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ก

คํานํา
ชุดวิชาวัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ ประกอบดวยเนื้อหา
หลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล วัส ดุ
ทิศทางการพั ฒนาวัส ดุในอนาคต สิ่ งประดิษฐ จากวัสดุตามหลั กสะเต็มศึกษา และเทคโนโลยี
การกํา จั ดวัส ดุ เนื้อหาความรู ดังกล า ว มีวัตถุประสงคเพื่ อใหผู เรียนมีความรู ความเขา ใจ
เกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร โครงสรางและสมบัติวัสดุ การใชประโยชนจากวัสดุตลอดจนสาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใชงานของวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม สามารถ
คัดแยกวัสดุและกําจัดวัสดุที่ใชแลวในชีวิตประจําวันของตนเอง และชุมชนได
สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ใหการสนับสนุน
องคความรูประกอบการนําเสนอเนื้อหา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําชุดวิชา หวังเปน
อยางยิ่งวาชุดวิชานี้ จะเกิดประโยชนตอผูเรียน กศน. และสรางความตระหนักในการจัดการวัสดุ
ที่ใชแลวอยางรูคุณคาตอไป

สํานักงาน กศน.
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คําแนะนําการใชชุดวิชา
ชุดวิชาวัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024 ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางหนวยการเรียนรู
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน
สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมทายหนวยการเรียน เรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู
วิธีการใชชุดวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู
เนื้อหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา
เพื่ อใหส ามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํา กิจกรรม
ตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ
ผู เ รี ย น โดยให ทํ า ลงในสมุ ด บั น ทึ ก กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละตรวจสอบคํ า ตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมทายหนวยการเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ แตละกิจ กรรมแลว ผู เรียนสามารถตรวจสอบคํา ตอบไดจ าก
เฉลยและแนวตอบกิจ กรรมทา ยหนวยการเรียน หากผู เรียนตรวจสอบแล วมีผ ลการเรียนรู
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้ําจนกวาจะเขาใจแลว
กลับมาทํากิจกรรมนั้นซ้ํา

ค
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหนวยแลว ใหผูเรียนทํ าแบบทดสอบหลังเรียนและ
ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนที่ใหไวในทายเลม เพื่ อประเมินความรูหลั งเรียน
หากผลไมเปนไปตามที่คาดหวัง ใหผูเรียนกลั บไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นใหเขาใจอีก
ครั้งหนึ่ง แลวกลับมาทํา แบบทดสอบหลั งเรียนและตรวจใหคะแนนตนเองอีกครั้ง ผู เรียนควร
ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ
36 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคผาน
7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ
สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครู ผูรู หรือแหลงคนควาอื่น ๆ เพิ่มเติม
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผู เรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่ มเติมไดจ ากแหล ง เรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสื อเรีย น
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเพิ่มมูลคา
คู มื อ การสร า งวิ นั ย สู ก ารจั ด การขยะแบบครบวงจร วารสาร แผ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ
อินเทอรเน็ต ผูรู และแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร 3 เปนดังนี้
1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสรางชุดวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
มีความรูความเขา ใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก
สาร แรง พลั งงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร
มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบ
จากวัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลัก
สะเต็มศึกษา และแนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
2. สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได
3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน
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สรุปสาระสําคัญ
1. วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ
เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน
ผลิ ตภัณ ฑ เพื่ อแกปญหาหรืออธิบายสิ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัส ดุและสมบัติที่ส นใจ ไดแก
โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย จึงถือไดวาจะเปนสวนหนึ่งของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต
2. มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถ
พัฒนาสมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของ
วัสดุยอมเกิดมลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได
3. การคัดแยกวัสดุที่ใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตน
ทาง ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตอง
จั ดใหมีร ะบบการคัด แยกวัส ดุ ที่ใช แล ว ประเภทต า ง ๆ ตามแตลั กษณะองคป ระกอบโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบ
การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใช
แลว เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุที่ใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษ
วัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช รียูส
(Reuse) คือ การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle) คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน
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4. ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุ บัน การพัฒนาวัส ดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับ
ความตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยี
เติบโตไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพั ฒนาวัส ดุ
เพื่อใหมีความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอ
สภาพอากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟายิ่งยวด หรือวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตาม
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม
5. สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน
การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน
6. การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความ
นิยมสามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษ
วัส ดุเหลื อทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนํา ส วนที่เหลื อนี้ไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบ
นิเวศนก็นอยกวา
ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
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พลังงานได ทั้งนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ
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หนวยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร
สาระสําคัญ

วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ เปนการ
นํ า ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร และวิ ศ วกรรมศาสตร เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน
ผลิตภัณฑ เพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ ไดแก
โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย จึงถือไดวาจะเปนสวนหนึ่งของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมายของวัสดุได
อธิบายประเภทของวัสดุได
อธิบายสมบัติของวัสดุได
ทดสอบสมบัติของวัสดุได
นําความรูเรื่องสมบัติของวัสดุไปใชได

ขอบขายเนื้อหา
1 ความหมายของวัสดุศาสตรและประเภทของวัสดุ
2 สมบัติวัสดุ
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หนวยที่ 1
หลักวัสดุศาสตร
เรื่องที่ 1 ความหมายของวัสดุศาสตร
วัสดุศาสตร (Materials Science) คือ การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัสดุ เปนการนํา
ความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ
พื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาวนี้ จะนํามาผลิตหรือสรางเปนผลิตภัณฑ
พรอมทั้งหาคาสมรรถนะในการใชงานของผลิตภัณฑ ความรูที่นํามาใชนั้นจะมีลักษณะเปน
สหวิทยาการ คือ การใชความรูในหลาย ๆ แขนงมารวมกัน วัสดุศาสตรจึงยิ่งจําเปนตองใช
ความรู ห ลายแขนงวิ ช า ไม ว า จะเป น ความรู ท างฟ สิ ก ส เคมี วิ ศ วกรรม ชี ว วิ ท ยา ไฟฟ า
คณิตศาสตร หรือ การแพทย เขามารวมกันเพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุและสมบัติที่สนใจ
ประเภทของวัสดุศาสตร
ในปจจุบันไมวาวิศวกร นักวิทยาศาสตร หรือนักเทคโนโลยี ลวนตองเกี่ยวของกับ
วัสดุ (Materials) อยูเสมอทั้งในเชิงของผูใชวัสดุ ผูผลิตและผูควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจน
ผูออกแบบทั้งในรูปแบบ องคประกอบ และโครงสราง บุคคลเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมถูกตองจากสมบัติของวัสดุเหลานั้น นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหไดวา
เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันเปนเพราะเหตุใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันการคนควา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความกาวหนาไปอยางมาก วัสดุใหม ๆ ถูกผลิตขึ้น และมีการ
คนควาสมบัติพิเศษของวัสดุ เพื่อใชประโยชนมากขึ้น กระบวนการผลิตก็สามารถทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทําใหราคาของวัสดุนั้นต่ําลง
วัสดุศาสตร แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
2.1 โลหะ (Metallic materials)
2.2 พลาสติก หรือ พอลิเมอร (Polymeric materials)
2.3 เซรามิกส (Ceramic materials)
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2.1 วัสดุประเภทโลหะ
โลหะ (Metals) หมายถึง วัสดุที่ไดจากการถลุงสินแรตาง ๆ อันไดแก เหล็ก
ทองแดง อลูมิเนียม นิกเกิล ดีบุก สังกะสี ทองคํา ตะกั่ว เปนตน โลหะเมื่อถลุงไดจากสินแรใน
ตอนแรกนั้น สวนใหญจะเปนโลหะเนื้อคอนขางบริสุทธิ์ มีโครงสรางเปนผลึกซึ่งอะตอมจะมีการ
จัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ โดยทั่วไปโลหะเปนตัวนําความรอนและไฟฟาที่ดี แต
โลหะเหล า นี้ มั ก จะมี เ นื้ อ อ อ นไม แ ข็ ง แรงเพี ย งพอที่ จ ะนํ า มาใช ใ นงานอุ ต สาหกรรมโดยตรง
สวนมากจะนําไปปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงาน
โลหะและโลหะผสม (Alloys) สามารถแบงออกเปน 2 พวก คือ
1) โลหะและโลหะผสมที่มีเหล็กเปนองคประกอบ (ferrous metals and
alloys) โลหะพวกนี้จะประกอบดวยเหล็กที่มีเปอรเซ็นตสูง เชน เหล็กกลา และเหล็กหลอ
2) โลหะและโลหะผสมที่ไมมีเหล็กเปนองคประกอบ หรือมีอยูนอย
(nonferrous metals and alloys) เชน อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม และนิกเกิล
คําวา โลหะผสม (Alloys) หมายถึง ของผสมของโลหะตั้งแต 2 ชนิดหรือ
มากกวา 2 ชนิด หรือเปนโลหะผสมกับอโลหะ

ภาพที่ 1.1 วัสดุประเภทโลหะ

ที่มา : http://www.fsocial789013.blogspot.com/
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2.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร
พอลิเมอร (Polymers) หมายถึง สารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญมาก
เกิดจากโมเลกุลเดียวมาเชื่อมตอกันดวย พันธะเคมีแตละโมเลกุลเดี่ยวหรือหนวยยอย เรียกวา
มอนอเมอร
วัสดุพอลิเมอรสวนมากประกอบดวยสารอินทรีย (คารบอนเปนองคประกอบ)
ที่มีโมเลกุลเปนโซยาว หรือเปนโครงขาย โดยโครงสรางแลววัสดุพอลิเมอรสวนใหญไมมีรูปราง
ผลึก แตบางชนิดประกอบดวยของผสมของสวนที่มีรูปรางผลึกและสวนมากไมมีรูปรางผลึก
ความแข็งแรงและความออนเหนียวของวัสดุพอลิเมอรมีความหลากหลาย เนื่องจากลักษณะ
ของโครงสร า งภายใน ทํ า ให วั ส ดุ พ อลิ เ มอร ส ว นมากเป น ตั ว นํ า ไฟฟ า ที่ ไ ม ดี บางชนิ ด เป น
ฉนวนไฟฟาที่ดี โดยทั่วไปวัสดุพอลิเมอร มีความหนาแนนต่ํา และมีจุดออนตัวหรืออุณหภูมิของ
การสลายตัวคอนขางต่ํา
ประเภทของพอลิเมอร
พอลิเมอรเปนสารที่มีอยูมากมายหลายชนิด ซึ่งในแตละชนิดก็จะมีสมบัติ
และการกําเนิดที่แตกตางกัน ดังนั้นการจัดจําแนกประเภทพอลิเมอรจึงสามารถทําไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับวาใชลักษณะใดเปนเกณฑในการพิจารณา เราสามารถจําแนกประเภทพอลิเมอรได
โดยอาศัยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาตามแหลงกําเนิด
เปนวิธีการพิจารณาโดยดูจากวิธีการกําเนิดของพอลิเมอรชนิดนั้น ซึ่งจะ
สามารถจําแนกพอลิเมอรไดเปน 2 ประเภท คือ พอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอรสังเคราะห
1) พอลิเมอรธรรมชาติ (Natural Polymers) เปนพอลิเมอรที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยพอลิเมอรธรรมชาติเหลานี้เปนสิ่งที่
สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล และมีการเก็บสะสม
ไวใชประโยชนตามสวนตาง ๆ ดังนั้นพอลิเมอรธรรมชาติจึงมีความแตกตางกันไปตามชนิดของ
สิ่งมีชีวิตและตําแหนงที่พบในสิ่งมีชีวิต ตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติ ไดแก เสนใยพืช เซลลูโลส
และไคติน เปนตน
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ภาพที่ 1.2 พอลิเมอรธรรมชาติ
ที่มา : http://www.newsplus.co.th

2) พอลิเมอรสังเคราะห (Synthetic Polymers) เกิดจากการ
สังเคราะหขึ้นโดยมนุษย ดวยวิธีการนําสารมอนอเมอรจํานวนมากมาทําปฏิกิริยาเคมีภายใต
สภาวะที่เหมาะสม ทําใหมอนอเมอรเหลานั้นเกิดพันธะโคเวเลนตตอกันกลายเปนโมเลกุล
พอลิเมอร โดยสารมอนอเมอรที่มักใชเปนสารตั้งตนในกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอรคือ
สารไฮโดรคารบอนที่เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามันดิบและการแยกแกสธรรมชาติ เชน
เอททีลีน สไตรีน โพรพิลีน ไวนิลคลอไรด เปนตน

ภาพที่ 1.3 พอลิเมอรสังเคราะห
ที่มา : http://www.vcharkarn.com
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2. พิจารณาตามมอนอเมอรที่เปนองคประกอบ
เปนวิธีการพิจารณาโดยดูจากลักษณะมอนอเมอร ที่เขามาสรางพันธะ
รวมกัน โดยจะสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
1) โฮโมพอลิเมอร (Homopolymer) คือ พอลิเมอรที่เกิดจาก
มอนอเมอร ชนิดเดียวกันทั้งหมด เชน แปง พอลิเอทิลีน และพีวีซี เปนตน

ภาพที่ 1.4 แสดงโมเลกุลของโฮโมพอลิเมอร
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/

2) โคพอลิเมอร (Copolymer) คือ พอลิเมอรที่เกิดจากมอนอเมอร
มากกวา 1 ชนิดขึ้นไป เชน โปรตีน ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนที่มีลักษณะตาง ๆ มาเชื่อมตอกัน
พอลิเอไมดและพอลิเอสเทอร เปนตน

ภาพที่ 1.5 แสดงโมเลกุลของโคพอลิเมอร
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/

3. พิจารณาตามลักษณะการใชงานไดเปน 4 ประเภท ไดแก
1) อิลาสโตเมอร (Elastomer)
หรือพอลิเมอรประเภทยาง อาจเปน
พอลิเมอรธรรมชาติ หรือพอลิเมอรสังเคราะห ที่มี
สมบัติยืดหยุน เกิดจากลักษณะโครงสรางโมเลกุล
มีลักษณะมวนขดไปมา และบิดเปน เกลียว สามารถ
ยืดตัวไดเมื่อมีแรงดึง หดกลับไดเมื่อลดแรงดึง และ
สามารถเกิดการยืดตัวหดตัวซ้ําไป ซ้ํามาได เชน
ยางรถยนต เปนตน
ภาพที่ 1.6 อิลาสโตเมอร
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2) เสนใย (Fabric) คือ พอลิเมอรที่ประกอบดวยโมเลกุลขนาดยาว ลักษณะ
โครงสรางมีความเหนียวและยืดหยุน สามารถนํามาปนเปนเสนยาวได เมื่อนํามาสานจะได
ผลิตภัณฑที่มีความคงตัว เหมาะสําหรับนําไปใชเปน เครื่องนุงหม สามารถนําไปซักรีดได โดยไม
เสี ย รู ป หรื อ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ โดยเส น ใยนั้ น มี ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ และได จ ากการ
สังเคราะห

ภาพที่ 1.7 เสนใย

ที่มา : http://santext.igetweb.com

3) พลาสติก (Plastic) คือ พอลิเมอรกลุมใหญกวาพอลิเมอรประเภทอื่น ๆ เปน
พอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหขึ้น โดยทั่วไปจะมีลักษณะออนตัวไดเมื่อไดรับความรอน ทําให
สามารถนําไปหลอหรือขึ้นรูปเปนรูปตาง ๆ ได มีสมบัติระหวางเสนใยกับอิลาสโตเมอร พลาสติก
อาจจําแนกไดเปน พลาสติกยืดหยุน และพลาสติกแข็ง

ภาพที่ 1.8 พลาสติก

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

ภาพที่ 9 วัสดุเคลือบผิว
2.3 วัสดุประเภทเซรามิกส
เซรามิกส มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “เครามอส (Keramos)” หมายถึง
วัตถุที่ผานการเผา ดังนั้นผลิตภัณฑเซรามิกสจึงครอบคลุมผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชความรอน
ในกระบวนการผลิต ปจจุบัน เซรามิกส หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เชน
ดิน หิน ทราย และแรธาตุตาง ๆ นํามาผสมกัน ทําเปนสิ่งประดิษฐแลวเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัสดุ
ใหมีความแข็งแรงและคงรูปอยูได เชน อิฐ ถวยชาม แกว แจกัน เปนตน
วัสดุประเภทเซรามิกส สวนใหญใชวัตถุดิบอยู 2 กลุมใหญ ๆ คือ วัตถุดิบหลัก
เช น ดิน เฟลด ส ปาร อวอตซ และวั ต ถุ ดิบ รอง ซึ่ ง เป นวั ต ถุ ดิบ ช ว ยเสริ ม ใหผ ลิ ต ภั ณฑ ท่ี ไ ด มี
คุณภาพสูงขึ้น เชน ดิกไคซ โดโลไมต และสารประกอบออกไซดบางชนิด
ดิน (Clays) เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเซรามิกสหลายประเภท โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่ใชเปนภาชนะใสอาหาร เครื่องสุขภัณฑ กระเบื้อง เปนตน ถาแบงดินตามลักษณะ
ทางกายภาพอาจจําแนกไดเปนดินขาว (Chaina clays) และดินเหนียว (Ball clays)
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เฟลดสปาร (Feldspar) หรือหินฟนมา เปนสารประกอบ
อะลูมิโนซิลิเกต (Al3O5Si) ใชผสมกับดิน เพื่อชวยใหสวนผสมหลอมตัวที่อุณหภูมิต่ํา และทําให
ผลิตภัณฑมีความโปรงแสง ใชผสมในน้ํายาเคลือบทําใหผลิตภัณฑมีความแวววาว ในอุตสาหกรรม
แกว เมื่อเฟลดสปารหลอมตัวกับแกวจะทําใหแกวมีความเหนียว คงทนตอการกระแทก และ
ทนตอความรอนเฉียบพลัน
ควอตซ (Quartz) หรือหินเขี้ยวหนุมาน เปนสารประกอบออกไซดของ
ซิลิคอนไดออกไซค (SiO2) หรือที่เรียกวา ซิลิกา สวนมากมีลักษณะใสไมมีสี แตถามีมลทิน
เจือปนจะทําใหเกิดสีตาง ๆ ควอตซ ทําหนาที่เปนโครงสรางของผลิตภัณฑเซรามิกส ชวยใหเกิด
ความแข็งแรง ไมโคงงอ ทําใหผลิตภัณฑทั้งกอนเผาและหลังเผาหดตัวนอย
แรโดโลไมต (Dolomite) หรือหินตะกอนที่มีองคประกอบหลัก คือ
แคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต (CaMg(CO3)2 มีลักษณะคลายหินปูน ใชผสมกับเนื้อดินเพื่อ
ลดจุดหลอมเหลวของวัตถุดิบ และใชผสมในน้ํายาเคลือบ
สารประกอบออกไซด เปนสารที่ใชเติมเพื่อใหผลิตภัณฑมีสมบัตแิ ละคุณภาพ
ตามที่ตองการ เชน มีสมบัตทิ นไฟ มีสมบัตโิ ปรงแสงทึบแสง
นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เชน ดิกไคต ซึ่งมีองคประกอบเหมือนดิน แตมี
โครงสรางผลึกและสัดสวนขององคประกอบตางกัน ปริมาณอะลูมินาที่องคประกอบมีผลตอ
สมบัติของผลิตภัณฑถาอะลูมินาเปนองคประกอบรอยละ 28 – 32 โดยมวล จะมีลักษณะเปน
หินแข็งเหมาะสําหรับแกะสลักเปนรูปตางๆ แตถาอะลูมินาเปนองคประกอบรอยละ11 –28
โดยมวล เหมาะสําหรับใชผลิตวัสดุทนไฟ กระเบื้องปูพื้นและถามีอะลูมินาเปนองคประกอบ
ในสัดสวนที่นอยกวานี้จะใชผสมทําปูนซีเมนตขาว เปนตน
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กระบวนการผลิตเซรามิกสแตละชนิดประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ เชน
การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การตากแหง การเผาดิบ การเคลือบ การเผาเคลือบ นอกจากนี้
การตกแตงใหสวยงามโดยการเขียนลวดลายดวยสีหรือการติดรูปลอก ซึ่งสามารถทําไดทั้งกอน
และหลังการเคลือบ

ภาพที่ 1.10 วัสดุประเภทวัสดุเซรามิกส ในชีวิตประจําวัน
ที่มา : http://www.hong-pak.com
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เรื่องที่ 2 สมบัติของวัสดุ
การศึกษาและทดสอบสมบัติของวัสดุ มีความสําคัญและมีความจําเปนตอ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม และดานเทคโนโลยี เพราะแตละกลุมยอมตองมี
ความรู ความเขาใจในศาสตรของวัสดุ เพื่อใชอธิบายปรากฏการณตาง ๆ สําหรับการออกแบบ
หรือผลิตผลิตภัณฑ ตลอดจนการสังเคราะหวัสดุชนิดใหม แตการศึกษาสมบัติวัสดุนี้อาจศึกษา
ในรายละเอียดที่แตกตางกัน เชน หากเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตรของวัสดุ จะเปนการศึกษา
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางโครงสรางและสมบัติของวัสดุ การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร
ของวัสดุ จะเปนการอาศัยความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติในการออกแบบ เพื่อสราง
ผลิตภัณฑใหไดตามตองการ ดังนั้น การศึกษาสมบัติของวัสดุโดยทั่ว ๆ ไป จําแนกได ดังนี้
1) สมบัติทางเคมี (Chemical properties)
เปนสมบัติที่สําคัญของวัสดุซึ่งจะบอกลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับโครงสราง
และองคประกอบของธาตุตาง ๆ ที่เปนวัสดุนั้น ตามปกติสมบัตินี้จะทราบไดจากการทดลอง
ในหองปฏิบัติการเทานั้น โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบทําลายหรือไมทําลายตัวอยาง
2) สมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
เปนสมบัติเฉพาะของวัสดุที่เกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยา (Interaction) ของ
วัสดุนั้นกับพลังงานในรูปตาง ๆ กัน เชน ลักษณะของสี ความหนาแนน การหลอมเหลว ปรากฏ
การที่เกิดเกี่ยวกับสนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟา เปนตน การทดสอบสมบัตินี้จะไมมีการทําให
วัสดุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือถูกทําลาย
3) สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
เปนสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่ถูกกระทําดวยแรง โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับการ
ยืดและหดตัวของวัสดุ ความแข็ง ความสามารถในการรับน้ําหนัก ความสึกหรอ และการดูดกลืน
พลังงาน เปนตน
4) คุณสมบัติทางความรอน (Thermal properties)
เปนการตอบสนองของวัสดุตอปฏิบัติการทางความรอน เชน การดูดซับ
พลั งงานของของแข็ งในรู ปของความร อ นด วยการเพิ่ มขึ้ นของอุ ณหภูมิ แ ละขนาด พลั งงาน
จะถายเทไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวาถาวัสดุมีสองบริเวณที่มีอุณหภูมิตางกัน โดยวัส ดุ
อาจเกิดการหลอมเหลวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความจุความรอน การขยายตัวจากความรอน
และการนําความรอนเปนสมบัติทางความรอนที่สําคัญของวัสดุของแข็งในการนําไปใชงาน
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3.1 สมบัตวิ ัสดุประเภทโลหะ (Metallic Materials)
วัสดุพวกนี้เปนสารอนินทรีย (Inorganic substances) ที่ประกอบดวย
ธาตุ ที่เปนโลหะเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได และอโลหะประกอบอยูดวยก็ได ธาตุที่
เปนโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล และไทเทเนียม ธาตุที่เปนอโลหะ ไดแก
คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โลหะที่มีโครงสรางเปนผลึกซึ่งอะตอมจะมีการจัดเรียง
ตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ ทําใหโลหะมีสมบัติ ดังนี้
1. การนําไฟฟา
เปนตัวนําไฟฟาไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปไดงายทั่วทั้งกอนของ
โลหะ แตโลหะนําไฟฟาไดนอยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากไอออนบวกมีการสั่นสะเทือนดวย
ความถี่และชวงกวางที่สูงขึ้นทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไมสะดวก
2. การนําความรอน
โลหะนําความรอนไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิเล็กตรอน
ซึ่งอยูตรงตําแหนงที่มีอุณหภูมิสูง จะมีพลังงานจลนสูง และอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลนสูงจะ
เคลื่อนที่ไปยังสวนอื่นของโลหะจึงสามารถถายเทความรอนใหแกสวนอื่น ๆ ของ แทงโลหะที่
มีอุณหภูมิต่ํากวาได
3. ความเหนียว
โลหะตี แผ เป นแผน หรื อดึง ออกเปน เส นได เพราะไอออนบวก แตล ะ
ไอออนอยูใ นสภาพเหมื อนกั น ๆ กั น และได รับแรงดึ งดู ดจากประจุ ลบเทา กันทั้ งแทงโลหะ
ไอออนบวกจึงเลื่อนไถลผานกันไดโดยไมหลุดจากกัน เพราะมีกลุมขอองอิเล็กตรอนทําหนาที่
คอยยึดไอออนบวกเหลานี้ไว
4. ความมันวาว
โลหะมีผิวเปนมันวาว เพราะกลุมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิสระ
จะรับและกระจายแสงออกมา จึงทําให โลหะสามารถสะทอนแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
5. จุดหลอมเหลว
โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เพราะพันธะในโลหะ เปนพันธะที่เกิดจากแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางวาเลนซอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดในกอนโลหะกับไอออนจึงเปนพันธะ
ที่แข็งแรงมาก
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3.2 สมบัติวัสดุพอลิเมอร
ชนิดของสมบัตขิ องพอลิเมอรแบงอยางกวางๆไดเปนหลายหมวดขึ้นกับความ
ละเอีย ด ในระดั บ นาโนหรือ ไมโครเป น สมบั ติ ที่อ ธิ บ ายลั ก ษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะ
โครงสรางของพอลิเมอร ในระดับกลาง เปนสมบัติที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอรเมื่ออยูใน
ที่วาง ในระดับกวางเปนการอธิบายพฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร ซึ่งเปนสมบัติในระดับการ
ใชงาน
1. จุดหลอมเหลว
จุดหลอมเหลวที่ใชกับพอลิเมอรไมใชการเปลี่ยนสถานะ จากของแข็ง
เปนของเหลวแตเปนการเปลี่ยนจากรูปผลึกหรือ กึ่งผลึกมาเปนรูปของแข็ง บางครั้งเรียกวาจุด
หลอมเหลวผลึก ในกลุมของพอลิเมอรสังเคราะหจุดหลอมเหลวผลึกยังเปนที่ ถกเถียงในกรณี
ของเทอรโมพลาสติกเชนเทอรโมเซตพอลิเมอร ที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกวาจะหลอมเหลว
2. พฤติกรรมการผสม
โดยทั่วไปสวนผสมของพอลิเมอรมีการผสมกันไดนอยกวา การผสมของ
โมเลกุลเล็กๆผลกระทบนี้เปนผลจากแรงขับเคลื่อนสําหรับการผสมที่เปนแบบระบบปด ไมใช
แบบใชพลังงาน หรืออีกอยางหนึ่ง วัสดุที่ผสมกันไดที่เกิดเปน สารละลายไมใชเพราะปฏิสัมพันธ
ระหวางโมเลกุลที่ชอบทําปฏิกิริยากัน แตเปนเพราะการเพิ่มคาเอนโทรปและพลังงานอิสระที่
เกี่ยวของกับ การเพิ่มปริมาตรที่ใชงานไดของแตละสวนประกอบ การเพิ่มขึ้นในระดับเอนโทรป
ขึ้นกับจํานวนของอนุภาคที่นํามาผสมกัน
3. การแตกกิ่ง
การแตกกิ่ง ของสายพอลิเมอรมีผลกระทบตอสมบัติทั้งหมดของพอลิ
เมอร สายยาวที่แตกกิ่งจะเพิ่มความเหนียว เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของความซับซอนตอสาย
ความยาวอยางสุม และสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอรเพราะการรบกวนการจัดตัวโซขางสั้น
ๆ ลดความเปนผลึกเพราะรบกวนโครงสรางผลึก การลดความเปนผลึกเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ลักษณะโปรงใสแบบกระจกเพราะแสงผานบริเวณที่เปนผลึกขนาดเล็ก
4. การนําความรอน
การนําความรอนของพอลิเมอร สวนใหญมีคาต่ํา ดวยเหตุนี้วัสดุพอลิ
เมอรจึงถูกนํามาใชเปนฉนวนทางความรอน เนื่องจากคาการนําความรอนต่ําเชนเดียวกับวัสดุ
เซรามิกส โดยสมบัติความเปนฉนวนของพอลิเมอรจะสูงขึ้นจากโครงสรางที่มีลักษณะเปน
รูอากาศเล็ก ๆ ที่เกิดจากกระบวนการเกิด polymerization เชน โฟมพอลีไสตรีนหรือที่เรียกวา
Styrofoam ซึ่งมักถูกนํามาใชเปนฉนวนกันความรอน
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3.3 สมบัตวิ ัสดุเซรามิกส
วัสดุเซรามิกส เปนสารอนินทรียที่ประกอบดวยธาตุที่เปนโลหะและธาตุที่เปน
อโลหะรวมตัวกันดวยพันธะเคมี ที่ยึดจับตัวกันจากการผานกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง วัสดุ
เซรามิกสมีโครงสรางเปนไดทั้งแบบมีรูปรางผลึก และไมมีรูปรางผลึกหรือเปนของผสมของทั้ง
สองแบบ
1. การนําความรอน
การนําความรอนของเซรามิกส จะเปนฉนวนความรอนมากขึ้นตาม
จํานวนอิเล็กตรอนอิสระที่ลดลง คาการนําความรอนของวัสดุเซรามิกอยูในชวงประมาณ 2 ถึง
50 วัตตตอเมตรเคลวิน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการกระเจิงจากการสั่นของผลึกจะมากขึ้น ทําใหการ
นําความรอนของวัสดุเซรามิกสลดลง แตคาการนําความรอนจะกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่อุณหภูมิสูง
ทั้งนี้ เนื่องจากการถายเทความรอนของรังสีอินฟราเรด จํานวนหนึ่งจะสามารถทําใหความรอน
ถายเทผานวัสดุเซรามิกสโปรงใสได โดยประสิทธิภาพการนําความรอนของกระบวนการนี้จะ
เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น สมบัติดานการเปนฉนวนควบคูไปกับการทนความรอนสูง ๆ และ
ทนตอการขัดสี ทําใหเซรามิกสหลายชนิดสามารถนําไปใชบุผนังเตาเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อหลอม
โลหะ เชน เตาหลอมเหล็กกลา การนําเซรามิกสไปใชงานทางอวกาศนับวามีความสําคัญมาก
คือ ใชกระเบื้องเซรามิกสบุผนังกระสวยอวกาศ (space shuttle) วัสดุเซรามิกสเหลานี้ชวยกัน
ความรอนไมใหผานเขาไปถึงโครงสรางอะลูมิเนียมภายในกระสวยอวกาศเมื่อขณะบินออก และ
กลับเขาสูบรรยากาศของโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาเซลเซียส
2. ความเหนียวของเซรามิกส
เนื่องจากพันธะที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางของเซรามิกเปนพันธะแบบ
ไอออนิก – โคเวเลนต ดังนั้นวัสดุเซรามิกสจะมีความเหนียว (toughness) ที่ต่ํา มีงานวิจัย
มากมายที่พยายามคนควาเพื่อ ปรับปรุง ความเหนียวของเซรามิกส อาทิเชน การทําอัดดวย
ความรอน (hot pressing) และเติม สารเคมีบางชนิดเพื่อใหเกิดพันธะขึ้น การทดสอบความ
ตานทานตอการขยายตัวของรอยแตก (fracture – toughness tests) กับวัสดุเซรามิกสเพื่อหา
คาความสามารถกระทําไดเชนเดียวกับในโลหะ
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3.ความแข็งของเซรามิกส
เนื่องจากเซรามิกสมีความแข็งมาก ทําใหเราสามารถนําเอาวัสดุเซรา
มิกสมาใชเปนวัสดุสําหรับ ขัดสี (abrasive materials) เพื่อตัด บด และขัดถูวัสดุอื่นที่มีความ
แข็งนอยกวา เซรามิกสเหลานี้ ไดแกอลูมิเนียมออกไชด (aluminum oxide) และซิลิคอนคาร
ไบด (silicon carbide) เซรามิกสที่ใช เปนวัสดุสําหรับขัดสีจะตองมีอนุภาคที่แข็งและมีปริมาณ
รูพรุนที่พอเหมาะ เพื่อใหอากาศและของ เหลวไหลผานโครงสรางได อลูมิเนียมออกไซดมักจะมี
ความเหนียวที่สูงกวาซิลิคอนคารไบดแต ไมแข็งเทา ดังนั้นซิลิคอนคารไบดจึงถูกใชมากกวา ใน
ขณะเดียวกันเมื่อผสมเซอรโคเนียมออกไชด (zirconium oxide) ลงไป อลูมิเนียมออกไชดจะ
ทําใหเราไดวัสดุขัดสีมีความแข็งแรง ความแข็ง และความคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเซรามิกส
ที่ใชสําหรับขัดสี (abrasive ceramic) ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งคือโบรอนไนไตรด (boron nitride)
ซึ่งมีชื่อทางการคาวา Borazon ซึ่งมีความแข็ง เกือบเทากับเพชร แตทนความรอนไดดีกวาเพชร
กลาวโดยสรุป การศึกษาสมบัติของวัสดุแตละประเภท มีความสําคัญและ
มีความจําเปนตอผูปฏิบัติงานอยางมาก เพื่อใหสามารถออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหไดตาม
ความตองการและเกิดประโยชนตอการใชงานมากที่สุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑจะตอง
คํานึงถึงชนิด และสมบัติของวัสดุที่จะนําไปใช
ตัวอยางสมบัติของวัสดุชนิดตาง ๆ
ชนิดของวัสดุ
โลหะ ทองแดง (Cu)
เหล็กหลอ (cast iron)
เหล็กกลาผสม (alloy steel)
พอลิเมอร
พอลิเอทีลีน(Polyethylene: PE)
พอลิโพรไพลีน(Polypropylene:
PP)
พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl
chloride: PVC)
พอลิไวนิลอะซิเตต (Polyvinyl

