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ก

คำนำ
ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
วัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
การคัดแยกและการรี ไซเคิลวัสดุ และการจัดการวัสดุอันตราย เนื้อหาความรู้ ดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและสามารถเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด การใช้ประโยชน์ การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ ในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
ตระหนักถึ งผลกระทบจากการใช้วัสดุ ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการจัดการวัส ดุ
อันตรายในชีวิตประจาวันของตนเอง และชุมชน
สานักงาน กศน. ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุน
องค์ความรู้ประกอบการนาเสนอเนื้อหา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาชุดวิชา หวั งเป็น
อย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และสร้างความตระหนักในการจัดการวัสดุ
ที่ใช้แล้วอย่างรู้คุณค่าต่อไป

สานักงาน กศน.
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คำแนะนำกำรใช้ชุดวิชำ
ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003 ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน เรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้
วิธีกำรใช้ชุดวิชำ
ให้ผู้เรียนดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน
ต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษา
ชุดวิ ชาเพื่อ ให้ส ามารถศึกษารายละเอี ยดของเนื้อ หาได้ค รบทุก หน่วยการเรี ยนรู้ พร้อ มทา
กิจกรรมตามที่กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่กาหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน โดยให้ทาลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้
จากเฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน หากผู้เรียนตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนรู้
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้าจนกว่าจะเข้าใจแล้ว
กลับมาทากิจกรรมนั้นใหม่
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยแล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนที่ให้ไว้ในท้ายเล่ม เพื่อประเมินความรู้
หลังเรียนหากผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้
เข้าใจอี กครั้งหนึ่ ง แล้ว กลับมาทาแบบทดสอบหลั งเรียนและตรวจให้ คะแนนตนเองอีกครั้ง
ผู้เรียนควร ทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ
ทั้งหมด (หรือ 24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน
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7. หากผู้เรียนได้ทาการศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียน
สามารถสอบถามและขอคาแนะนาได้จากครู ผู้รู้ หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพิ่มเติม
กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร คู่มือประชาชน
เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน วารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร์ 2” เป็นดังนี้
1. ระหว่างภาค วัดผลจากการทากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้างชุดวิชา พว22003 วัสดุศาสตร์ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและประเทศ
สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
และการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
2. ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจาวัน

จ

สรุปสาระสาคัญ
1. วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
ที่นามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล วัสดุที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจาวัน สามารถจาแนกตามแหล่งที่มาของวัสดุ ได้แก่
วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิต และวัสดุธรรมชาติที่ได้จากไม่มีชีวิต
และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี
2. วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน หรือ
อาจกล่าวได้วา่ “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยการ
พัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น ทาให้วัสดุที่ใช้
ในปัจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุ่น นาไฟฟ้า หรือนาความร้อนได้ดี ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน
3. ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นในชีวิตประจาวัน เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อให้มีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี
เป็นการผสมผสาน เพื่อให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น ไม่มีรูปแบบ
ที่ตายตัวขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น พื้นที่หรือ
สถานที่ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และในปัจจุบันวิธีการจากัดขยะอย่างง่าย ๆ ที่พบเห็น
มี 2 วิธี คือ โดยการเผาไหม้และฝังกลบ
4. การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน
สถานประกอบการหรือสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ ก่อนทิ้งขยะ ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อนาวัสดุเหล่านั้นกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสูร่ ะบบการคัดแยกวัสดุเพื่อนาไปรีไซเคิล
เป็นการเปลี่ยนสภาพของวัสดุให้มีมูลค่า จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่
และลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะที่เกิดขึ้น
5. การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและ
การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เพือ่ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยการลดปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซื้อ การใช้ การทิ้ง รวมถึงการรวบรวม
เพื่อนาไปสูก่ ารจัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้
โดยคานึงถึงความจาเป็นที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะอันตรายให้เหลือน้อยที่สุดได้
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ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
หน่วยที่ 3 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
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หน่วยที่ 1
วัสดุศาสตร์รอบตัว
สาระสาคัญ
วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
ที่นามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสั มผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล วัสดุ ที่เราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจาวัน สามารถจาแนกตามแหล่งที่มาของวัสดุ ได้แก่
วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เปลือกหอย ขนสัตว์ ใย
ไหม ใยฝ้าย หนังสัตว์ ยางธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดินเหนียว หินปูน
ศิลาแลง กรวด ทราย เหล็ก และวั สดุศาสตร์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการ
ทางเคมี เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ โฟม เป็นต้น
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของวัสดุศาสตร์ได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุศาสตร์ได้
3. เปรียบเทียบสมบัตขิ องวัสดุได้
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ความหมายของวัสดุศาสตร์
2. ประเภทของวัสดุศาสตร์
3. คุณสมบัติของวัสดุ
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หน่วยที่ 1
วัสดุศาสตร์รอบตัว
เรื่องที่ 1 ความหมายของวัสดุศาสตร์
วัสดุ (Materials) หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุที่นามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงานตาม
การออกแบบ มีตัวตน สัมผัสได้ และมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ได้แก่สมบัติทางฟิสิกส์
สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล
วัสดุศาสตร์ (Materials Science) หมายถึง การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุ ที่นามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุ
แต่ละชนิดจะมีสมบัตเิ ฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และ
สมบัติเชิงกล
วัสดุศาสตร์รอบตัว เป็นการเรียนรู้ด้านวัสดุศาสตร์ทาให้เราทราบถึงแหล่งที่มา
การเลือกใช้ วัตถุดิบกระบวนการผลิต สมบัติและการใช้งานวัสดุด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ รวมถึงเทคโนโลยีการกาจัดวัสดุ และการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการนาวัสดุ
ที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ทัง้ ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานหรือระหว่างกระบวนการผลิต
กลับมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทาให้เกิดมีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุ รู้สึกหวงแหนทรัพยากรของชาติซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มนุษย์สามารถผลิตวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น
พลาสติก เป็นวัสดุที่ถูกสังเคราะห์มาเพื่อทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับว่า เป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์และขาดไม่ได้แล้วในชีวิตประจาวันของมนุษย์ แต่ในทานองกลับกันพบว่า การใช้
พลาสติกก็ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการภายหลังเสร็จสิ้นจากการใช้งาน เนื่องจากเป็นวัสดุ
ที่ย่อยสลายได้ยาก ดังนั้น การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุที่มีความแตกต่าง จะนาไปสู่การจัดการ
วัสดุภายหลังจากการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับวัสดุนั้น
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เรื่องที่ 2 ประเภทของวัสดุ
ในปัจจุบันไม่วา่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน ล้วนต้อง
เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Materials) อยู่เสมอทั้งในเชิงของผู้ใช้วัสดุ ผู้ผลิตและผู้ควบคุมกระบวน
การผลิต ตลอดจนผู้ออกแบบทั้งในรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง บุคคลเหล่านี้จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมถูกต้องจากสมบัติของวัสดุเหล่านั้น นอกจากนี้
ยังจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่ อมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันเป็นเพราะเหตุ ใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก
วัสดุ ใหม่ ๆถู กผลิต ขึ้น และมีก ารค้น คว้ า คุ ณสมบั ติพิ เศษของวัส ดุ เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ มากขึ้ น
กระบวนการผลิตก็สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ราคาของวัสดุนั้นต่าลง การศึกษา
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุชนิดต่ าง ๆ จะช่วยให้ เราสามารถเลือกวัสดุมาใช้ ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนควรรู้ไว้การแบ่งประเภทของวัสดุ ตามคุณสมบัติทั่ว ๆไป
อาจจัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ วัสดุประเภทโลหะและวัสดุประเภทอโลหะ
2.1 วัสดุประเภทโลหะ (Metallic Materials) เป็นวัสดุที่ได้มาจากสินแร่ตาม
ธรรมชาติโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของผสมกับวัสดุชนิดอื่น ๆ อยูใ่ นรูปของสารประกอบ
(Compound) ต้องนามาผ่านขบวนการถลุงหรือสกัด เพื่อให้ได้แร่ หรือ โลหะที่บริสุทธิ์ เมื่อนา
แร่บริสุทธิ์นี้ไปผ่านขบวนการแปรรูปโลหะจะได้วัสดุเพื่อการใช้งาน โลหะสามารถแบ่งได้เป็น
2 ชนิด คือ
2.1.1 โลหะจาพวกเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะที่มีพื้นฐานเป็นเหล็ก เช่น
เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เหล็กไร้สนิม เหล็กกล้าผสม เป็นต้น
2.1.2 โลหะนอกจาพวกเหล็ก (Non Ferrous Metal) โลหะนอกจาพวกเหล็ก
เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ทังสเตน แมกนีเซียม ตะกั่ว ปรอท โบลิดินั่ม
รวมถึงโลหะผสม เช่น บรอนซ์ และทองเหลือง เป็นต้น

ภาพที่ 1.1 ของใช้ในครัวเรือนประเภทโลหะ
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2.2 วัสดุประเภทอโลหะ (NonMetallic Materials) วัสดุในกลุ่มอโลหะนี้
สามารถแบ่งย่อย ได้ดังนี้
2.2.1 อินทรีย์สาร (Organic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใย
ธรรมชาติ หนังสัตว์ น้ามันจากพืช ยางพารา ขนสัตว์ เปลือกหอย หวาย เป็นต้น
2.2.2 อนินทรีย์สาร (Inorganic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ จากสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต เป็นพวกแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น หิน ดินเหนียว กรวด ทราย ศิลาแลง หินอ่อน ยิปซัม และ
อัญมณีต่าง ๆ เป็นต้น
2.2.3 วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นวัสดุที่ต้องผ่านขบวนการ
ทางด้านอุตสาหกรรมและเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์อื่น ๆ แบ่งย่อย
ได้ 2 ชนิด คือ
1. วัสดุอินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ฟองน้า หนังเทียม เส้นใย
สังเคราะห์ พลาสติก ยางเทียม เป็นต้น
2. วัสดุอนินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต สีทาอาคาร
แก้ว อิฐ เซรามิก เป็นต้น

ภาพที่ 1.2 ของใช้ในครัวเรือนประเภทอโลหะ
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เรื่องที่ 3 สมบัติของวัสดุ
สมบัติของวัสดุ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ ที่แสดงว่าวัสดุชนิดหนึ่ง
เหมือนหรือแตกต่างจากวัสดุอีกชนิดหนึ่ง สมบัติของวัสดุ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
3.1 สมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย
3.1.1 ความแข็ง หมายถึง ความทนทานของวัสดุต่อการถูกขูดขีด วัสดุที่ มี
ความแข็งมาก จะทนต่อการขีดข่วนได้มาก และเมื่อถูกขีดข่วนจะไม่เกิดรอยหรือเกิดรอยเพียง
เล็กน้อย มีสมบัติที่มีความคงทนถาวร สึกกร่อน แตกหักยาก แข็งแกร่ง เช่น ก้อนหิน เพชร
เหล็ก เป็นต้น เราสามารถตรวจสอบคุณสมบัติความแข็ง ของวัสดุได้โดยการนาวัสดุมาขูดกัน
เพื่อหาความทนทานต่อการขีดข่วน ถ้า นาวัสดุชนิดหนึ่งขูดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง วัสดุที่ถูกขูด
เกิดรอยแสดงว่า มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด แต่ถ้าวัสดุที่ถูกขูดไม่เกิดรอยแสดงว่ามี
ความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูด
3.1.2 ความเหนียว หมายถึง หน่วยวัดแรงที่ทาให้วัสดุขาด เช่น พลาสติก
มีความเหนียวมากกว่ากระดาษ เราจึงต้องออกแรงเพื่อฉีกถุงพลาสติ กให้ขาดมากกว่าแรงที่ใช้
ฉีกถุงกระดาษให้ขาด การตรวจสอบความเหนียวของวัสดุ สามารถพิจารณาได้จากสมบัติ
2 ประการ คือ ความสามารถในการตีแผ่เป็นแผ่นบาง ๆ และความสามารถในการยืดเป็นเส้น
ค่าความเหนียวจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้
1. ชนิดของวัตถุ เช่น เส้นเอ็นเหนียวกว่าเส้นด้าย เชือกไนลอนเหนียว
กว่าเชือกฟาง
2. ขนาดของวัสดุ วัสดุเส้นใหญ่จะทนต่อแรงดึงได้มากกว่า จึงเหนียว
กว่าวัสดุเส้นเล็ก
3.1.3 ความยืดหยุ่น หมายถึง สมบัติของวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
หลังจากหยุดแรงกระทาที่ทาให้เปลี่ยนรูปร่างไป เช่น ลูกโป่ง ยางรถยนต์ ยางยืด ฟองน้า
หนังสติ๊ก ยางรัดผม เป็นต้น
วัสดุแต่ละชนิดมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน วัสดุบางชนิดยังคงสภาพความยืดหยุ่น
อยู่ได้ แม้จะมีแรงกระทามาก ๆ เช่น หนังสติ๊ก วัสดุบางชนิดสภาพยืดหยุ่นหมดไป เมื่อได้รับแรง
ที่มากระทามาก เช่น เอ็น เป็นต้น
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วัสดุที่ไม่กลับสู่สภาพเดิมและมีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม เรียกว่า วัสดุนั้นหมด
สภาพยืดหยุ่น
วัสดุบางชนิดไม่มีสภาพยืดหยุ่น เพราะเมื่อมีแรงมากระทาจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่าง และไม่กลับสูส่ ภาพเดิมเมื่อหยุดแรงกระทา เช่น ใช้มือกดดินน้ามัน ดินน้ามันจะยุบตัวลง
เมื่อปล่อยมือ จะเห็นดินน้ามันเป็นรอยกด ไม่กลับสู่สภาพเดิม
3.1.4 ความหนาแน่น หมายถึง อั ตราส่วนระหว่างค่ามวลสาร ต่ อหน่ว ย
ปริมาตร มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
มวล คือ ปริมาณของเนื้อสารหรือเนื้อวัสดุ เช่น เหล็กและไม้ที่มีขนาด
หรือปริมาตรเท่ากัน หากเหล็กมีน้าหนักมากกว่าไม้ แสดงว่าเหล็กมีมวลมากกว่าไม้
น้าหนักของวัสดุ คือ ผลจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อวัสดุหรือวัตถุ
นั้น ถ้าวัสดุหรือวัตถุนั้นมีมวลมาก จะมีน้าหนักมากด้วย น้าหนักของวัตถุเป็นหน่วยที่วัดด้วย
เครื่องชั่ง มีหน่วยเป็น กรัม กิโลกรัม
ปริมาตรของวัตถุ คือ ขนาดของวัสดุ เครื่องมือที่ใช้วัดความจุ ได้แก่
เครื่องตวง เช่น กระบอกตวง บีกเกอร์ ช้อนตวง ปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
หรือ ลูกบาศก์เซนติเมตร
วัสดุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ความหนาแน่นจึงจัดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุโดยความหนาแน่นของวัสดุ หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวมกับ
ปริมาตรรวม ดังสมการ
ความหนาแน่น = มวล
ปริมาตร
3.2 สมบัติทางความร้อน เมื่อวัสดุสองสิ่งที่มีอุณหภูมิต่างกัน จะเกิดการถ่ายโอน
ความร้อนให้แก่กันโดยความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุ หรือ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่าเสมอ และการถ่ายเทความร้อนจะหยุดลง เมื่อวัตถุหรือบริเวณทั้งสอง
มีอุณหภูมิเท่ากัน พลังงานความร้อนสามารถส่งผ่านจากวัสดุที่หนึ่งไปสู่วัสดุอีกแห่งหนึ่งได้ 3 วิธี
3.2.1 การนาความร้อน เป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนต่อ ๆ กันไปในเนื้อ
ของตัวกลาง โดยตัวกลางไม่ได้มีการเคลื่อนที่ แต่ความร้อนจะค่อย ๆ แผ่กระจายไปตามเนื้อ
วัตถุนั้น ซึ่งการนาความร้อน เป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านความร้อนของวัสดุ จากบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่า เช่น กรณีที่ผู้เรียนจับช้อนโลหะที่แช่อยู่ในถ้วยแกง
ร้อน ๆ แล้วจะรู้สึกว่าที่ปลายช้อนโลหะที่จับนั้นจะร้อนด้วย ทั้งนี้เพราะโลหะเป็นตัวนา
ความร้อนที่ดี

7

ภาพที่ 1.3 แสดงการนาความร้อน
ที่มา : https://www.slideshare.net

วัสดุที่นาความร้อนสามารถถ่ายโอนความร้อนได้ดี เรียกว่า ตัวนาความร้อน เช่น
เงิน ทองแดง ทองคา ทองเหลือง อะลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก เป็นต้น ส่วนวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอน
ผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนความร้อน เช่น แก้ว ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า กระเบื้อง เป็นต้น
3.2.2 การพาความร้อน เป็นการส่งผ่านความร้อน โดยตัวกลางรับความร้อน
จากบริเวณหนึ่งแล้วเคลื่อนที่พาความร้อนไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เช่น พัดลมพัดผ่านตัวเราแล้วพา
ความร้อนออกไป จึงทาให้เรารู้สึกเย็นสบาย
3.2.3 การแผ่รังสี เป็นพลังงานความร้อนที่สามารถเดินทางจากที่แห่งหนึ่งไปสู่
ที่อีกแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องมีตัวกลาง เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกของเรา
ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ภาพที่ 1.4 แสดงการแผ่รังสี
ที่มา : http://thanapat53a25.wikispaces.com
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3.3 สมบัติทางไฟฟ้า ประกอบด้วย การนาไฟฟ้าของวัสดุ เป็นสมบัติในการยอมให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนาไฟฟ้า เช่น เงิน ทองแดง เหล็ก
อะลูมิเนียม วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ไม้ พลาสติก ผ้า
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาสมบัติของวั สดุให้มีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น หรือให้ มี
สมบัติตรงตามความต้ องการนั้นล้วนต้องใช้องค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้ องทั้งสิ้น
ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุควบคู่กันไป
จึงมีความสาคัญสาหรับมนุษย์ ในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตวัสดุให้มีสมบัติตามความต้องการ และนามาสังเคราะห์สร้างวัสดุใหม่
เพื่อปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติตามต้องการ นอกจากนี้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ยังสนับสนุน
การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตประจาวัน
ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างของสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทโลหะ
ประเภท
โลหะจาพวกเหล็ก
- เหล็กหล่อ
- เหล็กเหนียว
- เหล็กกล้า
- เหล็กไร้สนิท
- เหล็กกล้าผสม

