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 บทท่ี  6 
พอลีเมอร ์

 
 

พอลเิมอร ์เป็นสารโมเลกุลใหญ่ ซึ่งเกดิจากการรวมตวัทางเคม ีมทีัง้ในธรรมชาตแิละ
มนุษยส์งัเคราะหข์ึน้ ซึ่งเป็นสาระที่อยู่ในหนังสอืเรยีนและคู่มอืครูสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและ
เพิม่เตมิเล่ม  5 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549) , เคม ีเล่ม2  (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2540) และ
หลกัเคมทีัว่ไปเล่ม 2 (กฤษณา ชุติมา, 2551) 
 

ปฏิกิริยาพอลิเมอรไ์รเซชัน่ 
 

สารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีไ่ดม้าจากการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ามนัดบิและการแยกแก๊ส
ธรรมชาติสามารถน ามาใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตเคมีภณัฑ์ต่างๆได้มากมายก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมปิโตรเลยีมเคมซีึง่ม ี  2     ขัน้ตอนดงัน้ี    

1.อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีขัน้ต้น    เป็น การผลิตมอนอเมอร์    โดยการน า
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีไ่ดจ้ากน ้ามนัดบิและแก๊สธรรมชาตมิาผลติเป็นโมเลกุลเลก็ๆทีว่่า   
มอนอเมอร ์    เพือ่ใชใ้นการผลติสารโมเลกุลใหญ่ต่อไป  

2.อุตสาหกรรมปิโตรเลยีมเคมขี ัน้ต่อเน่ือง  เป็นการผลติพอลเิมอร ์  โดยน ามอนอเมอร์
มาผลติเป็นพอลเิมอรท์ีม่ขีนาดโมเลกุลใหญ่  เชน่  พลาสตกิ    เสน้ใย    ยาง   ฯลฯ   เป็นตน้ 

ปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนั     เป็นปฏกิริยิาทีม่อนอเมอรจ์ านวนมากมารวมตวักนัดว้ย
พนัธะโคเวเลนต์แล้วได้สารที่มมีวลโมเลกุลสูงที่   เรยีกว่า  พอลิเมอร์   การรวมตวักนัของ
มอนอเมอร์อาจจะใช้มอนอเมอร์ชนิดเดียวกนัรวมตัวกนั  แล้วได้สารโมเลกุลใหญ่เรียกว่า
ผลิตภณัฑ์น้ีว่า โฮโมพอลิเมอร์ แต่ถ้ามอนอเมอร์ที่รวมตวักนัเป็นมอนอเมอร์คนละชนิดจะ  
เรยีกผลติภณัฑท์ีไ่ดว้า่  โคพอลเิมอร ์ หรอืพอลเิมอรร์ว่ม 

ปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนั  ม ี 2  แบบ  ดงัน้ี 
 1. ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัแบบควบแน่น    เกิดกับมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟงัก์ชนั
มากกวา่ 1  หมู ่ มาท าปฏกิริยิากนัแลว้ไดพ้อลเิมอร ์ กบัสารโมเลกุลเลก็เป็นผลพลอยได ้ เช่น 
น ้า  แก๊ส แอมโมเนีย  เมทานอล  เป็นตน้   แบบน้ีการเกดิปฏกิริยิาจะเกดิบรเิวณหมู่ฟงักช์นั 
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โดยถ้ามหีมู่ฟงัก์ชนัของมอนอเมอรเ์หมอืนกนัจะเกดิพอลเิมอรแ์บบโฮโมพอลเิมอร(์เช่นแป้ง) 
แต่ถ้าเกดิจากหมู่ฟงัก์ชนัของมอนอเมอรท์ีแ่ตกต่างกนัจะเกดิพอลเิมอรแ์บบโคพอลเิมอร(์เช่น
โปรตนี) ตวัอยา่งปฏกิริยิาประเภทนี้ เชน่ พอลเิพปไทด ์พอลแิซก็คาไรด ์เป็นตน้  
 

 
 
