
จากคณบดี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

	 คณะ	กรรมการ	ฝ่าย	กิจการ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	

จัด	โครงการ	ปัจฉิม	นิเทศ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	 ให้	กับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	 4		

วัน	ที่	16	กุมภาพันธ์	 	2556		 	ณ	4103		อาคาร	วิทยาศาสตร์	4		

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	ของ	เรา	มี	คณาจารย์	รุ่น	ใหม่ๆ	ซึ่ง	เพิ่ง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ได้	ให้	ความ	สนใจ	ใน	การ	ผลิตผล	งาน	วิจัย	กัน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	

ใน	รอบ	ไตรมาส	ที	่สอง	ของ	ป	ีนี	้ม	ีอาจารย	์ของ	เรา	ได	้รบั	การ	สนบัสนนุ	ทนุ	วจิยั	ทัง้	จาก	หนว่ย	งาน	ภายนอก	และ	ภาย	ใน	คณะฯ	รวม	3	ทนุ	ดว้ย	กนั	โดย	

อาจารย์	ดร.ศศิ	ประภา	หิริ	โอตป์	ภาค	วิชา	สถิติ	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	ทุน	นัก	วิจัย	ใหม่	จาก	กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	สำหรับ	โครงการ	

วิจัย	เรื่อง	สัมประสิทธิ์	วัด	ความ	สอดคล้อง	สำหรับ	ข้อมูล	สอง	ตัวแปร	มี	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	และ	สำหรับ	ทุน	วิจัย	ภายใน	ของ	คณะฯ	อีก	

2	ทุน	เป็น	ทุน	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	รับ	ทุน	โดย	อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	และ	

อาจารย์	ดร.รัช	ดา	พร	คณา	วงษ์	ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์	

	 ใน	ด้าน	การ	พัฒนา	ภาย	ใน	คณะฯ	 ก็	มี	การ	จัด	กิจกรรม	สำหรับ	บุคลากร	เพื่อ	เป็นการ	เสริม	สร้าง	ทักษะ	 เพิ่มพูน	ประสบการณ์	 เพื่อ	นำ	มา	

ประยุกต์	ใช้	กับ	การ	ปฏิบัติ	งาน	ใน	ด้าน	ต่างๆ	 ทั้ง	ทักษะ	ด้าน	คอมพิวเตอร์	และ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 ที่	ก้าว	ไป	ข้าง	หน้า	อยู่	เสมอ	 รวม	ถึง	ศิษย์	เก่า	

ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	 แม้	จะ	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ไป	แล้ว	 คณะฯ	 ยัง	ตระหนัก	ถึง	ความ	จำเป็น	ใน	การ	ให้	ความ	รู้	อย่าง	สม่ำเสมอ	 โดย	เมื่อ	วัน	ที่	 15	

กุมภาพันธ์	ที่	ผ่าน	มา	ได้	มี	ศิษย์	เก่า	ของ	คณะฯ	เข้า	อบรม	การ	ใช้	Microsoft	Excel	version	2010	ร่วม	กับ	บุคลากร	ของ	คณะฯ	ด้วย



s c i e n c e
	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มัลลิกา	ปัญญา	คะ	โป		ได้	รับ	เชิญ	จาก	

มลูนธิ	ิสถาบนั	สิง่	แวดลอ้ม	ไทย	เปน็	วทิยากร	บรรยาย	หลกัสตูร	ฝกึ	อบรม	

บุคลากร	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ประจำ	โรงงาน	วัน	ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2556			

ณ	โรง	แรม	เคยู	โฮม	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	บางเขน

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เรณู	 เวช	รัช	ต์	พิมล	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น																

ผู้	อภิปราย	นำการ	ประชุม	วิชาการ	ระหว่าง	ประเทศ	เร่ือง	การ	สร้างความ	เข้ม	แข็ง	

แก่	ชุมชน	เพื่อ	รับมือ	กับ	ภัย	พิบัติ	จาก	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	 วัน	ที่	 1	

มีนาคม	2556	ณ	คณะ	อักษร	ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	

นานาชาติ	 Third	 International	Conference	 on	Multifunctional,	

Hybrid	and	Nanomaterials	(Hybrid	Materials	2013)	ณ	เมือง	

Sorrento	ประเทศ	อิตาลี	ระหว่าง	วัน	ที่	2	–	9	มีนาคม	2556

	 	 ศกึษา	ด	ูงาน	และ	เจรจา	ความ	รว่ม	มอื	ทาง	งาน	วจิยั	ณ	Nagoya	

Institute	 of	 Technology	 (NIT)	 ประเทศ	ญี่ปุ่น	 ระหว่าง	วัน	ที่	 30	

มกราคม	ถึง	6	กุมภาพันธ์	2556

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดือน	ไกร	ลาศ	นาง	สุ	ลักษณ์	นาม	โชติ	