สมบัติ
นาไฟฟ้าดี ขึ้นรูปดี
หล่อขึ้นรูปง่าย
กลึง-กัดได้ง่าย
รับแรงสั่นสะเทือนดี
มีความแข็งแรง

การใช้ประโยชน์
ลวดสายไฟฟ้า
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
เครื่องมือช่างต่าง ๆ

โลหะนอกจาพวกเหล็ก
- ทอง ทองแดง
- อะลูมิเนียมแมกนีเซียม
- ตะกั่ว ปรอท โบลิดินั่ม
- บรอนซ์ ทองเหลือง

ทนทานต่อการกัดกร่อนของ อุตสาหกรรมเคมี การผลิตไฟฉาย
กรดและด่าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า สายเคเบิล
นาไฟฟ้าได้ดี
ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
ทาให้โลหะอื่นง่ายต่อการ
ขึ้นรูป
นาความร้อนได้ดี
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ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างของสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทอโลหะ
ประเภท
อินทรีย์สาร
- ไม้
- เส้นใย
- หนังสัตว์
- ขนสัตว์
- เปลือกหอย
อนินทรีย์สาร
- หิน
- ดินเหนียว
- กรวด
- ทราย
- ศิลาแลง
- หินอ่อน
- ยิปซัม
- อัญมณี
วัสดุสังเคราะห์
- กระดาษ
- ฟองน้า
- หนังเทียม
- เส้นใยสังเคราะห์
- พลาสติก
- ยางเทียม
- ปูนซีเมนต์
- คอนกรีต
- สีทาอาคาร
- อิฐ
- เซรามิกส์

สมบัติ
เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
ฉนวนความร้อน
มีความแข็งแรง

การใช้ประโยชน์
เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย

ขึ้นรูปเป็นแผ่นบางง่าย
ยืดหยุ่นดี
เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
ต้านทานความชื้น
แข็งแรง

ภาชนะบรรจุอาหาร
สร้างที่อยู่อาศัย
ฉนวนกันความร้อน

ขึ้นรูปเป็นแผ่นบางง่าย
ยืดหยุ่นดี
เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
ต้านทานความชื้น
แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
เคลือบแผ่นวงจร
ทากาวผลิตไม้อัด
บ้าน
ของใช้ในครัวเรือน

10

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1
หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 1 จบแล้ว ให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกาหนด
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หนวยที่ 2
การใชประโยชนและผลกระทบจากการใชวัสดุ
สาระสําคัญ
วัสดุศาสตรมีความผูกพันกับการดําเนินชีวิตของมนุษย มาเปนเวลาชานาน หรืออาจ
กลาวไดวา “วัสดุศาสตรอยูรอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุตาง ๆ ลวนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยการพัฒนา
สมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น ทําใหวัสดุที่ใชใน
ปจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุน นําไฟฟา หรือนําความรอนไดดี ตามความเหมาะสมของ
การใชงาน
ตัวชี้วัด

1. อธิบายประโยชนของวัสดุศาสตรในชีวิตประจําวันได
2. บอกผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวันได
3. เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได

ขอบขายเนื้อหา
1. การนําวัสดุศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน
2. ผลกระทบจากการใชวัสดุ
3. การเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

12

หนวยที่ 2
การใชประโยชนและผลกระทบจากการใชวัสดุ
เรื่องที่ 1 การนําวัสดุศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน
คนในสมัยกอนใชวัสดุจากธรรมชาติ ดิน หิน เขาสัตว กระดูกสัตว นํามาทําเปนสิ่งของ
เครื่องใช และนําขนสัตว หนังสัตว ใบไม มาทําเครื่องนุงหม ตอมามีการนําวัสดุจากธรรมชาติ
มาดัดแปลงมากขึ้น เชน ทํายางรถยนต การทอผา สียอมผา กระดาษ รวมทั้งการนําเหล็ก
โลหะตาง ๆ และแกวมาใชประโยชน ปจจุบันนี้เราสามารถสังเคราะหวัตถุขึ้นหลายชนิดที่นํามา
ทําเปนเครื่องใชไดมากมาย ซึ่งเราตองพิจารณาสมบัติของวัสดุชนิดนั้นใหเหมาะสมกับการใชงาน
สิ่งของชนิดนั้น ซึ่งวัสดุชนิดตาง ๆสามารถนํามาใชประโยชนได เชน โลหะผสมอะลูมิเนียม
พลาสติก ยางสังเคราะห เสนใยสังเคราะห
1.1 ประโยชนของวัสดุประเภทโลหะจําพวกเหล็ก
เนื่องดวยโลหะมีคุณสมบัติที่ดีมากมายหลายประการ เชน เหล็กมี
ความแข็งแรงทนทาน จึงทําใหความตองการใชเหล็กมีเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจาก
ปจจุบันที่เหล็กเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษยจนขาดไมได ไดแก เครื่องใช
ในครัวเรือน ภาชนะบรรจุภัณฑ เฟอรนิเจอร ยานพาหนะ สิ่งกอสราง ผลงานศิลปะ ซึ่งลวนทํา
ขึ้นดวยเหล็กเปนสวนประกอบทั้งสิ้น โลหะสามารถนํามาใชประโยชนทั้งในรูปของเหล็กบริสุทธิ์
เหล็กผสมประเภทตาง ๆ และสารประกอบเหล็ก

ภาพที่ 2.1 ของใชในครัวเรือนประเภทโลหะจําพวกเหล็ก
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โลหะจําพวกเหล็กชนิดตาง ๆ ที่นิยมนําไปใชงานในปจจุบัน ไดแก เหล็ก เหล็กกลา
เหล็กเหนียว เหล็กไรสนิม และเหล็กกลาผสม สําหรับใชในงานอุตสาหกรรมการกอสรางอาคาร
ถนน สะพาน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมไฟฟา และใชผลิตเครื่องใชในครัวเรือนตาง ๆ
1.2 ประโยชนของวัสดุประเภทโลหะนอกจําพวกเหล็ก
เปนโลหะที่ขาดความแข็งแรงทางดานโครงสรางหรือคุณสมบัติทางเชิงกล
ที่ไมดีนัก จึงทําใหการนําไปใชโดยตรงไมเปนที่นิยม แตจะถูกใชในรูปของสารประสมเพิ่มหรือ
ธาตุที่เพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษใหกับโลหะอื่น ๆ เชน คุณสมบัติทางดานความทนทานตอการ
กัดกรอนของกรดและดาง การนําไฟฟา หรือ การทําใหโลหะอื่นงายตอการขึ้นรูป เชน
อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกัว่ ดีบุก โคบอลตโครเมียมเงินซิลิกอนนิกเกิล ตะกั่ว ทองคําทองแดง
เปนตน

ภาพที่ 2.2 ของใชในครัวเรือนประเภทโลหะนอกจําพวกเหล็ก
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ตารางที่ 2.1 ตารางการนําไปใชงานชนิดตาง ๆ ที่นิยมใชในปจจุบัน
โลหะนอกจําพวกเหล็ก
อะลูมิเนียม
ทองแดง
ตะกั่ว
ดีบุก
โคบอลต
โครเมียม
แคดเมียม
เงิน
ซิลิกอน
นิกเกิล
ตะกั่ว
ทองคํา
ทองแดง

การใชงาน
อุตสาหกรรมเคมี การผลิตไฟฉาย อุปกรณไฟฟา สายเคเบิล
เครื่องใชครัวเรือน
อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมกอสราง ใชผลิตเครื่องใช
เครื่องประดับ และงานประติมากรรมตาง ๆ
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เปนฉนวนปองกันรังสี
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเหล็กแผน
เคลือบ ใชผลิตเครื่องใชในครัวเรือน บรรจุภัณฑเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอากาศยาน เครื่องจักรกล
ใชผลิตแมเหล็กถาวร และเครื่องกรองไอเสีย
อุตสาหกรรมเคลือบแผนเหล็ก อุตสาหกรรมฟอกหนัง
ใชผลิตเทปสเตอริโอ วีดีโอ และเปนสวนผสมในวัสดุทนไฟ
แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟาใหมได ใชเคลือบผิวสกรู และน็อต
เปนสารประกอบในการผลิตเม็ดสีแดงและเขียว
ใชผลิตเครื่องประดับ กระจกเงา ฟลมถายภาพ กระดาษอัดภาพ
อุตสาหกรรมการผลิตเซลลแสงอาทิตย อุตสาหกรรมแกวกระจก
อุตสาหกรรมกอสราง ใชเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
ใชผลิตเหรียญกษาปณ เครื่องใชในครัวเรือน และแบตเตอรี่ชนิด
ประจุไฟฟาใหมได
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
และเปนฉนวนปองกันรังสี
ใชผลิตเครื่องประดับ ใชในงานทันตกรรม และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมกอสราง ใชผลิตเครื่องใช
เครื่องประดับ และงานประติมากรรมตาง ๆ
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1.3 ประโยชนของวัสดุประเภทพลาสติก
ปจจุบันพลาสติก มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เครื่องมือ
เครื่องใช และวัสดุกอ สรางหลายชนิดทําดวยพลาสติก เชน เครื่องใชในครัวเรือนจําพวก จาน
ชาม ขวดโหลตาง ๆ ของเลนเด็ก วัสดุกอสราง สีทาบาน กาวติดไมและติดโลหะ อุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน เหตุที่พลาสติกเปนที่นิยม เพราะมีราคา
ถูกมีน้ําหนักเบา ทนความชื้นไดดีไมเปนสนิม ทําใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามตองการไดงายกวา
โลหะ เปน ฉนวนไฟฟ า มี ทั้ง ชนิ ด โปร ง ใส และมี สี ต า ง ๆ กั น ดว ยเหตุ นี้พ ลาสติ กจึ ง ใช แ ทน
โลหะ หรือวัสดุบางชนิด เชน แกว ไดเปนอยางดี แตพลาสติกก็มีขอเสียหลายอยางดวยกัน คือ
ไมแข็งแรง (รับแรงดึง แรงบิด และแรงเฉือนไดต่ํามาก) ไมทนความรอน
ทั้งนี้ เพราะพลาสติกสามารถนํามาหลอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามแบบโดยใช
ความรอน และแรงอัดเพียงเล็กนอย จุดหลอมตัวของพลาสติกอยูระหวาง 80 - 350 องศา
เซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพลาสติก จะเห็นไดวาจุดหลอมตัวของพลาสติกต่ํากวาโลหะ
มาก วัตถุเครื่องใชที่ทําดวยพลาสติก ที่เราคุนเคยเปนอยางดีไดแก ตูวิทยุ ตูโทรทัศน โทรศัพท
หวี กรอบแวนตา ถุงพลาสติกใสของ ของเลนเด็ก ผาปูโตะ เปนตน นอกจากนี้ พลาสติกยังใช
ประโยชนกับโลหะหรือวัตถุบางชนิด เชน ทําพวงมาลัยรถยนต ใชพลาสติกหุมเหล็กทําใหไมเปน
สนิมและกระชับมือยิ่งขึ้น พลาสติกใชหุมสายไฟเปนฉนวนไฟฟาพลาสติกใชทําไสกลางระหวาง
กระจกสองแผนประกบกัน เรียกวา กระจกนิรภัย ใชเปนกระจกรถยนต เพราะเมื่อกระจกแตก
จะไมกระจาย

ภาพที่ 2.3 ตัวอยางของใชในครัวเรือนที่ทํามาจากพลาสติก
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พลาสติกที่พบในชีวิตประจําวัน มี 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติ้ง
มีขอพิจารณาในการใชตามสมบัติทางความรอน ดังนี้
1. เทอรโมพลาสติก เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด โดยสมบัติพิเศษของพลาสติก
ประเภทนี้ เมื่อไดรับความรอนถึงจุดหนึ่งก็จะหลอมเหลว และสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก
หลังจากนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑแลว
โพลิเมอรประเภทนี้จะมีโครงสรางโมเลกุลของสายโซโพลิเมอรเปนแบบเสนตรงหรือ
แบบกิ่งสั้น ๆ สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายบางชนิด เมื่อไดรับความรอนจะออนตัว และ
หลอมเหลวเปนของเหลวหนืดเนื่องจาก โมเลกุลของโพลิเมอรที่พันกันอยูสามารถเคลื่อนที่ผาน
กันไปมาไดงายขึ้นเมื่อไดรับความรอน และเมื่อเย็นตัวลงก็จะแข็งตัว ซึ่งการหลอมเหลวและเย็น
ตัวนี้ สามารถเกิดกลับไปกลับมาไดโดยไมทําใหสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ หรือโครงสราง
ของโพลิเมอรเปลี่ยนไปมากนัก พลาสติกประเภทนี้สามารถขึ้นรูปโดยการฉีดขณะที่พลาสติก
ถูกทําใหออนตัวและไหลไดดวยความรอนและความดัน เขาไปในแมแบบที่มีชองวางเปนรูปราง
ตามตองการ ภายหลังจากที่พลาสติกไหลเขาจนเต็มแมพิมพจะถูกทําใหเย็นตัว และถอดออก
จากแมพิมพ ไดผลิตภัณฑที่มีรูปรางตามตองการ สามารถนําไปใชงานได เมื่อใชเสร็จแลว
สามารถนํากลับมารีไซเคิลไดโดยการบด และหลอมดวยความรอนเพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑใหม
ไดอีก แตพลาสติกประเภทนี้มีขอเสียและขีดจํากัดของการใชงาน คือ ไมสามารถใชงาน
ที่อุณหภูมิสูงได เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงไป ตัวอยาง เชน ขวดน้ําดื่ม
ไมเหมาะสําหรับใชบรรจุน้ํารอนจัดหรือเดือด
พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก ที่ใชกันอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน ที่สามารถนํา
กลับมาใชใหม (Recycle) ได มีดังนี้
1) โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly ethylene terephthalate : PET)
ทนแรงกระแทก ไมเปราะแตกงาย สามารถทําใหใส มองเห็นสิ่งที่บรรจุอยูภายในจึง
นิยมใชบรรจุน้ําดื่ม น้ํามันพืช และเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังมีสมบัติปองกันการแพรผานของ
กาซไดเปนอยางดี จึงใชเปนภาชนะบรรจุน้ําอัดลม สามารถนํากลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยนิยม
นํามาผลิตเปนเสนใยสําหรับทําเสื้อกันหนาว พรม และเสนใยสังเคราะหสําหรับยัดหมอน หรือ
เสื้อสําหรับเลนสกี
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2) โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene : HDPE)
โพลิเอทธิลีนชนิดหนาแนนสูงมีโครงสรางโมเลกุลเปนสายตรง คอนขางแข็งแตยืดได
มาก ไมแตกงาย สวนใหญทําใหมีสีสันสวยงาม ยกเวนขวดที่ใชบรรจุน้ําดื่ม ซึ่งจะขุนกวาขวด
PET ขึ้นรูปไดงายทนสารเคมีจึงนิยมใชทําบรรจุภัณฑสําหรับน้ํายาทําความสะอาด แชมพู สระ
ผม แปงเด็ก และถุงหูหิ้ว นอกจากนี้ภาชนะที่ทําจากโพลิเอทธิลีนยังมีสมบัติปองกันการแพรผาน
ของความชื้นไดดี จึงใชเปนขวดนมเพื่อยืดอายุของนมใหนานขึ้น สามารถนํากลับมารีไซเคิลเพื่อ
ผลิตขวดตาง ๆ เชน ขวดใสน้ํายาซักผา แทงไมเทียมเพื่อใชทํารั้วหรือมานั่งในสวน
3) โพลิไวนิลคลอไรด (Poly vinyl chloride : PVC)
เปนพลาสติกแข็งใชทําทอ เชน ทอน้ําประปา แตสามารถทําใหนิ่มโดยใสสาร
พลาสติกไซเซอร ใชทําสายยางใส แผนฟลมสําหรับหออาหาร มานในหองอาบน้ํา แผนกระเบื้อง
ยาง แผนพลาสติกปูโตะ ขวดใสแชมพูสระผม โพลิไวนิลคลอไรด เปนพลาสติกที่มีสมบัติ
หลากหลาย สามารถนํามาใชผลิตผลิตภัณฑอื่นไดอีกมาก เชน ประตู หนาตาง วงกบ และ
หนังเทียม สามารถนํากลับมารีไซเคิล เพื่อผลิตทอประปาสําหรับการเกษตร กรวยจราจร และ
เฟอรนิเจอร หรือมานั่งพลาสติก
4) โพลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา (Low density polyethylene : LDPE)
โพลิเอทธิลีนเปนพลาสติกที่นิ่ม สามารถยืดตัวไดมาก มีความใส นิยมนํามาทําเปน
ฟลมสําหรับหออาหารและหอของ ถุงใสขนมปง และถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร สามารถนํา
กลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยใชผลิตเปนถุงดําสําหรับใสขยะ ถุงหูหิ้ว หรือถังขยะ
5) โพลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP)
โพลิโพรพิลีนเปนพลาสติกที่แข็ง ทนตอแรงกระแทกไดดี ทนตอสารเคมี ความรอน
และน้ํามัน ทําใหมีสีสันสวยงามได สวนใหญนิยมนํามาทําภาชนะบรรจุอาหาร เชน กลอง ชาม
จาน ถัง ตะกรา หรือกระบอกสําหรับใสน้ําแชเย็น สามารถนํากลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยนิยม
ผลิตเปนกลองแบตเตอรี่รถยนต ชิ้นสวนรถยนต เชน กันชน และกรวยสําหรับน้ํามัน
6) โพลิสไตรีน (Polystyrene : PS)
โพลิสไตรีน เปนพลาสติกที่แข็ง ใส แตเปราะ และแตกงาย ราคาถูก นิยมนํามาทํา
เปนภาชนะบรรจุของใช เชน เทปเพลง สําลี หรือของแหง เชน หมูแผน หมูหยอง และคุกกี้
เนื่องจาก โพลิสไตรีนเปราะและแตกงาย จึงไมนิยมนําพลาสติกประเภทนี้มาบรรจุน้ําดื่มหรือ
แชมพูสระผม เนื่องจากอาจลื่นตกแตกได มีการนําพลาสติกประเภทนี้มาใชทําภาชนะหรือถาด
โฟมสําหรับบรรจุอาหาร โฟมจะมีน้ําหนักที่เบามากเนื่องจากประกอบดวย โพลิสไตรีนประมาณ
รอยละ 2-5 เทานั้น สวนที่เหลือเปนอากาศที่แทรกอยูในชองวาง โพลิสไตรีน สามารถนํากลับมา
ใชใหมได โดยนิยมผลิตเปนไมแขวนเสื้อ กลองวีดีโอ ไมบรรทัด หรือของใชอื่น ๆ