 2.  ปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัแบบเตมิหรอืแบบรวมตวั  เกดิกบัมอนอเมอรท์ีม่พีนัธะคู ่ 
ระหว่างคารบ์อนอะตอม  โดยปฏกิริยิาจะเกดิที ่ บรเิวณพนัธะคู่  ท าให้ไดพ้อลเิมอรท์ีใ่หญ่ขึน้
เพยีงอยา่งเดยีว  ไมม่สีารโมเลกุลเลก็เป็นผลพลอยได้ แบบน้ีมกัจะมตีวัเรง่ปฏกิริยิา หรอือาศยั
อนุมูลอสิระ(ซึ่งไวต่อการเกดิปฏกิริยิา)มาเป็นตวัเริม่ต้น ท าใหเ้กดิปฏกิริยิาต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่
ของปฏกิริยิาพออลเิมอรไ์รเซชนั เชน่การเกดิพอลไิวนิลคลอไรด ์

ตวัอยา่งโครงสรา้งแบบโฮโมพอลเิมอร ์

ตวัอยา่งโครงสรา้งแบบโคพอลเิมอร ์

X X X X X 

X X X Y Y Y 

X , Y แทน โมเลกุลของมอนอเมอร ์
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 สมบตัขิองพอลเิมอรแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไป  ขึน้อยูก่บัสารตัง้ตน้  หรอืมอนอเมอร์
ทีเ่ตรยีมพอลเิมอรน์ัน้ๆ  และขึน้กบัการจดัเรยีงตวัของพอลเิมอรเ์องดว้ย       ซึง่แบ่งโครงสรา้ง
การจดัเรยีงตวัของพอลเิมอรไ์ด ้ 3  แบบ ดงัน้ี 
 1.  พอลเิมอรแ์บบเสน้ แบบน้ีมอนอเมอรจ์ะจดัเรยีงตวักนัเป็นโซ่ยาว ลกัษณะของเสน้
จะพนัทบักนัไปมาไม่ไดอ้ยู่เป็นเสน้ตรง ท าใหม้คีวามแขง็  ขุ่นและเหนียว  ถ้ามคีลอรนี  และ
เบนซนีในโมเลกุลจะท าใหเ้กดิความใสกวา่พอลเิมอรแ์บบอื่น 
 

                 
 

โครงสรา้งพอลเิอรแ์บบเสน้ 

n CH2 = CH 
            Cl 

 –  (CH2 –  CH)n –  
               Cl 

เพอรอ์อกไซด ์

         –  CH2 –  CH – CH2 – CH – CH2 – CH …….. 
                       Cl              Cl              Cl 
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 2.  พอลเิมอรแ์บบกิง่  พอลเิมอรแ์บบนี้มโีซ่กิง่    ซึง่จะเป็นโซ่กิง่แบบทีส่ ัน้หรอืยาวกไ็ด ้  
กิง่จะแตกแขนงออกไปจากโซ่ยาวทีเ่ป็นโซ่หลกั  การเรยีงตวัจงึไม่ชดิเทา่กบัแบบเสน้     ดงันัน้   
จงึยดืหยุน่  มคีวามหนาแน่นต ่า  และจุดหลอมเหลวต ่ากวา่แบบเสน้ 
 

                   
 
 3.  พอลเิมอรแ์บบร่างแห  พอลเิมอรแ์บบน้ีเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโซ่แบบเสน้หรอื
แบบกิง่ต่อเขา้ดว้ยกนั กลายเป็นร่างแห  ถา้มพีนัธะทีเ่ชื่อมระหว่างโซ่หลกัเพยีงเลก็น้อย  จะมี
ความยดืหยุน่และออ่นตวั  แต่ถา้มกีารเชื่อมโยงระหว่างโซ่หลกัมาก  จะแขง็ไมส่ามารถยดืหยุน่
ได้  พอลเิมอร์แบบน้ีมจีุดหลอมเหลวสูง  เมื่อผ่านการขึน้รูป จะไม่มกีารเปลี่ยนรูปร่าง  หรอื
หลอมเหลว 

                       
          

