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หนวยที่ 5 วัสดุศาสตรเบื้องตน
เราสามารถจําแนกประเภทของวัสดุ ออกเปนกลุมตาง ๆ ไดดังแผนภาพตอไปนี้

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาโลหะและวัสดุตาง ๆ คือศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ (MTEC) สังกัดสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เว็บไซต :
www.nstda.or.th
5.1 พอลิเมอร(polymer) หมายถึง สารสังเคราะห (สารสังเคราะห หมายถึงสารที่เกิดจาก
กระบวนการสังเคราะหทางเคมี ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษยเปนผูสังเคราะหขึ้น เพือ่
ตอบสนองความตองการของมนุษยทจี่ ะนําไปใชใหเหมาะสมกับงานตางๆ ได) ที่มีโมเลกุลขนาด
ใหญ เกิดจากการรวมหนวยเล็ก ๆ ที่เรียกวา โมโนเมอรเขาดวยกัน คําวา พอลิเมอร อาจใชคําวา
มาโครโมเลกุล (Macromolecule) แทนก็ได ผูเสนอ คําศัพทนี้คือ Staudinger นักวิทยาศาสตรชาว
เยอรมันผูไดรบั รางวัลโนเบล จากการที่เขาสามารถอธิบายโครงสรางโมเลกุลของพอลิสไตริน ซึ่ง
เปนพอลิเมอรชนิดหนึง่ ไดสําเร็จใน ค.ศ.1953
พอลิเมอรมีอยูทั้งในธรรมชาติและโดยการสังเคราะหของมนุษย กระบวนการเกิดพอลิ
เมอรแบบตางๆ ทําใหเกิดพอลิเมอรที่มีโครงสรางและสมบัติที่แตกตางกัน
พอลิเมอร

1. แปง
2. ไกลโคเจน
3. เซลลูโลส
4. โปรตีน
5. ยางพารา (โพลีไอโซพรีน)
6. พอลี เอทิลีน
7. พอลี สไตรีน
8. พอลี โพรพิลีน

โมโนเมอร

กลูโคส
กลูโคส
กลูโคส
กรดอะมิโน
ไอโซพรีน
เอทิลีน
สไตรีน
โพรพิลีน
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9. พอลี เอไมด (ไนลอน)
10. พอลี ไวนีลคลอไรด (พีวีซี)
11. พอลิเมอร ของยูเรีย ฟอรมัลดิไฮด

ไนลอน โมโนเมอร
ไวนิล คลอไรด
ยูเรีย ฟอรมัลดิไฮด

12. เบเคไลต

ฟนอลฟอรมัลดีไฮด

13. ฟอรไมกา(พอลิเมอรของเมลามีนฟอรมัลดีไฮด) เมลามีนฟอรมัลดีไฮด
14. ยางเอส บี อาร (Styrene Butadiene Rubber)

สไตรีนและบิวตาไดอีน
15. ยางเอ บี เอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) อะคริโลไนตริลและบิวตาไอดีนและสไตรีน
16.พอลิไวนิลคลอไรดอะซีเตต
ไวนิลคลอไรดและไวนิลอะซีเตต
จากตัวอยางพอลิเมอรดังที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา โมเลกุลของสารสังเคราะหที่จดั เปนพอลิเมอร
นั้นจะตองประกอบดวยหนวยยอยที่ซ้ําๆ กัน หรือที่เรียกวา โมโนเมอร หนึ่งหรือสองชนิดหรือ
มากกวาก็ได มาตอกันเปนแถวยาว (จะเรียงแถวแบบใดก็ได) ดังนั้น สารสังเคราะหที่มีลักษณะ
โครงสรางโมเลกุลไมไดประกอบดวยหนวยที่ซ้ําๆ กันดังกลาวจะไมจดั เปนสารพอลิเมอร เชน สาร
พวกน้ํามันหรือไขมัน ปุยเคมี มอรฟน นิโคติน เฮโรอีน สบู ผงซักฟอก เปนตน
ชนิดของพอลิเมอร สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได 2 ชนิด
1. พอลิเมอรจากธรรมชาติ พอลิเมอรจากธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก เซลลูโลส ฝาย ขน
สัตว และยางธรรมชาติ คุณภาพของพอลิเมอรจําพวกนี้จะอยูกับชนิดและพันธุ
2. พอลิเมอรสังเคราะห พอลิเมอรสังเคราะหเปนวัสดุที่สําคัญมากตอชีวิตประจําวัน
เพราะเราสามารถควบคุมของวัสดุใหมีคุณสมบัติตามตองการได และมีมากชนิดกวา พอลิเมอรจาก
ธรรมชาติ ทําใหเราสามารถกําหนดใชงานทดแทนวัสดุอนื่ ๆ ที่ใชกันอยูเดิม ไมวาจะเปน ไม แกว
โลหะ หรือ เซรามิกส พอลิเมอรสังเคราะห ไดแก เสนใยสังเคราะห ยางสังเคราะห วัสดุเคลือบ
ผิว เรซิน พลาสติก กาว โฟม
5.1.1 พอลิเมอไรเซชัน หรือกระบวนการเกิดพอลิเมอร หรือปฏิกิริยาตออณู
พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) หรือกระบวนการเกิดพอลิเมอร คือปฏิกิริยา
การรวมตัวทางเคมีของสารโมเลกุลเล็กๆ จํานวนมากมาย ที่เรียกวา โมโนเมอร แลวเกิดสารใหมที่มี
โมเลกุลขนาดใหญ ที่เรียกวา พอลิเมอร พอลิเมอไรเซชันมี 2 แบบ คือ
1. แบบควบแนน (Condensation Polymerization) คือ ปฏิกิริยาการรวมตัวทางเคมี
ของสารโมเลกุลเล็ก หรือโมโนเมอร ไดสารโมเลกุลใหญหรือพอลิเมอร และไดสารโมเลกุลเล็กๆ
เชน น้ํา แอลกอฮอล แอมโมเนีย หรือไฮโดรเจน เปนผลพลอยได พอลิเมอรที่เกิดจากแบบควบแนน
นี้จะมีความแข็งแรงทนทาน โคงงอไดนอย มีแรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลสูง ตัวอยาง พอลิเมอไรเซชัน
แบบควบแนน ไดแก
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กลูโคส + กลูโคส + …

แปง + น้ํา

กรดอะมิโน + กรดอะมิโน + …

โปรตีน + น้ํา

ยูเรียฟอรมัลดีไฮด + ยูเรียฟอรมัลดีไฮด + …

พอลิเมอรของยูเรียฟอรมัลดีไฮด + น้ํา

2. แบบตอเติม (Addition Polymerization) คือปฏิกิริยาการรวมตัวทางเคมีของสาร
โมเลกุลเล็กหรือโมโนเมอร แลวไดสารโมเลกุลใหญ หรือพอลิเมอรเพียงอยางเดียว (ไมมีผลพลอย
ได) พอลิเมอรที่เกิดจากแบบตอเติมนี้สวนใหญจะเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน เชน พอลิเอ
ทิลีน พอลิไวนิลคอลไรด เปนตน ตัวอยาง พอลิเมอไรเซชันแบบตอเติม ไดแก
เอทิลีน + เอทิลีน + …