18

7) พลาสติกอื่น ๆ ที่ไมใช 6 ชนิดแรก หรือไมทราบวาเปนพลาสติกชนิดใด
ปจจุบันเรามีพลาสติกหลายชนิดใหเลือกใช พลาสติกที่ใชในครัวเรือนสวนใหญสามารถนํา
กลับมารีไซเคิลเพื่อหลอมใชใหมได สําหรับพลาสติกในกลุมที่ 7 เปนพลาสติกชนิดอื่นที่ไมใช
6 ชนิดแรก
2. เทอรโมเซตติ้ง เปนพลาสติกที่มีรูปทรงถาวร เมื่อผานกรรมวิธีการผลิตโดยใช
ความรอนหรือกรรมวิธีการหลอพลาสติกเหลว จะนํากลับไปหลอมละลายเพื่อนํากลับมาใชใหม
(recycle) ไมได
โพลิเมอรประเภทนี้จะมีโครงสรางเปนแบบรางแห ซึ่งจะหลอมเหลวไดในขั้นตอน
การขึ้นรูปครั้งแรกเทานั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นทําใหเกิดพันธะเชื่อมโยง
ระหวางโมเลกุล ทําใหโพลิเมอรมีรูปรางที่ถาวร ไมสามารถหลอมเหลวไดอีกเมื่อไดรับความรอน
และหากไดรับความรอนสูงเกินไป จะทําใหพันธะระหวางอะตอมในโมเลกุลแตกออก ไดสารที่ไม
มีสมบัติของความเปนโพลิเมอรตอไป
การผลิตพลาสติกชนิดเทอรโมเซตจะแตกตางจากพลาสติกชนิดเทอรโมพลาสติก คือ ใน
ขั้นตอนแรกตองทําใหเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเพียงบางสวน มีการเชื่อมโยงโมเลกุลเกิดขึ้น
บางเล็กนอย และยังสามารถหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน จึงสามารถขึ้นรูปภายใตความดัน
และอุณหภูมิสูงได เมื่อผลิตภัณฑมีรูปรางตามตองการแลว ใหคงอุณหภูมิไวประมาณ
200 - 300 องศาเซลเซียส เพื่อใหไดโครงสรางแบบรางแหที่เสถียรและแข็งแรง สามารถนํา
ผลิตภัณฑออกจากแบบโดยไมตองรอใหเย็น เนื่องจากผลิตภัณฑจะแข็งตัวอยูภายในแมพิมพ
ดังนั้นการใหความรอนในกระบวนการผลิตพลาสติกเทอรโมเซตกลับทําใหวัสดุแข็งขึ้น ตางจาก
กระบวนการผลิตพลาสติกเทอรโมพลาสติที่การใหความรอนจะทําใหพลาสติกนิ่ม และ
หลอมเหลว พลาสติกเทอรโมเซตเมื่อใชงานเสร็จแลวไมสามารถนํามาผานการหลอมและผลิต
เปนผลิตภัณฑใหมหรือ รีไซเคิล ไดอีก และถาใหความรอนมากเกินไป จะทําใหพลาสติกเกิด
การสลายตัวหรือไหม โดยไมเกิดการหลอมเหลว ตัวอยาง ของพลาสติกในกลุมนี้ เชน
เบคเคอไลต และเมลามีน เปนตน
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ตารางที่ 2.2 แสดงความแตกตางระหวางเทอรโมพลาสติกและเทอรโมเซตติ้ง
เทอรโมพลาสติก

เทอรโมเชตติ้ง

1. เปนโพลิเมอรแบบเสนหรือแบบกิ่ง

1. เปนโพลิเมอรแบบเชื่อมโยงหรือ
แบบรางแห

2. จะออนตัวหรือหลอมเหลวเมื่อไดรับ
ความรอน

2. จะแข็งตัวเมื่อไดรับความรอน

3. ตองทําใหเย็นกอนเอาออกจากแมแบบ
มิฉะนั้นจะเสียรูปทรงได

3. ไมตองรอใหเย็นกอนเอาออกจาก
แมแบบ

4. ไมเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอรไรเซชันในแมพิมพ

4. เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอรไรเซชัน
ในแมพิมพ

5. นํามารีไซเคิลโดยการหลอมและขึ้นรูปใหมได 5. ไมสามารถนํามารีไซเคิลได
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ตารางที่ 2.3 การนําพลาสติกบางชนิด ไปใชประโยชน
1
2
3

4

5

6

7

ที่

ตัวยอ
ชื่อเต็ม
PET โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต
(Polyethylene terephthalate)
HDPE โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง
(High density polyethylene)

ผลิตภัณฑ
ภาชนะบรรจุน้ําอัดลม เสนใยสําหรับทํา
เสื้อกันหนาว พรม
บรรจุภัณฑสําหรับน้ํายาทําความสะอาด
แชมพูสระผม แปงเด็ก และถุงหูหิ้ว
ขวดใสน้ํายาซักผา
PVC โพลิไวนิลคลอไรด
ทอน้ําประปาสายยางใสแผนฟลมสําหรับ
(Polyvinyl chloride )
หออาหาร มานในหองอาบน้ํา
แผนกระเบื้องยาง แผนพลาสติก
ปูโตะ แผนพลาสติกปูโตะ
ขวดใสแชมพูสระผม
LDPE โพลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา
ฟลมสําหรับหออาหารและหอของ
(Low density polyethylene ) ถุงใสขนมปง และถุงเย็นสําหรับบรรจุ
อาหาร ถุงดําสําหรับใสขยะ ถุงหูหิ้ว
ถังขยะ
PP
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene ) กลอง ชาม จาน ถัง ตะกรา กระบอก
สําหรับใสน้ําแชเย็น กลองแบตเตอรี่
รถยนต ชิ้นสวนรถยนต เชน กันชน และ
กรวยสําหรับน้ํามัน
PS
โพลิสไตรีน (Polystyrene )
ภาชนะบรรจุของใช เชน เทปเพลง สําลี
หรือของแหง ถาดโฟมสําหรับบรรจุ
อาหารไมแขวนเสื้อ กลองวีดีโอ
ไมบรรทัด หรือของใชอื่น ๆ
PC
โพลีคารบอเนต (Polycarbonate) นํากลับมารีไซเคิลเปนขวดน้ํา กลอง
เปนพลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่อาจจะนํา ถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุย และถุงขยะ
พลาสติกหลายชนิดมาผสมกัน แต
ไมใชพลาสติก 6 ชนิดกอนหนานี้
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เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการใชวัสดุ
วัสดุเหลือใช หรือ ขยะมูลฝอย สําหรับคนทั่วไป ซึ่งสวนใหญจะคิดวาไมมีประโยชน
ตองเอาไปกําจัดเทานั้น แตความเปนจริงแลว ขยะเหลานั้น ยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอีก
ถารูจักคิดกอนทิ้ง แลวนําขยะเหลานั้นมาผานกระบวนการคัดแยกกอนทิ้ง เพื่อนํากลับมาใช
ใหเกิดประโยชน หากขยะมูลฝอยไมผานกระบวนการคัดแยกกอนทิ้ง ขยะเหลานี้รวมกัน
มีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และเพิ่มทวีคูณ ซึ่งเมื่อทิ้งไวในระยะเวลานาน จะถูกหมักหมม
สรางความสกปรก สิ่งกลิ่นเหม็น สงผลกระทบทั้งตอสุขภาพและระบบนิเวศ
2.1 แหลงกําเกิดขยะมูลฝอย
แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยจากกิจกรรมตาง ๆ ขยะเปนสิ่งที่เหลือใช หรือสิ่งที่ไม
ตองการอีกตอไป สามารถแบงตามแหลงกําเนิดได ดังนี้
2.1.1 ของเสียจากครัวเรือนแหลงชุมชน เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่
แกว เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หินไม กระเบื้อง หนัง ยาง เปนตน
2.1.2 ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลงปุย มูลสัตว น้ําทิ้งจากการทํา
ปศุสัตว เปนตน
2.1.3 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทยรอยละ 73
มาจากระบบอุตสาหกรรม สวนใหญยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยูตาม
สิ่งแวดลอมและทิ้งรวมกับมูลฝอยอื่น
2.1.4 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ซึ่งเปนของเสียอันตราย
อยางยิ่ง เชน ขยะติดเชื้อ เข็มฉีดยา สําลีซับเลือด รวมทั้งของเสียที่ปนเปอนสารกัมมันตรังสี
สารเคมี ได ทิ้ง สู สิ่ง แวดล อ มโดยปะปนกั บ มูล ฝอย สิ่ งปฏิกู ล เป นการเพิ่ม ความเสี่ย ง ในการ
แพรกระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย
2.2 ผลกระทบดานสุขภาพ
2.2.1 ความเสี่ยงตอการเกิดโรค การไดรับสารอันตรายบางชนิดเขาไปใน
รางกาย อาจทําใหเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ จนอาจถึงตายได พิษของขยะอันตรายสามารถ
เขาสูรางกายของเราได ดังนี้
1) ทางการหายใจโดยการสูดดมไอระเหย ผง หรือละอองสารพิษเขาสู
รางกาย เชน สี ตัวทําละลายน้ํามันรถยนต
2) ทางผิวหนังโดยการสัมผัสหรือจับตองสารพิษซึ่งสามารถซึมเขาสู
ผิวหนังและจะดูดซึมไดมากยิ่งขึ้นหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง หรือเปนโรคผิวหนังอยูกอนแลว
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2.2.2 เปนแหลงเพาะพันธุของแมลง และพาหะของโรค
เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัว
ของเมืองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกสบาย การอยูอาศัยอยางหนาแนน หาก
ใช วิ ธี กํ าจั ด เศษวั ส ดุ ของเสี ย ที่ไ ม ถู ก ตอ งเหมาะสม ย อ มก อ ให เ กิ ด ปญ หาตามมา เนื่ อ งจาก
เชื้อจุลินทรียที่ป นเปอนมากับขยะมูลฝอย จากเศษวัสดุตาง ๆ มีโ อกาสที่จ ะขยายพันธุเพิ่ ม
จํานวนมากยิ่งขึ้นได เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรียที่จุลินทรียใชเปนอาหาร
ขยะพวกอินทรียสารที่ทิ้งคางไว จะเกิดการเนาเปอยกลายเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค
นอกจากนั้น ขยะที่ ปล อยทิ้ งไวน าน ๆ จะเปน ที่ อยู อาศัย ของสั ตว พาหะ โดยจะเขา มาทํา รั ง
ขยายพันธุ เพราะมีทั้งอาหารและที่หลบซอน ดังนั้นขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัด
จึงทําใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุที่สําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเปนพาหะนํา
โรคมาสูคน
2.2.3 กอใหเกิดความรําคาญ
การเก็บรวบรวมขยะไดไมหมดก็จะเกิดเปนกลิ่นรบกวน กระจายอยู
ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุนละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถาย และการกําจัดขยะ
ก็ยังคงเปนเหตุรําคาญที่มักจะไดรับการรองเรียนจากประชาชนในชุมชนอยูเสมอ
2.3 ผลกระทบตอระบบนิเวศ
ขยะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษของน้ํา มลพิษของดิน และมลพิษของ
อากาศ เนื่องจากขยะสวนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือ ไมนํามากําจัดใหถูกวิธี ปลอยทิ้งคางไว
ในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลง
สูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําเกิดเนาเสียไดหากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสูพื้นดิน หรือแหลงน้ํา
จะไปสะสมในหวงโซอาหาร เปนอันตรายตอสัตวน้ําและพืชผัก เมื่อเรานําไปบริโภคจะไดรับ
สารนั้นเขาสูรางกายเหมือนเรากินยาพิษเขาไปอยางชา ๆ
2.3.1 มลพิษดานสิ่งแวดลอม
ถามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง เชน การเผาพลาสติก ถาการ
เผาไหมไมสมบูรณ จะกอใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่จัดเปนกาซพิษออกมาดวย
ทําใหเกิดควันมีสารพิษทําใหคุณภาพของอากาศเสีย สวนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น
อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากมวลสารที่มีอยูในขยะและพวกแกสหรือไอระเหย ที่สําคัญก็คือ กลิ่นเหม็น
ที่เกิดจากการเนาเปอย และสลายตัวของอินทรียสารเปนสวนใหญ นอกจากนี้พลาสติกซึ่งมี
โมโนเมอร มีธาตุคลอรีนเปนองคประกอบ เชน โพลิไวนิลคลอไรด หรือจุลินทรีย เมื่อเผาไหม
จะใหกาซไฮโดรเจนคลอไรด ซึ่งมีสมบัติเปนกรดจะเปนอันตรายจากการสูดดม และอาจเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหเกิดฝนกรด สวนพลาสติกประเภทที่ใชยูเรียในการผลิตโพลิเมอร เมื่อเผาแลว
จะเกิดกาซแอมโมเนีย ซึ่งมีสมบัติเปนดาง ดังนั้น จึงไมควรกําจัดพลาสติกดวยวิธีการเผา
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2.3.2 ระบบนิเวศถูกทําลาย
มูลฝอยอันตรายบางอยาง เชน ไฟฉายหลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะหนัก
บรรจุในผลิตภัณฑ หากปนเปอนสูดินและน้ํา จะสงผลเสียตอระบบนิเวศ และหวงโซอาหาร
ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 2.4 ผลกระทบของขยะมูลฝอยตอระบบนิเวศ
2.3.3 ปญหาดินเสื่อมสภาพ
ขยะมูลฝอยและของเสียตาง ๆ ถาเราทิ้งลงในดิน ขยะสวนใหญจะสลายตัวให
สารประกอบ อินทรียและอนินทรียมากมายหลายชนิดดวยกัน แตก็มีขยะบางชนิดที่สลายตัว
ไดยาก เชน ผาฝาย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยูเปนจํานวนมาก แลว
ละลายไปตามน้ํา สะสมอยูในบริเวณใกลเคียง การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
เปนแหลงผลิตของเสียที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปะปน ทําใหดิน
บริเวณนั้น มีโลหะหนักสะสมอยูมาก โลหะหนักที่สําคัญ ไดแก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม
ซึ่งจะมีผลกระทบมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถาขยะมีซากถานไฟฉาย
ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนตจํานวนมาก ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักพวกปรอท
แคคเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศในดิน และสารอินทรียในขยะมูลฝอย
เมื่อมีการยอยสลาย จะทําใหเกิดสภาพความเปนกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะ
มูลฝอย จะทําใหน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปอนดินบริเวณรอบ ๆ ทําใหเกิดมลพิษ
ของดินได การปนเปอนของดิน ยังเกิดจากการนํามูลฝอยไปฝงกลบ หรือการยักยอกนําไปทิ้ง
ทําใหของเสียอันตรายปนเปอนในดินนอกจากนั้นการเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก ก็สงผลตอสภาพ
ของดิน เพราะสิ่งขับถายของสัตวที่นํามากองทับถมไว ทําใหเกิดจุลินทรียยอยสลาย
ไดอนุมูลของไนเตรตและอนุมูลไนไตรต ถาอนุมูลดังกลาวนี้สะสมอยูจํานวนมากในดิน บริเวณ
นั้นจะเกิดเปนพิษได ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยโดยทางออม โดยไดรับเขาไปในรูปของน้ําดื่มที่มี
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สารพิษเจือปน โดยการรับประทานอาหาร พืชผักที่ปลูกในดินที่มีสารพิษสะสมอยูและยังสงผล
กระทบตอคุณภาพดิน
2.3.4 ปญหามลพิษทางน้ํา
ขยะมูลฝอยอินทรีย จํานวนมากถาถูกทิ้งลงสูแมน้ําลําคลอง จะถูกจุลินทรีย
ในน้ํายอยสลายโดยใชออกซิเจน ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลงและสงผลใหเกิดน้ําเนาเสีย

ภาพที่ 2.5 ผลกระทบของขยะมูลฝอยตอแมน้ําลําคลอง
ที่มา : http://contentcenter.prd.go.th

ปจจุบันเราพบวาอุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้น ระบบนิเวศถูกทําลาย ซึ่งเกิดจากฝมือของ
มนุษยเรา ไดแก การทิ้งขยะไมถูกที่ กําจัดขยะไมถูกวิธี นําไปเผาเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
และจากกระบวนการผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ เช น การทํ า ความเย็ น ในตู เ ย็ น
เครื่องปรับอากาศ โฟมกระปองสเปรย สารดับเพลิง สารชะลางในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ซึ่ ง สารเหล า นี้ เรี ย กว า สารคลอโรฟลู โ อโรคาร บ อน (Chlorofluorocarbon,CFC) และใน
อนาคต ถาเราไมชวยกันลดการใชสารทําลายชั้นโอโซนที่เกิดจากสาร CFC โลกของเราก็จะเจอ
กับปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ อยางหลีกเลี่ยงไมได
เรื่องที่ 3 การเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การเลือกใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนการประยุกตใชแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พรอมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม สามารถลดปริมาณขยะ
ซึ่งเปนปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคตได โดยเลือกใชสินคาอยางพอประมาณ มีเหตุผลในการ
เลือกใช มีภูมิคุมกันไมเกิดพิษภัยตอตนเองและสิ่งแวดลอม โดยควรศึกษาความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อจะไดเลือกซื้อไดอยางถูกตอง และใชจนเกิดเปนนิสัย
ซึ่งเปนพื้นฐานแหงคุณธรรมในหลายดาน
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3.1 คุณสมบัติสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1.1 ใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน วัสดุที่ไมมีพิษ
วัสดุหมุนเวียนทดแทนได วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ใชพลังงานต่ําในการจัดหามา
3.1.2 ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของ
วัสดุนอย มีการเสริมความแข็งแรง เพื่อใหลดขนาดลงได
3.1.3 มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในการผลิต ใชพลังงานที่สะอาด ลดการเกิด
ของเสีย จากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3.1.4 มีระบบขนสงและจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน
ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑที่ฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ใชซ้ําหรือหมุนเวียนใหมได
ใชรูปแบบการขนสงที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา และเลือกใชเสนทางการขนสงที่ประหยัด
พลังงานที่สุด
3.1.5 ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชน
ใชพลังงานต่ํา มีการปลอยมลพิษต่ํา ในระหวางใชงาน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง (เชน ตองเปลี่ยน
ไสกรองบอย) และลดการใชชิ้นสวนที่ไมจําเปน
3.1.6 มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและ
ดูแลรักษางาย ปรับปรุงตอเติมได ไมตองเปลี่ยนบอย
3.1.7 มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เชน การเก็บรวบรวมที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา มีการออกแบบใหนําสินคาหรือชิ้นสวน
กลับมาใชซ้ํา หมุนเวียนใชใหมไดงาย หรือหากตองกําจัดทิ้ง สามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชได
และมีความปลอดภัยสําหรับการฝงกลบ
3.2 ฉลากสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ฉลากสิ่งแวดลอม หมายถึง ฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑหรือบริการวาเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมโดยในกระบวนการผลิตหรือใชงานสามารถลดการใชทรัพยากรหรือลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ฉลากสิ่งแวดลอมนับเปนกลยุทธอยางหนึ่งทางการตลาด เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม และเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยสรางความตระหนักวาผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนเครื่องมือหรือ
อุปกรณสําคัญ ในการปกปองสภาพแวดลอม ซึ่งเนนการมีสวนรวมของผูบริโภคและผูผลิต
ซึ่งผลิตภัณฑที่สามารถติดฉลากแวดลอมตองผานกระบวนการประเมินจากหนวยงานที่ให
การรับรองวาผลิตภัณฑดังกลาวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน และมีคุณภาพการใชงานอยูในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในที่นี้
หมายถึงสินคาและบริการทั่ว ๆ ไปปจจุบันฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมซึ่งจัดอยูในมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 จําแนกไดเปน 4 ประเภท ประกอบดวย
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ฉลากประเภทที่ 1
เปนฉลากสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับการรับรองจากบุคคลที่ 3 ดําเนินการ
โดยองคกรอิสระ มอบใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดตามอนุกรมมาตรฐาน
ISO 14020 ซึ่งการกําหนดเกณฑพิจารณาการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ (Life cycle consideration) ภายใตกรอบดําเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO
14024 ปจจุบันมีการใชฉลากประเภทนี้มากกวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศเยอรมณีเปน
ประเทศแรกที่เริ่มใชฉลากประเภทนี้ สําหรับฉลากประเภทนี้ในประเทศไทย ไดแก ฉลากเขียว
ซึ่งในปจจุบัน มีสินคาหลายประเภทที่ไดรับอนุมัติใหติดฉลากดังกลาว ฉลากสิ่งแวดลอมประเภท
นี้จะใหกับผลิตภัณฑประเภทอุปโภคบริโภค และบริการทุกประเภท ยกเวน อาหาร ยาและ
เครื่องดื่ม และทางภาครัฐก็ใหการสนับสนุน โดยการรณรงคใหหนวยงานราชการ พิจารณา
จัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการสีเขียว

ภาพที่ 2.6 ตัวอยางฉลากสําหรับสินคาหรือบริการประเภทที่ 1
ที่มา : http://www.thailandindustry.com

ฉลากประเภทที่ 2
เป น ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผู ผ ลิ ต เป น ผู อ อกฉลากเอง เพื่ อ ความมุ ง หมายเฉพาะ
ดาน เนนลักษณะทางสิ่งแวดลอมดานใดดานหนึ่ง เนื่องจากเปนการเผยแพรขอมูลประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมเชิงเดี่ย ว ไมได พิจารณาตลอดทั้ งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ และไมมีกลไก
การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม โดยการปฏิบิติตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14021 ซึ่งเปนนิยาม
และคําศัพท ขอกําหนดและแนวทางในการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ และบทลงโทษในกรณีที่
ละเมิดขอกําหนดที่เกี่ยวกับการใชฉลากผลิตภัณฑประเภทที่ 2

27

ภาพที่ 2.7 ตัวอยางฉลากสําหรับสินคาหรือบริการประเภทที่ 2
ที่มา : http://www.thaitextile.org

ฉลากประเภทที่ 3
เปนฉลากที่แสดงขอมูลเชิงปริมาณบนพื้นฐานของการประเมินตลอดวัฏจักรของ
สินคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคสามารถประเมินผลกระทบของสินคาตอสิ่งแวดลอมได
จากการเผยแพร ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ บ อกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นการใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั ง งาน ปริ ม าณมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล า ยกั บ ฉลากโภชนา
การอาหาร เปนสวนหนึ่งของอนุกรมมาตรฐาน ISO/TR 14025 เปนแนวทาง หลักการและ
ขอกําหนดของวิธีการรับรองผลิตภัณฑที่จะใชฉลากผลิตภัณฑประเภทที่ 3

ภาพที่ 2.8 ตัวอยางฉลากสําหรับสินคาหรือบริการประเภทที่ 3
ที่มา : http://www.thaitextile.org
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ฉลากประเภทที่ 4
เปนฉลากสิ่งแวดลอมที่บงชี้ประเด็นดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ เชน ฉลาก
ประหยัดไฟ หรือ Energy Star ในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

ภาพที่ 2.9 ตัวอยางฉลากสําหรับสินคาหรือบริการประเภทที่ 4
ที่มา : http://www.thaitextile.org

3.3 แนวทางการเลือกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑหรือสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูบริโภค มีแนวทางการเลือกสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาคุณสมบัติสินคา ไดดังนี้
3.3.1 ใช วั ส ดุ ที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ย เช น วั ส ดุ ที่ ไ ม มี พิ ษ วั ส ดุ
หมุนเวียนทดแทนได วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใชพลังงานต่ําในการจัดหามา
3.3.2 ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย
เชน มีวัสดุหีบหอนอย มีการเสริมความแข็งแรง เพื่อใหลดขนาดลงได
3.3.3 มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชทรัพยากรและ
พลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ใช พ ลั ง งานที่ ส ะอาด ลดการเกิ ด ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต และลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3.3.4 มีระบบขนส งและจัดจําหน ายที่มีประสิทธิภาพ เชน ลดการใชหีบห อ
บรรจุภัณฑที่ฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ใชซ้ําหรือหมุนเวียนใชใหมได ใชรูปแบบการ
ขนสงที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา และเลือกใชเสนทางการขนสงที่ประหยัดพลังงานที่สุด
3.3.5 ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชนใชพลังงานต่ํา มี
การปลอยมลพิษต่ําในระหวางใชงาน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง และลดการใชชิ้นสวนที่ไมจําเปน
3.3.6 มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษา
งาย ปรับปรุงตอเติมได ไมตองเปลี่ยนบอย
3.3.7 มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน
การเก็ บรวบรวมที่ ก อ ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มต่ํา มี ก ารออกแบบให นํ า สิน ค า หรือ ชิ้ น ส ว น
กลับมาใชซ้ําหรือหมุนเวียนใชใหมไดงาย หรือหากตองกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืนมา
ใชได และมีความปลอดภัยสําหรับการฝงกลบ
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3.3.8 การพิจารณาวาสินคาใดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรพิจารณาวาสินคานั้น
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากในชวงใดของวัฏจักรชีวิต เชน เครื่องใชไฟฟา จะกอผลกระทบ
มากในชวงใชงานมากกวาในชวงการผลิต และหากมีการลดผลกระทบในชวงดังกลาวใหนอย
กวาสินคาอื่นที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน รวมทั้งประเด็นดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ซึ่งจะถือได
วาเปนสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดังนั้น การพิจารณาเลือกใชสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาพิจารณาใหรอบคอบ บนพื้นฐานความรูนั้น จะทําให
สามารถตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการนั้น ๆ อยางมีเหตุมีผล พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน
พิษภัยที่เกิดขึ้นกับวัสดุเหลือใชจากสินคาอุปโภคบริโภค ที่สงผลตอสุขภาพตนเองและเปนพิษ
ตอสิ่งแวดลอม
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ม ากมายหลายชนิ ด ทํ า ให ม นุ ษ ย มี ชี วิ ต ที่
สะดวกสบายมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยีก็มีผลกระทบตอมนุษยหลายดาน เชน ทําให
เกิดมลภาวะ ทําลายสภาพแวดลอม ปญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม ปญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งปญหาเหลานี้จะตองแกไขโดยการมีจิตสํานึกของมนุษยทุกคนในการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช
อยางสรางสรรค เลือกสิ่งของเครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม มนุษยสามารถ
จะเปลี่ยนความคิด ลดความเห็นแกตัว การใชสิ่งของที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทําใหเกิดโทษ
มากกวาประโยชน ซึ่งการแกปญหานอกจากจะใชกระบวนการเทคโนโลยีโดยการหาวิธีใหมๆ
แล ว มนุ ษ ย ทุก คนจะต อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน รวมถึ ง มี จิ ต สาธารณะคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ใชสิ่งของเลือกใชอยางสรางสรรค รูคุณคาและ
ไมเกิดโทษตอคนอื่น ๆ รวมถึงสังคม และกอใหเกิดมลภาวะนอยที่สุด เปนตน
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กิจกรรมทายหนวยที่ 2
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 2 จบแลว ใหผูเรียนคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ผูสอนกําหนด

31

หน่วยที่ 3
การจัดการเศษซากวัสดุ
สาระสาคัญ
วัสดุที่ใช้แล้วหรือเศษซากวัสดุจะถูกเรียกว่า “ขยะมูลฝอย” ในชีวิตประจาวันขยะมูลฝอย
เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้มีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในปัจจุบันการจัดการขยะ
มูลฝอยมีหลากหลายวิธี เป็นการผสมผสานเพื่อให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น
พื้นที่หรือสถานที่ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ในปัจจุบันวิธีการจากัดขยะอย่างง่าย ๆ ที่
พบเห็น มี 2 วิธี คือ โดยการเผาไหม้ และฝังกลบ
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายหลักสาคัญในการจัดการเศษซากวัสดุ
บอกอัตราเร็วในการย่อยสลายเศษซากวัสดุ
อธิบายหลัก 3R ในการจัดการเศษซากวัสดุ
ระบุประเภทของภาชนะรองรับเศษซากวัสดุ
อธิบายเทคโนโลยีการกาจัดเศษซากวัสดุ

ขอบข่ายเนื้อหา
1. การจัดการเศษซากวัสดุ
2. อัตราย่อยสลายของเศษซากวัสดุ
3. หลัก 3R ในการจัดการเศษซากวัสดุ
4. ภาชนะรองรับเศษซากวัสดุ
5. เทคโนโลยีการกาจัดเศษซากวัสดุ
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หน่วยที่ 3
การจัดการเศษซากวัสดุ
เรื่องที่ 1 การจัดการเศษซากวัสดุ
วัสดุที่ใช้แล้ว หรือเศษซากจากการใช้งาน หรือเศษซากที่หลงเหลือในขั้นตอน
การผลิต จะถูกเรียกว่า “ขยะมูลฝอย” ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นในชีวิตประจาวันเกิดจาก
บ้านเรือน ตลาดสด สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้มีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง จึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอย
ให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมี
หลากหลายวิธี เป็นการผสมผสานเพื่อให้เป็นกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การแก้ปัญหาของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น
พื้นที่หรือสถานที่ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถานะทาง
การเงิน ความสามารถในการลงทุนของท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอย มีหลักการที่สาคัญ
3 ประการ ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมและขนส่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะนาเอาขยะมูลฝอย
ออกจากแหล่งกาเนิด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
2) กระบวนการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในรูปแบบการนากลับมาใช้ใหม่ เช่น การทาปุ๋ย การนามาผลิต
พลังงาน หรือ จะนารูปแบบการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยการใช้หลัก 3R คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้า) Recycle (นากลับมาใช้ใหม่)
ตามความเหมาะสม
3) การกาจัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาจัดส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ ใน
ปัจจุบันวิธีการจากัดขยะอย่างง่าย ๆ มี 2 วิธี คือ
(1) โดยการเผาไหม้ เป็นการนาขยะไปเผาในเตาเผา แต่วิธีนี้
จะก่อให้เกิดปัญหา เพราะขยะบางชนิดเมื่อเผาแล้วทาให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์
จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายและทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเผาขยะ
จึงเป็นสิ่งที่พึงระวัง โดยทั่วไปขยะจากบ้านเรือนจะใช้วิธีการเผามากที่สุด
(2) โดยการฝังกลบ โดยทั่วไปแล้ว ขยะจากบ้านเรือน ประมาณร้อยละ
80 จะถู กน าไปเทในหลุ มขนาดมหึ มา เพื่อทาการฝั งกลบ แต่ การฝั งกลบ หลุ มฝังกลบที่ มี
การจัดการที่ดี จะต้องนาขยะเข้าเครื่องอัดให้แน่นเป็นแผ่นแบน ๆ แล้วทับถมด้วยดินที่สะอาด
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เพื่อป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว หนู นก แมลงวัน มาขุดคุ้ย ขยะที่ถูกฝังจะมีแบคทีเรียมา
ช่ ว ยย่ อ ยสลาย ขยะที่ ย่ อ ยสลายได้ นั้ น จะถู ก ย่ อ ยสลายด้ ว ยกระบวนการทางชี ว ภาพตาม
ธรรมชาติ โดยมีปัจ จัยประกอบด้ วย แบคทีเรี ย น้า ออกซิ เจน และความร้อ น หลุม ฝังกลบ
จะต้องมีการป้องกันการไหลซึมของน้าเสียและเชื้อโรค เพราะขยะบางชนิดไม่สามารถย่อย
สลายตัวได้ เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนหรือน้าเลย การกาจัดด้วยวิธีนี้ทาให้เกิดผลกระทบ
หลายอย่างตามมาเช่นกัน เนื่องจากการเน่าเสียของขยะ ทาให้เกิดของเหลวที่เป็นพิษ ไหลซึมลง
ไปทาให้น้าใต้ดินเป็นพิษได้ นอกจากนั้นการเน่าเสียของขยะ ยังทาให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งมีผลทา
ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งการฝังกลบแต่ละสถานที่ เมื่อขยะเต็มแล้วจะต้องหาที่ใหม่
ต่อไปอีกเรื่อย ๆ ดังนั้น ต้องกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา

ภาพที่ 3.1 แสดงการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th
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เรื่องที่ 2 อัตราย่อยสลายของเศษซากวัสดุ
ในการกาจัดเศษซากวัสดุ หรือกาจัด ขยะ หรือลดปริมาณการใช้วัสดุแต่ละชนิดนั้น มีข้อ
ควรคานึง คือ อัตราเร็วในการย่อยสลายของวัสดุต่าง ๆ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีอัตราเร็วของการย่อย
สลายแตกต่างกัน บางชนิดอัตราเร็วการย่อยสลายต่ามาก และวัสดุบางชนิด เช่น แก้ว ก็ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ ระยะเวลาการย่อยสลายตามธรรมชาติ อัตราเร็วของการย่อยสลายของขยะแต่ละชนิด
มีความแตกต่างกัน ดังนี้
1. เศษพืชผัก ในการกาจัดเศษซากวัสดุจาพวกเศษพืชหรือเศษผัก ที่มาจากครัวเรือนหรือ
จากภาคเกษตรกรรมนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในย่อยสลายตามธรรมชาติ เป็นเวลานาน 5 ถึง 1 เดือน
ขึ้นอยู่กับขนาดของเศษพืชผัก
2. ใบไม้ ใช้ระยะเวลาย่อยสลายเป็นเวลา 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. เศษกระดาษ ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาติของเศษกระดาษใช้ระยะเวลา 2 – 5
เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษ
4. เปลือกส้ม ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาติของเปลือกส้มใช้ระยะเวลานานถึง 6 เดือน
เป็นอย่างน้อย
5. กล่องนมเคลือบพลาสติก ใช้ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 5 ปี
6. ก้นกรองบุหรี่ ใช้ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 12 - 15 ปี
7. รองเท้าหนัง ใช้ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 25 - 40 ปี
8. กระป๋องอะลูมิเนียม ใช้ระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 80 - 100 ปี
9. ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ผ้าอ้อมเด็กชนิดสาเร็จรูป ใช้ระยะเวลาย่อยสลาย
ตามธรรมชาตินานถึง 450 – 500 ปี
10. โฟม ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
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5 วัน – 1 เดือน

3 เดือน

2-5 เดือน

เศษพืชผัก

ใบไหม้

เศษกระดาษ

6 เดือน

5 ปี

12-15 ปี

เปลือกส้ม

กล่องนมเคลือบพลาสติก

ก้นกรองบุหรี่

25-40 ปี

80-100 ปี

450 ปี

รองเท้าหนัง

กระป๋องอะลูมิเนียม

ถุงพลาสติก

450 ปี
ขวดพลาสติก

500 ปี

ไม่ย่อยสลาย

ผ้าอ้อมเด็กชนิดสาเร็จรูป

ภาพที่ 3.2 ตารางภาพแสดงอัตราเร็วในการย่อยสลายขยะมูลฝอย

โฟม
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เรื่องที่ 3 หลัก 3R ในการจัดการเศษซากวัสดุ
การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3R ได้แก่ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้า) และ
Recycle (ผลิตใช้ใหม่) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน โรงเรียน
และชุมชน ดังนี้
1. Reduce หมายถึง การใช้น้อย หรือ ลดปริมาณการใช้ เช่น
1) หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ลดปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ
ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่จาเป็น ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก
ถุงกระดาษ โฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2) เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานสูงใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ายาล้างจาน
น้ายาปรับผ้านุ่ม ถ่านชนิดชาร์จ ได้สบู่เหลว น้ายารีดผ้า เป็นต้น
3) เลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
4) คิดก่อนซื้อสินค้า พิจารณาว่าสิ่งนั้นมีความจาเป็นมากน้อยเพียงใดหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากาจัดแมลงหรือน้ายาทาความ สะอาดต่าง ๆ ควรจะหันไปใช้
วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้ง นามาเผาไล่ยุง หรือใช้ผลมะกรูดดับกลิ่น
ภายในห้องน้า
5) ลดการใช้ ก ล่ อ งโฟมหลี ก เลี่ ย งการใช้ โ ฟมและพลาสติ ก โดยใช้ ถุ ง ผ้ า หรื อ
ตะกร้าในการจับจ่ายซื้อ ของใช้ปิ่นโต ใส่อาหาร
6) ลดการใช้ถุงพลาสติก ควรใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน
ใช้ถุงผ้า ถูกวิธี
ต้องไม่มี ถุงพลาสติก
หลบอยู่ข้างในนะจ๊ะ
.