โครงสรา้งพอลเิมอรแ์บบรา่งแห 

โครงสรา้งพอลเิมอรแ์บบกิง่ 
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 มวลโมเลกุลมีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์โดยจะท าให้เกิดความเหนียว  ถ้ามีมวล
โมเลกุลสงูและต่อกนัเป็นโซ่ยาว  แบบเสน้ ส่วนแรงยดึเหน่ียวระหว่างโซ่  ถา้พอลเิมอรน์ัน้ๆ  
ไม่มแีรงยดึเหน่ียวระหว่างโซ่  มแีต่พนัธะระหว่างหมู่ฟงักช์นั  หรอืแรงแวนเดอวาลส ์ จะมจุีด
หลอมสงู  การทีพ่อลเิมอรม์โีซ่ทีเ่รยีงชดิกนัมากๆ   ความหนาแน่นและความเป็นผลกึจะสงู  จงึ
แขง็แรง  ท าใหอ้ากาศหรอืน ้าผา่นไมไ่ด ้ จงึมลีกัษณะขุน่  หรอืทีเ่รยีกวา่ทบึแสง  นัน้เอง 
 

ประเภทของพอลิเมอร ์
 
 ผลติภณัฑจ์ากพอลเิมอร ์ มหีลายประเภท  เช่น  พลาสตกิ  เสน้ใย ยาง และโฟมดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี 
  