สมบัติ
นําไฟฟาดี สามารถทําใหมีรูปรางตางๆ ไดดี
สามารถหลอได กลึงได รับการสั่นได
มีความแข็งแรงสูงและสามารถเพิ่มความแข็งแรง
ไดดวยความรอน
ทําเปนแผนฟลมบางๆได ออนตัวได เปนฉนวน
ความรอนและไฟฟา
ผิวแข็ง ทนทานตอการขีดขวน ออนตัวได
เปนฉนวนไฟฟาที่ดีมาก แมที่อุณหภูมิสูง
เปนฉนวนไฟฟาอยางดี ไมติดไฟ มีลักษณะเปน
ของแข็งคงรูป และออนนุมเหนียว สามารถ
นําไปใชงานไดอยางกวางขวาง
ออนนิ่มเปนของเหลวขนหนืด สีขุนขาว เมื่อแหง
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ชนิดของวัสดุ
acetate: PVA)
พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS)

สมบัติ
จะใส ไมสามารถหลอขึ้นรูปดวยวิธีแมพิมพ
แข็ง แตเปราะ แตกรานงาย น้ําหนักเบา
เปนฉนวนไฟฟา
พอลิอะคริเลต (Polyacrylate)
มีความโปรงใสคลายกระจก มีจุดออนตัวต่ํา
มีความเหนียว คงรูปดีมากและทนทานตอ
การขีดขวน
พอลิคารบอเนต (Polycarbonate) โปรงใส และแข็งมาก ตานทานการขีดขวน ไดดี
ไนลอน(Nylon)
เหนียว และมีผิวลื่น
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี และ
(Polytetrafluoroethylene :
ทนความรอนสูง สีขาวขุน ผิวมีความลื่นมัน
PTFE)
ไมตองการสารหลอลื่น
ฟนอลฟอรมาลดีไฮด
เนื้อแข็งคงตัว แตเปราะ ทนทานตอการผุกรอน
(PhenolFormaldehyde :
Bakelite)
อีพอกซี(Epoxy)
เปนฉนวนไฟฟาและกันความชื้นได
ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2)
ใหประโยชนทางแสง และเปนฉนวนความรอน
(วัสดุหลักในการผลิตแกว)
แมกนีเซียมออกไซด (MgO)
เปนฉนวนความรอน,หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง,
สมบัติเฉื่อยตอโลหะที่หลอมเหลว
แบเรียมไทเทไนท (BaTiO3)
เปลี่ยนเสียงเปนไฟฟา โดยอาศัยสมบัตกิ าร
เปลี่ยนแปลงความตานทาน

กิจกรรมทายหนวยที่ 1
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 1 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ครูผูสอนกําหนด
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หนวยที่ 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ
สาระสําคัญ
มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถพัฒนาสมบัติ
ของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของวัสดุยอมเกิด
มลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมได
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายถึงการใชประโยชนจากวัสดุ
สามารถประยุกตใชประโยชนจากวัสดุได
อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใชงานได
นําความรูเรื่องมลพิษจากการผลิตและการใชงานไปใชได
อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
นําความรูเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมไปใชได

ขอบขายเนื้อหา
1. การใชประโยชนจากวัสดุ
2. มลพิษจากการผลิตและการใชงาน
3. ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
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หนวยที่ 2 การใชประโยชนและ
ผลกระทบจากวัสดุ
เรื่องที่ 1 การใชประโยชนจากวัสดุ

มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน หรืออาจกลาวไดวา“วัสดุ
ศาสตรอยูรอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุตางๆ ลวนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยเราสามารถพัฒนาสมบัติของ
วัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
โลหะ พอลิเมอร และเซรามิกส
1.1 วัสดุประเภทโลหะ
โลหะที่นิยมนํามาใชในงานอุตสาหกรรมสามารถแบงเปนกลุมใหญ ๆ
3 ประเภท ไดแก
1) โลหะจําพวกเหล็ก (Ferrous metal) เปนโลหะที่มีแหลงที่มาจากสินแร
เหล็ก ซึ่งเปนแรมีปริมาณมากบนพื้นผิวโลกและมีการนํามาใชประโยชนคิดเปนปริมาณมากที่สุด
2) โลหะนอกกลุมเหล็ก (Nonferrous metal) สามารถแบงเปนประเภท
ยอย ๆ ได 3 ชนิด คือ กลุมโลหะพื้นฐาน เปนโลหะที่มีแหลงกําเนิดเปนแรประเภทออกไซดหรือ
ซัลไฟดซึ่งมีกระบวนถลุงเอาโลหะออกมาไดงาย เชน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก พลวง
เปนตน กลุมโลหะหนัก เปนโลหะที่มีความหนาแนนสูงกวา 5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร เชน
แทนทาลัม ไทเทเนียม แคดเมียม ปรอท โครเมียม แมงกานีส นิกเกิล เปนตน และกลุมโลหะ
เบา ซึ่งเปนโลหะที่มีความหนาแนนนอยกวา 5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร เชน อะลูมิเนียม
แมกนีเซียม เบริลเลียม เปนตน
3) โลหะมีคา (Precious metal) เปนโลหะที่มีสีสันสวยงามและคงทน จึงนิยม
ใชทําเปนเครื่องประดับ เชน ทองคํา เงิน และแพลทินัม นอกจากนี้โลหะมีคายังมีความสําคัญ
ในดานทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ เนื่องจากมูลคาของโลหะประเภทนี้ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
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เนื่องดวยโลหะมีคุณสมบัติที่ดีมากมายหลายประการจึงทําใหความตองการใชโลหะ
มีเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากปจจุบันที่โลหะเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน
ของมนุษยจนขาดไมได ทั้งเครื่องใชครัวเรือน ภาชนะบรรจุภัณฑ เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร
อุ ป กรณ ไ ฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ยานพาหนะ สิ่ ง ก อ สร า ง ผลงานศิ ล ปะ หรื อ แม ก ระทั่ ง อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ ก็ลวนแตทําขึ้นดวยมีโลหะเปนสวนประกอบทั้งสิ้น โลหะสามารถนํามาใชประโยชน
ทั้งในรูปของโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมประเภทตางๆ และสารประกอบโลหะ
การใชประโยชนของโลหะชนิดตาง ๆ
1. เหล็ก
เหล็ กเป นแร ธาตุโลหะที่ มีอ ยูบนพื้นผิ วโลกมากที่ สุด เป นอัน ดับ สองรองจาก
อะลูมิเนียม มนุษยไดคิดคนวิธีการถลุงแรเหล็กมาเปนเวลานานกวา 3,500 ป โดยในยุคเริ่มแรก
ไดนํามาใชเพื่อการสงคราม และดวยคุณสมบัติที่ดีหลายประการโดยเฉพาะดานความแข็งแรงสูง
และมีราคาถูก ทําใหปจจุบันเหล็กนับเปนโลหะที่มีการนํามาใชประโยชนมากที่สุดในโลก โดยมี
ปริ ม าณการผลิ ต เหล็ ก คิ ด เป น ร อ ยละ 95 ของปริ ม าณการผลิ ต โลหะทั้ ง หมด สํ า หรั บ ทาง
อุตสาหกรรมมีการนําเหล็กมาใชอยางแพรหลายในรูปของเหล็กหลอ (Cast iron) และเหล็กกลา
(Steel)
การใชประโยชนของโลหะเหล็ก
เหล็กมีการนําไปใชประโยชนมากมายนับตั้งแตการใชเปนวัสดุสําหรับงานกอสราง
ตางๆ เชน โครงสรางอาคาร เสา คาน หลังคา สะพาน เสาไฟฟาแรงสูง เปนตน ในอุตสาหกรรม
คมนาคมขนสงก็มีการใชเหล็กเปนวัสดุสําหรับผลิตยานพาหนะตางๆ เชน รถยนต รถบรรทุก
รถไฟ เรือเดินสมุทร และเครื่องบิน นอกจากนี้ของใชตางๆ ในชีวิตประจําวันของเราก็ลวนมี
สวนประกอบที่ทําจากเหล็กทั้งสิ้น ไมวาจะเปนตูเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม นาฬิกา
เครื่องซักผา หมอหุงขาว กระทะ เตาแกส ถังแกส เตารีด โตะ เกาอี้ มุงลวด ทอน้ํา ชอน สอม
มีด ฯลฯ
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2. ดีบุก
ดีบุกเปนโลหะสีขาวซึ่งมีการนํามาใชประโยชนเปนเวลานานแลว เนื่องจากดีบุก
สามารถผสมเปนเนื้อเดียวกับทองแดงไดดี การใชงานในชวงแรกจึงเปนการผลิตโลหะผสม
ระหวางดีบุกกับทองแดงหรือที่เรียกวา โลหะสัมริด (Bronze) ซึ่งมีการใชคนพบมาตั้งแต
ประมาณ 3,500 ปกอนคริสตกาล ดีบุกจัดเปนโลหะที่มีลักษณะเดนคือ มีความออนตัวสูง
มีความตานทานตอการกัดกรอนสูง และมีคุณสมบัติดานหลอลื่นดี
การใชประโยชนของโลหะดีบุก
โลหะดีบุกเปนโลหะออนจึงไมใชดีบุกในการผลิตชิ้นสวนจักรกล แตดวยคุณสมบัติ
เดนที่มีความทนทานตอการกัดกรอนของกรดและสารละลายตาง ๆ ทนตอการเปนสนิม มีความ
เงางาม สวยงาม และไมกอใหเกิดสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย จึงนิยมใชในการเคลือบ
แผนเหล็กเพื่อผลิตเปนภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ดีบุกเมื่อรีดเปนแผนบาง ๆ สามารถ
นําไปใชหอสิ่งของตาง ๆ เพื่อปองกันความชื้นไดดี นอกจากนี้โลหะดีบุกยังมีคุณสมบัติในการ
ผสมเปน เนื้อเดียวกับโลหะอื่นไดดี จึงสามารถผลิตเปนโลหะดีบุกผสมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการใชงานไดอยางกวางขวาง เชน โลหะดีบุกผสมตะกั่ว พลวง หรือสังกะสี ที่ใชในการผลิต
โลหะบัดกรีสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา และคอมพิวเตอร โลหะดีบุกผสมตะกั่ว
เพื่อใชผลิตหมอน้ํารถยนตและชิ้นสวนยานยนต โลหะดีบุกผสมทองแดงที่ใชในการผลิตทอง
สัมฤทธิ์เพื่อทําระฆังและศิลปะวัตถุตาง ๆ โลหะดีบุกผสมเงิน ทองแดง และปรอท ใชสําหรับ
อุดฟนและงานทันตกรรม นอกจากนี้ยังใชทําโลหะดีบุกผสมทองแดงและพลวงหรือที่ เรียกวา
พิวเตอร (Pewter) ซึ่งนิยมนําไปผลิตเปนเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง ของที่ระลึก ตลอดจน
การชุบเคลือบตาง ๆ อีกดวย โลหะดีบุกที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่ใชทําเปนโลหะแบริ่ง มีชื่อวา
Babbit เปนโลหะที่ประกอบดวย ดีบุก พลวง ทองแดง และอาจมีตะกั่วผสมอีกเล็กนอย โลหะ
ผสมชนิดนี้มีโครงสรางพื้นฐานที่ออนและมีสัมประสิทธิ์ความฝดต่ําทําใหเหมาะที่จะใชเปนโลหะ
แบริ่ง
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3. ตะกั่ว
ตะกั่วเปนที่รูจักมานานตั้งแต 3,500 ปกอนคริสตกาล ในอียิปตสมัยโบราณมีการใช
แรตะกั่วเปนเครื่องสําอางสําหรับทาตา โลหะตะกั่วก็นับเปนโลหะชนิดหนึ่งที่มีการใชมานาน
ที่สุด การคนพบโลหะตะกั่วเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยขณะที่มีการกอกองไฟบนแรที่มีสวนผสม
ของตะกั่วไดเกิดมีโลหะตะกั่วหลอมเหลวไหลออกมาบริเวณกองไฟนั้น เนื่องจากตะกั่วมี
จุดหลอมเหลวต่ํา จึงสามารถสกัดเอาโลหะออกจากแรไดโดยงายดวยอุณหภูมิที่ไมสูงนัก
ชาวโรมันโบราณเริ่มนําโลหะตะกั่วมาใชอยางจริงจังสําหรับผลิตเปนภาชนะและทอน้ํา ซึ่งยังคง
หลักฐานอยูจนกระทั่งปจจุบัน นับจากนั้นก็ไดมีการใชประโยชนจากโลหะตะกั่วอยางแพรหลาย
จนจัดเปนโลหะที่มีการใชมากที่สุดเปนอันดับหารองจาก เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และ
สังกะสี
การใชประโยชนของโลหะตะกั่ว
โลหะตะกั่วเปนมีคุณสมบัติเดนคือ มีหลอมเหลวต่ํา มีความหนาแนนสูง มีความ
ออนตัวสูง ความแข็งแรงอยูในเกณฑต่ํา มีคุณสมบัติหลอลื่น และตานทานการกัดกรอนไดดี
การใช ป ระโยชน โ ลหะตะกั่ ว ส ว นใหญ จ ะใช ใ นอุ ต สาหกรรมทํ า แบตเตอรี่ ร ถยนต ใช เ ป น
สารประกอบตะกั่วสําหรับผสมทําสี ใชทําลูกกระสุนและยุทธภัณฑ ใชทําฉากกั้นเพื่อปองกัน
รัง สี ต า ง ๆ เชน รั ง สีเ อ็ ก ซ รั ง สี เ บต า รั งสี แ กมมา เป นต น นอกจากนี้ยั ง ใช เป น ธาตุผ สมกั บ
โลหะทองแดงและเหล็ก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติดานการกลึงหรือตัด ซึ่งการนําตะกั่วไปใชประโยชน
ในดานตาง ๆ ทั้งสภาพโลหะและสารเคมีที่สําคัญ มีดังนี้
1) แบตเตอรี่ โลหะตะกั่วใชมากที่สุดในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งประกอบดวย
แผนขั้วและหวงยึดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ใชในรถยนตจะมีตะกั่วประมาณ 9 - 12 กิโลกรัม
2) เปลือกเคเบิล ใชตะกั่วหุมสายเคเบิลไฟฟาและสื่อสารที่อยูใตดินและใตน้ํา เพื่อ
ปองกันความเสียหายจากความชื้น และการกัดแทะของหนู ซึ่งชวยใหไมเกิดการขัดของในระบบ
ไฟฟาและการสื่อสาร
3) ตะกั่วแผน เนื่องจากตะกั่วมีคุณสมบัติตานทานการกัดกรอน จึงใชตะกั่วแผน
เปนวัสดุกอสรางที่สําคัญในอุตสาหกรรมเคมี และการกอสรางอาคาร แผนกั้นรังสีตาง ๆ รวมทั้ง
การใชตะกั่วแผนรวมกับแอสเบสทอสและเหล็กสําหรับปูใตฐานตึกเพื่อปองกันการสั่นสะเทือน
และควบคุมเสียงสําหรับรถไฟใตดิน
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4) ทอตะกั่ว เนื่องจากตะกั่วมีคุณสมบัติตานการกัดกัดกรอน ดัดงองาย และแปร
รูปดวยการอัดรีดงาย จึงใชทําทอไรตะเข็บสําหรับอุตสาหกรรมเคมีและระบบทอสงน้ํา
5) โลหะบัดกรี จากคุณสมบัติจุดหลอมเหลวต่ําและราคาถูก จึงใชเจือกับดีบุกเปน
โลหะบัดกรี (อัตราสวนดีบุกตอตะกั่ว 60-40 หรือ 70-30) เพื่อเชื่อมชิ้นงานโลหะใหติดกัน
โลหะบัดกรีบางชนิดอาจผสมธาตุอื่น เชน พลวงและเงิน เขาไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงและ
ตานทานการกัดกรอน
6) โลหะตัวพิมพที่ใชในอุตสาหกรรมการพิมพ เปนโลหะผสมระหวางตะกั่ว พลวง
และดี บุ ก โดยตะกั่ ว ชว ยให มี จุ ด หลอมตั ว ต่ํ า และหล อ ไดง า ย พลวงช ว ยเพิ่ ม ความแข็ ง แรง
ตานทานแรงกดและการสึกหรอ ลดอุณหภูมิหลอ และลดการหดตัวตัวพิมพ สําหรับดีบุกชวยให
หลอไดงาย ลดความเปราะ และชวยใหตัวพิมพมีลวดลายละเอียด
7) โลหะผสมตะกั่ว - ดีบุก (มีดีบุก 8-12%) ใชในการเคลือบผิวแผนเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงและตานทานการกัดกรอน นิยมใชทําถังบรรจุน้ํามันรถยนต อุปกรณกรอง และ
มุงหลังคา
8) ฟวสระบบตัดไฟอัตโนมัติ อาศัยคุณสมบัติที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา จึงทําใหตะกั่ว
หลอมละลายเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานมากเกินที่กําหนดไวในระบบ
9) รงควัตถุ ใชสําหรับเปนสีสําหรับทาเพื่อปองกันสนิมใหเหล็กและเหล็กกลา และ
ใชทาสีเครื่องหมายบนทางเทา
4. สังกะสี
สังกะสีเปนโลหะที่มีการผลิตและนํามาใชประโยชนเมื่อประมาณ 600 ปมาแลว
โดยชวงแรกจะมีการใชมากในแถบประเทศอินเดียและจีน โดยมีการผลิตเครื่องใชที่ทําจากโลหะ
สั ง กะสี ผ สม และนํ า สั ง กะสี อ อกไซด ม าผสมถ า นหิ น เพื่ อ ใช ทํ า เครื่ อ งป น ดิ น เผา สํ า หรั บ
กระบวนการผลิตโลหะสังกะสีที่เปนตนแบบของเทคโนโลยีการถลุงสังกะสีในปจจุบันถูกคิดคน
ในป 1738 โดยวิลเลี่ยม แชมเปยม ทําใหมีการใชสังกะสีอยางแพรหลาย และถือเปนโลหะที่มี
ปริมาณการใชมากที่สุดเปนอันดับสี่ในปจจุบัน รองจากเหล็ก อะลูมิเนียม และทองแดง
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การใชประโยชนของโลหะสังกะสี
สังกะสีเปนโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีความเหนียวนอยหรือเปราะ เพราะมีระบบ
ผลึ ก เป น รู ป หกเหลี่ ย ม อั ต ราการยื ด ตั ว น อ ย และมี คุ ณ สมบั ติ ต า นทานการกั ด กร อ นได ดี
นอกจากนี้ยังสามารถกอใหเกิดพิษไดเนื่องจากรวมตัวกับออกซิเจนเปนสังกะสีออกไซดไดงาย
ซึ่งเปนควันสีขาวที่มีอันตราย สังกะสีถูกนําไปใชประโยชนหลายดาน ตามคุณสมบัติที่มีมากมาย
โดยอาจแบงการใชประโยชนตามลักษณะการนําไปใชไดดังนี้
1) ใชเคลือบผิวเหล็กเพื่อปองกันการเกิดสนิม และการผุกกรอน โดยสังกะสีจะทํา
หนาที่ปองกัน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกจะทําหนาที่ปองกันผิวเหล็กไมใหสัมผัสกับอากาศหรือ
สารอยางอื่น และหากเกิดรอยขีดขวนหรือผุกรอนจนถึงผิวเหล็กแลว สังกะสีจะทําหนาที่ใน
ขั้นตอไปรูปของ Galvanic action คือ โลหะสังกะสีซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟา
(Electrochemical activity) สูงกวาเหล็กจะทําตัวเปนขั้วบวกและดึงออกซิเจนมาทําปฏิกิริยา
เกิดเปนสนิมแทนเหล็ก ทําใหผิวเหล็กไมผุกรอนแมผิวเหล็กจะสัมผัสถูกอากาศ การใชงาน
ดานนี้มีสัดสวนมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละประมาณ 45 - 50 ของการบริโภคสังกะสีทั้งหมด
2) ใชทําทองเหลืองโดยผสมกั บโลหะทองแดง และอาจมีโลหะอื่น ๆ ผสมเพิ่ ม
คุณสมบัติเปนการเฉพาะตอการใชงาน เชน ตะกั่ว อะลูมิเนียม ดีบุก พลวง แมงกานีส เปนตน
3) สังกะสีออกไซดใชในอุตสาหกรรมยาง เซรามิก ส ยา สีส ะทอนแสง สังกะสี
ซัลเฟดใชในการผลิตสารทําใยสังเคราะหเรยอน และสังกะสีคลอไรดใชทํายาดับกลิ่นปาก ยาฆา
เชื้อ และยารักษาเนื้อไมไมใหผุและติดไฟงาย
4) สังกะสีฝุน (Zinc dust) ใชในการผลิตสารเคมีที่ใชในการพิมพและยอมผา
ใชผสมกับอะลูมิเนียมผงเพื่อแกน้ํากระดาง ใชเปนสารผลิตกาซในคอนกรีตทําใหไดรูพรุน ใชเปน
สารเรงในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ชวยใหเกิดการคายไฮโดรเจนในการทําสบูจากขี้ผึ้งพาราฟน
นอกจากนี้ยังใชทําดอกไมไฟ ผงไฟแฟลช อุตสาหกรรมน้ําตาล และกระดาษ
5) ใชทําโลหะผสมสําหรับงานหลอ (Die casting) เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ํา
จึ ง ให คุ ณ สมบั ติ ที่ดี คื อ ง า ยก็ ก ารขึ้ น รู ป นอกจากนี้ ยั ง คงทน กลึ ง ไสตกแต ง ง า ย และมี สี สั น
สวยงาม โลหะผสมที่สํ าคั ญ ไดแ ก อะลู มิ เนี ยม แมกนี เซี ย ม และทองแดง เป นต น สํ าหรั บ
ผลิตภัณฑที่ทําดวยโลหะสังกะสีผสมมีมากมายเชน ชิ้นสวนยานยนต ลูกบิดประตู ของเลนเด็ก
เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือกล อุปกรณสํานักงาน และทอน้ําเปนตน
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5. พลวง
พลวงเปนโลหะที่มีการใชประโยชนมานานกวา 2,500 ป โดยชื่อของโลหะพลวง
(Antimony) มาจากภาษากรีกวา Anti และ Monos ซึ่งหมายความวา โลหะที่ไมคอยพบได
โดยลําพัง แต ในความเปน จริง บางครั้ งเราอาจพบโลหะพลวงบริสุทธิ์ในสภาพธรรมชาติไ ด
(Native antimony) สัญลักษณทางเคมีของโลหะพลวงคือ Sb ซึ่งมาคําวา Stibium ในภาษา
ลาติน
การใชประโยชนของโลหะพลวง
พลวงเปนโลหะสีขาวเงิน วาว มีคุณสมบัติแข็งเปราะ ไมสามารถแปรรูปไดที่อุณหภูมิ
ปกติ แต มี คุ ณ สมบั ติ ต า นทานการกั ด กร อ นของกรดเจื อ จางได ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง จะรวมตั ว กั บ
ออกซิเจนไดดีและใหเปลวไปสีน้ําเงิน เมื่อกลายเปนออกไซดจะเปนผงสีขาว โลหะพลวง
ไมสามารถใชงานไดในสภาพบริสุทธิ์ สวนใหญจะถูกใชในลักษณะของโลหะผสม โดยการใช
ประโยชนของโลหะพลวงมีรายละเอียด ดังนี้
1) การใชงานหลักของโลหะพลวง คือ เปนสารเจือในตะกั่ว สําหรับทําแผนธาตุ
แบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังใชในงานเกี่ยวกับเคมี ทอ แผนมุงหลังคา ใชบุถัง ทําโลหะตัวพิมพ
โลหะบัดกรี โลหะรองเพลา และกระสุน เปนตน เนื่องจากชวยเพิ่มความแข็ง ความตานทาน
การกัดกรอน ลดการหดตัว และใหความคมชัดสําหรับโลหะตัวพิมพ
2) ใชเปนสารชะลอการติดไฟ พลวงไตรออกไซดหรือไตรคลอไรดในสารละลาย
อินทรียใชในการทําเสนใยกันไฟและเปลวไฟจากการสันดาป
3) มีการใชพลวงไตรออกไซดในการผลิตพลาสติก เซรามิกสสเคลือบ ใชเปนสีขาว
สําหรับทาสี และเปนสารที่ใหลักษณะคลายแกว และมีคุณสมบัติการสะทอนแสงที่ดี
พลวงออกไซดใชรวมกับคลอริเนเทดพาราฟนและปูนขาวในอุตสาหกรรมทอผา นอกจากนี้
พลวงเพนตะซัลไฟดยังใชทําสีสําหรับพรางตา และเปนสารทําใหยางแข็งตัว
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6. นิกเกิล
นิกเกิลเปนโลหะมีสีขาวเงิน มีความคลายคลึงกับเหล็กดานความแข็งแรงและ
มีความตานทานการกัดกรอนที่ดีคลายทอง มีการคิดคนวิธีการสกัดโลหะนิกเกิลจากแรเปน
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 250 ปที่ผานมา นิกเกิลเปนธาตุที่เชื่อวามีปริมาณมากบริเวณใจกลาง
ของโลก เนื่องจากผลวิเคราะหของสะเก็ดดาวที่มีแหลงกําเนิดไมตางกับโลกพบวา มีนิกเกิลใน
ปริมาณสูงการใชประโยชนของโลหะนิกเกิล
นิกเกิลเปนโลหะที่มีคุณสมบัติตานทานการเกิดออกซิเดชั่น และตานทานการกัด
กร อ นสู ง มี ค วามเหนี ย วและอ อ นตั ว มากสามารถขึ้ น รู ป ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ได ง า ย นอกจากนี้ ยั ง
สามารถละลายกับโลหะอื่นไดงาย และใหสารละลายของแข็งที่มีความเหนียว งานใชงานโลหะ
นิกเกิลสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาไรสนิมและเหล็กกลาผสม นอกจากนั้นยังใช
ในงานที่ตองทนการกัดกรอนสูง ๆ และใชเคลือบผิวเหล็ก
การใชประโยชนของโลหะนิกเกิล
1) ใชทํามาตรน้ํา ประตูน้ํา ทอสําหรับอุปกรณสงถายความรอน และวัสดุกรอง
ในอุตสาหกรรมเคมีและการกลั่นน้ํามัน
2) ใชทําโลหะผสมชนิดพิเศษ (Super alloy) ซึ่งตานทานความเคนและทนการ
กัดกรอนที่อุณหภูมิสูงสําหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยใชเปนวัสดุในการผลิตอุปกรณรักษา
ระดับความดันอากาศ ชิ้นสวนตางๆ และเครื่องยนตของเครื่องบินไอพน
3) ใชเคลือบผิวอุปกรณประดับยนตตางๆ รวมถึงเครื่องใชในครัวเรือน เชน
เตาไฟฟา หมอหุงขาว เตาปงขนมปง เครื่องเปาผม ชอมสอม จาน ถาด และอุปกรณ
การทําอาหาร เปนตน
4) ใช ผ ลิ ต อุ ป กรณ ไ ฟฟ า เช น หลอดสู ญ ญากาศ หลอดโทรทั ศ น และใช ทํ า
ขั้วแอโนด แคโทด และลวดยึดในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยคุณสมบัติการยืดดึง
การตานแรง และคุณลักษณะการปลอยอิเล็กตรอน
5) จากคุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถดู ด ติ ด แม เ หล็ ก ของนิ ก เกิ ล จึ ง ใช ใ นอุ ป กรณ ต า ง ๆ
มากมาย เชน เครื่องแปลงกําลังสําหรับพลังงานอัลตราโซนิค อุปกรณการสํารวจใตน้ํา
ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ อุปกรณทําความสะอาดชิ้นงานกอนเคลือบผิวในอุตสาหกรรม
ชุบเคลือบโลหะ
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6) ใชทําสปริงแบนในระบบถายทอดโทรศัพท ปลั๊กไฟซึ่งทนการกัดกรอน
จอแมเหล็ก แกนเหนี่ยวนําในคลื่นเสียงวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟาในมอเตอรไซค รถยนต และ
มอเตอรกระแสตรงขนาดใหญ นิกเกิลผงที่อัดเปนแทงใชในแบตเตอรี่ที่มีสารละลายเปนดาง
ซึ่งใชในเครื่องบิน
7) ในการกอสรางมีการใชนิกเกิลในรูปเหล็กกลาไรสนิมเพื่อทําอุปกรณประดับ
อาคาร เนื่องจากมีความตานทานการกัดกรอน แข็งแรง และใหความสวยงาม
7. แทนทาลัม
แทนทาลัมนับเปนโลหะใหมที่เพิ่งมีการคนพบและนํามาใชประโยชนเมื่อประมาณ
200 ปที่ผานมา โดยมักจะพบรวมกันกับไนโอเบียม จนชวงแรกที่มีการคนพบเขาใจวาธาตุทั้ง
สองชนิดนี้เปนประเภทเดียวกัน แทนทาลัมเปนโลหะที่มีคุณสมบัติทนความรอนสูงมาก มีความ
เหนียว สามารถรีดเปนเสนลวดขนาดเล็กหรือตีเปนแผนบาง ๆ ได มีความตานทานการกัดกรอน
เปนสื่อนําไฟฟาและความรอนที่ดี และมีคุณสมบัติดานการเก็บประจุไฟฟาที่ดี นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปผสมกับโลหะอื่น ๆ ได
การใชประโยชนของโลหะแทนทาลัม
แทนทาลัมมีการใชประโยชนในงานตาง ๆ ดังนี้
1) ใชผงโลหะแทนทาลัม เปนวัตถุดิบในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor)
สําหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุปกรณขนาดเล็ก เชน
โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคํานวณ เครื่องสงสัญญาณเตือนภัย
หมอแปลงไฟฟา และกลองวีดีโอดิจิตอล เปนตน ซึ่งการใชแทนทาลัมในงานดานนี้คิดเปน
รอยละ 55 ของการใชงานทั้งหมด
2) ใชทําเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ซึ่งมีความตานทานและทนตอการกัดกรอน
ของกรด และสารเคมี รวมทั้งใชทําภาชนะบรรจุน้ํายาและสารประกอบเคมีบางชนิด
3) แทนทาลัมคารไบด มีความแข็งแรงและทนทานตอการกัดกรอนไดดี สามารถใช
ผสมกับโลหะคารไบดชนิดอื่นๆ เชน ทังสเตนคารไบดหรือไนโอเบียมคารไบด เพื่อใชในการทํา
เครื่องมือ กลึง เจาะ ไส หรือตัดเหล็กและโลหะอื่น ๆ
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4) ใชทําโลหะผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชน วัสดุที่ใชในเครื่องยนตและตัวถังของ
ยานอวกาศ ตลอดจนพาหนะที่ตองการคุณสมบัติการทนความรอนสูงที่เกิดจากการเสียดสี
ใชทําขดลวดความรอน คอนเดนเซอรวาลว และปมชนิดพิเศษ นอกจากนี้ยังใชผสมกับโลหะ
อื่นๆ เชน โคบอลต เหล็ก นิกเกิล ไททาเนียม และไนโอเบียม
5) ใชทําเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เชน ตัวเชื่อมกระดูกหรือดายเย็บกระดูก เครื่องมือ
ผาตัด เครื่องมือผลิตใยสังเคราะห และเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
6) การใชงานอื่นๆ เชน ทําเลนสสําหรับกลองถายรูปและกลองจุลทรรศนที่มี
คาดรรชนีหักเหสูงมากเปนพิเศษ และใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการทําวัสดุสังเคราะห เชน
ยางเทียม เปนตน
8. อะลูมิเนียม
โลหะอะลูมิเนียมเปนธาตุเริ่มเปนที่รูจักของมนุษยเมื่อไมนานมานี้ โดยมีการ
คนพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1820 ณ แหลงบอกไซด ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตอมาไดใชเปนชื่อเรียก
แรอะลูมิเนียมจนถึงปจจุบัน แมโลหะอะลูมิเนียมจะเปนธาตุชนิดใหม แตมีคุณสมบัติเดน
หลายประการและสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทําใหการ
ใชประโยชนจากโลหะอะลูมิเนียมมีปริมาณเพิ่มขึ้น มาโดยตลอด จนนับเปนโลหะนอกกลุมเหล็ก
ที่มีปริมาณการใชมากที่สุดในโลก โดยปจจุบันมีปริมาณการใชโลหะอะลูมิเนียมทั่วโลกประมาณ
28 ลานตันตอป คิดเปนปริมาณการใชที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 20 ปที่แลวถึงรอยละ 75
การใชประโยชนของโลหะอะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเปนโลหะที่มีคุณสมบัติเดนในหลายดาน เชน มีความหนาแนนนอย
น้ําหนักเบา และมีกําลังวัสดุตอหนวยสูง (High Strength to weight ratio) มีคุณสมบัติที่
ยืด ตัว ไดง า ยและมี ความเหนีย วมาก ทํา ใหส ามารถขึ้ นรู ป ดว ยกรรมวิ ธี ตา ง ๆ ได งา ย มี จุ ด
หลอมเหลวต่ําและมีคุณสมบัติการไหลของน้ําโลหะที่ดี ทําใหมีความสามารถในการขึ้นรูป
ด ว ยวิ ธี ห ล อ ได ดี มี ค า การนํ า ไฟฟ า ที่ ดี มี ค า การนํ า ความร อ นสู ง และผิ ว หน า ของโลหะ
อะลูมิเนียมมีดัชนีการสะทอนของแสงสูง ดังนั้นโลหะอะลูมิเนียมจึงนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวาง เชน
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1) เนื่องจากอะลูมิเนียมมีความแข็งแรงเทียบกับน้ําหนักสูง จึงนิยมใชทําเครื่องจักร
อุป กรณ ตลอดจนชิ้ น ส วนหลายอย า งในเครื่ องบิ น จรวด และรถยนต เพื่ อ ลดน้ํ า หนั ก ของ
ยานพาหนะใหนอยลงและชวยในการประหยัดเชื้อเพลิง
2) อะลูมิเนียมสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศไดดี ทําใหเกิดฟลม
อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) ที่ผิวของชิ้นงาน ซึ่งฟลมนี้มีความแนนทึบมากจึงชวยใหสามารถ
ตอตานการเปนสนิมไดดวยตัวเองและตานทานการกัดกรอนในชั้นบรรยากาศไดดี ดังนั้น โลหะ
อะลูมิเนียมจึงนิยมนําไปใชงานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ใชทําทอ กรอบประตู
กรอบหนาตาง และวัสดุกอสรางตาง ๆ เปนตน
3) อะลูมิเนียมสามารถผสมกับโลหะอื่น ๆ ไดหลายชนิด เชน ซิลิกอน ทองแดง
แมกนีเซียม และสังกะสี ซึ่งโลหะอะลูมิเนียมผสมแตละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ทําใหมีขอบเขตการใชงานที่กวางขวางมาก
4) ใชเปนตัวนําไฟฟาในงานที่ตองคํานึงถึงเรื่องน้ําหนักเบาเปนสําคัญ เชน
สายไฟฟาแรงสูง เปนตน
5)
เหมาะสําหรับใชทําเปนภาชนะหุงตมหรือหีบหอบรรจุอาหาร โดยเฉพาะ
กระปองที่บรรจุเครื่องดื่มคารบอนเนต เนื่องจากไมกอใหเกิดสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย
และทนตอการ กัดกรอนไดดี โดยปจจุบันกระปองเครื่องดื่มกวารอยละ 97 และกระปองเบียร
เกือบทั้งหมดลวน ทําจากโลหะอะลูมิเนียมทั้งสิ้น
6) ใชทําแผนสะทอนแสงในแฟลชถายรูป จานสะทอนแสงในโคมไฟหรือ
ไฟหนารถยนต
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9. แมกนีเซียม
แมกนีเซียมเปนธาตุที่มีมากที่สุดเปนอันดับ 8 บนพื้นผิวโลก โดยแหลงที่สําคัญ
คือ น้ําทะเลซึ่งจะมีปริมาณของแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) ซึ่งถาคิดน้ําหนักของแมกนีเซียม
ที่มีอยูในทะเลทั้งหมดจะไดปริมาณถึง 1.85 x 1015 ตัน
การใชประโยชนของโลหะแมกนีเซียม
แมกนีเซียมเปนโลหะที่มีน้ําหนักเบา สามารถตัดเจาะไดงายและมีความแข็งแรงอยู
ในเกณฑสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก แตขอจํากัดที่ทําใหโลหะแมกนีเซียมมีการใชงานไมมากนัก
ไดแก มีความแข็งแรงและความเหนียวต่ํา ขาดคุณสมบัติตานทานการกัดกรอน นอกจากนี้ยัง
รวมตัวกับออกซิเจนเกิดเปนเปลวไฟที่อุณหภูมิสูงไดงาย ทําใหแมกนีเซียมมีการใชงานสวนใหญ
ในรูปธาตุผสมกับโลหะอื่น โดยการใชประโยชนของโลหะแมกนีเซียมมีดังนี้
1) โลหะแมกนีเซียมเมื่อผสมดวยโลหะตางๆ ในปริมาณเล็กนอย เชน อะลูมิเนียม
แมงกานีส โลหะแรเอิรธ ทอเลียม สังกะสี และเซอรโคเนียม จะไดโลหะที่มีความแข็งแรงรับ
น้ําหนักไดมากที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิปกติ ทนการสั่นสะเทือน และสามารถกลึงไสและ
แปรรูปไดงาย
2) ใชกําจัดออกซิเจนและกํามะถันในการผลิตโลหะนิกเกิลผสมและทองแดงผสม
ใชกําจัดกํามะถันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ใชกําจัดบิสมัทในตะกั่ว และเปนสาร
ลดออกซิเจนในการผลิตเบริลเลียม ไทเทเนียม เซอรโคเนียม ทอเรียม และยูเรเนียม ใชการผลิต
ซิลิโคนและสารประกอบอินทรียเคมีตาง ๆ
3) ใชสําหรับปองกันการกัดกรอนโดยเปนแอโนดเพื่อปองกันแคโทดของโลหะอื่น ๆ
โดยเฉพาะทอใตดิน แท็งคน้ํา ตัวเรือ เครื่องทําน้ํารอน และโครงสรางอื่นๆ ที่อยูใตดินและใตน้ํา
4) ใชในแบตเตอรี่สําหรับงานเฉพาะอยางและการทหาร โดยเปนขั้วแอโนดทําให
มีน้ําหนักเบาแตใหไฟแรงสูง
5) เนื่องจากเปนโลหะที่มีน้ําหนักเบาจึงนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนตตาง ๆ
เชน คารบูเรเตอร ตะแกรงหนา วัสดุปดเครื่องทําความสะอาดอากาศ คันโยกถายกําลัง คลัช ลอ
พวงมาลั ย เสื้ อ สู บ เกี ย ร มอเตอร เป น ต น ทํ า ให ร ถยนต มี น้ํ า หนั ก ลดลงและช ว ยประหยั ด
พลังงานไดมากขึ้น
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10. ทองแดง
โลหะทองแดงนับเปนโลหะที่มนุษยรูจักและนํามาใชงานเปนเวลานานมากที่สุด
ประเภทหนึ่ง ทองแดงมีสัญลักษณทางเคมี คือ Cu ซึ่งมาจากภาษาลาตินวา Cuprum
ที่หมายถึง ชื่อเกาะไซปรัส (Cyprus) อันเปนแหลงแรทองแดงขนาดใหญที่มีการคนพบและ
นําโลหะทองแดงมาใชประโยชนเมื่อหลายพันปกอน แรทองแดงสามารถพบในสภาพบริสุทธิ์
โดยธรรมชาติ คือ พบในสภาพที่เปนโลหะ (Metallic state) หรือในสภาพทองแดงธรรมชาติ
(Native copper) ทําใหรวบรวมและนํามาหลอมเปนโลหะสําหรับใชงานไดงาย แตถือเปนธาตุ
ที่พบปริมาณไมมากบนผิวโลก (ประมาณ 0.0001% ของธาตุบนพื้นผิวโลกทั้งหมด) และถือวา
นอยมากเมื่อเทียบกับแรอะลูมิเนียมและเหล็กที่มีปริมาณ 8.07% และ 5.06% ของธาตุทั้งหมด
ตามลําดับ
การใชประโยชนของโลหะทองแดง
โลหะทองแดงมีคุณสมบัติเดนมากมายโดยเฉพาะการนําไฟฟาและการนําความรอน
ที่สูง มีความตานทานการกัดกรอน สามารถแปรรูปดวยวิธีตางๆ ไดงาย นอกจากนี้ยังมี ความ
แข็งแกรง และมีความตานทานความลาสูง ดังนั้นโลหะทองแดงจึงมีการนําไปใชประโยชน
อยางกวางขวางดังนี้
1) เนื่ อ งจากทองแดงเป น ตั ว นํ า ไฟฟ า ที่ ดี ก ารใช ง านส ว นใหญ จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมไฟฟา เชน ใชทําสายไฟ เคเบิล มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา ไดนาโม พัดลม ระบบ
ควบคุมในโรงงาน อุปกรณไฟฟา ระบบจายกําลัง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ
2) ดวยคุณสมบัติตานทานการกัดกรอนทองแดงจึงนํามาใชในการกอสราง
หลายอยาง เชน ทําหลังคา ทอน้ําและขอตอตางๆ ระบบใหความรอน และระบบปรับอากาศ
3) ใชทําเครื่องจักรกล เครื่องใชในบาน เนื่องจากขึ้นรูปงาย และเนื่องจาก
มีความสามารถตานทานการกัดกรอนของน้ําทะเลและมีการถายเทความรอนสูง จึงใชทํา
ทอวาลว ขอตอในโรงกลั่นน้ําจากน้ําทะเล อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และเครื่องมือกลอื่น ๆ
4) ใชในอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หัวจักรรถไฟ
อุปกรณสวิตซ และสัญญาณตาง ๆ
5) การใช ป ระโยชน ด า นอื่ น ๆ ของทองแดง เช น ใช ผ ลิ ต ยุ ท ธภั ณ ฑ ใช ใ น
อุตสาหกรรมเคมี เครื่องวัดตาง ๆ เครื่องประดับ เครื่องตกแตง เหรียญกษาปณ บรรจุภัณฑ
และใชผลิตโลหะผสม เชน ทองเหลือง และทองสัมฤทธิ์ เปนตน
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11. ทองคํา
ทองคํ า เป น โลหะชนิ ด แรกที่ มี ก ารนํ า มาใช ป ระโยชน เ มื่ อ ประมาณ 8,000 ป
มาแลว สัญลักษณทางเคมีของทองคํา คือ Au ซึ่งมาจากภาษาลาตินวา Aurum ที่มีความ
หมายถึง แสงสวางแหงรุงอรุณ ทองคําเปนแรที่ประกอบดวยธาตุชนิดเดียวหรือสามารถปรากฏ
พบในสภาพบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ (Native gold) จึงมีกระบวนการแยกสกัดของจากแร ที่ไม
ยุงยาก บางครั้งอาจพบกอนโลหะทองคําในธรรมชาติขนาดใหญซึ่งสามารถนําไปหลอม เพื่อใช
งานไดทันที ดวยจุดเดนดานสีสันที่สวยงาม มีความเหนียวสามารถดึงเปนเสนลวดหรือตีแผ
เปนแผนบาง ๆ ได ทําใหการใชประโยชนของทองคําจะเนนไปทางดานการผลิตเครื่องประดับ
ตาง ๆ
การใชประโยชนของโลหะทองคํา
ทองคํามีคุณสมบัตินําไฟฟาและนําความรอนไดดี มีความเหนียว สามารถขึ้นรูป
ไดงาย มีความตานทานการกัดกรอน และเปนธาตุเฉื่อยที่ไมทําปฏิกิริยากับสารใด ๆ ในอุณหภูมิ
ปกติ จึงทําใหทองมีความเงางามไมหมองอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ทองคํายังเปนธาตุที่หายาก
และมีความคงทนไมแปรสภาพแมเวลาจะผานไปนานเทาใด จึงถูกนํามาเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายเชิงพาณิชย และเปนปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรในการแสดงฐานะ ความ
มั่งคง รวมถึงใชเปนทุนสํารองสําหรับแตละประเทศในการเจรจาทําธุรกรรมตาง ๆ
นอกเหนือจากการใชงานหลักในการทําเครื่องประดับ และของตกแตงตาง ๆ แลว
โลหะทองคํา ยังมีการนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อีกมากมาย ดังนี้
1) ทองคําใชเปนสวนประกอบในลวดตัวนําของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อ
ใชในการเชื่อมตอกับระบบแผงวงจรควบคุมที่ทําหนาที่ประมวลผล หรือสงขอมูลในระบบสั่งงาน
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุปกรณที่ตองการความเร็วในการประมวลผลสูง
2) ใชเคลือบอุปกรณไฟฟาของดาวเทียมเพื่อปองกันรังสีคอสมิคและการเผาไหม
ของดวงอาทิตย เพราะทองคํามีคุณสมบัติการสะทอนแสงที่ดีและมีความทนทานตอการ
กัดกรอน
3) ใชในงานทันตกรรม เชน การทําครอบฟน และการทําฟนปลอม
4) ทองคําถูกนํามาใชผสมในไอออนของแสงเลเซอร เพื่อเปนตัวควบคุม
ปรับความชัดเจนของโฟกัสในการผาตัดเซลลมะเร็งดวยการยิงเลเซอร โดยจะเลือกทําลาย
เฉพาะเซลลมะเร็งและไมกอใหเกิดอันตรายกับรางกาย
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5) ใชเคลือบกระจกเครื่องบินในหองนักบิน เพื่อปองกันความรอนจากแสงอาทิตย
และชวยรักษาอุณหภูมิภายในหองนักบิน กําจัดเมฆหมอกที่อาจบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ของนักบิน
6) ในเครื่องตรวจวัดความชื้นใชทองคําเปนตัวเคลือบระบบตรวจวัดปริมาณของ
แกสคารบอน ไดออกไซดที่มีสวนสําคัญในการปองกันการเนาเสียของอาหาร เนื่องจากทอง
ไมทําปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศที่เปนสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
จําพวกเห็ดและรา
7) ทองใชเปนตัวเคลือบที่กระเปาะของเทอรโมมิเตอร เนื่องจากมีคุณสมบัติในการ
สะทอนความรอนไดดี ทําใหการวัดอุณหภูมิเปนไปอยางถูกตองแมนยํา
นอกจากนี้ ยังมีการใชตะกั่วในการทําหลอดบรรจุสีสําหรับงานศิลปะ ออกไซดของ
ตะกั่วใชสารออกซิไดซในการผลิตสียอม ไมขีดไฟ ยางเทียม กลั่นน้ํามัน กาว และใชเปนโลหะ
ถวงน้ําหนัก เปนตน
1.2 วัสดุประเภทพอลิเมอร(พลาสติก)
พอลิเมอร(พลาสติก) แตละประเภทแตกตางกันเนื่องจากมีหวงโซคารบอนที่
ตางกัน สามารถจําแนกออกเปน 10 ประเภท ดังนี้
1.2.1 พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE)
โดยทั่วไปแลว พอลิเอทิลีนมีสีขาวขุน โปรงแสง มีความลื่นมันในตัว
เมื่อสัมผัสจึงรูสึกลื่น หยุนตัวได ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมติดแมพิมพ มีความเหนียว ทนความรอน
ไดไมมากนัก ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี เปนฉนวนไฟฟา ใสสีผสมไดงาย มีความหนาแนน
ต่ํากวาน้ํา จึงลอยน้ําได เมื่อความหนาแนนสูงขึ้น จะทําใหมีความแข็ง และความเหนียวเพิ่มขึ้น
อุณหภูมิหลอมตัวสูงขึ้น และอัตราการคายกาซเพิ่มขึ้น เมื่อความหนาแนนลดลง จะทําใหอัตรา
การเสื่อมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กลาวคือ ผิวจะแตกรานไดงายขึ้น
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ผลิตภัณฑที่ทําดวยพอลิเอทิลีน
ผลิตภัณฑที่สําคัญ ไดแก ขวดใสสาร เคมี ขวดใสน้ํา ลังหรือกลองบรรจุสินคา
ภาชนะตางๆ เครื่องเลนของเด็ก ถุงเย็น ถาดทําน้ําแข็ง ชิ้นสวนของแบตเตอรี่ ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ฉนวนไฟฟา ถุงใสของ แผนฟลมสําหรับหอของ โตะและเกาอี้