พอลิเมอไรเซชัน

ไวนิลคลอไรด + ไวนิลคลอไรด + …
ไวนิลคลอไรด + ไวนิลอะซีเตต + …

พอลิเมอไรเซชัน
พอลิเมอไรเซชัน

พอลิเอทิลีน
พอลิไวนิลคลอไรด (PVC)
พอลิไวนิลคลอไรดอะซีเตต

5.1.2 โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
โครงสรางของพอลิเมอรมีความสําคัญตอสมบัติของพอลิเมอร เชน ความยืดหยุน ความ
แข็งแรง ความเหนียว การยืดตัว การโคงงอ ความแข็ง การคงรูป เปนตน โดยทั่วไปพอลิเมอรมี
โครงสราง 3 แบบ ดังนี้
1. โครงสรางแบบสายยาวหรือสายโซ (Straight Chain Structure) พอลิเมอรที่มี
โครงสรางแบบนี้เกิดจากโมโนเมอรมาเรียงตอกันโดย
ปฏิกิริยาเคมี เปนเสนตรงคล ายเสน ดาย เชน พอลิเ อ
ทิลีน พอลิสไตรีน และเซลลูโลส เกิดจากโมโนเมอร
ชนิดที่มีตําแหนงที่วองไวตอปฏิกิริยาเคมีเพียง 2 ตําแหนง
สารพอลิเมอรที่มีโครงสรางแบบสายยาวจะมีสมบัติเหนียวแข็งแรง ยืดตัวไดดี โคงงอ
ไดมาก ออนตัวเมื่อไดรับความรอน แข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง และเปลี่ยนกลับไปกลับมาได โดยที่
สมบัติของพอลิเมอรไมเปลี่ยนแปลง เชน เทอรโมพลาสติก
2. โครงสรางแบบสาขาหรือแขนง (Branched Chain Structure) พอลิเมอรชนิดนี้มี สาขา
โซแตกออกไปจากโซหลัก เกิดจากโมโนเมอรชนิดที่มีตําแหนงที่ไวตอปฏิกิริยาเคมี 2 และ 3
ตําแหนง ตัวอยาง เชน เมลามีนฟอรมัลดีไฮด ไกลโคเจน พอลิเอทิลีนแบบสาขา เปนตน
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สารพอลิเมอรที่มีโครงสรางแบบสาขาจะมีสมบัติคลายกับแบบสายยาวแตโครงสรางแบบ
สาขาจะมีความหนาแนนนอยและโคงงอไดดีกวาแบบสายยาว เนื่องจากโมเลกุลของสายพอลิเมอร
จะไมแนบชิดอัดกันแนน เพราะมีสาขาของสายขวางกั้นอยู แตแบบสายยาวจะยืดตัวไดดีกวาแบบ
สาขา เพราะโมเลกุลเรียงตัวในแนวเสนตรง
3. โครงสรางแบบตาขายหรือรางแห (Cross-linked Structure) พอลิเมอรที่มีโครงสราง
แบบนี้เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางโครงสรางแบบสายยาวและแบบสาขามาเชื่อมตอกันเปนรางแห
มีกิ่งสาขาเชื่อมโยงภายในโมเลกุลหรือกับโมเลกุลอื่น เชน
โมเลกุลของแปงและ เบเคไลต (ฟนอล-ฟอรมัลดีไฮด)
สารพอลิ เ มอร ที่ มี โ ครงสร า งแบบร า งแหจะมี
สมบัติแข็งแรงทนทาน โคงงอไดนอย เนื่องจากโมเลกุลยึด
กันแนนใน 3 ทิศทาง คงรูปราง ไมยืดหยุน ถาเปนพลาสติก
จะแข็งแรงมาก ทนความรอนไดดีโดยปกติจะไมหลอมตัว และยากที่จะละลายในตัวทําละลายใดๆ
ในอุตสาหกรรมการสังเคราะหพอลิเมอรจะพบวา พอลิเมอรที่มีโครงสรางแบบรางแหมักเกิดจาก
พอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน ยกเวนไนลอนจะมีโครงสรางแบบสายยาวเกิดจากพอลิเมอไรเซชัน
แบบควบแนน พอลี เ มอร จะมี โ ครงสร า งแบบใดนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความดั น อุ ณ หภู มิ ชนิ ด และ
ปริมาณของโมโนเมอร และตัวเรงปฏิกิริยา
5.2 พลาสติก (Plastics)
5.2.1 ที่มาของพลาสติก ประวัติความเปนมาของพลาสติกเริ่มตนเมื่อป ค.ศ. 1839 โดย
ชารล กูดเยียร ไดคนพบวิธีการทํายางธรรมชาติซึ่งมีความออนใหกลายเปนยางแข็ง หลังจากนั้น
ประมาณ 30 ป จอหน เวสเลย ไฮแอท ชาวอเมริกันคนพบพลาสติกที่เรียกวาเซลลูลอยด (celluloid)
ซึ่งนับเปนพลาสติกชนิดแรก
พลาสติกเปนวัสดุที่เขามามีบทบาทสําคัญมากในปจจุบัน ไมวาจะเปนในชีวิตประจําวัน
หรือในงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมตางๆ จะเห็นไดจากการนําพลาสติกมาทําเปนเครื่องมือ
เครื่องใชในครัวเรือน ชิ้นสวนรถยนต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาฯลฯ โดยพลาสติกไดเขามาแทนที่
วัสดุอื่นๆ เชน เหล็ก โลหะตางๆ และไม เปนตน

แสดงภาชนะที่ทําจากพลาสติก
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พลาสติกคือวัสดุที่ประกอบดวยมาโครโมเลกุลที่มีอยูตามธรรมชาติ (เชนยางธรรมชาติ เซลลูโลส
โปรตีน ฯลฯ) หรือไดจากการสังเคราะหสารประกอบโมเลกุลต่ํา (เชน Ethylene, Benzyl
Formaldehyde ฯลฯ)
เนื่องจากพลาสติกเปนสารประเภทพอลิเมอร การสังเคราะหพลาสติกจึงตองนําวัตถุดิบมา
ผานกระบวนการทางเคมี ใหไดโมเลกุลของโมโนเมอรกอน แลวจึงนําโมโนเมอรมารวมกันโดย
กระบวนการพอลิเมอไรเซชันเปนพอลิเมอร ซึ่งจะมีวิธีการตางๆ กัน
5.2.2 ประเภทของพลาสติก
การจั ดประเภทพลาสติ ก โดยใชลักษณะของพลาสติ ก เมื่อได รับความรอ นเปน เกณฑนั้น
สามารถจําแนกประเภทพลาสติกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic ยอวา TP) เปนพลาสติกที่ถูกความรอนแลว
ออนตัวหรือหลอมเหลวที่ใหรูปรางเปลี่ยนไป แลว สามารถเอากลับไปหลอมใหมเปนรูปเดิมหรือ
รูปอื่นได โดยที่สมบัติยังคงเหมือนเดิม และสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาไดตลอด จึงกลาวได
วาเปน Plastics with a memory หรือ พลาสติกคืนรูป มีโครงสรางเปนแบบสายยาว
ตัวอยางเชน พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน พอลิไวนิล คลอไรต (พีวีซี) พอลิเอไมต (Polyamide
หรือไนลอน) พอลิโพรพิลีน อะคริลิก เปนตน
2. เทอรโมเซต (Thermoses ยอวา TS) เปนพลาสติกที่ถูกความรอนแลวไมออนตัว แตถา
รอนมากจะไหมเปนถาน เราเรียกพลาสติกประเภทนี้วา พลาสติกคงรูป เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิตไดเกิดความแข็งแรงมาก สลายตัวไดยาก ตัวอยางเชน พอลิเอสเทอร ยูเรียฟอรมัลดีไฮด เลามีน
ฟอรมัลดีไฮด (หรือ melmac) เบเคไลต พอลิยูรีเทน อีพอกซี เปนตน
การแบงประเภทของพลาสติกนอกจากสมบัติของพลาสติกเมื่อไดรับความรอนแลวยังมีการ
แบงประเภทของพลาสติกโดยใชสมบัติอื่นๆ อีก เชน ความหนาแนน ลักษณะการติดไฟ การละลาย
ในตัวทําละลาย เปนตน
คุณสมบัติของพลาสติกเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากในการพิจารณาเลือกใช
พลาสติกใหเหมาะสมกับลักษณะของงานชนิดตางๆ ไดแก
1 ความตานทานไฟฟา พลาสติกเกือบทุกชนิดมีความตานทานไฟฟาสูง จึงถูกนํามาทํา
เปนฉนวนปองกันไฟฟา
2 การนําความรอน พลาสติกมีคุณสมบัติการนําความรอนที่ตํ่ามาก จึงถูกนํามาใชทํา
ฉนวนกับความรอน
3 ความหนาแนน พลาสติกเปนวัสดุที่มีความหนาแนนตํ่า ความหนาแนนของพลาสติก
มีคาระหวาง 0.30 ถึง 0.75 ปอนดตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาประมาณ 1 ใน 6 ของความหนาแนนของ
เหล็กกลา ดังนั้น จึงถูกนําไปใชกับงานทีต่ องการใหมีนาํ้ หนักเบา
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4 ความตานทานตอการเกิดกรอน พลาสติกโดยทั่วไปมีความตานทานตอการกัดกรอน
ที่ดี สารละลายของเหลวในครัวเรือนสวนมากไมสามารถทําละลายตอพลาสติกได แตอยางไรก็ตาม
สารละลายอินทรียบางชนิด เชน อัลคลอไรด หรือแกสโซลีน สามารถทําละลายตอพลาสติกบาง
ชนิดได
5. สมบัติทางแสง ไดแกความโปรงแสง ความโปรงใส และทึบแสง เชน ใชพลาสติก
ทําเปนเลนสแวนตา
5.2.3 ผลิตภัณฑพลาสติก
พลาสติกที่ผลิตไดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน เรียกวา วัตถุดิบพลาสติก มีรูปแบบ
3 ชนิด คือ เปนผง เปนเม็ด และเปนของเหลวขนคลายยาง ที่เรียกวา เรซิน (Rasin) เรซินเปน
สารอินทรียพื้นฐานที่ทําใหเกิดพลาสติก ซึง่ มีหลายชนิดแตละชนิดมีสมบัติและคุณภาพตางกัน เมื่อ
จะนํามาใชตองเลือกใหเหมาะกับผลิตภัณฑที่จะผลิตออกมา วัตถุดิบพลาสติกเหลานีจ้ ะถูกนําเขาสู
กระบวนการผลิตเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑตอ ไป ผลิตภัณฑพลาสติกตางๆ จะมีรูปรางแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงานกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นมีอยูหลายวิธี
เชน การหลอแบบ การอัดแบบ การฉีดเขาแบบเปนตน
การนําพอลิเมอรมาทําผลิตภัณฑ นอกจากจะมีการเติมตัวเรงและสารเสริมตัวเรงปฏิกิริยา
ดังการทดลองนี้แลว ยังมีสารอื่นๆ ที่อาจเติมลงไปเพื่อทําใหพลาสติกมีสมบัติตามตองการ
เหมาะสมในการใชงาน และทําใหพลาสติกคงรูปรางตามตองการได สารเหลานี้ ไดแก
1. พลาสติไซเซอร (Plasticizer) คือการที่ผสมลงไปแลวทําใหพอลิเมอรหลอมตัวไดงาย ลด
ความเปราะใหนอยลง มีความยืดหยุนดี โคงงอไดงาย ทนตอแรงอัดและแรงดึงไดดี พลาสติไซเซอร
จะตองละลายรวมกับพอลิเมอรไดดี ตัวอยางของพลาสติไซเซอร เชน ไดบิวทิลพธาเลตผสมใน
เมทิลเมตาดริเลต (เพลกซิกลาส) จะทําใหไดพลาสติกที่โคงงอไดดี การบูรและน้ํามันละหุงเติมลง
ในไนโตรเซลลูโลส เพื่อลดความเปราะ และมีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น เปนตน
2. ฟลเลอร (Filler) คือสารที่เปนของแข็งไมวองไวตอปฏิกริ ิยาเคมี สวนมากมีลกั ษณะเปนผง
บางชนิดเปนเสนใยเล็กๆ ใชผสมลงในเรซินหรือพอลิเมอร เพื่อลดตนทุนในการผลิต เพราะ ฟล
เลอรมีราคาถูก และทําใสมบัติของพอลิเมอรแตกตางกันไปตามชนิดของฟลเลอรที่ผสมลงไป เชน
ผสมใยหิน (แรแอสเบสตอส) ลงไปจะทําใหพอลิเมอรทนความรอนสูง ขยายตัวนอย ผสมคารบอน
ลงไปจะทําใหพอลิเมอรนําไฟฟาไดดี ผสมกราไฟตลงไปจะทําใหพอลิเมอรทนการเสียดสีไดดี
ปจจุบันในการผลิตเครื่องใชพลาสติก มักมีการใสสารเติมแตงลงไปในเนื้อพลาสติกดวย
เพื่อใหมีสมบัติตางๆ ตามตองการ ดังตาราง แสดงสารเติมแตงและผลที่มีตอพลาสติก
สารเติมแตง
ผลที่มีตอพลาสติก
สี
เพื่อใหสวยงามนาใช และบอกถึงคุณสมบัติบาง