ภาพที่ 3.3 ภาพการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
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2. Reuse ใช้ซ้า
Reuse หมายถึง การใช้ซ้าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่าง ๆ เช่นใช้แก้วน้าเซรามิคหรือ
แก้วใส ด้วยวิธีการใช้แล้วล้างน้าให้สะอาด สามารถนามาใช้ได้อีกครั้งแทนการใช้แก้วพลาสติก
ที่ต้องใช้แล้วต้องทิ้ง นาถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มาเป็นถุงขยะใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า บริจาค
สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นดัดแปลงวัสดุสิ่งของเป็นของใช้ใหม่เป็นต้น







ภาพที่ 3.4 การลดปริมาณขยะด้วย Reuse โดยใช้แก้วน้าเซรามิค
หรือ แก้วใส แทนแก้วพลาสติก หรือแก้วกระดาษเคลือบ
นาสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนายางรถยนต์มาทาเก้าอี้
การนาขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ หรือแจกัน การนาเศษผ้ามาทาเปลนอน เป็นต้น

เก้าอี้จากขวดน้า

กระถางต้นไม้จากรองเท้าเก่า

ภาพที่ 3.5 การนาสิ่งของมาดัดแปลงใช้ประโยชน์
ที่มา : http://www.naibann.com
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3. Recycle การแปรรูปนากลับมาใช้ใหม่
Recycle หมายถึง การรีไซเคิลหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนาวัสดุที่ยังสามารถ
นากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท
เพื่อนากลับมาใช้ป ระโยชน์ใหม่ ซึ่ง นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมู ลฝอยแล้ว ยังเป็ น
การลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ขยะรีไซเคิลโดยทั่วไป แยกได้ เป็น
4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ ส่วนบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้า
ไม่ได้ เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม หนังสือเก่า ขวดพลาสติก ซึ่งแทนที่จะนาไปทิ้ง ก็รวบรวมนามา
ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1) นาขวดพลาสติก มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก
2) นากระดาษใช้แล้วแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อนาไปเป็นส่วนผสมในการผลิต
เป็นกระดาษใหม่
3) นาเศษแก้วเก่ามาหลอม เพือ่ ขึ้นรูปเป็นขวดแก้วใบใหม่
4) นาเศษอลูมิเนียมมาหลอมขึ้นรูปเป็นแผ่น นามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
รวมทั้งกระป๋องอะลูมิเนียม

ภาพที่ 3.6 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปขยะนากลับมาใช้ใหม่
ที่มา : http://www.bantub.go.th
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เรื่องที่ 4 ภาชนะรองรับเศษซากวัสดุ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลด
การปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการตั้งจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมี
ถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้
ถังขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
1. สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ สามารถ นามาหมักทาปุ๋ยได้
เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ มีสัญลักษณะที่ถังเป็นรูปก้างปลาหรือเศษอาหาร

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

2. สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนามารีไซเคิลหรือขาย ได้ เช่น แก้วกระดาษ
พลาสติก โลหะ

ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงถังขยะสีเหลืองและสัญลักษณ์
ที่มา : http://psu10725.com
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3. สีแดง หรือสีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ภาชนะ
บรรจุสารอันตรายต่าง ๆ

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

4. สีฟ้าหรือสีน้าเงิน รองรับขยะทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่นนอกจาก
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ขยะทั่วไปจะมีลักษณะที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่า
สาหรับการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก
โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร

ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงถังขยะสีฟ้าหรือสีน้าเงินและสัญลักษณ์
ที่มา : http://psu10725.com

41

นอกจากจะมีถังเป็นสีต่าง ๆ ตามประเภทของขยะที่ต้องคัดแยกทิ้งแล้ว บางแห่ง
ก็ใช้เป็นถังสีขาวเพื่อความสวยงาม แต่ติดสัญลักษณ์และสีตามแบบถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ เช่น
ตามปั้มน้ามัน โรงแรม หรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น

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

เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เป็นดังนี้
1. ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
โดยน้าหนัก
2. ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจาเป็นควรใช้สารเติม
แต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
3. มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
4. มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการ
ถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทาความสะอาด
5. สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อื่นๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ย
ขยะมูลฝอยได้
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เรื่องที่ 5 เทคโนโลยีการกาจัดเศษซากวัสดุ
เทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยชุมชนสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ดังนี้
1. เทคโนโลยีการผลิตพลังงานมูลฝอยชุมชนโดยใช้เตาเผา (Incinerator)
2. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากมูลฝอยชุมชน (MSW Gasification)
3. เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel)
4. เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
5. เทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยชุมชน
(Landfill Gas-to-Enaergy)
1.1 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานมูลฝอยชุมชนโดยใช้เตาเผา (Incinerator)
การเผา (Incineration) เป็นกระบวนการกาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่ใช้ความร้อน
สูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในเศษวัสดุเหลือทิ้ง สิ่งที่เหลือจากการเผา คือ
ความร้อน ขี้เถ้า และแก๊สปล่องไฟ (Flue gas) ขี้เถ้าเป็นส่วนผสมของสารอนินทรีย์ อาจอยู่ใน
รูปของของแข็งหรือฝุ่นละอองที่มากับแก๊สปล่องไฟ แก๊สปล่องไฟต้องถูกทาให้สะอาดก่อนถูก
ปล่ อ ยออกสู่ ชั้ น บรรยากาศ ส่ ว นความร้ อ นที่ ไ ด้ จ ากเตาเผา สามารถน าไปใช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ได้
การกาจัดเศษวัสดุด้วยการเผาแล้วสามารถผลิตพลังงานขึ้นมาได้นี้ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเศษ
วัสดุให้เป็นพลังงานวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการแปรสภาพเป็นแก๊ส(Gasification) การแปรรูป
เป็นแก๊สด้วยวิธีพลาสมาอาร์ค (Plasma arc gasification) การแปรรูปเป็นน้ามัน(pyrolysis)
และการย่อยโดยไม่ใช้อากาศ (anaerobic digestion) แต่การกาจัดเศษวัสดุโดยวิธีนี้ในบางครั้ง
ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการนาพลังงานมาใช้

(ก) ปฏิกิริยาในเตาเผาเศษวัสดุทุกแบบ
แต่ละแบบมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

(ข) เตาเผาเศษวัสดุแห่งหนึ่งในออสเตรีย
มีสถาปัตยกรรมและภาพวาดเพื่อให้สบายตาแก่ชุมชน

ภาพที่ 3.12 ภาพเตาเผาวัสดุ

ที่มา : https://th.wikipedia.org
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เทคโนโลยีการกาจัดวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผา สามารถแบ่งรูปแบบของการเผาได้ 2 ประเภท
ดังนี้
1) เตาเผาแบบเชิงตะกอน
แบบนี้ง่ายและธรรมดาที่สุดสาหรับ เศษวัสดุในครัวเรือนขนาดเล็ก โดยเอาเชื้อไฟและ
เศษวัสดุซ้อนกันเป็นชั้นๆบนพื้นดิน แล้วจุดไฟเผาเลย การเผาแบบนี้ ไม่ควรทาในแหล่งชุมชน
เพราะถ้ามีลมพัดอาจทาให้เกิดอัคคีภัย หรือเศษเขม่าไฟปลิวเข้าบ้านเรือนได้ นอกจากในพื้นที่
นอกเมื อ งที่ บ างครั้ ง ชาวบ้ า นต้ อ งการเผาตอไม้ ห รื อ เศษตกค้ า งเพื่ อ เตรี ย มดิ น ส าหรั บ การ
เพาะปลูก

รูปที่ 3.13 การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเชิงตะกอน
ที่มา : https://th.wikipedia.org

2) เตาเผาแบบถังเผา
การเตาเผาแบบถังเผา จะใช้ถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเจาะรูด้านข้างให้อากาศเข้า ซึ่งจะ
ปลอดภัยกว่าแบบเชิงตะกอน แม้มีลมพัด เปลวไฟและเศษวัสดุติดไฟก็จะถูกจากัดอยู่ในถังเหล็ก
นี้ อย่างไรก็ตาม การกาจัด เศษวัสดุของตนเองภายในบ้านควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เพราะเศษวัสดุบางชนิดอาจมีพิษหรือมีกลิ่ นรบกวนชาวบ้านได้ ควรทาครั้งละน้อย ๆ จะดีกว่า
และควรรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

รูปที่ 3.14 ถังเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ที่มา : http://www.engineer.mju.ac.th
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3.2 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากมูลฝอยชุมชน (MSW Gasification)
เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลาย โดยการเคลื่อนที่ของ
ตะกรับ ทาให้เศษวัส ดุ ที่ถู ก เผาเคลื่ อ นไปในห้ อ งเผาไหม้ ถู ก เผาได้ อ ย่า งสมบู ร ณ์ม ากยิ่ ง ขึ้ น
เตาเผาแบบนี้บางทีถูกเรียกว่าเตาเผาเศษวัสดุชุมชน (Municipal Solid Waste Incinerator)
เศษวัสดุจะถูกป้อนด้วยเครนเข้าไปใน"คอหอย" ซึ่งเป็นปลายของตะกรับด้านหนึ่งที่อยู่ด้านบน
จากนั้นตะกรับจะเลื่อนลง พาเศษวัสดุไปที่ตะกรับบานล่าง ต่อๆกันไปยังบ่อขี้เถ้าที่ปลายอีกด้าน
หนึ่ง ขี้เถ้าจะถูกคัดออกผ่านม่านน้า ของแข็งที่ เผาไม่หมด จะตกลงที่พื้นด้านล่ าง โดยการเผา
ไหม้ของเตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่จะมีการเผาอยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1) อากาศที่ใช้เผาไหม้ครั้งแรกบางส่วนไหลผ่านมาจากตะกรับด้านล่าง ทา
หน้าที่เป่าตะกรับให้เย็นลงไปในตัวด้วย การทาให้ตะกรับมีอุณหภูมิลดลงก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้ตะกรับ บางระบบมีการระบายความร้อนของตะกรับด้วยน้า
3.2) อากาศเผาไหม้ครั้งที่สอง จะถูกจ่ายให้หม้อต้มด้ วยความเร็วสูงผ่านหัวฉีด
เหนือตะกรับ อากาศนี้ทาให้แก๊สปล่องไฟถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ โดยให้อากาศหมุนไปมา
เพื่อให้มันผสมกันไปกับอากาศและออกซิเจนส่วนเกินได้ดียิ่งขึ้น
จากนั้น แก๊สปล่องไฟจะถูกทาให้เย็นลงในส่วนของเตาที่เรียกว่า ไอร้อนยิ่งยวด ความ
ร้อนจะถูกย้ายไปที่ไอน้า ทาให้ไอน้ามีอุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส ที่ความดัน
40 บาร์ ส่งเข้ากังหันผลิตไฟฟ้าต่อไป ณ จุดนี้ แก๊สปล่องไฟจะมีอุณหภูมิประมาณ 200 องศา
เซลเซียส และถูกส่งเข้าเครื่องทาความสะอาดก่อนปล่อยออกทางปล่องไฟสู่บรรยากาศภายนอก

รูปที่ 3-15 ห้องเผาของเตาแบบตะกรับเคลื่อนที่
ที่สามารถจัดการกับเศษวัสดุ 15 ตันต่อชั่วโมง
ที่มา : https://th.wikipedia.org
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ตามข้อกาหนดของยุโรป แก๊สปล่องไฟต้องมีอุณหภูมิอย่างต่า 850 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อกาจัดสารพิษให้หมด ดังนั้น จึงต้องมีตัวเผาสารองเผื่อไว้ในกรณีอุณหภูมิ
ในห้องเผาไม่ถึงข้อกาหนด จาเป็นต้องเพิ่มความร้อนด้วยเตาสารองนี้