 พลาสติก 
  
 พลาสตกิทีส่งัเคราะหท์ีไ่ดใ้นขัน้แรกจะอยูใ่นรปูของเรซนิ คอื เป็นพลาสตกิทีม่ลีกัษณะ
เป็นผง หรอืเป็นเมด็เลก็ๆ เมื่อจะใชง้านจะน ามาหลอมหรอือดัเป็นรปูร่างตามความตอ้งการซึง่
เรยีกวา่ การขึน้รปู 
 การขึน้รปูเรซนิท าไดห้ลายวธิ ีเช่น ฉีด ขบัดนั เป่ากลวง เป่าพอง รดี อดั หมุนลอ้และ
แบบสุญญากาศ วธิทีีแ่ตกต่างกนัเหล่าน้ีจะไดพ้ลาสตกิทีม่สีมบตัเิหมาะกบัการชา้นทีแ่ตกต่าง
กนั เชน่ พลาสตกิแบบฟิลม์ซึง่มลีกัษณะเป็นแผน่บางๆจะใชว้ธิรีดีเรซนิในการผลติ เป็นตน้ 
 พลาสตกิเป็นพอลเิมอรส์งัเคราะหช์นิดหน่ึง  ซึง่มสีมบตัเิฉพาะตวั  การทดสอบสมบตัิ
ของพลาสตกิ  จะทดสอบสิง่ต่อไปน้ี  คอืความแขง็แรง  ความทนทานต่อการขดีข่วน  ความ
หนาแน่น  การละลายและการเผาไหม ้ การละลายของพลาสตกิ  ส่วนใหญ่จะละลายในตวัท า
ละลายอนิทรยี ์ จงึไมค่วรน าพลาสตกิบรรจุตวัท าละลายอนิทรยี ์
 การจ าแนกพลาสตกิ  ถา้ใชค้วามรอ้นเป็นเกณฑ ์ จะแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี   
 1. เทอรโ์มพลาสตกิ  เป็นพลาสตกิทีเ่ปลีย่นรปูได ้ เมือ่ไดร้บัความรอ้น   โดยสมบตัจิะ 
ไมเ่ปลีย่นแปลง  จงึสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กี  สว่นใหญ่จะเป็นโครงสรา้งแบบเสน้หรอืแบบกิง่   
มกีารเชื่อมระหวา่งโซ่น้อยมาก  เช่น พอลเิอทลินี 
 2.  พลาสตกิแบบเทอรม์อเซต  เป็นพลาสตกิทีไ่ม่สามารถเปลีย่นรปูได ้ เมื่อไดร้บั
ความรอ้นในการขึน้รปูครัง้แรก  และไมส่ามารถน ากลบัมาขึน้รปูไดอ้กี  สว่นใหญ่จะมโีครงสรา้ง
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แบบรา่งแห  แบบน้ีจะมคีวามแขง็แรงทนความรอ้นและความดนัด ี กว่าเทอรโ์มพลาสติก  เช่น  
พอลฟีินอลฟอรม์าลดไีฮด ์
 พอลเิอทลินี  เกดิจากมอนอรเ์มอรซ์ื่อ เอทลินี  มสีมบตัทิางกายภาพขึน้กบัโครงสรา้ง
ของพอลเิมอร์  คอื  ถ้ามโีครงสรา้งแบบกิง่จะมคีวามใสมาก  จดัเป็นพอลเิอทลินีชนิดความ
หนาแน่นต ่า(Low Density  Polyethylene  : LDPE )  สามารถใชท้ าฟิลม์หอ่อาหารได ้ แต่ถา้
เป็นโครงสรา้งแบบเสน้ไมม่กีิง่จะขุน่ จดัเป็นพอลเิอทลินีชนิดความหนาแน่นสงู (High Density  
Polyethylene : HDPE)สามารถใชท้ าขวดบรรจุน ้ามนัหรอืเครือ่งส าอางได ้
 พอลไิวนิลคลอไรด ์และพอลเิอทลินี แมม้มีอนอเมอรค์ลา้ยกนั แต่มสีมบตัทิีแ่ตกต่างกนั
หลายประการ ดงัน้ี 
 พอลไิวนิลคลอไรด ์เกดิจาก มอนอรเ์มอรช์ื่อ ไวนิลคลอไรด ์(CH2 = CHCl) มลีกัษณะ
แขง็แต่เปราะ ตดิไฟแล้วดบัไดย้าก ควนัที่ไดเ้ป็นสดี า เมื่อน ากระดาษลติมสัมาทดสอบสขีอง
ควนัจะพบว่ากระดาษลติมสัสนี ้าเงนิเปลีย่นเป็นสแีดง การเผาไหมม้เีขม่ามาก เมื่อสงัเกตสขีอง
เปลวไฟจะพบวา่เป็นสเีขยีว  
 ส่วนพอลเิอทลินี เกดิจากมอนอเมอรช์ื่อ เอทลินี (CH2 = CH2) มลีกัษณะแขง็และ
เหนียว ตดิไฟแต่ดบัไดง้า่ย ควนัทีไ่ดเ้ป็นสดี าจางๆ เมื่อน ากระดาษลติมสัมาทดสอบสขีองควนั
จะพบว่ากระดาษลติมสัไม่เปลี่ยนส ีการเผาไหมม้เีขม่าน้อยมาก เมื่อสงัเกตสขีองเปลวไฟจะ
พบวา่เป็นสเีปลวไฟทัว่ไป 
 พอลเิมอร์มทีัง้พอลเิมอร์อนิทรยี์  ซึ่งมคีาร์บอนเป็นองค์ประกอบของโซ่หลกั  และ
พอลเิมอรอ์นินทรยี ์ ซึ่งมธีาตุองคป์ระกอบโซ่หลกัเป็นธาตุอื่น เช่นซลิโิคน  มโีซ่หลกัเป็นธาตุ
ซลิคิอน  สลบักบัออกซเิจน  
 
 

  
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งพอลเิมอรอ์นินทรยี ์
 

 

R R 

R R 

โซ่หลกัของซลิโิคน 

R เป็นหมู่แอลคิล 
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เส้นใย 
 
เสน้ใย  คอืพอลเิมอรท์ี่มโีครงสรา้งโมเลกุลเหมาะแก่การรดี  และป ัน่ ใหเ้ป็นเสน้ดา้ย  

ซึง่มทีัง้ในธรรมชาต ิ และมนุษยส์ามารถสงัเคราะหข์ึน้ดงัน้ี 
1.  เสน้ใยธรรมชาติ กรณีที่เป็นเสน้ใยธรรมชาตจิะมโีครงสรา้งแบบกิง่ พอลเิมอร์

เหล่าน้ีสามารถเกดิจากมอนอเมอร์ชนิดเดยีวกนัท าใหไ้ด้เสน้ใยที่เป็นโฮโมพอลเิมอร์ และ
มอนอเมอรต์่างชนิดกนัท าใหไ้ดเ้สน้ใยทีเ่ป็นโคพอลเิมอร ์มทีัง้ทีเ่ป็นสารอนิทรยี ์และสารอนินทรยี์ 

