อินทรยี์สาร (Organic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากส่ิงที่มีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใย 
ธรรมชาติ หนังสัตว์ น้ํามันจากพืช ยางพารา ขนสัตว์ เปลือกหอย หวาย เป็นต้น 
  2.2.2อนินทรยี์สาร (Inorganic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ จากส่ิงที่ไม่มีชีวิต 
เป็นพวกแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น หิน ดินเหนียว กรวด ทราย ศิลาแลง หินอ่อน ยิปซัม และ 
อัญมณีต่าง ๆ เป็นต้น 
  2.2.3 วัสดุสังเคราะห์ (SyntheticMaterials)  เป็นวัสดุที่ต้องผ่านขบวนการ
ทางด้านอุตสาหกรรมและเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ แบ่งย่อย
ได้  2 ชนิด คือ   
   1.  วัสดุอินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ฟองนํ้า หนังเทียม เส้นใย
สังเคราะห์ พลาสติก ยางเทียม เป็นต้น 
   2.   วัสดุอนินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต สีทาอาคาร 
แก้ว อิฐ เซรามิก เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 ของใช้ในครวัเรือนประเภทอโลหะ 
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เรื่องท่ี 3  สมบัติของวัสด ุ
 สมบัตขิองวัสดุ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ ที่แสดงว่าวัสดุชนิดหนึ่ง 
เหมือนหรือแตกต่างจากวัสดุอีกชนิดหนึ่ง สมบัติของวัสดุ สามารถแบ่งได้ ดังนี ้
 

 3.1 สมบัติทางกายภาพ ประกอบดว้ย 
  3.1.1  ความแข็ง หมายถึง ความทนทานของวัสดุต่อการถูกขูดขีด วัสดุที่มี
ความแข็งมาก จะทนต่อการขีดข่วนได้มาก และเม่ือถูกขีดข่วนจะไม่เกิดรอยหรือเกิดรอยเพียง
เล็กน้อย  มีสมบัติที่มีความคงทนถาวร สึกกร่อน แตกหักยาก แข็งแกร่ง เช่น ก้อนหิน เพชร 
เหล็ก เป็นต้น  เราสามารถตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งของวัสดุได้โดยการนําวัสดุมาขูดกัน 
เพ่ือหาความทนทานต่อการขีดข่วน ถ้านําวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง วัสดุที่ถูกขูด   
เกิดรอยแสดงว่า มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด แต่ถ้าวัสดุที่ถูกขูดไม่เกิดรอยแสดงว่ามีความ
แข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูด  
 

  3.1.2  ความเหนียว หมายถึง หน่วยวัดแรงที่ทําให้วัสดุขาด เช่น พลาสติก มี
ความเหนียวมากกว่ากระดาษ  เราจึงต้องออกแรงเพ่ือฉีกถุงพลาสติกให้ขาดมากกว่าแรงท่ีใช้   
ฉีกถุงกระดาษให้ขาด การตรวจสอบความเหนียวของวัสดุ สามารถพิจารณาได้จากสมบัติ 2
ประการ คือ ความสามารถในการตีแผ่เป็นแผ่นบาง ๆ และความสามารถในการยืดเป็นเส้น 
  ค่าความเหนยีวจะมากหรอืน้อย ข้ึนอยูก่ับปัจจัย ดังนี้ 
   1.  ชนิดของวัตถุ เช่น เส้นเอ็นเหนียวกว่าเส้นด้าย เชือกไนลอนเหนียว
กว่าเชือกฟาง 
   2.  ขนาดของวัสดุ วัสดุเส้นใหญ่จะทนต่อแรงดึงได้มากกว่า จึงเหนียว
กว่าวัสดุเส้นเล็ก 

 

  3.1.3  ความยืดหยุ่น หมายถึง สมบัติของวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
หลังจากหยุดแรงกระทําท่ีทําให้เปล่ียนรูปร่างไป เช่น ลูกโป่ง ยางรถยนต์ ยางยืด ฟองนํ้า 
หนังสต๊ิก ยางรัดผม เป็นต้น 
  วัสดุแต่ละชนิดมีความยดืหยุ่นไม่เท่ากัน วัสดุบางชนิดยังคงสภาพความยืดหยุ่น
อยู่ได้ แม้จะมีแรงกระทํามาก ๆ เช่น หนังสต๊ิก วัสดุบางชนิดสภาพยดืหยุ่นหมดไป เมื่อได้รับแรง
ที่มากระทํามาก เช่น เอ็น เป็นต้น 
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 วัสดุที่ไม่กลับสู่สภาพเดิมและมีความยาวเพ่ิมข้ึนจากเดิม เรียกว่า วัสดุนั้นหมด
สภาพยืดหยุน่ 
 วัสดุบางชนิดไม่มีสภาพยืดหยุ่น เพราะเม่ือมีแรงมากระทําจะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
และไม่กลับสู่สภาพเดิมเม่ือหยุดแรงกระทํา เช่น ใชม้ือกดดินน้ํามัน ดินน้ํามันจะยุบตัวลง เมื่อ
ปล่อยมือ จะเห็นดินน้ํามันเป็นรอยกด ไม่กลับสู่สภาพเดิม 
  3.1.4  ความหนาแน่น หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่ามวลสาร ต่อหน่วย
ปริมาตร  มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
   มวล คือ ปรมิาณของเน้ือสารหรือเนื้อวัสดุ เช่น เหล็กและไม้ที่มีขนาด
หรือปริมาตรเท่ากัน หากเหล็กมีน้ําหนักมากกวา่ไม้ แสดงว่าเหล็กมีมวลมากกว่าไม ้
   น้ําหนักของวัสดุ คือ ผลจากแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทําต่อวัสดุหรือวตัถุ
นั้น ถ้าวัสดุหรือวัตถุนั้นมีมวลมาก จะมีน้ําหนักมากด้วย น้ําหนักของวัตถุเป็นหน่วยท่ีวัดด้วย
เครื่องชั่ง มีหน่วยเป็น กรมั กิโลกรัม 
   ปริมาตรของวัตถุ คือ ขนาดของวัสดุ เครื่องมือที่ใชว้ัดความจุ ได้แก่ 
เครื่องตวง เช่น กระบอกตวง บีกเกอร ์ช้อนตวง ปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 
หรือ ลูกบาศก์เซนติเมตร  
   วัสดุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ความหนาแน่นจึงจัดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุโดยความหนาแน่นของวัสดุ หาได้จากผลหารระหวา่งมวลรวมกบั
ปริมาตรรวม ดังสมการ   

 
ความหนาแน่น =   มวล 

            ปริมาตร 
 

 3.2 สมบัติทางความร้อน เมื่อวัสดุสองส่ิงที่มีอุณหภูมิต่างกัน จะเกิดการถ่ายโอน
ความร้อนให้แก่กันโดยความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุ หรือบริเวณทีม่ีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุ หรือ
บริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา่เสมอ และการถ่ายเทความร้อนจะหยดุลง เมื่อวัตถุหรือบริเวณทัง้สอง
มีอุณหภูมิเทา่กัน พลังงานความร้อนสามารถส่งผ่านจากวัสดุที่หนึ่งไปสู่วัสดุอีกแห่งหนึ่งได้ 3 วธิี  
  3.2.1 การนําความร้อน เป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนต่อ ๆ กันไปในเนือ้
ของตัวกลาง โดยตัวกลางไม่ได้มีการเคล่ือนที่ แต่ความร้อนจะค่อย ๆ แผ่กระจายไปตามเน้ือ
วัตถุนั้น ซ่ึงการนําความรอ้น เป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านความร้อนของวัสดุ จากบริเวณที่มี
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อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณทีม่ีอุณหภูมิตํ่า เช่น  กรณีทีผู้่เรียนจับช้อนโลหะที่แช่อยู่ในถ้วยแกง   
ร้อน ๆ แล้วจะรู้สึกว่าท่ีปลายช้อนโลหะที่จับนั้นจะร้อนด้วย ทั้งนี้เพราะโลหะเป็นตัวนําความ
ร้อนที่ดี 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3  แสดงการนําความร้อน 
             ท่ีมา : https://www.slideshare.net 

 
  วัสดุที่นําความร้อนสามารถถ่ายโอนความร้อนได้ดี เรียกว่า ตัวนาํความร้อน เช่น 
เงิน ทองแดง ทองคํา ทองเหลือง อะลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก เป็นต้น ส่วนวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอน
ผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนความร้อน เช่น แก้ว ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า กระเบ้ือง เป็นต้น 
 

  3.2.2 การพาความร้อน เป็นการส่งผ่านความร้อน โดยตัวกลางรับความร้อน
จากบริเวณหนึ่งแล้วเคล่ือนที่พาความรอ้นไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เชน่ พัดลมพัดผ่านตัวเราแล้วพา
ความร้อนออกไป จึงทําให้เรารู้สึกเย็นสบาย  
 

  3.2.3 การแผ่รังสี เป็นพลังงานความร้อนที่สามารถเดินทางจากท่ีแห่งหนึ่งไปสู่
ที่อีกแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องมีตัวกลาง เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกของเรา  
ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 แสดงการแผ่รังสี 
ท่ีมา : http://thanapat53a25.wikispaces.com 
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 3.3 สมบัติทางไฟฟ้า ประกอบด้วย การนําไฟฟ้าของวัสดุ เป็นสมบัติในการยอมให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนําไฟฟ้า เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก 
อะลูมิเนียม วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไม่ดี เรียกวา่ ฉนวนไฟฟ้า เช่น ไม้ พลาสติก ผ้า 
 

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาสมบัติของวัสดุให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรือให้มี
สมบัติตรงตามความต้องการน้ันล้วนต้องใช้องค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งส้ิน 
ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุควบคู่กันไปจึงมี
ความสําคัญสําหรับมนุษย์ ในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตวัสดุให้มีสมบัติตามความต้องการ และนํามาสังเคราะห์สร้างวัสดุใหม่
เพ่ือปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติตามต้องการ  นอกจากนี้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ยังสนับสนุนการ
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตประจําวัน  
 
ตารางท่ี 1.1 ตัวอย่างของสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทโลหะ 

ประเภท สมบัต ิ การใชป้ระโยชน ์
โลหะจําพวกเหล็ก 
- เหล็กหล่อ 
- เหล็กเหนียว 
- เหล็กกล้า 
- เหล็กไร้สนิท 
- เหล็กกล้าผสม 
 

นําไฟฟ้าดี ข้ึนรูปดี 
หล่อข้ึนรูปง่าย  
กลึง-กัดได้ง่าย  
รับแรงส่ันสะเทือนดี 
มีความแข็งแรง 
 

ลวดสายไฟฟ้า 
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
เครื่องมือช่างต่าง ๆ 

โลหะนอกจําพวกเหล็ก 
- ทองทองแดง 
- อะลูมิเนียมแมกนีเซียม 
- ตะกั่ว ปรอท โบลิดินั่ม 
- บรอนซ์ ทองเหลือง 

ทนทานต่อการกัดกร่อนของ
กรดและด่าง 
นําไฟฟ้าได้ดี 
ทําให้โลหะอ่ืนง่ายต่อการ 
ข้ึนรูป 
นําความร้อนได้ดี 
 

อุตสาหกรรมเคมี การผลิตไฟฉาย 
อุปกรณ์ไฟฟ้า สายเคเบิล 
ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือน 
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ตารางท่ี 1.2 ตัวอย่างของสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทอโลหะ 

ประเภท สมบัต ิ การใชป้ระโยชน ์
อินทรีย์สาร 
- ไม้ 
- เส้นใย 
- หนังสัตว์ 
- ขนสัตว์ 
- เปลือกหอย 

เป็นฉนวนกันไฟฟ้า 
ฉนวนความรอ้น 
มีความแข็งแรง 

เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย 

อนินทรีย์สาร 
- หิน 
- ดินเหนียว 
- กรวด  
- ทราย  
- ศิลาแลง  
- หินอ่อน 
- ยิปซัม 
- อัญมณ ี

ข้ึนรูปเป็นแผ่นบางง่าย 
ยืดหยุ่นดี 
เป็นฉนวนกันไฟฟ้า 
ต้านทานความช้ืน 
แข็งแรง 

ภาชนะบรรจุอาหาร 
สร้างที่อยู่อาศัย 
ฉนวนกันความร้อน 

วัสดุสังเคราะห์ 
- กระดาษ 
- ฟองนํ้า 
- หนังเทียม 
- เส้นใยสังเคราะห์ 
- พลาสติก 
- ยางเทียม 
- ปูนซีเมนต์ 
- คอนกรีต 
- สีทาอาคาร 
 

ข้ึนรูปเป็นแผ่นบางง่าย 
ยืดหยุ่นดี 
เป็นฉนวนกันไฟฟ้า 
ต้านทานความช้ืน 
แข็งแรง  

ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร 
เคลือบแผ่นวงจร 
ทํากาวผลิตไม้อัด 
บ้าน 
ของใช้ในครัวเรือน 
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ประเภท สมบัต ิ การใชป้ระโยชน ์
- อิฐ 
- เซรามิกส์ 
 

 

กิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนท่ี 1 

 
  หลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 1 จบแล้ว ให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกําหนด 
 
 
 
 
 



11 

หน่วยการเรียนที่ 2 
การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 

 

สาระสําคญั 
วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน หรืออาจ

กล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซ่ึงวัตถุต่างๆ ล้วนประกอบข้ึนจากวัสดุ โดยการพัฒนา
สมบัติของวัสดุให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้มากข้ึน ทําให้วัสดุที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุ่น นําไฟฟ้า หรือนําความร้อนได้ดี ตามความเหมาะสมของการ
ใช้งาน 
 
ตัวชีว้ัด 

1. อธิบายประโยชน์ของวัสดุศาสตร์ในชีวิตประจําวนัได้ 
2. บอกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้วัสดุในชีวิตประจําวันได้ 
3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 

 
ขอบขา่ยเนื้อหา 

1. ประโยชน์การนําวัสดุศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
2. ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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เรื่องท่ี 1 ประโยชน์การนาํวัสดุศาสตรไ์ปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 คนในสมัยก่อนใช้วัสดุจากธรรมชาติ ดิน หิน เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ นํามาทําเป็นส่ิงของ
เครื่องใช้ และนําขนสัตว์ หนังสัตว์ ใบไม้ มาทําเครื่องนุ่งห่ม ต่อมามีการนําวัสดุจากธรรมชาติ 
มาดัดแปลงมากข้ึน เช่น ทาํยางรถยนต์ การทอผ้า สีย้อมผ้า กระดาษ รวมทั้งการนําเหล็ก โลหะ
ต่างๆ และแก้วมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันนี้เราสามารถสังเคราะห์วตัถุข้ึนหลายชนิดที่นํามาทําเป็น
เครื่องใช้ได้มากมาย ซ่ึงเราต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุชนิดนั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานสิ่งของ
ชนิดนั้น ซ่ึงวัสดุชนิดต่างๆสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น โลหะผสมอะลูมิเนียม พลาสติก 
ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ 
 

1.1  ประโยชน์ของวัสดปุระเภทโลหะจําพวกเหล็ก 
  เนื่องด้วยโลหะมีคุณสมบัติที่ดีมากมายหลายประการเช่น เหล็กมีความ
แข็งแรงทนทาน จึงทําให้ความต้องการใช้เหล็กมีเพ่ิมมากข้ึนมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก
ปัจจุบันที่เหล็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย์จนขาดไม่ได้ ได้แก่ เครื่องใช้ 
ในครัวเรือน ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ ส่ิงก่อสร้าง ผลงานศิลปะ ซ่ึงล้วนทํา
ข้ึนด้วยเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งส้ิน โลหะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปของเหล็กบริสุทธิ์ 
เหล็กผสมประเภทต่าง ๆ และสารประกอบเหล็ก 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  ของใช้ในครัวเรือนประเภทโลหะจําพวกเหล็ก 
 
 

หน่วยการเรียนที่ 2 
การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 



13 

 โลหะจําพวกเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่นิยมนําไปใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้า เหล็กเหนียว เหล็กไร้สนิม และเหล็กกล้าผสม สําหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ 
 

