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ช้ินส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ผลิตมา

จากพลาสติก เน่ืองจากมีความแข็งแรง น้ําหนักเบา 
ไม่เป็นสนิม สามารถขึ้นรูป ถอด และประกอบได้ง่าย 
ทนความร้อนเทียบเท่ากับเหล็ก เม่ือพลาสติกถูกนํามา
ผ่านเทคนิคการชุบเคลือบจะทําให้ผิวพลาสติกมีความ
สวย และเงางามคล้ายกับโลหะ นอกจากน้ียังทําให้
น้ําหนักของยานยนต์ลดลง ส่งผลให้ลดการใช้
เช้ือเพลิง และประหยัดพลังงาน 

  
 
 

  

จากข้อมูลสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [1]  พบว่า 
 

ในปี 2533 รถยนต์ท่ีมีน้ําหนักเฉล่ีย 3,000 กิโลกรัม มีพลาสติกเป็นองค์ประกอบประมาณ 
100 กิโลกรัม  และในปี 2557 รถยนต์มีน้ําหนักเฉล่ีย 1,500 กิโลกรัม มีพลาสติกเป็น
องค์ประกอบ ประมาณ 150 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนถึง 50% โดยปริมาตร และ 10% โดย
น้ําหนัก  ซ่ึงทุกๆ 10% ของน้ําหนักท่ีลดลงจะประหยัดพลังงานได้ 8%  ทําให้ความต้องการใช้
พลาสติกในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

   

 
 

และในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยอาจมีรถไฟฟา้รูปแบบต่างๆ วิ่งบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟา้แบบผสมท่ี
ใช้พลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟา้ (Hybrid Electric Vehicle: HEV)  รถยนต์ไฟฟา้แบบผสมเสียบปล๊ัก 
(Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: 
BEV) ซ่ึงพลาสติกท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะของพลาสติกที่นํามาใช้งาน 
ตัวอย่างพลาสติกท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท้ังภายในและภายนอก ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2 
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(1) Fuel tank: PE, EVOH 
(2) Engine cover: nylon (PA) 

(3) Battery tray: PP 
(4) Water tank: PE, PP 

(5) Air conditioner housing: PP 
(6) Door inside weather strip: PVC compound, 

Thermoplastic elastomer 
(7) Power window parts: POM, PBT 

(8) Door handle (inner): PP composite, ABS, POM 
(9) Steering wheel: PP, PC/ABS, Thermoplastic elastomer 

(10) Instrument panel: PP composite, PC/ABS, Thermoplastic elastomer, PVOH 
(11) Floor mat: PVC compound, PP, PE, PP fiber 

(12) Seat: PU, PVC 
(13) Seat belt parts: PBT, POM, PP, Thermoplastic elastomer 

(14) Interior light housing: PP composite / Interior light lens: PC 
(15) Curtain hook: POM 

(16) Loudspeaker box: PP composite 
(17) Rearview mirror: PP composite / Rearview mirror stay: PA 

รูปที่ 1  ช้ินส่วนพลาสติกท่ีใช้ภายในรถยนต์ [2] 

 

 

 

(1) Window film: PET film 
(2) Door handle (inner): PA, PC/ABS/PP Thermoplastic elastomer 
(3) Side under spoiler: PP composite, PC/Polyester 
(4) Side protector: PP composite, Thermoplastic elastomer,  

PVC compound 
(5) Side mirror housing: ABS, PC/ABS 
(6) Side inner: PP composite 
(7) Tire: SBR, Carbon black 
(8) Bumper: PP composite 
(9) Lamp housing: PP composite 
(10) Heading lamp extension: PBT, PBT/PET 
(11) Front griller: ABS, PC/ABS 
(12) Cowl panel:  PP composite 
(13) Wiper: PBT, Thermoplastic elastomer 
(14) Flush mount molding: PVC compound 
(15) Antenna holder: PC, PC/ASA 
(16) Pillar garnish: PC, PP 

 

 