- เส้นใยธรรมชาติที่เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากพืชเช่น เซลลูโลส  ได้จากสตัว์เช่น
โปรตนี 

- เสน้ใยธรรมชาตทิีเ่ป็นสารอนินทรยีท์ีเ่ชน่ ใยหนิ   
2. เสน้ใยสงัเคราะห ์มทีัง้ทีไ่ดจ้ากสารเคมแีละไดจ้ากธรรมชาตแิลว้น ามาปรบัปรุงดว้ย

สารเคมใีห้มคีุณภาพดีขึ้น ตวัอย่างยางประเภทน้ีเช่น เรยอง พอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์ 
โอเลฟิน ฯลฯ 

- กรณีทีไ่ดจ้ากสารเคมสีามารถใชท้ัง้สารอนิทรยีแ์ละสารอนินทรยีม์าเป็นวตัถุดบิได ้
-  กรณีทีไ่ดจ้ากธรรมชาตแิล้วน ามาปรบัปรุงดว้ยสารเคมใีหม้คีุณภาพดขีึน้ เช่นผ่าน

กระบวนการควิปราโมเนียม 
กระบวนการควิปราโมเนียม  เป็นการเตรยีมเสน้ใยโดยเปลีย่นเซลลโูลสใหอ้ยูใ่นรปูของ

สารประกอบทีส่ามารถละลายได ้ 
 เสน้ใยทีถู่กมนุษยส์งัเคราะหข์ึน้ มาเป็นพอลเิมอรเ์รยีกว่า เสน้ใยสงัเคราะห ์ ซึ่งบาง

ชนิดจะมสีมบตัดิกีว่าเสน้ใยธรรมชาต ิ เพราะจะทนทานต่อจุลนิทรยี ์ เชือ้รา  แบคทเีรยี  ไดด้ ี 
ไมย่บังา่ย  ไมด่ดูน ้า  ทนต่อสารเคม ี ซกัไดง้า่ย  และแหง้เรว็  เสน้ใยสงัเคราะหท์ีส่ าคญัมดีงัน้ี 

1. เสน้ใยไนลอน ใชท้ าถุงน่อง พรมปพูืน้  
2. เสน้ใยพอลเิอสเทอร ์ใชท้ าเสือ้ผา้ กางเกง กระโปรง 
3. เสน้ใยอะไครลกิ ใชท้ าเสือ้หนาว ชุดชัน้ในสตร ีผา้หม่ 
ตวัอย่างเสน้ใยสงัเคราะห์ทีใ่ชม้าก  เช่น  ไนลอน 6,6   , ไนลอน  6,10 ,  ไนลอน 6,6 

(ตวัเลขขา้งท้าย  2  ตวัน้ี  หมายถึงจ านวนอะตอมของคาร์บอนในมอนอเมอร์ของเอมนี  6  
อะตอม  และกรดคาร์บอกซลิกิ 6 อะตอม) ,ดาครอน  หรอื โทเรเทโทรอน  เป็นชื่อทางการคา้
ของพอลเิอสเทอร ์ ซึ่งเป็นโคพอลเิมอร ์ ระหว่างเอทลินีไกลคอลกบัไดเมทลิเทเรฟทาเลตโดย
เกดิจากปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัแบบควบแน่น  , สว่นเสน้ใยอะไครลกิ เกดิจากโพรพลินีกบั
แอมโมเนีย 
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สารอะโรมาตกิ  เช่น  เบนซนี  โทลอูนี  และไซลนี  เรยีกรวมกนัวา่    บทีเีอก็ซ ์( BTX   
ชื่อเตม็ว่า Benzene Toluene  Xylene)  มกีารน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมปีโตรเคม ี หลายชนิด  
เช่น  ใช้เป็นตวัท าละลาย ใช้เป็นมอนอเมอร์ในการผลติพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ  ตวัอย่างพอลิ
เมอร ์ เชน่  พอลสิไตรนี  ไนลอน  ซึง่นบัวา่เป็นพฒันาการของการท าเสน้ใยอยา่งหน่ึง 