1.2  ประโยชน์ของวัสดปุระเภทโลหะนอกจําพวกเหล็ก 
 เป็นโลหะที่ขาดความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างหรอืคุณสมบัติทางเชิงกล ที่ไม่ดีนัก 
จึงทําให้การนําไปใช้โดยตรงไม่เป็นที่นิยม แต่จะถูกใช้ในรูปของสารประสมเพ่ิมหรือธาตุที่
เพ่ิมเติมคุณสมบัติพิเศษให้กับโลหะอ่ืนๆ เช่น คุณสมบัติทางด้านความทนทานต่อการกัดกร่อน
ของกรดและด่าง การนําไฟฟ้า หรือ การทําให้โลหะอ่ืนง่ายต่อการข้ึนรูป เช่น อะลูมิเนียม
ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก โคบอลต์โครเมียมเงินซิลิกอนนิกเกิล ตะกั่ว ทองคําทองแดง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  ของใช้ในครัวเรือนประเภทโลหะนอกจําพวกเหล็ก 
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 ตารางท่ี 2.1 ตารางการนําไปใช้งานชนิดต่าง ๆ ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 
 

โลหะนอกจําพวกเหล็ก การใช้งาน 
อะลูมิเนียม อุตสาหกรรมเคมี การผลิตไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า สายเคเบิล 

เครื่องใช้ครวัเรือน 
ทองแดง 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ใช้ผลิตเครื่องใช้ 
เครื่องประดับ และงานประติมากรรมต่าง ๆ 

ตะกั่ว 
 

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นฉนวนป้องกันรังสี 

ดีบุก 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่น
เคลือบ ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์เครือ่งประดับ 

โคบอลต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอากาศยาน เครื่องจักรกล  
ใช้ผลิตแม่เหล็กถาวร และเครื่องกรองไอเสีย 

โครเมียม อุตสาหกรรมเคลือบแผ่นเหล็ก อุตสาหกรรมฟอกหนัง 
ใช้ผลิตเทปสเตอริโอ วีดีโอ และเป็นส่วนผสมในวัสดุทนไฟ 

แคดเมียม แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ใช้เคลือบผิวสกรู และน็อต 
เป็นสารประกอบในการผลิตเม็ดสีแดงและเขียว 

เงิน ใช้ผลิตเครื่องประดับ กระจกเงา ฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษอัดภาพ 
ซิลิกอน 
 

อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมแก้วกระจก 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เป็นโลหะผสมในอุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม 

นิกเกิล 
 

ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ เครื่องใช้ในครวัเรือน และแบตเตอรี่ชนิด
ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 

ตะกั่ว 
 

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และเป็นฉนวนป้องกันรังสี 

ทองคํา ใช้ผลิตเครื่องประดับ ใช้ในงานทันตกรรม และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทองแดง 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ใช้ผลิตเครื่องใช้ 
เครื่องประดับ และงานประติมากรรมต่าง ๆ 
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1.3  ประโยชน์ของวัสดปุระเภทพลาสติก  
ปัจจุบันพลาสติก มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก เครื่องมือ

เครื่องใช้ และวัสดุก่อสร้างหลายชนิดทําด้วยพลาสติก เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือนจําพวก จาน
ชาม ขวดโหลต่าง ๆ ของเล่นเด็ก วัสดุก่อสร้าง สีทาบ้าน กาวติดไม้และติดโลหะ อุปกรณ์    
ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น เหตุที่พลาสติกเป็นที่นิยม เพราะมีราคา
ถูกมีน้ําหนักเบา ทนความชื้นได้ดีไม่เป็นสนิม ทําให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการได้ง่ายกว่า
โลหะ เป็นฉนวนไฟฟ้า มีทั้งชนิดโปร่งใส และมีสีต่าง ๆ กัน ด้วยเหตุนี้พลาสติกจึงใช้แทน
โลหะ หรือวัสดุบางชนิด เช่น แก้ว ได้เป็นอย่างดี แต่พลาสติกก็มีข้อเสียหลายอย่างด้วยกัน คือ 
ไม่แข็งแรง (รับแรงดึง แรงบิด และแรงเฉือนได้ตํ่ามาก) ไม่ทนความร้อน  

ทั้งนี้ เพราะพลาสติกสามารถนํามาหล่อให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามแบบโดยใช้ความ
ร้อน และแรงอัดเพียงเล็กน้อย จุดหลอมตัวของพลาสติกอยู่ระหว่าง 80-350 องศาเซลเซียส 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของพลาสติก จะเห็นได้ว่าจุดหลอมตัวของพลาสติกตํ่ากว่าโลหะมาก วัตถุ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยพลาสติก ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีได้แก่ ตู้วิทยุ ตู้โทรทัศน์ โทรศัพท์ หวี กรอบ
แว่นตา ถุงพลาสติกใส่ของ ของเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น นอกจากน้ี พลาสติกยังใช้ประโยชน์
กับโลหะหรือวัตถุบางชนิด เช่น ทําพวงมาลัยรถยนต์ ใช้พลาสติกหุ้มเหล็กทําให้ไม่เป็นสนิมและ
กระชับมือยิ่งข้ึน พลาสติกใช้หุ้มสายไฟเป็นฉนวนไฟฟ้าพลาสติกใช้ทําไส้กลางระหว่างกระจก
สองแผ่นประกบกัน เรียกว่า กระจกนิรภัย ใช้เป็นกระจกรถยนต์ เพราะเมื่อกระจกแตกจะไม่
กระจาย  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างของใชใ้นครัวเรือนท่ีทํามาจากพลาสติก 
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พลาสติกท่ีพบในชีวิตประจําวัน  
พลาสติกท่ีพบในชีวิตประจําวัน มี 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตต้ิง 

มีข้อพิจารณาในการใช้ตามสมบัติทางความร้อน ดังนี้  

 

1.  เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายท่ีสุด โดยสมบัติพิเศษของพลาสติก
ประเภทน้ี เมือ่ได้รับความร้อนถึงจุดหนึ่งก็จะหลอมเหลว และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก
หลังจากนําไปข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว 

โพลิเมอร์ประเภทน้ีจะมีโครงสร้างโมเลกุลของสายโซ่โพลิเมอร์เป็นแบบเส้นตรงหรือ
แบบกิ่งส้ัน ๆ สามารถละลายได้ดีในตัวทําละลายบางชนิด เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และ
หลอมเหลวเป็นของเหลวหนืดเนื่องจาก โมเลกุลของโพลิเมอร์ที่พันกันอยู่สามารถเคล่ือนที่ผ่าน
กันไปมาได้ง่ายข้ึนเม่ือได้รับความร้อน และเม่ือเย็นตัวลงก็จะแข็งตัว ซ่ึงการหลอมเหลวและเย็น
ตัวนี้ สามารถเกิดกลับไปกลับมาได้โดยไม่ทําให้สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ หรือโครงสร้าง
ของโพลิเมอร์เปล่ียนไปมากนักพลาสติกประเภทนี้สามารถข้ึนรูปโดยการฉีดขณะที่พลาสติกถูก
ทําให้อ่อนตัวและไหลได้ด้วยความร้อนและความดัน เข้าไปในแม่แบบที่มีช่องว่างเป็นรูปร่างตาม
ต้องการ ภายหลังจากท่ีพลาสติกไหลเข้าจนเต็มแม่พิมพ์จะถูกทําให้เย็นตัว และถอดออกจาก
แม่พิมพ์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ สามารถนําไปใช้งานได้ เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถนํา
กลับมารีไซเคิลได้โดยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพ่ือข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก แต่
พลาสติกประเภทนี้มีข้อเสียและขีดจํากัดของการใช้งาน คือ ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ 
เพราะอาจเกดิการบิดเบ้ียวหรือเสียรูปทรงไป ตัวอย่าง เช่น ขวดนํ้าด่ืมไม่เหมาะสําหรับใช้บรรจุ
น้ําร้อนจัดหรือเดือด 

 

พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจําวัน  ที่สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ มีดังนี้ 

1)  โพลิเอทธลีินเทเรฟทาเลต (Poly ethylene terephthalate : PET)  
     ทนแรงกระแทก ไม่เปราะแตกง่าย สามารถทําให้ใส มองเห็นส่ิงที่บรรจุอยู่ภายในจึง

นิยมใช้บรรจุน้ําด่ืม น้ํามันพืช และเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังมีสมบัติป้องกันการแพร่ผ่านของ
ก๊าซได้เป็นอย่างดี จึงใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ําอัดลม สามารถนํากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ โดยนิยม
นํามาผลิตเป็นเส้นใยสําหรับทําเส้ือกันหนาว พรม และเส้นใยสังเคราะห์สําหรับยัดหมอน หรือ
เส้ือสําหรับเล่นสก ี
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2)  โพลิเอทธลีินความหนาแน่นสูง (High density polyethylene : HDPE) 
    โพลิเอทธิลีนชนิดหนาแน่นสูงมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายตรง ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้

มาก ไม่แตกง่าย ส่วนใหญ่ทําให้มีสีสันสวยงาม ยกเว้นขวดที่ใช้บรรจุน้ําด่ืม ซ่ึงจะขุ่นกว่าขวด 
PET ข้ึนรูปได้ง่าย  ทนสารเคมีจึงนิยมใช้ทําบรรจุภัณฑ์สําหรับน้ํายาทําความสะอาด แชมพู  
สระผม แป้งเด็ก และถุงหูห้ิว นอกจากน้ีภาชนะที่ทําจากโพลิเอทธิลีนยังมีสมบัติป้องกันการแพร่
ผ่านของความช้ืนได้ดี จึงใช้เป็นขวดนมเพ่ือยืดอายุของนมให้นานข้ึน สามารถนํากลับมารีไซเคิล
เพ่ือผลิตขวดต่าง ๆ เช่น ขวดใส่น้ํายาซักผ้า แท่งไม้เทียมเพ่ือใช้ทํารั้วหรือม้านั่งในสวน 
 

3)  โพลิไวนลิคลอไรด์ (Poly vinyl chloride : PVC)  
     เป็นพลาสติกแข็งใช้ทําท่อ เช่น ท่อน้ําประปา แต่สามารถทําให้นิ่มโดยใส่สาร

พลาสติกไซเซอร์ ใช้ทําสายยางใส แผ่นฟิล์มสําหรับห่ออาหาร ม่านในห้องอาบน้ํา แผ่นกระเบ้ือง
ยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวดใส่แชมพูสระผม โพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่มีสมบัติ
หลากหลาย สามารถนํามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนได้อีกมาก เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ และหนัง
เทียม สามารถนํากลับมารีไซเคิล เพ่ือผลิตท่อประปาสําหรับการเกษตร กรวยจราจร และ
เฟอร์นิเจอร์ หรือม้านั่งพลาสติก 
 

4)  โพลิเอทธลีินความหนาแน่นตํ่า (Low density polyethylene : LDPE) 
     โพลิเอทธิลีนเป็นพลาสติกที่นิ่ม สามารถยืดตัวได้มาก มีความใส นิยมนํามาทําเป็น

ฟิล์มสําหรับห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง และถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร สามารถนํา
กลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ โดยใช้ผลิตเป็นถุงดําสําหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว หรือถังขยะ       

 

5)  โพลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP) 
     โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกที่แข็ง ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ทนต่อสารเคมี ความร้อน 

และนํ้ามัน ทําให้มีสีสันสวยงามได้ ส่วนใหญ่นิยมนํามาทําภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม 
จาน ถัง ตะกร้า หรือกระบอกสําหรับใส่น้ําแช่เย็น สามารถนํากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ โดยนิยม
ผลิตเป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เชน่ กันชน และกรวยสําหรบันํ้ามัน  
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6)  โพลิสไตรีน (Polystyrene : PS)  
      โพลิสไตรีน เป็นพลาสติกที่แข็ง ใส แต่เปราะ และแตกง่าย ราคาถูก นิยมนํามาทํา

เป็นภาชนะบรรจุของใช้ เช่น เทปเพลง สําลี หรือของแห้ง เช่น หมูแผ่น หมูหยอง และคุ้กกี้ 
เนื่องจาก โพลิสไตรีนเปราะและแตกง่าย จึงไม่นิยมนําพลาสติกประเภทน้ีมาบรรจุน้ําด่ืมหรือ
แชมพูสระผม เนื่องจากอาจล่ืนตกแตกได้ มีการนําพลาสติกประเภทนี้มาใช้ทําภาชนะหรือถาด
โฟมสําหรับบรรจุอาหาร โฟมจะมีน้ําหนักที่เบามากเนื่องจากประกอบด้วย โพลิสไตรีนประมาณ 
2-5 % เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือเป็นอากาศท่ีแทรกอยู่ในช่องว่าง โพลิสไตรีน สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ โดยนิยมผลิตเป็นไม้แขวนเส้ือ กล่องวีดีโอ ไม้บรรทัด หรือของใช้อ่ืน ๆ 

  

7)  พลาสติกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก หรือไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด  
ปัจจุบันเรามีพลาสติกหลายชนิดให้เลือกใช้ พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถนํา
กลับมารีไซเคิลเพ่ือหลอมใช้ใหม่ได้ สําหรับพลาสติกในกลุ่มที่ 7 เป็นพลาสติกชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่    
6 ชนิดแรก  

 
2. เทอร์โมเซตติ้ง  เป็นพลาสติกที่มีรูปทรง ถาวร เมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ความ

ร้อนหรือกรรมวิธีการหล่อพลาสติกเหลวแล้ว จะนํากลับไปหลอมละลายเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่  
(recycle) ไม่ได้  

โพลิเมอร์ประเภทน้ีจะมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห ซ่ึงจะหลอมเหลวได้ในข้ันตอนการข้ึน
รูปครั้งแรกเท่านั้น ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนทําให้เกิดพันธะเช่ือมโยงระหว่าง
โมเลกุล ทําให้โพลิเมอร์มีรูปร่างท่ีถาวร ไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อน และ
หากได้รับความร้อนสูงเกินไป จะทําให้พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลแตกออก ได้สารที่ไม่มี
สมบัติของความเป็นโพลิเมอร์ต่อไป 

การผลิตพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตจะแตกต่างจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือ ใน
ข้ันตอนแรกต้องทําให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเพียงบางส่วน มีการเชื่อมโยงโมเลกุลเกิดข้ึน
บ้างเล็กน้อย และยังสามารถหลอมเหลวเม่ือได้รับความร้อน จึงสามารถข้ึนรูปภายใต้ความดัน
และอุณหภูมิสูงได้ เมื่อผลิตภัณฑ์มีรูปร่างตามต้องการแล้ว ให้คงอุณหภูมิไว้ประมาณ 200 - 
300 องศาเซลเซียส เพ่ือให้ได้โครงสร้างแบบร่างแหที่เสถียรและแข็งแรง สามารถนําผลิตภัณฑ์
ออกจากแบบโดยไม่ต้องรอให้เย็น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวอยู่ภายในแม่พิมพ์  ดังนั้นการ
ให้ความร้อนในกระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมเซตกลับทําให้วัสดุแข็งข้ึน ต่างจาก
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กระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมพลาสติที่การให้ความร้อนจะทําให้พลาสติกนิ่ม และ
หลอมเหลว พลาสติกเทอร์โมเซตเม่ือใช้งานเสร็จแล้วไม่สามารถนํามาผ่านการหลอมและผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ รีไซเคิล ได้อีก และถ้าให้ความร้อนมากเกินไป จะทําให้พลาสติกเกิดการ
สลายตัวหรือไหม้ โดยไม่เกิดการหลอมเหลว ตัวอย่าง ของพลาสติกในกลุ่มนี้เช่น เบคเคอไลต์ 
และเมลามีน เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 2.2  แสดงความแตกต่างระหว่างเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซต 

เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเชตติ้ง 

1. เป็นโพลิเมอร์แบบเส้นหรือแบบกิ่ง 1. เป็นโพลิเมอร์แบบเชื่อมโยงหรือ 
แบบร่างแห 

2. จะอ่อนตัวหรือหลอมเหลวเม่ือได้รับ      
ความร้อน 

2. จะแข็งตัวเม่ือได้รับความร้อน 

3. ต้องทําให้เย็นก่อนเอาออกจากแม่แบบ  
มิฉะน้ันจะเสียรูปทรงได้ 

3. ไม่ต้องรอให้เย็นก่อนเอาออกจาก
แม่แบบ 

4. ไม่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันในแม่พิมพ์ 4.เกิดปฏิกิรยิาโพลิเมอร์ไรเซชัน         
ในแม่พิมพ์ 

5. นํามารีไซเคิลโดยการหลอมและข้ึนรูปใหม่ได้ 5.ไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้ 
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ตารางท่ี 2.3 การนําพลาสติกบางชนิด ไปใชป้ระโยชน์ 

 

ท่ี ตัวย่อ ชื่อเต็ม ผลิตภัณฑ ์
1 PET 

 
โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต 
(Poly (ethylene terephthalate) 