7

ประการของพลาสติก
เพื่อลดปริมาณเนื้อพลาสติก ทําใหผลิตภัณฑมี
ราคาถูกลง
ทําใหเนื้อพลาสติกเหนียว ไมเปราะ ไมแตกหัก
งาย
ชวยกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ทําใหพลาสติกทน
แดด ไมกรอบและแตกงาย
ชวยใหพลาสติกมีสีคงทน ไมซีดงาย

ฝุนแปงแคลเซียมคารอเนต
ยางบิวทิล
ผงถานคารบอน
สารปองกันไมใหพลาสติกทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน

ในที่นี้จะยกตัวอยางการสังเคราะหพลาสติกบางชนิดที่ใชกันมากในชีวิตประจําวัน

พอลิเอทิลีน (Polyethylene ยอวา PE) มีขั้นตอน คือ
แยกกาซ
กาซธรรมชาติ

เอทิลีน

พอลิเมอรไรเซชัน

พอลิเอทิลิน

พอลิเมอร คือ พอลิเอทิลีน โมโนเมอร คือ เอทิลีน แหลงวัตถุดิบ คือ กาซธรรมชาติ
พอลิเอทิลีน แบงออกเปน 2 ชนิดยอย คือ ชนิดความหนาแนนตํ่า และชนิดความหนาแนนสูง
(1) ชนิดความหนาแนนตํ่า (LDPE) พลาสติกชนิดนี้มีความหนาแนนระหวาง 0.92 ถึง 0.93 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร มีความยืดหยุน มีความเหนียวมากกวาชนิดความหนาแนนสูง ปกติใชทําขวด
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และภาชนะบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกที่เรียกวา ถุงกอบแกบ ปะเก็น ดามแปรงทาสี และทําเปนแผน
สําหรับใชในงานบรรจุภณ
ั ฑ ผลิตภัณฑอนื่ ๆ เชน แผนเคลือบบอรดกระดาษ เคลือบสายเคเบิลและ
ของเลนเด็ก

(2) ชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) พลาสติกชนิดนี้มีความหนาแนนระหวาง 0.95 ถึง 0.96 กรัม
ตอลูกบาศกเซนติเมตร มีความแข็งแรงและแข็งกวาชนิดความหนาแนนตํ่า แตมีความตานทานตอ
แรงกระแทกไดตํ่ากวา ทนทานตอสารทําละลายตางๆ ปกติใชทําเปนภาชนะตาง ๆ เชน ทัปเปอร
แวร ถุงพลาสติก ขวดน้ํายาซักผา ขวดนม ถังน้ํามันสําหรับยานพาหนะ โตะและเกาอี้แบบพับได
ฉนวนหุมสาย ลังบรรจุเครื่องดื่ม ของเลนและทําเปนแผนสําหรับปูพื้นอางเก็บนํ้าเพื่อปองกันการ
ซึมของนํ้า ทอทนสารเคมี ทอที่ใชในระบบแลกเปลี่ยนความรอน ทอขนสงแกส

อันตรายของโพลีเอทิลีน
ผูที่ใชถุงพลาสติกที่เปนสีตาง ๆ อาจไดรับอันตรายจากเม็ดสีที่เติม
เขาไป ซึ่งมีสวนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพรออกมาจากพลาสติกได
และหากสัมผัสกับสารเหลานี้อาจเกิดอันตรายได ในกรณีตะกั่วอาจกอใหเกิดผลเสียตอการทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลาง หมดสติ ทางเดินหายใจขัดของ หัวใจวาย หรืออาจตายได สวน
แคดเมียมมีผลทําลายเซลและเนื้อเยื่อของไตทําใหเกิดภาวะไตอักเสบรุนแรง
การเผาโพลีเอทิลีนกอใหเกิดสารอะซิทัลดีไฮดและฟอรมัลดีไฮด ซึ่งทั้งสองสารนี้ตอง
สงสัยวาจะเปนสารกอมะเร็ง
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พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride ยอวา PVC)
เปนพลาสติกที่ไดจากไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ซึ่งเปนสารตั้งตนที่ไดมาจากเอทิลีนและ
คลอรีน แหลงวัตถุดิบ คือ กาซธรรมชาติและเกลือแกงพีวซี ีไดรับการคิดคนขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.
1912 แตผลิตออกจําหนายครั้งแรกในป ค.ศ. 1931
พีวีซีเปนพลาสติกชนิดเทอรโมพลาสติก โดยจะอยูในสถานะของแข็งที่อุณหภูมหิ อง