รูปท่ี 2  ช้ินส่วนพลาสติกท่ีใช้ภายนอกรถยนต์ [2] 
 
 
 
  

หมายเหตุ PE = Polyethylene  
EVOH  = Ethylene Vinyl Alcohol  
PA  = Polyamide 
PVC  = Poly Vinyl Chloride 
PMMA = Polymethyl Methacrylate 
PBT  = Polybutylene Terephthalate 
POM  = Polyacetal  
PC  = Polycarbonate 

PVOH = Polyvinyl Alcohol 
PU  = Polyurethane  
PET  = Polyethylene Terephthalate 
PE  = Polyethylene 
PP  = Polypropylene 
ASA  = Acrylonitrile Styrene Acrylate 
ABS  = Acrylonitrile Butadiene Styrene 
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กระบวนการผลิตพลาสติกแต่ละชนิด เกิดจากการ

นําสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กท่ีได้จากการกล่ันลําดับ
ส่วนน้ํามันดิบมาทําปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาว เรียกว่า  
โพลิเมอร์  โดยผ่านปฏิกิริยาเคมีท่ีทําให้โมโนเมอร์ (Monomer) 
โมเลกุลเล็กๆ เกิดปฏิกิริยาต่อกันเป็นสายโซ่ยาวเรียกว่า ปฏิกิริยา 
โพลิเมอร์ไรเซช่ัน (Polymerization)  ซ่ึงโพลิเมอร์แต่ละชนิด
มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของโมโนเมอร์ [3] 
ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเม็ดพลาสติก ABS ได้จากการทํา
ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซช่ันของโมโนเมอร์ 3 ชนิด (แสดงในรูปท่ี 3) 
คือ Acrylonitrile, Butadiene และ Styrene  ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ทนความร้อนและสารเคมี ทนทานต่อแรงกระแทก และทําให้
พลาสติกมีพ้ืนผิวเป็นมันเงา สามารถนํามาทําเป็นรูปร่างต่างๆ 
ได้ตามแม่แบบ ตามลําดับ  จากน้ันโพลิเมอร์ท่ีได้จะถูกนําไปข้ึนรูป
เป็นเม็ดพลาสติก และผลิตเป็นช้ินส่วนยานยนต์ต่อไป 

รูปท่ี 3 ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซช่ันของ 
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) 

 

นอกจากน้ีในกระบวนการผลิต
โพลิเมอร์ยังมีการเติมสารเติมแต่ง 
(Additive) รวมท้ังโลหะหนักบางชนิด
ลงไปเพ่ือเป็นตัวกลางในการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม และเพ่ิม
คุณสมบัติในการใช้งานท่ีดีข้ึน เช่น 
แคดเมียม (Cd) และตะก่ัว (Pb) ใช้
เป็นตัวสีและสารเพ่ิมความคงตัวใน
พลาสติก, ปรอท (Hg) ใช้เป็นสาร
เพ่ิมความยืดหยุ่นในพลาสติก , 
โครเมียม (Cr) ใช้เพ่ิมความเงา ทํา
ให้พลาสติกมีความทนทานต่อการ
ขัดสี การเสียดสี และการกัดกร่อน, 
สารหนู (As) ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyzers) ในปฏิกิริยาโพลิเมอร์- 
ไรเซช่ัน, สังกะสี (Zn) ใช้เป็นสาร
หล่อล่ืน, ดีบุก (Sn) ผสมในสาร
เคลือบเพ่ือให้พลาสติกมีความทึบ
แสง และพลวง (Sb) ใช้ทําสี และ
ทนความร้อน เป็นต้น  

โลหะหนักเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิด 
อันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค 
จึงทําให้เกิดกระแสการคุ้มครอง
ผู้บริโภคการค้าเสรี และการแข่งขัน
ทางการค้า โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
(EU) ท่ีมีการพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
พลาสติกให้ได้มาตรฐานสูงสุด นํามา 
ซ่ึงข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ 
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RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances ห รื อ 
Restriction of the use of 
certain Hazardous Substance 
on electrical and electronic 
equipment) เ ป็น ข้อ กํ าหนด ท่ี  
2002/95/EC ของ EU ว่าด้วย
เ ร่ืองของการห้ามใ ช้สาร ท่ี เ ป็น
อันตรายในอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงสินค้าท่ีจะ
นําไปจัดจําหน่ายในประเทศแถบยุโรป 
ต้องได้มาตรฐาน RoHS กล่าวคือ 
สินค้าที่ส่งออกนั้นต้องไม่มีสารที่เป็น 
อันตราย 6 ชนิด  ได้แก่ แคดเมียม 
(Cd) ต้ องไ ม่ เกิ น 0 .01 % โดย
นํ้าหนัก ในขณะท่ี โครเมียม (Cr), 
ปรอท (Hg), ตะก่ัว (Pb), โพลี-
โบรมิเนต ไบเฟนนิลล์ (PBB) และ 
โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิลล์ อีเธอร์ 
(PBDE)  ต้องไม่เกิน 0.1 % โดย
น้ําหนัก [4]   

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

REACH (Registration 
Evaluation and Authorization 
of Chemicals) เป็นกฎหมายของ 
EU (Regulation (EC) No. 1907/ 
2006) ว่าด้วยการจดทะ เ บียน 
(Registration)  การประเมินความ
เส่ียง (Evaluation) การขออนุญาต 
(Authorization) และการ จํ า กัด
การ ใ ช้  ( Restriction) สาร เค มี  
(Chemicals) ใน EU โดยผู้ที่ขาย
สินค้าให้กับผู้ประกอบการ EU 
จะต้องดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด [5] 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ELV (End-of-Life Vehicle) 
เป็นระเบียบของ EU (Directive 
2000/53/EC) ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดปริมาณของเสียจากยาน
ยนต์ โดยบังคับให้มีการบําบัดซาก
ยานยนต์อย่างถูกวิ ธีและ ใ ห้ นํ า
ช้ินส่วน/วัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ให้
ได้ตามสัดส่วนท่ีกําหนด ในยาน
ยนต์และช้ินส่วน (อะไหล่) และเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะทางส่ิงแวดล้อม
ในทุกธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับวงจร
ชีวิตของยานยนต์ ซ่ึง ELV มีการ
ห้ามใช้สารเคมีอันตราย จํานวน 4 
ช นิด คือ  ตะ ก่ัว  (Pb) , ปรอท 
( Hg) , แ ค ด เ มี ย ม  (Cd) แ ล ะ 
โครเมียม (Cr) [6] 

 

 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
เป็นระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซากเหลือท้ิงจากผลิตภัณฑ์ไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการขยะไฮเทคท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีหมดอายุการใช้งานลงในประเทศท่ีเป็นสมาชิก EU [7] 

 

https://www.thairohs.org/index.php/th/events-2/reach-vocab/0-2019-01-28-05-17-32
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ขอบคุณภาพจาก pixabay.com 

จากข้อกําหนด ระเบียบ 
และกฎหมายเก่ียวกับการกําหนด
ปริมาณการมีอยู่ของโลหะหนัก
ดังกล่าวในพลาสติกท่ีเป็นวัตถุดิบ
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเ ล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ทําให้เกิด
ความต้องการในการตรวจวิเคราะห์
เป็นจํานวนมากในประเทศไทย เพ่ือ 
ยืนยันปริมาณสารอันตราย และ
โลหะหนักในพลาสติก นําไปสู่การ
รับรองสินค้าปลอดสารอันตราย
ในทุกลําดับขั้นของการผลิตสินค้า 

แต่ปัจจุบันการใช้วัสดุอ้างอิง 
/วัสดุอ้างอิงรับรองในห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบของประเทศไทยยังไม่เป็น
ที่แพร่หลาย เนื่องจากวัสดุอ้างอิง/ 
วัสดุอ้างอิงรับรองมีราคาแพง 
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และ
บางคร้ังไม่อยู่ในตัวกลาง (Matrices) 