ภาชนะบรรจุน้ําอัดลม เส้นใยสําหรับ
ทําเส้ือกันหนาว พรม 

2 HDPE โพลิเอทธิลีนความหนาแนน่สูง  
(High density polyethylene) 

บรรจุภัณฑ์สําหรับน้ํายาทาํความ
สะอาด แชมพูสระผม แป้งเด็ก และ
ถุงหูห้ิว ขวดใส่น้ํายาซักผ้า 

3 PVC โพลิไวนิลคลอไรด์ 
(Poly (vinyl chloride ) 

ท่อน้ําประปาสายยางใสแผ่นฟิล์ม
สําหรับห่ออาหาร ม่านในห้องอาบน้ํา  
แผ่นกระเบ้ืองยาง แผ่นพลาสติก 
ปูโต๊ะ  แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวดใส่
แชมพูสระผม  

4 LDPE โพลิเอทธิลีนความหนาแนน่ตํ่า  
(Low density polyethylene ) 

ฟิล์มสําหรับห่ออาหารและห่อของ  
ถุงใส่ขนมปัง และถุงเย็นสําหรับบรรจุ
อาหาร ถุงดําสําหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว  
ถังขยะ       

5 PP โพลิโพรพิลีน (Polypropylene ) กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า กระบอก
สําหรับใส่น้ําแช่เย็น กล่องแบตเตอรี่
รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชน 
และกรวยสําหรับน้ํามัน  

6 PS โพลิสไตรีน (Polystyrene ) ภาชนะบรรจุของใช้ เช่น เทปเพลง 
สําลี หรือของแห้ง ถาดโฟมสําหรับ
บรรจุอาหารไม้แขวนเส้ือ กล่องวีดีโอ 
ไม้บรรทัด หรือของใช้อ่ืน ๆ  

7 PC โพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) 
เป็นพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ที่อาจจะนํา
พลาสติกหลายชนิดมาผสมกัน แต่
ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้านี้ 

นํากลับมารีไซเคิลเป็นขวดนํ้า กล่อง
และถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ย และ
ถุงขยะ 



21 

เรื่องท่ี 2  ผลกระทบของการใช้วัสด ุ
วัสดุเหลือใช้ หรือ ขยะมูลฝอย สําหรับคนทั่วไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่มีประโยชน์ 

ต้องเอาไปกําจัดเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ขยะเหล่านั้น ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีก 
ถ้ารู้จักคิดก่อนทิ้ง แล้วนําขยะเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการคัดแยกก่อนทิ้ง เพ่ือนํากลับมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์  หากขยะมูลฝอยไม่ผ่านกระบวนการคัดแยกก่อนทิ้ง ขยะเหล่านี้รวมกัน 
มีปริมาณที่มากข้ึนเรื่อย ๆ และเพ่ิมทวีคูณ ซ่ึงเมื่อทิ้งไว้ในระยะเวลานาน จะถูกหมักหมม  
สร้างความสกปรก ส่ิงกล่ินเหม็น ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและระบบนิเวศ 
 

2.1 แหล่งกําเกิดขยะมูลฝอย 

แหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ ขยะเป็นส่ิงที่เหลือใช้ หรือส่ิงที่ไม่

ต้องการอีกต่อไป สามารถแบ่งตามแหล่งกําเนิดได้ดังนี้ 

2.1.1 ของเสียจากครัวเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ 

แก้ว เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หินไม้ กระเบ้ือง หนัง ยาง เป็นต้น 

2.1.2 ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน่ ยาฆ่าแมลงปุ๋ย  มูลสัตว์ น้ําทิ้งจากการทํา

ปศุสัตว์ เป็นต้น 

2.1.3 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายท่ัวประเทศไทย 73 % มา

จากระบบอุตสาหกรรม ส่วนใหญย่ังไม่มีการจัดการท่ีเหมาะสมโดยท้ิงกระจายอยู่ตาส่ิงแวดล้อม

และท้ิงร่วมกับมูลฝอยอ่ืน 

2.1.4 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ซ่ึงเป็นของเสียอันตรายอย่าง

ยิ่ง เช่น ขยะติดเช้ือ เข็มฉีดยา สําลีซับเลือด รวมทั้งของเสียที่ปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี สารเคมี 

ได้ทิ้งสู่ส่ิงแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลเป็นการเพ่ิมความเส่ียง ในการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรคและสารอันตราย 
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 2.2  ผลกระทบด้านสขุภาพ 
 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคการได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปในร่างกาย 
อาจทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้พิษของขยะอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกาย
ของเราได้ ดังนี้ 
      1) ทางการหายใจโดยการสูดดมไอระเหย ผง หรือละอองสารพิษเข้าสู่
ร่างกาย เช่น สี ตัวทําละลายน้ํามันรถยนต์ 
  2) ทางผิวหนังโดยการสัมผัสหรือจับต้องสารพิษซ่ึงสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนัง
และจะดูดซึมได้มากยิ่งข้ึนหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้ว 

 

 2.2.2 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค 
  เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของ
เมืองการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น หากใช้วิธี
กําจัดเศษวัสดุ ของเสียที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เนื่องจากเช้ือจุลินทรีย์
ที่ปนเป้ือนมากับขยะมูลฝอย จากเศษวัสดุต่าง ๆ มีโอกาสท่ีจะขยายพันธุ์เพ่ิมจํานวนมากยิ่งข้ึน
ได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์
สารท่ีทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเป่ือยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค นอกจากนั้นขยะที่
ปล่อยท้ิงไว้นาน ๆ จะเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พาหะ โดยจะเข้ามาทํารัง ขยายพันธุ์ เพราะมีทั้ง
อาหารและที่หลบซ่อน ดังนั้นขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัด จึงทําให้เกิดเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ที่สําคัญของเช้ือโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซ่ึงเป็นพาหะนําโรคมาสู่คน  
 

  2.2.3  ก่อให้เกิดความรําคาญ 
   การเก็บรวบรวมขยะได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกล่ินรบกวน กระจายอยู่
ทั่วไปในชุมชน นอกจากน้ันฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย และการกําจัดขยะ
ก็ยังคงเป็นเหตุรําคาญท่ีมักจะได้รับการร้องเรยีนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ อีกทั้งอุดจาด
ตาน่าขยะแขยง 
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 2.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 ขยะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษของนํ้า มลพิษของดิน และมลพิษของ
อากาศ เนื่องจากขยะส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือ ไม่นํามากําจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ใน
พ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่
แหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําเกิดเน่าเสียได้หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสู่พ้ืนดิน หรือแหล่งน้ํา  
จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําและพืชผัก เม่ือเรานําไปบริโภคจะได้รับสาร
นั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอย่างช้า ๆ 
  2.3.1  มลพิษด้านส่ิงแวดล้อม  
    ถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง เช่น การเผาพลาสติก ถ้าการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่จัดเป็นก๊าซพิษออกมาด้วย                   
ทําให้เกิดควันมีสารพิษทําให้คุณภาพของอากาศเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยน้ัน 
อาจเกิดข้ึนได้ทั้งจากมวลสารท่ีมีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย ที่สําคัญก็คือ กล่ินเหม็น 
ที่เกิดจากการเน่าเป่ือย และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีพลาสติกซ่ึงมีโมโน
เมอร์  มีธาตุคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น โพลิไวนิลคลอไรด์ หรือจุลินทรีย์ เมื่อเผาไหม้จะให้
กา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ ซ่ึงมีสมบัติเป็นกรดจะเป็นอันตรายจากการสูดดม และอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทําให้เกิดฝนกรด ส่วนพลาสติกประเภทที่ใช้ยเูรียในการผลิตโพลิเมอร์ เมื่อเผาแล้วจะเกิดก๊าซ
แอมโมเนีย ซ่ึงมีสมบัติเป็นด่าง ดังนั้น จึงไม่ควรกําจัดพลาสติกด้วยวิธีการเผา 
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  2.3.2  ระบบนิเวศถูกทําลาย  
   มูลฝอยอันตรายบางอย่าง เช่น ไฟฉายหลอดไฟ ซ่ึงมสีารโลหะหนัก  
บรรจุในผลิตภัณฑ์ หากปนเป้ือนสู่ดินและน้ํา จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร 
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อระบบนิเวศ 
 

  2.3.3  ปัญหาดินเส่ือมสภาพ 
  ขยะมูลฝอยและของเสียต่างๆถ้าเราทิ้งลงในดิน ขยะส่วนใหญ่จะสลายตัวให้
สารประกอบ อินทรีย์และอนินทรีย์มากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่ก็มีขยะบางชนิดที่สลายตัวได้
ยาก เช่น ผ้าฝ้าย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก แล้วละลาย
ไปตามนํ้า สะสมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นแหล่ง
ผลิตของเสียที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปะปน ทําให้ดินบริเวณนั้น 
มีโลหะหนักสะสมอยู่มาก โลหะหนักที่สําคัญ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ซ่ึงจะมี
ผลกระทบมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซาก
แบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม 
ตะกั่ว ในดินมาก ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอย เม่ือมี
การย่อยสลาย จะทําให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน และเม่ือฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอย    
จะทําให้น้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเป้ือนดินบริเวณรอบ ๆ ทําให้เกิดมลพิษของดินได้ 
การปนเป้ือนของดิน ยังเกิดจากการนํามูลฝอยไปฝังกลบ หรือการยักยอกนําไปทิ้งทําให้ของเสีย
อันตรายปนเป้ือนในดินนอกจากนั้นการเล้ียงสัตว์เป็นจํานวนมาก ก็ส่งผลต่อสภาพของดิน 
เพราะส่ิงขับถ่ายของสัตว์ที่นํามากองทับถมไว้ ทําให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยสลาย 

 



25 

ได้อนุมูลของไนเตรตและอนุมูลไนไตรต์ ถ้าอนุมูลดังกล่าวน้ีสะสมอยู่จํานวนมากในดิน บริเวณ
นั้นจะเกิดเป็นพิษได้ ซ่ึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยทางอ้อม โดยได้รับเข้าไปในรูปของนํ้าด่ืมที่มี
สารพิษเจือปน โดยการรบัประทานอาหาร พืชผักทีป่ลูกในดินที่มีสารพิษสะสมอยู่และยังส่งผล
กระทบต่อคุณภาพดิน  
   2.3.4  ปัญหามลพิษทางน้ํา 
   ขยะมูลฝอยอินทรีย์ จํานวนมากถ้าถูกทิ้งลงสู่แม่น้ําลําคลอง จะถูกจุลินทรีย์
ในนํ้าย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจน ทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงและส่งผลให้เกิดน้ําเน่าเสีย 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.5  ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อแม่น้ําลําคลอง 
ท่ีมา : http://contentcenter.prd.go.th 

 
ปัจจุบันเราพบว่าอุณหภูมิของโลกเราสูงข้ึน ระบบนิเวศถูกทําลาย ซ่ึงเกิดจากฝีมือของ

มนุษย์เรา ได้แก่ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ กําจัดขยะไม่ถูกวิธี นําไปเผาเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 
และจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทําความเย็นในตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ โฟมกระป๋องสเปรย์ สารดับเพลิง สารชะล้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงสารเหล่านี้ เรียกว่า สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon,CFC ) และใน
อนาคต ถ้าเราไม่ช่วยกันลดการใช้สารทําลายชั้นโอโซนท่ีเกิดจากสาร CFC  โลกของเราก็จะเจอ
กับปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
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เรื่องท่ี 3  การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หลักการเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเป็นการประยุกต์ใช้แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พร้อมรับมือ
กับส่ิงที่จะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม สามารถลดปริมาณขยะซ่ึงเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในอนาคตได้  
โดยเลือกใช้สินค้าอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลในการเลือกใช้  มีภูมิคุ้มกันไม่เกิดพิษภัยต่อตนเอง
และส่ิงแวดล้อม  โดยควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อจะได้
เลือกซ้ือได้อย่างถูกต้อง และใช้จนเกิดเป็นนิสัยซ่ึงเป็นพ้ืนฐานแห่งคุณธรรมในหลายด้าน 
 

  1. คุณสมบัติสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   1)  ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุที่ไม่มีพิษ วัสดุ
หมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ใช้พลังงานตํ่าในการจัดหามา  
   2)  ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุ
น้อย มีการเสริมความแข็งแรง เพ่ือให้ลดขนาดลงได้  
   3)  มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต ใช้พลังงานท่ีสะอาด ลดการเกิดของเสีย จาก
กระบวนการผลิตและลดข้ันตอนของกระบวนการผลิต  
   4)  มีระบบขนส่งและจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใช้
หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ใช้ซํ้าหรือหมุนเวียนใหม่ได้ ใช้รูปแบบ
การขนส่งท่ีก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํ่า และเลือกใช้เส้นทางการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน
ที่สุด  
   5)  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงาน
ตํ่า มีการปล่อยมลพิษตํ่า ในระหว่างใช้งาน ลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง (เช่น ต้องเปล่ียนไส้กรอง
บ่อย) และลดการใช้ชิ้นส่วนท่ีไม่จําเป็น  
   6)  มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแล
รักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปล่ียนบ่อย 
   7)  มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่น การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํ่า มีการออกแบบให้นําสินค้าหรือชิ้นส่วน
กลับมาใช้ซํ้า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหาก ต้องกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืน
มาใช้ได้และมีความปลอดภัยสําหรับการฝังกลบ 
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  2. ฉลากสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง ฉลากท่ีติดบนผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยในกระบวนการผลิตหรือใช้งานสามารถลดการใช้ทรัพยากรหรือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ฉลากส่ิงแวดล้อมนับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยสร้างความตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ที่นําไปใช้เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์สําคัญ ในการปกป้องสภาพแวดล้อม ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและผู้ผลิต ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดฉลากแวดล้อมต้องผ่านกระบวนการประเมินจากหน่วยงานที่ให้ 
การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรวมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และมีคุณภาพการใช้งานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงสินค้าและบริการท่ัวๆไปปัจจุบันฉลากเพ่ือส่ิงแวดล้อมซ่ึงจัดอยู่ ในมาตรฐาน 
การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 จําแนกได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
 
  ฉลากประเภทท่ี 1  
  เป็นฉลากสําหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการรับรองจากบุคคลท่ี 3 ดําเนินการ
โดยองค์กรอิสระ มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดตามอนุกรมมาตรฐาน 
ISO 14020 ซ่ึงการกําหนดเกณฑ์พิจารณาการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Life cycle consideration) ภายใต้กรอบดําเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 
14024 ปัจจุบันมีการใช้ฉลากประเภทนี้มากกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก โดยประเทศเยอรมณีเป็น
ประเทศแรกที่เริ่มใช้ฉลากประเภทนี้ สําหรับฉลากประเภทน้ีในประเทศไทย ได้แก่ ฉลากเขียว 
ซ่ึงในปัจจุบัน มีสินค้าหลายประเภทท่ีได้รับอนุมัติให้ติดฉลากดังกล่าว ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภท
นี้จะให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภคบริโภค และบริการทุกประเภท ยกเว้น อาหาร ยาและ
เครื่องด่ืม และทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุน โดยการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ พิจารณา
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าหรือบริการสีเขียว ตัวอย่างฉลากประเภทที่ 1 เช่น 
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ฉลากประเภทท่ี 2  
  เป็นฉลากผลิตภัณฑ์ที่ ผู้ผลิตเป็นผู้ออกฉลากเอง เพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะ 
ด้าน เน้นลักษณะทางส่ิงแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลประเด็น 
ด้านส่ิงแวดล้อมเชิงเด่ียว ไม่ได้พิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และไม่มีกลไก 
การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม โดยการปฏิบิติตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14021 ซ่ึงเป็นนิยาม
และคําศัพท์ ข้อกําหนดและแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบทลงโทษในกรณีที่
ละเมิดข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทท่ี 2 ตัวอย่างฉลาก เช่น 
 

 
 

ภาพที่ 2.7  ตัวอย่างฉลากสําหรับสินค้าหรือบริการประเภทที่ 2 
ท่ีมา : http://www.thaitextile.org 