เปนพลาสติกที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวางรองจากพอลิเอทิลีน เนื่องจากมีคุณสมบัตดิ านความดาน
ทานตอสารเคมีที่ดี และสามารถผสมกับสารเติม (Additive) เพื่อใหไดพลาสติกที่มีคุณสมบัติทาง
ฟสิกสและคุณสมบัติทางเคมี ที่แตกตางกันเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพีวีซี พวกของใชในบาน ไดแก ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง
ๆ เฟอรนิเจอรหนังเทียม แผนใสรูปถาย ชั้นวางของ รถเข็นเด็ก มานในหองอาบน้ํา ของเลน
เด็ก เตียงน้ํา เปนตน ของใชในครัว ไดแก กลองอุปกรณตาง ๆ ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มและอาหาร
ตะแกรงคว่ําจาน เครื่องลางจาน ตูเย็น วัสดุหอหุมอาหาร เครื่องครัวที่เปนพลาสติก ผาปูโตะ ฯ
พวกเครื่องนุงหม ไดแก ชุดกันเปอน กระเปา เปสะพานหลัง (เคลือบพีวีซกี ันน้ํา) รองเทา
บูท เสื้อกันฝน กระโปรง รองเทา ฯ ผลิตภัณฑที่ใชทางการแพทย ไดแก ถุงใสเลือด สายหรือ
ทอสําหรับสอดเขารางกาย ถุงมือ หลอดตาง ๆ ฯ
พวกวัสดุในรถยนต ไดแก ที่นั่งสําหรับ
เด็ก แผงหนาปด บานประตู กรวยจราจร ผาปูเบาะ เคลือบสายไฟ เคลือบตัวถัง เปนตน วัสดุ
กอสราง ไดแก กรอบประตู รั้ว พื้น ทอ กระเบื้อง วัสดุปูผนัง กรอบหนาตาง บานเกล็ด
หนาตาง ฉนวนสายไฟสายเคเบิล ฯ
อันตรายของพีวีซี
พีวีซีเปนพลาสติกที่มีพิษมากที่สุดในโลก สามารถกอใหเกิดความเจ็บปวยไดทุกขั้นตอนใน
วงจรชีวิตของพีวีซี
อันตรายตอนใช : สารเติมแตงเพื่อปรับปรุงคุณภาพพีวีซี เชน สารพลาสติกไซเซอรและสาร
อื่น ๆ ไดแก พาทาเลท สารแตงสีซึ่งมีตะกั่วและแคดเมียม สารทําใหคงตัว (stabilizers) เชน แบเรียม
สามารถแพรกระจายออกมาจากพีวีซีได ในกรณีทใี่ ชใสหรือหอหุมอาหารสารเหลานี้สามารถ
ปนเปอนในอาหารได
อันตรายตอนเผาทําลาย : เมื่อพีวีซซี ึ่งมีคลอรีนเปนองคประกอบเผาไหมจะใหกาซที่เปน
กรด สารพิษไดออกซิน และสารออกาโนคลอรีนอื่น ๆ การเผาพีวีซี 1 กิโลกรัมจะใหไดออกซินออก
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มามากเพียงพอที่จะทําใหสัตวทดลอง 50,000 ตัวเกิดมะเร็ง ในควันทีเ่ กิดขึ้นจากการเผาไหมจะมี
ไฮโดรเจนคลอไรด ซึ่งรวมตัวกับความชืน้ (น้ํา) ไดเปนกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมีฤทธกัดกรอนสูง

พอลิสไตรีน (Polystyrene ยอวา PS)
เปนพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนโมโนเมอร ดังแผนภาพ ถูกผลิตออกขายครั้งแรกในชวงป
1930 - 1939 โพลีสไตรีนเปนพลาสติกชนิดเทอรโมพลาสติก โดยที่อุณหภูมิหองจะอยูใ น
สถานะของแข็ง แตจะหลอมละลายเมื่อทําใหรอนและแข็งตัวเมื่อเย็นลง โพลีสไตรีนแข็งที่บริสุทธิ์
จะไมมีสี แตสามารถทําเปนสีตาง ๆได และยืดหยุน ไดจํากัด

โพลีสไตรีนที่ใชกันอยูทั่วไปสวนใหญเปนชนิดที่เรียกวา expanded polystyrene (EPS) เปนชนิดที่
ไดจากการผสมโพลีสไตรีนรอยละ 90-95 กับสารทําใหขยายตัว (ที่ใชกนั มากคือเพนเทนหรือคาร
บอนไดออกไซด) รอยละ 5-10 พลาสติกที่เปนของแข็งถูกทําใหเปนโฟมโดยการใชความรอน (มัก
เปนไอน้ํา) โพลีสไตรีนอีกชนิดหนึ่งคือ Extruded polystyrene (XPS) มีชื่อทางการคาที่แพรหลายคือ
Styrofoam เปนชนิดที่มีการเติมอากาศไวในชองวางตามเนื้อโฟมทําใหมีคาการนําความรอนต่ํา ใช
ในงานกอสราง และใชเปนฉนวนกันความรอนในอาคาร ชิ้นสวนประกอบภายในรถยนต ผนัง
ประตูดานในของตูเย็นและยังมีชนิดที่เปนแผนเรียกวา Polystyrene Paper Foam (PSP) ใชเปน
ภาชนะบรรจุอาหาร เชนกลองหรือถาดใสอาหาร แกวโฟมใชแลวทิ้ง บรรจุภัณฑตาง ๆ เชนบรรจุ
ภัณฑกันกระแทกสําหรับใสขวดไวน ผลไม และคอมพิวเตอร วัสดุชวยพยุงใหลอยน้าํ ตัวอยางอื่น
ๆ เชน ไมบรรทัด ตลับเทป มวนวีดีโอ ไมแขวนเสื้อ
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พอลิสไตลีน เปนพลาสติกที่มีคุณสมบัติคงขนาดรูปรางไดดี มีการหดตัวภายในแมพมิ พตํ่า เปน
ฉนวนปองกันไฟฟาที่ดี แตอยางไรก็ตามพลาสติกชนิดนีไ้ มคงทนตอสภาพดินฟาอากาศ และไม
สามารถทนตอปฏิกิริยาเคมีจากสารละลายอินทรียแ ละนํ้ามัน
ขอควรระวัง
1. การใชภาชนะโฟมพลาสติก EPS ใสอาหารที่รอน เชนกาแฟรอน การคนกาแฟรอน ๆ
ดวยแทงคนทีท่ ําจากพลาสติก EPS หรือการที่โฟมสัมผัสกับกรดเชน้ํามะนาว หรืออาหารที่มีวิตามิน
เอแลวนําไปเขาไมโครเวฟ ก็สามารถทําใหสไตรีนโมโนเมอรในโฟมพลาสติกละลายออกมาผสม
ในอาหารได
2. การเผาโฟมพลาสติกโพลีสไตรีนทําใหเกิดกาซพิษสไตรีนออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุของ
ของมะเร็ง
3. การรีไซเคิลโฟมโพลีสไตรีนมีปญหาในเรื่องไมคุมทุนเปนสําคัญ เนื่องจากคุณภาพของ
พลาสติกที่รีไซเคิลไดจะต่ําลงกวากอนผานการรีไซเคิล ดังนั้นพลาสติกที่รีไซเคิลไดจึงไมสามารถ
นํากลับมาผลิตเปนผลิตภัณฑเดิมได ตองทําเปนผลิตภัณฑที่ดอยคุณภาพลงไป เชนโฟมบรรจุ
อาหารไมสามารถรีไซเคิลกลับมาใสอาหารไดอีก ตองนําไปทําเปนโฟมกันกระแทก ฉนวนฝาผนัง
ถาดในโรงอาหาร เปนตน ซึ่งการทําเชนนีต้ องใชเพิ่มวัตถุดิบหรือตนทุนดานตาง ๆ เขาไปอีก
พอลีไวนิลอะซีเตต (Polyvinyl Acetate ยอวา PVA) มีขั้นตอน คือ
พอลิเมอร คือ พอลิไวนิลอะซีเตต โมโนเมอร คือ ไวนิลอะซีเตต แหลงวัตถุดิบ คือ ถานโคก และ
หินปูน
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ตัวอยางผลิตภัณฑพอลิไวนิลอะซีเตต ไดแก พลาสติกเหลวใชเคลือบ เสนใย ทําสีทา และ
ทํากาวที่เรียกวา กาวลาเทกซ