 
ยาง 
 
ยางเป็นพอลิเมอร์ชนิดหน่ึงมทีัง้ในธรรมชาติ  และมนุษย์สามารถสงัเคราะห์ขึ้นได้ 

น ้ายางดบิในธรรมชาติ  สามารถบูดเสยีได้ง่าย  จงึต้องเติมแอมโมเนีย  เพื่อเป็นสารกนับูด  
และช่วยป้องกนัไมใ่หน้ ้ายางจบัตวักนั  สว่นการเตมิกรดเช่น  กรดแอซติกิหรอืกรดฟอรม์กิ  จะ
ชว่ยแยกเนื้อยางจากน ้ายาง  โดยกรดจะท าใหเ้น้ือยางรวมตวักนัแลว้ตกตะกอนแยกออกมาจาก
น ้ายาง  เราเรยีกเน้ือยางทีไ่ดน้ี้วา่  ยางดบิ 
 ยางจดัเป็นพอลเิมอรข์องไอโซพรนี (C5H8) จดัอยูใ่นจ าพวกสารยดืหยุน่ เน่ืองจากเป็น
โมเลกุลขนาดใหญ่จงึมกีารเชื่อมต่อของโมเลกุลมากถงึ 1,500 – 15,000 หน่วย 

กระบวนการวลัคาไนเซชนั  เป็นกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพยาง  โดยเตมิก ามะถนั
ในปรมิาณทีเ่หมาะสม  ทีอุ่ณหภูมสิงูกว่าจุดหลอมเหลวของก ามะถนั  ยางทีไ่ดม้สีภาพคงตวัที่
อุณหภูมติ่างๆ  มคีวามยดืหยุน่คงรปูไดด้ ี เพราะจะเกดิพนัธะโควาเลนตข์องก ามะถนัเชื่อมสาย
โซ่พอลเิมอรข์องยาง  นอกจากน้ี  ยางยงัมสีภาพทนต่อแสง  ความรอ้น  และละลายในตวัท า
ละลายยากขึน้ดว้ย 

ตวัอยา่งยางสงัเคราะหท์ีใ่ชใ้นปจัจุบนั 
ยางสไตรนีบวิทาไดอนี(ยางSBR) : เกดิจากกบัสไตรนี(25%)กบับวิทาไดอนี(75%) 
ยางคลอโรพรนี : เกดิจากคลอโรพรนี 
ยางบวิทาไดอนี : เกดิจากบวิทาไดอนี 
ในการผลติยางรถยนต์  นอกจากจะเตมิก ามะถนัและยงัมกีารเตมิซลิกิา  ซลิเิกต  และ

ผงถ่าน  เพื่อช่วยเพิม่ความแขง็แกร่งให้ยาง  โดยเฉพาะผงถ่าน  จะมคีวามสามารถในการ
ป้องกนัการสกึกรอ่น  และถูกท าลายดว้ยแสงแดดไดด้ ี

ปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยขีองผลติภณัฑพ์อลเิมอรส์งัเคราะหอ์ย่างรวดเรว็  
ท าใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดขีึน้  และความแปลกใหม่ของผลติภณัฑห์ลากหลาย  สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้มากมาย  เช่นการผลติไฟเบอร์กลาส  เป็นการพฒันาพลาสติกธรรมดาให้มี
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ความแข็งแรง  และทนต่อแรงกระแทกมากขึ้น  โดยเติมใยแก้วลงไปหรือ เติมผงแกรไฟต ์ 
เพือ่ใหม้สีมบตัใินการน าไฟฟ้าได ้