นาย	สมโภช	สจั	จ	ธรรม	ธวชั	ปฏบิตั	ิเกีย่ว	กบั	การ	เกบ็	ขอ้มลู	เกบ็	ตวัอยา่ง	

หอย	นำ้	จดื	เพือ่	การ	เปรยีบ	เทยีบ		เรือ่ง		การ	ตรวจ	สอบ	ชนดิ	พนัธุ	์ของ	หอย	

นำ้	จดื	Thiararudis	ใน	ประเทศไทย	ณ	เมอืง	เสยีม	เรยีบ	ประเทศ	กมัพชูา	

ระหว่าง	วัน	ที่	 14	 –	 16	 กุมภาพันธ์	 2556	 ด้วย	ทุน	สนับสนุน	จาก	

กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 นาง	สาย	ชล	เขียว	วิชัย	และ	นาง	รุ่งอรุณ	นิมิตร	นิ	วัฒน์	ศึกษา	

ดู	งาน	ต่าง	ประเทศ	 ณ	 มหา	วิทยา	ลัย	ยูน	นาน	 ประเทศ	สาธารณรัฐ	

ประชาธิปไตย	ประชาชน	จีน	ระหว่าง	วัน	ที่	14	–	17	มีนาคม	2556

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ธงชัย	 เต	โช	วิศาล	 ศึกษา	ดู	งาน	วิจัย	

เรื่อง	การ	แยก	สาร	ต้าน	จลุินทรีย	์จาก	เชื้อ	แอ	คต	ิโน	มัย	ซีส	ใน	พชื	สมุนไพร	

ณ	ประเทศ	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	ระหว่าง	วัน	ที่	27	มีนาคม		-	9	

เมษายน	2556

	 อาจารย์	ดร.กุล	ทัศน์	สุ	วัฒน์	พิพัฒน์		และ	อาจารย์	ดร.ภาณุ	พันธ์	

ลิมป	ชยา	พร	 เข้า	ร่วม	กิจกรรม	ค่าย	วิทยาศาสตร์	 ภาค	ฤดู	ร้อน	สำหรับ	

นกัเรยีน	ทนุ	พฒันา	และ	สง่	เสรมิ	ผู	้ม	ีความ	สามารถ	พเิศษ	ทาง	วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	 (ทุน	พสวท.)	 ระดับ	มัธยมศึกษา	 ปี	การ	ศึกษา	 2555	

ระหว่าง	วัน	ที่	 23	–	29	 เมษายน	2556	ณ	อาคาร	ที่พัก	สวัสดิการ	

ทอ.อ่าว	มะนาว	กอง	บิน	5	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ฉวีวรรณ	 รัตน	ประเสริฐ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

และ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	นานาชาติ	International	

Conference	on	Mathematical	Sciences	ณ	Science	College	

เมือง	Nagpur	ประเทศ	อินเดีย	ระหว่าง	วัน	ที่	26	ธันวาคม	2555	ถึง	

วัน	ที่		2	มกราคม	2556

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ปรึกษา	หารือ	ภาคี	ส่ง	เสริม	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	

จัดการ	ตนเอง	ครั้ง	ที่	 2/2556	 เรื่อง	 โครงการ	สร้าง	เสริมสุข	ภาวะ	

แวดลอ้ม	และ	สงัคม	เพือ่	การ	พฒันา	ที	่ยัง่ยนื	วนั	ที	่21	กมุภาพนัธ	์2556	

ณ	กระทรวง	สาธารณสุข

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	บริหาร	จัดการ	ยุทธศาสตร์	ชุด	โครงการ	

สร้าง	เสริมสุข	ภาวะ	แวดล้อม	และ	สังคม	เพื่อ	การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน	 ครั้ง	ที่	

1/2556	วัน	ที่	1	กุมภาพันธ์	2556	ณ	มูลนิธิ	สาธารณสุข	แห่ง	ชาติ

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.จันทนา	จันทรา	พร	ชัย		ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

กรรมการ	ตดัสนิ	โครงการ	ประชมุ	วชิาการ	ปรญิญา	ตร	ีดา้น	คอมพวิเตอร	์

ภูมิภาค	อาเซียน	 (The	ASEAN	Undergraduate	Conference	 in	

Computing	(AUC2)	วัน	ที่	29	มกราคม	–	3	กุมภาพันธ์	2556	

ณ	 มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	ตะวัน	ออก	 วิทยาเขต	จันทบุรี	