ภาพที่ 2.1 ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิเอทิลีน
ที่มา : http://www.gacner.com/

1.2.2 พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP)
พอลิโพรไพลีน มีลักษณะขาวขุน ทึบแสงกวาพอลิเอทิลีน มีความ
หนาแนนในชวง 0.890 – 0.905 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ดวยเหตุนี้ จึงสามารถลอยน้ําได
เชนเดียวกันกับพอลิเอทิลีน ลักษณะอื่น ๆ คลายกับพอลิเอทิลีน
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิโพรไพลีน
ผลิตภัณฑที่พบเสมอคือ กลองเครื่องมือ กระเปา ปกแฟมเอกสาร กลอง
และตลับเครื่องสําอาง กลองบรรจุอาหาร อุปกรณของรถยนต เครื่องใชในครัวเรือน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางการแพทย วัสดุบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม ขวดใสสารเคมี กระปอง
น้ํามันเครื่อง กระสอบขาวและถุงบรรจุปุย

ภาพที่ 2.2 ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิโพรไพลีน
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th
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1.2.3 พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride: PVC)
พอลิไวนิลคลอไรด เปนพอลิเมอรที่สําคัญที่สุดในกลุมไวนิลดวยกัน มัก
เรียกกัน ทั่วไปวา พีวีซี เนื้อพีวีซีมักมีลักษณะขุนทึบ แตก็สามารถผลิตออกมาใหมีสีสันไดทุกสี
เปนฉนวนไฟฟาอยางดี ตัวมันเองเปนสารที่ทําใหไฟดับจึงไมติดไฟ มีลักษณะทั้งที่เปนของแข็ง
คงรูป และออนนุมเหนียว เรซินมีทั้งที่เปนเม็ดแข็ง หรือออนนุม และเปนผง จึงสามารถนําไปใช
งานไดอยางกวางขวาง
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิไวนิลคลอไรด
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั่ ว ไป ได แ ก หนั ง เที ย ม ซึ่ ง มี ค วามอ อ นนุ ม กว า หนั ง แท
สําหรับหุมเบาะเกาอี้หรือปูโตะ เคลือบกระดาษและผา กระเปาถือ ของสตรี กระเปาเดินทาง
กระเปาใสสตางค รองเทา เข็มขัด หุมสายไฟฟา สายเคเบิล หุมดามเครื่องมือ หุมลวดเหล็ก
ทอน้ํา ทอรอยสายไฟฟา อางน้ํา ประตู หนาตาง
1.2.4 พอลิไวนิลอะซิเตต (Polyvinyl acetate: PVA)
เปนพอลิเมอรที่มีแขนงหนาแนน มีลักษณะโมเลกุลแบบอะแทกติก ไมมี
ความเป น ผลึก จึ ง มีลั ก ษณะอ อ นนิ่ ม มากจนเปน ของเหลวขน หนื ด สี ขุ นขาว เมื่ อ แหง จะใส
เนื่องจากความออนนิ่ม จนมีลักษณะเปนของเหลวขนหนืด จึงไมสามารถหลอขึ้นรูปดวยวิธี
แมพิมพใด ๆ ได
การใชงาน
พอลิเมอรชนิดนี้ใชทํากาวในรูปของอีมัลชัน สําหรับติดไม กระดาษ ผา
และหนังเทียม มักเรียกกาวชนิดนี้วา "กาวลาเท็กซ" ใชเปนสารเหนียวในหมากฝรั่ง ทําสี และ
เคลือบหลอดไฟแว็บ สําหรับถายรูปในสมัยกอน
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1.2.5 พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS)
เปนพอลิเมอรเกาแกที่รูจักกันมานานแลว โดยทั่วไปสไตรีนพอลิเมอร จะ
มีความแข็ง เปราะแตกรานไดงาย แตสามารถทําใหเหนียวขึ้นได โดยการเติมยางสังเคราะห
บิวทาไดอีนลงไป ซึ่งเรียกวา สไตรีนทนแรงอัดสูง การใชสไตรีน เปนโคพอลิเมอร (พอลิเมอร
ที่ประกอบดวยมอนอเมอร 2 ชนิด) เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และสมบัติของพอลิเมอรอื่นใหดีขึ้น
เมื่อรวมตัวกับพอลิเมอรอื่นจะทําใหมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป เชน มีความเหนียว และความแข็ง
เพิ่มขึ้น ทนความรอนเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจุดหลอมตัวสูงขึ้น พอลิสไตรีนบริสุทธิ์มีลักษณะใสคลาย
กระจก ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตพอลิสไตรีนใหมีคุณภาพดีขึ้น
มีความเปนผลึกใส แข็ง และขึ้นรูปไดงาย พอลิสไตรีนเปนพอลิเมอรที่มีอุณหภูมิ หลอมเหลว
เปนชวงกวาง ทําใหงายตอการหลอขึ้นรูปดวยแมพิมพ สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิ และความดัน
ของเครื่องจักรไดงาย พอลิสไตรีนเปนพอลิเมอรที่มีน้ําหนักเบา ราคายอมเยา
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิสไตรีน
พอลิสไตรีนเรซิน มีลักษณะเปนเม็ด เปนผง และเปนของเหลว เหมาะ
สําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยวิธีตาง ๆ ผลิตภัณฑทั่วไป ไดแก ถวยจาน แกวน้ํา ชอนสอมที่ใช
แลวทิ้ง กลองบรรจุอาหาร และผลไม ไมบรรทัด อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของเลน ดามลูกอม
ขนมเด็ก ขวดหรือกระปุกใสยาเฟอรนิเจอรบางอยาง ชิ้นสวนในตูเย็น โฟมกันแตก สําหรับบรรจุ
ภัณฑ และฉนวนความรอน

ภาพที่ 2.3 ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิสไตรีน
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/
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1.2.6 พอลิอะคริเลต (Polyacrylate)
พอลิอะคริเลต มักเรียกกันทั่วไปวา อะคริลิก เปนพอลิเมอรที่ไดจาก
ผลิตภั ณฑป โตรเลีย ม สามารถผลิตไดจากมอนอเมอร หลายชนิ ด พลาสติกประเภทนี้ ที่เป น
พื้นฐาน ไดแก เมทิลเมทาคริเลต (Methyl methacry late) พอลิอะคริเลต เปนพลาสติกที่มี
โครงสรางเสนสายเปนแบบ อะแทกติก (Atactic) กลาวคือ โมเลกุลมีกิ่งหรือแขนงไมแนนอน
สั้นบางยาวบาง มีความโปรงใสมาก (แสงผานไดประมาณรอยละ 92) จึงเปนวัสดุมาตรฐานที่ใช
ผลิตชิ้นสวนรถยนต เชน เลนสและฝาครอบไฟทาย
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิอะคริเลต
อาจนําพอลิอะคริเลตมาใชแทนกระจกทั้งใสและเปนสีชา ผลิตภัณฑ
อื่น ๆ ไดแก กลองพลาสติก กระจกกันลมสําหรับเรือเร็ว กระจกบังลมสําหรับหมวกนิรภัย
ชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกส เสนใยนําแสง (Fiber optics) กระจกโคมไฟรถยนต แผนปายและ
ปายโฆษณา
1.2.7 พอลิคารบอเนต (Polycarbonate)
พอลิคารบอเนตเปนพลาสติกที่มีความโปรงใส และแข็งมาก ตานทาน
การขีดขวนไดดี จึงมักใชทําผลิตภัณฑแทนแกวหรือกระจก
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิคารบอเนต
ลักษณะของเรซินมีทั้งเปนเม็ดใส เปนผง และเปนแผน เหมาะสําหรับ
การขึ้นรูปดวยแมพิมพ เชน การฉีดเขาแมพิมพ หรือเอกซทรูชัน ใชทําโคมไฟฟา กระจกเลนส
โคมไฟหนาของรถยนต กระจกแวนตาภาชนะ และขวดพลาสติก ใบพัดเรือ และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
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1.2.8 ไนลอน (Nylon)
ไนลอนเปนพอลิเมอรที่มีมานาน คนไทยมักรูจักไนลอนในรูปของ
เสื้อผา และเชือกไนลอน ผลิตภัณฑไนลอนที่นิยมใชแพรหลาย มีหลายชนิด เชน ไนลอน 4
ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 10 และไนลอน 11 เปนตน
ผลิตภัณฑที่ทําจากไนลอน
เนื่องจากไนลอนมีสมบัติที่ดี ในดานความเหนียว และมีผิวลื่น จึงมัก
ใชทําเฟองเกียรแทนโลหะ เพื่อลดการใชสารหลอลื่น ทําเสนใยที่มีเสนละเอียดมาก สําหรับทอ
เปนผ า และผลิตเครื่อ งนุง หม ลักษณะของเรซิน มีทั้ง ที่เป นเม็ด แผ น แทง และทออี กดว ย
ผลิตภัณฑจากไนลอนที่พบเห็นไดทั่วไป ไดแก เครื่องมือชาง ฝาครอบไฟฟา ภายในรถยนต
อุปกรณไฟฟา รอก และเชือกราวมาน อวน แห หวี เฟองเกียร ลูกปนในเครื่องจักรกลที่ไมตอง
ใชน้ํามันหลอลื่น ผาไนลอน และใบเรือ
1.2.9 พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene : PTFE)
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (พีทีเอฟอี) เปนพลาสติกชนิดพิเศษที่รูจัก
กันดีชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในดานความทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี และทน
ความรอน สูง สีขาวขุน ผิวมีความลื่นมัน ไมตองการสารหลอลื่น เนื่องจากมีความทนทานตอ
ความรอนสูงมาก จึงทําใหกระบวนการขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ ตองใชความรอนสูง และมีความ
ยุงยากกวาพลาสติกชนิดอื่น
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
ลักษณะของเรซินเปนของเหลว เปนเม็ด และเปนผง ใชเคลือบดาม
เครื่องมือชาง เคลือบภายในหมอและกระทะทําใหไมตองใชน้ํามัน หุมสายไฟฟา แหวนลูกสูบ
ของเครื่องยนต ลูกปนที่ใชในเครื่องจักรกลที่ไมตองการสารหลอลื่น ภาชนะและอุปกรณที่ใช
ในการทดลองทางเคมี เชน หลอดทดลอง บีกเกอร ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชผสมกับน้ํามันหลอลื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหลอลื่นอีกดวย

ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑที่ทําจาก
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/
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1.2.10 ฟนอลฟอรมาลดีไฮด (Phenol Formaldehyde : Bakelite)
ฟนอลฟอรมาลดีไฮด หรือเบกาไลต เปนพลาสติกประเภท
เทอรโมเซ็ตชนิดแรก ที่รูจักมานาน มีสีน้ําตาลคลายขนมปง มีความแข็ง และอยูตัว เรซินชนิดนี้
มีทั้งที่เปนของเหลวใส เหมาะสําหรับหลอในพิมพ และแบบที่เปนผงสําหรับการขึ้นรูปดวย
แมพิมพ ซึ่งชนิดหลังนี้ มีสีน้ําตาลดําเพียงอยางเดียว
ผลิตภัณฑที่ทําจากฟนอลฟอรมาลดีไฮด
ใชทําปลอกหุมขดลวดทองแดงรถยนต แกนคอยลในเครื่องรับวิทยุ
และโทรทัศน เปลือกเครื่องโทรศัพทสมัยโบราณ ดามเครื่องมือชาง หูหมอ หูกระทะ ดามมีด
ลูกบิลเลียด แผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส กาว สารเคลือบผิว ตลอดจนใชเปนสารเติม
แตงในอุตสาหกรรมยาง
1.3 วัสดุประเภทเซรามิกส
ผลิตภัณฑเซรามิกสที่พบหรือใชในชีวิตประจําวันมีมากมายหลายชนิด ตัวอยาง
ผลิตภัณฑเซรามิกสตามลักษณะการใชงาน ไดแก
1) ผลิตภัณฑเซรามิกสที่ใชเปนภาชนะรองรับหรือปรุงอาหาร เชน ถวย ชาม
2) ผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ เชน โถสวม อางลางหนา ที่วางสบู
3) ผลิตภัณฑกระเบื้อง เชน กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องกรุฝาผนัง
4) ผลิตภัณฑที่ใชงานดานไฟฟา เชน กลองฟวส ฐานและมือจับสะพานไฟฟา
5) ผลิตภัณฑที่ใชเปนวัสดุทนไฟ เชน อิฐฉนวนทนไฟ
6) ผลิตภัณฑแกว เชน แกว กระจก
การใชผลิตภัณฑเซรามิกส ควรคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต เชน สารตะกั่วที่ใชเปนตัวชวยลดอุณหภูมิการหลอม
ละลายและเคลือบใหมีสีสดใส ถาน้ําเคลือบยึดติดกับผิวเนื้อดินปนไมดี สารตะกั่วที่เคลือบ
อาจหลุดกะเทาะออกมาได ซึ่งเปนอันตรายตอการบริโภค นอกจากนี้การนําผลิตภัณฑดังกลาว
ไปใสอาหารที่เปนกรดหรือเบส จะทําใหสารตะกั่วที่เคลือบอยูละลายปนมากับอาหารได
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ภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑเซรามิกส มีหลากหลายรูปแบบ และสีสัน
ที่มา : http://fieldtrip.ipst.ac.th

เซรามิกส (ceramic) มีความหมายวา ความรอน คําจํากัดความของคําวา
เซรามิกส คือ วัสดุที่เกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย (inorganic) ที่อุณหภูมิสูง และ
สํา หรั บ คํ าจํ า กั ด ความตาม ASTM คือ วั ส ดุ ที่เริ่ ม ต น จากสารอนิ นทรี ย มาประกอบกั น
เกิดปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิสูง สงผลใหอนุภาคของวัสดุเกิดการรวมชิดติดกันจนเกิดเปนอนุภาค
ขนาดเปลี่ยนไปหรือเกิดเฟสใหมขึ้น และทําใหโครงสรางผลึกเปลี่ยนไปจากเดิม
เมื่อกลาวถึงคําวา เซรามิกส มักจะนึกถึงผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ไดแก ถวยกาแฟ จานชาม เหยือก ผลิตภัณฑ
ประเภทสุขภัณฑ อางลางหนา ที่ใสสบู แกวน้ํา กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง กระเบื้องหลังคา
เซรามิกส โอง กระถาง และของตกแตงตาง ๆ แตในความเปนจริง ปจจุบันผลิตภัณฑเซรามิกส
มี ม ากกว า ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น ซึ่ ง ทุ ก คนอาจไม คิ ด ว า สิ่ ง ของที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น
อุปกรณอิเลคโทรนิคตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน วิทยุ รถยนต อุปกรณในเครื่องจักร
ตาง ๆ อุปกรณทางดานการแพทย กระดูกเทียม ฟนปลอม จะมีสวนที่เปนเซรามิกสประกอบอยู
ดวยทั้งสิ้น
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เซรามิกสแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
1. เซรามิกสแบบดั้งเดิม (Traditional ceramics) ไดแก ถวย จานชาม
สุขภัณฑ ลูกถวยไฟฟา กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง กระเบื้องหลังคา วัสดุทนไฟ แผนรองเผาในเตา
อิฐกอสราง กระถางตนไม โอง กระจกและแกว ปูนซีเมนต ยิปซั่ม ปูนปลาสเตอร เปนตนซึ่งทํา
มาจากวัสดุหลักคือดินดํา ดินขาว ดินแดง หินฟนมา ทราย หินปูน หินผุ ควอตซ และแรอื่น ๆ
การแบงชนิดของเนื้อดินสําหรับเซรามิกสแบบดั้งเดิม
1.1 เซรามิกสแบบพอรซเลน (Porcelain) เปนผลิตภัณฑที่ตองเผาที่อุณหภูมิสูง
มากกวา 1250 °c มีความแข็งแรงสูงมาก มีการดูดซึมน้ําต่ํามาก ยกตัวอยางเชน ลูกถวยไฟฟา,
กระเบื้องแกรนิต, ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร, สุขภัณฑ
1.2 เซรามิกสแบบสโตนแวร (Stone ware) เปนผลิตภัณฑที่ใชอุณหภูมิเผาปาน
กลางประมาณ 1150 - 1200 °c มีความแข็งแรงต่ํากวาพวก porcelain มีการดูดซึมน้ําอยู
ในชวง 3 - 5 % ตัวอยางเชน กระเบื้องปูพื้น, ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร
1.3 เซรามิกสแบบโบนไชนา (Bone china) เปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของเถา
กระดูก ทําใหผลิตภัณฑมีความโปรงแสง ความแข็งแรงปานกลาง การดูดซึมน้ําต่ํา
1.4 เซรามิกสแบบเอิรทเทนแวร (Earthen ware) เปนผลิตภัณฑที่ใชอุณหภูมิ
ในการเผาไมสูงมาก อยูในชวง 900 - 1100 °c มีความแข็งแรงต่ํา การดูดซึมน้ําสูง 10 - 20%
ตัวอยางเชน กระเบื้องบุผนัง, กระเบื้องหลังคา, ตุกตาและของตกแตง กระถางเทอรราคอตตา
2. เซรามิกสสมัยใหม (Fine ceramics) คือเซรามิกสที่ตองใชวัตถุดิบที่ผาน
กระบวนการมาแล ว เพื่ อ ให มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง ได รั บ การควบคุ ม องค ป ระกอบทางเคมี แ ละ
โครงสรางจุลภาค (microstructure) อยางแมนยํา โดยเซรามิกสสมัยใหมอาจแบงไดเปน 3
กลุมใหญ ๆ ไดแก เซรามิกสสําหรับงานโครงสราง, อิเล็กโทรเซรามิกส และเซรามิกสสําหรับ
งานทางดานการแพทย
2.1 เซรามิกสสําหรับงานโครงสราง (Structural ceramics) ซึ่งเปนกลุมที่ใช
ในงานที่ตองการสมบัติทางกลที่ดีที่อุณหภูมิสูง ทนตอการสึกหรอและการกัดกรอนไดดี ทนตอ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันไดดี เปนฉนวนความรอน ตัวอยางเซรามิกสสําหรับงาน
โครงสราง เชน ซิลิคอนคารไบด (silicon carbide, SiC) สําหรับใชทําวัสดุสําหรับตัดแตงหัวพน
ไฟ (Burner) ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน ปลอกนําวาลว (valve guide) และซีลที่ทนแรงดันสูง
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(Mechanical seal) ซิลิคอนไนไตรด (silicon nitride, Si3N4) สําหรับใชทําชิ้นสวนเครื่องยนต
กลไก เชน ลูกปน (bearing ball) วาลว (valve) สลักลูกสูบ (piston pin) เบรคสําหรับรถยนต
ที่เปน Exotic car และ ใบพัดของเทอรโบชารจเจอร (turbocharger rotor blade) และ
อะลูมินัมไนไตรด (Aluminum Nitride, AlN) สําหรับใชทําแผนรองวงจรสําหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน กรรไกรและมีดเซรามิกสที่ทําดวยเซอรโคเนีย (ZrO2) ซึ่งเปนมีด
เซรามิกสที่มีความคมมาก และไมตองลับเนื่องจากเซอรโคเนียมีความแข็งสูงและไมสึกกรอนงาย
จึงไมทําใหมีดทื่อ
เซรามิ ก ส สํ า หรั บ งานโครงสร า งอี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง คื อ ผิ ว ของยานกระสวยอวกาศ
(space shuttle) ในตอนที่ยานเขามาจากอวกาศเขาสูบรรยากาศของโลกนั้นจะเกิดการเสียดสี
กับบรรยากาศของโลกทําใหมีอุณหภูมิสูงมากซึ่งมากกวา 2000 °c โครงสรางลําตัวของยาน
ภายในนั้นจริงๆ แลวทําจากโลหะผสมซึ่งทนความรอนไดไมเกิน 800 °c แตผิวของยานนั้นปู
ดวยแผนกระเบื้องเซรามิกสเล็ก ๆ ซึ่งทนความรอนสูงจํานวนมาก ตัวอยางวัสดุที่ใชทําแผน
เซรามิ ก ส ดั ง กล า ว เช น เส น ใยซิ ลิ ก าอะมอร ฟ ส ความบริ สุ ท ธิ์ สู ง มาก (very-high-purity
amorphous silica fibers) และแผนกระเบื้องเล็ก ๆ ที่ทําดวยเซอรโคเนีย ทําใหทนอุณหภูมิสูง
ไดและอีกตัวอยางหนึ่งที่อยูใกลตัว สําหรับผูที่ใชรถยนต คือ ที่ทอไอเสียรถยนตจะมีเซรามิกส
ชนิดหนึ่งที่เรียกวา แคตาไลติกคอนเวอรเตอร (Catalytic converter) ชวยทําหนาที่เปลี่ยนกาซ
ตาง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมของเครื่องยนตที่เปนพิษตอมนุษยใหเปนสารที่ไมเปนพิษ
เชน เปลี่ยนคารบอนมอนออกไซด (CO) ใหอยูในรูปของคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน
วั ส ดุ ที่ ใ ช ทํ า แคตาไลติ ก คอนเวอร เ ตอร จ ะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถทนการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลันไดเปนอยางดี ซึ่งหมายถึงจะตองมีคาสัมประสิทธิ์การ
ขยายตัว เนื่ องจากความรอนอยูในเกณฑที่ต่ํามาก ซึ่งวัสดุที่นิยมนํามาใชก็คือ คอรเดียไรท
นั่นเอง โดยแคตาไลติกคอนเวอรเตอรนั้นจะใชคอรเดียไรทมาขึ้นรูปโดยการ Extrude เปนรังผึ้ง
(Honey comb) เพื่อใหมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนกาซไดดี
2.2 อิเล็กโทรเซรามิกส (Electro ceramics) ซึ่งเปนกลุมที่ใชสมบัติทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก แสง เปนหลัก อิเล็กโทรเซรามิกสนั้นเปนกลุมเซรามิกสที่มีมากมาย
หลายชนิด และ ครอบคลุมสมบัติดานตาง ๆ หลายอยางไดแก ไฟฟา แมเหล็ก แสง และความ
รอน เปนตน ตัวอยางเชนไดอิเล็กทริกเซรามิกส (dielectric ceramics) เชน แบเรียมไททาเนต
(barium titanate, BaTiO3) สําหรับใชทําตัวเก็บประจุไฟฟา เพียโซอิเลคทริคเซรามิค
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(piezoelectric ceramics) ซึ่งเปนเซรามิกสที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานกลพลังงานไฟฟา
กลับไปมาได (“piezo” มาจากภาษากรีก แปลวา กด (press)) วัสดุนี้เมื่อใหแรงกลเขาไป
จะสามารถเปลี่ยนแรงกลเปนพลังงานไฟฟาไดหรือในทางกลับกันสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
ใหเปนพลังงานกลได ตัวอยางเชน เลดเซอรโคเนตไททาเนต (lead zirconate titanate,
Pb(Zr,Ti)O3) สําหรับใชทําทรานดิวเซอร (transducer) ชุดโหลดเซลสสําหรับเครื่องชั่งขนาด
ใหญ ตัวจุดเตาแกส (gas ignitor) หรือที่ใกลตัวเราก็คือการดวันเกิดที่เมื่อเปดแลวมีเสียงเพลง
ดังขึ้นก็อาศัยหลักการของเพียโซอิเลคทริคนั่นเอง นอกจากนี้อิเล็กโทรเซรามิกสยังมีเซรามิกส
แมเหล็ก (magnetic ceramics) เชน เฟอรไรต (ferrite, Fe3O4) ซึ่งใชเปนวัสดุบันทึกขอมูล
เปนตน
2.3 เซรามิกสสําหรับงานทางดานการแพทย พวกกระดูกเทียม ฟนปลอม ขอตอ
เทียม ตัวอยางเชน วัสดุที่เรียกวา ไฮดรอกซีอาพาไทต ซึ่งทํามาจากกระดูกวัว กระดูกควายที่
ผานการเผาแบบ Calcine เพื่อไลสารอินทรียภายในและนํามาขึ้นรูปเปนชิ้นกระดูกและนําไป
เผาแบบ Sinter อีกครั้งหนึ่ง
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เรื่องที่ 2 มลพิษจากการผลิตและการใชงาน
มลพิษจากการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ พอลิเมอร และเซรามิกสส จัดเปนอุตสาหกรรม
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญของประเทศ เนื่องจากโลหะ พอลิเมอร และ
เซรามิกส เปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่สําคัญ ทั้งมลพิษ
ทางอากาศ กากของเสียและน้ําเสีย ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ได หากมีการจัดการไมเหมาะสม
2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษจากการผลิต
1) กระบวนการหลอมและเกิดมลพิษ
กระบวนการหลอม เปนการนําวัตถุดิบทั้งในรูปวัสดุใหมและเศษวัสดุที่ใช
แลวมาใหความรอนเพื่อใหหลอมละลาย และทําการปรับปรุงคุณภาพดวยสารตาง ๆ มลพิษ
หลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอม คือ ฝุนควัน ไอโลหะ และกาซพิษตาง ๆ
2) กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ
กระบวนการหลอ สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การหลอโดยใชเครื่องหลอ
แบบตอเนื่อง และการหลอในแมแบบชนิดตาง ๆ
ในการหลอชิ้นงานในแมแบบ วัสดุเหลวจะถูกเทใสในแมแบบ แลวปลอย
ใหแข็งตัวระยะหนึ่ง จากนั้นรื้อแบบแยกออกเอาชิ้นงานออกแบบหลอ แลวเอาไปทําความ
สะอาดตกแตงชิ้นงานใหไดคุณภาพตามตองการ
มลพิษหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอทั้งสองลักษณะจะเกิดขึ้น
ในระหวางการหลอ แตสําหรับการหลอโลหะบางชนิดจะเกิดมลพิษในระหวางการทําแมแบบ
ไสแบบและการนําชิ้นงานออกจากแบบหลอ ซึ่งควรมีการจัดการอยางเหมาะสมเชนเดียวกัน
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3) กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ
การรีดมักใชอุตสาหกรรมโลหะ เปนการนําแทงโลหะผานการรีดลดขนาด
ที่วางตอกันหลายชุดจนไดขนาดตามตองการ ซึ่งการรีดโลหะมีทั้งการรีดรอนและรีดเย็นขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑที่ตองการ
มลพิษที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในกระบวนการรีดรอนคือ ฝุนควัน ไอโลหะ กาซ
พิษ และน้ําเสีย
4) กระบวนการสนับสนุนการผลิตและเกิดมลพิษ
ระบบสนับสนุนการผลิตที่สําคัญระบบหนึ่งคือ ระบบหลอเย็น ซึ่งหากระบบ
หลอเย็นเกิดขัดของ กระบวนการผลิตบางสวนอาจหยุดการผลิตลง ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย
กับโรงงานได
มลพิษที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในกระบวนสนับสนุนการผลิตคือมลพิษทางอากาศ
และน้ําเสียจากน้ําหลอเย็น ซึ่งอาจใชเพียงครั้งเดียวแลวระบายทิ้ง
2.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษจากการใชงาน
1) จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ความตองการ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ก็มากขึ้น ไมวาจะอยูในรูปของสินคา
เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน ดังนั้น จํานวนวัสดุที่ใชแลวจึงเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อย ๆ
2) คนทั่วไปไมมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการกับเศษวัสดุที่ใชแลว
สวนใหญมักจัดการกับเศษวัสดุดวยวิธีการเผาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษทางอากาศ
3) ความมักงายและขาดจิตสํานึก ไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เชน การทิ้ง
เศษวัสดุใชแลวลงแมน้ําลําคลอง เปนสาเหตุใหเกิดน้ําเสีย
4) การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน เชน การผลิตสินคาที่มีกระดาษ
หรือพลาสติกหุมหลายชั้น การซื้อสินคาโดยหอแยกและใสถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหเศษวัสดุใช
แลวมีปริมาณมากขึ้น