 
โฟม 
 
โฟมเป็นพลาสติกชนิดหน่ึง  ซึ่งผ่านกระบวนการเติมแก๊สเพื่อให้เกิดฟองอากาศ  

แทรกอยู่ระหว่างเน้ือพลาสตกิ  โฟมทุกชนิดตอ้งมสีารทีช่่วยท าใหเ้กดิโฟม  ตวัอย่างสารทีช่่วย
ท าใหเ้กดิโฟม  เช่นอากาศ  หรอือาจเป็นสารเคมทีีส่ามารถสลายตวัใหแ้ก๊สเมื่อไดร้บัความรอ้น 
เช่น  CFC หรอื Chlorofluoro  Carbon  มอีกีชื่อว่าฟรอีอน  ฟรอีอนหรอื CFC เป็น
สารประกอบของคลอรนี  ฟลูออรนี  และคารบ์อนตามล าดบั  สารน้ีสงัเคราะหข์ึน้เพื่อใหท้ าเป็น
สารให้ความเย็นในตู้เย็น  หรอืเครื่องท าความเย็น  ซึ่งมีสมบตัิเป็นฉนวนความร้อน  และ
ฉนวนไฟฟ้าทีด่มีาก  แต่มขีอ้เสยีคอื  จะท าใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก  และท าลายแก๊ส
โอโชน  ทีอ่ยู่ในชัน้บรรยากาศ  ปจัจุบนัจงึใชแ้ก๊สเพนเทน  และบวิเทนแทน      เพื่อป้องกนั
การเกดิมลพษิในอากาศ 

โฟม เกดิจากการน าเมด็พอลสิไตรนีมาผสมสารท าใหเ้กดิฟอง แลว้จงึขึน้รปูดว้ยความ
รอ้น ซึง่ท าใหป้รมิาตรเพิม่ขึน้หลายเทา่ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์สงัเคราะห์ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลาเพือ่ใหไ้ดผ้ลติณัฑท์ีม่คีุณาพตามความตอ้งการใชง้าน เช่น เรซนิกม็กีารพฒันาจนได้
เทอรม์อเรซนิ และเรซนิเทอรม์อเซต เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการผลติพลาสตกิแต่ละอย่าง เสน้ใย
สงัเคราะหก์กีารพฒันาใหม้เีน้ือเสน้ใยทีเ่บา ทนทานต่อการผุกร่อนและกดักร่อนของแมลงมาก
ขึน้ ในสว่นของยางมกีารพฒันามากจนยางทีใ่ชเ้กอืบทัง้หมดเป็นยางสงัเคราะหแ์ละมคีุณภาพดี
ตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันไป และโฟมซึ่งมีการใช้มากขึ้นก็มีการพฒันาให้มี
น ้าหนกัเบา เป็นฉนวนความรอ้น เพือ่ใหน้ ามาใชใ้นตูเ้ยน็ได ้
 

สรปุ 
 
 

 พอลิเมอร์เ ป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่สามารถพบทัง้ ในธรรมชาติ เช่น โปรตีน 
คารโ์บไฮเดรต ยาง เสน้ใย ฯลฯ และมนุษยส์รา้งขึน้ เชน่ พลาสตกิ ยางสงัเคราะห ์ฯลฯ เป็นตน้
เน่ืองจากมนุษยส์ามารถสงัเคราะหพ์อลเิมอรไ์ด ้จงึควบคุมใหม้โีครงสรา้งแตกต่างกนัไดห้ลาย
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แบบทัง้แบบโซ่ตรง โซ่กิ่ง และแบบร่างแห ท าใหพ้อลเิมอรม์คีวามแขง็แรงทนทานแตกต่างกนั
ไปตามการใช้งาน ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างหน่ึงซึ่งยงัคงมพีฒันาการ
อยา่งต่อเน่ืองในปจัจุบนั 

 
แบบฝึกหดั 
 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. จงยกตวัอย่างมอนอเมอรท์ีเ่กดิปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัแบบรวมตวัมาอย่างน้อย 2 

ชนิดพรอ้มเขยีนปฏกิริยิา 

2. จงยกตวัอย่างมอนอเมอร์ที่เกิดปฏิกิรยิาพอลิเมอร์ไรเซชนัแบบเติมมาอย่างน้อย 2 

ชนิดพรอ้มเขยีนปฏกิริยิา 

3. จงบอกวธิทีดสอบพลาสตกิ พรอ้มยกตวัอยา่งการทดสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