กรดแอซีติกหรือกรดน้ําสม อาจไดมาจากการหมักน้ําผลไม ซึ่งเปน ผลิตผลทางการเกษตร
ดังนั้น แหลงโมโนเมอรอาจเปนถานโคก หินปูน และผลิตผลทางการเกษตรดวยก็ได
จากตัวอยางการสังเคราะหพลาสติกบางชนิดขางตน จะเห็นไดวาแหลงวัตถุดิบสวนใหญ
ไดแก กาซธรรมชาติ ถานหิน (และถานโคก) สินแร (เกลือแกงและหินปูน) และผลิตผลทางการ
เกษตร ซึ่งสารที่ไดจากแหลงตางๆ เหลานี้ บางชนิดนํามาใชเปนโมโนเมอรในการผลิตพลาสติกได
ทันที แตบางชนิดตองนํามาผานกระบวนการหลายขั้นตอนจนกวาจะไดสารโมโนเมอรที่ใชสําหรับ
ผลิตพลาสติก พลาสติกที่ใชในปจจุบันสวนใหญมีแหลงกําเนิดมาจากปโตรเลียมประมาณ 90%
พอลิโพรพิลิน (polypropylene : PP) เปนพลาสติกที่ไดรับการพัฒนาขึน้ มาในป ค.ศ. 1957 ใน
ประเทศอิตาลีและเยอรมัน มีลักษณะคลายกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงแตมีสมบัติดีกวา
ไดแกทนแรงกระแทกสูงกวา ทนการขีดขวน ทนสารเคมี มีความหนาแนนต่ํา มีจุดหลอมเหลวสูง
ใชงานที่อุณหภูมิสูงถึง 120 oC มีสีขาวนํ้านมและกึ่งโปรงแสง ผิวเปนมันเงา ทนกรด เบส และ
สารเคมีตางๆ ยกเวนไฮโดรคารบอนและคลอริเนเทตไฮโดรคารบอน
ผลิตภัณฑที่ทําจากพอลิโพรพิลีน ไดแก ภาชนะในหองทดลอง กลอง ของเลนเด็ก ถุงปุย
ไหมเทียม พรมและแผนรองพรม ผาใบกันน้ํา เชือก สายรัดบรรจุภัณฑ ถุงรอน ขวดใสเครื่องดื่ม
ซองขนม ทอ ปลอกหุมสายไฟและสายเคเบิล ใบพัดเครือ่ งยนต งานเคลือบกระดาษ วัสดุอุดรอยรัว่
กาว และอุปกรณภายในรถยนต แบตเตอรี่
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อันตราย มีการศึกษาที่บงบอกวาคนงานทีท่ ํางานเกีย่ วของกับโพลีโพรพิลีนมีความเสี่ยงตอการเกิด
อาการเจ็บปวยของทางเดินหายใจมากกวากลุมควบคุม 3.6 เทา
อันตรายของผลิตภัณฑจากโพลีโพรพิลีนมาจากสารเม็ดสีที่มีตะกัว่ และแคดเมียม ซึ่งผสม
ลงไปเพื่อทําใหพลาสติกมีสีตาง ๆ ตะกั่วและแคดเมียมสามารถแพรกระจายออกมาจากพลาสติกได
นอกจากนี้โพลีโพรพิลีนเปนวัสดุที่ติดไฟไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการเติมสารหนวงไฟเพื่อปองกัน
การติดไฟ ซึ่งสารหนวงไฟที่เติมจะเปนพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สารกลุมนี้ถาไหมไฟแลว
จะใหสารพิษไดออกซิน
เอบีเอส (ABS) เปนพลาสติกที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาโดยการ
ผสมระหวาง acrylonitrile, butadiene และ styrene เอบีเอส
มีคุณสมบัติรับแรงกระแทกไดดี ใชทําทอ และขอตอ
ทอนํ้าฝง และทอระบายอากาศในอาคาร ผนังภายในตูเ ย็น
ตัวเรือนคอมพิวเตอร โทรศัพท ทอรอยสายไฟ เปนตน
พอลิอาไมด (polyamides) หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา ไนลอน เปนพลาสติกที่มีความฝดตํ่า เหนียว
และมีความตานทานตอสารเคมีที่ดี ไนลอนเปนวัสดุที่ถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ
เชน ใชทําเฟอง แบริ่ง และชิน้ สวนตางๆ ทีต่ องรับแรงเบียดเสียด นอกจากนีย้ ังใชทําภาชนะบรรจุ
ภัณฑ ทําเปนเสนใยสําหรับทอผา เปนตน
พอลิคารบอเนต (polycarbonate,PC) ผลิตจากกาซฟอสจีนหรือคารบอนิลคลอไรด กาซชนิดนีเ้ คย
ถูกนํามาใชเปนอาวุธเคมีในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ สารบีสฟนอล เอ ซึ่งสังเคราะหขึ้นครั้งแรก
ในป ค.ศ. 1891
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เปนพลาสติกที่มีลักษณะใส แข็ง และทนความรอนทนตอสารเคมี(แตไมทนตอสารละลาย) เปน
ฉนวนไฟฟา มีคุณสมบัติดานความแข็งแรงสูง มีความเหนียวและคงขนาดรูปรางไดดี จึงนํามาใชใน
งานวิศวกรรมตางๆ ใชทําเลนสแวนตาชนิดน้ําหนักเบา แผนซีดี ดีวีดี โลปราบจลาจล หนากาก
ปองกันภัย เฟอง หมวกกันน็อค ฝาครอบรีเลย สวนประกอบของเครื่องบิน ใบพัดเรือ โคมสัญญาณ
ไฟจราจร แผนหลังคา ขวดนมเด็ก ขวดน้าํ ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถเก็บในตูเย็นและนําเขา
ไมโครเวฟไดดวย ฯลฯ
อันตรายในขั้นตอนการผลิต
ในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณกา ซฟอสจีนรั่วในโรงงานของบริษัทไทยโพลีคารบอเนต
จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง มาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2543 สงผลให
เจาหนาที่ของโรงงานเสียชีวติ 1 คน และชาวบานในชุมชนใกลเคียงเจ็บปวยจํานวนมาก
อันตรายตอผูบ ริโภค
จากการศึกษาพบวาขวดน้ําดื่มที่ทําจากโพลีคารบอเนตจะแพรสารบิสฟนอล เอ ออกมา
มากกวาปกติถงึ 55 เทาเมื่อใสน้ํารอน ไมวา จะเปนขวดเกาหรือขวดใหมก็ตาม ซึ่งการศึกษาโดย US
FDA ในสภาพการใชงานปกติพบวามีการแพรของบีสฟนอล เอ จากขวดน้ําขนาด 5 แกลลอนเขาไป
ในน้ําที่เก็บไว 39 สัปดาห อยูใ นชวง 0.1 – 4.7 สวนในพันลานสวน
โพลียูรีเทน (Polyurethane, PU) เปนพลาสติกชนิดเทอรโมเซ็ต ผลิตขึ้นครั้งแรกในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใชทดแทนยางธรรมชาติ และยังใชในการผลิตกระดาษ การผลิตกาซ
มัสตารด ผาที่มีความทนทาน เคลือบผิวเครื่องบิน เคลือบโลหะ ไม และอิฐ เพื่อปองกันการกัดกรอน
และสารเคมี
โพลียูรีเทนผลิตจากปฏิกิริยาของโพลีออลกับไดไอโซไซยาเนตหรือโพลีเมอริก ไอโซไซยา
เนต โดยมีตวั เรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม ซึ่งผลิตออกมาหลายรูปแบบไดแก เปนโฟมยืดหยุน โฟมแข็ง
สารเคลือบปองกันสารเคมี กาว สารผนึก และอีลาสโตเมอร
ผลิตภัณฑสําหรับผูบ ริโภคที่ทําจากโพลียูรีเทนไดแก ในกลุมเครื่องแตงกาย โพลียูรีเทน
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเปนเสนใยสแปนเด็ก (spandex fiber) ที่มีความทนทานและยืดหยุนได
ดี เปนวัสดุใสในหมอน ที่นอน และเบาะนั่งรถยนต โฟมกันกระแทกในกลองบรรจุภณ
ั ฑ วัสดุ
ประกอบไม-พลาสติก กาวและสารผนึกตาง ๆ นอกจากนี้ ยังใชทําอุปกรณทางการแพทย การทําเรือ
และอิเล็กทรอนิกส
ขอควรระวัง
โพลียูรีเทนติดไฟไดงายและรวดเร็วมาก และเมื่อไหมแลวจะใหความรอน และ
ควันหนาแนนมาก ใหกาซพิษออกมาดวยไดแก ไดออกซิน ไอโซไซยาไนด ไฮโดรเจนไซยาไนด
และคารบอนไดออกไซด เปนตน (มีกรณีมากมายที่ไฟไหมเฟอรนิเจอรที่มีโฟมโพลียูรีเทนประกอบ
อยูดวย แลวลุกลามไหมบานทั้งหลัง)
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5.2.4. พลาสติกเสริมกําลัง
พลาสติกเสริมกําลัง เปนพลาสติกที่ผสมวัสดุเสริมกําลัง เชน กระดาษ ผา ใยหิน หรือ ใย
แกวผสมกับพลาสติกเหลวแลวนําไปขึ้นรูปเปนชิ้นงาน โดยใชกรรมวิธีผลิตแบบตางๆ เชน การอัด
แผนหรือการหลอแบบ ตัวอยางพลาสติกเสริมกําลัง ไดแก