ภาพที่ 3.16 เตาเผาแบบหมุน
ที่มา : https://thai.alibaba.com

3.3 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel)
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เป็นรูปแบบของการจัดการขยะเพื่อ
นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิง
แข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น
เหมาะสมในการใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ป้ อ นหม้ อ ไอน้ าเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า หรื อ ความร้ อ น และมี
องค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่าเสมอ ทั้งนี้ขั้นตอนและรูปแบบเพื่อเปลี่ยนสภาพจาก
ขยะมาเป็นเชื้อเพลิงนั้นก็มีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพของขยะและสภาพของเชื้อเพลิงขยะที่
ต้องการ แต่ขั้นตอนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยการคัดแยก การลดขนาด การลดความชื้น
เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป
หลักการทางานของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถ
เผาไหม้ได้ (โลหะ แก้ว เศษ หิน) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม โดยคัดแยก
มูลฝอยที่มีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบออกจากมูลฝอย จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยไป
เข้าเครื่องสับ-ย่อยเพื่อลดขนาด และป้อนเข้าเตาอบเพื่อลดความชื้นของมูลฝอย โดยการใช้
ความร้อนจากไอน้าหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้งซึ่งจะทาให้น้าหนักลดลงเกือบ ร้อยละ 50
(ความชื้นเหลือไม่เกิน ร้อยละ 15) และสุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet) เพื่อทาให้ได้
เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแน่นเหมาะสมต่อการขนส่งไปจาหน่ายเป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งในบางกรณีจะมีการเติมหินปูน (CaO) เข้าไปกับมูลฝอยระหว่างการอัดเป็นเม็ด
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เพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงขยะสามารถแบ่งออกได้
เป็น 7 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTME-75 ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการที่ใช้
3.4 เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
การย่ อ ยสลายแบบไม่ ใช้ อ อกซิ เจน (Anaerobic Digestion) ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์สาหรับนาไปใช้เป็นพลังงาน และเพื่อทาให้ขยะมูล
ฝอยอินทรีย์ถูกย่อยสลายเปลี่ยนเป็นอินทรียวัตถุที่มีความคงตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น ปราศจากเชื้อ
โรคและเมล็ดวัชพืช โดยอาศัยการทางานของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไร้ออกซิเจน ซึ่งขั้นตอนการ
ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนี้สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ Dry Digestion
Process และ Wet Digestion Process ซึ่งมีการควบคุมการป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบ ให้
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content) ให้เป็นประมาณร้อยละ 20-40 และน้อยกว่า
ร้อยละ 20 ตามลาดับ
การใช้กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยทั่วไป
สามารถแบ่งการทางานออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การบาบัดขั้นต้น (Pre-treatment/Front-end Treatment) ซึ่งประกอบด้วยการ
คัดแยก (Sorting) ขยะมูลฝอยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยรวม หรือการคัดแยกสิ่งปะปนออกจาก
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดขนาด (Size Reduction) ของขยะมูลฝอยอินทรีย์ให้เหมาะสม
สาหรับการย่อยสลาย และเพื่อให้เกิดความสม่าเสมอ (Homogeneity) ของสารอินทรีย์ที่จะ
ป้อนเข้าสู่ระบบ (Feed Substrate) รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบ ซึ่ง
โดยทั่วไประบบบาบัดขั้นต้นสาหรับเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 แบบ คือ (1) Dry Separation Process ซึ่งมักจะใช้ Rotary Screen เป็นอุปกรณ์
สาคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ และใช้ Shredder ในการบดย่อยขยะมูลฝอยอินทรีย์
ให้มีขนาดเหมาะสาหรับการย่อยสลาย (2) Wet Separation Process จะใช้หลักการคัดแยก
สิ่งปะปนออกจากขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยวิธีการจม-ลอย (Sink-Float Separation) ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีอุปกรณ์สาคัญที่เรียกว่า Pulper ทาหน้าที่ในการคัดแยกและบดย่อยขยะมูลฝอย
อินทรีย์
2. การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซึ่งเป็นขั้นตอน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์สาหรับนาไปใช้เป็นพลังงาน และเพื่อทาให้ขยะมูล
ฝอยอินทรีย์ถูกย่อยสลายเปลี่ ยนเป็นอินทรียวัตถุที่มีความคงตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น ปราศจากเชื้อ
โรคและเมล็ดวัชพืช โดยอาศัยการทางานของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไร้ออกซิเจน ซึ่งขั้นตอนการ
ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนี้สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ Dry Digestion
Process และ Wet Digestion Process ซึ่งมีการควบคุมการป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบให้
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content) ให้เป็นประมาณร้อยละ 20-40 และน้อยกว่า
ร้อยละ 20 ตามลาดับ
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3. การบาบัดขั้นหลัง (Post-treatment) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนการจัดการกาก
ตะกอนจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้มีความคงตัวมากขึ้น เช่น การนาไปหมักโดยใช้
ระบบหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ รวมทั้งการคัดแยกเอาสิ่งปะปนต่างๆ เช่น เศษพลาสติกและเศษ
โลหะออกจาก Compost โดยใช้ตะแกรงร่อน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของ Compost
ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช เช่น การอบเพื่ อฆ่าเชื้อโรคและลด
ความชื้น เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
1. ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
- เป็นเทคโนโลยีการบาบัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์พาหะนาโรคที่เกิดจากการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ
- เป็นการหมุนเวียนขยะมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสารปรับสภาพดิน
- ลดการใช้พื้นที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย เมื่อเทียบกับระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล และระบบหมักปุย๋ แบบใช้อากาศแบบดัง้ เดิม (Conventional Anaerobic composting)
- สามารถใช้บาบัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ในที่ซึ่งการฝังกลบขยะมูลฝอยอินทรีย์ใน
พื้นที่ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลไม่เป็นที่ยอมรับ
- สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกาจัดในขั้นตอนสุดท้าย
- สามารถหมักร่วมกับของเสียอินทรีย์ประเภทอื่น (Co-digestion) เช่น เศษซาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลสัตว์ต่างๆ และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. ทางด้านพลังงาน
- เป็นเทคโนโลยีในการบาบัดขยะมูลฝอยซึ่งสามารถให้พลังงานสุทธิ (Net
Energy Producer)
- มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจาก ”ขยะเปียก” ซึ่งไม่เหมาะสมสาหรับการ
เผาเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งาน มี ศั ก ยภาพที่ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทนทางการเงิ น และเศรษฐศาสตร์ สู ง
โดยเฉพาะเมื่อพลังงานชนิดอื่นมีราคาสูง และรัฐมีมาตรการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากก๊าซ
ชีวภาพ
3.5 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยชุมชน
(Landfill Gas-to-Enaergy)
การกาจัดขยะชุมชนด้วยวิธีการฝังกลบนั้น เป็นการนาขยะชุมชนมากองหรือฝังกลบใน
พื้นที่จัดเตรียมไว้ แล้วเครื่องจักรเกลี่ยและบดอัดให้ขยะมูลฝอยยุบตัวลงจนมีความหนาแน่นนข
องชัน้ ขยะมูลฝอยตามที่กาหนด จากนั้นใช้ดินบดทับและอัดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงนาขยะมูล
ฝอยชุมชนมาเกลี่ยและบดอัดอีกเป็นชั้น ๆ สลับด้วยชั้นดินกลบทับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น
แมลง น้าชะขยะ และเหตุเดือนร้อนราคาญอื่น ๆ ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะ
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มูลฝอยชุมชนที่ถูกฝังกลบในช่วงแรกจะเป็นการย่อยสลายแบบใช้อากาศ (Aerobic
Decomposition) ซึ่งเป็นการใช้อากาศที่แทรกอยู่ตามช่องว่างภายในบริเวณฝังกลบ และเมื่อ
ออกซิเจนที่มีอยูห่ มดลง การย่อยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไม่ใช้อากาศ ซึ่งจะทาให้เกิดก๊าซที่เกิด
จากปฏิกิริยาการย่อยสลายทางเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบ ได้แก่ มีเทน
คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และ
แอมโมเนีย โดยจะพบก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มากกว่าก๊าซชนิดอื่นๆ
ซึ่งก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยนี้เป็นที่รจู้ กั กันในชื่อก๊าซชีวภาพหรือ Landfill Gas
(LFG)
เพื่อประโยชน์ในการลดปริมาณขยะในการขนย้ายไปเพื่อกาจัด ได้แก่ การบีบอัด ใน
การจัดการขยะในระดับชุมชน จะมีวิธีการหรือใช้เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณ
ขยะจาพวกอโลหะ ด้วยการแปรสภาพขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทาง
กายภาพเพื่อลดปริมาณเปลี่ยนรูปร่าง โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้
ออกมา ด้วยวิธีการบดให้มีขนาดเล็กลง และวิธีอัดเป็นก้อนเพื่อลดปริมาตรของขยะมูลฝอยได้
ร้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะ
มูลฝอย ตลอดจนใช้วิธีการห่อหุ้มหรือการผูกรัดก้อนขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ผลที่
ได้รับจากการแปรสภาพมูลฝอยนี้ จะช่วยให้การเก็บรวบรวม ขนถ่าย และขนส่งได้สะดวกขึ้น
สามารถลดจานวนเที่ยวของการขนส่ง ช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุกและช่วยรีดเอาน้าออก
จากขยะมูลฝอย ทาให้ ไม่มีน้าชะขยะมูลฝอยรั่วไหลในขณะขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
การกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยสามารถจัดวางซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบ จึงทาให้
ประหยัดเวลา และค่าวัสดุในการกลบทับ และช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ

ภาพที่ 3.17 ขยะที่ถูกบีบอัดเป็นก้อนเพื่อลดปริมาณขยะ
ที่มา : http://www.prdnorth.in.th
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กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 3
หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 3 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกาหนด
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หน่วยที่ 4
การคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุ
สาระสาคัญ
การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน
สถานประกอบการหรือสถานที่สาธารณะทั้งนี้ ก่อนทิ้ง ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานที่
สาธารณะต่างๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาวัสดุกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ระบบการคัดแยกวัสดุการรีไซเคิลเป็นการเปลี่ยนสภาพของวัสดุให้มีมูลค่า จากสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ แปรเปลี่ยนสภาพเป็นวัตถุดิบ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และลดค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
1. อธิบายวิธีการคัดแยกวัสดุแต่ละประเภทได้
2. อธิบายการรีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทได้
3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์รีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทได้
ขอบข่ายเนื้อหา
1. การคัดแยกวัสดุ
2. การรีไซเคิลวัสดุ
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หน่วยที่ 4
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
เรื่องที่ 1 การคัดแยกวัสดุ
ปัจจุบันคนไทยหันมาเปลี่ยนอาชีพใหม่ จากการขายแรงงาน มาเป็นเถ้าแก่รับซื้อ
ของเก่าค่อนข้างเยอะ เพราะมองเห็นช่องทางการเจริญเติบโตในอนาคตของอาชีพนี้ เนื่องจาก
ปริมาณขยะในประเทศไทยมีจานวนมหาศาล และจะเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น อาชีพรับซื้อ
ของเก่า จึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ทารายได้ให้กับเจ้าของกิจการมาก ซึ่งรับซื้อและขายส่งตาม
โรงงาน เพื่อนาไปแปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ราคาที่ซื้อขายจะแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการของตลาด ดังนั้น เพื่อความสะดวก และเพื่อให้การขายวัสดุรีไซเคิลได้ราคาสูง
ต้องทาการคัดแยกวัสดุก่อน
ในการจัดการวัสดุแบบครบวงจร จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุ
ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกาเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบ
การเก็บรวบรวมวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการคัดแยกวัสดุ ซึ่งสามารถ
ดาเนินการ ดังนี้
1. คัดแยกวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรื อวัสดุรีไซเคิลออกจาก
วัสดุย่อยสลาย วัสดุอันตรายและวัสดุทั่วไป
2. จัดเก็บวัสดุที่ทาการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับวัสดุแบบแยกประเภท
ที่หน่วยราชการกาหนด
3. จัดเก็บวัสดุที่ทาการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร และ
แหล่งน้าดื่ม
4. ให้จัดเก็บวัสดุอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด เป็ นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากวัสดุอน่ื ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพื่อแยกทิ้ งตาม
รูปแบบการเก็บรวบรวมของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี 3 แบบหลัก ๆ ได้แก่
4.1 การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะ
อันตราย
4.2 การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่กาหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ
4.3 การนาไปทิ้ง ในภาชนะหรือ สถานทีร่ วบรวมขยะอันตรายของชุมชนทีจ่ ัดไว้
เฉพาะ
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5. ห้ามเก็บกักวัสดุ อันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท ๆ หากเป็น
ของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกัน
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแข็ง
6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักวัสดุ ที่ทาการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่
การเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน
7. หากมีการใช้น้าทาความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมันหรือ
ตะกอนน้ามันปนเปื้อน จะต้องระบายน้าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อ
น้าสาธารณะ
8. ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดาเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมี
ค่าหรือการทาลายวัสดุในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่
จะเกิดขึ้น
ก่อนที่จะนาวัสดุ กลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทวัสดุ ภายในบ้าน
เพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนาวัสดุบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนาไปกาจัดอีกด้วย โดยสามารถทาได้ ดังนี้
1.1 การคัดแยกวัสดุประเภทกระดาษ
1) แยกประเภทกระดาษ ได้ แ ก่ กระดาษส านั ก งาน กระดาษหนั ง พิ ม พ์
นิตยสาร หนังสือ กระดาษรวม กระดาษหลาย ๆ ชนิดเมื่อนามารวมกันร้านรับซื้อของเก่าจะรับ
ซื้อทั้งหมด แต่ถ้าเราสามารถแยกประเภทกระดาษ แล้วมัดแยกประเภทไว้ จะขายได้ราคาดีกว่า
2) กระดาษคุณภาพสูง เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสานักงาน ควรดึง
กระดาษบันทึก (Post-it) สติ๊กเกอร์ คลิปหนีบ หรือลวดเย็บกระดาษออก ซึ่งกระดาษประเภทนี้
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้านาไปขายจะได้ราคาค่อนข้างสูง
3) กล่ องกระดาษ กล่ อ งกระดาษลู ก ฟูก ควรแยกไว้ ต่ างหาก และต้ อ งดึ ง
สติ๊กเกอร์ออกก่อน เพราะมีกาวเหนียว นาไปรีไซเคิลไม่ได้ นาเศษสิ่งของต่างๆออกจากกล่อง
และคลี่กระดาษออก ทาให้แบน มัดรวมกันเป็นมัด ๆ
4) กระดาษรวม เช่น กระดาษห่อของ ให้แยกเทปกาว และริบบิ้นออก
ซองจดหมาย ให้แยกพลาสติก สติ๊กเกอร์ออกก่อน เป็นต้น
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ภาพที่ 4.1 การแยกกระดาษแต่ละประเภทมัดรวมกันก่อนขาย
1.2 การคัดแยกวัสดุประเภทพลาสติก
1) แยกพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์
เนื่องจากพลาสติกแต่ละชนิดมีมูลค่าไม่เท่ากัน
2) นาฝาขวดออก เทน้าออกให้หมด ถ้าขวดสกปรกทั้งภายนอกและภายในขวด
ต้องทาความสะอาด ล้างสิ่งสกปรกออกให้หมด
3) ขวดและฝาขวดพลาสติกจะเป็นพลาสติกต่างชนิดกัน จึงควรแยกฝาและขวด
ออกจากกัน เพราะถ้าไม่แยกประเภท เมื่อนาไปขาย ร้านค้าส่วนใหญ่จะรับซื้อเป็นพลาสติกรวม
ซึ่งราคาจะถูกว่า
4) ขวดพลาสติกควรแยกขวดใสและขวดสีออกจากกัน เมื่อนาไปขายจะได้
ราคาสูง
5) ควรสอบถามร้านรับ ซื้อของเก่า ว่ารั บซื้อพลาสติกประเภทใด เพื่อจะได้
รวบรวมได้ถูกต้องและได้ราคาที่สูง

ภาพที่ 4.2 ดึงแยกฝาขวดพลาสติก เทน้าออกให้หมด
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1.3 การคัดแยกขยะประเภทแก้ว
1) นาฝาหรือจุกออกจากบรรจุภัณฑ์ เพราะไม่สามารถนาไปรีไซเคิลรวมกับ
แก้วได้
2) หลัง การบริโภค ควรล้างขวดแก้ วด้ว ยน้ าเล็ กน้ อย เพื่อ ไม่ ให้เกิด การเน่ า
ของอาหาร และเพื่อป้องกันแมลง สัตว์ มากินอาหารในบรรจุภัณฑ์
3) ไม่ควรทิ้งเศษวัสดุหรือก้นบุหรี่ลงในขวด และต้องทาความสะอาด
ก่อนนาขวดไปเก็บรวบรวม
4) เก็บรวบรวมขวดแก้วรวมไว้ในกล่องกระดาษ ป้องกันการแตกหักเสียหาย
5) ควรแยกสีของแก้ว จะช่วยให้ขายได้ราคาดี และเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อ
นาไปรีไซเคิล
6) ขวดแก้วที่เป็นใบ ควรแยกใส่กล่องเดิมจะขายได้ราคาดี
7) ขวดแก้วบางชนิด อาจนาไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือมีร้านรับซื้อของเก่าบางร้าน
ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่รับซื้อ ดังนั้นควรสอบถามร้านก่อนเก็บรวบรวมแก้วเพื่อนาไปขาย

ภาพที่ 4.3 นาฝาจุกขวดออก ล้างทาความสะอาด แยกสีของแก้ว
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1.4 การคัดแยกวัสดุประเภทอะลูมิเนียม
1) แยกประเภทกระป๋องอะลูมิเนียม โลหะ เพราะกระป๋องบางชนิด
มีส่วนผสมทั้งอะลูมิเนียมและโลหะ ส่วนฝาปิดส่วนใหญ่เป็นอะลูมิเนียม ให้ดึงแยกเก็บต่างหาก
2) หลังจากที่บริโภคเครื่องดื่มแล้ว ให้เทของเหลวออกให้หมด ล้างกระป๋อง
ด้วยน้าเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่น เพื่อป้องกันแมลง สัตว์ มากินอาหารในบรรจุภัณฑ์
3) ไม่ควรทิ้งเศษวัสดุหรือก้นบุหรี่ลงในขวด และต้องทาความสะอาด
ก่อนนาขวดไปเก็บรวบรวม
4) ควรเหยียบกระป๋องให้แบน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ภาพที่ 4.4 ดึงแยกฝากระป๋องเครื่องดื่มออกแล้วทุบให้แบน
กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันปริมาณขยะในประเทศไทยมีจานวนมหาศาล และจะเพิ่ม
ทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ การจัดการวัสดุ จึงจาเป็นต้องจัดให้มี ระบบการคัดแยกวัสดุ ประเภทต่าง ๆ
ตามลักษณะและประเภทของวัสดุ เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนวางระบบการเก็บ
รวบรวมวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่องที่ 2 การรีไซเคิลวัสดุ
การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กาลังจะเป็นขยะ โดยนาไป
ผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปร
สภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้การรีไซเคิลจึงเป็นหัวใจสาคัญในการ
เปลี่ยนสภาพของขยะให้มีมูลค่า จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถนาสิ่งของนากลับมาใช้
ใหม่ การรีไซเคิล จึงเป็นหนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้
พลังงานยืดอายุการใช้งานของระบบกาจัดขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้
ถูกนาไปใช้อย่างสิ้นเปลืองมากเกินไปการรีไซเคิลวัสดุ มีหลากหลายประเภท ดังนี้
2.1 การรีไซเคิลวัสดุประเภทกระดาษ
ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆทั้งในรูปหนังสือเรียน
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กระดาษสานักงาน กระดาษพิมพ์เขียน บรรจุภัณฑ์ กระดาษ
อืน่ ๆ เฉลี่ยอย่างน้อยคนละไม่ต่ากว่า 50 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูงทีเดียว
นั่นหมายถึง คนไทยได้ตัดไม้จานวนมหาศาลที่จะต้องป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมในการผลิตกระดาษ กระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมด จานวน 17 ตัน ใช้น้า
อย่างน้อย 31,500 ลิตร น้ามัน 300 ลิตร กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนั้น
ยั ง ปล่ อ ยของเสี ย ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม นั่ น แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า คนไทยก าลั ง ช่ ว ยกั น ท าลาย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยไม่ รู้ ตั ว ดั ง นั้ น เราทุ ก คนสามารถช่ ว ยกั น ประหยั ด
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดได้ เช่น ใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อนาไปรีไซเคิล เพราะกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ ถ้าเป็นกระดาษคุณภาพสูง เช่น
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน ไม่ต้องเติมสารฟอกขาวในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วย
ลดมลพิษทางน้า และสามารถประหยัดพลังงานประมาณ 1 ใน 3 ของพลังงานที่ผลิตกระดาษ
ใหม่
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กระดาษทุกชนิดถ้ามีการคัดแยกและเก็บรวบรวมที่ถูกวิธี ไม่เปรอะเปื้อน และเปียก
น้า เช่น กระดาษและกระดาษแข็ง สามารถนากลับมารีไซเคิลและรียูสได้ แต่ก็มีกระดาษบาง
ชนิด เช่น กระดาษทิชชู กระดาษชาระ หรือกระดาษเช็ดปาก มีข้อยกเว้น ทั้งนี้จากความไม่
คุ้มค่าในการผลิตด้วย ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ากระดาษที่อยู่ในมือของเรา สามารถนากลับมา
รีไซเคิลได้หรือไม่ เราลองสังเกตดูตามสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
สามารถนากลับมารีไซเคิลเป็นกระดาษลูกฟูกได้