ท่ีเหมาะสม ทําให้ประเทศไทยต้อง
สูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศปีละ
หลายล้านบาท ซ่ึงทางคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาสําหรับการวิเคราะห์ด้านเคม ี
( Consultative Committee for 
Amount of Substance; CCQM)  
และสํานักงานช่ังตวงวัดระหว่าง
ประเทศ (International Bureau 
of Weights and Measures; 
BIPM) ได้เล็งเห็นความจําเป็นของ
การสถาปนามาตรฐานการวัดเพ่ือ
ตอบสนองข้อกําหนด RoHS ของ
สหภาพยุโรป เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 
ผลการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของ
ประเทศท่ีร่วมลงนามในอนุสัญญา 
เมตริก (The Metre Convention)  

และเพ่ือสร้างการยอมรับ
ของผลการวิเคราะห์ร่วมกันใน
กลุ่มประเทศสมาชิกของ BIPM  

คณะทํางานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี 
( Inorganic Analysis Working 
Group; IAWG) จึ ง ไ ด้ จั ด ก า ร
เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรวิทยา
สากล ในหัวข้อ CCQM-P106: 
Cd, Cr, Hg and Pb in Poly-
propylene for the RoHS 
Directive in Advance Material 
Field ในปี 2551  โดยมีสถาบัน
มาตรวิทยา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน (NIM), 
ญ่ีปุ่น (NMIJ) และเกาหลีใต้ (KRISS) 
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ   ซ่ึง มว. ได้
เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด
ดังกล่าวด้วย  โดยมีผลการวัด 
อ ยู่ ใน เกณฑ์ดีมาก  สามารถ
เปรียบเทียบกับค่าอ่ืนๆ ได้ 
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นอกจากน้ี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี (มว.) 
ได้ร่วมงานกับฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ บริษัท  
ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  และห้องปฏิบัติการวัสดุสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีปราศจากสารอันตราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (สวทช.) ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองโลหะหนักใน
พลาสติกชนิด ABS จํานวน 2 รายการ คือ  

 TRM-M-2001  
 (Element in Acrylonitrile Butadiene  
 Styrene (ABS) Plastic)  
 ช่วงความเข้มข้น 

• Cd 10.1 ± 0.5 mg/kg 
• Cr 21 ± 1 mg/kg 
• Pb 82 ± 4 mg/kg 
• Hg 102 ± 7 mg/kg 

และ  

 TRM-M-2002  
 (Elements in Acrylonitrile Butadiene 
 Styrene (ABS) Plastic, High Levels) 
 ช่วงความเข้มข้น 

• Cd 102 ± 4 mg/kg 
• Pb 837 ± 36 mg/kg 
• Hg 1025 ± 61 mg/kg 

ภายใต้โครงการบูรณาการเพ่ือผลิตวัสดุอ้างอิง และสถาปนา
หน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติสําหรับการหาปริมาณโลหะหนักใน
ตัวอย่างโพลิเมอร์  

 

โครงการนี้มีเป้าประสงค์หลัก
คือ เพ่ือสร้างระบบมาตรวิทยา
เคมีของชาติ ลดการสอบย้อน 
กลับไปยังต่างประเทศ  ซ่ึงการ
ตรวจวัดสารเคมีในกลุ่ม RoHS 
ในตัวอย่างพลาสติกน้ัน  ทาง
ห้องปฏิบัติการได้ใช้เทคนิคการ
วัดท่ีเป็นวิธีปฐมภูมิ (Primary 
Measurement Method) คื อ 
Isotope Dilution Mass 
Spectrometry (IDMS)  ซ่ึ ง
เป็นเทคนิคท่ีเปรียบเทียบปริมาณ
ของไอโซโทปที่มีอยู่แต่เดิมในสาร
ตัวอย่าง กับปริมาณของไอโซโทป 
ท่ีเติมเข้าไปภายหลัง ทําให้สามารถ 
วัดปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
ในสารตัวอย่างด้วยวิธีปฐมภูมิ 
( Primary Method) ไ ด้   แ ล ะ
สามารถสอบกลับไปยังหน่วยฐาน 
ในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ 
(SI Units) ได้โดยตรง ผลการวัด
ท่ีได้ มีความเท่ียง (Precision) 
และความแม่น (Accuracy) สูงกว่า 
เทคนิคท่ัวไป ทําให้มีความน่าเช่ือถือ 
อีกท้ังสามารถประเมินค่าความไม่
แน่นอนของการวัด (Uncertainty 
of Measurement) ไ ด้ ใน ช่วง
แคบๆ 