1. ฟอรไมกา (Formica) หรือเมลแมก (Melmac) เปนพลาสติกเสริมกําลังที่มกี ระดาษและ
ไมอัดเปนวัสดุเสริมกําลัง และมีพลาสติกเหลวชนิดเมลามีน หรือยูเรียฟอรมัลดีไฮดเปนวัสดุ
ประสาน ฟอรไมกามีลักษณะเปนแผนวัตถุแข็ง แผนเรียบ ทนตอความรอนและสารเคมี ผิวเรียบ
เปนมัน ทําความสะอาดงาย ในกระบวนการผลิตสามารถทําใหมีสีหรือลวดลายอยางไรก็ได ทนตอ
การขัดสี ไมเปนริ้วรอยขีดขวนไดงาย นิยมใชสําหรับอัดติดกับผิวหนาของไมที่ใชทําโตะ ตู หรือ
เครื่องแตงบานตางๆ ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน กรรมวิธกี ารทําแผนฟอรไมกา โดยการนํา
แผนกระดาษจุม ลงในพลาสติกเหลวเมลามีน (เมลามีนเรซิน) หรือพลาสติกเหลวยูเรียฟอรมัลดีไฮด
แลวนํามาเรียงซอนกันหลายๆ แผน (ประมาณ 7 แผน) แลวใชความรอนและความกดอัดให
แผนกระดาษเชื่อมติดกันสนิทเปนแผนเดียวกัน ซึ่งกรรมวิธนี ี้เรียกวา การอัดแผนฟอรไมกา
หลังจากนัน้ จึงนําเอาไปอัดบนไมอัดอีกชัน้ หนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
2. ไฟเบอรกลาส (Fiber Glass) เปนพลาสติกเสริมกําลังที่มีใยแกวเปนวัสดุเสริมกําลัง และ
มีพลาสติกเหลวพอลิเอสเทอร (พอลิเอสเทอรเรซิน) หรืออีพอกซี เปนวัสดุประสาน
ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ใชทําลําเรือ ตัวถังรถ อุปกรณในเครื่องบิน เนือ่ งจากมีความ แข็งแรง
ทนทาน แตน้ําหนักเบา ทนตอความรอน สารเคมี และทนตอแรงอัดกระแทกไดดี จนมีผูกลาวคําวา
ไฟเบอรกลาสมีความแข็งแรงทนทานเทาเหล็ก หรือมากกวาเหล็ก คําวา ไฟเบอรกลาส แปลวา แกว
ที่อยูในรูปลักษณะเปนเสนใย เรียกสัน้ ๆ วาเสนใยแกว หรือ ใยแกว ใยแกวนี้มีขนาดเล็กกวาเสนผม
ของคนหลายเทา มองดูคลายใยไหม ทําไดโดยนําเม็ดแกวที่ผลิตไดแลวนํามากหลอมละลายเปน
ของเหลวแลวฉีดแกวเหลวผานรูเล็กๆ จํานวนมากคลายฝกบัวรดน้ําตนไม จะไดใยแกวเสนยาวๆ
นํามากรอเปนเสนดาย แลวนําไปทอเปนผืนตอไป หรือถาอัดออกมาเปนเสนสั้นๆ (8-10 นิ้ว) แลว
นํามาอัดซอนๆ กัน เปนแผนก็ได
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ดังนั้น การเรียกชื่อผลิตภัณฑพลาสติกเสริมกําลังชนิดนี้วา ไฟเบอรกลาส จึงเปนการให
ความสําคัญแกวัสดุเสริมกําลัง คือ ใยแกว ที่อยูภายในนัน่ เอง
ใยแกว ทนตอการบิดงอไดดกี วาเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใยสังเคราะหตาง ๆ ไมยืด ไมหด
ไมติดไฟ ไมเนาเปอย เปนฉนวนไฟฟาและความรอนอยางดี
5.2.5 โฟม
โฟมจัดเปนพลาสติกที่มีน้ําหนักเบา สวนมากออนนุมและยืดหยุนไดดีภายในเนื้อมีรู
ฟองอากาศเต็มไปหมด ลักษณะทั่วไปคลายฟองน้ําธรรมชาติ พลาสติกที่นิยมนํามาทําโฟมมีทั้ง
ประเภทเทอรโมพลาสติกและเทอรโมเซต ประเภทเทอรโมพลาสติก ไดแก พอลิสไตรีน และพอลิ
เอ-ทิลีน ประเภทเทอรโมเซต ไดแก พอลิยูรีเทน สวนพลาสติกอื่นๆ ก็มีใชอยูบางแตไมนิยม
การผลิตพลาสติกใหเปนโฟม 2 วิธี คือ
วิธีทางกายภาพ โดยการอัดอากาศเขาไปในเนื้อพลาสติกโดยตรงในขณะผลิต เมื่อพลาสติก
ไดรับความรอน อากาศจะขยายตัวดันเนื้อพลาสติกใหฟูขนึ้ และมีฟองอากาศเล็กๆ เต็มไปหมด
ไดแก การผลิตพอลิสไตรีนโฟม
วิธีทางเคมี โดยการเติมสารบางชนิดที่สามารถสลายตัวใหกาซบางอยางไดเมื่อรอน ทํานอง
เดียวกับการเติมผงฟูลงในเนือ้ ขนมปง หรือโดยการเติมสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับเนื้อ
พลาสติกแลงเกิดกาซขึ้น วิธีนี้จะทําใหพลาสติกเกิดรูพรุนหรือฟองอากาศขนาดใหญ ไดแก การ
ผลิตพอลิยูรีเทนโฟม
ผลิตภัณฑพลาสติกสวนใหญที่เรานํามาใชประโยชนจะมีสถานะเปนของแข็ง แตมี
ผลิตภัณฑพลาสติกบางชนิดมีสถานะเปนของครึ่งแข็งครึ่งเหลว เชน กาวลาเท็กซ กาวอีพอกซี เปน
ตน ซึ่งเราสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง ไดแกใชทํากาว สีทาบาน น้ํายาเคลือบวัตถุ น้ํายา
ลอกแบบ (น้ํายาลอกแบบหรือน้ํายาถอดแบบ หมายถึง สารที่เปนของเหลว หรือครึ่งแข็งครึ่งเหลว ที่
ใชทาเคลือบผิวของแมแบบ เพื่อมิใหสารทีใ่ สลงไปจับติดกับแมแบบ ทําใหถอดชิ้นงานออกจาก
แมแบบไดงาย) ยาขัดรองเทา และบางชนิดใชผสมกับทรายทําแมแบบหลอโลหะ เราเรียกวา
ผลิตภัณฑเหลานี้วา พลาสติกเหลว ที่มใี ชกันอยางแพรหลาย ไดแก
กาวลาเท็กซ คือพลาสติกไวนิลอะซีเตต เปนพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก ซึ่งสามารถ
ละลายน้ําได กาวชนิดนี้ใชตดิ ไม กระดาษ ผา ไดดี ไมมีอนั ตราย และลางออกงาย
กาวอีพอกซี คือพลาสติกชนิดอีพอกซี เปนพลาสติกประเภทเทอรโมเซต ใชติดวัตถุตางๆ
ไดดีเกือบทุกชนิด ไมวาจะเปน แกว โลหะ กระเบื้อง คอนกรีต และเซรามิก แตมีขอยุงยากในการใช
เพราะจะตองผสมกาวพลาสติกกับสารทําใหแข็งตัวตามอัตราสวนตามทีก่ ําหนดกอนนํามาใช กาวอี
พอกซีจะแหงชา แตติดไดทนนานมาก
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การติดไมอัด เปนพลาสติกเหลวพวกยูเรียฟอรมัลดีไฮด และฟนอลฟอรมัลดีไฮด มีสมบัติ
พิเศษคือ ไมดดู ความชื้น กันเชื้อรา ปลวก มอด ทนตอความรอน แสงแดด สารเคมี และซึมเขาสูเนื้อ
ไมและติดเนื้อไมไดดี
5.2.6 ไมเทียม
ทํามาจากพลาสติกชนิด พีวซี ี เรียก "ไมพวี ีซี" หรือ "Rigid PVC Foam" ไมเทียมเขามามี
บทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรม
ไมพีวีซี มีผิวแข็งเหมือน Rigid PVC ทั่วไป แตเมื่อนํามาผาตัดตามขวางจะเห็นวา ภายใน
ประกอบดวยรูพรุนมากมาย ทําใหไมพวี ีซมี ีความหนาแนนลดต่ําลงมากปริมาณ 0.5-0.7 กรัม/ซีซี
นั่นคือ ไมพวี ซี ีที่มีขนาดหรือปริมาตรเทากับ Rigid PVC ทั่วไปจะเบากวา Rigid PVCถึง 50%
สามารถขึ้นรูปชิ้นงาน "ไมพวี ีซี" ใหมีความหนาใกลเคียงกับไมที่นํามาใชงานทั่วไปได โดยที่มี
น้ําหนักใกลเคียงกับไม (ความหนาแนนของไมทั่วไปประมาณ 0.3-0.6 กรัม/ซีซี) แตมีขอเดนที่
เหนือกวาไมคอื มีอายุการใชงานยาวนานเพราะไมดดู ซึมน้ํา จึงไมผุกกรอนเหมือนไม หรือเปนสนิม
เหมือนเหล็ก ทนตอกรด ดาง สารเคมี ปลวก และแมลงทุกชนิด เปนฉนวนกันความรอน และกัน
เสียงไดดี ไมเปนเชื้อเพลิงติดไฟ การเตรียมและประกอบสามารถทําไดงายดวยเครื่องมือชางทั่วๆ
ไป โดยไมตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ สามารถไส ตอก เลื่อย เจาะ หรือทากาวได ไมแตกราวเมื่อตอก
หรือแตกเปนเสี้ยนเมื่อใชวิธีเลื่อย
ตัวอยางของการนําไปใชงาน เพื่อทดแทนไมไดแก ประเภทเปนแผน (Sheet )ใชทําแผน
ปายโฆษณา ฯลฯ ประเภท Profile เชน บานประตู กรอบหนาตาง ผนังบาน รั้ว บัวเชิงผนัง
เฟอรนิเจอรบาน ประเภท Foam Core Pipe เชน ทอระบายตางของเสียและทอระบายน้ําฝน ทอ
ระบายอากาศ