45

เรื่องที่ 3 ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและ ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยเปนอยางมาก ทั้งภายในบาน และภายนอกบาน เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน การคมนาคม การสื่อสาร การแพทย การเกษตร และ
การอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีชวยพัฒนาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกมนุษย อยางไรก็ตาม แมเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทตอมนุษย แต
หลายครั้งเทคโนโลยีเหลานั้นก็สงผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ไดแก
3.1 ดานสุขภาพ
มลพิษในอากาศ (air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษ
เจือปนอยูในปริมาณ และเปนระยะเวลา ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
สารมลพิษดังกลาว อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย อาจอยู
ในรูปของกาซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได สารมลพิษในอากาศที่สําคัญ และมี
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ได แ ก ฝุ น ละออง สารตะกั่ ว ก า ซคาร บ อนมอนอกไซด ก า ซ
ซัลเฟอรไดออกไซด กาซออกไซดของไนโตรเจน กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย เปนตน
มลพิษในอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
1. ฝุนละออง เปนมลพิษในอากาศที่เปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานคร และ
ชุมชนขนาดใหญ จากการ วิจัยพบวาฝุนละอองที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ เปนฝุนละออง
ขนาดเล็ก ที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยฝุนละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเขาไปในระบบ
ทางเดินหายใจผานโพรงจมูกเขาไปถึงถุงลมในปอด ทําใหเกิดการอักเสบ และการระคายเคือง
เรื้อรัง และฝุนละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุนละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของกาซบางชนิด
เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจนเขาไปในอนุภาคของฝุน โดยกอใหเกิดการแพ
และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได
2. สารตะกั่ว มีฤทธิ์ทําลายระบบประสาท และมีผลตอกระบวนการรับรู
และการพัฒนาสติปญญาของมนุษย
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3. กาซคารบอนมอนอกไซด มีความสามารถในการละลายในเลือดไดดีกวา
ออกซิเจนถึง 200 - 250 เทา เมื่อหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะไปแยงจับกับฮีโมโกลบิน
ในเลือด เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน ทําใหความสามารถของเลือดในการเปนตัวนําออกซิเจน
จากปอดไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ลดลง ทําใหเลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ในรางกาย
และหัวใจทํางานหนักขึ้น หากมนุษย ไดรับกาซนี้ในปริมาณมาก จะทําใหรางกายเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจน และจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเยื่อบุตา ทําใหเกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และตา
เมื่อหายใจเอากาซชนิดนี้เขาไป จะทําใหกาซละลายในของเหลวในระบบทางเดินหายใจ เกิด
เปนกรดซัลฟวริก ซึ่งจะกัดกรอนเยื่อบุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หากไดรับเปนเวลา
นาน ๆ จะทําใหเปนโรคจมูก และหลอดลมอักเสบเรื้อรังได
5. กาซออกไซดของไนโตรเจน เนื่องจากจมูกเปนสวนตนของระบบทางเดิน
หายใจ เมื่อผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ มีอาการคัดจมูก จะทําใหเกิดปญหาการอุดกั้นทาง
เดินหายใจขณะหลับได อาจเปนมากถึงเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับตามมาได นอกจากนั้น
การที่ลมวิ่งผานชองจมูกที่แคบ อาจทําใหมีเสียงดังได
6. กาซโอโซน มีฤทธิ์กัดกรอน กอใหเกิดการระคายเคืองตา และเยื่อบุระบบ
ทางเดินหายใจ เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก และปอด ทําใหความสามารถของปอดในการรับ
กาซออกซิเจนลดลง อาจเกิดโรคหืด โดยเฉพาะในเด็ก และมีอาการเหนื่อยงาย และเร็ว
ในคนชรา และคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง หรือโรคหืด จะมีอาการมากขึ้นกวาเดิม
7. สารอินทรียระเหยงาย มีผลโดยตรงตอระบบทางเดินหายใจ โดยทําใหเกิด
การอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง นอกจากนี้สารบางชนิดเปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุ
และเสี่ยงตอการกอมะเร็ง เชน อะโรเมติก ไฮโดรคารบอน (polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)
เบนซีนและไดออกซิน เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
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มลพิษในอากาศกับโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจ
โรคภูมิแพ เปนโรคที่พบบอย โดยมีอุบัติการณรอยละ 30-40 ทั่วโลก ซึ่งมี
ผูปวยถึง 400 ลานคนที่เปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ และมีผูปวยถึง 300 ลาน
คนที่เปนโรคหืด อุบัติการณของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ ในประเทศไทยพบวา มีผูปวยผูใหญถึง
รอยละ 20 และมีผูปวยเด็กถึงรอยละ 40 ขณะที่อุบัติการณของโรคหืดมีประมาณรอยละ 10
ดังนั้นจะมีผูปวย 10 - 15 ลานคนในประเทศไทย ที่ปวยเปนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และจะมี
ผูปวย 3 - 5 ลานคน ที่เปนโรคหืด
อุบัติการณของโรคภูมิแพทั้ง 2 ชนิดนี้นี้มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ ที่มีมลพิษในอากาศเพิ่มขึ้น เชื่อวาการที่มีปริมาณของมลพิษ และสารระคายเคือง
ในอากาศมากขึ้น และประชากรสัมผัสกับสารดังกลาวในอากาศมากขึ้น ทําใหพบผูปวยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเยื่อบุจมูกของผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และเยื่อบุหลอดลมของผูปวยโรคหืดมีความ
ไวตอการกระตุนมากผิดปกติ ทั้งสารกอภูมิแพ และสารที่ไมใชสารกอภูมิแพ มลพิษในอากาศ
ทั้ง 7 ชนิดดังกลาว จึงสามารถกระตุนใหผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ และโรคหืดมีอาการมาก
ขึ้นได
3.2 ผลกระทบตอระบบนิเวศ
ขยะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษของน้ํา มลพิษของดิน และมลพิษ
ของอากาศ เนื่องจากขยะสวนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไมนํามากําจัดใหถูกวิธี ปลอยทิ้งคาง
ไวในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหล
ลงสูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําเกิดเนาเสียได หากสารอันตรายซึมหรือไหลลงสูพื้นดิน หรือแหลง
น้ํา จะไปสะสมในหวงโซอาหาร เปนอันตรายตอสัตวน้ําและพืชผัก เมื่อเรานําไปบริโภคจะไดรับ
สารนั้นเขาสูรางกายเหมือนเรากินยาพิษเขาไปอยางชา ๆ
3.2.1 มลพิษดานสิ่งแวดลอม
ถ า มี ก ารเผาขยะมู ล ฝอยกลางแจ ง ทํ า ให เ กิ ด ควั น มี ส ารพิ ษ ทํ า ให
คุณภาพของอากาศเสีย สวนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากมลสาร
ที่มีอยูในขยะและพวกแกสหรือไอระเหย ที่สําคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเนาเปอย และ
สลายตัวของอินทรียสารเปนสวนใหญ
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3.2.2 ระบบนิเวศถูกทําลาย
มูลฝอยอันตรายบางอยาง เชน ไฟฉายหลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะหนัก
บรรจุในผลิตภัณฑ หากปนเปอนสูดินและน้ํา จะสงผลเสียตอระบบนิเวศ และหวงโซอาหาร
ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
3.2.3 ปญหาดินเสื่อมสภาพ
ขยะมูลฝอยและของเสียตาง ๆ ถาเราทิ้งลงในดินขยะสวนใหญจะ
สลายตัวใหสารประกอบ อินทรียและอนินทรียมากมายหลายชนิดดวยกัน แตก็มีขยะบางชนิด
ที่สลายตัวไดยาก เชน ผาฝาย หนัง พลาสติก โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยูเปนจํานวนมาก
แลวละลายไปตามน้ํา สะสมอยูในบริเวณใกลเคียง การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เปนแหลงผลิตของเสียที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปะปน
ทําใหดิ นบริเวณนั้ นมี โลหะหนัก สะสมอยูม าก โลหะหนั กที่ สํา คัญ ได แก ตะกั่ ว ปรอท และ
แคดเมียม ซึ่งจะมีผลกระทบมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถาขยะมีซาก
ถานไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนตมาก ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนัก
พวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนในดิน และสารอินทรีย
ในขยะมูลฝอยเมื่อมีการยอยสลาย จะทําใหเกิดสภาพความเปนกรดในดิน และเมื่อฝนตกมา
ชะกองขยะมูลฝอยจะ ทําใหน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปอนดินบริเวณรอบ ๆ ทําให
เกิดมลพิษของดินได การปนเปอนของดิน ยังเกิดจากการนํามูลฝอยไปฝงกลบ หรือการยักยอก
นําไปทิ้งทําใหของเสียอันตรายปนเปอนในดินนอกจากนั้นการเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก ก็สงผล
ตอสภาพของดิน เพราะสิ่งขับถายของสัตวที่นํามากองทับถมไว ทําใหเกิดจุลินทรียยอยสลายได
อนุมูลของไนเตรตและอนุมูลไนไตรต ถาอนุมูลดังกลาวนี้สะสมอยูจํานวนมากในดิน บริเวณนั้น
จะเกิดเปนพิษได ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยโดยทางออม โดยไดรับเขาไปในรูปของน้ําดื่มที่มี
สารพิษเจือปน โดยการรับประทานอาหาร พืชผักที่ปลูกในดินที่มีสารพิษสะสมอยู และยัง
สงผลกระทบตอคุณภาพดิน
3.2.4 ปญหามลพิษทางน้ํา
ขยะมูลฝอยอินทรีย จํานวนมากถาถูกทิ้งลงสูแมน้ําลําคลอง จะถูกจุลินทรียในน้ํายอยสลายโดย
ใชออกซิเจน ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง และสงผลใหเกิดน้ําเนาเสีย
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3.3 ผลเสียหายดานเศรษฐกิจและสังคม
3.3.1 เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
สารอันตรายบางชนิดนอกจากทําใหเกิดโรค ตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลแลว อาจทําใหเกิดไฟไหม เกิดการกัดกรอนเสียหายของวัสดุ เกิดความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม ทําใหตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยสิน
อีกดวย
3.3.2 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ยอมตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
จัดการเพื่อใหไดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมวาจะเปนน้ําเสีย อากาศ
เสีย ดินปนเปอนเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
3.3.3 ทําใหขาดความสงางาม
การเก็บขนและกําจัดที่ดีจะชวยใหชุมชนเกิดความสวยงาม มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยอันสอแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไมดี
ไมหมด กําจัดไมดี ยอมกอใหเกิดความไมนาดู ขาดความสวยงาม บานเมืองสกปรก และความ
ไมเปนระเบียบ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว

กิจกรรมทายหนวยที่ 2
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 2 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ครูผูสอนกําหนด

50

หนวยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
สาระสําคัญ

การคัดแยกวัสดุที่ใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตนทาง
ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตองจัดให
มีระบบการคัดแยกวัสดุที่ใชแลว ประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ
รวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใชแลว
เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุที่ใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษวัสดุ เพื่อ
ลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช รียูส (Reuse) คือ
การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle) คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณ
เศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได
นําความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไปใชได
อธิบายหลัก 3R ในการจัดการวัสดุและแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมได
นําความรูเรื่องหลัก 3R ไปใชในการจัดการวัสดุได
อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละประเภทได
นําความรูเรื่องการรีไซเคิลวัสดุแตละประเภทไปใชได

ขอบขายเนื้อหา
1. การคัดแยกวัสดุที่ใชแลว
2. การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิล
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หนวยที่ 3

การคัดแยกและการรีไซเคิล
เรื่องที่ 1 การคัดแยกวัสดุที่ใชแลว
ในการจัดการวัสดุที่ใชแลวแบบครบวงจร จําเปนตองจัดใหมีระบบการคัดแยกวัสดุ
ที่ใ ช แ ล ว ประเภทต าง ๆ ตามแต ลั ก ษณะองค ป ระกอบโดยมีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ ากลั บ ไปใช
ประโยชน ใ หม สามารถดํ า เนิ น การได ตั้ ง แต แ หล ง กํ า เนิ ด โดยจั ด วางภาชนะให เ หมาะสม
ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบ
การคัดแยกวัสดุที่ใชแลว พรอมทั้งพิจารณาความจําเปนของสถานีขนถายวัสดุที่ใชแลวและ
ระบบขนสงวัสดุที่ใชแลวไปกําจัดตอไป
กอ นที่จ ะนํ าเศษวัส ดุ กลั บ มาใช ป ระโยชน ตอ งมี การคัด แยกประเภทวัส ดุ ที่ใช แ ล ว
ภายในบาน เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําเศษวัสดุบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัดอีกดวย โดยสามารถทําได ดังนี้
วิธีดําเนินการคัดแยก
การคัดแยกเศษวัสดุใชแลว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ
1. ใชสีเปนตัวกําหนดการแยกเศษวัสดุใชแลวแตละชนิด
2. มีภาชนะสําหรับบรรจุขยะแตละชนิดตามสีที่กําหนด และมีเชือกผูกปากถุง
เพื่อความสวยงามและเรียบรอย
3. มีถังรองรับถุงใสเปนสีเดียวกัน และแข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดงาย
4. ออกแบบถังขยะใหนาใชเสมือนเปนเฟอรนิเจอรอยางหนึ่งภายในบาน
ใหใครเห็นก็อยากจะไดเปนเจาของถังขยะนี้
5. ใหผูรวมคัดแยกขยะไดมีสวนไดรับผลประโยชนจากการคัดแยกขยะ
6. จัดหาถุงและภาชนะรองรับใหสมาชิกไดใชโดยทั่วถึงฟรี โดยการใช
เงินกองทุน หรืองบประมาณสนับสนุน และจะหักจากการขายวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ
พลาสติก แกว ฯลฯ
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7. ใหผูรวมคัดแยกขยะไดเปนที่ยกยองจากสังคม เชน ปายแสดงการเปน
สมาชิกของการคัดแยกขยะ
8. ใหชุมชน หมูบาน ที่ใหความรวมมืออยางดี ไดรับการยกยอง และไดรับการ
เชิดชูเกียรติจากสังคม
ภาชนะรองรับวัสดุที่ใชแลว
เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ลดการปนเปอนของวัสดุที่ใชแลวที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหม จะตองมีการตั้ง
จุดรวบรวมวัสดุที่ใชแลว และใหมีการแบงแยกประเภทของถังรองรับวัสดุที่ใชแลวตามสีตาง ๆ
โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไมตกหลน หรือแพรกระจาย ดังนี้
1. ถังขยะ
1. สีเขียว รองรับผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม ที่เนาเสียและยอยสลายได
สามารถ นํามาหมักทําปุยได มีสัญลักษณที่ถังเปนรูปกางปลาหรือเศษอาหาร
2. สีเหลือง รองรับเศษวัสดุที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว
กระดาษ พลาสติก โลหะ มีสัญลักษณเปนรูปคนทิ้งกระดาษลงถัง
3. สีแดง หรือสีเทาฝาสีสม รองรับเศษวัสดุที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆา
แมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ
4. สีฟา หรือ สีน้ํา เงิน รองรั บเศษวัส ดุทั่ว ไป คือ วัส ดุที่ใ ชแล วประเภทอื่ น
นอกจากเศษวัสดุยอยสลาย เศษวัสดุรีไซเคิล และเศษวัสดุอันตราย เศษวัสดุทั่วไปจะมีลักษณะ
ที่ยอยสลายยาก ไมคุมคาสําหรับการนํากลับไปใชประโยชนใหม เชน พลาสติกหอลูกอม ซอง
บะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยที่เปอนอาหาร
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ภาพที่ 3.1 ภาพถังขยะประเภทตางๆ
ที่มา : http://www.promma.ac.th

2. เกณฑมาตรฐานภาชนะรองรับวัสดุที่ใชแลว
1. ควรมีสัดสวนของถังวัสดุที่ใชแลวจากพลาสติกที่ใชแลวไมต่ํากวา
รอยละ 50 โดยน้ําหนัก
2. ไมมีสวนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจําเปนควรใช
สารเติมแตงในปริมาณที่นอยและไมอยูในเกณฑที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
3. มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
4. มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอปริมาณวัสดุที่ใชแลว สะดวก
ตอการถายเทวัสดุที่ใชแลวและการทําความสะอาด
5. สามารถปองกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตวอื่น ๆ มิใหสัมผัส
หรือคุยเขี่ยวัสดุที่ใชแลวได
3. การแปรสภาพวัสดุที่ใชแลว ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว
การแปรสภาพวัสดุที่ใชแลว คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทาง
กายภาพเพื่อลดปริมาณเปลี่ยนรูปราง โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใชประโยชน
ไดออกมา วิธีการบดใหมีขนาดเล็กลง และวิธีอัดเปนกอนเพื่อลดปริมาตรของวัสดุที่ใชแลวได
รอยละ 20 - 75 ของปริมาตรเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของ
วัสดุที่ใชแลว ตลอดจนใชวิธีการหอหุมหรือการผูกรัดกอนวัสดุที่ใชแลวใหเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น
ผลที่ไดรับจากการแปรสภาพมูลฝอยนี้ จะชวยใหการเก็บรวบรวม ขนถาย และขนสงไดสะดวก
ขึ้น สามารถลดจํานวนเที่ยวของการขนสง ชวยใหไมปลิวหลนจากรถบรรทุกและชวยรีดเอาน้ํา
ออกจากวั ส ดุ ที่ ใ ช แ ล ว ทํ า ให ไ ม มี น้ํ า ชะวั ส ดุ ที่ ใ ช แ ล ว รั่ ว ไหลในขณะขนส ง ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกําจัดวัสดุที่ใชแลวโดยวิธีฝงกลบ โดยสามารถจัดวางซอนไดอยางเปนระเบียบ
จึงทําใหประหยัดเวลา และคาวัสดุในการกลบทับ และชวยยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบ
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4. หลัก 3R ในการจัดการวัสดุ
3R เปนหลักการของการจัดการเศษวัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก
รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช รียูส (Reuse) คือ การใชซ้ํา และรีไซเคิล
(Recycle) คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน
โรงเรียน และชุมชน ดังนี้
1. รีดิวซ (Reduce) การใชนอยหรือลดการใช มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอย ลดปริมาณการใชใหอยูในสัดสวน
ที่พอเหมาะ ลดปริมาณบรรจุภัณฑหีบหอที่ไมจําเปน ลดการขนเศษวัสดุเขาบาน ไมวาจะเปน
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ โฟม หรือ หนังสือพิมพ ฯลฯ
2) เลือกใชสินคาที่มีอายุการใชงานสูง ใชผลิตภัณฑชนิดเติม เชน
น้ํายาลางจาน น้ํายาปรับผานุม ถานชนิดชารจ ได สบูเหลว น้ํายารีดผา ฯลฯ
3) เลือกบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
4) คิดกอนซื้อสินคา พิจารณาวาสิ่งนั้นมีความจําเปนมากนอยเพียงใด
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีภายในบาน เชน ยากําจัดแมลงหรือน้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ ควรจะ
หันไปใชวิธีการทางธรรมชาติจะดีกวา อาทิ ใชเปลือกสมแหง นํามาเผาไลยุง หรือ ใชผลมะกรูด
ดับกลิ่นภายในหองน้ํา
5) ลดการใชกลองโฟม หลีกเลี่ยงการใชโฟมและพลาสติกโดยใชถุงผา
หรือตะกราในการจับจายซื้อ ของใชปนโต ใสอาหาร
6) ลดการใชถุงพลาสติก ควรใชถุงผาหรือตะกราแทน
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ภาพที่ 3.2 การรณรงคลดใชถุงพลาสติกของหนวยงานตาง ๆ
ที่มา : http://www.bloggang.com

2. รียูส (Reuse) คือ การใชซ้ําผลิตภัณฑสิ่งของตาง ๆ เชน
1. นําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชใหม เชน ถุงพลาสติกที่ไมเปรอะเปอน
ก็ใหเก็บไวใชใสของอีกครั้งหนึ่ง หรือใชเปนถุงใสเศษวัสดุในบาน
2. นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนต
มาทําเกาอี้ การนําขวดพลาสติก ก็สามารถนํามาดัดแปลงเปนที่ใสของแจกัน การนําเศษผา
มาทําเปลนอน เปนตน
3. ใชกระดาษทั้งสองหนา

ภาพที่ 3.3 การลดปริมาณเศษวัสดุดวย Reuse โดยใชแกวน้ําเซรามิค หรือ แกวใส แทนแกว
พลาสติก หรือแกวกระดาษเคลือบ
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4. นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทํา
เกาอี้ การนําขวดพลาสติกก็สามารถนามาดัดแปลงเปนที่ใสของ หรือแจกัน การนําเศษผามาทํา
เปลนอน เปนตน

ภาพที่ 3.4 เกาอี้จากขวดน้ํา

ภาพที่ 3.5 พรมเช็ดเทาจากเศษผา

ภาพที่ 3.6 กระถางตนไมจากรองเทาเกา

ภาพที่ 3.7 ตุกตาตกแตงสวนจากยางรถยนตเกา

ที่มา : http://www.oknation.net/

ที่มา : http://www.thaitambon.com/

ที่มา : https://www.l3nr.org

ที่มา : http://www.jeab.com/

3. รีไซเคิล (Recycle) การแปรรูปนํากลับมาใชใหม
รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การแปรรูปกลับมาใชใหม เพื่อนําวัสดุที่ยัง
สามารถนํากลับมาใชใหมหมุนเวียนกลับมาเขาสูกระบวนการผลิตตามกระบวนการของแตละ
ประเภท เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณเศษวัสดุมูลฝอยแลว
ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม เศษวัสดุรีไซเคิลโดยทั่วไป
แยกไดเปน 4 ประเภท คือ แกว กระดาษ พลาสติก โลหะและอโลหะ สวนบรรจุภัณฑ
บางประเภทอาจจะใชซ้ําไมได เชน กระปองอะลูมิเนียม หนังสือเกา ขวดพลาสติก ซึ่งแทนที่
จะนําไปทิ้ง ก็รวบรวมนํามาขายใหกับรานรับซื้อของเกา เพื่อสงไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนําไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนี้
1) นําขวดพลาสติก มาหลอมเปนเม็ดพลาสติก
2) นํากระดาษใชแลวแปรรูปเปนเยื่อกระดาษ เพื่อนําไปเปนสวนผสมใน
การผลิตเปนกระดาษใหม
3) นําเศษแกวเกามาหลอม เพื่อขึ้นรูปเปนขวดแกวใบใหม
4) นําเศษอลูมิเนียมมาหลอมขึ้นรูปเปนแผน นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
อะลูมิเนียม รวมทั้งกระปองอะลูมิเนียม
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ภาพที่ 3.8 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปเศษวัสดุนํากลับมาใชใหม
ที่มา : https://www.dek-d.com

ภาพที่ 3.9 ปายประชาสัมพันธกิจกรรม 3R ของกรมควบคุมมลพิษ
ที่มา : http://www.siamgoodlife.com
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เรื่องที่ 2 การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิลวัสดุ
ทําไมจึงตองใหความสําคัญกับการรีไซเคิล เพราะการรีไซเคิลเปนหัวใจสําคัญของ
วั ฎ จั ก รให ดํ า เนิ น ต อ ไป เป น การเปลี่ ย นสภาพของวั ส ดุ ที่ใ ช แ ล ว ให มี มู ล ค า จากสิ่ ง ที่ ไ ม เ ป น
ประโยชน แปรเปลี่ยนสภาพเปนวัตถุดิบ สิ่งของนํากลับมาใชใหม เปนการประหยัดพลังงาน
ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด ลดคาใชจายในการกําจัดวัสดุที่ใชแลว
ปกปองการทําลายผืนปา ดิน น้ํา สิ่งแวดลอมตางๆที่อยูแวดลอมตัวเรา ซึ่งเปนวิธีการที่งายที่สุด
ที่เราจะสามารถทําได
ดังนั้น เรามาทําความรูจักกับการจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิลของวัสดุประเภทตาง ๆ
วามีวิธีการจัดการอยางไรจึงจะมีความปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุด
1. การจัดการวัสดุประเภทโลหะ
โลหะหลากหลายชนิดสามารถนํามารีไซเคิลไดโดยการนํามาหลอมและ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ สามารถแบงโลหะออกได 3 กลุมใหญ คือ
- โลหะประเภทเหล็ก ใชกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมกอสรางผลิตอุปกรณ ตาง
ๆ รวมทั้งเครื่องใชในบานอุตสาหกรรมการนําเหล็กมาใชใหมเพื่อลดตนทุนในการผลิตมี
มานานแลวคาดวาทั่วโลกมีการนําเศษเหล็กมารีไซเคิลใหมถึงรอยละ 50 แมแตในรถยนตก็มี
เหล็กรีไซเคิลปะปนอยู 1 ใน 4 ของรถแตละคัน เหล็กสามารถนํามารีไซเคิลไดทุกชนิด สามารถ
แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. เหล็กเหนียว เชน เฟองรถ นอต ตะปู เศษเหล็กขอออย ขาเกาอี้ ลอจักรยาน หัวเกง
รถ เหล็กเสนตะแกรง ทอไอเสีย ถังสี
2. เหล็กหลอ เชน ปลอกสูบปมน้ํา ขอตอวาลว เฟองขนาดเล็ก
3. เหล็กรูปพรรณ เชน แปปประปา เพลาทายรถเพลาโรงสี แปปกลมดํา เหล็กฉาก
เหล็กตัวซี และเพลา เครื่องจักรตางๆ
4. เศษเหล็กอื่น ๆ เชน เหล็กสังกะสี กระปอง ปบเหล็ก กลึงเหล็กแมงกานีส ซึ่งราคา
ซื้อขายจะตางกันตามประเภทของเหล็ก ซึ่งพอคารับซื้อของเกาจะทําการตัดเหล็กตามขนาด
ตาง ๆ ตามที่ทางโรงงานกําหนดเพื่อสะดวกในการเขาเตาหลอมและการขนสง
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ภาพที่ 3.10 ตัวอยางโลหะประเภทเหล็กหลอ เหล็กหนา และเหล็กบาง
ที่มา : http://www.thaiceramicsociety.com