ภาพที่ 2.6  ตัวอย่างฉลากสําหรับสินค้าหรือบริการประเภทที่ 1 
ท่ีมา : http://www.thailandindustry.com 
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  ฉลากประเภทท่ี 3  
  เป็นฉลากท่ีแสดงข้อมูลเชิงปริมาณบนพ้ืนฐานของการประเมินตลอดวัฏจักรของ
สินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถประเมินผลกระทบของสินค้าต่อส่ิงแวดล้อมได้
จากการเผยแพร่ ข้อมูล เชิ งปริมาณท่ีบอกรายละเ อียดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ในการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ปริมาณมลพิษที่เกิดข้ึน ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับฉลากโภชนา 
การอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมมาตรฐาน ISO/TR 14025 เป็นแนวทาง หลักการและ
ข้อกําหนดของวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทท่ี 3 ตัวอย่างฉลาก เช่น 
 

 
   
 
 
 

ฉลากประเภทท่ี 4  
  เป็นฉลากส่ิงแวดล้อมที่บ่งชี้ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก
ประหยัดไฟ หรือ Energy Star ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างฉลากสําหรับสินค้าหรือบริการประเภทที่ 4 

ท่ีมา : http://www.thaitextile.org 

 
 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างฉลากสําหรับสินค้าหรือบริการประเภทที่ 3 
ท่ีมา : http://www.thaitextile.org 
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 3. แนวทางการเลือกสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผู้บริโภค มีแนวทางการเลือกสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาคุณสมบัติสินค้า ได้ดังนี้ 
  1.  ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุที่ไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียน
ทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใช้พลังงานตํ่าในการจัดหามา 
  2.  ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุน้อย เช่น 
มีวัสดุหีบห่อน้อย มีการเสริมความแข็งแรง เพ่ือให้ลดขนาดลงได้ 
  3.  มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต ใช้พลังงานที่สะอาด ลดการเกิดของเสียจาก
กระบวนการผลิต และลดข้ันตอนของกระบวนการผลิต 
  4.  มีระบบขนส่งและจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้หีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ใช้ซํ้าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ใช้รูปแบบการขนส่ง
ที่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํ่า และเลือกใช้เส้นทางการขนส่งที่ประหยัดพลังงานท่ีสุด 
  5.  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในช่วงการใช้งาน เช่นใช้พลังงานตํ่า มีการ
ปล่อยมลพิษตํ่าในระหว่างใช้งาน ลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่วนท่ีไม่จําเป็น 
  6.  มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย 
ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปล่ียนบ่อย 
  7.  มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
เก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํ่า มีการออกแบบให้นําสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้
ซํ้าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใช้ได้ และมี
ความปลอดภัยสําหรับการฝังกลบ 
  8.  การพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมควรพิจารณาว่าสินค้าน้ัน
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากในช่วงใดของวัฏจักรชีวิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะก่อผลกระทบ
มากในช่วงใช้งานมากกว่าในช่วงการผลิต และหากมีการลดผลกระทบในช่วงดังกล่าวให้น้อย
กว่าสินค้าอ่ืนที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน รวมทั้งประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ซ่ึงจะถือได้
ว่าเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาพิจารณาให้รอบคอบ บนพ้ืนฐานความรู้นั้น จะทําให้
สามารถตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ อย่างมีเหตุมีผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
พิษภัยที่เกิดข้ึนกับวัสดุเหลือใช้จากสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเองและเป็นพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์หรือ ส่ิงของเครื่องใช้มากมายหลายชนิดทําให้มนุษย์มีชีวิตที่
สะดวกสบายมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็มีผลกระทบต่อมนุษย์หลายด้าน เช่น ทําให้
เกิดมลภาวะ ทําลายสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจ 
ซ่ึงปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ไขโดยการมีจิตสํานึกของมนุษย์ทุกคนในการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างสร้างสรรค์ เลือกส่ิงของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม มนุษย์สามารถ
จะเปล่ียนความคิด ลดความเห็นแก่ตัว การใช้ส่ิงของท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมทําให้เกิดโทษ
มากกว่าประโยชน์ ซ่ึงการแก้ปัญหานอกจากจะใช้กระบวนการเทคโนโลยีโดยการหาวิธีใหม่ๆ 
แล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีจิตสาธารณะคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ใช้ส่ิงของเลือกใช้อย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่าและ
ไม่เกิดโทษต่อคนอ่ืน ๆ รวมถึงสังคม และก่อให้เกิดมลภาวะน้อยท่ีสุด เป็นต้น 

 
 

 

กิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนท่ี 2 

 
  หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 2 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกําหนด 
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หน่วยการเรียนที่ 3  
การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว 

 

สาระสําคญั 
ขยะมูลฝอยท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจําวัน เริ่มทวีคูณเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือให้ 

มีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกับส่ิงแวดล้อมมากที่สุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี เป็นการ
ผสมผสานเพ่ือให้เป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การจัดการขยะมูลฝอยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว
ข้ึนกับเง่ือนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ินนั้นๆ เช่น พ้ืนที่หรือสถานท่ี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ในปัจจุบันวิธีการจํากัดขยะอย่างง่ายๆ ที่พบเห็น มี 2 วิธี  
คือ โดยการเผาไหม้และฝังกลบ 
 
ตัวชีว้ัด 

1. อธิบายหลักสําคัญในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วได้ 
2. อธิบายหลัก 3R ในการจัดการวัสดุที่แล้วได้ 
3. อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุได้ 

 
ขอบขา่ยเนื้อหา 

1. การจัดการวัสดุ 
2. หลัก 3R ในการจัดการวัสดุที่แล้ว 
3. เทคโนโลยีการกําจัดวสัดุประเภทโลหะและอโลหะ 
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เรื่องที่ 1 การจัดการวัสดุ 

ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันเกิดจากบ้านเรือน ตลาดสด สถานประกอบการ 
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน รวมถึงสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เริ่มทวีคูณเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือให้
มีปริมาณขยะท่ีลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ 
ถูกวิธี เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมี
หลากหลายวิธี เป็นการผสมผสานเพ่ือให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น ไม่
มีรูปแบบที่ตายตัวข้ึนกับเง่ือนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ินนั้นๆ เช่น 
พ้ืนที่หรือสถานท่ี ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถานะทาง
การเงิน ความสามารถในการลงทุนของท้องถ่ิน การจัดการขยะมูลฝอย มีหลักการที่สําคัญ 3
ประการ ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมและขนส่ง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะนําเอาขยะมูลฝอยออก
จากแหล่งกําเนิด เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม  

2) กระบวนการใช้ประโยชน์ด้วยวธิีการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในรูปแบบการนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การทําปุ๋ย หรือการนํามาผลิต
พลังงาน หรือ จะนํารูปแบบการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยการใช้หลัก 3R คือ ใช้น้อย (Reduce)  ใช้ซํ้า (Reuse)  นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ตามความเหมาะสม 

3) การกําจัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกําจัดส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ ใน
ปัจจุบันวิธีการจํากัดขยะอย่างง่าย ๆ มี 2 วิธี  คือ  
  (1) โดยการเผาไหม้ เป็นการนําขยะไปเผาในเตาเผา แต่วิธีนี้จะก่อให้เกิด
ปัญหา เพราะขยะบางชนิดเม่ือเผาแล้วทําให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นอันตรายและทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเผาขยะจึงเป็นส่ิงที่พึง
ระวงั โดยท่ัวไปขยะจากบ้านเรือนจะใช้วิธีการเผามากท่ีสุด  

หน่วยการเรียนท่ี 3 
การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้ว 
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  (2) โดยการฝังกลบ โดยท่ัวไปแล้ว ขยะจากบ้านเรือน ประมาณร้อยละ 
80 จะถูกนําไปเทในหลุมขนาดมหึมา เพ่ือทําการฝังกลบ แต่การฝังกลบ หลุมฝังกลบท่ีมีการ
จัดการที่ดี จะต้องนําขยะเข้าเครื่องอัดให้แน่นเป็นแผ่นแบนๆแล้วทับถมด้วยดินที่สะอาด เพ่ือ
ป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว หนู นก แมลงวัน มาขุดคุ้ย ขยะที่ถูกฝังจะมีแบคทีเรียมาช่วย
ย่อยสลาย ขยะที่ย่อยสลายได้นั้น จะถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพตามธรรมชาติ 
โดยมีปัจจัยประกอบด้วย แบคทีเรีย น้ํา ออกซิเจน และความร้อน หลุมฝังกลบจะต้องมีการ
ป้องกันการไหลซึมของนํ้าเสียและเชื้อโรค เพราะขยะบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายตัวได้ 
เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนหรือน้ําเลย การกําจัดด้วยวิธีนี้ทําให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง
ตามมาเช่นกัน เนื่องจากการเน่าเสียของขยะ ทําให้เกิดของเหลวที่เป็นพิษ ไหลซึมลงไปทําให้น้ํา
ใต้ดินเป็นพิษได้ นอกจากน้ันการเน่าเสียของขยะ ยังทําให้เกิดก๊าซมีเทน ซ่ึงมีผลทําให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซ่ึงการฝังกลบแต่ละสถานท่ี เมื่อขยะเต็มแล้วจะต้องหาท่ีใหม่ต่อไป
อีกเรื่อย ๆ ดังนั้น ต้องกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการฝังกลบอย่าง 
ถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แสดงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th 
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ราเร็วของ
อยสลาย

 
 

 
ร 
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450 ปี         500 ปี ไม่ย่อยสลาย 
ขวดพลาสตกิ ผ้าอ้อมเด็กชนิดสําเร็จรปู โฟม 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3.2 ตารางภาพแสดงอัตราเร็วในการย่อยสลายขยะมูลฝอย 
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เรื่องท่ี 2 หลัก 3R ในการจัดการวัสดท่ีุใช้แลว้ 
 

 การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
โรงเรียน และชุมชน ดังนี้ 
 1. Reduce หมายถึง การใช้น้อย หรือ ลดปริมาณการใช้ เช่น 

1)  หลีกเล่ียงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ลดปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ 
ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่จําเป็น ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก ถุง
กระดาษ โฟม หรือหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
  2)  เลือกใช้สินค้าท่ีมีอายกุารใช้งานสูงใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ํายาล้างจาน 
น้ํายาปรับผ้านุ่ม ถ่านชนิดชาร์จ ได้สบู่เหลว น้ํายารดีผ้า ฯลฯ 

3)  เลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
4)  คิดก่อนซ้ือสินค้า พิจารณาว่าส่ิงนั้นมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดหลีกเล่ียง

การใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากําจัดแมลงหรือน้ํายาทําความ สะอาดต่าง ๆ ควรจะหันไปใช้
วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้ง นํามาเผาไล่ยุง หรือใช้ผลมะกรูดดับกล่ิน
ภายในห้องน้ํา 

5)  ลดการใช้กล่องโฟมหลีกเล่ียงการใช้โฟมและพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้าในการจับจ่ายซ้ือ ของใช้ป่ินโต ใส่อาหาร 

6)  ลดการใช้ถุงพลาสติก ควรใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี 3.3 ภาพการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 
 
 

  ใช้ถุงผ้า ถูกวิธี  

ต้องไม่มี ถุงพลาสติก

หลบอยู่ข้างในนะจ๊ะ . 
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2. Reuse  ใช้ซํ้า 
Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าผลิตภัณฑ์ส่ิงของต่างๆ เช่นใช้แก้วน้ําเซรามิคหรือ

แก้วใส ด้วยวิธีการใช้แล้วล้างนํ้าให้สะอาดสามารถนํามาใช้ได้อีกครั้งแทนการใช้แก้วพลาสติก  
ที่ต้องใช้แล้วต้องท้ิง นําถุงพลาสติกท่ีใช้แล้ว มาเป็นถุงขยะใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า บริจาค
ส่ิงของเครื่องใช้ เส้ือผ้าท่ีไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนดัดแปลงวัสดุส่ิงของเป็นของใช้ใหม่เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่  3.4 การลดปริมาณขยะด้วย Reuse โดยใชแ้ก้วน้ําเซรามิค 
                  หรือ แกว้ใส แทนแก้วพลาสติก หรือแก้วกระดาษเคลือบ 

 
 

  นําส่ิงของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนํายางรถยนต์มาทําเก้าอ้ี 
การนําขวดพลาสติกก็สามารถนามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ หรือแจกัน การนําเศษผ้ามาทํา 
เปลนอน เป็นต้น 
 

 
 

  
 
 

 

 

ภาพที่ 3.5 การนําส่ิงของมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ 
ท่ีมา : http://www.naibann.com 

เก้าอ้ีจากขวดน้ํา กระถางต้นไม้จากรองเท้าเก่า 



 
นํากล
เพ่ือน
ลดก
ประเ
ไม่ได้
ขายใ
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ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
    เ พ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด 

การปนเป้ือนของขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการต้ังจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมี
ถุงบรรจุภายในถังเพ่ือสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้ 

ถังขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  1. สีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้ สามารถ นํามาหมักทําปุ๋ยได้ 
เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ มีสัญลักษณะที่ถังเป็นรูปก้างปลาหรือเศษอาหาร 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงถังขยะสีเขียวและสัญลักษณ์  
ท่ีมา : http://psu10725.com 

 
 

 2. สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขาย  ได้ เช่น แก้วกระดาษ 
พลาสติก โลหะ  

 
 

 
 

  
 
 
 
ภาพท่ี 3.8 ภาพแสดงถังขยะสีเหลืองและสัญลักษณ์ 

ท่ีมา : http://psu10725.com 
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3. สีแดง หรือสีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม 
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะ
บรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 ภาพแสดงถังขยะสีแดงและสัญลักษณ์ 
ท่ีมา : http://psu10725.com 

 
  4. สีฟ้าหรือสีน้ําเงิน รองรบัขยะท่ัวไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนนอกจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายขยะท่ัวไปจะมีลักษณะท่ีย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าสําหรับ
การนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม
และฟอล์ยที่เป้ือนอาหาร 

 
 

ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงถังขยะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินและสัญลักษณ์ 
ท่ีมา : http://psu10725.com 
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 นอกจากจะมีถังเป็นสีต่าง ๆ ตามประเภทของขยะที่ต้องคัดแยกท้ิงแล้ว บางแห่ง 
ก็ใช้เป็นถังสีขาวเพ่ือความสวยงาม แต่ติดสัญลักษณ์และสีตามแบบถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ เชน่ ตาม
ป้ัมน้ํามัน โรงแรม หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงถังขยะสีขาวติดสติกเกอร์สัญลักษณ์และข้อความประเภทขยะ 
ท่ีมา : http://www.thaihealth.or.th 

 
เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมลูฝอย 

  1. ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
โดยนํ้าหนัก 

 2. ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจําเป็นควรใช้สารเติม
แต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 3. มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
 4. มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการ

ถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทําความสะอาด 
 5. สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อ่ืนๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเข่ีย

ขยะมูลฝอยได้ 
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การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอย   
 จัดให้มีระบบท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพขยะมูลฝอย คือ  

การเปล่ียนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพ่ือลดปริมาณเปลี่ยนรูปร่าง โดยวิธีคัดแยกเอา
วัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลง และวิธีอัดเป็นก้อน
เพ่ือลดปริมาตรของขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิม  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้วิธีการห่อหุ้มหรือการผูกรัดก้อนขยะมูล
ฝอยให้เป็นระเบียบมากย่ิงข้ึน  ผลท่ีได้รับจากการแปรสภาพมูลฝอยน้ี  จะช่วยให้การเก็บ
รวบรวม ขนถ่าย และขนส่งได้สะดวกข้ึน สามารถลดจํานวนเที่ยวของการขนส่ง  ช่วยให้ไม่ปลิว
หล่นจากรถบรรทุกและช่วยรีดเอานํ้าออกจากขยะมูลฝอย  ทําให้ ไม่มีน้ําชะขยะมูลฝอยรั่วไหล
ในขณะขนส่ง  ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยสามารถจัด
วางซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบ จึงทําให้ประหยัดเวลา และค่าวัสดุในการกลบทับ และช่วยยืดอายุ
การใช้งานของบ่อฝังกลบ 
 
 

 
 

ภาพที่  3.12 ขยะที่ถูกบีบอัดเป็นก้อนเพ่ือลดปริมาณขยะ 
ท่ีมา : http://www.prdnorth.in.th 
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ทั้งนี้ เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผา สามารถแบ่งรูปแบบของการเผาได้ 3 
ประเภท ดังนี้ 

1) เตาเผาแบบเชิงตะกอน 
แบบนี้ง่ายและธรรมดาที่สุดสําหรับเศษวัสดุในครัวเรอืนขนาดเล็ก โดยเอาเช้ือไฟและ