จังหวัดจันทบุรี

	 อาจารย์	 ดร.โอภา	 บาง	เจริญ	พร	พงค์	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม																	

คณะ	กรรมการ	พจิารณา	กลัน่	กรอง	หลกัสตูร	วทิยา	ศาสตร	บณัฑติ	สาขา	

วิชา	เคมี	 (หลักสูตร	นานาชาติ)	 หลักสูตร	ปรับปรุง	 พ.ศ.2556	 ของ	

วิทยาลัย	นานาชาติ	วัน	ท่ี	6	กุมภาพันธ์	2556		ณ	ศูนย์	การ	เรียน	รู้	มหิดล	

มหาวิทยาลัย	มหิดล	ศาลา	ยา	จังหวัดนครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.พร	ทิพย์	ศรี	แดง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	โครงการ				

วิจัย	เรื่อง	“การ	ศึกษา	หลัก	การ	พื้น	ฐาน	และ	การ	ประยุกต์	ใช้	เทคโนโลยี	

เมมเบ	รน	ใน	อุตสาหกรรม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	 ระยะ	ที่	 2”	 วัน	ที่	 7	

กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 ตึก	ภาค	วิชา	วิศวกรรม	เคมี	 มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นรงค์	ฉิม	พาลี		ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

อบรม	โครงการ	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 เรื่อง	 “การ	แลก	เปลี่ยน	เพื่อ	เรียน	รู้	 :	

Share	to	Learn”	วัน	ท่ี	12	กุมภาพันธ์	2556	เวลา	09.00	–	16.00	น.	

ณ	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย	บูรพา	

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล ข่าววิจัย



s c i e n c e

	 ศูนย์	ประสาน	งาน	นักเรียน	ทุน	รัฐบาล	ทาง	ด้าน	วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลย	ีสำนกังาน	พฒันา	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีแหง่	ชาต	ิ

กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 ได้	พิจารณา	อนุมัติ	ทุน	นัก	วิจัย	

ใหม่	วท.	สำหรับ	โครงการ	วิจัย	เรื่อง	สัมประสิทธิ์	วัด	ความ	สอดคล้อง	

สำหรบั	ขอ้มลู	สอง	ตวัแปร	โดย	ม	ี	อาจารย	์ดร.ศศ	ิประภา	หริ	ิโอตป	์เปน็	

หัวหน้า	โครงการ	วงเงิน	สนับสนุน	140,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	

การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	1	มีนาคม	2556	–	28	กุมภาพันธ์	2557

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 ได้	พิจารณา	อนุมัติ	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	

สำหรบั	อาจารย	์หลงั	สำเรจ็	การ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	เอก	จาก	กองทนุ	สง่	

เสรมิ	และ	พฒันา	คณะ	วทิยาศาสตร	์ประจำ	ปงีบประมาณ	2556	วงเงนิ	

ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	 144,000	 บาท	 เพิ่ม	เติม	จำนวน	 2	 โครงการ	

ดังนี้

	 	 โครงการ	วิจัย	 เรื่อง	 “การเต	รี	ยม	ฟิล์ม	บาง	ซิงค์	ออกไซด์	

(ZnO)	 ที่	เจือ	ด้วย	โลหะ	ทราน	สิ	ชัน	 โดย	วิธี	โซล	เจล”	 โดย	 อาจารย์	

ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ	 ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	

1	มีนาคม	2556	–	28	กุมภาพันธ์	2557

	 	 โครงการ	วจิยั	เรือ่ง	“เครือ่ง	มอื	ชว่ย	นบั	จำนวน	โค	โลน	ีของ	เชือ้	

จลุนิทรยี	์แบบ	อตัโนมตั	ิดว้ย	การ	ประมวล	ผล	ภาพ	ดจิติอล”	โดย	อาจารย	์

ดร.รชั	ดา	พร	คณา	วงษ	์ระยะ	เวลา	ดำเนนิ	การ	วจิยั	1	ป	ีตัง้แต	่1	มนีาคม	

2556	–	28	กุมภาพันธ์	2557

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 คณะ	วทิยาศาสตร	์	จดั	โครงการ	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เพือ่	พฒันา	

บุคลากร	และ	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เรื่อง	

“การ	ใช้	Microsoft	Excel	Version	2010”	วัน	ศุกร์	ที่	15		กุมภาพันธ์	

2556	 เวลา	09.00	–	12.00	น.	 	ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