- โลหะประเภทอะลูมิเนียม แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
(1) อะลูมิเนียมหนา เชน อะไหลเครื่องยนต ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ
(2) อะลูมิเนียมบาง เชน หมอ กะละมังซักผา ขันน้ํา กระปองเครื่องดื่ม ฯลฯ
ราคาซื้อขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาตั้งแต 10 บาท ถึง 45 บาท แลวแตประเภท
อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพงกวาอะลูมิเนียมบาง แตขยะอะลูมิเนียมที่พบมากในกองขยะสวน
ใหญจะเปนพวกกระปองเครื่องดื่ม เชน กระปองน้ําอัดลม กระปองเบียร โดยเฉพาะกระปอง
น้ําอัดลมจะเปนขยะที่มีปริมาตรมาก ดังนั้น กอนนําไปขายควรจะอัดกระปองใหมีปริมาตร
เล็กลงเพื่อที่จะไดประหยัดพื้นที่ในการขนสง สําหรับการรีไซเคิลกระปองอะลูมิเนียมนั้นพอคา
รับซื้อของเกาจะทําการอัดกระปองอะลูมิเนียมใหมีขนาดตามที่ ทางโรงงานกําหนดมา กระปอง
อะลูมิเนียมสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหลาย ๆ ครั้ง ไมมีการกําจัดจํานวนครั้งของการผลิต
เมื่อกระปองอะลูมิเนียมถูกสงเขาโรงงานแลวจะถูกบดเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวหลอมใหเปนแทงแข็ง
จากนั้นนําไปรีดใหเปนแผนบางเพื่อสงตอไปยังโรงงานผลิตกระปองเพื่อผลิตกระปองใหม
วั ส ดุ ใ ช แ ล ว จํ า พวกกระป อ งผลิ ต จากวั ส ดุ ต า งกั น เช น กระป อ งอะลู มิ เ นี ย ม
กระปองเหล็กเคลือบดีบุก กระปองที่มีสวนผสมทั้งโลหะและอะลูมิเนียม แตไมวาจะผลิตจาก
อะไรก็สามารถนํามารีไซเคิลได ซึ่งสามารถสังเกตดูตะเข็บดานขางกระปอง กระปองอะลูมิเนียม
จะไมมีตะเข็บดานขาง เชน กระปองน้ําอัดลม สวนกระปองเหล็กที่เคลือบดีบุกจะมีตะเข็บ
ดานขาง เชน กระปองใสอาหารสําเร็จรูป กระปองกาแฟ ปลากระปอง หากไมแนใจลองใช
แมเหล็กมาทดสอบ หากแมเหล็กดูดติด บรรจุภัณฑชนิดนั้น คือ เหล็ก โลหะ หากแมเหล็กดูด
ไมติด บรรจุภัณฑนั้นอะลูมิเนียม
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ภาพที่ 3.11 ซายอะลูมิเนียมหนา และขวาอะลูมิเนียมบาง
ที่มา : http://images.recyclechina.com

ขอปฏิบัติในการรวบรวมวัสดุที่ใชแลวประเภทอะลูมิเนียม
1) แยกประเภทกระปองอะลูมิเนียม โลหะ เพราะกระปองบางชนิด
มีสวนผสมทั้งอะลูมิเนียมและโลหะ สวนฝาปดสวนใหญเปนอะลูมิเนียม ใหดึงแยกเก็บตางหาก
2) หลังจากที่บริโภคเครื่องดื่มแลว ใหเทของเหลวออกใหหมด ลางกระปองดวย
น้ําเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดกลิ่น เพื่อปองกันแมลง สัตว มากินอาหารในบรรจุภัณฑ
3) ไมควรทิ้งเศษวัสดุหรือกนบุหรี่ลงในขวด และตองทําความสะอาด
กอนนําขวดไปเก็บรวบรวม
4) ควรเหยียบกระปองใหแบน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

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

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

สัญลักษณรีไซเคิลกระปองโลหะและอะลูมิเนียม
กระปองสวนใหญสามารถนําไปรีไซเคิลได เชน กระปองน้ําอัดลม กระปอง
เครื่องดื่ม เพราะเปนโลหะชนิดหนึ่ง แตกระปองบางชนิดจะมีสวนผสมของวัสดุทั้งอะลูมิเนียม
แตโลหะชนิดอื่น ๆ ก็ตองดูตามสัญลักษณ ดังตอไปนี้
เหล็ก

อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม

ภาพที่ 3.14 สัญลักษณรีไซเคิลกระปองโลหะและอะลูมิเนียม
ที่มา : https://img.kapook.com
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2. การรีไซเคิลพอลิเมอร
พอลิเมอรไดกลายเปนผลิตภัณฑสําคัญอยางหนึ่งและมีแนวโนมที่จะเขามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพอลิเมอรมีราคาถูก น้ําหนักเบาและมีขอบขาย
การใชงานไดกวาง
ปจจุบันพอลิเมอรไดกลายเปนผลิตภัณฑสําคัญอยางหนึ่ง และมีแนวโนมที่
จะเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น โดยการนํามาใชแทนทรัพยากรธรรมชาติได
หลายอยาง ไมวาจะเปนไม เหล็ก เนื่องจากพอลิเมอรมีราคาถูก มีน้ําหนักเบา และมีขอบขาย
การใชงานไดกวาง เนื่องจากเราสามารถผลิตพอลิเมอรใหมีคุณสมบัติตาง ๆ ตามที่ตองการได
โดยขึ้นกับการเลือกใชวัตถุดิบปฏิกิริยาเคมี กระบวนการผลิต และกระบวนการขึ้นรูปทรงตาง ๆ
ไดอยางมากมาย และยังสามารถปรุงแตงคุณสมบัติไดงาย โดยการเติมสารเติมแตง (additives)
เชน สารเสริมสภาพพอลิเมอร (plasticizer) สารปรับปรุงคุณภาพ (modifier) สารเสริม
(filler) สารคงสภาพ (stabilizer) สารยับยั้งปฏิกิริยา (inhibitor) สารหลอลื่น (lubricant)
และผงสี (pigment) เปนตน
พอลิเมอร หมายถึง วัสดุที่มนุษยสังเคราะหขึ้นจากธาตุพื้นฐาน 2 ชนิด คือ
คารบอนและโฮโดรเจนซึ่งเมื่อเติมสารบางอยางลงไปจะทําใหพอลิเมอรมีคุณสมบัติพิเศษ เชน
แข็งแกรง ทนความรอน ลื่นและยืดหยุน เราอาจสังเคราะหพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ไดมากมาย
โดยการเติมสารเคมีชนิดตาง ๆ เขาไปโดยใชสัดสวนและกรรมวิธีที่แตกตางกัน
พอลิเมอร ประกอบดวยโมเลกุลขนาดใหญเรียกวา พอลิเมอร (polymer)
ซึ่งเกิดจากโมเลกุลขนาดเล็กที่มาตอเขาดวยกันเปนสายยาวเหมือนโซ สายโมเลกุลเหลานี้จะ
เกี่ยวพันกัน ทําใหพอลิเมอรแข็งแกรง แตกวาจะดึงสายโมเลกุลพอลิเมอรใหแยกจากกันได
ตองใชแรงมากพอสมควร กระบวนการที่ทําใหโมเลกุลขนาดเล็กมาตอรวมกันเขาจนมีขนาด
ใหญขึ้นนั้น เรียกวา การเกิดพอลิเมอร (polymerization) ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชนิดของ
พอลิเมอร (catalyst) กระตุนใหโมเลกุลขนาดเล็ก มายึดตอเขาดวยกัน พอลิเมอรแบงออกเปน
2 ชนิด คือ เทอรโมเซตติ้ง (thermosetting) และเทอรโมพอลิเมอร (thermoplastic)
เทอรโมเซตติ้ง (Thermosetting) พอลิเมอรประเภทนี้จะมีรูปทรงที่ถาวร
เมื่อผานกรรมวิธีการผลิตโดยใหความรอน ความดันหรือตัวเรงปฏิกิริยา การขึ้นรูปทําไดยากและ
ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได นอกจากนี้ยังมีตน ทุน การผลิต สูง รวมทั้ง การใชงานคอ นขา ง
จํ า กัด ทํ า ใหใ นปจ จุบ ัน มีใ ชใ นอุต สาหกรรมไม กี่ ประเภท ได แ ก เมลามี น ฟ น อลิ ก ยู เ รี ย
ฟอร มาลดี ไฮด โพลีเอสเตอร ที่ไมอิ่ มตั ว เป นต น โดยส วนใหญจะใชผลิตเครื่องครัว ชิ้น สว น
ปลั๊กไฟ ชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนในเครื่องบิน เปนตน
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ภาพที่

3.15
ตัวอยางพอลิเมอรประเภทเทอรโมเซตติ้ง
ที่มา : https://www.easypacelearning.com

เทอรโมพอลิเมอร (Thermoplastic) พอลิเมอรประเภทนี้เมื่อไดรับความรอน
หรือความดันระหวางกระบวนการขึ้นรูป จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางกายภาพ กลาวคือเมื่อไดรับ
ความรอนจะออนนิ่มเละเมื่อเย็นลง จะแข็งตัวโดยที่โครงสรางทางเคมีจะไมเปลี่ยนแปลงทําให
พอลิเมอรประเภทนี้มีคุณสมบัติที่สามารถนํากลับมา เขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา ๆ ได นอกจากนี้
ยังสามารถนํามาขึ้นรูปไดงายดวยตนทุนการผลิตที่ต่ํา และมีหลายชนิดที่สามารถนํามาใชงานได
อยางกวางขวาง ปจจุบันมีการนําไปใชในอุตสาหกรรมประเภทของเด็กเลน ดอกไมประดิษฐ
บรรจุภัณฑชิ้นสวนรถยนต และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส พอลิเมอรประเภทนี้ ไดแก
โพลีเอทิลีน (PE), โพลีโพรพิลีน (PP), โพลิไวนิลคลอไรด (PVC), โพลิสไตรีน (PS), โพลิเอทิลีน
เทเรพทาเลต (PET) เปนตน

ภาพที่ 3.16 ตัวอยางพอลิเมอรประเภทเทอรโมพอลิเมอร
ที่มา : https://sites.google.com

64

ในประเทศไทยนิ ย มใช พ อลิ เ มอร จํ า พวกเทอร โ มพอลิ เ มอร กั น มากที่ สุ ด
เนื่องจากสามารถใชงานไดหลายประเภท โดยเฉพาะดานบรรจุภัณฑพอลิเมอรที่มีการผลิต
ในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน โพลิเอทิลีน (PE) ผลิตเปนถุงพอลิเมอรท้ังรอนและเย็น ขวด, ถัง
และฟลม พอลิเมอรประเภทออนนุม กระสอบพอลิเมอร เปนตน โพลิโพรพิลีน (PP) นิยม
ผลิตเปนถุงบรรจุอาหาร และเสื้อผาสําเร็จรูป กระสอบพอลิเมอร เปนตน โพลิไวนิลคลอโรด
(PVC) และโพลิสไตรีน (PS) นิยมผลิตเปนถัง ถุงบรรจุผักสด ผลไม และเนื้อสัตวบางชนิด
เปนตน
จากการเพิ่มจํานวนบรรจุภัณฑพอลิเมอร ปจจุบันซึ่งมีแนวโนมความตองการ
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตนั้น กอใหเกิดปญหาขยะพอลิเมอรที่ใชแลว ตามมา
ซึ่งทําใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งการกําจัดขยะพอลิเมอรในปจจุบันยังมีอุปสรรค
อีก มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งไมส ามารถกํา จัด พอลิเมอรบางชนิดได เนื่องจากยังไมสามารถ
หลอมเพื่อนํากลับมาใชใหมไดอีก จึงไดมีนักวิจัยคนควาที่จะนําบรรจุภัณฑพอลิเมอรที่ใชแลว
กลับเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือที่เรียกวา Recycle โดยนําพอลิเมอร
ที่ใชแลวตามบานเรือนหรือตามกองขยะมาปอนเขาสูโรงงานแปรรูปพอลิเมอร เพื่อนํากลับมา
ใชใ หม ได หรือ การทํา ลายพอลิ เมอรใ นระยะสั้ น ซึ่ งนอกจากเป นการใชท รัพ ยากรอย างมี
ประสิทธิภาพแลวยังชวยใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่องดวย
อยางไรก็ตาม การนําพอลิเมอรกลับมาหมุนเวียนใชใหมนั้น ประเด็นสําคัญ
อยูที่การแยกประเภทของพอลิ เมอร กอนที่ จะนําไปรีไซเคิล และการกํา จัดสิ่ง ที่ไมต องการ
ออกไป โดยปกติแลวพอลิเมอรผสมเกือบทุกประเภทจะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป เนื่องจาก
พอลิ เ มอร ที่ แ ม จ ะมี โ ครงสร า งทางเคมี ที่ เ หมื อ นกั น แต ไ ม ส ามารถเขา กัน ไดเ สมอไป
(incompatible) ตัวอยางเชน โพลีเอสเตอร ที่ใชทําขวดพอลิเมอร จะเปนโพลีเอสเตอรที่มี
มวลโมเลกุลสูงกวา เมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอรที่ใชในการผลิตเสนใย (fiber)
นอกจากนี้ ยังมีสารเติมแตงอีกประเภท ไดแก พวกสารเพิ่มความเขากันได
(Compatibilizer) ซึ่งมีผลโดยตรงตอการรีไซเคิลของพอลิเมอร สารเติมแตงนี้จะชวยใหเกิด
พันธะทางเคมีระหวางพอลิเมอร 2 ประเภทที่เขากันไมได ดังนั้น Compatibilizer จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรีไซเคิล ตัวอยางเชน การใชยางคลอริเนตโพลิเอทิลลีน สําหรับพอลิเมอร
ผสม PE/PVC
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การระบุรหัสสําหรับพอลิเมอร (ID Code) และคุณสมบัติของขวดพอลิเมอร
พอลิเมอร ถูกแบงเปน 7 ประเภท ซึ่งแตละประเภทจะมีการระบุรหัสของ
พอลิเมอร (identification code) ถึงแมวาพอลิเมอรหลายประเภทจะสามารถรีไซเคิลได
ในปจจุบันไดนําเฉพาะพอลิเมอรที่ใชในครัวเรือนมารีไซเคิลกัน ดังนั้นขวดพอลิเมอรแตละชนิด
จึงมีวิธีการรีไซเคิลที่แตกตางกันไป
ชนิดของ
พอลิเมอร
รหัสของ
พอลิเมอร
( ID Code)

โพลิเอทิลีน โพลิเอทิลีน โพลิไวนิล โพลิเอทิลีน
เทเรพทาเลต ความหนาแนน คลอไรด ความหนาแนน โพลิโพรพิลีน โพลิสไตรีน
(PP)
(PS)
(PET) สูง (HDPE) (PVC)
ต่ํา (LDPE)

PETE

ความใส
การปองกัน
ความชื้น
การปองกัน
ออกซิเจน
อุณหภูมิสูงสุด (oF)
ความแข็ง
ความทนทาน
ตอการกระแทก
ความทนทาน
ตอความรอน
ความทนทาน
ตอความเย็น
ความทนทาน
ตอแสงแดด

ใส
พอใชถึงดี
ดี

ขุน

ใส

ดีถึงดีมาก

พอใช

ดี

ใส

ดีถึงดีมาก ไมดีถึงพอใช

ดี

ไมดี

ไมดี

พอใช

145

140

120

165

150

ปานกลาง

ถึงสูง
ดีถึงดีมาก

ขุน

ดี

120
ปานกลาง

ขุน

ปานกลาง

ต่ํา

ถึงสูง
ดีถึงดีมาก

พอใชถึงดี

ดีมาก

ปานกลาง ปานกลางถึง
สูง
ถึงสูง
พอใชถึงดี

พอใชถึงดี

ไมดีถึงพอใช

ดี

ไมดีถึง
พอใช

พอใช

ดี

พอใช

ดี

ดีมาก

พอใช

ดีมาก

ไมดีถึงพอใช

ไมดี

ดี

พอใช

พอใชถึงดี

พอใช

พอใช

ไมดีถึงพอใช

ทั้งนี้
หมายถึง พอลิเมอรนอกเหนือจาก 6 ประเภทที่กลาวมานี้ ซึ่งมักเกิดจากการ
การนําเอาบรรจุภัณฑพอลิเมอรที่ใชแลว มากลับเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อนํา
ผสมกันของพอลิเมอร ซึ่งจะทําใหมีโครงสรางและสมบัติที่ไมแนนอน
กลับมาใชใหม โดยการรวบรวมพอลิเมอรที่ใชแลวตามบานเรือน และกองขยะเพื่อนํามาแปร
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สภาพพอลิเมอรที่ไดจากกระบวนการรีไซเคิลนั้นไมนิยมนํามาทําผลิตภัณฑเพื่อบรรจุ
อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเนื้อพอลิเมอรจะมีคุณสมบัติดอยลง และเมื่อไดรับความรอน
สารเคมี และสีบางชนิดที่ใชผสมในระหวางกระบวนการรีไซเคิลอาจมาปะปนกับอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่บรรจุซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคได ในทางปฏิบัติแลวพบวาปริมาณขยะที่
เกิดจากพอลิเมอรที่ถูกนํากลับเขาสูกระบวนการผลิตอีกครั้งมีสัดสวนนอยมาก เมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑพอลิเมอรทั้งหมด
เมื่อพิจารณาจากปริมาณเศษวัสดุใชแลวทุกประเภท ซึ่งมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น
ที่ ถู ก นํ า กลั บ มาใช ใ หม แ ละที่ ไ ม ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ไ ด เ นื่ อ งจากรู ป แบบการทิ้ ง ขยะของ
ประชาชนไมเอื้ออํานวย เนื่องจากไมไดมีการแยกประเภทชัดเจน ทําใหยากลําบากตอการ
คัดแยกขยะพอลิเมอรออกจากกองขยะ จึงนับไดวาเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งของการขจัด
ขยะพอลิเมอร และสงผลใหการผลิตพอลิเมอรที่ผานกระบวนการรีไซเคิล มีตนทุนสูงกวาที่ควร
จะเปน
3. การรีไซเคิลเซรามิกส
วัสดุท่ีสามารถนํามา รีไซเคิลไดมีหลายชนิด อาทิ โลหะชนิดตาง ๆ พลาสติก
เปนตน อยางไรก็ตาม กลับพบวาไดมีการนําวัสดุเซรามิกส เชน กระเบื้องปูพื้นและผนัง ถวย
ชาม ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑตาง ๆ มาผานกระบวนการรีไซเคิล เพื่อนํากลับมาใชใหมนอยมาก
ยกเวนแกวและกระจก ทั้งที่วัสดุเหลานี้มีปริมาณ การผลิตและการใชงาน ตลอดจน ผลิตภัณฑ
ที่เสียทั้งในระหวางการผลิต และการใชงานที่ตองกลายเปนขยะ ปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก
การนําวัสดุเซรามิกส มารีไซเคิลไดนั้น จําเปนตองบดวัสดุเซรามิกส ซึ่งเปนวัสดุ
ที่มีความแข็งแรงสูง ใหมีสภาพเปนผงละเอียดมากเสียกอน เนื่องจากการผลิตวัสดุเซรามิกส
เริ่มตนดวยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ใหไดรูปทรงตามตองการ แลวจึงนําไปเผาผนึกในภายหลัง ซึ่ง
ตางจาก การหลอมแกวหรือโลหะ ดังนั้นหากมีเม็ดผงขนาดใหญเกินไป ปะปนอยูในเนื้อจะทําให
เกิ ด ตํ า หนิ ใ นเนื้ อ วั ส ดุ และส ง ผลต อ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ไม เ ป น ไปตามความต อ งการ
นอกจากนั้นแลว วัสดุเซรามิกสที่ผานการเผามาแลวครั้งหนึ่ง จะมีโครงสรางและสมบัติแตกตาง
จากวัตถุดิบตั้งตนมาก อาทิ ความเหนียว การกระจายลอยตัวในน้ํา เปนตน ดังนั้นถาจะนําวัสดุ
เซรามิกส มารีไซเคิล จึงตองมีการศึกษาคนควา และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมอีกดวย
ทั้งหมดนี้เองทําใหการรีไซเคิล วัสดุเซรามิกสมีตนทุนสูงกวา การผลิตโดยใชวัตถุดิบดั้งเดิมมาก
จึงเปนเหตุทําให อุตสาหกรรมไมนิยมนําวัสดุเซรามิกส มาทําการรีไซเคิลใชใหม เหมือนกับวัสดุ
อื่น ๆ ซึ่งมีตนทุนในการรีไซเคิล ต่ําเมื่อเทียบกับการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ
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ขวดแก ว เป น บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ใ ส สามารถ
มองเห็นสิ่งที่อยูภายในไมทําปฏิกิริยากับสิ่งบรรจุ ทําใหคงสภาพอยูไดนาน สามารถออกแบบให
มีรูปทรงไดตามความตองการ ราคาไมสูงจนเกินไป มีคุณสมบัติสามารถนํามารีไซเคิลได และ
ให ผ ลิ ตภั ณ ฑ ใหม ที่มี คุณ ภาพคงเดิ มร อ ยเปอร เ ซ็น ต ไม ว า จะรี ไ ซเคิ ล กี่ ครั้ ง ก็ ต าม ขวดแก ว
สามารถนํามารีไซเคิลดวยการหลอม ซึ่งใชอุณหภูมิในการหลอม 1,600 องศาเซลเซียล จนเปน
น้ําแกว และนําไปขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑตาง ๆ การนําเศษแกวประมาณรอยละ 10 มาเปน
สวนผสมในการหลอมแกว จะชวยประหยัดพลังงาน และชวยลดปริมาณน้ําเสียลงรอยละ 50
ลดมลพิษทางอากาศลงรอยละ 20 แกวไมสามารถยอยสลายไดในหลุมฝงกลบวัสดุที่ใชแลว แต
สามารถนํามาหลอมใชใหมไดหลายรอบและมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ดังนั้นเรามารูจักสัญลักษณ
การรีไซเคิลแกว และวิธีการเก็บรวมรวมแกวเพื่อนําไปขายใหไดราคาสูง ในการสงตอไปรีไซเคิล
แกวสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้
1) ขวดแกวดี จะถูกนํามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินคา ไดแก
ขวดแมโขง ขวดน้ําปลา ขวดเบียร ขวดซอส ขวดโซดา ขวดเครื่องดื่มชูกําลัง ขวดยา ขวด
น้ําอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหลานี้หากไมแตกบิ่นเสียหาย จะถูกนํากลับเขาโรงงานเพื่อนําไป
ลางใหสะอาดและนํากลับมาใชใหมที่เรียกวา “Reuse”
2) ขวดแกวแตก ขวดที่แตกหักบิ่นชํารุดเสียหายจะถูกนํามาคัดแยกสี ไดแก
ขวดแกวใส ขวดแกวสีชา และขวดแกวสีเขียว จากนั้นนําเศษแกวมาผานกระบวนการรีไซเคิล
โดยเบื้องตนจะเริ่มแยกเศษแกวออกมาตามสีของ เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแลวบดให
ละเอียด ใสน้ํายากัดสีเพื่อกัดสีที่ติดมากับขวดแกว ลางใหสะอาด แลวนําสงโรงงานผลิตขวดแกว
เพื่อนําไปหลอมใหม เรียกวา “Recycle”
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.17 (ก) แกวดีนํารียูส (ข) แกวแตกเขากระบวนการรีไซเคิล
ที่มา : http://pkrugreenlife.net23.net/

3.1 สัญลักษณรีไซเคิลแกว
แกวสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหลายชนิด แตก็มีแกวบางชนิดที่ตอง
ตรวจสอบอีกครั้งวาสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหรือไม โดยการสังเกตสัญลักษณของ
การรีไซเคิลแกวได ดังนี้
แกวผสม ที่เกิดจากวัสดุตาง ๆ
แกวใส ไมมีสี
แกวสีเขียว
ภาพที่ 3.18 สัญลักษณรีไซเคิลแกว
ที่มา : https://home.kapook.com
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ขอควรปฏิบัติในการรวบรวมวัสดุที่ใชแลวประเภทแกว
1) นําฝาหรือจุกออกจากบรรจุภัณฑ เพราะไมสามารถนําไปรีไซเคิล
รวมกับแกวได
2) หลังการบริโภค ควรลางขวดแกวดวยน้ําเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดการเนา
ของอาหาร และเพื่อปองกันแมลง สัตว มากินอาหารในบรรจุภัณฑ
3) ไมควรทิ้งเศษวัสดุหรือกนบุหรี่ลงในขวด และตองทําความสะอาด
กอนนําขวดไปเก็บรวบรวม
4) เก็บรวบรวมขวดแกวรวมไวในกลองกระดาษ ปองกันการแตกหักเสียหาย
5) ควรแยกสีของแกว จะชวยใหขายไดราคาดี และเพื่อใหงายตอการสงตอ
นําไปรีไซเคิล
6) ขวดแกวที่เปนใบ ควรแยกใสกลองเดิม จะขายไดราคาดี
7) ขวดแกวบางชนิด อาจนําไปรีไซเคิลไมได หรือมีรานรับซื้อของเกาบางราน
ที่อยูในพื้นที่ ไมรับซื้อ ดังนั้นควรสอบถามรานกอนเก็บรวบรวมแกวเพื่อนําไปขาย
สรุ ป ได ว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการรี ไ ซเคิ ล วั ส ดุ ป ระเภทต า ง ๆ ไม ว า จะเป น โลหะ
พลาสติก กระดาษ แกว ก็คือจะตองแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแตละชนิดออกจากกันไมให
ปนกัน และทําความสะอาดวัสดุกอนที่จะนําไปขาย ถาเปนกระปองก็ควรจะทําการอัดเพื่อลด
ปริมาตรของวัสดุใชแลวกอนที่จํานําไปขาย

กิจกรรมทายหนวยที่ 3
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 3 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยที่ 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ครูผูสอนกําหนด

70

หนวยที่ 4 แนวโนมการใชวัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
สาระสําคัญ

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน การพัฒนาวัสดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับความ
ตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยีเติบโต
ไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพัฒนาวัสดุเพื่อใหมี
ความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอสภาพ
อากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟายิ่งยวด หรือวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายแนวโนมการใชวัสดุในอนาคตได
นําความรูเรื่องแนวโนมการใชวัสดุในอนาคตไปใชได
อธิบายทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคตได
นําความรูเรื่องทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคตไปใชได
อธิบายถึงความสําคัญของการพัฒนาวัสดุในอนาคตได

ขอบขายเนื้อหา
1. แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต
2. ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
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หนวยที่ 4
แนวโนมการใชวัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
เรื่องที่ 1 แนวโนมการใชวสั ดุในอนาคต

ตามที่ไดกลาวขางตนในหนวยที่ 1 ประเภทของวัสดุสามารถแบงออกไดเปน 3
ประเภทใหญ ๆ ไดแก โลหะ พอลิเมอร และเซรามิกส ซึ่งมีสมบัติแตกตางกันไป มนุษยจึ ง
สามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยเกิ ด จากการผสมวั ส ดุ ห ลายชนิ ด ทํ า ให ได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ส มบั ติ
ตามต องการได ในป จจุ บั นภาคอุต สาหกรรมและธุร กิ จบริก ารของประเทศไทยมี แนวโน ม
การเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการลงทุนของตางชาติมากขึ้น ทําใหประเทศไทยกลายเปน
ฐานการผลิตสินคาเพื่อสงออก ซึ่งสินคาสงออกสําคัญของประเทศไทยสวนใหญลวนเกี่ยวของ
กับวัสดุทั้งสิ้น ไมวาจะเปน รถยนตและอุปกรณสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
และส ว นประกอบ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เม็ ด พลาสติ ก เป น ต น จากการเติ บ โตของ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหแนวโนมการใชวัสดุแตละประเภทเพิ่มขึ้นดวย
1.1 วัสดุประเภทโลหะ
โลหะผสมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมเพื่อใชในโครงการอวกาศ เชน โลหะผสม
นิกเกิล ที่ทนทานตออุณหภูมิสูงกําลังไดรับการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
เมื่ อ ใช อุ ณ หภู มิ สู ง และทนทานต อ การกั ด กร อ นยิ่ ง ขึ้ น โลหะผสมเหล า นี้ ไ ด นํ า ไปใช ส ร า ง
เครื่ อ งยนต ไ อพ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น และสามารถทํ า งานได ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ไปอี ก
กระบวนการผลิตที่ใชเทคนิคใหม เชน ใชการดึงยืดดวยความรอนสูง สามารถชวยยืดอายุ
ของการเกิดความลาของโลหะผสมที่ใชกับเครื่องบิน นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคการถลุงโลหะ
ดวยโลหะผง ทําใหสมบัติโลหะผสมมีการปรับปรุงใหดีขึ้น และทําใหราคาของการผลิตลดลง
อีกดวย เทคนิคการทําใหโลหะแข็งตัวอยางรวดเร็วโดยทําใหโลหะที่หลอมเหลวลดอุณหภูมิ
ลงประมาณ 1 ลานองศาเซลเซียสตอวินาที กลายเปนโลหะผสมที่เปนผง จากผงโลหะผสม
เปลี่ยนใหเปนแทงดวยกระบวนการตางๆ เชน การดึงยืดดวยความรอนสูง เปนตน ดวยวิธีการ
เหลานี้ทําใหสามารถผลิตโลหะที่ทนทานตออุณหภูมิสูงชนิดใหมไดหลายชนิด เชน นิกเกิล
อัลลอยด อะลูมิเนียมอัลลอยด และ ไทเทเนียมอัลลอยด
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ภาพที่ 4.1 Micro lattice โลหะเบาสุดในโลก
ที่มา : https://www.electricallab.gr

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

ภาพที่ 4.2 Shape memory polymers
คืนรูปได แตกหัก-เสียหายซอมตัวเอง
ที่มา : http://www.ictp.csic.es

ภาพที่ 4.3 แกรฟนวัสดุที่ใชทําหนาจอสัมผัส
มีลักษณะบางมาก โปรงใส ยืดหยุน และนําไฟฟา
ที่มา : https://d27v8envyltg3v.cloudfront.
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1.3 วัสดุประเภทเซรามิก
ในอดีตการเจริญเติบโตของการใชเซรามิกสสมัยเกา เชน ดินเหนียว แกวและ
หินในอเมริกาเทากับรอยละ 3.6 (ค.ศ.1966 - 1980) อัตราการเจริญเติบโตของวัสดุเหลานี้
จากป ค.ศ. 1982 ถึง ค.ศ. 1995 คาดวาจะประมาณรอยละ 2 ในชวง 10 ปที่ผานมาเซรามิกส
วิศวกรรมตระกูลใหมไดผลิตขึ้น ซึ่งเปนสารประกอบพวกไนไตรตคารไบด และออกไซด ปรากฏ
วาวัสดุเหลานี้ไดนําไปประยุกตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใชกับอุณหภูมิสูง ๆ และใชกับเซรามิกส
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วั ส ดุ เ ซรามิ ก ส มี ร าคาถู ก แต ก ารนํ า ไปผลิ ต เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป มั ก ใช
เวลานาน และมี ค า ใช จ า ยสู ง วั ส ดุ เ ซรามิ ก ส ส ว นใหญ จ ะแตกหั ก หรื อ ชํ า รุ ด ได ง า ยจากการ
กระแทก เพราะมีความยืดหยุนนอยหรือไมมีเลย ถามีการคนพบเทคนิคใหมที่สามารถพัฒนาให
เซรามิกส ทนตอแรงกระแทกสูง ๆ ไดแลว วัสดุประเภทนี้สามารถนํามาประยุกตทางวิศวกรรม
ไดสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่ตองใชอุณหภูมิสูงและในบริเวณสิ่งแวดลอมที่มีการกัดกรอนสูง

ภาพที่ 4.4 วัสดุประเภทเซรามิกสในอนาคต
ที่มา : https://img.grouponcdn.com
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เรื่องที่ 2 ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
1. วัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Sustainable Material) วัสดุประเภทนี้ได
กลายเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน มากกวาที่จะเปนเพียงแคเทรนด ไดแก การใชพลังงานอยาง
ประหยัดและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ําในกระบวนการผลิต การรีไซเคิล การเลือกใช
วัสดุและการออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงานและการเหลือทิ้งเปนขยะ
ใหนอยที่สุด การใชวัสดุจากธรรมชาติเพราะสามารถยอยสลายกลับคืนสูดินได เปนตน บริษัท
ทั่วโลกตางพากันเปดเผยขอมูลดานการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่แสดงถึงความพยายามในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตั้งใจจากองคกร แมอยูคนละประเทศก็สามารถเขาใจในศักยภาพ
ที่แสดงถึงความยั่งยืนของแตละบริษัทได เพราะใชมาตรฐานการวัดระดับสากลเหมือนกัน เชน
ISO14000, การประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment,LCA), และหลักเกณฑ
การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)
เปนตน

ภาพที่ 4.5 วัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่มา : http://www.1000ideas.ru

2. พลาสติกจากพืชที่แข็งแรงทนทาน (Durable Bioplastic) เปนวัสดุทางเลือกที่
ไมไดผลิตจากน้ํามันเหมือนพลาสติกรูปแบบเดิมที่ใชกันอยูอยางแพรหลายตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เชน พีวีซี โพลีเอสเตอร และไนลอน เปนตน แตไดมาจากพืชจําพวกขาวโพด
มันสําปะหลัง และออย แทน วัสดุนี้ไดถูกพัฒนาใหมีคุณสมบัติเทียบเทากับพลาสติกจากน้ํามัน
และตรงตามจุดประสงคของการใชงาน
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เพราะความกังวลของพอแมเกี่ยวกับสารพิษ สารกอมะเร็งและโลหะหนักในของเลน
ที่ทําจากพลาสติกทั่วไป ผูผลิตของเลนเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางบริษัทกรีนดอท จึง
ตัดสินใจเลือกใชพลาสติกจากพืชที่ไมเปนพิษ แข็งแรงทนทานและยอยสลายเปนปุยในสภาวะที่
เหมาะสมได โดยมีขอดีอื่น ๆ อีก คือ ประกอบขึ้นรูปไดงาย มีจุดหลอมเหลวต่ํากวาทําใหไม
เปลืองพลังงานและมีรอบการทํางานที่เร็วขึ้น และพิมพบนพื้นผิวไดงาย

ภาพที่ 4.6 พลาสติกจากพืชที่แข็งแรงทนทาน
ที่มา : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com
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3. วัสดุลูกผสม (Hybrid Material) เปนการผสมผสานและทํางานรวมกันของวัสดุ
2 ประเภท เพื่อใหไดคุณสมบัติและตอบโจทยการใชงานที่กวางขึ้น เชน เทคโนโลยีที่สวมใสได
(wearable technology) เปนการผสมผสานระหวางผาที่ทอดวยเสนดายนําไฟฟาที่สามารถ
ตอกับเซนเซอรเพื่อวัดอัตราการเตนของหัวใจ และระดับการเผาผลาญของแคลอรี ขณะที่กําลัง
ออกกําลังกายได หรือวัสดุลูกผสมที่ เรียกวา Schulatec® TinCo ที่มีการผสมกันของ
พลาสติกและโลหะ ทําใหขึ้นรูปไดงายเนื่องจากพลาสติกใชความรอนในอุณหภูมิที่ต่ํากวาโลหะ
ซึ่งประหยัดพลังงานไดมากและนําไฟฟาไดดี

ภาพที่ 4.7 วัสดุลูกผสม

ที่มา : http://www.alternative-energy-news.

