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ปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันต่อคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งพลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้แทนที่วัสดุธรรมชาติ
เช่น ไม้ ยางธรรมชาติ เส้นใย เป็นต้น หน่วยงานเอกชนได้ผลิตทั้งเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ถังน�้า ถังขยะ ท่อน�้าดื่ม โฟม สายไฟ เป็นต้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูกน�ามาใช้ทั้งภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศและมีแนวโน้มการน�ามาใช้สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่น�ามาใช้และ
ส่งออกยังต่างประเทศควรมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี เพือ่ เป็นการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภคและเพิม่ รายได้ตอ่ การส่งออก การทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน
พลาสติกหรือในวงการวิทยาศาสตร์เรียกว่า พอลิเมอร์ เป็นวัสดุที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากน�้ามันดิบและกาซธรรมชาติโดยใช้กระบวนการ
กลั่นจนได้เป็นพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ จากนั้นจึงได้น�าพอลิเมอร์แต่ละชนิดมาขึ้นรูปจนได้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และแนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เกิดการขยายตัวขึ้น ท�าให้เกิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ
ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้
กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกน�ามาใช้ภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกของกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกตามมาตรฐานไทย
และมาตรฐานต่างประเทศ เช่น ASTM BS DIN ISO JIS เป็นต้น รายการที่สามารถทดสอบได้เป็นการทดสอบทั้งทางเชิงกล ทางความร้อน
ทางเคมี ทางกายภาพ และการหาโครงสร้างพอลิเมอร์ เช่น ความต้านแรงดึง การยืดตัวสูงสุดและการยืดตัว ณ จุดขาด ความทนแรงกระแทก
ความทนแรงดัดโค้ง การหาชนิดของพอลิเมอร์ การหาอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว การหาความหนาแน่น ความหนืด ความแข็ง การหาโลหะ
หนักในพลาสติก ความทนทานต่อสารเคมี ตัวอย่างพลาสติกที่ท�าการทดสอบ เช่น เม็ดพลาสติก ท่อน�้าดื่ม ถุงไปรษณีย์ ถุงพลาสติก โฟม ถังขยะ
กล่องพลาสติก กล่องใส่อาหาร ฟิล์มห่อหุ้มอาหาร หลอดพลาสติก มุ้งตาข่ายไนล่อน สายน�้าเกลือ ภาชนะเมลามีน วัสดุอุดรอยต่อถนน เป็นต้น
อีกทั้งรายการทดสอบด้านพลาสติกยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกด้วย
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างพลาสติกและรายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ตัวอย่าง
เทอร์โมพลาสติก

ท่อพีวีซีแข็งส�าหรับใช้เป็นท่อน�้าดื่ม

ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

รายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ�าเพาะโดยวิธีแทนที่
การหาความหนาแน่นโดยวิธี Gradient density
การทดสอบความแข็ง (shore D)
การทดสอบสมบัติเกี่ยวกับแรงดึง ความยืดตัว ความต้านแรงฉีกขาดและความต้านการดัดโค้ง
การทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาและความเบี้ยว
ความทนกรดซัลฟิวริก
การทดสอบหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมและดีบุก
การดูดซึมน�้าที่อุณหภูมิห้องและน�้าเดือด
ความทนความร้อนและความทนน�้าเดือด
ความหนา
ความต้านแรงดึงและความยืด

ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องทดสอบเพื่อตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนั้น
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือสารละลาย การทดสอบที่ถูกต้องสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของ
พอลิเมอร์ ท�าให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติดี การเลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมท�าให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีและไม่สิ้นเปลืองต่อการลงทุน การทดสอบ
คุณสมบัตขิ องพอลิเมอร์ทนี่ า� มาใช้งานจึงเป็นสิง่ ส�าคัญเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเมือ่ ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการแล้ว
ควรตรวจสอบอีกครั้งเป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลิตกัณฑ์
จะเห็นได้วา่ พลาสติกมีสว่ นเกีย่ วข้องในชีวติ ประจ�าวันของทุกคนเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ภาชนะ ยวดยานพาหนะ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุง่ ห่ม
เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบนั คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส�าคัญทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การเลือกชนิดพอลิเมอร์ทเี่ หมาะสมจึงเป็นสิง่ ส�าคัญ
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทดี่ แี ละไม่สนิ้ เปลืองต่อการลงทุน และการเลือกพอลิเมอร์ทเี่ หมาะสมต้องทราบถึงสมบัตขิ องพอลิเมอร์ชนิดนัน้ ด้วย จึงต้องมีการทดสอบ
สมบัติของพอลิเมอร์ขึ้น ในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถทดสอบได้ทั้งทางกายภาพ ทางเชิงกล ทางเคมี ทางความร้อน การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงมีความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอ่ ผูบ้ ริโภค ซึง่ เมือ่ ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โทร. 0 2201 7163
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