เศษวัสดุซ้อนกันเป็นชั้นๆบนพ้ืนดิน แล้วจุดไฟเผาเลย การเผาแบบนี้ ไม่ควรทําในแหล่งชุมชน 
เพราะถ้ามีลมพัดอาจทําให้เกิดอัคคีภัย หรือเศษเขม่าไฟปลิวเข้าบ้านเรือนได้ นอกจากในพ้ืนที่
นอกเมืองที่บางครั้งชาวบ้านต้องการเผาตอไม้หรือเศษตกค้างเพ่ือเตรียมดินสําหรับการ
เพาะปลูก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) เตาเผาแบบถังเผา 
ใช้ถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเจาะรูด้านข้างให้อากาศเข้า ซ่ึงจะปลอดภัยกว่าแบบเชิง

ตะกอน แม้มีลมพัด เปลวไฟและเศษวัสดุติดไฟก็จะถูกจํากัดอยู่ในถังเหล็กนี้ อย่างไรก็ตาม การ
กําจัดเศษวัสดุของตนเองภายในบ้านควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเศษวัสดุบางชนิด
อาจมีพิษหรือมีกล่ินรบกวนผู้อ่ืนได้ ควรทําครั้งละน้อย ๆ จะดีกว่า และควรรับผิดชอบถ้าเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเชิงตะกอน 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org 
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3) เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนท่ี 
การเคล่ือนท่ีของตะกรับ ทําให้เศษวัสดุที่ถูกเผาเคล่ือนไปในห้องเผาไหม้ ถูกเผาได้อย่าง

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เตาเผาแบบน้ีบางทีถูกเรียกว่าเตาเผาเศษวัสดุชุมชน (Municipal Solid 
Waste Incinerator) เศษวัสดุจะถูกป้อนด้วยเครนเข้าไปใน“คอหอย” ซ่ึงเป็นปลายของตะกรับ
ด้านหนึ่งท่ีอยู่ด้านบน จากน้ันตะกรับจะเล่ือนลง พาเศษวัสดุไปท่ีตะกรับด้านล่าง ต่อ ๆกันไปยัง
บ่อข้ีเถ้าที่ปลายอีกด้านหน่ึง ข้ีเถ้าจะถูกคัดออกผ่านม่านนํ้า ของแข็งที่เผาไม่หมด จะตกลงท่ีพ้ืน
ด้านล่าง โดยการเผาไหม้ของเตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนที่จะมีการเผาอยู่ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1) อากาศที่ใช้เผาไหม้ครั้งแรกบางส่วนไหลผ่านมาจากตะกรับด้านล่าง ทําหน้าที่เป่า
ตะกรับให้เย็นลงไปในตัวด้วย การทําให้ตะกรับมีอุณหภูมิลดลงก็เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้
ตะกรับ บางระบบมีการระบายความร้อนของตะกรับด้วยนํ้า 

3.2) อากาศเผาไหม้ครั้งท่ีสอง จะถูกจ่ายให้หม้อต้มด้วยความเร็วสูงผ่านหัวฉีดเหนือ
ตะกรับ อากาศน้ีทําให้แก๊สปล่องไฟถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ โดยให้อากาศหมุนไปมาเพ่ือให้มัน
ผสมกันไปกับอากาศและออกซิเจนส่วนเกินได้ดียิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.15 ถังเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
 ท่ีมา : http://www.engineer.mju.ac.th 
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จากน้ัน แก๊สปล่องไฟจะถูกทําให้เย็นลงในส่วนของเตา ที่เรียกว่า ไอร้อนยิ่งยวด ความ
ร้อนจะถูกย้ายไปท่ีไอน้ํา ทําให้ไอน้ํามีอุณหภูมิสูงประมาณ  400 องศาเซลเซียส ที่ความดัน  
40 บาร์  ส่งเข้ากังหันผลิตไฟฟ้าต่อไป ณ จุดนี้ แก๊สปล่องไฟจะมีอุณหภูมิประมาณ 200 องศา
เซลเซียส และถูกส่งเข้าเครื่องทําความสะอาดก่อนปล่อยออกทางปล่องไฟสู่บรรยากาศภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตามข้อกําหนดของยุโรป แก๊สปล่องไฟต้องมีอุณหภูมิอย่างตํ่า 850°C เป็นเวลา 2 วินาที 

เพ่ือกําจัดสารพิษให้หมด ดังนั้นจึงต้องมีตัวเผาสํารองเผ่ือไว้ในกรณีอุณหภูมิในห้องเผาไม่ถึง
ข้อกําหนด จําเป็นต้องเพ่ิมความร้อนด้วยเตาสํารองนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ห้องเผาของเตาแบบตะกรับเคล่ือนที่  
ที่สามารถจัดการกับเศษวสัดุ 15 ตันต่อชั่วโมง 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org 

ภาพที่ 3.17 เตาเผาแบบหมุน
ท่ีมา : https://thai.alibaba.com 
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กิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนท่ี 3 

 
  หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 3 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกําหนด 
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หน่วยการเรียนที่ 4  
การคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุ 

 

สาระสําคญั 
 การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน สถาน
ประกอบการหรือสถานท่ีสาธารณะท้ังนี้ ก่อนท้ิง ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานที่สาธารณะ
ต่างๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําวัสดุกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบ
การคัดแยกวัสดุการรีไซเคิลเป็นการเปล่ียนสภาพของวัสดุให้มีมูลค่า จากส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์ 
แปรเปล่ียนสภาพเป็นวัตถุดิบ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ และลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะท่ีเกิดข้ึน 
 
ตัวชีว้ัด 

1. อธิบายวิธกีารคัดแยกวสัดุแต่ละประเภทได้ 
2.  อธิบายความหมายสัญลักษณ์รีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทได้ 
3.  อธิบายข้อปฏิบัติในการคัดแยกหรอืรวบรวบวัสดุแต่ละประเภทได ้
 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1.  การคัดแยกวัสดุ 
2.  การรีไซเคิลวัสดุ 
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เรื่องที่ 1  การคัดแยกวัสดุ 
ปัจจุบันคนไทยหันมาเปล่ียนอาชีพใหม่ จากการขายแรงงาน มาเป็นเถ้าแก่รับซ้ือของเก่า

ค่อนข้างเยอะ  เพราะมองเห็นช่องทางการเจริญเติบโตในอนาคตของอาชีพนี้  เนื่องจากปริมาณ
ขยะในประเทศไทยมีจํานวนมหาศาล และจะเพ่ิมทวีคูณข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้น อาชีพรับซ้ือของเก่า 
จึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ทํารายได้ให้กับเจ้าของกิจการมาก ซ่ึงรับซ้ือและขายส่งตามโรงงาน 
เพ่ือนําไปแปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ราคาท่ีซ้ือขายจะแตกต่างกันไปตามความ 
ต้องการของตลาด ดังนั้น เพ่ือความสะดวก และเพ่ือให้การขายวัสดุรีไซเคิลได้ราคาสูง เราต้อง
ทําการคัดแยกวัสดุก่อน 

 ในการจัดการวัสดุแบบครบวงจร จําเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุ 
ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
สามารถดําเนินการได้ต้ังแต่แหล่งกําเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการ
เก็บรวบรวมวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการคัดแยกวัสดุ ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  คัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือวัสดุรีไซเคิลออกจาก
วัสดุย่อยสลาย วัสดุอันตรายและวัสดุทั่วไป 

2.  จัดเก็บวัสดุที่ทําการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับวัสดุแบบแยกประเภท 
ที่หน่วยราชการกําหนด 

3.  จัดเก็บวัสดุที่ทําการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร และ
แหล่งน้ําด่ืม 

4.  ให้จัดเก็บวัสดุอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารท่ีไม่ทราบแน่ชัด เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพ่ือแยกท้ิงตาม
รูปแบบการเก็บรวบรวมของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมี 3 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 

 
 

 

หน่วยการเรียนที่ 4 
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ 
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4.1  การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะ
อันตราย 

4.2  การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่กําหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 
4.3  การนาํไปทิ้ง ในภาชนะหรือ สถานท่ีรวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไว้

เฉพาะ 
5.  ห้ามเก็บกักวัสดุอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท ๆ หากเป็น

ของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกัน
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแข็ง 

6.  หลีกเล่ียงการเก็บกักวัสดุ ที่ทําการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การ
เพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค หรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน 

7.  หากมีการใช้น้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมันหรือ
ตะกอนน้ํามันปนเป้ือน จะต้องระบายนํ้าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อ
น้ําสาธารณะ 

8.  ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก การสกัดโลหะมี
ค่าหรือการทําลายวัสดุในบริเวณที่พักอาศัย หรือพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่
จะเกิดข้ึน 

 

ก่อนที่จะนําวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทวัสดุภายในบ้าน เพ่ือเป็น
การสะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนําวัสดุบางชนิดไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนําไปกําจัดอีกด้วย โดยสามารถทําได้ ดังนี้ 
 

 1.1  การคัดแยกวัสดุประเภทกระดาษ 
 1) แยกประเภทกระดาษ ได้แก่ กระดาษสํานักงาน กระดาษหนังพิมพ์
นิตยสาร หนังสือ กระดาษรวม กระดาษหลาย ๆ ชนิดเม่ือนํามารวมกันร้านรับซ้ือของเก่าจะรับ
ซ้ือทั้งหมด แต่ถ้าเราสามารถแยกประเภทกระดาษ แล้วมัดแยกประเภทไว้ จะขายได้ราคาดีกว่า 
 2) กระดาษคุณภาพสูง เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสํานักงาน ควรดึง
กระดาษบันทึก (Post-it) สต๊ิกเกอร์ คลิปหนีบ หรือลวดเย็บกระดาษออก ซ่ึงกระดาษประเภทนี้
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้านําไปขายจะได้ราคาค่อนข้างสูง 
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 3) กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก ควรแยกไว้ต่างหาก และต้องดึง 
สต๊ิกเกอร์ออกก่อน เพราะมีกาวเหนียว นําไปรีไซเคิลไม่ได้ นําเศษส่ิงของต่างๆออกจากกล่อง 
และคล่ีกระดาษออก ทําให้แบน มัดรวมกันเป็นมัด ๆ 
 4) กระดาษรวม เช่น กระดาษห่อของ ให้แยกเทปกาว และริบบ้ินออก ซอง
จดหมาย ให้แยกพลาสติก สต๊ิกเกอร์ออกก่อน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 การแยกกระดาษแต่ละประเภทมัดรวมกนัก่อนขาย 
 

 1.2  การคัดแยกวัสดุประเภทพลาสติก 
  1)  แยกพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์ 
เนื่องจากพลาสติกแต่ละชนิดมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
  2)  นําฝาขวดออก เทน้ําออกให้หมด ถ้าขวดสกปรกท้ังภายนอกและภายในขวด 
ต้องทําความสะอาด ล้างส่ิงสกปรกออกให้หมด 
  3)  ขวดและฝาขวดพลาสติกจะเป็นพลาสติกต่างชนิดกัน จึงควรแยกฝาและขวด
ออกจากกัน เพราะถ้าไม่แยกประเภท เม่ือนําไปขาย ร้านค้าส่วนใหญ่จะรับซ้ือเป็นพลาสติกรวม 
ซ่ึงราคาจะถูกว่า 
  4)  ขวดพลาสติกควรแยกขวดใสและขวดสีออกจากกันเม่ือนําไปขายจะได้ราคา
สูง 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
รวบร
 

ได้ 
 
ของอ
 
นําขว
 
 
นําไป
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
รวมได้ถูกต้อ

1.3  การ
1

 2
อาหาร และเ

 3
วดไปเก็บรวบ

 4
 5

ปรีไซเคิล 
 6

5)  ควรสอบ
องและได้ราค

ภาพที ่

รคัดแยกขย
1)  นําฝาหรือ

2)  หลังการ
เพ่ือป้องกันแ
3)  ไม่ควรทิ้
บรวม 
4)  เก็บรวบร
5)  ควรแยก

6)  ขวดแก้วท

บถามร้านรับ
คาที่สูง 

 4.2 ดึงแยก

ะประเภทแก
อจุกออกจาก

รบริโภค คว
แมลง สัตว ์ม
ทิ้งเศษวัสดุห

รวมขวดแกว้
กสีของแก้ว 

ที่เป็นใบ คว

บซ้ือของเก่

 
 
 
 
 

ฝาขวดพลาส
 
 

ก้ว 
กบรรจุภัณฑ

วรล้างขวดแ
 มากินอาหาร
หรือก้นบุหรี

วรวมไว้ในกล
 จะช่วยให้ข

วรแยกใส่กล่อ

า ว่ารับซ้ือพ

สติก เทน้ําอ

ฑ์ เพราะไม่ส

แก้วด้วยน้ําเ
รในบรรจุภัณ
รี่ลงในขวด 

ล่องกระดาษ
ขายได้ราคา

องเดิมจะขา

พลาสติกปร

ออกให้หมด 

สามารถนําไป

เล็กน้อย เพื
ณฑ์  
 และต้องทํ

ษ ป้องกันกา
ดี และเพ่ือใ

ยได้ราคาดี 

ระเภทใด เพ

  

ปรีไซเคิลรวม

พ่ือไม่ให้เกิด

ําความสะอ

รแตกหักเสีย
ให้ง่ายต่อก
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พ่ือจะได้

มกับแก้ว

ดการเน่า   

อาดก่อน    

ยหาย 
ารส่งต่อ
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 7
ในพ้ืนที่ ไม่รั

ภ

1.4 

ผสมทั้งอะลูมิ

น้ําเล็กนอ้ย 

ไปเก็บรวบรว

7)  ขวดแก้ว
รบัซ้ือ ดังนัน้

ภาพที่ 4.3 นํ

  การคัดแยก
1) แยกปร

มเินียมและโ
2) หลังจา

 เพ่ือไม่ให้เกดิ
3) ไม่ควรท

วม 
4) ควรเห ี

ภาพที่ 4.4

วบางชนิด อ
นควรสอบถา

นาํฝาจุกขวดอ

กวัสดุประเภ
ระเภทกระป๋
โลหะ  ส่วนฝ
ากที่บริโภคเค
ดกล่ิน เพ่ือป้
ทิ้งเศษวัสดุห

ยยีบกระป๋อ

4  ดึงแยกฝา

าจนําไปรีไซ
มร้านก่อนเก็

 
 
 
 
 

ออก ล้างทาํ

ภทอะลูมิเนีย
ปองอะลูมิเนยี
ฝาปิดส่วนให
ครื่องด่ืมแล้ว
ป้องกันแมลง
หรือก้นบุหรี่

งให้แบน เพื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระป๋องเครื

ซเคิลไม่ได้ ห
ก็บรวบรวมแ

าความสะอา

ยม 
ยม โลหะ เพ
หญ่เป็นอะลูมิ
ว ให้เทของเ
ง สัตว์ มากนิ
ลงในขวด แ

พ่ือประหยัดพื

รื่องด่ืมออกแ

หรือมีร้านรับ
แก้วเพ่ือนําไป

ด แยกสีของ

พราะกระป๋อ
มเินียม ให้ดึง
หลวออกให้ห
นอาหารในบ
และต้องทําคว

พ้ืนที่ในการจั

แล้วทุบให้แบ

บซ้ือของเก่า
ปขาย 

งแก้ว 

องบางชนิดมี
งแยกเก็บต่า
หมด  ล้างก

บรรจุภัณฑ์  
วามสะอาดก

จัดเก็บ 

บน 
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าบางร้าน   

างหาก 
ระป๋อง

 
ก่อนนํา
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 กล่าวโดยสรุป  ปัจจุบันปริมาณขยะในประเทศไทยมีจํานวนมหาศาล และจะเพ่ิม
ทวีคูณข้ึนเรื่อย ๆ การจัดการวัสดุจึงจําเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ 
ตามลักษณะและประเภทของวัสดุเพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนวางระบบการเก็บ
รวบรวมวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เรื่องที่ 2  การรีไซเคิลวัสดุ 

การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กําลังจะเป็นขยะ โดยนําไป

ผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพ่ือให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ซ่ึงวัสดุที่ผ่านการแปร

สภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้การรีไซเคิลจึงเป็นหัวใจสําคัญในการ

เปล่ียนสภาพของขยะให้มีมูลค่า จากส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถนําส่ิงของนํากลับมาใช้

ใหม่ การรีไซเคิล จึงเป็นหนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้

พลังงานยืดอายุการใช้งานของระบบกําจัดขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้