4. การลดคาใชจาย (cost reduce) วัสดุที่มีราคาสูงถูกแทนที่ดวยวัสดุที่ราคาถูกลง
เพื่อลดคาใชจายดูเหมือนจะเปนเทรนดที่เกิดขึ้นอยางถาวรไปแลว นอกเหนือจากความพยายาม
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการและการบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยางเชน
ในชวงที่ราคาฝายแพงและขึ้นลงไมแนนอน ผูผลิตก็หันมาใชดายสปนโพลีเอสเตอรที่พยายามทํา
เลียนแบบฝาย ในราคาที่มีความผันผวนนอยกวาแทนเปนตน

ภาพที่ 4.8 สปนโพลีเอสเตอร

ที่มา : http://www.msgtexmed.com
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5. วัสดุที่ชวยทําใหสุขภาพดีขึ้น (health product) เรายอมเสียเงินซื้อเสื้อผาที่
สามารถชวยทําใหสุขภาพดีขึ้น เชน เสื้อผาที่ใชเทคโนโลยีนาโนซิลเวอรในการฆาเชื้อโรคและ
กําจัดกลิ่น การใชเสนใยชนิดพิเศษที่ดูดซับเหงื่อไดรวดเร็ว การใชเสนใยที่สามารถปรับอุณหภูมิ
รางกายใหคงที่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง การใชเสนใยที่สามารถดูดซับความรอนและปลอย
ออกมาเปนรังสี Far Infrared ที่ชวยกระตุนใหเลือดหมุนเวียนไดดีขึ้น บริษัทยูนิโคล รวมมือกับ
บริษัท โทเร ในประเทศญี่ปุน คิดคนนวัตกรรม Heattech ผลิตผาที่บางเพียง 0.55 มิลลิเมตร
ออกมาเพื่อตอสูความหนาวเย็นโดยที่ผาชนิดนี้สามารถผลิตความรอนไดจากความชื้นที่ระเหย
ออกจากรางกายของเราแลวเก็บกักไวในเสนใยเพื่อใหความอบอุนกับผิวหนังโดยไมจําเปนตองใช
ผาหนา ๆ อีกตอไป

ภาพที่ 4.9 เสื้อผาที่ใชเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร
ที่มา : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com

6. รีไซเคิลสินแรหายาก (mining landfill) สินแรหายากเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชใน
สินคา Hi-tech หลายประเภทเชนโทรทัศนจอแบนหรือโทรศัพทมือถือ Smart phone โดยที่
จีนเปนผูผลิต 97% ของโลก ขณะนี้จีนไดจํากัดการสงออกสินแรหายาก ซึ่งทําใหจีนไดเปรียบ
บริษัทตางชาติเนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ํากวา ดังนั้นประเทศเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เปนคูแขง
จึงพยายามที่จะรีไซเคิลสินแรหายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส นอกเหนือจากความพยายาม
ในการหาวัตถุดิบจากแหลงอื่น ๆ
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สินแรหายากที่นํามาใชในทางอุตสาหกรรมมีอยู 5 ประเภท คือ สแคนเดียม
(Scandium) ที่ใชในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันโพรมีเทียม (Promethium) ใชในการผลิต
แบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร แลนทานัม (Lanthanum) ใชในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ
กลองถายรูป อิตเทรียม (Yttrium) ใชในการผลิตโทรทัศนและเตาอบไมโครเวฟ และ
เพรซีโอดีเมียม (Praseodymium) ใชในอุตสาหกรรมผลิตใยแกวนําแสงและเครื่องยนต
ของเครื่องบิน

ภาพที่ 4.10 สแคนเดียม

ที่มา : https://www.webelements.com

ภาพที่ 4.12 แลนทานัม

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

ภาพที่ 4.11 โพรมีเทียม

ที่มา : http://elements.vanderkrogt.net

ภาพที่ 4.13 อิตเทรียม

ที่มา : http://www.rmutphysics.com

ภาพที่ 4.14 เพรซีโอดีเมียม

ที่มา : http://vichakarn.triamudom.ac.th
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7. เซลลแสงอาทิตย (Solar call) บริษัทตาง ๆ พยายามพัฒนาเซลลแสงอาทิตย
(Solar call) ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีขนาดเล็กลง ใชงานไดหลากหลายขึ้นในรูปของฟลม
ที่ยืดหยุนได จากรูปแบบเดิมที่เปนแผนแข็ง และมีราคาถูกลง เมื่อเซลลแสงอาทิตย (Solar
call) มีคุณภาพดีขึ้น เราจะสามารถชารจอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และโทรศัพทมือถือได
สะดวกขึ้น เซลลแสงอาทิตย (Solar call) ทําใหพื้นที่หางไกล มีไฟฟาใช ชวยใหคนจํานวนมาก
มีชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ

ที่ 4.15 เซลลแสงอาทิตย (Solar call)
ที่มา : http://estaticos.qdq.com
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8. อิเล็กทรอนิกสโปรงใส (Transparent electronics) กําลังเปนที่นิยมอยางมาก
ในป 2010 ตลาดของสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสโปรงใสทั่วโลกมีมูลคาสูงถึงเกือบ
76.4 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เราไดเห็นตัวอยางของวัสดุประเภทนี้ในภาพยนตรหลาย
เรื่อง เชน แผนกระจกใสที่มีขอความและรูปภาพปรากฏขึ้น เมื่อเปดสวิตซใชงานและเห็นการใช
ไฟ LED กับฟลมพลาสติกใสในรูปแบบตาง ๆ

ภาพที่ 4.16 อิเล็กทรอนิกสโปรงใส

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

กิจกรรมทายหนวยที่ 4
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 4 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยที่ 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ครูผูสอนกําหนด
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หนวยที่ 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา
สาระสําคัญ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน
4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนํา
ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได
อธิบายประโยชนของสะเต็มศึกษาได
อธิบายหลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวได
นําความรูเรื่องหลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไปใชได
สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได

ขอบขายเนื้อหา
1. หลักสะเต็มศึกษา
2. หลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐจากวัสดุใชแลว
3. การประดิษฐวัสดุใชแลว
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หนวยที่ 5
สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา
เรื่องที่ 1. หลักสะเต็มศึกษา

ในยุคปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัย
สําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ คุณภาพของคน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดย
จะตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรู
ด ว ยตนเองสามารถปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อเปนการประกันคุณภาพผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
พัฒนา ศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด
คําวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา
ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering)
และคณิตศาสตร (Mathematics) หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่ท่ีมีความ
เชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่ตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน
ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน คําวา STEM ถูกใช ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใชคํานี้เพื่ออางถึง
โครงการหรื อ โปรแกรมที่ เ กี่ย วข อ งกั บวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร อยางไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามที่ชัดเจน
ของคําวา STEM มีผลใหมีการใชและใหความหมายของคํานี้แตกตางกันไป
(Hanover Research, 2011, p.5) เชน มีการใชคําวา STEM ในการอางอิงถึงกลุมอาชีพที่มี
ความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
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สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน
การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4
สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการ
เรียนรูที่ไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการ
สรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะ
การคิด ตั้งคําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ พรอมทั้งสามารถ
นําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 10 ประการ ไดแก (1) เชื่อมโยง
เนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง (2) การสืบเสาะหาความรู (3) การ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (4) การสรางสรรคชิ้นงาน (5) การบูรณาการเทคโนโลยี
(6) การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (7) การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน
(8) การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น (9) การเรียนรูอยางไมเปนทางการ
(10) การจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรัก
และเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และ
เห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน
STEM Education ไดนําจุดเดนของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู ของ
แตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกศาสตร มาใชในการ
แกปญหา การคนควา และการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการ
เรียนรูที่ผูสอนผูสอนหลายสาขาวิชารวมมือกัน เพราะในการทํางานจริงหรือในชีวิตประจําวันนั้น
ตองใชความ รูหลายดานในการทํางานทั้งสิ้นไมไดแยกใชความรูเปนสวน ๆ นอกจากนี้ STEM
Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา ทักษะสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือทักษะที่จําเปน
สําหรับศตวรรษที่ 21 อีกดวย ทั้งนี้ STEM Education เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิด ดังนี้
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1.1 เปนการบูรณาการขามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ
เปนการบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T)
วิศวกรรมศาสตร (E) และ คณิตศาสตร (M) ทั้งนี้ ไดนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ
สอนของแตละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ
• วิทยาศาสตร (S) เนนเกี่ยวกับความเขาใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศึกษา
มั ก ชี้ แ นะให อ าจารย ผู ส อนผู ส อนใช วิ ธี ก ารสอนวิ ท ยาศาสตร ด ว ยกระบวนการสื บ เสาะ
(Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแกปญหา (Scientific Problembased Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ เหมาะกับผูเรียนระดับประถมศึกษา แตไมเหมาะกับ
ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะทําใหผูเรียนเบื่อหนายและไมสนใจ แตการ
สอนวิทยาศาสตรใน STEM Education จะทําใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึก
ทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน สงผลใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบ ความสําเร็จในการเรียน
• เทคโนโลยี (T) เปนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ แกปญหา ปรับปรุง พัฒนา
สิ่งตาง ๆ หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนเรา โดยผานกระบวนการ
ทํางานทางเทคโนโลยี ที่เรียกวา Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคลายกับ
กระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามที่คนสวนใหญ
เขาใจ
• วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชาที่วาดวยการคิด สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ
ใหกับนิสิตผูเรียนโดยใช ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคน สวนใหญ
มักเขาใจวาเปนวิชาที่สามารถเรียนได แตจากการ ศึกษาวิจัยพบวาแมแตเด็กอนุบาลก็สามารถ
เรียนไดดีเชนกัน
• คณิตศาสตร (M) เปนวิชาที่มิไดหมายถึงการนับจํานวนเทานั้น แตเกี่ยวกับ
องค ป ระกอบอื่ น ที่ สํ า คั ญ ประการแรก คื อ กระบวนการคิ ด คณิ ต ศาสตร (Mathematical
Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบการจําแนก/จัดกลุม การจัดแบบรูปและการบอกรูปรางและ
คุณสมบัติ ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร เด็กจะสามารถถายทอดความคิด หรือความเขาใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรได โดยใชภาษาคณิตศาสตรในการสื่อสาร เชน
มากกวา นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา ฯลฯ ประการตอมาคือการสงเสริมการคิด คณิตศาสตร
ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนของเด็กหรือการทํากิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน
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1.2 เปนการบูรณาการทีส่ ามารถจัดการเรียนรูไดในทุกระดับ โดยใชวิธีการเรียน
แบบ Project-based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ทํา
ให ผูเรียนสามารถสรางสรรค พัฒนาชิ้นงานไดดี
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education นอกจากจะเปนการบูรณาการ
วิชาทั้ง 4 สาขา ดังที่กลาวขางตนแลว ยังเปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration)
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอีกดวย ซึ่งจะทําใหการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียน ทําใหผูเรียน
เห็นคุณคาของการเรียนนั้น ๆ และสามารถนําไป ใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสการทํางาน การเพิ่มมูลคา และสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ ดานเศรษฐกิจ
ได
1.3 เปนการจัดการเรียนรูที่ ทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ อยาง
ครบถวน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนใหมี คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เชน
• ดานปญญา ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา
• ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน การ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ฯลฯ
• ดานคุณลักษณะ ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุมทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอื่น
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เรื่องที่ 2 หลักสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐจากวัสดุใชแลว
ทุกวันนี้ปญหาเรื่องการจัดการขยะนับเปนปญหาระดับชาติ การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่ไดยินกันอยางแพรหลายมากขึ้น
เรื่อย ๆ หลายทานคงกําลั งครุ นคิดว า จะทําใหอยา งให การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงการเรียนรู
สูการแกปญหาจริงเรื่องขยะได
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสําหรับการจัดการกับวัสดุใชแลว ทําได
หลากหลายแนวทาง บางอยางเปนการเปลี่ยนแปลงงาย ๆ ทุกคนสามารถทําไดดวยตัวเอง สวน
บางแนวทางตองการ “แนวรวม” สนับสนุนที่กวางขวางขึ้น เชน การทํางานรวมกันระหวาง
ผูสอนกับนักเรียน การทํางานรวมกันทั้งโรงเรียน หรือแมกระทั่งการดําเนินการรวมกันกับ
ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาทองถิ่น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว
เปนสวนหนึ่งของวิธีการหลากหลายที่จะจัดการกับวัสดุใชแลว ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1. เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง
หลายทานนาจะทําอยูแลวอยางสม่ําเสมอ เพราะในชีวิตประจําวันเรามีการใช
วัสดุตางอยูเสมอตลอดจนมีการบริหารจัดการวัสดุนั้นอยางมีประสิทธิภาพ เพียงมองเห็นวา
แนวคิดหลัก หรือกระบวนการที่เรียนรูนั้น สามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติ ใชประโยชนไดในชีวิต
จริง ก็เปนกาวแรกสูการบูรณาการความรูสูการเรียนอยางมีความหมาย เพราะปรากฏการณ
หรือประดิษฐกรรมใดๆ รอบตัว เรา ไมไดเป นผลของความรู จากศาสตรหนึ่ง ศาสตรใดเพีย ง
ศาสตรเดีย ว การประยุกตความรู งาย ๆ เช น การคํานวณพื้นที่ของแกนมวนกระดาษชําระ
เชื่อมโยงสูความรูความสงสัยดานวัสดุศาสตร เทคโนโลยีการผลิต และการใชกระบวนการทาง
วิศวกรรมวิเคราะหปญหาและสรางสรรควิธีแกไขไดอยางหลากหลายจนนาแปลกใจ
2. การสืบเสาะหาความรู
การเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว โดยใหผูเรียนไดศึกษา
ประเด็นปญหา หรือตั้งคําถามซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือชุมชน เชน ในชุมชนมีการใช
ขวดน้ําพลาสติกจํานวนมากจนเกิดปญหาขยะ ผูเรียนนําประเด็นปญหา ไปสรางคําอธิบายดวย
ตนเอง โดยการรวบรวมประจั ก ษ พ ยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง สื่ อ สารแนวคิ ด และเหตุ ผ ล
เปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ โดยพิจารณาความหนักแนนของหลักฐาน กอนการตัดสินใจไป
ในทางใดทางหนึ่งนับเปนกระบวนการเรียนรูสําคัญที่ไมเพียงแตสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น
ที่ศึกษาเทานั้น แตยังเปนชองทางใหมีการบูร ณาการความรู ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกั บ
คํา ถาม นั บ เป น แนวทางการจัด การเรี ย นรู ที่ส นั บ สนุ น จุ ด เนน ของสะเต็ ม ศึ ก ษาสํ า หรั บ การ
ประดิษฐจากวัสดุใชแลวไดเปนอยางดี
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3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
การทําโครงงานเปนการสืบเสาะหาความรูใ นรูปแบบหนึ่ง แตผูเขียนไดแยก
โครงงานออกมาเปนหัวขอเฉพาะ เนื่องจากเปนแนวทางที่สามารถสงเสริมการบูรณาการความรู
สูการแกปญหาไดชัดเจน การสืบเสาะหาความรูบางครั้งผูสอนเปนผูกําหนดประเด็นปญหา หรือ
ใหขอมูลสําหรับศึกษาวิเคราะห หรือกําหนดวิธีการในการสํารวจตรวจสอบ ตามขอจํากัดของ
เวลาเรียน วัสดุอุปกรณ หรือปจจัยแวดลอมตาง ๆ แตการทําโครงงานนั้นเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูสําคัญในทุกขั้นตอนดวยตนเอง ตั้งแตการกําหนดปญหา
ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล ดําเนินการ ลงขอสรุป และสื่อสารสิ่งที่
คนพบ (บางครั้งผูสอนอาจกําหนดกรอบกวาง ๆ เชน ใหทําโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐจาก
วัสดุใชแลว โครงงานเกี่ยวกับการใชคณิตศาสตรในวัสดุใชแลวของชุมชน เปนตน) โครงงานใน
รูปแบบสิ่งประดิษฐจะมีการบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมไดอยางโดดเดน
4. การสรางสรรคชิ้นงาน
ประสบการณการทําชิ้นงาน สรางทักษะการคิด การออกแบบ การตัดสินใจ
การแกปญหาเฉพาะหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นงานที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุใชแลว
เองและคิ ด อย า งอิ ส ระและสร า งสรรค การประดิ ษ ฐ ชิ้ น งานเหล า นี้ จ ากเศษวั ส ดุ ใ ช แ ล ว
ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร อยางไมรูตัวบางครั้งอาจจัดใหผูเรียนสะทอน
ความคิดวาไดเกิดประสบการณหรือเรียนรูอะไรบางจากงานที่มอบหมายใหทํา เพราะเปาหมาย
ของการเรียนรูอยูที่กระบวนการทํางานดวยเชนกัน หากผูเรียนมองเพียงเปาหมายชิ้นงานที่
สําเร็จอยางเดียวอาจไมตระหนักวาตนเองไดเรียนรูบทเรียนสําคัญมากมายระหวางทางและมี
สวนหรือบทบาทในการชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย
5. การบูรณาการเทคโนโลยี
เพียงบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูกระบวนประดิษฐจากวัสดุใชแลว ก็ถือวา
ไดกาวเขาใกลเปาหมายการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาอีกกาวหนึ่งแลว เทคโนโลยีที่
สามารถใช ป ระโยชน ใ นป จ จุ บั น มี ไ ด ตั้ ง แต ก ารสื บ ค น ข อ มู ล ลั ก ษณะต า ง ๆ การบั น ทึ ก และ
นําเสนอขอมูลดวยภาพนิ่ง วีดิทัศน และมัลติมีเดีย การใชอุปกรณ sensor/data logger บันทึก
ขอมูลในการสํารวจตรวจสอบ การใชซอฟตแวรจัดกระทํา วิเคราะหขอมูล และเทคโนโลยีอื่นๆ
อีกมากมาย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ กระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรู เปดโอกาส
ใหประยุกตใชความรู แกปญหา และทํางานรวมกัน รวมทั้งสรางทักษะสําคัญในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย
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6. การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาพัฒนาพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม (Learning and Innovation
Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills ที่ครอบคลุม 4C คือ
Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การ
ทํางานรวมกัน) และ Creativity (การคิดสรางสรรค) จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานจากวัสดุใชแลวที่กลาวถึงขางตนนั้นสามารถสรางเสริม
ทักษะเหลานี้ไดมากอยางไรก็ตามในบริบทของสถานศึกษาทั่วไป ผูสอนอาจไมสามารถใหผูเรียน
เรียนรูดวยการทําโครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานเทานั้น ดังนั้นในบทเรียนอื่น ๆ ถาผูสอน
มุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในทุกโอกาสที่เอื้ออํานวย เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น ทํางานรวมกัน เรียนรูการหาที่ติ (ฝกคิดเชิงวิพากษ) หาที่ชมหรือเสนอวิธีการใหม
(ฝกคิดเชิงสรางสรรค) ก็นับวาผูสอนจัดการเรียนการสอนเขาใกลแนวคิดสะเต็มศึกษามากขึ้น
ตามสภาพจริงของชั้นเรียน
7. การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน
ผู ส อนหลายท า นอาจเคยมี ป ระสบการณ กั บ ผู ป กครองที่ ไ ม เ ข า ใจแนวคิ ด
การศึกษาที่พัฒนาผูเรียนใหเปนคนเต็มคน แตมุงหวังใหสอนเพียงเนื้อหา อยากใหผูสอนสราง
เด็กที่สอบเรียนตอได แตอาจใชชีวิตไมไดในสังคมจริงของการเรียนรูและการทํางาน เมื่อผูสอน
มอบหมายใหผูเรียนสืบคน สรางชิ้นงาน หรือทําโครงงานผูปกครองไมใหการสนับสนุน หรืออีก
ดานหนึ่งผูปกครองรับหนาที่ทําใหทุกอยาง อยางไรก็ตามหวังวาผูปกครองทุกคนจะไมเปนไป
ตามที่กลาวขางตน ผลงานจากความสามารถของเด็ก เปนอาวุธสําคัญที่ผูสอนจะนํามาเผยแพร
จัดแสดงเพื่อชนะใจผูปกครองและชุมชนใหใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ
เต็ ม ศึ ก ษา ผู ส อนสามารถนํ า ผู เ รี ย นไปศึ ก ษาในแหล ง เรี ย นรู ข องชุ ม ชน สํ า รวจสิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติในทองถิ่น ศึกษาและรายงานสภาพมลพิษหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่
ใหชุมชนรับทราบ ตลอดจนศึกษาและแกปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในชุมชน กิจกรรมการ
เรียนรูเหลานี้ เกิดประโยชนสําหรับนักเรียนเอง อาจเปนประโยชนสําหรับชุมชน และสามารถ
สร า งการมี ส ว นร วม ความภาคภู มิ ใ จ และที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง คื อ ความรู สึ ก เป น เจ า ของร ว ม
รับผิดชอบคุณภาพการจัดการศึกษาในทองถิ่นตัวเองใหเกิดขึ้นได
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8. การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
การใหผูเรียนไดศึกษาปญหาปลายเปดตามความสนใจของตนเองในลักษณะ
โครงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงการเรียนรูสูการใชประโยชนในบริบทจริงนั้น บางครั้งนําไปสู
คําถามที่ซับซอนจนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะทาง ผูสอนไมควรกลัวจะยอมรับกับ
ผูเรียนวาผูสอนไมรูคําตอบ หรือผูสอนชวยไมได แตควรใชเครือขายที่มีเชื่อมโยงใหผูเชี่ยวชาญ
ในทองถิ่นมาชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เครือขายดังกลาวอาจเปนไดทั้ง ศิษยเก า
ผูปกครอง ปราชญชาวบาน เจาหนาที่รัฐ หรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น ผูสอน
สามารถเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือสาธิตในบางหัวขอ หรือใชเทคโนโลยี เชน การ
ประชุม ผานวิ ดีทัศน เอื้ออํ านวยใหผูเชี่ ยวชาญสามารถพูด คุย ให ความคิดเห็น หรือ วิพากษ
ผลงานของผูเรียน เปนตน
9. การเรียนรูอยางไมเปนทางการ (informal learning)
ทุ ก คนชอบความสนุ ก สนาน หากเราจํ า กั ด ความสนุ ก ไม ใ ห ก ล้ํ า กรายใกล
หองเรียน ความสุขคงอยูหางไกลจากผูสอนและจากผูเรียนไปเรื่อย ๆ แตจะบูรณาการความ
สนุกสูการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานกระบวนประดิษฐสิ่งของจาก
เศษวัสดุใชแลวเปนการแกปญหาไดอยางไร ตองอาศัยความคิดสรางสรรคของผูสอนในการ
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ทา ทาย เพลิ ด เพลิ น ให ก ารเรีย นเหมื อ นเป นการเล น แต ใ น
ขณะเดียวกันก็ตองสรางความรูและความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดวย การเรียนรู
อยางไมเปนทางการที่ไดรับความนิยม คือ การจัดกิจกรรมคาย การเรียนรูจากบทปฏิบัติการ
หรือการประกวดแขงขัน กิจกรรมเหลานี้เปนโอกาสดีที่จะสรางการมีสวนรวมจากชุมชน เชน
อาจเชิญ ผู เชี่ ยวชาญในทอ งถิ่น เป นวิ ท ยากรในค าย เป นกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ หรื อใหก าร
สนับสนุนของรางวัล
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10. การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning)
เมื่อผูสอนไดดําเนินการ 9 ขอขางตนแลว อาจมองออกนอกสถานศึกษา สราง
นิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนวัฒนธรรมของชุมชน รวมกันสรางแหลงเรียนรูดานสะเต็มใน
ทองถิ่น เชน เขาคายวิทยาศาสตรที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา หรือประยุกตความรูสะเต็ม
เพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูวิถีชุมชน เชน สงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมนําเสนอ
ขอมูลภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในชุมชนสรางหอเกียรติยศสะเต็มของหมูบาน
เพื่อนํ าเสนอเรื่อ งราวการใชความรูสะเต็ม ในการพัฒนาอาชี พและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช น
ผลงานดานการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี เปนตน
การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับการประดิษฐ
วัสดุใชแลว เปนความพยายามจากหลากหลายภาคสวนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให
พรอมสําหรับการดํารงชีวิต ดวยความรูความเขาใจในความงามและคุณคาของธรรมชาติ ดวย
ความสามารถในการสรางสรรควิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบดวยกระบวนคิด
เชิงวิศวกรรม และการใชศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
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เรื่องที่ 3 การประดิษฐวัสดุใชแลว
3.1 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอิเล็กทรอนิกส
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ จ ากวั ส ดุ ใ ช แ ล ว ประเภทอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เป น การนํ า ขยะที่ เ ป น
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่ทิ้งแลว เชนเครื่องคอมพิวเตอรและวัสดุคอมพิวเตอรเกามาดัดแปลง
เปนของใช ไดแก CD/DVD มาทําเปนของใชจุกจิกนารักสําหรับวางตกแตงเพิ่มความสวยงามของ
สถานที่ตาง ๆ การนําแผนซีดีมาประดิษฐเปนนาฬิกา ที่รองแกว เครื่องประดับ ชั้นวางของ
จุก จิ ก และอื่ น ๆ การนํ าแป น พิม พ คอมพิ วเตอร (คีย บ อร ด ) เอาเฉพาะตั วอั ก ษรมาเขี ย นสี
ตัวอักษรใหชัดแลวนํามาติดรอยเรียงกันทําเปนพวงกุญแจ การนําหลอดไฟนีออนกลมมาทํา
ความสะอาดเอาไสหลอดออกแลวนํามาเปนแจกันปลูกตนไมประดับภายในอาคาร โทรทัศนเกา
นํามาทําเปนที่นอนสัตวเลี้ยง หรือตูปลา เปนตน ซึ่งจะเปนการปองกันขยะอิเล็กทรอนิกส ไมให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และลดความเสี่ยงและผลกระทบจากปริมาณขยะ นอกจากนี้แลว
ยังเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับผูที่คิดคนประดิษฐสิ่งของตาง ๆ ออกจําหนายอีกดวย

ภาพที่ 5.1 เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกสที่ถูกนํามาประดิษฐเปนของใชตาง ๆ
ที่มา : http://www.manager.co.th

ภาพที่ 5.2
หลอดไฟประดิษฐเปนแจกัน

ภาพที่ 5.3 จอคอมพิวเตอร
ประดิษฐเปนที่นอนสัตวเลี้ยง

ที่มา : http://www.manager.co.th ที่มา : http://www.creativemove.com

ภาพที่ 5.4
ตูปลาจากโทรทัศนเกา

ที่มา : http://www.homedd4u.com
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ขอควรระวังในสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอิเล็กทรอนิกส
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ว นใหญ มี ส ารอั น ตรายที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
สุขภาพ ไดแก สารตะกั่ว สารปรอท คลอรีน แคดเมียม โบรมีน ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกาย ดังนั้น กอนการประดิษฐควรศึกษาหาขอมูลและวิธีการทําที่ถูกตองเพื่อปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดจากสารพิษ
3.2 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษเหล็ก
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษเหล็ก เปนการนําเศษเหล็กชิ้นเล็กชิ้น
นอยมาปะติดปะตอกันเกิดเปนรูปรางใหม อาจเปนของใชหรืองานศิลปะ งานประติมากรรม
แลวแตผูประดิษฐจะคิดคนหรือสรางสรรค นําเศษเหล็กเหลานั้นมาออกแบบ แลวเชื่อมตอกัน
เปน รูปร างตามที่ออกแบบไว หรือ ตามประโยชนที่ ตอ งการใชสอย ตั วอยางเชน การนํ าท อ
น้ําประปาที่เปนทอเหล็กมาทําเปนขาตั้งของโคมไฟ การทําเศษเหล็กหลายรูปแบบมาเชื่อมตอ
กั น เป น รู ป ร า งงานประติ มากรรม เช น หุ นยนต สั ตว ต าง ๆ เป นต น นํ าเศษเหล็ กมาทํ าเป น
เฟอรนิเจอรรูปแบบตาง ๆ

ภาพที่ 5.5 เศษเหล็กทอประปานํามาประดิษฐเปนขาตั้งโคมไฟ
ที่มา : http://www.houzzmate.com

ภาพที่ 5.6 เศษเหล็กหลายประเภทนํามาประดิษฐเปนงานปติมากรรม
ที่มา : http://www.nana108.com
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ภาพที่ 5.7 เศษเหล็กประดิษฐเปนหุนยนตสรางงานสรางอาชีพใหแกผูประดิษฐ
แหลงผลิตหุนเหล็กยักษสงออก บานหุนเหล็ก จังหวัดอางทอง
ที่มา : http://www.thailovetrip.com

ภาพที่ 5.8 เศษเหล็กประดิษฐเปนโตะเกาอี้
ที่มา : http://www.manager.co.th

ข อ ควรระวั ง ในการประดิ ษ ฐ เ ศษเหล็ ก นั้ น ผู ป ระดิ ษ ฐ ค วรมี ค วามรู เ รื่ อ ง
การเชื่อมเหล็ก และควรรูจักการปองกันเศษเหล็กหรือไฟจากการเชื่อมเหล็กเขาตา ควรระวัง
ไมใหเศษเหล็กบาดมือหรือสวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งอาจกอใหเกิดโรคบาดทะยัก
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3.3 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทยางรถยนต
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทยางรถยนต เปนการนํายางรถยนตเกา
โดยเฉพาะยางนอกนํามาดัดแปลงตกแตงเปนขาวของเครื่องใชและงานศิลปะตาง ๆ เชน ที่นอน
สัตวเลี้ยง บอเลี้ยงปลา เฟอรนิเจอร กระถางตนไม รูปสัตวสําหรับตกแตงสวนหรือบานเรือน
ถังขยะ และอีกมาก ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายและยังชวยใหผูที่คิดคนประดิษฐสามารถ
มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑจากยางรถยนตอีกดวย

ภาพที่ 5.9
ยางรถยนตประดิษฐเปนที่นอนสัตวเลี้ยง

ที่มา : https://www.iurban.in.th

ภาพที่ 5.11
ยางรถยนตประดิษฐเปน
เฟอรนิเจอร

ภาพที่ 5.10
ยางรถยนตประดิษฐเปนกระถางตนไม

ภาพที่ 5.12
ยางรถยนตประดิษฐ
เปนสนามเด็กเลน
ที่มา : http://www.banidea.com

ภาพที่ 5.13
ยางรถยนตประดิษฐ
เปนกรอบกระจก
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3.4 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทอลูมิเนียม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ จ ากวั ส ดุ ใ ช แ ล ว ประเภทอลู มิ เ นี ย ม เป น การนํ า เอาขยะที่ เ ป น
กระปองอลูมิเนียม หรือฝาเปดกระปอง นํามาประดิษฐดัดแปลงใชประโยชน และจําหนายเปน
รายได ไดแก นํามาประดิษฐเปนโคมไฟ ที่เก็บของรูปแบบตาง ๆ เคสโทรศัพทมือถือ กระเปา
กระถางปลูกตนไม เปนตน

ภาพที่ 5.14 กระปองประดิษฐเปนกระถางตนไม

ภาพที่ 5.15 ที่เก็บของจากกระปองเกา

ที่มา : http://www.banidea.com

ภาพที่ 5.16 ฝาเปดกระปองประดิษฐเปนโคมไฟ
ที่มา : http://www.banidea.com

ภาพที่ 5.17 ฝาเปดกระปองประดิษฐเปน
เครื่องประดับ
ที่มา : http://women.kapook.com

ขอควรระวัง

ในการนําเศษอลูมิเนียมหรือกระปอง หรือฝาเปดกระปอง มาทํางานประดิษฐนั้น
ควรระมัดระวังไมใหบาดมือ หรือเศษผงของอลูมิเนียมเขาตา ซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
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3.5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทขวดน้ําพลาสติก
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทขวดน้ําพลาสติก ขวดน้ําพลาสติกมี
หลายประเภทเช น ขวดน้ํ า ดื่ ม แบบอ อ นใส และแบบขาวขุ น ขวดบรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก แข็ ง
สามารถนํากลับมาสรางสรรรคเปนงานประดิษฐที่ใชประโยชนไดจริงอีกครั้ง และสามารถสราง
งาน สรางอาชีพใหแกผูคิดคนประดิษฐไดอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยาง เชน การนํามาประดิษฐเปน
กระถางตนไม โคมไฟ มานบังตา โรงเรือนเพาะปลูก โตะ เกาอี้ ชั้นเก็บของ และอื่น ๆ อีก
มาก

ภาพที่ 5.18 ขวดพลาสติกประดิษฐเปนมานบังตา โคมไฟ และโรงเรือนเพาะชํา

ภาพที่ 5-19 ขวดพลาสติกประดิษฐเปนรั้วบาน และลิ้นชักเก็บของในบาน
ที่มา : http://www.nonvisual.com

ภาพที่ 5.20
บานที่ตกแตงดวยฝาขวดน้ําดื่มพลาสติก
ที่มา : http://www.bareo-isyss.com
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3.6 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษผา
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษผา เปนการนําเศษผาที่เหลือจากการ
ตัดเย็บเสื้อผา หรือเสื้อผาเกาที่ไมใชมาดัดแปลงเปนของใชตาง ๆ เชน พรมเช็ดเทา ผารองครก
ผาหม ตุกตา ของที่ระลึก เบาะรองนั่ง เปนตน

ภาพที่ 5.21 เบาะรองนั่งจากเศษผา

ภาพที่ 5.22 กระถางตนไมจากเศษผา

ที่มา : http://p-dit.com

ภาพที่ 5.23 พรมเช็ดเทาจากเสื้อผาเกา

ภาพที่ 5.24 หมอนอิงจากกางเกงยีนสเกา

ที่มา : http://home.kapook.com

ภาพที่ 5.25 พวงกุญแจจากเศษผา
ที่มา : https://sites.google.com

ภาพที่ 5.26 ตุกตาจากเศษผา

ที่มา : http://www.ladysquare.com
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3.7 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษไม
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทเศษไม เปนการนําเอาเศษไมที่เหลือใช
จากงานกอสราง หรือจากลังไมเกา หรือจากจุกเครื่อมดื่ม มาประดิษฐดวยความคิดสรางสรรค
ประดิษฐเปนของใชใหม ๆ เชน โตะเกาอี้จากเศษไมเกา กรอบรูปหรือกรอบกระจก ชั้นวางของ
ตุกตา เปนตน
ภาพที่ 5.27 เศษไมประดิษฐ