5.3 ยางเทียมและซิลิโคน
ยางเทียมและซิลิโคน เปนพอลิเมอรชนิดหนึ่ง ที่เรียกวา สารยืดหยุน (Elastomer) มีกรรมวิธี
การผลิตคลายกับพลาสติก แตมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป ยางเทียมและซิลิโคนถูกผลิตขึ้นมา
เนื่องจากวัสดุธรรมชาติมีไมเพียงพอตอความตองการใชของมนุษยได ยางเทียมและซิลิโคนมีสมบัติ
และคุณภาพบางประการที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม
5.3.1 ยางเทียม
ยางเทียมหรือยางสังเคราะห เปนพอลิเมอรชนิดตอเติมที่มีสมบัติยืดหยุนไดดมี าก จึงไม
เหมือนพลาสติก และเมื่อยางเทียมไดรับความรอนสมบัติตาง ๆ จะเสียไป ไมสามารถหลอมกลับมา
ใชใหมไดอยางพลาสติก ในโมเลกุลของยางเทียมประกอบดวยธาตุหลัก คือ คารบอน (C) และ
ไฮโดรเจน (H) อาจมีคลอรีน (Cl) และไนโตรเจน (N) ดวยยางเทียมเปนสารสังเคราะหที่มีการผลิต
ขึ้นมาเพื่อทดแทนยางธรรมชาติที่นับวันจะขาดแคลน ซึ่งนักวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนโครงสราง
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ของยางเทียมใหคลายคลึงกับยางธรรมชาติ และทําใหมสี มบัติใกลเคียงกันได ปจจุบนั ยางเทียมกําลัง
เปนคูแขงสําคัญของยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตซึ่งเปนตลาดใหญของยางเทียม
ขณะนี้ ยางเทียมมีดวยกันหลายชนิด ไดแก
1. พอลิบิวตาไดอีน (Polybutadiene) พอลิเมอรประกอบดวยโมเลกุลของโมโนเมอรชนิด
เดียว คือ บิวตาไดอีน (Butadiene) มีความยืดหยุนกวายางธรรมชาติ ใชทํายางรถยนตได
2. นีโอพรีน (Neoprene) พอลิเมอรประกอบดวยโมเลกุลของครอโรบิวตาไดอีน
(Chlorobutadiene) เปนพอลิเมอรที่สลายตัวยาก ทนไฟ มีสมบัติทนตอน้ํามันเบนซิน และตัวทํา
ละลายอื่นไดดี
3. ยางเอส บี อาร หรือ ยางสไตรีน บิวตาไดอีน (Styrene Butadiene Rubber หรือ SBR)
เปนยางสังเคราะหที่เปนโคพอลิเมอร ในพอลิเมอรประกอบดวยโมเลกุลของโมโนเมอร 2 ชนิด
คือ สไตรีน (Styrene) บิวตาไดอีน (Butadiene) เปนยางสังเคราะหที่สําคัญที่ใชในการผลิตยาง
รถยนตที่แพรหลายมากในปจจุบัน
4. ยางเอ บี เอส หรือ ยางอะคริโลไนตริล บิวตาไดอีน สไตรีน (Acrylonitrile Buutadiene
Styrene หรือ ABS) เปนยางสังเคราะหที่เปนโคพอลิเมอร ในพอลิเมอรประกอบดวยโมเลกุลของ
โมโนเมอร 3 ชนิด คือ อะคริโลไนตริล บิวตาไดอีน และสไตรีน เกิดจากการเติมอะคริโลไนตริลลง
ในปฎิกิรยิ าระหวางสไตรีนและบิวตาไดอีน (SBR) ทําใหไดสารที่มีสมบัติคลายพลาสติก คือไม
ยืดหยุนและสามาถนํามาทําเปนรูปตางๆ ตามแมแบบได ABS ทําผลิตภัณฑสําเร็จรูปตางๆ เชน
สวนประกอบในรถยนต (ไฟทาย หนาหมอรถยนต และตกแตงขอบตางๆ ) ใชทําเครื่องใชในบาน
เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชสํานักงาน ตูโทรศัพท หนาปดเครื่องไฟฟา ทอ และ ขอตอ
ยางธรรมชาติและยางเทียมตางก็เปนพอลิเมอรที่มีสมบัติเหมือนกัน คือ มีความยืดหยุน มี
โครงสรางโมเลกุลเปนสายยาว และสามารถมวนขดเปนวงและบิดเปนเกลียวได ยางธรรมชาติมีธาตุ
ที่เปนองคประกอบในพอลิเมอร คือ คารบอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ยางธรรมชาติเปน พอลิเมอร
ของไอโซพรีน (Isoprene –C5H8) ยางธรรมชาติจึงเปนพอลิไอโซพรีน ยางธรรมชาติไดจากพืช เชน
ยางพารา แลวยังไดจากพืชบางชนิดที่ใหน้ํายางได เชน ตนยางกัตตา ตนยางบาราทา และตนยางชิค
เคิล มีสมบัติตานทานตอแรงดึงสูงทนตอการขัดถู ยืดหยุน ไดดี ไมละลายน้ํา แตจะแข็งและเปราะที่
อุณหภูมิต่ํา เหนียวและออนตัวเมื่อรอน จึงมีการเติมกํามะถันลงไปนวดผสมกับยางในขณะทีใ่ ห
ความรอนไปดวย ทําใหไดยางที่ไมเหนียวเหนอะหรือเปราะแตก และยังคงมีสมบัติอื่นเหมือนเดิม
เรียกยางที่ไดนี้วา ยางวัลคาไนล (Vulcanized Rubber) ยางธรรมชาตินํามาใชเปนสวนหุมลูกกอลฟ
ใชทําฉนวนไฟฟา และยางรถยนต
ในปจจุบันยางธรรมชาติผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใช จึงมีการผลิตยางเทียมขึ้นมา
การผลิตยางเทียมยังสามารถผลิตไดมาก และอาจจะปรับปรุงคุณภาพใหใกลเคียงกับยางธรรมชาติ
ได สวนยางธรรมชาติจะทําเปนหอเล็กๆ ไมได จึงทําใหการนําไปใชยงุ ยาก โดยตองตัดออกเปนชิน้
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เล็กๆ กอน และยังยุงยากในการเก็บและการขนสงอีกดวย ดังนัน้ ยางเทียมหรือยางสังเคราะหนับวัน
จะยิ่งมีการนํามาใชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนยางธรรมชาติ ยางเทียมกับยางธรรมชาติมีสมบัติที่
แตกตางกัน คือ
ยางธรรมชาติ มีสมบัติดีเดนกวายางเทียม คือ มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุน
พอเหมาะทนตออุณหภูมิต่ํา ออนนุม สามารถปองกันการซึมผานของเชื้อโรคไดดี และมีความ
สะดวกในการนําไปใชทําผลิตภัณฑตางๆ เชน ถุงมือยาง กระเปาน้ํารอน เปนตน
ยางเทียม มีสมบัติดีเดนกวายางธรรมชาติ คือ มีความตานทานตอน้ํามันและกาซธรรมชาติได
ดีจึงเหมาะที่จะใชทําทอน้ํามันและสายยางตอทอนํากาซหุงตม (แตในปจจุบันนักวิทยาศาสตร
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางโมเลกุลของยางธรรมชาติใหสามารถตานทานตอน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติไดเทาเทียมกับยางสังเคราะห และไดนํามาใชอุตสาหกรรมยางบางประเภท)
ผลิตภัณฑที่ทําจากยางมีมากมาย ไดแก เครื่องใชในบาน ในทางการแพทย เภสัชกรรม
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เครื่องใชในการศึกษา และอื่นๆ เชน ยางรถยนตชนิดตางๆ สายพาน สาย
ยาง ลูกกลิ้ง รองเทา กระเปาน้ํารอน ถุงมือยาง เปนตน
5.3.2 ซิลิโคน
ซิลิโคน เปนพอลิเมอรสังเคราะหประเภทสารยืดหยุน (Elastomer) เชนเดียวกับยางพอลิ