กระดาษผสม ส่วนมากจะนามารีไซเคิลเป็นกระดาษสาหรับ
แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือซองจดหมาย เป็นต้น
สัญลักษณ์รีไซเคิลที่บอกว่าคุณสามารถนาวัสดุกลับมารีไซเคิล
เป็นกระดาษจดหมาย หรือกระดาษเอกสารต่างๆ ได้
ภาพที่ 4.5 สัญลักษณ์รีไซเคิลกระดาษ
ตารางที่ 4.1 ตารางตัวอย่างกระดาษที่นามารีไซเคิลได้
ตัวอย่าง กระดาษที่นามารีไซเคิล
กระดาษแข็ง
กล่องน้าตาล

กระดาษย่อยสลาย

กระดาษหนังสือพิมพ์

กระดาษสี
กระดาษกล่องรองเท้า

กระดาษย่อยขยะ

กระดาษหนังสือเล่ม

กระดาษขาวดา

กระดาษสมุด

กระดาษถุงปูน
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2.2 การรีไซเคิลวัสดุประเภทพลาสติก
พลาสติก มีคุณสมบัติ คือ น้าหนักเบา ทนทาน มีความยึดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ ง สามารถนามาผลิ ตเป็น บรรจุ ภัณฑ์ที่มีค วามแข็ง แรง คงทน สามารถขึ้ นรู ปได้
หลากหลายรูปแบบ จึงทาให้พลาสติกมีการนาใช้มากขึ้น การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มากขึ้น
ทาให้ขยะมูลฝอยประเภทนี้มีจานวนมากขึ้น ทั้งๆที่พลาสติกส่วนใหญ่สามารถนากลับมาแปรรูป
ใหม่ได้ พลาสติก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.2.1. พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติก
ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูป
ได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมโยงต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์
น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทาลายโครงสร้างเดิม เช่น
พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแล้วสามารถนามาขึ้นรูป
กลับมาใช้ใหม่ได้ พลาสติกในตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลตพลาสติ ก ประเภทโพลิ เอทิลิ น พลาสติ ก ประเภทโพลิ ไ วนิล คลอไรด์ พลาสติ ก
ประเภทโพลิเอทิลีนพลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีนพลาสติกประเภทโพลิสไตรีน และพลาสติก
ชนิดอื่น ๆ ที่อาจจะนาพลาสติกหลายชนิดมาผสมกัน แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดที่กล่าวมา
สัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติกในตระกูลเทอร์โมพลาสติก สาหรับพลาสติกที่รีไซเคิล
ได้จะมีสัญลักษณ์และเครื่องหมายรีไซเคิลติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ และมีตัวเลขอยู่ข้างใน ตัวเลขนี้เป็น
สิ่งทีบ่ ่งบอกประเภทของพลาสติกนั้น ๆ
พลาสติก เบอร์ 1 หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly
ethylene terephthalate : PET) สามารถนามารีไซเคิลขวดน้าพลาสติกชนิดอ่อน ประเภทใช้ได้
ครั้งเดียว หรือขวดซอฟต์ดริ้งค์ทั้งหลาย
พลาสติกเบอร์ 2 หมายถึง โพลิเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูง (High density
polyethylene : HDPE) ส่วนมากจะนาไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกทั่วไป และกระป๋องโยเกิร์ต
พลาสติกเบอร์ 3 หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl
chioride : PVC) สามารถนากลับมารีไซเคิลเป็น บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่นพลาสติก
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร และท่อพลาสติก
พลาสติกเบอร์ 4 หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า
(Low density polyethylene : LDPE) นิยมนากลับมารีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่ทน
ความร้อน หรือถุงดา กล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องสบู่ ถังขยะ
พลาสติกเบอร์ 5 หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีน (Polypropylene :
PP) นากลับมารีไซเคิลเป็น ถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารสาหรับอุ่นในไมโครเวฟ
และแก้วพลาสติก
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พลาสติกเบอร์ 6 หมายถึง พลาสติกประเภทโพลิสไตรีน (Polystyrene : PS)
สามารถนามาหลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน นอกจากนี้ยังรีไซเคิลเป็นแผงไข่ไก่ และกล่อง
วีซีดีได้อีกด้วย
พลาสติกเบอร์ 7 หมายถึง พลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่อาจจะนาพลาสติกหลายชนิด
มาผสมกัน แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นพลาสติกประเภทที่มีส่วนผสมของ
สาร BPA โพลีคาร์บอเนต หรือพลาสติกชีวฐาน (bio-based plastics) มักจะนากลับมารีไซเคิล
เป็นขวดน้า กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ย และถุงขยะ เป็นต้น
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ภาพที่ 4.6 แสดงตารางสัญลักษณ์พลาสติกและตัวอย่าง
ที่มา : http://www.2bgreen4ever.com
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2.2.2 พลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic)
เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฎิกิริยาเคมีได้ดี
เกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยากคงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็น
ตัวลง จะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิ
สูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดา พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห
จับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนามาหลอมเหลวได้

ภาพที่ 4.7 ภาชนะที่ผลิตจากเทอร์โมเซตติงพลาสติก
ที่มา : http://must.co.th

2.3 การรีไซเคิลวัสดุประเภทแก้ว
ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยคุณสมบัติที่ใส สามารถมองเห็น
สิ่งที่อยู่ภายใน ไม่ทาปฏิกิริยากับสิ่งบรรจุ ทาให้คงสภาพอยู่ได้นาน สามารถออกแบบให้มี
รูปทรงได้ตามความต้องการ ราคาไม่สูงจนเกินไป มีคุณสมบัติสามารถนามารีไซเคิลได้ และให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะรีไซเคิลกี่ครั้งก็ตาม ขวดแก้วสามารถ
นามารีไซเคิลด้วยการหลอม ซึ่งใช้อุณหภูมิในการหลอม 1,600 องศาเซลเซียล จนเป็นน้าแก้ว
และนาไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การนาเศษแก้วประมาณร้อยละ 10 มาเป็นส่วนผสมใน
การหลอมแก้ว จะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดปริมาณน้าเสียลงร้อยละ 50 ลดมลพิษทาง
อากาศลงร้อยละ 20 แก้วไม่สามารถย่อยสลายได้ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย แต่สามารถนามา
หลอมใช้ใหม่ได้หลายรอบและมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ดังนั้นเรามารู้จักสัญลักษณ์การรีไซเคิล
แก้ว เพื่อการเก็บรวมรวมแก้วนาไปขายให้ได้ราคาสูง ในการส่งต่อไปรีไซเคิล
2.3.1 ประเภทของแก้ว
แก้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
1) ขวดแก้วดี จะถูกนามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่
ขวดแม่โขง ขวดน้าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย์ขวดเครื่องดื่มชูกาลัง ขวดยา
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ขวดน้าอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหาย จะถูกนากลับเข้าโรงงานเพื่อ
นาไปล้างให้สะอาดและนากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse”
2) ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นชารุดเสียหายจะถูกนามาคัดแยกสี ได้แก่
ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียว จากนั้นนาเศษแก้วมาผ่านกระบวนการ รีไซเคิล
โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้วออกมาตามสีของ เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบด
ให้ละเอียด ใส่น้ายากัดสีเพื่อกัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว ล้างให้สะอาด แล้วนาส่งโรงงานผลิต
ขวดแก้วเพื่อนาไปหลอมใหม่ เรียกว่า “Recycle”

แก้วดี

แก้วแตก

ภาพที่ 4.8 แก้วดีนาไปรียูส แก้วแตกเข้ากระบวนการรีไซเคิล
ที่มา : http://www.2bgreen4ever.com

2.3.2 สัญลักษณ์รีไซเคิลแก้ว
แก้ ว สามารถน ากลั บ มารี ไ ซเคิ ล ได้ ห ลายชนิ ด แต่ ก็ มี แ ก้ ว บางชนิ ด ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบอีกครั้งว่าสามารถนากลับมารีไซเคิลได้หรือไม่ โดยการสังเกตสัญลักษณ์ของการ
รีไซเคิลแก้วได้ ดังนี้
แก้วผสม ที่เกิดจากวัสดุต่าง ๆ
แก้วใส ไม่มีสี
แก้วสีเขียว

ภาพที่ 4.9 สัญลักษณ์รีไซเคิลแก้ว
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงตัวอย่างแก้วที่นามารีไซเคิลได้
ตัวอย่างแก้วที่นามารีไซเคิล
ขวดโซดา

ขวดน้าปลา

ขวดเครื่องดื่มชูกาลัง

ขวดไวน์

ขวดน้ามันพืชเก่า

ขวดน้าส้มสายชู

ขวดแก้วขาว เศษแก้วแดง

ขวดน้าอัดลมเล็ก/ใหญ่

ขวดโซดาสิงห์

(สีชา)ใส/ขาวขุ่น

ขวดแบรนด์เล็ก/ใหญ่

เศษแก้วเขียว

ขวดยาปอนด์

ขวดยาฆ่าแมลงเล็ก/ใหญ่

เศษแก้วแดง (สีชา)

2.4 การรีไซเคิลวัสดุประเภทโลหะ
โลหะและอโลหะมีหลากหลายชนิดที่สามารถนามารีไซเคิลใหม่ได้ โลหะ ได้แก่
เหล็ ก ใช้ กั น มากที่ สุ ด ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ผลิ ต อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ รวมทั้ ง เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า น
อุตสาหกรรม การนาเหล็กมาใช้ใหม่เพื่อ ลดต้นทุนในการผลิตมีมานานแล้ว คาดว่าทั่วโลกมีการ
นาเศษเหล็กมารีไซเคิลใหม่ถึ ง ร้อยละ 50 แม้แต่ในรถยนต์ก็มีเหล็กรีไซเคิลปะปนอยู่ 1 ใน 4
ของรถแต่ละคัน
ตัวอย่างเหล็กที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้
1. เหล็กเหนียว เช่น เฟืองรถ น๊อต ตะปู เศษเหล็กข้ออ้อยขาเก้าอี้ ล้อจักรยาน
หัวรถเก๋ง กระบะปิคอัพ เหล็กเส้นตะแกรง ท่อไอเสีย ถังสี
2. เหล็กหล่อ เช่น ปลอกสูบ ปั๊มน้าข้อต่อวาล์วเฟืองขนาดเล็ก
3. เหล็กรูปพรรณ เช่น แป๊ปประปา เพลาท้ายรถ เพลาโรงสี แป๊ปกลมดา
เหล็กฉาก เหล็กตัวซี และเพลาเครื่องจักรต่าง ๆ
4. เศษเหล็กอื่น ๆ เช่น เหล็กสังกะสี กระป๋อง ปิ๊บ เหล็กกลึง เหล็กแมงกานีส
เหล็กที่เมื่อคัดแยกแล้วสามารถนาไปจาหน่ายได้ ซึ่งเหล็กที่มีราคาดีหรือตลาด
ของเก่ารับซื้อในราคาที่สูง ได้แก่ เหล็กหล่อชิ้นเล็กราคาดีที่สุด รองลงมาคือ เหล็กเส้น
เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ เครื่องเหล็ก เหล็กตะปู เหล็กย่อย เหล็กบาง กระป๋อง และเหล็กสังกะสี
ตามลาดับ
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ล้อรถ

เพลา

น็อต

เศษเหล็ก

ภาพที่ 4.10 เหล็กที่สามารถนาไปขายได้ในราคารับซื้อสูง
โลหะที่สามารถนามารีไซเคิลใหม่ได้มี ดังนี้
1. เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้างผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม
2. ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี นากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการทาเป็น
พระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่
3. ทองแดง นากลับมาหลอมทาสายไฟใหม่ได้อีก
4. สแตนเลส นากลับมาหลอมทาช้อนส้อม กระทะ หม้อ
5. ตะกั่วนากลับมาหลอมใหม่ทาฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 4.3 ตารางตัวอย่างโลหะรีไซเคิล
ตัวอย่างวัสดุรีไซเคิล
เหล็กหนาพิเศษ
เหล็กหนา/บาง

เหล็กตะปู
เหล็กเส้น 1 นิ้ว

เหล็กเครื่อง
เหล็กขี้กลึง

เหล็กย่อย

เหล็กหล่อชิ้นเล็ก/ใหญ่

ลวดสลิง

เหล็กซอยสั้น

ทองแดงเผา

ตะกั่วอ่อน/แข็ง

ทองแดงเส้นเล็ก/ใหญ่
ตะกั่ว สังกะสี
สแตนเลส

แบตเตอรี่ขาว/ดา
เหล็กเส้น 5-6 หุน
ทองเหลืองบาง/หนา

เศษแก้วแดง (สีชา)
ขี้กลึงทองเหลือง
กระป๋อง
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สัญลักษณ์รีไซเคิลกระป๋องโลหะ

เหล็ก

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างสัญลักษณ์รีไซเคิลโลหะ

2.5 การรีไซเคิลวัสดุประเภทอะลูมิเนียม
บรรจุภัณฑ์กระป๋องผลิตจากวัสดุต่างกัน เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก
เคลือบดีบุก กระป๋องที่มีส่วนผสมทั้งโลหะและอะลูมิเนียม แต่ไม่ว่าจะผลิตจากอะไรก็สามารถ
นามารีไซเคิลได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่ากระป๋องชิ้นไหนเป็นเหล็ก และชิ้นไหนเป็นอะลูมิเนียม
ให้สังเกตดูตะเข็บด้านข้างกระป๋อง กระป๋องอะลูมิเนียมจะไม่มีตะเข็บด้านข้าง เช่น กระป๋อง
น้าอัดลม ส่วนกระป๋องเหล็กที่เคลือบดีบุกจะมีตะเข็บด้านข้าง เช่น กระป๋องใส่อาหารสาเร็จรูป
กระป๋องกาแฟ ปลากระป๋อง หากไม่แน่ใจ ลองใช้แม่เหล็กมาทดสอบ หากแม่เหล็กดูดติด
บรรจุภัณฑ์ชนิดนั้น คือ เหล็ก โลหะ หากแม่เหล็กดูดไม่ติด บรรจุภัณฑ์ชนิดนั้น คือ อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1) อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ
2) อะลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้า กระป๋องน้าอัดลม กระป๋องเบียร์

(อะลูมิเนียมหนา)

(อะลูมิเนียมบาง)

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างอะลูมิเนียมหนาและอะลูมิเนียมบาง
ที่มา : http://www.kkworldrecycle.com
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2.5.1 สัญลักษณ์รีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม
กระป๋องส่วนใหญ่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ เช่น กระป๋องน้าอัดลม กระป๋อง
เครื่องดื่มเพราะเป็นโลหะชนิดหนึ่ง แต่กระป๋องบางชนิดจะมีส่วนผสมของวัสดุทั้งอะลูมิเนียม
แต่โลหะชนิดอื่น ๆ ก็ต้องดูตามสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม

ภาพที่ 4.13 สัญลักษณ์อะลูมิเนียม
กล่าวโดยสรุปการรีไซเคิล คือ การนาวัสดุที่ยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ นามาแปรรูป
ใช้ใหม่โดยกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่งทุกคนสามารถทาได้ โดยการคัดแยกวัสดุแต่ละประเภททั้งที่บ้าน
โรงเรียน และสานักงาน เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิ ล โดยการนาวัสดุรีไซเคิลไปขาย หรือ
นาไปบริจาค การรีไซเคิลจึงเป็นหนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม
ลดการใช้พลังงานยืดอายุการใช้งานของระบบกาจัดขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
โลกไม่ให้ถูกนาไปใช้อย่างสิ้นเปลืองมากเกินไป

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 4
หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 4 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกาหนด
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หน่วยที่ 5
การจัดการวัสดุอันตราย
สาระสาคัญ
การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและการจัดการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพือ่ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการลด
ปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซื้อ การใช้ การทิ้ง รวมถึงการรวบรวม เพื่อนาไปสู่ การ
จัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานไม่สามารถนากลับมาใช้ได้โดยคานึงถึงความจาเป็น
ที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดปริมาณขยะอันตรายให้เหลือน้อย
ที่สุดได้
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของวัสดุอันตรายได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุอันตรายได้
3. อธิบายลักษณะของวัสดุอันตรายได้
4. อธิบายวิธีการจัดการขยะอันตรายได้
4. อธิบายวิธีการลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้
ขอบข่ายเนื้อหา
1. วัสดุอันตราย
2. การจัดการขยะอันตราย
3. การลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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หน่วยที่ 5
การจัดการวัสดุอันตราย
เรื่องที่ 1 วัสดุอันตราย
1.1 ความหมายวัสดุอันตราย วัสดุอันตราย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ผลิตภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ หรือปนเปื้อนวัตถุสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษไวไฟ สารเคมี
ที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสีหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดอันตราย แก่ บุคคล สัตว์ พืช
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องบรรจุ
สี สารเคมี ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช
โดยทั่วไปวัสดุที่มีพิษ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกจัดเก็บ
ไปเพื่อทาลาย ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ กากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ
โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ส่วนครัวเรือนและสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม
ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่กาหนดมาเพื่อควบคุมเป็นการเฉพาะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขยะอันตราย
ที่เกิดจากสานักงาน ร้านค้าและในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป และนาไป
กาจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกวิธี ทาให้สารพิษ ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้า อากาศ และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนโดยตรง
ขยะอันตราย คือ วัสดุอันตราย จึงหมายถึง วัสดุหรือเศษซากวัสดุที่ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อีกแล้ว ต้องนาไปจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น นาไปทิ้งในถังรองรับ
ขยะอันตราย เพื่อการส่งต่อ นาไปกาจัดด้วยการเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่อุณหภูมิไม่น้อย
กว่า 1200 องศาเซลเซียส
1.2 ประเภทของขยะอันตราย ขยะอันตรายแบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ขยะติดเชื้อ หมายถึง สิ่งของที่ไม่ต้องการ หรือถูกทิ้งจากสถานพยาบาล อาทิ
เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วน อวัยวะต่าง ๆ และสิ่งขับถ่าย หรือของเหลวจากร่างกายผู้ ป่วย เช่น น้าเหลือง
น้าหนอง เสมหะ น้าลาย เหงื่ อ ปัส สาวะ อุจจาระ ไขข้ อ น้าในกระดูก น้าอสุจิ เลือด และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ลื อ ด เช่ น เซรุ่ ม น้ าเลื อ ด รวมทั้ ง เครื่ อ งใช้ ที่ สั ม ผั ส กั บ ผู้ ป่ ว ย เช่ น ส าลี ผ้ า กอซ
กระดาษช าระ เข็ ม ฉี ด ยา มี ด ผ่ าตั ด เสื้ อ ผ้ า ตลอดจนซากสั ต ว์ หรื อ อุ ป กรณ์ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สัตว์ทดลอง หรืออื่น ๆ ตามที่สถานพยาบาลจะพิจารณาตามความเหมาะสม ตามที่ได้ทั้งหมดนี้
ขยะเหล่านี้ไม่จาเป็นจะต้องมาจากโรงพยาบาลเสมอไป อาจจะมาจากคลินิค สถานีอนามัย หรือ
โรงพยาบาล รักษาสัตว์ก็ได้
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2. ขยะมีพิษ หมายถึง ขยะวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือภาชนะ
บรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิ ดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น
สารพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น
3.
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว
หมดอายุ การใช้งานแล้ว ไม่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้อีกต่อไป ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ขยะอันตรายดังกล่าว นอกจากจะพบได้จากครัวเรือน สถานพยาบาล และในชุมชนแล้ว
ยังพบได้ในสานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และสารเคมีที่ใช้ในสานักงานหลายชนิด
เมื่อเสื่อมสภาพ หรือใช้หมดแล้ว หากทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป ก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่าง ขยะอันตรายจากสานักงาน ได้แก่
- ตลับหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
- ถ่านไฟฉาย
- หลอดไฟแบบต่าง ๆ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส
- กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี กระป๋องสารเคมีกาจัดแมลง
- ขวดน้ายาทาความสะอาดต่าง ๆ
- ภาชนะบรรจุน้ามันเครื่อง