เปนเครื่องใชประดับตกแตงบาน
ที่มา : http://www.diy-knight.com

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

ภาพที่ 5.28 กระดาษประเภทตาง ๆ ประดิษฐเปนของใชในบานและสินคาเพื่อจําหนาย
ที่มา : https://www.iurban.in.th
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ภาพที่ 5.29 งานประดิษฐเปเปอรมาเชจากกระดาษ
ที่มา : http://www.kruwichan.com

3.9 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทถุงพลาสติก
สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทถุงพลาสติก เปนการนําถุงพลาสติกที่ใชบรรจุ
สิ่งของจากหางรานตางหรือรานคาตาง ๆ มาทําความสะอาดใหแหง หรือที่ชาวบานเรียกกันวา
ถุงกอบแก็บ หรือกอบแกบ นํามาตัดแลวมัดตอกันยาวเปนเสนเชือก แลวนํามาถักเปนสิ่งของ
เครื่องใช ไดแก ที่นอนฟูก กระเปา ที่รองจาน ที่รองแกว ไมแขวนเสื้อ ถุงเทา ที่ใชของจุกจิก
ตามแตความคิดสรางสรรคของผูประดิษฐ

ภาพที่ 5.30 ถุงพลาสติกที่นํามาประดิษฐเปนที่รองภาชนะ และใสของจุกจิก
ที่มา : http://joobbox.exteen.com
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ภาพที่ 5.31 ฟูกที่ถักจากถุงพลาสติก

ภาพที่ 5.32 รองเทาที่ถักจากถุงพลาติก

ภาพที่ 5.33 กระเปาที่ถักจากถุงพลาสติก

ภาพที่ 5.34 ดอกไมประดิษฐจากถุงพลาสติก

ที่มา : http://www.posttoday.com

ที่มา : http://p-dit.com

ที่มา : http://www.jeab.com

ที่มา : http://www.jeab.com

3.10 สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวประเภทขวดแกว
การประดิษฐขวดแกว เปนการนําขวดแกวเครื่องดื่ม หรือเครื่องปรุงตาง
ๆ นํากลับมาใชใหมโ ดยอาจจะประดิษฐเ ปลี่ยนรูปร าง หรืออาจคงรูปร างเดิมไว แตนําไปใช
ประโยชนแบบใหม เชน การนําประดิษฐเปนงานศิลปะตาง ๆ การนํามาทําเปนโคมไฟ การ
นําไปทําเปนกําแพงรั้วสวนหรือรั้วบาน การนําไปประกอบตกแตงฝาผนังบานเพื่อเพิ่มแสงสวาง
แทนบล็อกแกวในการกอสรางบานเรือน และอื่น ๆ อีกมาก
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ภาพที่ 8.35 งานศิลปะจากขวดแกว
ที่มา : http://www.greenintrend.com

ภาพที่ 8.37 ขวดแกวใชประดับตกแตงผนัง
บานเพิ่มแสงสวางแทนบล็อกแกว
ที่มา : http://www.designrulz.com

ภาพที่ 8.36 โคมไฟจากขวดแกว
ที่มา : https://pinperty.com

ภาพที่ 8.38 รั้วสวนจากขวดแกว
ที่มา : https://benefitsofbeingfit.
wordpress.com

จากตัวอยางขางตน ยังมีขยะอีกหลายประเภทที่สามารถนํามาประดิษฐได เชน
โฟมจากหอบรรจุภัณฑ หรือโฟมบรรจุอาหาร เปนตน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ
ที่มีจําหนายตามรานขายหนังสือและจากเว็บไซตตาง ๆ จะเห็นไดวาการคัดแยกขยะมีประโยชน
และความจําเปนอยางมากในการลดปริมาณขยะ นอกจากจะขายเปนเศษขยะไดแลว ยังนํามา
ดัดแปลงตกแตง เปนขาวของเครื่องใช หรือสินคาใหม ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว
และหากรวมกลุมกันทําก็จะเพิ่มรายไดใหกับชุมชนดวย
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กิจกรรมทายหนวยที่ 5
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเอกสารชุดการเรียนหนวยที่ 5 จบแลว ใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนหนวยที่ 5 ในสมุดบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู แลวจัดสงตามที่ครูผูสอนกําหนด
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หนวยที่ 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ
สาระสําคัญ

1. การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความนิยม
สามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษวัสดุ
เหลือทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนําสวนที่เหลือนี้ไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบนิเวศนก็นอย
กวา
2. ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัสดุเหลือทิ้งเปนอีก ทางเลือกหนึ่ง
ดานการผลิตพลังงาน เพราะเศษวัสดุเหลือทิ้ง มีศักยภาพที่สามารถนํามาใชเพื่อผลิตพลังงานได
ทั้งนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งมาผลิต เปน
พลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได
นําความรูเรื่องเทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไปใชได
อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้งได
นําความรูเรื่องการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได

ขอบขายเนื้อหา
1. เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา
2. การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
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หนวยที่ 6
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ
เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิง้ ดวยการเผา

1. เทคโนโลยีเตาเผาที่ใชกันอยูปัจจุบัน
เทคโนโลยีเตาเผา หรือ Incineration คือ การเผาไหมมูลฝอยกับอากาศเพื่อ
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม ที่ใหความรอนและอุณหภูมิเพื่อทําลายมวลและปริมาตรของมูลฝอย
การเผาไหมเกิดขึ้นในเตาเผาที่ไดมีการ ออกแบบเปนพิเศษเพื่อใหเขากับลักษณะสมบัติของขยะ
มูลฝอย คือ อัตราความชื้นสูง และมีคาความรอนที่แปร ผันได การเผาไหมจะตองมีการควบคุมที่ดี
เพื่อจะปองกันไมใหเกิดมลพิษและการรบกวนตอสภาพแวดลอม เชน กาซพิษ เขมา กลิ่น เปนตน
กาซซึ่งเกิดจากการเผาไหมจะไดรับการกําจัดเขมาและอนุภาคตามที่กฎหมาย ควบคุม กอนที่
ปลอยออกสูบรรยากาศ ขี้เถาซึ่งเหลือจากการเผาไหม ซึ่งมีปริมาตรประมาณรอยละ 10 และ
น้ําหนักประมาณรอยละ 25 ถึง 30 ของขยะทีส่ งเขาเตาเผา สามารถน้ําไปฝงกลบหรือใชเปนวัสดุ
ปูพื้นสําหรับ การสรางถนน สวนขี้เถาที่มีสวนประกอบของโลหะ อาจถูกนํากลับมาใชใหมได
นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มี ปริมาณขยะมูลฝอยอยูมาก สามารถที่จะน้ําพลังงานความรอนที่ไดจาก
การเผาไหมมาใชในการผลิตไอน้ํา หรือ ทําน้ํารอน หรือผลิตกระแสไฟฟาได
หัวใจของโรงเผามูลฝอยคือระบบกานเผาไหมซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ระบบการเผาไหมมวล (Mass Burn System) ซึ่งหมายถึง การเผาทําลายมูลฝอยใน
สภาพที่รับเขามาโดยไมตองมี กระบวนการจัดการเบื้องตนกอน
2. ระบบที่มีการจัดการเบื้องตน (Burning of Preheated and Homogenized
Waste) หมายถึง ระบบการเผาไหมมวลเปนการเผาไหมมูลฝอยที่มีองคประกอบที่หลากหลายโดย
ไมตองมีการจัดการเบื้องตนกอน
จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยระบบการเผาไหมมวลที่
มีอยูใน ปจจุบัน พบวา เตาเผาระบบการเผาไหมมวลที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันสามารถจําแนก
ออกเปน 2 ประเภท หลัก ๆ คือ เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Moving Grate) ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ที่ใชกันแพรหลายและไดรับการ ทดสอบแลว มีสมรรถนะทางเทคนิคที่ยอมรับไดและสามารถ
รองรับการเผาทําลายขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบ และคาความรอนที่หลากหลาย และเตาเผา
แบบหมุน (Rotary Kiln) ซึ่งเปนระบบที่ไดรับความนิยมรองลงมา
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ระบบทีม่ ีการจัดการมูลฝอยเบื้องตนกอนทําการเผาตองมีระบบเพือ่ การลดขนาด การบด
ตัด และการ คัดแยก หรือในบางครั้งอาจมีระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย (Refuse-Derived
Fuel : RDF) ซึ่งทําใหมี ความยุงยากในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้นระบบดังกลาวจึงมีการใชงาน
อยูในวงจํากัด
ระบบที่มกี ารจัดการมูลฝอยเบื้องตนกอนทําการเผาในทางทฤษฎีอาจจัดใหเตาเผาแบบ
ฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) จัดอยูในพวกเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีฟลูอิดไดซเบด
จัดวาเทคโนโลยีที่ใหมอยู และมีการใชงานเพื่อการเผาทําลายขยะมูลฝอยในวงจํากัด โดยทั่วไป ใช
ในการกําจัดเศษวัสดุอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม (มีตัวอยางการใชงานในประเทศญี่ปุน) นอกจากนี้มี
เทคโนโลยีไพโรไลซิส-กาซซิฟิเคชั่นอีกดวย โดยรายละเอียดของเตาเผาแตละเทคโนโลยี ทั้งทาง
ดานเทคนิควิศวกรรม การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการโรงแรม รายละเอียดคาใชจาย
ในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา จะไดกลาวถึงตอไป
1.1 ประเภทของเทคโนโลยีและหลักการทํางานของเทคโนโลยี
เตาเผามูลฝอยแบบการเผาไหมมวลเปนระบบที่ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่ง
ประกอบดวยตะกรับที่สามารถเคลื่อนที่ไดและมี การเผาไหมบนตะกรับนี้ โดยขยะเผา ไหม ตะกรับ
จะเคลื่อนที่และลําเลียงมูลฝอยจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย

ภาพที่ 6.1 เตาเผาแบบตะกรับเคลือ่ นที่
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th
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ภาพที่ 6.2 ภาพถายแสดงใหเห็นตะกรับที่อยูดานในของเตาเผามูลฝอย
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

กามปูของเครนเหนือเตา จะทําหนาที่จับมูลฝอยเพื่อปอนลงไปในชองปอนกอนที่จะ
หลนเขาไป ในหองเผาไหมของเตาเผาดวยแรงโนมถวง เมื่อมูลฝอยตกลงไปวางบนตะกรับ ความ
รอนในเตาเผาจะทําใหมูล ฝอยแหงกอนที่จะเกิดการเผาไหมดวยอุณหภูมิสูงกับอากาศที่ใชในการ
เผาไหม ขี้เถา (รวมทั้งส วนประกอบของ มูลฝอยสวนที่ไมสามารถเผาไหมได ) จะหลุดออกจาก
ตะกรับในลักษณะของเถาลอย ลงสูหลุมถายขี้เถา
ตะกรับจะทําหนาที่เปนเสมือนพื้นผิวดานลางของเตา การเคลือ่ นที่ของตะกรับหาก
ไดรับการ ออกแบบ อยางถูกตองจะทําใหมูลฝอยมีการขนยายและผสมผสานกันอยางมี
ประสิทธิภาพและทําใหอากาศที่ใชในการ เผาไหมสามารถแทรกซึมไปถั่วถึงพื้นผิวของมูลฝอย
ตะกรับอาจถูกจัดแบงใหเปนที่ยอยเฉพาะ ซึ่งทําใหสามารถ ปรับปริมาณอากาศเพื่อใชในการเผา
ไหมไดอยางอิสระและทําใหสามารถเผาไหมไดแมมูลฝอยที่มีคาความรอนต่ํา
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ภาพที่ 6.3 สวนประกอบของตะกรับที่ชวยใหมูลฝอยเกิดการเคลื่อนที่
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

อากาศที่ใชในการเผาไหมแบงออกเปนอากาศปฐมภูมิ (Primary Air) ซึ่งเปาดานลาง
ของผิวตะกรับ โดยทําหนาที่ ชวยใหเกิดการเผาไหมในภาคของแข็งและระบายความรอนใหกับ
ตะกรับ อากาศทุติยภูมิ (Secondary Air) จะจายเขาบริเวณดานบนของหองเผาไหมและทําหนาที่
เผาไหมกาซที่ระเหยขึ้นมาจากมูล ฝอยที่วางบนตะกรับเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ
ตะกรับที่ใชกับระบบเตาเผามูลฝอยมีหลายแบบเชนกัน เคลื่อนไปดานหนา
(Forward Movement), เคลื่อนไปดานหลัง (Backward Movement), เคลื่อนที่แยกตัว
(Double Movement Rocking) และ ลูกกลิ้ง (Roller) เปนตน

รูปที่ 6.4 อากาศที่ใชในการเผาไหมที่จายเขาตามสวนตาง ๆ ของหองเผาไหม
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th
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ผนังของหองเผาไหมในเตาเผามูลฝอยมักเปนแบบบุดว ยอิฐทนไฟ (Refractory Wall)
หรือแบบผนังน้ํา (Water Wall) สําหรับแบบหลังนีส้ วนมากจะปฏิบัติงานโดยใชอากาศสวนเกิน
ในปริมาณต่ํา ซึ่งชวยใหลด ปริมาตรของหองเผาไหมและลดขนาดของอุปกรณควบคุมมลพิษ
อากาศ
ตารางที่ 6.1 ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของเตาเผาแบบตะกรับเคลือ่ นที่
ขอไดเปรียบ
1. ไมตองการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยกอน
2. เปนเทคโนโลยีที่มีใชกันอยางแพรหลายและไดรับ
การทดสอบแลวสำหรับการเผาทำลายมูลฝอยและ
มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค
3. สามารถจัดการกับมูลฝอยที่มีองคประกอบและ
คาความรอนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดเปนอยางดี
4. สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึง
รอยละ 85
5. เตาเผาแตละเตาสามารถกอสรางใหมี
ความสามารถในการเผาทำลายไดถึง
1,200 ตันตอวัน (50 ตันตอชั่วโมง)

ขอเสียเปรียบ
1. เงินลงทุนและบำรุงรักษา
คอนขางสูง
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เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)
ระบบเตาเผาแบบหมุนเปนการเผาไหม มวลของมูลฝอยโดยใชหอ งเผาไหม
ทรงกระบอกซึ่งสามารถ หมุนไดรอบแกน มูลฝอยจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผ า
ทรงกระบอกตามการหมุน ของเตาเผาซึ่งทํามุมเอียงกับแนวระดับ

รูปที่ 6.5 ระบบเตาเผาแบบหมุน

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

เตาเผาแบบหมุ น ส วนใหญ จะเป นแบบผนัง อิฐ ทนไฟ แตก็ ม ีบ างที่ เ ป นผนั ง ถ้ํ า
ทรงกระบอกอาจมีขนาด เสนผานศูนยกลางตั้งแต 1 ถึง 5 เมตร และยาวตั้งแต 8 ถึง 20 เมตร
ความสามารถในการเผาทําลายมูลฝอย มีตั้งแต 2.4 ตันตอวัน (0.1 ตันตอชั่วโมง) จนถึง
ประมาณ 480 ตันตอชั่วโมง (20 ตันตอชั่วโมง)
อัตราสวนอากาศสวนเกินที่จะใชมีปริมาณที่มากกวาแบบที่ใชกับเตาเผาแบบตะกรับ
และอาจจะมากกวาที่ใชกับเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดดวย สิ่งที่ตามมาก็คือ เตาเผาแบบหมุน
มีประสิทธิภาพพลังงานที่ ต่ํากวาเล็กนอย แตก็ยังมีคามากกวารอยละ 80
เนื่องจากวาเวลาที่ใชในการเผาไหม (Retention Time) ของกาซไอเสียคอนขางสั้น
เกินไปสําหรับการทําปฏิกิริยาการเผาไหมในเตาเผาแบบหมุน ดังนั้น เตาทรงกระบอกจึงมักมี
สวนตอที่ทําเปนหองเผาไหมหลัง (After-Burning Chamber) และหมักรวมอยูในสวนของหมอ
น้ําดวย
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ภาพที่ 6.6 ระบบเตาเผาแบบหมุนที่ติดตั้งใชงานจริง
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

ตารางที่ 6.2 ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของเตาเผาแบบหมุน
ขอไดเปรียบ
ขอเสียเปรียบ
1. ไมตองการการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยกอน 1. เปนเทคโนโลยีที่มีการใชในการเผาทําลาย
มูลฝอยคอนขางนอย
2. สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงถึง 2. เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง
รอยละ 80
3. สามารถจัดการกับมูลฝอยที่มีองคประกอบ
และคาความรอนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได
เปนอยางดี

3. ความสามรถในการเผาทําลายสูงสุดตอ
หนึ่งเตาประมาณ 480 ตันตอวัน
(20 ตันตอชั่วโมง)
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เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed)
เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด ทํางานโดยอาศัยหลักการที่อนุภาคของแข็งที่รวมตัว
เปน Bed ในเตาเผา ผสมเขากับมูลฝอยที่ทําหนาที่เปน เชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมถูกทําให
ลอยตัวขึ้น อันเนื่องมาจากอากาศที่เปา เขาดานขางทําใหมันมีพฤติกรรมเหมือนกับการไหล
เตาเผาโดยทั่วไปจะมีรูปรางเปนทรงกระบอกตั้ง และวัสดุที่ทําผนังหองเผาไหม มักทํามาจาก
ทรายซิลิกา หินปูน หรือวัสดุเซรามิกส
การใช ง านเตาเผาแบบฟลู อิ ด ไดซ เ บดอยู ใ นขั้ น เริ่ ม ต น เนื่ อ งจากมี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีเตาเผาอยูอยาง สม่ําเสมอ โดยเตาเผามีขอไดเปรียบที่สามารถลดปริมาณสาร
อันตรายไดในผนังหองเผาไหม และมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง สามารถใชไดกับเชื้อเพลิง
หลากหลายประเภท
ขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบนี้อยูที่ตองการกระบวนการในการจัดการ
มูลฝอยเบื้องตนกอนที่จะสามารถปอนขอมูลเขาสูเตาเผาได เพื่อใหมูลฝอยมีขนาด คาความ
รอน ปริมาณขี้เถาที่อยูขางในและอื่น ๆ เพื่อใหตรงตอขอกําหนดในการปฏิบัติงานของ
เตาเผา และเนื่องจากมูลฝอย มีลักษณะสมบัติที่หลากหลาย จึงทําใหเกิดความยากลําบาก
ในการทําใหไดเชื้อเพลิงที่ตรงตามความตองการ

ภาพที่ 6.7 เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด

ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th
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ตารางที่ 6. 3 ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด
ขอไดเปรียบ

ขอเสียเปรียบ

1. เงินลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษา
คอนขางต่ําเนื่องจากออกแบบที่คอนขางงาย

1. ณ ปจจุบันยังจัดวาเปนเทคโนโลยีที่ยัง
ตองการการทดสอบอยูสําหรับเผาทําลายมูลฝอย
ช ช
2. สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนได 2. คอนขางมีขอจํากัดดานขนาดและ
องคประกอบของมูลฝอย โดยทั่วไปตองมี
สูงถึงรอยละ 90
กระบวนการในการจัดการมูลฝอยกอนสงเขา
3. สามารถใชในการเผาทําลายเชื้อเพลิงที่
หลากหลายประเภทและสามารถรับรองไดทั้ง เตาเผา
และกากของแข็ง เหลวโดยเผาทําลายรวมกัน
หรือแยกจากกัน
เตาเผาแบบไพโรไลซิส - กาซซิฟิเคชัน (Pyrolysis and Gasification)
กระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากมูลฝอยชุมชน (MSW Gasification) เปน
กระบวนการทําใหมูลฝอยเปนกาซโดยการทํา ปฏิกิริยาสันดาปแบบไมสมบูรณ (Partial
Combustion) กลาวคือ สารอินทรียในมูล ฝอยจะทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณ
จํากัด ทําใหเกิดกาซ ซึ่งมีองคประกอบหลัก ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนและมีเทน
เรียกวา Producer gas ในกรณีที่ใชอากาศเปนกาซทําปฏิกิริยากาซ เชื้อเพลิงที่ไดจะมีคาความ
รอนต่ําประมาณ 3 - 5 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร แตถาใชออกซิเจนเปนกาซทําปฏิกิริยากาซ
เชื้อเพลิง ที่ไดจะมีคาความรอนสูงกวาคือ ประมาณ 15 - 20 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร
กระบวนการผล ิต ก า ซเชื้ อ เพลิ ง จากเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง ประกอบไปด ว ยกระบวนการสลายตั ว
(Decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (Devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรีย ใน
มูลฝอยชุมชน ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 - 1,400 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่ควบคุม
ปริมาณออกซิเจ น เพื่อผลิตสาระเหย และถานชาร (Char) ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่น
สลายที่เรียกวาไพโรไลซิส (Pyrolysis) มูลฝอยจะสลายตัวดวย ความรอนเกิดเปนสาระเหย เชน
มีเทน และสวนที่เหลือยังคงสภาพของแข็งอยูเรียกวา ถานชาร สารระเหยจะทําปฏิกิริยาตอกับ
อากาศ ออกซิเจน หรือไอน้ํา ไดเปนกาซเชื้อเพลิง
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ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรสภาพเปนแกส (Gasification Process)
จะเปนตัวกําหนดองคประกอบของกาซเชื้อเพลิง ซึ่งปจจัยหลักที่กําหนดเกิดปฏิกิริยาดังกลาว
คือ อุณหภูมิ ภายในเครื่องปฏิกรณ เชน ถาอุณหภูมิต่ําเกินไป จะทําใหโมเลกุลขนาดกลางไม
เกิดสันดาป และจะหลุดออกไปเกิดการควบแนน เปนน้ํามันทาร

ภาพที่ 6.8 กระบวนการไพโรไลซิส ของบริษัท Compact Power®
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

ไดแก

เครื่องปฏิกรณผลิตกาซเชื้อเพลิง (Gasifier) สามารถแบงออกไดเปน 4 ชนิด

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

เครื่องปฏิกรณแบบนี้เปนแบบที่ใชเริ่มแรกและเปนแบบที่งายที่สุด เชื้อเพลิง
จะถูกปอนเขาทางส วนบนของเครื่องและอากาศจะถูกสงผา นตะแกรงเขามาทางดานลา ง
บริเวณเหนือตะแกรงขึ้นไปมีการเผาไหมของเชื้อเพลิงขึ้น ซึ่งเรียกบริเวณนี้วา สวนเผาไหม
(Combustion Zone) เมื่ออากาศผานเขาไปบริเวณสวนเผาไหม(Combustion Zone) จะ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าขึ้ น ได ก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า ก า ซร อ นที่ ผ า นมาส ว นเผาไหม
(Combustion Zone) จะมีอุณหภูมิ สูงและจะถู กสงผานไปยังสวนปฏิกิ ริยาเกิดกา ซ
(Reduction Zone) ซึ่งเปนโซนที่มีปริมาณ
คารบอนมากเพียงพอที่จะกอใหเกิดปฏิกิริยากับ
ก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า เกิ ด เป น ก า ซ
คารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจน หลังจากนั้น
กาซที่จะไหลเขาสูบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวาในชั้น
ของเชื้อเพลิง และกลั่นสลายในชวงอุณหภูมิ
200 - 500 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นกาซก็จะ
ไหลเขาสูชั้นของเชื้อเพลิงที่ชื้น เนื่องจากกาซยังคง
มีอุณหภูมิสูงอยู จึงไประเหยน้ําที่อยูในเชื้อเพลิง
เหลานั้น ทําใหกาซที่ออกจากเครื่องปฏิกรณมี
ภาพที่ 6.9 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหล
ขึ้น (Updraft Gasifier)
อุณหภูมิต่ําลง สารระเหยและน้ํามันทาร
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th
ที่เกิดขึ้นในชวงการกลั่นสลายจะติดออกไปกับกาซ
เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น ดังนั้นกาซเชื้อเพลิงที่ไดจากเครื่องปฏิกรณแบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหล
ขึ้น (Updraft Gasifier) จะมีปริมาณของน้ํามันทารมาก บางครั้งอาจมีมากถึงรอยละ 20 ของ
น้ํามันทารที่ไดจากการไพโรไลซิส
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gasifier)

2) เครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลลง (Downdraft

เครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงนี้ ออกแบบมาเพื่อขจัดน้ํามันทาร
ในกาซเชื้อเพลิง โดยเฉพาะ อากาศจะถูกดูดผานจากดานลาง ผานกลุมของหัวฉีดซึ่ง เรียกวา
Tuyers บริเวณหัวฉีดจะเปนบริเวณของโซนสวนเผาไหม (Combustion) กาซที่ไดจากโซน
สวนเผาไหม (Combustion) จะถูกลดขนาดลงในขณะที่ไหลงลงสูดานลางและผานชั้นของ
คารบอนที่รอนซึ่งอยูเหนือตะแกรงเล็กนอยขณะเดียวกันในชั้นของเชื้อเพลิงที่อยูทางดานบน
ของโซนสวนการเผาไหม จะมีปริมาณออกซิเจนนอยมากทําใหเกิดการกลั่นสลายและน้ํามัน
ทารที่เกิดจากการกลั่นสลาย จะไหลผานชั้นของคารบอนที่รอน ทําใหน้ํามันทารเกิดการแตก
ตัวเปนกาซ ซึ่งการแตกตัวนี้จะเกิดที่อุณหภูมิ คงที่ในชวงระหวาง 800–1,000 องศาเซลเซียส
ถาอุณหภูมิสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาดูดความรอนจะทําใหกาซที่ไดมี
อุณหภูมิต่ําลง แตถาอุณหภูมิต่ํากวาชวงอุณหภูมิดังกลาว ปฏิกิริยาคายความรอนจะ ทําให
กาซที่ไดมีอุณหภูมิสูงขึ้น กาซที่ผานโซนสวนเผาไหม (Combustion) จะมีสวนประกอบของ
น้ํามันทารลดลงเหลือนอยกวารอยละ 10
ของน้ํามันทารที่ไดจากระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลขึ้น (Updraft gasifier) และกาซเชื้อ
เพลิงที่ไดจะสะอาดกวาการผลิตกาซเชื้อเพลิง
โดยเครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง (Downdraft gasifier) นี้งาย และ
มีความนาเชื่อถือสําหรับเชื้อเพลิงที่มีแหง
(มีความชื้นต่ํากวารอยละ 30) เนื่องจากวา
กาซเชื้อเพลิงที่ไดมีปริมาณน้ํามันทารต่ํา ดังนั้น
เครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง (Downdraft gasifier) จึงเหมาะ
รูปที่ 6.10 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง (Downdraft gasifier)
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต
ที่มา : http://biofuelsacademy.org
สันดาปภายในที่มีขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
500 กิโลกรัมตอชั่วโมง(kgh-1 ) หรือ 500 กิโลวัตต
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3) เครือ่ งปฏิกรณแกสซิฟายเออรแบบไหลขวาง (cross draft gasifier)
เครื่องปฏิกรณแกสซิฟายเออรแบบไหลขวางนี้มีหลักการทํางานคือใหอากาศ
เขาทางดานขางของเตาและกาซออกทางตรงขาม อากาศจะถูกดูดผานหัวฉีดอยูใ นแนวราบเขต
เผาไหมจะอยูถัดจากหัวฉีดออกไป และตอจากนั้นจะเขาเขตรีดักชั่น ความรอนจะไหลออกสู
ภายนอก โดยผานตะแกรงซึ่งอยูรอบๆเขตการเผาไหม และเขตรีดักชั่นจะเปนบริเวณเขตกลั่น
สลายน้ํามันดิน (ทาร) ที่จะเกิดจากเขตกลั่นสลายนี้จะฝุนเขตรีดักชั่นกอน ทําใหน้ํามันดินเกิด
แตกสลายกอนออกสูภายนอก

รูปที่ 6.11 เครื่อง
เออรแบบไหลขวาง (cross draft gasifier)

ปฏิกรณแกสซิฟาย

ที่มา : http://www.fao.org

4) เครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง
(Fluid Bed Gasifier)
การทํ า งานของเครื่ อ งปฏิ ก รณ ท ี่ก ล า วมาข า งต น เป น การทํ า งานของ
กระบวนการในระบบซึ่งจะขึ้นอยูกับ ปฏิกิริยาเคมีและสภาพทางฟิสิกสของเชื้อเพลิง โดยจะ
เกิดปญหาของขยะหลอมเหลว ที่เกิดขึ้นมากเกินไป จึ่งกอใหเกิด การอุดตันในเครื่องปฏิกรณ
บอยครั้ง เพื่อแกปญหาดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณแบบ ระบบผลิตกาซ
เชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่องขึ้น เครื่องปฏิกรณแบบนี้ อากาศจะไหลผานชั้นของ
เชื้อเพลิง เมื่อเราเพิ่มความเร็วของอากาศที่ไหล ผานสูงจนกระทั่งทําใหเชื้อเพลิงที่วางอยูเริ่ม
ลอยตัวขึ้นมีลักษณะคลายของไหล ภายในเครื่องปฏิกรณ จะใสวัสดุเฉื่อย (Inert Material)
ซึ่งอาจเปนทราย อลูมินา หรือออกไซด ของโลหะที่ทนความรอนสูงและไมเกิดการหลอม
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รวมตัว โดยมีแผนที่เจาะรูมารองรับตัวกลางเหลานี้ที่ตอนลางของเครื่องปฏิกรณ แผนที่เจาะรู
นี้จะชวยทําใหเกิดการกระจายตัวแบบฟลูอิดไดเซชันอยางทั่วถึงของผนังหองเผาไหม โดยการ
ผานอากาศหรือออกซิเ จนเข าสูตอนลางของแผนรองรับ ซึ่งความเร็ วของอากาศหรื อ
ออกซิเจนที่ผานเขาไปตองมีคาที่เหมาะ สม ทําใหตัวกลาง มีสภาพแขวนลอย (Suspension)
โดยปกติเชื้อเพลิงจะถูกเปลี่ยนใหเปนกาซเชื้อเพลิงภายในผนังหองเผาไหม อยางไรก็ตาม
ปฏิกิริยา Gasification อาจเกิดขึ้นที่สวนที่เปนที่วางเหนือผนังหองเผาไหม โดยเปนปฏิกิริยา
ของอนุภาคเชื้อเพลิงเล็ก ๆ ที่ปลิวหลุดออกมาจากผนังหองเผาไหม หรือเปนปฏิกิริยาการ
สลายตัวดวยความรอนของน้ํามันทาร กาซเชื้อเพลิงที่ได จากเครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิต
กาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่องจะมีปริมาณน้ํามันทารอยูระหวางกาซเชื้อเพลิงที่ได
จากเครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลขึ้นและแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบไหลลง
เครื่องปฏิกรณแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง มี ขอดี คือ
มีการผสมที่ปนปวนมาก ทําใหอัตราการถายเทความรอนและการถายเทมวลมีคาสูง มีการผสม
ที่ดีของวัสดุกอนนํามาปอนเขาเตา ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงและสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ในเครื่องปฏิกรณไดคอนขางงาย ขอเสีย ของเครื่องปฏิกรณแบบนี้คือกาซเชื้อเพลิงที่ไดจะมี
ปริมาณเถาและฝุนถานชารออกมาดวย เนื่องจากความเร็วของอากาศภายในเครื่องปฏิกรณ
มีคาสูง จึงตองนําระบบหมุนวนอากาศมาใชกับระบบดวย

ภาพที่ 6.12 ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง (Fluid Bed Gasifier)
ที่มา : https://www.andritz.com
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1.2 การนําพลังงานที่ไดไปใช
ประโยชนหลักที่ไดรับจากการเผาไหมมูลฝอยในเตาเผา ไดแก การน้ําเอา
พลังงานที่มีอยูในมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม โดยการเผาทําลายขยะมูลฝอยในเตาเผา
สามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซมี แทนจากหลุมฝงกลบและสามารถใชทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสสิลได นอกจากนี้ยังเปนการลดการปลดปลอยกาซ เรือนกระจกโดยรวมดวย
กาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมในเตาเผาจะมีพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม
อยูในตัวดวยมันจะถูกทําใหเย็นตัวลงในหมอน้ํากอนที่ไหลเขาสูอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศ
ชนิดของหมอน้ําที่ติดตั้งขึ้นอยูกับวา ตองการพลังงานในรูปของน้ํารอนเพื่อใชกับระบบน้ํา
รอน หรือไอน้ําเพื่อใชในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา
การน้ําพลังงานขั้นสุดทายไปใชงานก็ขึ้นอยูตลาดพลังงาน ณ โรงเผามูล
ฝอยดวยวาเปนอยางไร ซึ่งอาจขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้
- โครงขายระบบพลังงาน เชน มีโครงขายสายไฟฟา หรือมีโครงขายระบบ
น้ํารอนหรือไอน้ํา
- รูปแบบการใชพลังงานตลอดทั้งป ตองระลึกวา โรงงานเตาเผาขยะมูล
ฝอยชุมชนมักมีการผลิต พลังงานที่คอนขางจะไมคงที่
- ราคาของแหลงพลังงานอื่น ๆ และขอตกลงการซื้อพลังงานกับผูใช
พลังงาน
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เรื่องที่ 2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

2.1 การผลิตพลังงานโดยการหมักใชกาซชีวภาพ
ในสภาวะที่ ป ระเทศไทยมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งแสวงหาแหล ง พลั ง งาน
หมุนเวียนทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนับวันจะมี ปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น
เศษวัส ดุเปน อีก ทางเลื อกหนึ่ งดานการผลิ ตพลัง งาน เพราะเศษวั สดุ มี ศักยภาพที่ส ามารถ
นํามาใชเพื่อผลิตพลังงานได ทั้งนี้ เนื่องจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการ
นําเศษวัสดุมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ
ในสภาวะที่ ป ระเทศไทย มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งแสวงหาแหล ง พลั ง งาน
หมุนเวียน ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น
เศษวัสดุเปนอีกทางเลือกหนึ่งดานการผลิตพลังงาน เพราะเศษวัสดุมีศักยภาพที่สามารถนํามาใช
เพื่อผลิตพลังงานไดทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณมากและไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุ
มาผลิตเปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่นๆการยอยสลายแบบไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เปนกระบวนการหมักของเสียในสภาวะที่ไรออกซิเจน
เพื่อใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียใหกลายเปนกาซชีวภาพ สําหรับใชผลิตพลังงานไฟฟาหรือ
ความรอนและสุดทายยังสามารถปรับสภาพดินใหสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกพืชไดอยาง
ปลอดภัย ระบบยอย สลายแบบไมใชออกซิเจนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ ตาม
ความเขมขนของ สารอินทรียที่ปองเขาสูถังหมัก ไดแก การหมักแบบแหง (Dry Digestion) ซึ่งมี
ความเขมขนของสารอินทรียประมาณรอยละ 20–40 และการหมักแบบเปยก (Wet Digestion)
ซึ่งมีความเขมขนของสารอินทรียนอยกวารอยละ 20 นอกจากนี้ยังสามารถแบงระบบหมัก ตาม
อุณหภูมิระดับกลาง (Mesospheric Digestion Process)และระบบหมักที่อุณหภูมิสูง
(Hemophilic Digestion Process)
ปริมาณและคุณภาพของกาซชีวภาพจากระบบยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนขึ้นอยู
กับลักษณะของเศษวัสดุเปนหลักนอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับการควบคุมระบบและสภาพแวดลอม
ของการหมัก ไดแก ปริมาณแบคทีเรียปริมาณสารอินทรียอุณหภูมิระยะเวลาการหมักการผสม
คลุกเคลาและปริมาณสารยับยั้งแบคทีเรีย กาซชีวภาพที่ผลิตไดสามารถนําไปใชในการผลิต
พลังงานไดหลายรูปแบบเชนผลิตไฟฟาโดยใชเครื่องยนตกาซหรือใช เปนเชื้อเพลิงสําหรับ
หมอน้ําเพื่อผลิตน้ํารอนหรือไอน้ํา
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รูปที่ 6.13 การผลิตพลังงานโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุ
ที่มา : http://s2.thingpic.com

เปนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝงกลบเศษวัสดุเพื่อลดการปลอยกาซชีวภาพออก
และนํา กาซชีวภาพที่ไดจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุมาใชพลังงานทดแทนกาซชีวภาพที่ไดสามารถ
นําไป ใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงพลังงานไดหลายทางเชนเดียวกับกาซชีวภาพที่ไดจากระบบยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจน แตอาจมีความจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพกาซกอนนําไปใช เชน การ
กําจัดน้ําคารบอนไดออกไซด และสารกัดกรอนตาง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนด คุณภาพ กาซ
สําหรับการใชประโยชนในแตละรูปแบบ การผลิตเชื้อเพลิงเศษวัสดุ (Refuse Derived Fuel :
RDF) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ เปนการนําเศษวัสดุมาผานกระบวนการจัดการ
ตาง ๆ ไดแก การคัดแยกดวยมือหรือเครื่องจักรการลดขนาดการผสมการทําใหแหงการอัดแทง
การบรรจุแลการเก็บ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกายภาพและเคมีใหกลายเปนเชื้อเพลิงเศษ
วัสดุที่มีคาความรอนสูงสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน อีกทั้งยังสะดวกตอการ
จัดเก็บและขนสง
การผลิตกาซเชื้อเพลิง (Gasification) การผลิตกาซเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุในชุมชน
(MSW Gasification) เปนกระบวนการทําใหเศษวัสดุกลายเปน กาซโดยทําปฏิกิริยาสันดาป
แบบไมสมบูรณ (Partial Combustion) กลาวคือ สารอินทรียในเศษวัสดุจะทําปฏิกิริยากับ
อากาศหรือ ออกซิเจนในปริมาณจํากัดและทําใหเกิดกาซซึ่งมีองคประกอบหลักคือคารบอนมอน
ออกไซคไฮโดรเจนและมีเทน ทั้งนี้ องคประกอบของกาซเชื้อเพลิงจะขึ้นอยูกับชนิดของเครื่อง
ปฏิกรณ (Gasifier) สภาวะความดันอุณหภูมิและคุณสมบัติของกาซเชื้อเพลิงแข็งกาซเชื้อเพลิงที่
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ผลิตไดสามารถใชงานไดหลายรูปแบบเชนเปนกาซเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาการใหความรอน
โดยตรง หรือใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะทั้งนี้ การใชงานจะตอง คํานึงถึงคุณภาพของ
กาซเชื้อเพลิงโดยอาจจําเปนตองทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิง โดยการกําจัดกาซที่เปนกรด
สารประกอบของโลหะอัลคาไลน น้ํามันทารและฝุนละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ลดปญหาการเสียหายของอุปกรณและปองกันปญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ศั ก ยภาพสํ า หรั บ ปริ ม าณเศษวั ส ดุ ที่เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยมี ย อดรวมประมาณ
41,991 ตันตอวันเปนเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ถึง 9,400 ตันตอวันซึ่งจํานวนเศษวัสดุ
ที่เกิดขึ้นสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานไดอยางมากมายแตสาเหตุที่การใชพลังงานจากเศษวัสดุ
ยั ง มี น อ ย เนื่ อ งมาจากการขาดความพร อ มในหลายด า นทั้ ง งบประมาณเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
บุคลากรหรือแมแตสถานที่ดังนั้นการนําพลังงานจากเศษวัสดุมา ใชในประเทศไทยจึง ตองอาศัย
ระยะเวลาในการพัฒนา อีกระยะหนึ่ง จึงจะ สามารถนําพลังงานดังกลาวมาใชไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
เศษวัสดุเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากของเหลือใชในกิจวัตรประจําวันของมนุษยกอนจะถูก
ทิ้งออกมาสูสิ่งแวดลอมเศษวัสดุเหลานี้ หากไมไดรับการกําจัดอยางถูกวิธีจะสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษยการนําเศษวัสดุมาผลิตพลังงาน เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถชวยกําจัดเศษวัสดุที่เกิดขึ้นไดอีกทั้งวิธีดังกลาวยังทําใหไดประโยชนจากเศษวัสดุ
กลับมาในรูปของ พลังงานจากเศษวัสดุซึ่งจะทําใหประเทศมีแหลงพลังงานเพิ่มขึ้นแตการใช
พลังงานอยางคุมคา ที่สุดยังคงเปนสิ่งสําคัญ ตอการอนุรักษพลังงานในยุควิกฤตพลังงานเชนนี้
การผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ
จุ ด เริ่ ม ต น ของมาใช เ ชื้ อ เพลิ ง เศษวั ส ดุ จ ะเริ่ ม จากการใช เ ศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ที่ เ ก็ บ
รวบรวม ไดไปใชในการเผาไหมโดยตรง ซึ่งมักกอใหเกิดความยุงยากในการใชงาน เนื่องจาก
ความไมแนนอนและไมสม่ําเสมอในองคประกอบตาง ๆ (Non-homogeneousness)
ที่ประกอบกันขึ้นเปนเศษวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งเศษ
วัสดุเหลือทิ้งเหลานี้มีคาความรอนต่ํา มีปริมาณเถาและความชื้นสูง สิ่งเหลานี้กอความยุงยาก
ใหกับผูออกแบบโรงเผาและผูปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดยาก
การแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งโดยผานกระบวนการจัดการตางๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุ ณสมบัติทางเคมีข องเศษวั สดุเ หลือทิ้ งเพื่ อทํา ใหก ลายเปน เชื้อ เพลิ งเศษวัส ดุ
(Refuse Derived Fuel, RDF) จะสามารถแกปญหาดังกลาวมาขางตนได ซึ่งเชื้อเพลิงที่ไดนั้น
สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได
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เชื้อเพลิงเศษวัสดุ (RDF) เปนการปรับปรุงและแปลงสภาพของเศษวัสดุเหลือทิ้ง ให
เปนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในดานคาความรอน (Heating Value) ความชื้นต่ํา มีขนาดและ
ความหนาแนนเหมาะสมในการขนยาย หรือการเผา และมีองคประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพ
สม่ําเสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงเศษวัสดุประกอบดวย
ปลอดเชื้อโรคจากการอบดวยความรอน ลดความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรค
ไมมีกลิ่น มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผา-หมอไอน้ํา (เสนผานศูนยกลาง 15-30 มิลลิเมตร
ความยาว 30 - 150 มิลลิเมตร) มีความหนาแนนมากกวาเศษวัสดุเหลือทิ้งและชีวมวลทั่วไป
(450 - 600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) เหมาะสมตอการจัดเก็บ และขนสง มีคาความรอนสูง
เทียบเทากับชีวมวล (ประมาณ 13 - 18 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) และมีความชื้นต่ํา
(ประมาณรอยละ 5 - 10) ลดปญหามลภาวะจากการเผาไหม เชน ไนโตรเจนออกไซค และ
ไดออกซินและฟูราน
หลักการทํางานของเทคโนโลยีนี้ เริ่มจากการคัดแยกเศษวัสดุที่ไมสามารถเผาไหมได
(โลหะ แกว เศษหิน) เศษวัสดุอันตราย และเศษวัสดุรีไซเคิลออกจาก มีเหลือเพียงเศษวัสดุที่เผา
ไดประกอบดวย เศษวัสดุอินทรีย ไม ผา ยาง หนัง ใสจุดนี้อาจจะมีการแยกซากเศษวัสดุอินทรีย
ซึ่งไดแก เศษอาหาร เศษผักผลไมออก เพื่อนําไปหมักผลิตกาซชีวภาพตอไป เศษวัสดุที่เผาได
อื่น ๆ จะถูกสงเขาเครื่องสับ - ยอยเพื่อลดขนาด และเขาเตาอบเพื่อลดความชื้นเศษวัสดุ
เศษวัสดุแหงจะมีใหน้ําหนักลดลงเกือบรอยละ 50 (สําหรับความชื้นเหลือไมเกินรอยละ 15)
ในขั้นตอนสุดทายเศษวัสดุจะถูกสงไปเขาเครื่องอัดเม็ด เพื่อทําใหไดเชื้อเพลิงเศษวัสดุอัดเม็ดที่มี
ขนาดและความหนาแนนเหมาะสมในขั้นตอนของการอัดเม็ด อาจมีการเติมหินปูน (CaO) เขา
ไป เพื่อควบคุมและลดปริมาณกาซพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม เชื้อเพลิงเศษวัสดุจะเปนไปตาม
มาตรฐาน ASTM E-75 ในตอนนี้เชื้อเพลิงจากเศษวัสดุก็พรอมที่จะเผาแลวนําความรอนที่ไดไป
ตมน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป
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กาซชีวภาพ
กาซชีวภาพกาซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรีย
ภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) กาซชีวภาพโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวยแกสมีเทน(CH4) ประมาณรอยละ 50 - 70 และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
ประมาณรอยละ 30 - 40 สวนที่เหลือเปนแกสชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดเจน (H2) ออกซิเจน (O2)
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน้ํา แตเมื่อเรากลาวถึงกาซชีวภาพเรามักจะ
หมายถึง กาซมีเทน โดยหลักการ กาซมีเทนจะเกิดการหมัก (fermentation) ของสารอินทรีย
โดยกระบวนการนี้ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได ใ นหลุ ม เศษวั ส ดุ กองมู ล สั ต ว และก น บ อ แหล ง น้ํ า นิ่ ง
กลาวคือเมื่อไหรก็ตาม ที่มีสารอินทรียหมักรวมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพที่แตกตางกันจะมีสัดสวนของกาซมีเทนและกาซอื่น ๆ ที่แตกตาง
กัน ซึ่งก็จะมีวิธีการผลิตและวัตถุที่นํามาผลิตที่แตกตางกัน โรงผลิตแกสชีวภาพโดยทั่วไปจะใช
มูลสุกร น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน โรงงานปาลม โรงหมักเบียร โรงกลั่นสุรา และโรงงานแปรรูป
อาหาร รวมทั้งน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว การนํากาซชีวภาพไปใชจําเปนตองมีการปรับปรุงซึ่ง
สรุปเปนสามขอดังนี้
การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ (Gas Purification) กอนการนําไปใชงาน
มีขั้นตอนดังนี้
1. การดักน้ําในทอสงกาซชีวภาพ
ปกติแล วกาซชีวภาพที่ผลิ ตไดมัก จะมีค วามชื้ นสูงเกือบถึง จุดอิ่ม ตัว เมื่อกา ซ
ชีวภาพไหลผานทอสงกาซที่ฝงอยูในดินที่มีอุณหภูมิต่ํามักจะทํา ใหความชื้น(ไอน้ํา) ในกาซ
ชีวภาพกลั่นตัวเปนหยดน้ําและสะสมจนเกิดเปนอุปสรรคในการสงกาซไปตามทอได ดังนั้นตองมี
การติดตั้งชุดดักน้ํากอนนํากาซชีวภาพไปใชงาน
2. ปรับลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
การปรับลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากกาซชีวภาพนี้
จะปฏิบัติก็ตอเมื่อมีความจําเปน เชน ในกรณีที่กาซชีวภาพที่ไดมีสัดสวนของกาซมีเทน (CH4)
ต่ํามากจนอยูในระดับที่จุดไฟติดยาก คือประมาณเปอรเซ็นต CH4 นอยกวา 45 เปอรเซ็นต
แตในระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับฟารมสุกรนั้นไมมีปญหาในเรื่องนี้ ดังนั้นการลดปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จึงไมจําเปน
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3. การปรับลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
การปรับลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ที่ปนเปอนในกาซชีวภาพนั้น
มีคุณสมบัติเปนกาซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ํา หรือไอน้ําจะเปลี่ยนสภาพเปนกรดซัลฟูริค (H2SO4)
ซึ่งเปนสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดที่สามารถกัดกรอนโลหะและวัสดุอุปกรณได ดังนั้นการลด
ปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซชีวภาพกอนการนําไปใชประโยชนนั้นจะเปนผลดี
ตอสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป และจะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณใชกาซดวย
การผลิตพลังงานไฟฟาจาก กาซชีวภาพสามารถกระทําไดดวยวิธีหลัก ๆ 3 วิธี
กลาวคือ
3.1 ระบบกังหันไอน้ํา
3.2 ระบบกังหันกาซเดินคูกับระบบกังหันไอน้ํา
3.3 ระบบเครื่องยนตกาซสันดาปภายใน
1. การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบกังหันไอน้ํา
วิธีนี้เปนวิธีที่ใชกันทั่วไป โดยระบบกังหันไอน้ําแตละระบบจะตางกันตรง
ชนิดเชื้อเพลิงที่นํามาเผาใหความรอนแกหมอน้ําเทานั้น ระบบนี้เปนการนํากาซชีวภาพมาเผา
เพื่อตมน้ําในหมอน้ําโดยตรงใหกลายเปนไอน้ํา จากนั้นใชไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ําที่ตอกับเครื่อง
กํา เนิ ดไฟฟ า อีก ทอดหนึ่ ง อุป กรณ หลั กประกอบดว ย เตาเผาก า ซชี วภาพ หม อน้ํ า (boiler)
ระบบจายน้ําและบําบัดน้ํา เครื่องควบแนน (condenser) หอหลอเย็น (cooling tower) กังหัน
ไอน้ํา (turbine) และเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งประกอบดวยอุปกรณสําคัญที่ซับซอนหลายชนิด
2. การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบกังหันกาซเดินคูกับระบบกังหันไอน้ํา
วิธีนี้นาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด หลักการทํางานก็คือ ใชระบบกังหันกาซ
ชนิดเดียวกับที่ใชในเครื่องบินไอพน โดยอัดอากาศผานเครื่องอัดความดันสูง แลวนําอากาศ
ความดันสูงที่ไดมาเผารวมกับกาซชีวภาพในหองเผาไหม ซึ่งทําใหกาซที่เผาไหมแลวเกิดการ
ขยายตัวทันที กลายเปนพลังงานไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา
เนื่องจากกาซเสีย (กาซผสมที่ปลอยทิ้ง) มีอุณหภูมิสูงถึง 450 - 550 องศาเซลเซียส
ดังนั้น จึงสามารถนําไปใชใหความรอนแกหมอน้ํา เพื่อไปหมุนกังหันไอน้ําที่ใชขับเคลื่อนเครื่อง
กําเนิดไฟฟาไดอีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ใหประสิทธิภาพโดยรวมประมาณรอยละ 30
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3. การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบเครื่องยนตกาซสันดาปภายใน
เครื่องยนตสันดาปภายในเครื่องแรกที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง ผลิตขึ้นในป ค.ศ.
1876 ที่ประเทศเยอรมันนี ตอมาอีก 10 ป เครื่องยนตสันดาปภายใน 4 จังหวะที่ใชน้ํามันเปน
เชื้อเพลิงไดถือกําเนิดขึ้นที่เยอรมันเชนกัน สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชกาซธรรมชาติ
และใช ก า ซชี ว ภาพนั้ น การทํ า งานของเครื่ อ งยนต จ ะมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ การทํ า งานของ
เครื่องยนตในรถยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน ซึ่งตองมีการจุดระเบิดโดยใชหัวเทียน แตมีสวนประกอบ
หรือชิ้นสวนตาง ๆ เหมือนกับเครื่องยนตดีเซลมากกวา โดยกาซที่เผาไหมในกระบอกสูบของ
เครื่ อ งยนต ก า ซสั น ดาปภายในที่ จุ ด ศู น ย ก ลาง อาจมี อุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง 1,400 องศา ทํ า ให
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาดวยระบบนี้สูงกวาระบบที่ใชกังหันกาซ เดินคูกับระบบกังหัน
ไอน้ําโดยมีคาอยูที่รอยละ 32 - 40 และคาเฉลี่ยทั่วไปจะอยูที่รอยละ 35

6.14 การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบเครื่องยนตกาซสันดาปภายใน
ที่มา : http://www.thaiwaste.com

ภาพที่
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กิจกรรมทายหนวยการเรียนที่ 6
หลั ง จากที่ ผู เรี ย นศึ ก ษาเอกสารชุ ด การเรี ย นหน ว ยที่ 6 จบแล ว ขอให ศึ ก ษา
คนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ แลวทํากิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 6 ในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู แลวจัดสงตามที่ผูสอนกําหนด
แนะนํา แหลงเรียนรูบนอินเทอรเน็ต
เตาเผาขยะลดมลพิษ_เทคโนโลยีลานนา เชียงใหม
https://www.youtube.com/watch?v=oBSNhNpSdmQ
โครงการเตาเผาขยะในชุมชนไรมลพิษ ไมใชเชื้อเพลิง
https://www.youtube.com/watch?v=K0gOe1z7_tI
เตาเผาขยะผลิตไฟฟาเทศบาลนครภูเก็ต
https://www.youtube.com/watch?v=K0gOe1z7_tI
วิชาการ.คอม
http://www.vcharkarn.com/varticle/42732
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Janjarus Srisomboon. วัสดุศาสตรและเทคโนโลยี. เขาถึงไดจาก :
https://preat55janjarus.wordpress.com/2013/01/23/. (วันที่คนขอมูล :
7 กุมภาพันธ 2560).

129

ที่มาภาพประกอบชุดวิชา
หนวยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร
ภาพที่
ชื่อภาพ
1.1 วัสดุประเภทโลหะ
1.2

พอลิเมอรธรรมชาติ

1.3

พอลิเมอรสังเคราะห

1.4
1.5
1.7

โมเลกุลของโฮโมพอลิเมอร
โมเลกุลของโคพอลิเมอร
เสนใย

1.8

พลาสติก

1.10

วัสดุประเภทวัสดุเซรามิกส
ในชีวิตประจําวัน

ที่มา
http://www.fsocial789013.blogspot.c
om/p/blog-page_41.html
http://www.newsplus.co.th/images/2
016/02/93877/เสนใยที่ปนเปน
ดาย.jpg
http://www.vcharkarn.com/uploads/
43/44020.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิเมอร
https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิเมอร
http://santext.igetweb.com/article/ar
t_42078094.jpg
http://www.kanchanapisek.or.th/
kp6/sub/book/book.php?book
=28&chap=8&page=t28-8infodetail06.html
http://www.thaiceramicsociety.com/
ts_waste.php
http://www.hong-pak.com/
www.php?web=SORWASANA&
lang=th&p=roomdetail&rid=10
37%20target=_blank%3E
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หนวยที่ 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ
ภาพที่
ชื่อภาพ
ที่มา
2.1 ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิเอทิลีน http://www.gacner.com/products/
pd001_plastic6.jpg
2.2
2.3

ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิโพรไพ
ลีน
พอลิสไตรีน

2.4

พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน

2.5

ผลิตภัณฑเซรามิกส มี
หลากหลายรูปแบบ และสีสัน

http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
ures28/l28-249.jpg
http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
ures28/l28-251.jpg
http://kanchanapisek.or.th/kp6/pict
ures28/l28-253.jpg
http://fieldtrip.ipst.ac.th/backend/
images/resources/hongtai/
content_pic/contents04_03.
jpg
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หนวยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล
ภาพที่
ชื่อภาพ
3.1 ภาพถังขยะประเภทตาง ๆ

ที่มา
http://www.promma.ac.th/main/ch
emistry/boonrawd_site/plasti
c_waste.htm

3.2

การรณรงคลดใชถุงพลาสติก
ของหนวยงานตาง ๆ

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

3.4

เกาอี้จากขวดน้ํา

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

3.5

พรมเช็ดเทาจากเศษผา

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

3.6

กระถางตนไมจากรองเทาเกา

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

3.7

ตุกตาตกแตงสวนจากยาง
รถยนตเกา

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

3.8

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

3.9

ปายประชาสัมพันธกิจกรรม
3R ของกรมควบคุมมลพิษ

http://www.siamgoodlife.com/inde
x.php?route=product/produc
t&product_id=1927
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ภาพที่
ชื่อภาพ
3.10 ตัวอยางโลหะประเภท
เหล็กหลอ เหล็กหนา และ
เหล็กบาง
3.11 อะลูมิเนียมหนา และ
อะลูมิเนียมบาง
3.12

ดึงแยกฝากระปองเครื่องดื่ม
ออกแลวทุบใหแบน

3.13 ตัวอยางโลหะประเภท
ทองเหลือง ทองแดง และ
สแตนเลสที่นํามารีไซเคิลได
3.14 สัญลักษณรีไซเคิลกระปอง
โลหะและอะลูมิเนียม
3.15 ตัวอยางพอลิเมอรประเภท
เทอรโมเซตติ้ง
3.16 ตัวอยางพอลิเมอรประเภท
เทอรโมพอลิเมอร

ที่มา
http://www.thaiceramicsociety.com
/ts_waste.php
http://images.recyclechina.com/im
g/products/2012/7/3/134124
6610734839.jpg
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/
news/NewsDetail?NT01_New
sID=TNSOC5812140010034.
jpg
http://www.in.all.biz/img/in/catalog
/376264.jpeg

https://img.kapook.com/u/surauch/
movie2/page_68.jpg
https://www.easypacelearning.com
/design/images/carparts.jpg
https://sites.google.com/site/mypo
t24/_/rsrc/1395645629601/6wasdu-chang/untitled
3232.png
3.17 ซายแกวดีนํารียูส ขวาแกวแตก http://pkrugreenlife.net23.net/img/
เขากระบวนการรีไซเคิล
re11.jpg
3.18 สัญลักษณรีไซเคิลแกว
https://home.kapook.com/view743
26.html
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หนวยที่ 4 แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต
ภาพที่
ชื่อภาพ
4.1 Micro lattice โลหะเบาสุด
ในโลก
4.2 Shape memory polymers
คืนรูปได แตกหัก – เสียหาย
ซอมตัวเอง
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

ที่มา
https://www.electricallab.gr/images/
stories/science00.jpg
http://www.ictp.csic.es/Boletin/Info
CTP%20mayo2014/fotos/foto
_2014/mayo/imagen-shapememory2.jpg
แกรฟนวัสดุที่ใชทําหนาจอสัมผัส https://d27v8envyltg3v.cloudfront.
มีลักษณะบางมาก โปรงใส
net/tackk/614939/1393983495
ยืดหยุน และนําไฟฟา
6169/cover.jpg
วัสดุประเภทเซรามิกสในอนาคต https://img.grouponcdn.com/deal/its
mGzPSgdRcXCwvXrX2/V7960x582/v1/c700x420.jpg
วัสดุที่มีความเปนมิตรตอ
http://www.1000ideas.ru/wpสิ่งแวดลอม
content/uploads/2013/08/Ban
anas-foto2.jpg
พลาสติกจากพืชที่แข็งแรง
https://s-media-cache-ak0.pinimg.
ทนทาน
com/originals/c9/c6/0a/c9c60
a250598491316722eb753e27d
2b.jpg
วัสดุลูกผสม
http://www.alternative-energy-news.
info/images/pictures/selfpowered-devices.jpg
สปนโพลีเอสเตอร
http://www.msgtexmed.com/upload
/articles/%E0%B9%80%E0%B
8%AA%E0%B9%89%E0%B8%
99%E0%B9%83%E0%B8%A2.jpg
เสื้อผาที่ใชเทคโนโลยีนาโนซิล
https://s-media-cache-ak0.pinimg.
เวอร
com/originals/1c/2c/fd/1c2cfd
276044a42eddc0eeb592b684f
8.jpg
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ภาพที่
ชื่อภาพ
4.10 สแคนเดียม
4.11

โพรมีเทียม

4.12

แลนทานัม

4.13

อิตเทรียม

4.14

เพรซีโอดีเมียม

4.15

โซลารเซล

4.16

อิเล็กทรอนิกสโปรงใส

ที่มา
https://www.webelements.com/_m
edia/elements/element_pictu
res/Sc.jpg
http://elements.vanderkrogt.net/
jdurg/Pm.jpg
http://98a4980578083abe0fc626cdb33025b4deaf9c0a6e9a3
953d227.r43.cf2.rackcdn.com/
5305AE2C-56DB-45FD-92D1617DDB107AD0.jpg
http://www.rmutphysics.com/charud
/specialnews/3/periodic3/Y.
jpg
http://vichakarn.triamudom.ac.th/co
mtech/studentproject/sci/che
me/periodic/pic/059_pr.jpg
http://estaticos.qdq.com/swdata/cac
he/ad/bc/adbc3a82744efe5ba
4d7670f11dc5d24.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/39/a9/0e/39a90e51
8154b6c75f941570eb4461f2.
jpg
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หนวยที่ 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา
ภาพที่
ชื่อภาพ
ที่มา
5.1 เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกสที่ถูกนํามา http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9540000
ประดิษฐเปนของใชตาง ๆ
107869
5.2 หลอดไฟแปลงรางเปนแจกัน
http://www.manager.co.th
5.3 จอคอมพิวเตอรแปลงรางเปนที่ http://www.creativemove.com/creativ
e/diy-monitor-cat-house/
นอนสัตวเลี้ยง
5.4 ตูปลาจากโทรทัศนเกา
http://www.homedd4u.com/
5.5 เศษเหล็กทอประปานํามาแปลง http://www.houzzmate.com/topic/
รางเปนขาตั้งโคมไฟ
1215122012434252
5.6 เศษเหล็กหลายประเภทนํามา
http://www.nana108.com/
แปลงรางเปนงานปติมากรรม
5.7 เศษเหล็กแปลงรางเปนหุนยนต
http://www.thailovetrip.com/
สรางงานสรางอาชีพใหแก
view.php?id_view=654
ผูประดิษฐแหลงผลิตหุนเหล็กยักษ
สงออก บานหุนเหล็ก จังหวัด
อางทอง
5.8 เศษเหล็กแปลงรางเปนโตะ เกาอี้ http://www.manager.co.th/iBizchannel
/ViewNews.aspx?NewsID=952000
0070875
5.9 ยางรถยนตแปลงรางเปนที่นอน https://www.iurban.in.th/greenery/
สัตวเลี้ยง
brilliant-ways-to-reuse-and5.10 ยางรถยนตแปลงรางเปนกระถาง
recycle-old-tires/
ตนไม
5.11 ยางรถยนตแปลงรางเปนสนามเด็ก http://www.banidea.com/diy-gardenเลน
in-can-ideas/
5 .12 ยางรถยนตแปลงรางเปนกรอบ
กระจก
5.13 ยางรถยนตแปลงรางเปน
เฟอรนิเจอร
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ภาพที่
ชื่อภาพ
5.14 กระปองแปลงรางเปน กระถาง
ตนไม
5.15 ที่เก็บของจากกระปองเกา
5.16 ฝาเปดกระปองแปลงรางเปน
โคมไฟ
5.17 ฝาเปดกระปองแปลงรางเปน
เครื่องประดับ
5.18 ขวดพลาสติกแปลงรางเปนมาน
บังตา โคมไฟ แลโรงเรือนเพาะชํา
5.19 ขวดพลาสติกแปลงรางเปนรั้วบาน
และลิ้นชักเก็บของในบาน
5.20 บานที่ตกแตงดวยฝาขวด
น้ํา
ดื่มพลาสติก

ที่มา
http://www.banidea.com/ideas-torecycle-tin-cans/
http://www.banidea.com/lampcanned-aluminum/
http://women.kapook.com/photoกําไล
ขอมือ_ 3728html
http://www.nonvisual.com/2016/01/
diy.html
http://www.nonvisual.com/2016/01/
diy.html
http://www.bareo-isyss.com/designtips/161-diy-plastic-bottles.
html
http://p-dit.com/2013/12/08/3610/
http://p-dit.com/2016/08/09/8015/
http://home.kapook.com/view124978.
html
https://sites.google.com/site/fabrickey
chain/home/phwng-kuycaedxk-thiw-lip-cak-ses-pha

5.21
5.22
5.23
5.24
5.25

เบาะรองนั่งจากเศษผา
กระถางตนไมจากเศษผา
พรมเช็ดเทาจากเสื้อผาเกา
หมอนอิงจากกางเกงยีนสเกา
พวงกุญแจจากเศษผา

5.26

ตุกตาจากเศษผา

5.27

เศษไมแปลงรางเปนเครื่องประดับ http://www.diy-knight.com/2015/06/
ตกแตงบาน
diy-diy_1html
https://decorationlite.wordpress.com/
2013/01/18/พาเลทไมเกาๆอยาทิ้ง/
กระดาษประเภทตาง ๆ แปลงราง https://www.iurban.in.th/inspiration/re
เปนของใชในบานและ สินคาเพื่อ
cycle- newspaper-to-coo/
จําหนาย

5.28

http://www.ladysquare.com/forum_p
osts.asp?TID=133936&PN=2
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ภาพที่
ชื่อภาพ
5.29 งานประดิษฐเปเปอรมาเชจาก
กระดาษ
5.30

5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38

ที่มา
http://www.kruwichan.com/_files_sch
ool/00000647/activity/0000064
7_1_20131226-162208.jpg
ถุงพลาสติกที่นํามาแปลงรางเปนที่ http://joobbox.exteen.com/20080807/
รองภาชนะ และใสของ จุกจิก
entry
http://www.babyfancy.com/printer_fri
endly_posts.asp?TID=56203
http://home.sanook.com/5577/
ฟูกที่ถักจากถุงพลาสติก
http://www.posttoday.com/social/goo
dstory/459192
รองเทาที่ถักจากถุงพลาติก
http://www.jeab.com/home-living/
how-to/6-diy-plastic-bag-ideas
กระเปาที่ถักจากถุงพลาสติก
http://p-dit.com/2013/12/20/3721/
ดอกไมประดิษฐจากถุงพลาสติก http://www.jeab.com/home-living/
how-to/6-diy-plastic-bag-ideas
งานศิลปะจากขวดแกว
http://www.greenintrend.com/งาน
อารตจากขยะ ขวดแกว/
โคมไฟจากขวดแกว
https://pinperty.com/blog/winebottle-crafts-412
ขวดแกวใชประดับตกแตงผนัง
http://www.designrulz.com/productบานเพิ่มแสงสวางแทนบล็อกแกว
design/2012/08/20-ideas-ofrecycle-wine-bottles/
รั้วสวนจากขวดแกว
https://benefitsofbeingfit.wordpress.co
m/2015/03/17/make-use-ofyou-glass-bottles/
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หนวยที่ 6 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา
ภาพที่
ชื่อภาพ
6.1 เตาเผาแบบตะกรับเคลือ่ นที่
Moving Grate

6.6

ระบบเตาเผาแบบหมุนที่ติดตั้ง
ใชงานจริง

6.7

เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด

6.8

กระบวนการ Pyrolysis &
Gasification ของ Compact
Power®

ที่มา
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_tec
hnology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_techn
ology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/
pdf/Incinerator_technology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_
technology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_techn
ology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_techn
ology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_techn
ology.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
kmedweb/pdf/Incinerator_techn
ology.pdf

6.9

ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบ
ไหลขึ้น (Updraft Gasifier)

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

6.10

ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบ
ไหลลง (Downdraft gasifier)

http://biofuelsacademy.org/web_
images/CFBG/CFBG3.jpg

6.2

ภาพถายแสดงใหเห็นตะกรับ
ที่อยูดานในของเตาเผามูลฝอย

6.3

สวนประกอบของตะกรับที่ชวย
ใหมูลฝอยเกิดการเคลื่อนที่

6.4

อากาศที่ใชในการเผาไหมที่จาย
เขาตามสวนตาง ๆ ของหอง
เผาไหม
ระบบเตาเผาแบบหมุน

6.5
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ภาพที่
ชื่อภาพ
6.11 เครื่องปฏิกรณแกสซิฟายเออร
แบบไหลขวาง
(cross draft gasifier)

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

6.12

ระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง
แบบปอนเชื้อเพลิงตอเนื่อง
(Fluid Bed Gasifier)

https://www.andritz.com/pppowergeneration-bfb-gasiferprinciple.jpg

6.13

การผลิตพลังงานโดยใชกาซ
http://s2.thingpic.com/images/qC/KQyi
ชีวภาพจากหลุมฝงกลบเศษวัสดุ
G99bQ5YfJYQNTVT2Nkqc.jpeg
(Landfill Gas to Energy)

6.14

การผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบ http://www.thaiwaste.com/wpเครื่องยนตกาซสันดาปภายใน
content/uploads/2016/02/23514
3.jpg
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คณะผูจัดทําตนฉบับ
ที่ปรึกษา
นายวิเชียรโชติ โสอุบล
นายทรงเดช โคตรสิน

ผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูเชี่ยวชาญเนือ้ หา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ อุนใจ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
นายสิทธิพร ประสารแซ
นายไพจิตร ผุดเพชรแกว
นายสุชาติ สุวรรณประทีป
นายสมชาย คําเพราะ

ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล
นางสาวนาลีวรรณ บุญประสงค
นางสาวฉันทลักษณ ศรีผา

อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คณะบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกตองและพิสูจนอกั ษร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ อุนใจ
อาจารยประจําวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
นางลัดดา คัมภีระ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสกุลตรา ขอสุข
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุรพงษ ลาตวงษ
ครู ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี
นางศรัญญา โนนคูเขตโขง
ครู สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางอรัญญา บัวงาม
ขาราชการบํานาญ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูเขียน/รวบรวม/เรียบเรียง
นายสุรพงษ ลาตวงษ

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

ครู ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