ข่าววิจัย



 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

	 พลาสติก	 เป็น	สารประกอบ	พวก	ไฮโดรคาร์บอน	ที่	มี	น้ำ	หนัก	

โมเลกุล	สูง	 ประกอบ	ด้วย	โม	เลกุ	ล	ซ้ำๆ	 กัน	ต่อ	กัน	เป็น	โมเลกุล	สาย	

ยาวๆ	 ประกอบ	ด้วย	ธาตุ	สำคัญ	 คือ	 คาร์บอน,	 ไฮโดรเจน,	 และ	

ออกซเิจน	นอกจาก	นี	้อาจ	ม	ีธาต	ุอืน่ๆ	เปน็	สว่น	ประกอบ	ยอ่ย	ซึง่	ไดแ้ก	่

ไนโตรเจน,	ฟลูออรีน,	คลอรีน,	และ	กำมะถัน	เป็นต้น	

	 บาง	ครั้ง	พบ	ว่า	มี	การ	ใช้	คำ	ว่า	“พลาสติก”		และ	“โพลิเมอร์”	

ใน	ความ	หมาย	เดียวกัน	หรือ	ใกล้	เคียง	กัน	แต่	คำ	ว่า	“โพลิเมอร์”	มัก	

หมาย	ถึง	วัสดุ	ประเภท	พลาสติก	 ยาง	 เส้นใย	 และ	กาว	 ส่วน	คำ	ว่า	

“พลาสตกิ”	จะ	หมาย	ถงึ	สาร	ผสม	ระหวา่ง	โพลเิมอร	์และ	สาร	เตมิ	แตง่	

เช่น	สี	สาร	พลาสติก	ไซ	เซอร์	สาร	เพิ่ม	เสถียรภาพ	และ	ฟิล	เลอ	ร์	ที่	

ถูก	นำ	มา	ใช้	งาน	เป็น	ผลิตภัณฑ์	สำเร็จรูป	โดย	การ	ขึ้น	รูป	ให้	มี	รูป	ทรง	

รัชนก	โชควิวัฒนา	sc27
ความรู ้เร ื ่อง พลาสติก

ให้	เลือก	ใช้	อย่าง	มากมาย	 ด้วย	สมบัติ	ที่	โดด	เด่น	หลาย	ด้าน	ทำให้	

พลาสติก	ได้	รับ	การ	ยอมรับ	อย่าง	รวดเร็ว	และ	มี	ปริมาณ	การ	ใช้	งาน	

เพิ่ม	สูง	ขึ้น	เรื่อยๆ	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ขยะ	พลาสติก	ใน	ปริมาณ	สูง	มาก	ขึ้น	

ตาม	ไป	ดว้ย	ดงั	นัน้	การนำ	พลาสตกิ	กลบั	มา	ใช	้ใหม	่หรอื	การ	รไีซเคลิ	

จึง	ได้	รับ	ความ	สนใจ	เป็น	อย่าง	มาก	เพราะ	นอกจาก	จะ	ช่วย	ลด	

ปริมาณ	ขยะ	พลาสติก	แล้ว	ยัง	เป็นการ	ใช้	ทรัพยากร	อย่าง	คุ้ม	ค่า	อีก	

ด้วย	

ต่างๆ	เช่น	ถัง	จาน	และ	ช้อน	 เป็นต้น	หาก	แปล	ตาม	ราก	ศัพท์	คำ	ว่า	

โพลิเมอร์	หรือ	polymer	มา	จาก	คำ	กรีก	2	คำ	คือ	คำ	ว่า	poly	แปล	

ว่า	มาก	และ	คำ	ว่า	mer	แปล	ว่า	หน่วย	โพลิเมอร์	จึง	แปล	ว่า	สาร	ที่	มี	

โมเลกุล	ประกอบ	ด้วย	หน่วย	ซ้ำๆ	กัน	ต่อ	กัน	เป็น	สาย	ยาวๆ	

	 พลาสตกิ	เปน็	วสัด	ุที	่เขา้	มา	ม	ีบทบาท	ใน	ชวีติ	ประจำ	วนั	ของ	เรา	

เป็น	อย่าง	มาก	และ	มี	แนว	โน้ม	การ	ใช้	งาน	ที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	เพราะ	ใช้	