ภาพที่ 5.1 ขยะอันตราย
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ข้อบ่งชีผ้ ลิตภัณฑ์หรือภาชนะเป็นขยะอันตราย
1. สังเกตฉลาก หรือ ภาพสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ เช่น สารไวไฟ
สารมีพิษ สารกัดกร่อน เป็นต้น
2. สังเกตคาเตือนที่ระบุอยู่ข้างภาชนะ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผา อันตราย
เป็นต้น
ตารางที่ 5.1 แสดงภาพสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ผลิตภัณฑ์หรือภาชนะเป็นขยะอันตราย
สัญลักษณ์

รายละเอียด
สารไวไฟ

จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุก๊าซหุงต้ม
น้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ ผลกามะถัน

สารมีพิษ

จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภท
น้ายาล้างห้องน้า สารฆ่าแมลง สารปรอท
ในหลอดฟลูออเรสเซนต์

สารกัดกร่อน

จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุน้ากรด
ในแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ น้ายาทาความ
สะอาด
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เรื่องที่ 2 การจัดการขยะอันตราย
ขยะอันตราย เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในการบาบัด การเก็บกัก
การขนส่ง หรือกาจัด อาจทาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หรือสารพิษต่าง ๆ ที่อาจจะมี
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ถ้าร่างกายได้รับปริมาณของสารพิษต่าง ๆ เหล่านั้น ใน
ปริมาณความเข้มข้น อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทาให้มีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถ
รักษาได้ อาจก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น ขยะอันตรายแต่ละประเภท
จึงมีวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี้
2.1 การจัดการขยะติดเชื้อ การจัดการกับขยะติดเชื้อ ต้องมีวิธีการที่ต้องระมัดระวัง
มากกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่งการบาบัดและจากัด ในการรวบรวม
ณ แหล่งกาเนิด ขยะส่วนที่เป็นเลือด น้าเหลือง น้าหนอง จะต้องใส่ลงถังรองรับที่ไม่มีการรั่วไหล
ได้ มีฝาปิดมิดชิด หรือวัสดุพวกเข็มฉีดยา มีดต้องใส่ลงในภาชนะที่แข็งแรงป้องกันการแทงทะลุ
ได้ก่อนที่จะทิ้งลงในถุงพลาสติก จากนั้นจะต้องมีการบาบัดเบื้องต้นหรือการฆ่าเชื้อโรคก่อน เช่น
ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น ร้อยละ 0.1 - 0.5 เทราดให้ทั่ว ขยะที่ฆ่าเชื้อในเบื้องต้นแล้วจะ
ถูกนาไปรวบรวมไว้ เพื่อรอการกาจัด โดยภาชนะที่ใช้เก็บขยะติดเชื้อที่ใช้กันมากคือ ถุงพลาสติก
สีแดง เพื่อให้แตกต่างจากถุงบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไป ถุงบรรจุขยะติดเชื้อมักจะใช้เพียงครั้งเดียว
แล้วทาลายไปพร้อมกับขยะติดเชื้อ ในส่วนของที่พักขยะก็ควรจะเป็นที่เฉพาะไม่ใช้ร่วมกับขยะ
มูลฝอยทั่วไป มีการควบคุมอุณหภูมิในที่เก็บจะอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียล และไม่ควร
เก็บไว้นานเกินกว่า 3 วัน ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีที่กาจัดขยะติดเชื้อของตนเอง การเก็บ
ขนและลาเลียงจะต้องทาอย่างระมัดระวัง การใช้รถเข็นและลิฟต์จะเป็นวิธีที่ดี ขณะลาเลียง
เจ้าหน้าที่จะต้องใส่ถุงมือยาว มีผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ควรโยนถุงเพราะอาจจะทาให้ถุงขาดได้ มาถึงวิธีการกาจัดซึ่งต้องทาอย่าง
ถูกหลักวิชาการและอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย
โดยวิธีการที่ดีที่สดุ คือ การเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 870 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และต้องมี
การควบคุมสารพิษที่เกิดจากการเผาด้วย ส่วนเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาจะต้องนาไปฝังดิน
2.2 การจัดการขยะมีพิษ คือ ขยะวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือภาชนะ
บรรจุต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิ ดต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น
สารพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้สารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้ อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี ซึ่งขยะมีพิษ จะใช้ถังรองรับ
ขยะ สีแดงเท่านั้น ไม่ทิ้งขยะอันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป และไม่นาไปเผา ฝังดิน หรือ ทิ้งลง
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ในท่อระบายน้า เพราะจะทาให้สารพิษ มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น จึงมี แนวทางใน
การจัดการขยะ มีพิษอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถจาแนกตามรูปแบบของกิจกรรมได้ ดังนี้
2.2.1 การจัดการขยะโดยท้องถิ่นเทศบาล
1. ท้องถิ่นเทศบาลรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยกของเสียอันตาย
ไม่ทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป
2. จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตรายที่มีฝาปิด ไม่รั่วซึมและเหมาะสมกับประเภท
ของของเสียอันตราย
3. จัดหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพื่อเก็บขนของเสียอันตราย
4. กาหนดวันรณรงค์ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตราย เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันสิ้นปีวันสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
5. จัดทาระบบกากับการขนส่ง (Manifest system) โดยควบคุมตั้งแต่แหล่งกาเนิด
การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้ายจนถึงสถานที่กาจัด
6. จัดสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอันตรายประจาจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และ
คัดแยกของเสียอันตราย ส่วนที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูกนาไปกาจัดยังศูนย์
กาจัดประจาภาคต่อไป
7. จัดสร้างศูนย์กาจัดของเสียอันตรายประจาภาคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่
การจัดซื้อที่ดินการออกแบบระบบ การก่อสร้าง ควบคุมการดาเนินงาน
8. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
2.2.2 การจัดการขยะโดยผู้ประกอบการ
1. ไม่ทิ้งของเสียอันตรายประเภทน้ามันเครื่อง ทินเนอร์ น้ามันสน น้ายา
ฟอกขาวน้ายาทาความสะอาด
2. ไม่ทิ้งน้ายาล้างรูป หมึกพิมพ์ ของเสียติดเชื้อ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป
3. ไม่ทิ้งลงพื้น ไม่ฝังดิน ไม่ทิ้งลงท่อระบายน้าหรือแหล่งน้า
4. แยกเก็บของเสียอันตรายไว้ในภาชนะเดิมที่รั่วซึม เพื่อรอหน่วยงานท้องถิ่น
มาเก็บไปกาจัด
5. นาไปทิ้งในภาชนะที่ท้องถิ่นจัดทาให้หรือนาไปทิ้งในสถานที่ ที่กาหนด
นาซากของเสียอันตรายไปคืนร้านตัวแทนจาหน่าย เช่น ซากแบตเตอรี่ ซากถ่านไฟฉาย
ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง
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2.3 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีวิธีการจัดการที่เหมาะสม
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การเผาสายไฟ เพื่อนา
ทองแดงไปขาย ทาให้เกิดไอระเหยของพลาสติกและโลหะบางส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็น
โรคมะเร็ง การเผาแผงวงจรเพื่อหลอมตะกั่วและทองแดง ทาให้ตะกั่วแพร่กระจายสู่ร่างกาย
ทางการหายใจ และอากาศ ซึ่งจะสะสมในดินและน้า กลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร การใช้กรดสกัด
โลหะมีค่าแผงวงจร โดยไม่มีกระบวนการบาบัดน้าเสีย ทาให้เกิดการปนเปื้อนของน้าเสียสู่ดิน
และแหล่งน้า การรื้อ แกะตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีอุปกรณ์ดูดเก็บ สารทา
ความเย็น ทาให้สารทาความเย็นหลุดออกสู่บรรยากาศ ทาลายชั้นโซน
วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลัก 3 R คือ
1. การลดใช้ (Reduce) หมายถึง ลดการบริโภคตั้งแต่แรก ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย และหาก
จาเป็นต้องซื้อให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายหรือมีในปริมาณต่า ประหยัด
พลังงานและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์กลายเป็นซาก โดยอาจพิจารณาเลือกซื้อ
สินค้าที่มีฉลาก มอก. หรือฉลากเขียว หรือฉลากสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ซ้า (Reuse) หมายถึง การยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยอาจซ่อมแซม
(Repair) หรือปรับปรุงให้ทันสมัย (Upgrade) โดยระมัดระวังไม่ให้สารอันตรายจากชิ้นส่วนเก่า
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
3. การรีไซเคิล (Recycle) การขายเพื่อนาไปรีไซเคิลควรขายให้เฉพาะผู้ประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
มีการรับซื้อคืน ควรแยกทิ้งออกจากขยะทั่วไป เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นนาไปกาจัดหรือรีไซเคิล
อย่างถูกต้องต่อไป
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ตารางที่ 5.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อสารพิษจากวัสดุอันตรายเข้าสู่ร่างกาย
ผลิตภัณฑ์

สารพิษ

ผลต่อสุขภาพเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

ถ่านไฟฉาย
กระป๋องสี

สารแมงกานีส

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

หลอดฟลูออเรส
เซนต์
สารฆ่าแมลง

สารปรอท

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

แบตเตอรี่รถยนต์
สารตะกั่ว
สารเคมีกาจัดแมลง
กระป๋องสี

- ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
- ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ
- ความจาเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ

สเปรย์ น้ายาย้อมผม สารพิษอื่น ๆ

- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง คัน หรือ บวม
- ปวดศรีษะ หายใจขัด เป็นลม

เรื่องที่ 3 การลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1. เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดวัสดุหรือขยะที่เป็นพิษ
1.1 เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย เช่น ถ่านนิเกิล
แคลเมียม หรือถ่านราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเลือกใช้ถ่านอัลคาไลน์แทน
1.2 เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะห์ เช่น
ยากันยุงที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ
1.3 เลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสังเกต
ฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
1.4 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีจานวนชั่วโมงการใช้งานสูง
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2. คิดก่อนทิ้ง และทิ้งอย่างระมัดระวัง
2.1 ก่อนทิ้งควรพิจารณาขยะในมือว่าเป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
2.2 จัดเก็บวัสดุอันตรายในภาชนะบรรจุเดิม เพื่อป้องกันการแตกหัก เช่น เมื่อ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่ ให้เก็บหลอดเก่าในกล่องเหมือนเดิม หรือห่อด้วยกระดาษ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2.3 วัสดุอันตรายที่เป็นของเหลวควรแยกประเภท ไม่เทรวมกัน โดยเก็บไว้ใน
ภาชนะที่ไม่รั่วซึม อยู่ในที่ร่มและให้พ้นมือเด็ก แล้วนาไปทิ้งในภาชนะหรือสถานที่ที่กาหนด
เพื่อรอการเก็บรวบรวมและนาไปกาจัดอย่างปลอดภัย
3. แยกทิ้งให้ถูกที่
แยกทิ้งให้ถูกที่ ทิ้งวัสดุที่เหลือใช้ ที่เป็นพิษ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น ในถังรองรับขยะอันตราย ที่มีสีแดง เท่านั้น ไม่ทิ้ง
ขยะอันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป และไม่นาไปเผา ฝังดินหรือทิ้งลงท่อระบายน้า เพราะ
จะทาให้สารพิษ มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้
4. ติดต่อหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่กาจัดขยะมูลฝอย
ติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กาจัดขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับขยะอันตรายนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี

กิจกรรมท้ายหน่วยที่ 5
หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหน่วยที่ 5 จบแล้ว ให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วทากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 5 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วจัดส่งตามที่ผู้สอนกาหนด
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ที่มาภาพประกอบชุดวิชา
หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
ภาพที่
ชื่อภาพ
ภาพที่ 1.3 แสดงการนาความร้อน
ภาพที่ 1.4 แสดงการแผ่รังสี
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https://www.slideshare.net/golfsit/
3-51084454
http://thanapat53a25.wikispaces.com/
3.การแผ่รังสี (Radiation)

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
ภาพที่
ชื่อภาพ
ที่มา
ภาพที่ 2.5 ผลกระทบของ
http://contentcenter.prd.go.th/content
ขยะมูลฝอยต่อแม่นา
viewfullpage.aspx?folder=942&
ลาคลอง
su bfolder=&contents=49849
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างฉลากสาหรับ
http://www.thailandindustry.com/
สินค้าหรือบริการ
indust_newweb/articles_preview.
ประเภทที่ 1
php?cid=19202
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างฉลากสาหรับ
http://www.thaitextile.org/index.php/
สินค้าหรือบริการประเภท
blog/2016/05/ebook_Envo_04
ที่ 2
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างฉลากสาหรับ
http://www.thaitextile.org/index.php/
สินค้าหรือบริการประเภท
blog/2016/05/ebook_Envo_04
ที่ 3
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างฉลากสาหรับ
http://www.thaitextile.org/index.php/
สินค้าหรือบริการประเภท
blog/2016/05/ebook_Envo_04
ที่ 4
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หน่วยที่ 3 การจัดการเศษซากวัสดุ
ภาพที่
ชื่อภาพ
ภาพที่ 3.1 แสดงการกาจัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธี
การฝังกลบ
ภาพที่ 3.5 การนาสิ่งของมา
ดัดแปลงใช้ประโยชน์
ภาพที่ 3.6 การรีไซเคิลหรือ
การแปรรูปขยะนา
กลับมาใช้ใหม่
ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงถังขยะ
สีเขียวและสัญลักษณ์
ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงถังขยะ
สีเหลืองและสัญลักษณ์
ภาพที่ 3.9 ภาพแสดงถังขยะสีแดง
และสัญลักษณ์
ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงถังขยะสีฟ้า
หรือสีนาเงินและ
สัญลักษณ์
ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงถังขยะ
สีขาวติดสติกเกอร์
สัญลักษณ์และข้อความ
ประเภทขยะ
ภาพที่ 3.12 ภาพเตาเผาวัสดุ

ที่มา
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
book.php?book=15&chap=8&page=
t15-8-infodetail05.html
http://www.naibann.com/14-creative-lowbudget-garden-planter-ideas/
http://www.bantub.go.th/newspromote-page.php?id=83
http://psu10725.com/2558/?p=1870
http://psu10725.com/2558/?p=1870
http://psu10725.com/2558/?p=1870
http://psu10725.com/2558/?p=1870

http://www.thaihealth.or.th/Content/
31859https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ
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หน่วยที่ 3 การจัดการเศษซากวัสดุ (ต่อ)
ภาพที่

ชื่อภาพ

ภาพที่ 3.13 การเผาเศษวัสดุเหลือทิง
เชิงตะกอน
รูปที่ 3.14 ถังเผาเศษวัสดุเหลือทิง

ที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ
http://www.engineer.mju.ac.th/wtms_webpag
eDetail.aspx?wID=1260
https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาขยะ

ภาพที่ 3.15 ห้องเผาของเตาแบบ
ตะกรับเคลื่อนที่ ที่สามารถ
จัดการกับเศษวัสดุ
15 ตันต่อชั่วโมง
https://thai.alibaba.com/product-detail/
ภาพที่ 3.16 เตาเผาแบบหมุน

carbonizer-rotary-kiln-rotary- kilnsponge-iron-rotary-kiln-cementplant-1404895874.html

ภาพที่ 3.17 ขยะที่ถูกบีบอัด
เป็นก้อนเพื่อลด
ปริมาณขยะ

http://www.prdnorth.in.th/ct/news/
viewnews.php?ID=150829113541
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หน่วยที่ 4 การคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุ
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ชื่อภาพ
ภาพที่ 4.6 แสดงตารางสัญลักษณ์
พลาสติกและตัวอย่าง
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กระบวนการรีไซเคิล
ภาพที่ 4.12 ซ้ายอะลูมิเนียมหนา
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x_metal.html
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