ถูกนําไปใช้อย่างส้ินเปลืองมากเกินไปการรีไซเคิลวัสดุ มีหลากหลายประเภท ดังนี้  
 

2.1  การรีไซเคิลวัสดุประเภทกระดาษ 

 ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการใช้กระดาษเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆท้ังในรูปหนังสือเรียน 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กระดาษสํานักงาน กระดาษพิมพ์เขียน บรรจุภัณฑ์ กระดาษ 
อ่ืน ๆ เฉล่ียอย่างน้อยคนละไม่ตํ่ากว่า 50 กิโลกรัมต่อปี ซ่ึงนับว่าเป็นอัตราท่ีสูงทีเดียว  
นั่นหมายถึง คนไทยได้ตัดไม้จํานวนมหาศาลที่จะต้องป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมในการผลิตกระดาษ กระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมด จํานวน 17 ตัน ใช้น้ํา
อย่างน้อย 31,500 ลิตร น้ํามัน 300 ลิตร กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากน้ัน
ยังปล่อยของเสียออกสู่ ส่ิงแวดล้อม  นั่นแสดงให้เ ห็นว่าคนไทยกํา ลังช่วยกันทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเราทุกคนสามารถช่วยกันประหยัด 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดได้ เช่น ใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพ่ือนําไปรีไซเคิล เพราะกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ ถ้าเป็นกระดาษคุณภาพสูง เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน ไม่ต้องเติมสารฟอกขาวในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะช่วย
ลดมลพิษทางน้ํา และสามารถประหยัดพลังงานประมาณ 1 ใน 3 ของพลังงานท่ีผลิตกระดาษ
ใหม่ 
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 2.1.1  สัญลักษณ์รีไซเคิลกระดาษ 

 กระดาษทุกชนิดถ้ามีการคัดแยกและเก็บรวบรวมท่ีถูกวิธี ไม่เปรอะเป้ือน 
และเปียกน้ํา เช่น กระดาษและกระดาษแข็ง สามารถนํากลับมารีไซเคิลและรียูสได้ แต่ก็มี
กระดาษบางชนิด เช่น กระดาษทิชชู กระดาษชําระ หรือกระดาษเช็ดปาก มีข้อยกเว้น ทั้งนี้จาก
ความไม่คุ้มค่าในการผลิตด้วย ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ากระดาษที่อยู่ในมือของเรา สามารถนํา
กลับมารีไซเคิลได้หรือไม่ เราลองสังเกตดูตามสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

สามารถนํากลับมารีไซเคิลเป็นกระดาษลูกฟูกได้ 

 
 
 

 

   กระดาษผสม ส่วนมากจะนํามารีไซเคิลเป็นกระดาษสําหรับ 
 แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือซองจดหมาย เป็นต้น 

 
 สัญลักษณ์รีไซเคิลที่บอกว่าคุณสามารถนําวัสดุกลับมารีไซเคิล 
 เป็นกระดาษจดหมาย หรอืกระดาษเอกสารต่างๆ ได้ 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4.1  ตารางตัวอย่างกระดาษท่ีนํามารีไซเคิลได ้
 

ตัวอย่างกระดาษท่ีนํามารีไซเคิล 
กระดาษแข็ง  
กล่องน้ําตาล 

กระดาษย่อยสวย กระดาษหนังสือพิมพ์ 

กระดาษสี  
กระดาษกล่องรองเท้า 

กระดาษย่อยขยะ กระดาษหนังสือเล่ม 

กระดาษขาวดํา กระดาษสมุด กระดาษถุงปูน 
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2.2 การรีไซเคิลวัสดปุระเภทพลาสตกิ  

 พลาสติก  มีคุณสมบัติ คือน้ําหนักเบา ทนทาน มีความยึดหยุ่น  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง  สามารถนํามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง คงทน สามารถข้ึนรูปได้
หลากหลายรูปแบบ จึงทําให้พลาสติกมีการนําใช้มากข้ึน การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มากข้ึน 
ทําให้ขยะมูลฝอยประเภทน้ีมีจํานวนมากข้ึน ทั้งๆที่พลาสติกส่วนใหญ่สามารถนํากลับมาแปรรูป
ใหม่ได้ พลาสติก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.2.1.  พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติก   
ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเม่ือเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปล่ียนรูป
ได้ พลาสติกประเภทน้ีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเช่ือมโยงต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์ 
น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทําลายโครงสร้างเดิม เช่น  
พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เม่ือหลอมแล้วสามารถนํามาข้ึนรูป
กลับมาใช้ใหม่ได้  พลาสติกในตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลตพลาสติกประเภทโพลิเอทิลิน พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ พลาสติก
ประเภทโพลิเอทิลีนพลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีนพลาสติกประเภทโพลิสไตรีนและพลาสติก
ชนิดอ่ืน ๆ ที่อาจจะนําพลาสติกหลายชนิดมาผสมกัน แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดที่กล่าวมา 
 

 สัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติกในตระกูลเทอร์โมพลาสติก  สําหรับพลาสติกที่รีไซเคิล
ได้จะมีสัญลักษณ์และเครื่องหมายรีไซเคิลติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ และมีตัวเลขอยู่ข้างใน ตัวเลขน้ีเป็น
ส่ิงที่บ่งบอกประเภทของพลาสติกนั้น ๆ 
 

  พลาสติก เบอร์ 1   หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (poly 
ethylene terephthalate (PET)) สามารถนํามารีไซเคิลขวดน้ําพลาสติกชนิดอ่อน ประเภทใช้ได้
ครั้งเดียว หรือขวดซอฟต์ดริ้งค์ทั้งหลาย 
 

  พลาสติกเบอร์ 2  หมายถึง โพลิเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูง(high density 
polyethylene)(HDPE)  ส่วนมากจะนําไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกทั่วไป และกระป๋องโยเกิร์ต  

  พลาสติกเบอร์ 3  หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl 
chioride (PVC)) สามารถนํากลับมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่นพลาสติก 
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร และท่อพลาสติก 
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  พลาสติกเบอร์ 4  หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า 
(low density polyethylene (LDPE)) นิยมนํากลับมารีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่ทน
ความร้อน หรือถุงดํา กล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องสบู่ ถังขยะ 
 

  พลาสติกเบอร์ 5  หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีน (polypropylene) 
(PP) นํากลับมารีไซเคิลเป็น ถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารสําหรับอุ่นในไมโครเวฟ 
และแก้วพลาสติก 
  พลาสติกเบอร์ 6  หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิสไตรีน (polystyrene(PS)) 
สามารถนํามาหลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน นอกจากน้ียังรีไซเคิลเป็นแผงไข่ไก่ และกล่อง
วีซีดีได้อีกด้วย 
  พลาสติกเบอร์ 7  หมายถึง พลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ที่อาจจะนําพลาสติกหลายชนิด
มาผสมกัน แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นพลาสติกประเภทที่มีส่วนผสมของ
สาร BPA โพลีคาร์บอเนต หรือพลาสติกชีวฐาน (bio-based plastics) มักจะนํากลับมารีไซเคิล
เป็นขวดน้ํา กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ย และถุงขยะ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.5  แสดงตารางสัญลักษณ์พลาสติกและตัวอย่าง 
ท่ีมา : http://www.2bgreen4ever.com 

 
 

          2.2.2  พลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) 
เป็นพลาสติกท่ีมีสมบัติพิเศษ  คือ ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและทนปฎิกิริยาเคมีได้ดี 
เกิดคราบและรอยเป้ือนได้ยากคงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็น
ตัวลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปล่ียนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิ
สูงก็จะแตกและไหม้เป็นข้ีเถ้าสีดํา พลาสติกประเภทน้ีโมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกัน
แน่น แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนํามาหลอมเหลวได้ 
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ภาพท่ี 4.6 ภาชนะท่ีผลติจากเทอร์โมเซตติงพลาสติก 
ท่ีมา :  http://must.co.th 

 
 2.3  การรีไซเคิลวัสดุประเภทแก้ว 
        ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยคุณสมบัติที่ใส สามารถมองเห็น 
ส่ิงที่อยู่ภายใน ไม่ทําปฏิกิริยากับส่ิงบรรจุ ทําให้คงสภาพอยู่ได้นาน สามารถออกแบบให้มี
รูปทรงได้ตามความต้องการ ราคาไม่สูงจนเกินไป มีคุณสมบัติสามารถนํามารีไซเคิลได้ และให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะรีไซเคิลกี่ครั้งก็ตาม ขวดแก้วสามารถ
นํามารีไซเคิลด้วยการหลอม ซ่ึงใช้อุณหภูมิในการหลอม 1,600 องศาเซลเซียล จนเป็นน้ําแก้ว 
และนําไปข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การนําเศษแก้วประมาณร้อยละ 10 มาเป็นส่วนผสมใน
การหลอมแก้ว จะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดปริมาณนํ้าเสียลงร้อยละ 50 ลดมลพิษทาง
อากาศลงร้อยละ 20 แก้วไม่สามารถย่อยสลายได้ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย แต่สามารถนํามา
หลอมใช้ใหม่ได้หลายรอบและมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ดังนั้นเรามารู้จักสัญลักษณ์การรีไซเคิล
แก้ว เพ่ือการเก็บรวมรวมแก้วนําไปขายให้ได้ราคาสูง ในการส่งต่อไปรีไซเคิล 

 

 แก้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี ้

 1) ขวดแก้วดี  จะถูกนํามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่  
ขวดแม่โขง ขวดน้ําปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย์ขวดเครื่องด่ืมชูกําลัง ขวดยา  
ขวดน้ําอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบ่ินเสียหาย จะถูกนํากลับเข้าโรงงานเพ่ือ
นําไปล้างให้สะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse” 
 
 
 



 

 

 
ขวดแ
โดยเ
ให้ละ
ขวดแ
 

 

ตรวจ
ไซเคิ
 

 

2)  
แก้วใส ขวด
เบ้ืองต้นจะเ
ะเอียด ใส่น้ํ
แก้วเพ่ือนําไ

ภาพที ่

2.3.1 สญั
 

จสอบอีกครั้
ลแก้วได้ ดัง

 
 

 
 
 

ขวดแก้วแต
แก้วสีชา แล
เริ่มแยกเศษ
น้ํายากัดสีเพื
ปหลอมใหม

 4.7 ด้ายซ้าย

ญลกัษณ์รีไซ
แก้วสามาร

รั้งว่าสามารถ
นี้ 

ตก  ขวดที่แต
ละขวดแก้วสี
ษแก้วออกมา
พ่ือกัดสีที่ติด
ม่ เรียกว่า “R

ยแกว้ดีนําไป
ท่ีมา : http

ซเคิลแก้ว 

รถนํากลับม
ถนํากลับมา

 

ตกหักบ่ินชาํ
สีเขียว จากน
าตามสีของ
มากับขวดแ

Recycle” 

 

 
ปรียูสด้านขว
p://www.2bgre

มารีไซเคิลไ
ารีไซเคิลได้ห

แก้วผ

แก้วใ

แก้ว

ารุดเสียหายจ
นั้นนําเศษแ
 เอาฝาจุกที
แก้ว ล้างให้

วาแก้วแตกเข
een4ever.com

ได้หลายชนิ
หรือไม่ โดย

ผสม ที่เกิดจ

ใส ไม่มีสี  

วสีเขียว 

จะถูกนํามาคั
แก้วมาผ่านก
ที่ติดมากับป
ห้สะอาด แล้

ข้ากระบวนก
m 

นิด แต่ก็มีแ
ยการสังเกตส

จากวัสดุต่าง 

คดัแยกสี ได้
กระบวนการ
ปากขวดออก
ล้วนําส่งโรงง

 

การรีไซเคิล 

แก้วบางชนิ
สัญลักษณ์ข

 ๆ 
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้แก่  
ร รีไซเคิล 
กแล้วบด    
งานผลิต    

 

 

นิดที่ ต้อง
ของการรี
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ภาพที่ 4.3  ตารางแสดงตัวอย่างแก้วที่นํามาไรไซเคิลได้ 

  
 2.4  การรีไซเคิลวัสดุประเภทโลหะ  
 โลหะและอโลหะมีหลากหลายชนิดที่สามารถนํามารีไซเคิลใหม่ได้ โลหะ ได้แก่ 
เหล็กใช้กันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน 
อุตสาหกรรม การนําเหล็กมาใช้ใหม่เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตมีมานานแล้ว คาดว่าทั่วโลกมีการ
นําเศษเหล็กมารีไซเคิลใหม่ถึง ร้อยละ 50 แม้แต่ในรถยนต์ก็มีเหล็กรีไซเคิลปะปนอยู่ 1 ใน 4 
ของรถแต่ละคัน 
 
 เหล็กท่ีสามารถนําไปขายได ้
1. เหล็กเหนยีว เช่น เฟืองรถ น๊อต ตะปู เศษเหล็กข้อ
อ้อยขาเก้าอ้ี ล้อจักรยาน หัวรถเก๋ง กระบะปิคอัพ 
เหล็กเส้นตะแกรง ท่อไอเสีย ถังสี 
 
 

 

2. เหล็กหล่อ เช่น ปลอกสูบ ป๊ัมน้ําข้อต่อวาล์ว 
เฟืองขนาดเล็ก 
 
 

 

3. เหล็กรูปพรรณ เช่น แป๊ปประปา เพลาท้ายรถ เพลา
โรงสี แป๊ปกลมดําเหล็กฉาก เหล็กตัวซี และเพลา 
เครื่องจักรต่าง ๆ 

 

ตัวอย่างแก้วท่ีนํามารีไซเคิล 

ขวดโซดา ขวดน้าํปลา ขวดเครื่องดืม่ชูกําลัง 

ขวดไวน ์ ขวดน้าํมันพชืเก่า ขวดน้าํส้มสายช ู

ขวดแก้วขาวเศษแก้วแดง  ขวดน้าํอัดลมเล็ก/ใหญ่ ขวดโซดาสิงห์ 

(สีชา)ใส/ขาวขุ่น ขวดแบรนดเ์ล็ก/ใหญ เศษแก้วเขียว 

ขวดยาปอนด ์ ขวดยาฆ่าแมลงเล็ก/ใหญ ่ เศษแก้วแดง (สีชา) 
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4. เศษเหล็กอ่ืน ๆ เช่น เหล็กสังกะสี กระป๋อง ป๊ิบ 
เหล็กกลึง เหล็กแมงกานีส 
 
 

 

  
 เหล็กท่ีมีราคาดีนั้น ได้แก่ เหล็กหล่อชิ้นเล็กราคาดีทีสุ่ด รองลงมาคือ เหล็กเส้น 
เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ เครื่องเหล็ก เหล็กตะปู เหล็กย่อย เหล็กบาง กระป๋อง และเหล็กสังกะสี 
ตามลําดับ 
 

โลหะท่ีสามารถนํามารีไซเคิลใหม่ได้มีดังนี้ 
1.  เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้างผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท้ัง

เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม 
  2.  ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี นํากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการทําเป็น 
พระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
  3.  ทองแดง นํากลับมาหลอมทําสายไฟใหม่ได้อีก 

4.  สแตนเลส นํากลับมาหลอมทําช้อนส้อม กระทะ หม้อ 
  5.  ตะกั่วนํากลับมาหลอมใหม่ทําฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

ตารางที่  4.4 แสดงตารางตัวอย่างโลหะรีไซเคิล 
 

 

ตัวอย่างวัสดรุีไซเคิล 

เหล็กหนาพิเศษ เหล็กตะปู เหล็กเครื่อง 

เหล็กหนา/บาง เหล็กเส้น 1 นิ้ว เหล็กขี้กลึง 

เหล็กย่อย เหล็กหล่อชิ้นเล็ก/ใหญ่ ลวดสลิง 

เหล็กซอยสั้น ทองแดงเผา ตะก่ัวอ่อน/แข็ง 

ทองแดงเส้นเล็ก/ใหญ่ แบตเตอรี่ขาว/ดํา เศษแก้วแดง (สีชา) 
ตะก่ัวสังกะสี เหล็กเส้น 5-6 หุน ขี้กลึงทองเหลือง 

สแตนเลส ทองเหลืองบาง/หนา กระป๋อง 

ภาพที่ 4.9 เหล็กที่สามารถนําไปขายได้ 



 

 

เครือ่
แต่โล
 

 

 
เคลือ
นํามา
ให้สัง
น้ําอัด
กระป๋
ภัณฑ์
 

 

 

2.4.1
 

องด่ืมเพราะเ
ลหะชนิดอ่ืน 

2.5  กา
บรรจุ

อบดีบุก กระ
ารีไซเคิลได้ 
งเกตดูตะเข็
ดลม ส่วนกร
ป๋องกาแฟ ป
ฑ์ชนิดนั้น คอื

อะลู
1)  อ
2)  