ทดแทน	ทรพัยากรธรรมชาต	ิเชน่	ไม	้และ	เหลก็	ได	้เปน็	อยา่ง	ด	ี	ม	ีราคา	

ถูก	 น้ำ	หนัก	เบา	สามารถ	ผลิต	ให้	มี	สมบัติ	ต่างๆ	 ตาม	ที่	ต้องการ	ได้	

ปัจจุบัน	เทคโนโลยี	การ	ผลิต	พลาสติก	มี	ความ	ก้าวหน้า	และ	ทัน	สมัย	

มาก	ขึ้น	 ทำให้	มี	ผลิตภัณฑ	์พลาสติก	หลาก	หลาย	รูป	แบบ	 และ	สีสัน	

	 นอกจาก	นี	้ยงั	ม	ีการ	พฒันา	ผลติ		พลาสตกิ	ยอ่ย	สลาย	ได้	ซึง่	

เป็น	พลาสติก	ที่	เป็น	มิตร	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	(Environmental	Friend-

ly	Plastics)	หรือ	พลาสติก	สี	เขียว	(Green	Plastics)		ทำให้	ภาระ	

ใน	การ	จดัการ	ขยะ	ลด	ลง	และ	สง่	ผลก	ระ	ทบ	โดย	รวม	ตอ่	สิง่	แวดลอ้ม	

น้อย	กว่า	พลาสติก	ที่	ใช้	กัน	อยู่	ทั่วไป	ใน	ปัจจุบัน	แต่	เนื่องจาก	ต้นทุน	

การ	ผลิต	ที่	สูง	ทำให้	พลาสติก	ย่อย	สลาย	ได้	 ยัง	คง	มี	ราคา	แพง	จึง	ไม่	

เป็น	ที่	นิยม	ใช้	กัน	เท่า	ที่	ควร	

	 ที่มา	และ	ภาพ	ประกอบ	:	
	 http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/

index.html	 	 	 	

	 h t t p : / / www . e l e c n e t . c h a n d r a . a c . t h / l e a r n /

courses/5513101/termwork/plastics2/pro1.html

ความรูเร่ือง พลาสติก 

พลาสติก เปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ประกอบดวยโมเลกุลซํ้าๆ กันตอกันเปนโมเลกุล
สายยาวๆ ประกอบดวยธาตุสําคัญ คือ คารบอน, ไฮโดรเจน, และออกซิเจน นอกจากนี้อาจมีธาตุอื่นๆเปนสวนประกอบยอย ซ่ึง
ไดแก ไนโตรเจน, ฟลูออรนี, คลอรีน, และกํามะถัน เปนตน  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

บางครั้งพบวามีการใชคําวา "พลาสติก"  และ "โพลิเมอร" ในความหมายเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน แตคําวา "โพลิเมอร" 
มักหมายถึงวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เสนใย และกาว สวนคําวา "พลาสติก" จะหมายถึงสารผสมระหวางโพลิเมอรและสารเติม
แตง เชน สี สารพลาสติกไซเซอร สารเพิ่มเสถียรภาพ และฟลเลอร ที่ถูกนํามาใชงานเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยการขึ้นรูปใหมี
รูปทรงตางๆเชนถัง จาน และชอน เปนตน หากแปลตามรากศัพทคําวา โพลิเมอร หรือ polymer มาจากคํากรีก 2 คํา คือคําวา poly 
แปลวามาก และคําวา mer แปลวาหนวย โพลิเมอรจึงแปลวา สารที่มีโมเลกุลประกอบดวยหนวยซํ้าๆกันตอกันเปนสายยาวๆ  

พลาสติกเปนวัสดุที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมากและมีแนวโนมการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะ
ใชทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมและเหล็กไดเปนอยางดี  มีราคาถูก น้ําหนักเบาสามารถผลิตใหมีสมบัติตางๆ ตามที่ตองการ
ได ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกมีความกาวหนา และทันสมัยมากขึ้น ทําใหมีผลิตภัณฑพลาสติกหลากหลายรูปแบบ และ
สีสันใหเลือกใชอยางมากมาย ดวยสมบัติที่โดดเดนหลายดานทําใหพลาสติกไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วและมีปริมาณการใชงาน
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหเกิดขยะพลาสติกในปริมาณสูงมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการนําพลาสติกกลับมาใชใหมหรือการรีไซเคิล
จึงไดรับความสนใจเปนอยางมากเพราะนอกจากจะชวยลดปริมาณขยะพลาสติกแลวยังเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาอีกดวย  

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิต  พลาสติกยอยสลายได ซ่ึงเปนพลาสติกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Environmental Friendly 
Plastics) หรือ พลาสติกสีเขียว (Green Plastics)  ทําใหภาระในการจัดการขยะลดลง และสงผลกระทบโดยรวมตอส่ิงแวดลอมนอย
กวาพลาสติกที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบัน แตเนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงทําใหพลาสติกยอยสลายได ยังคงมีราคาแพงจึงไมเปนที่
นิยมใชกันเทาที่ควร  

ที่มาและภาพประกอบ : http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/index.html    
                       http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/5513101/termwork/plastics2/pro1.html 

 

 

 