 
ขอบคุณภาพจาก freepix.com 
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โดยวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิง
รับรองน้ีมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดความแม่น (Accuracy) 
ของผลการวัดอีกท้ังยังแสดง
ถึงความสามารถสอบกลับได้ 
(Traceability) ของผลการวัด
ทางเคมี และเป็นเครื่องมือสําคัญ 
ในการถ่ายทอดความสามารถใน
ระดับนานาชาติท่ีสถาปนาโดย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไปสู่
ห้องปฏิบัติการทดสอบ  

การใช้วัสดุอ้างอิง/วัสดุ
อ้างอิงรับรองในกระบวนการทาง 
การวัดสําหรับการทํา Method 
Validation  ก า ร ส อบ เ ที ย บ
เครื่องมือวิเคราะห์ หรือใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์ 
สามารถช่วยลดความผิดพลาด

ในการวิ เคราะ ห์ ไ ด้อย่างมาก  
ส่งผลให้มีความน่าเช่ือถือ และ
ยกระดับความสามารถในการ
วิเคราะห์ทดสอบสารปนเป้ือนใน
ตัวอย่างพลาสติก อันจะนําไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขันใน
อนาคต 

 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. (2557). 
พลาสติกสําหรับรถยนต์. ใน: Plastics 
Intelligence Monthly. กรุงเทพฯ. 1-10. 

[2] บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  
พอลิเมอร์. (2559). สืบค้นจาก : 
http://www.trueplookpanya.com 
/learning/detail/31756-044332  
(พฤษภาคม 2562) 

[3] บทความ RoHS มาตรฐานเพ่ือส่ิงแวดล้อม. 
(2560). สืบค้นจาก : 
https://www.thaieasyelec.com/article-
wiki/basic-electronics/what-is-rohs-
electronics.html (พฤษภาคม 2562) 

[4] บทความ REACH คืออะไร. สืบค้นจาก : 
http://www.chemtrack.org/reach-
intro.asp (พฤษภาคม 2562) 

[5] บทความ WEEE และ RoHS: ระเบียบใหม่ EU... 
ผู้ส่งออกไทยต้องเร่งปรับตัว. (2547). สืบค้น
จาก : https://positioningmag.com/18270  

[6] บทความ ELV : End-of-Life Vehicle 
(Directive 2000/53/EC). สืบค้นจาก :  
http://intelligence.masci.or.th/intelligenc
e/standardregulation_list_detail.php?Ind
ustryID=&StandardregulationID=66& 
CountryID=1 (พฤษภาคม 2562) 

[7] บทความ ‘พลาสติกวิศวกรรม’ เทรนด์ใหม่ 
ยานยนต์. (2560). สืบค้นจาก : 
http://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/768626 (พฤษภาคม 2562) 

 
 
 
 

   
 เนื้อหาบทความ 

โดย 

 

 

       

 

 อุษณา เท่ียงมณี, ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย,  
ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล  และปราณี พฤกพัฒนาชัย 
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี  
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชวีภาพ 

 

   
 Graphic Design 

โดย 

 

 

 

 

 ฐานิยา  คัมภิรานนท์ 
กลุ่มงานส่ือสารองค์การ  

 

 

สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ 
www.nimt.or.th 

 

 

   

 
 

ตดิตาม 
บทความด้านมาตรวิทยาอ่ืนๆ 

ได้ท่ี 
 

 