เมอรของซิลิโคน ประกอบดวยโมเลกุลของโมโนเมอรจํานวนมากมาเชื่อมตอกัน โดยในแตละ
โมเลกุลของโมโนเมอรประกอบดวยธาตุหลักคือ ซิลิคอน (Silicon, Si) คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H)
และออกซิเจน (O) ซึ่งตางจากพลาสติกที่มธี าตุหลักเปนคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O)
และคลอรีน (Cl)
แตละโมเลกุลของโมโนเมอรของพลาสติกเชื่อมตอกันดวยอะตอมคารบอนในแตละโมเลกุล
แตซิลิโคนพอลิเมอรเกิดจากการเชื่อมตอกันของซิลิคอนในแตละโมเลกุล ดังนั้น เหตุผลสําคัญที่เรา
ไมจัดซิลิโคนเปนพลาสติกเพราะพลาสติกเปนพอลิเมอรของธาตุคารบอน แตซิลิโคนเปนพอลิเมอร
ของธาตุซิลิคอน
ซิลิโคนเปนพอลิเมอรที่เกิดจากปฏิกริ ิยาพอลิเมอรไรเซชันแบบควบแนนโดยโมโนเมอรมา
รวมกันเปนพอลิเมอรแลวมีน้ําเกิดขึน้ ดวย ซิลิโคนมีชื่อเรียกอีกอยางหนึง่ วา ออรกาโนพอลิไซโล
เซน (Organo polysiloxane)
โครงสรางโมเลกุลของซิลิโคนคอนขางแข็งแรง ซิลิโคนจึงมีสมบัติเดนในขอที่วา เปนวัสดุที่
สลายตัวไดยาก ไมวองไวในการทําปฏิกิริยาเคมี มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดมาก
นอกจากนี้ยังรับแรงดึง แรงอัด และแรงบิดงอไดปานกลาง เปนฉนวนไฟฟาที่ดี ทึบแสง ทําใหมีสี
ตาง ๆ ไดงาย แตไมนยิ มใสสีเนื่องจากซิลิโคนไมไดนําไปใชในงานตกแตง ซิลิโคนมีโครงสราง
โมเลกุลลักษณะตางๆ ดังนี้
1. ซิลิโคนที่มีโครงสรางแบบสายยาว เปนพอลิเมอรขนาดเล็ก มีลกั ษณะเปนน้ํามัน
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(Silicone Oil) น้ํามันซิลิโคนคอนขางคงตัวกวาน้ํามันที่เปนไฮโดรคารบอน แมในอุณหภูมิสูงมากๆ
และไมเหนียวหนืดในอุณหภูมิต่ํา น้ํามันซิลิโคนจึงใชเปนน้ํามันหลอลื่นไดดี
2. ซิลิโคนที่มีโครงสรางแบบตาขาย เปนพอลิเมอรขนาดใหญ มีลักษณะเปนยาง (Silicone
Rubber) ซึ่งมีสมบัติคลายคลึงกับยางวัลคาไนล (Vulcanized Rubber) ใชประโยชนในการทํา
แมแบบ
3. ซิลิโคนที่มีขนาดโมเลกุลอยูระหวางน้ํามันซิลิโคนกับยางซิลิโคน เรียกวา ซิลลี่ พุตตี้
(Silly Putty) เปนวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุนไดดี และสามารถทําเปนของเหลวก็ไดในลักษณะเดียวกัน
กับขี้ผึ้ง ใชประโยชนในการผลิตของเลนสําหรับเด็ก
การนําซิลิโคนมาใชประโยชนในทางการแพทย ไดแก ใชในการผลิตอวัยวะเทียมตาง ๆ เชน
ทําชิ้นสวนของหัวใจ กระเพาะอาหารและลําไส กระดูกขอตอ ขอตอนิ้ว ทอที่เกีย่ วกับหลอดลมคอ
เปนตน ใชในการทําศัลยกรรมตกแตงชิ้นสวนตาง ๆ ของหู สวนเทียมตางๆ บนใบหนา เชน เลนส
สัมผัส เสริมจมูก เปนตน
นอกจากนี้ยังใชทําสายเคเบิล ใชหุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชทําแมแบบ ใชทําขอบยาง วง
แหวน (ยาง) แผนฉนวน กาวประสานรอยตอของขอบประตู หนาตาง ทองเรือ ยานอวกาศ และ
เครื่องบินไอพนเชื่อมรอยตอระหวางกระเบือ้ ง ทําน้ํามันหลอลื่น ใชเติมลงในสีทา (Paint) เพื่อใหสี
ติดทนนาน
5.4 เซรามิกส
ผลิตภัณฑจากเซรามิกสก็เปนวัสดุอีกประเภทที่เราคุนเคยและมักเห็นเปนประจํา นิยามของเซรา
มิกสคือผลิตภัณฑที่เปนสารประกอบอนินทรียและผานกระบวนการเผา แตปจจุบนั มีเซรามิกสที่ไม
ตองเผาแตจัดเปนเซรามิกสคือ ผง“ไฮดรอกซี อะพาไทด” (Hydroxyapatite) ซึ่งเปนเซรามิกสที่
สังเคราะหขึ้นมาเพื่อใชเปนวัสดุทดแทนกระดูกโดยไมไดผานกระบวนการเผา ดังนั้น
กระบวนการเผาจึงเปนขอยกเวนวาอาจจะมีหรือไมก็ได
สําหรับผลิตภัณฑเซรามิกสในหองครัวที่เราคุนเคยมีดว ยกัน 4 ประเภทหลักๆ คือ
เอิรทเทนแวร (Earthernware) เปนเซรามิกสที่มนุษยรูจกั มานับพันปแลว และปจจุบนั
เราเห็นกันในรูปหมอดิน กระถางตนไม รูปปนตางๆ เปนตน เซรามิกสประเภทนี้มีความพรุน
สูง แตกหักงาย เมื่อใสอาหารหรือของเหลวจะถูกดูดซึมลงในเนื้อภาชนะ ทําใหมกี ารสะสมของ
กลิ่นหรือเชื้อโรคไดจึงควรใชวัสดุอื่นรองกอนใสอาหารหรือของเหลวลงไปอีกทั้งยังไมควรใชกับ
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เครื่องไมโครเวฟเนื่องจากอากาศและน้ําอาจขยายตัวจนระเบิดอยางรุนแรงได
สโตนแวร (Stoneware)เปนเซรามิกสที่เนื้อดินหลอมกันแนนกวาเอิรทเทนแวร
ไมเปราะและแตกงายเมื่อกระทบกัน สามารถใชไดกับเตาอบและไมโครเวฟ แตก็ควรจะเลือกที่มี
สัญลักษณ Oven/Microwave safeเพื่อความปลอดภัย สวนความสามารถในการดูดซึมน้ําจะนอย
กวาเอิรทเทนแวร เซรามิกสประเภทนี้มีกําเนิดในประเภทจีนและซีเรียเมื่อเกือบ 3,000 ปกอนศ
ริสตศักราช
ปอรซเลน (Porcelain) เปนภาชนะที่บางเบา มีความหรูหราและทันสมัย เนื้อดินมีความ
แข็งแกรงมาก ไมบิ่นและแจฃตกงายเมื่อกระทบกัน แสงสามารถผานไดเมื่อสองไฟ มีสวนผสม
ของดินขาว เฟลดสปารและควอตซ เซรามิกสชนิดนี้ถอื กําเนิดในประเทศจีนยุคราชวงศถัง
โบนไชนา (Bone China) เปนเซรามิกสที่มีความหรูหราเชนเดียวกับปอรซเลนแตมี
สวนผสมเปนเถากระดูก ดินขาวและเฟลสปาร
เมื่อแยกประเภทโดยคุณสมบัติ โปรงแสงแลว เอิรทเทนแวรและสโตนแวรจะทึบแสง
สวนปอรซเลนและโบนไชนาจะ โปรงแสงคือเมื่อนําไปสองไฟจะเห็นวาแสงสามารถผานได
การพัฒนาเซรามิกสมีมาอยางตอเนื่องและไมไดจํากัดอยูท ี่ผลิตภัณฑในครัวเรือนเทานั้น
แตยังพัฒนาเซรามิกสเพื่อใชงานอยางอื่น เชน “อีโคเซรามิกส” ซึ่งเปนเซรามิกสที่ผลิตมาจากเถา
แกลบและน้ําทิ้ง อันเปนผลงานวิจยั ของนักวิชาการจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็ม
เทค)ซึ่งเซรามิกสดังกลาวมีความแข็งแรงและทนความรอนไดที่อุณหภูมิหลายพันองศาเซลเซียส
เหมาะแกการใชงานในโรงงาน นอกจากนีก้ ย็ ังมีเซรามิกสที่ใชเทคนิคในการผลิตแผนรองวงจรที่ใช
ในวงการอิเล็กทรอนิกสมาผลิตเปน “กระดาษเซรามิกส” ซึ่งชวยสรางความหลากหลายใหกับผลิต
เซรามิกสมากขึ้น