1 สัญลกัษณ์
กระป๋องส่ว
ป็นโลหะชนิ
 ๆ ก็ต้องดูต

ารรีไซเคิลวั
ภัณฑ์กระป๋
ะป๋องที่มีส่วน
 แล้วเราจะรู้ไ
บด้านข้างก
ระป๋องเหล็ก
ปลากระป๋อง
อ เหล็ก โลห
ลมิูเนียม แบ่
อะลูมิเนียมห
อะลูมิเนียมบ

 

ภาพที่ 4.1

ณ์รีไซเคิลกระ
นใหญ่สามา

นดิหนึ่ง แต่ก
ามสัญลักษณ

 

วัสดุประเภ
ปองผลิตจาก
นผสมทั้งโลห
้ได้อย่างไร ว

กระป๋อง กระ
กที่เคลือบดีบ
ง หากไม่แน่ใ
หะ หากแม่เห
งได้ 2 ประเ
หนา เช่น อะ
บาง เช่น กะ

10  ซ้ายอะลู
ท่ีมา : http:

ะป๋องโลหะ 
รถนําไปรีไซ
ระป๋องบางช
ณ์ ดังต่อไปนี้

เหล็ก 
 

ทอะลูมิเนีย
กวัสดุต่างกัน
หะและอะลู
ว่ากระป๋องชิ้
ะป๋องอะลูมิ
บุกจะมีตะเข็
ใจ ลองใช้แม
หล็กดูดไม่ติด
เภท คือ 
ะไหล่เครื่องย
ะละมังซักผ้า

 

 
 
 
 
 
 

ลูมิเนียมหนา
//www.kkwo

 
ซเคิลได้ เช่น 
ชนิดจะมีส่วน
นี ้

ยม 
น เช่น กระป
มิเนียม แต่ไ
้นไหนเป็นเห

มิเนียมจะไม่
ข็บด้านข้าง 
ม่เหล็กมาทด
ด บรรจุภัณฑ

ยนต์ ลูกสูบ 
าขันน้ํา กระป

า  และขวาอ
rldrecycle.co

 กระป๋องน้ํา
นผสมของวสั

ป๋องอะลูมิเ
ไม่ว่าจะผลิต
หล็ก และชิน้
มีตะเข็บด้า

 เช่น กระป๋อ
ดสอบ หากแ
ฑ์นั้นอะลูมิเนี

 
ป๋องน้ําอัดลม

ะลูมิเนียมบ
m 

าอัดลม กระป
สดุทั้งอะลูมเิ

นียม กระป๋
ตจากอะไรก็
นไหนเป็นอะ
นข้าง เช่น 
องใส่อาหารส
แม่เหล็กดูดติ
นยีม 

มกระป๋องเบี

าง 
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ป๋อง
เนียม 

องเหล็ก
ก็สามารถ
ลูมิเนียม 

 กระป๋อง
สําเร็จรูป 
ติด บรรจุ

บียร์ 



 

 

 
เครือ่
แต่โล
 

 

ใช้ให
โรงเรี
นําไป
ลดกา
โลกไ

 

 
 
เพ่ิมเ
เรียน
 
 
 
 

2.5.

องด่ืมเพราะเ
ลหะชนิดอ่ืน 

 

กล่าวโด
หม่โดยกรรม
รียน และสํา
ปบริจาค กา
ารใช้พลังงาน
ม่ให้ถูกนําไป

 
 

 ห
ติมจากแหล่

นรู้ แล้วจัดส่ง

1 สัญลกัษณ
กระป๋องส่ว
ป็นโลหะชนิ
 ๆ ก็ต้องดูต

ดยสรุปการรี
วิธีต่าง ๆ ซ่ึ
านักงาน เพ่ือ
ารรีไซเคิลจึง
นยืดอายุกา
ปใช้อย่างส้ิน

หลังจากที่ผู้เ ี
ล่งเรียนรู้ต่าง
งตามที่ผู้สอน

ณ์รีไซเคิลกร
นใหญ่สามา

นดิหนึ่ง แต่ก
ามสัญลักษณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รไซเคิล คือ ก
งทุกคนสาม
อนําเข้าสู่กร
งเป็นหนึ่งใน
รใช้งานของ

นเปลืองมากเ

กิจกรรม

รียนศึกษาเอ
 ๆ แล้วทํากิ
นกําหนด 

ระป๋องอะลมิู
รถนําไปรีไซ
ระป๋องบางช
ณ์ ดังต่อไปนี้

อะลูมิเนยี
 

    อะลูมิเนยี

 การนําวัสดุที
มารถทําได้ โ
ระบวนการรี
นวิธีการลดป
งระบบกําจัด
เกินไป 

ท้ายหน่วยก

อกสารชุดกา
กิจกรรมการ

มิเนียม 

ซเคิลได้ เช่น 
ชนิดจะมีส่วน
นี ้

ยม 

ยม 

ที่ยังสามารถ
โดยการคัดแ
รีไซเคิล โดย
ปริมาณขยะ 
ดขยะ และล

การเรียนท่ี 4

ารเรียนหน่ว
เรียนรู้หน่วย

 กระป๋องน้ํา
นผสมของวสั

ถนํากลับมาใ
แยกวัสดุแต่ล
ยการนําวัสดุ
 ลดมลพิษใ
ดการใช้ทรัพ

4 

วยที่ 4 จบแ
ยที่ 4 ในสมุด

าอัดลม กระป
สดุทั้งอะลูมเิ

ใช้ใหม่ นําม
ละประเภทท
รีไซเคิลไปข
ห้กับสภาพแ
พยากรธรรม

ล้ว ให้ผู้เรียน
ดบันทึกกิจก
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ป๋อง
เนียม 

าแปรรูป
ทั้งที่บ้าน
ขาย หรือ
แวดล้อม 
มชาติของ

นค้นคว้า
กรรมการ
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หน่วยการเรียนที่ 5  
การจัดการวัสดุอันตราย 

 
สาระสําคญั 
 การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและการจัดการ  
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  โดยการลด
ปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซ้ือ การใช้ การท้ิง รวมถึงการรวบรวม เพ่ือนําไปสู่การ
จัดการขยะอันตรายท่ีถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้โดยคํานึงถึงความจําเป็น
ที่จะต้องใช้ส่ิงของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดปริมาณขยะอันตรายให้เหลือน้อย
ที่สุดได้ 
 
ตัวชีว้ัด 
 1.  บอกความหมายของวัสดุอันตรายได้ 
 2.  บอกประเภทของขยะอันตรายได้ 
 3.  บอกแนวทางในการจัดการขยะมีพิษได้ 

4.  อธิบายวธิีการลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมได้ 
 
ขอบขา่ยเนื้อหา 
 1. ความหมายของวัสดุอันตราย 

2. การจัดการขยะอันตราย 
3. วิธีการท่ีจะช่วยลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม  
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เรื่องท่ี 1 ความหมายของวัสดุอันตราย 

 1.1 วัสดุอันตราย หรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เส่ือมสภาพ หรือปนเป้ือนวัตถุ

สารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสี

หรือเช้ือโรคต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดอันตราย แก่ บุคคล สัตว์ พืช ส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่โทรศัพท์เคล่ือนที่ กระป๋องบรรจุสี สารเคมี ภาชนะบรรจุสาร

กําจัดศัตรูพืช 

 โดยท่ัวไปวัสดุที่มีพิษ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกจัดเก็บ

ไปเพ่ือทําลาย ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ กากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ

โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ส่วนครัวเรือนและสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 

ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดมาเพื่อควบคุมเป็นการเฉพาะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขยะอันตราย 

ที่เกิดจากสํานักงาน ร้านค้าและในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งปะปนกับขยะท่ัวไป และนําไป

กําจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกวิธี ทําให้สารพิษ ปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม เช่น ดิน น้ํา อากาศ และส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของคนโดยตรง 

 1.2  ขยะอันตราย  คือ วสัดุอันตราย  ที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกแล้ว ต้อง

นําไปจัดการด้วยวธิีการท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น นําไปทิ้งในถังรองรับขยะ เพ่ือการส่งต่อ นําไป

กําจัดด้วยการเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่อุณหภูมไิม่น้อยกว่า 1200 องศาเซลเซียส 

 1.3 ขยะประเภทขยะอันตรายแบ่งได ้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. ขยะติดเชื้อหมายถึง ส่ิงของท่ีไม่ต้องการ หรือถูกทิ้งจากสถานพยาบาล อาทิ 

เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วน อวัยวะต่าง ๆ และส่ิงขับถ่าย หรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย เช่น น้ําเหลือง 

น้ําหนอง เสมหะ น้ําลาย เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ไขข้อ น้ําในกระดูก น้ําอสุจิ เลือด และ

ผลิตภัณฑ์เลือด  เช่น เซรุ่ม น้ําเลือด รวมทั้งเครื่องใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น สําลี ผ้ากอซ 

กระดาษชําระ เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด เส้ือผ้า ตลอดจนซากสัตว์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สัตว์ทดลอง หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีสถานพยาบาลจะพิจารณาตามความเหมาะสม ตามท่ีได้ทั้งหมดนี้ 

หน่วยการเรียนที ่5 

การจัดการวัสดุอันตราย 
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ขยะเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมาจากโรงพยาบาลเสมอไป อาจจะมาจากคลินิค สถานีอนามัย หรือ

โรงพยาบาล รักษาสัตว์ก็ได้ 

  2. ขยะมีพิษ  หมายถึง ขยะวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เส่ือมสภาพหรือภาชนะ

บรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น

สารพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้สารกัมมันตรังสีและเช้ือโรคต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดอันตราย  

แก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่ 

ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้น 

  3. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว 
หมดอายุ การใช้งานแล้ว ไม่สามารถนํากลับมาใช้ซํ้าได้อีกต่อไป ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง 
ตามธรรมชาติ  เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
 

 วิธีการง่าย ๆ ท่ีบ่งชี้ว่าผลิตภณัฑ์หรอืภาชนะเปน็ขยะอันตราย 

1. สังเกตฉลาก หรือ ภาพสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ เชน่ 

สัญลักษณ ์ รายละเอียด 
 
 
 
 

สารไวไฟ จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุก๊าซหุงต้ม  
น้ํามันเช้ือเพลิง ทินเนอร์ ผลกํามะถัน 
 

 
 
 
 

สารมีพิษ จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภท 
น้ํายาล้างห้องน้ํา สารฆ่าแมลง สารปรอท  
ในหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ 

 
 
 

สารกัดกร่อน จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุน้ํากรด 
ในแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ น้ํายาทําความ
สะอาด 
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2. สังเกตคําเตือนที่ระบุอยู่ข้างภาชนะ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผาอันตราย 

เป็นต้น 
 

ขยะอันตรายท่ีพบได้ในสํานักงาน 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และสารเคมีที่ใช้ในสํานักงานหลายชนิด เมื่อเส่ือมสภาพ 

หรือใช้หมดแล้ว หากท้ิงปะปนไปกับขยะทั่วไป ก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมได้ ตัวอย่าง  

ขยะอันตรายจากสํานักงาน ได้แก่ 

 -  ตลับหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 

 -  ถ่านไฟฉาย 

 -  หลอดไฟแบบต่าง ๆ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส 

 -  กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี กระป๋องสารเคมีกําจัดแมลง 

 -  ขวดน้ํายาทําความสะอาดต่าง ๆ 

 -  ภาชนะบรรจุน้ํามันเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างขยะอันตราย 
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เรื่องท่ี 2  การจัดการขยะอันตราย 

ขยะอันตราย เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในการบําบัด การเก็บกกั การ
ขนส่ง หรือกําจัด อาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค หรือสารพิษต่าง ๆ ที่อาจจะมีการ
ปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมได้ ทั้งนี้ถ้าร่างกายได้รับปริมาณของสารพิษต่าง ๆ เหล่านั้น ในปริมาณ
ความเข้มข้น อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทําให้มีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงท่ีไม่สามารถรักษาได้ 
อาจกอ่ให้เกดิภาวะทุพพลภาพ  ถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น ขยะอันตรายแต่ละประเภทจึงมี
วิธีการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
 

 2.1 ขยะติดเชื้อ  การจัดการกับขยะติดเชื้อ ต้องมีวิธีการที่ต้องระมัดระวังมากกว่าขยะ

มูลฝอยท่ัวไป ต้ังแต่การเก็บรวบรวม การขนส่งการบําบัดและจํากัด ในการรวบรวม ณ 

แหล่งกําเนิด ขยะส่วนท่ีเป็นเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง จะต้องใส่ลงถังรองรับที่ไม่มีการรั่วไหลได้ 

มีฝาปิดมิดชิด หรือวัสดุพวกเข็มฉีดยา มีดต้องใส่ลงในภาชนะที่แข็งแรงป้องกันการแทงทะลุได้

ก่อนที่จะท้ิงลงในถุงพลาสติก จากนั้นจะต้องมีการบําบัดเบ้ืองต้นหรือการฆ่าเช้ือโรคก่อน เช่น 

ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น ร้อยละ 0.1 - 0.5 เทราดให้ทั่ว  ขยะที่ฆ่าเช้ือในเบ้ืองต้นแล้วจะ

ถูกนําไปรวบรวมไว้ เพ่ือรอการกําจัด โดยภาชนะท่ีใช้เก็บขยะติดเช้ือที่ใช้กันมากคือ ถุงพลาสติก

สีแดง เพ่ือให้แตกต่างจากถุงบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไป ถุงบรรจุขยะติดเช้ือมักจะใช้เพียงครั้งเดียว 

แล้วทําลายไปพร้อมกับขยะติดเชื้อ ในส่วนของท่ีพักขยะก็ควรจะเป็นที่เฉพาะไม่ใช้ร่วมกับขยะ

มูลฝอยทั่วไป มีการควบคุมอุณหภูมิในที่เก็บจะอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียล และไม่ควร

เก็บไว้นานเกินกว่า 3 วัน ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีที่กําจัดขยะติดเช้ือของตนเอง การเก็บขน

และลําเลียงจะต้องทําอย่างระมัดระวัง การใช้รถเข็นและลิฟต์จะเป็นวิธีที่ดี ขณะลําเลียง

เจ้าหน้าที่จะต้องใส่ถุงมือยาว มีผ้าปิดปากและจมูก เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยของ  

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี และไม่ควรโยนถุงเพราะอาจจะทําให้ถุงขาดได้ มาถึงวิธีการกําจัดซ่ึงต้องทําอย่าง

ถูกหลักวิชาการและอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย 

โดยวิธีการท่ีดีที่สุด คือ การเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 870 องศาเซลเซียส ข้ึนไป และต้องมีการ

ควบคุมสารพิษที่เกิดจากการเผาด้วย ส่วนเถ้าถ่านท่ีเหลือจากการเผาจะต้องนําไปฝังดิน 
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2.2 ขยะมีพิษ  คือ ขยะวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เส่ือมสภาพหรือภาชนะบรรจุต่าง ๆ 

ที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษสารไวไฟ 

สารเคมีที่กัดกร่อนได้สารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์พืช 

ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสาร

กําจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีซ่ึงขยะมีพิษ จะใช้ถังรองรับขยะ สีแดงเท่านั้น 

ไม่ท้ิงขยะอันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป และไม่นําไปเผา ฝังดิน หรือ ทิ้งลงในท่อระบายน้ํา 

เพราะจะทําให้สารพิษ มีการปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมได้ ดังนั้น จึงมีแนวทางในการจัดการขยะ  

มีพิษอย่างถูกวิธี ซ่ึงสามารถจําแนกตามรูปแบบของกิจกรรมได้ ดังนี้ 

   2.2.1 ท้องถ่ินเทศบาล 

1. ท้องถ่ินเทศบาลรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยกของเสียอันตาย 
ไม่ทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 

2. จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตรายท่ีมีฝาปิด ไม่รั่วซึมและเหมาะสมกับประเภท 
ของของเสียอันตราย 

3. จัดหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพ่ือเก็บขนของเสียอันตราย 
4. กําหนดวนัรณรงค์ เพ่ือเก็บรวบรวมของเสียอันตราย เช่น วนัหยุดนักขัตฤกษ์  

วันส้ินปีวันส่ิงแวดล้อมเป็นต้น 
5. จัดทําระบบกํากับการขนส่ง (Manifest system) โดยควบคุมต้ังแต่แหล่งกําเนิด  

การเก็บรวบรวม การเคล่ือนย้ายจนถึงสถานท่ีกําจัด 
6. จัดสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอันตรายประจําจังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และ

คัดแยกของเสียอันตราย ส่วนท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูกนําไปกําจัดยังศูนย์
กําจัดประจําภาคต่อไป 

7. จัดสร้างศูนย์กําจัดของเสียอันตรายประจําภาคโดยเริ่มต้ังแต่การคัดเลือกสถานที่  
การจัดซ้ือที่ดินการออกแบบระบบ การก่อสร้าง ควบคุมการดําเนินงาน 

8. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบและส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกวิธ ี
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    2.2.2 ผู้ประกอบการ 
1.  ไม่ทิ้งของเสียอันตรายประเภทนํ้ามนัเครื่อง ทินเนอร์ น้ํามันสน น้ํายา 

ฟอกขาวนํ้ายาทําความสะอาด   
2.  ไม่ทิ้งน้ํายาล้างรูป หมึกพิมพ์ ของเสียติดเชื้อ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 
3.  ไม่ทิ้งลงพ้ืน ไม่ฝังดิน ไม่ทิ้งลงท่อระบายนํ้าหรือแหล่งน้ํา 
4.  แยกเก็บของเสียอันตรายไวใ้นภาชนะเดิมที่รั่วซึม  เพ่ือรอหน่วยงานท้องถ่ิน 

มาเก็บไปกําจัด 
5. นําไปทิ้งในภาชนะที่ทอ้งถ่ินจัดทําให้หรือนําไปทิ้งในสถานท่ี ที่กําหนด 

นําซากของเสียอันตรายไปคืนร้านตัวแทนจําหน่าย เช่น ซากแบตเตอรี่ ซากถ่านไฟฉาย ภาชนะ
บรรจุ ยาฆ่าแมลง 
 

2.3  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม 

อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม เช่น การเผาสายไฟ เพ่ือนํา

ทองแดงไปขาย ทําให้เกิดไอระเหยของพลาสติกและโลหะบางส่วน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเป็น

โรคมะเร็ง การเผาแผงวงจรเพื่อหลอมตะกั่วและทองแดง ทําให้ตะกั่วแพร่กระจายสู่ร่างกาย

ทางการหายใจ และอากาศ ซ่ึงจะสะสมในดินและนํ้า กลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร การใช้กรดสกัด

โลหะมีค่าแผงวงจร โดยไม่มีกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ทําให้เกิดการปนเป้ือนของนํ้าเสียสู่ดิน 

และแหล่งน้ํา การรื้อ แกะตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ  โดยไม่มีอุปกรณ์ดูดเก็บ  สารทําความ

เย็น ทําให้สารทําความเย็นหลุดออกสู่บรรยากาศ ทําลายชั้นโซน 
 

วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลัก 3 R คือ 
1.  การลดใช้ (Reduce) หมายถึง ลดการบริโภคต้ังแต่แรก ไม่ซ้ือของฟุ่มเฟือย และหาก

จําเป็นต้องซ้ือให้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายหรือมีในปริมาณตํ่า ประหยัด
พลังงานและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย  เม่ือผลิตภัณฑ์กลายเป็นซาก  โดยอาจพิจารณาเลือกซ้ือ
สินค้าที่มีฉลาก มอก. หรือฉลากเขียว หรือฉลากสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

2. การใช้ซํ้า (Reuse) หมายถึง การยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์  โดยอาจซ่อมแซม 
(Repair) หรือปรับปรุงให้ทันสมัย (Upgrade)  โดยระมัดระวังไม่ให้สารอันตรายจากช้ินส่วนเก่า
ปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 
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3.  การรีไซเคิล (Recycle)  การขายเพ่ือนําไปรีไซเคิลควรขายให้เฉพาะผู้ประกอบการ 
ที่ข้ึนทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี
การรับซ้ือคืน ควรแยกทิ้งออกจากขยะทั่วไป  เพ่ือให้หน่วยงานท้องถ่ินนําไปกําจัดหรือรีไซเคิล
อย่างถูกต้องต่อไป 

 
ตารางท่ี 5.1 ผลกระทบตอ่สุขภาพ เม่ือสารพิษจากวัสดุอันตรายเข้าสู่รา่งกาย 

 

ผลิตภัณฑ ์ สารพิษ ผลต่อสุขภาพเมื่อสารพษิเข้าสู่ร่างกาย 
ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสี 

สารแมงกานีส - ปวดศรีษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย   
ซึมเศร้า 
- อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่สงบ 
ประสาทหลอน 
- เกิดตะคริวที่แขน ขา 
- สมองสับสน สมองอักเสบ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
สารฆ่าแมลง 
 

สารปรอท - เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
- เหงือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย 
ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง 
- กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด โมโหง่าย 

แบตเตอรี่รถยนต์ 
สารเคมีกําจัดแมลง 
กระป๋องสี 

สารตะกั่ว -ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด 
- ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ 
- ความจําเส่ือม ชักกระตุก หมดสติ 
 

สเปรย์ น้ํายาย้อมผม 
 

สารพิษอ่ืน ๆ - เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  
คัน หรือ บวม 
- ปวดศรีษะ หายใจขัด เป็นลม 
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เรื่องท่ี  3 วิธีการท่ีจะช่วยลดปัญหาวสัดุท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม  

1. เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑท่ี์ก่อให้เกิดวัสดุหรือขยะท่ีเป็นพิษ 
  1.  เลิกหรือหลีกเล่ียงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย เช่น ถ่านนิเกิลแคลเมียม 

หรือถ่านราคาถูกท่ีไม่ได้มาตรฐาน โดยเลือกใช้ถ่านอัลคาไลน์แทน 

  2.  เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะห์ เช่น 

ยากันยุงที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 

  3.  เลือกใช้สินค้าท่ีมีมาตรฐานในการรกัษาส่ิงแวดล้อม โดยการสังเกตฉลาก

เขียว หรือฉลากส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 

  4.  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้ 

หลอดฟลูออเรสซนต์ ที่มีจํานวนช่ัวโมงการใช้งานสูง 

 

2. คิดก่อนท้ิง และท้ิงอย่างระมัดระวงั 

1.  ก่อนทิ้งควรพิจารณาขยะในมือว่าเป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีพิษ   

ต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

  2.  จัดเก็บวัสดุอันตรายในภาชนะบรรจุเดิม เพ่ือป้องกันการแตกหัก เช่น เมือ่

เปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่  ให้เก็บหลอดเก่าในกล่องเหมือนเดิม หรือห่อด้วยกระดาษ

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

  3.  วัสดุอันตรายท่ีเป็นของเหลวควรแยกประเภท ไม่เทรวมกัน โดยเก็บไว้ใน

ภาชนะที่ไม่รัว่ซึม อยู่ในท่ีร่มและให้พ้นมือเด็ก แล้วนําไปทิ้งในภาชนะหรือสถานท่ีที่กําหนด  

เพ่ือรอการเกบ็รวบรวมและนําไปกําจัดอย่างปลอดภัย 

 

3. แยกท้ิงให้ถูกท่ี 

แยกท้ิงให้ถูกที่ ทิ้งวัสดุที่เหลือใช้ ที่เป็นพิษ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์

ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ฯลฯ ในถังรองรับขยะอันตราย ที่มีสีแดง เท่านั้น ไม่ทิ้งขยะ

อันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป และไม่นําไปเผา ฝังดินหรือทิ้งลงท่อระบายนํ้า เพราะจะทาํให้

สารพิษ มีการปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมได้ 
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4.  ติดต่อหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ติดต่อหน่วยงานท่ีมีหน้าที่กําจัดขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร หรือ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับขยะอันตรายนําไปกําจัดอย่างถูกวิธ ี

 

 

 

กิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนท่ี 5 

 
  หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 5 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 5 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

บรรณานุกรม 
 

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (2547). การจัดการขยะ 
 มูลฝอยอย่างครบวงจร (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  

  

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (2550). คู่มือประชาชน  
 เพื่อการลด คดัแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ :  
 กชกร พับลิชชิง สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ.   
 

กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (2557).  
 คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร. 
 

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (2558). คู่มือ 
 การดําเนินงานลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสํานักงาน. พิมพ์ครั้งที่ 4.  
 กรุงเทพฯ : บริษัทฮีซ์ จํากัด.   
 

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (2558). คู่มือประชาชน  
 การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า (พิมพ์ครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ : บริษัทฮีซ์ 
 จํากัด.   
 

ดลเดช  ต้ังตระการพงษ์. โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม 
 ของจังหวัดสุโขทัย. วิจัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร). 
 

นฤมล พ่วงประสงค์.  (2553). คู่มือขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3. กรุงเทพฯ : แม็ค จํากัด.   
 

พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.  (2555). การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย. 
 สงขลา : บัณฑิตย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณทิต 
 (สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม).  ถ่ายเอกสาร. 
 

ไพฑูรย์ ประสมศรี.  (2543). วัสดุศาสตร์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎเพชรบุรี.   
 (ม.ป.พ.) 
 

ลัดลาวัลย์ กัณหสุวรรณ.  (2547). การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน. กรงุเทพฯ : นานมีบุ๊คส ์
 พับลิเคช่ันส์. 
 

วงศวิวรรธ ธนูศิลป์  และคณะ.  (ม.ป.ป.).  คู่มือดําเนินการต้ังศนูย์เรยีนรู้การจัดการขยะชุมชน 
 และศนูย์ขยะรีไซเคลิ. ขอนแก่น : ม.ป.ท. 



78 

วรรณทิพา รอดแรงค้า  และคณะ.  (2559).  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  กรงุเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด. 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.  (2559).  
 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4.  
 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
 

สมพงษ์  จันทร์โพธ์ิศรี.  (2558). คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4-5-6.  
 กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง. 
 

สินธ์ุธู  ลยารมภ์.  (2559). เจาะลึกเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.3 ฉบับเข้มข้น.  
 กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง. 
 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ศึกษาธิการ.  (2554).  หนังสอืเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์  
 (พว 31001).  (ม.ป.พ.). 
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ที่มาภาพประกอบชุดวชิา 

หน่วยที ่1 วัสดุศาสตรร์อบตัว 

ภาพที่  ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 1.3  แสดงการน าความร้อน https://www.slideshare.net/golfsit/3-

 51084454 

ภาพท่ี 1.4 แสดงการแผ่รังสี 
 

http://thanapat53a25.wikispaces.com/ 
 3.การแผ่รังสี(Radiation) 

 

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
 

ภาพที่  ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 2.5  ผลกระทบของ 

ขยะมูลฝอยต่อแม่น  า 
ล าคลอง 

http://contentcenter.prd.go.th/content
 viewfullpage.aspx?folder=942&su
 bfolder=&contents=49849 

ภาพท่ี 2.6   
 

ตัวอย่างฉลากส าหรับ
สินค้าหรือบริการประเภท
ท่ี 1 

http://www.thailandindustry.com/ 
 indust_newweb/articles_preview
 .php?cid=19202 

ภาพท่ี 2.7   
 

ตัวอย่างฉลากส าหรับ
สินค้าหรือบริการประเภท
ท่ี 2 

http://www.thaitextile.org/index.php/ 
 blog/2016/05/ebook_Envo_04 

ภาพท่ี 2.8  
 

ตัวอย่างฉลากส าหรับ
สินคา้หรือบริการประเภท
ท่ี 3 

http://www.thaitextile.org/index.php/ 
 blog/2016/05/ebook_Envo_04 

ภาพท่ี 2.9  
 

ตัวอย่างฉลากส าหรับ
สินค้าหรือบริการประเภท
ท่ี 4 

http://www.thaitextile.org/index.php/ 
 blog/2016/05/ebook_Envo_04 
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หน่วยที่ 3  การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว 

ภาพที่ ชื่อภาพ ที่มา 

ภาพท่ี 3.1 แสดงการก าจัด 
ขยะมูลฝอยด้วยวิธี 
การฝังกลบ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
 book.php?book=15&chap=8&page=
 t15-8-infodetail05.html 

ภาพท่ี 3.5 การน าส่ิงของมา
ดัดแปลงใช้ประโยชน ์

http://www.naibann.com/14-creative-low-
 budget-garden-planter-ideas/ 

ภาพท่ี 3.6  การรีไซเคิลหรือ 
การแปรรูปขยะน า
กลับมาใช้ใหม่ 

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

ภาพท่ี 3.7  
 

ภาพแสดงถังขยะสี
เขียวและสัญลักษณ์ 

http://psu10725.com/2558/?p=1870 

ภาพท่ี 3.8  ภาพแสดงถังขยะสี
เหลืองและสัญลักษณ ์

http://psu10725.com/2558/?p=1870 

ภาพท่ี 3.9  ภาพแสดงถังขยะสี
แดงและสัญลักษณ์ 

http://psu10725.com/2558/?p=1870 

ภาพท่ี 3.10  ภาพแสดงถังขยะสีฟ้า
หรือสีน  าเงินและ
สัญลักษณ์ 

http://psu10725.com/2558/?p=1870 

ภาพท่ี 3.11  ภาพแสดงถังขยะสี
ขาวติดสติกเกอร์
สัญลกัษณ์และ
ข้อความประเภทขยะ 

http://www.thaihealth.or.th/Content/ 
 31859- 
 
 

ภาพท่ี 3.12  
 

 

ขยะท่ีถูกบีบอัด 
เป็นก้อนเพื่อลด
ปริมาณขยะ 

http://www.prdnorth.in.th/ct/news/ 
 viewnews.php?ID=150829113541 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว (ต่อ) 

ภาพที่  ชื่อภาพ ที่มา 

ภาพท่ี 3.13 ภาพเตาเผาวัสดุ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ 
 #.E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.84.E0.B9.82. 
 E0.B8.99.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.A2.E0.
 B8.B5 

ภาพท่ี 3.13 การเผาเศษวัสดุเหลือทิ ง
เชิงตะกอน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ# 
 .E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.84.E0.B9.82.E0.
 B8.99.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.A2.E0.B8.
 B5 

รูปท่ี 3.14 ถังเผาเศษวัสดุเหลือทิ ง 
 

http://www.engineer.mju.ac.th/wtms_webpag
 eDetail.aspx?wID=1260 

ภาพท่ี 3.16 ห้องเผาของเตาแบบ
ตะกรับเคลื่อนท่ี ท่ีสามารถ 
จัดการกับเศษวัสดุ  
15 ตันต่อชั่วโมง  

https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ 
 #.E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.84.E0.B9.82. 
 E0.B8.99.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.A2.E0.
 B8.B5 

ภาพท่ี 3.17 เตาเผาแบบหมุน 
 

https://thai.alibaba.com/product-detail/ 
 carbonizer-rotary-kiln-rotary- kiln-
 sponge-iron-rotary-kiln-cement-
 plant-1404895874.html 
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หน่วยที่ 4 การคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุ 
 

ภาพที่  ชื่อภาพ ที่มา 
ภาพท่ี 4.5   

 
แสดงตารางสัญลักษณ์
พลาสติกและตัวอย่าง 

http://www.2bgreen4ever.com/ 
 14875230/การจัดการขยะ-รีไซค์เคิล 

ภาพท่ี 4.6  
 

ภาชนะที่ผลิตจาก
เทอร์โมเซตติงพลาสติก 
(Thermosetting plastic) 

http://must.co.th/?page=news 

ภาพท่ี 4.7  ด้ายซ้าย แก้วดีน าไปรียูส  
ด้านขวา แก้วแตกเข้า
กระบวนการรีไซเคิล 

http://www.2bgreen4ever.com/ 
 14875230/การจัดการขยะ-รีไซค์เคิล 

ภาพท่ี 4.10  ซ้ายอะลูมิเนียมหนา  
และขวาอะลูมิเนียมบาง 

http://www.kkworldrecycle.com/th/inde
 x_metal.html 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล     ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายทรงเดช  โคตรสิน     รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้เช่ียวชำญเนื้อหำ 
นายฐิติพงษ์  อุ่นใจ  อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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 
นายฐิติพงษ์  อุ่นใจ  อาจารย์ประจ าวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 นางลัดดา  คัมภีระ   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววิภานิตย์  สุขเกษม    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางนิทรา  วสุเพ็ญ   คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสุวิมล  ทรงประโคน  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
       สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางทวีภรณ์  บุญลา   คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ   
       สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

นางสาวธนาภรณ์  แสงใส  คร ู 
     กศน.อ าเภอวาปีปทุม  
นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง  คร ู
     สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นางอรัญญา  บัวงาม   ข้าราชการบ านาญ 

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง 

นางสาวธนาภรณ์  แสงใส   คร ู กศน.อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 



 




