
 

โครงการ “อะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอม” 
       โดย    อาจารย ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
        คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 
 โครงการ “อะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอม” เปนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณสมบัติของแผนอะคริลิกใส” 
ภายใตศูนยวิจัยและฝกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมี ดร.กิติกร จามรดุสิต อาจารยประจําหลักสูตรนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) และผูอํานวยการศูนยวิจัย
และฝกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เปนหัวหนาโครงการ ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาคุณสมบัติของแผนอะคริลิกใส 
ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยๆภายในชุดโครงการไดแก โครงการการผลิตแผนอะคริลิกใสทนแรงกระแทก โครงการ
การพัฒนาสมบัติการทนแรงกระแทกของแผนอะคริลิกดวยยางธรรมชาติ(โครงการอะคริลิกทนแรงกระแทกสายพันธุไทย) 
โครงการการเวียนใชเศษอะคริลิกในกระบวนการหลออะคริลิก (โครงการอะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอม) โครงการการเวียนใช
เศษอะคริลิกในกระบวนการหลอสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร และโครงการการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติเชิงกลของแผนอะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอมโดยใชสารเชื่อมขวาง โดยมีแนวคิดการวิจัยและพัฒนาที่เนนเปน
หลัก ๒ อยาง คือ การพยายามวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอะคริลิกโดยสามารถนําเอาผลลัพธจากการ
วิจัยหรือความรูที่ไดจากการวิจัยเปลี่ยนไปเปนเทคโนโลยีที่สามารถถายทอดสูอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางเปน
รูปธรรม โดยจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และทรัพยากรภายในประเทศเปนหลัก โครงการยอย 
 

อะคริลิก (Acrylic) เปนชื่อที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปของพลาสติกที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา พอลิเมทิล    
เมทาคริเลต (Poly Methyl Methacrylate) จัดเปนพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติกที่มีคุณสมบัติโดดเดนในดานความใส
ที่มีความคลายแกว มีความทนทานตอการผุพัง (Weathering) แตมีขอดอยคือมีความเปราะ และแตกหักงาย นิยมใชกัน
อยางแพรหลายในงานกระเบื้องมุงหลังคาใส เฟอรนิเจอร แผนปายโฆษณา และอุปกรณตกแตงรถยนต เพื่อใหได
พลาสติกที่มีคุณสมบัติใสสามารถนําไปประยุกตใชงานได ในระดับอุตสาหกรรมพลาสติกชนิดนี้จึงนิยมเตรียมขึน้ดวย
ปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอรแบบบัลค (Bulk Polymerization) ผานกระบวนการขึ้นรูปแบบหลอ (Casting Process) 
เพื่อใหไดแผนอะคริลิกที่มีความใสมากกวา ๙๐ เปอรเซ็นต ในกระบวนการหลอแผนอะคริลิกในระดับอุตสาหกรรม
มักจะมีขยะพลาสติกอะคริลิกเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตประมาณ ๑๐ เปอรเซนตเมื่อเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ
ที่ผลิตได โดยสวนใหญเศษขยะพลาสติกดังกลาว มักจะเกิดจากขั้นตอนการตัดชิ้นงานใหไดตามขนาดที่ลูกคาตองการ 
ซ่ึงที่ผานมา เศษขยะดังกลาวจะถูกนําไปขายตอใหกับโรงงานอื่นในบางสวน และโดยสวนใหญก็จะถูกนําไปฝงกลบ  

 

แนวคิดของโครงงานวิจัยอะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในระหวางที่ดําเนินงานวิจัยโครงการแผนอะคริลิก
ทนแรงกระแทก ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการวิจัยที่มุงปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทกของแผนอะคริลิก
ที่เปราะและแตกหักงาย โดยในระหวางที่ดําเนินงานวิจัยอยูนั้น ไดพบปญหาของเศษอะคริลิกที่ติดอยูกับขอบสายพีวีซี 
(ขอบสายพีวีซีจะทําหนาที่คลายๆกับเปนตัวกันขอบไมใหสารละลายตั้งตนในการผลิตแผนอะคริลิกไหลออกจากแมพิมพ) 
ถูกตัดทิ้งภายหลังจากการแกะแผนออกจากแมพิมพ ซ่ึงในระดับ Lab scale อาจจะดูไมมากมายนัก แตเมื่อผูทําการวิจัย
ไดลองคิดยอนกลับไปในระดับอุตสาหกรรมพบวา ปญหาของเศษอะคริลิกดังกลาวในระดับอุตสาหกรรมมีปริมาณ
คอนขางมากถึงประมาณ ๕๐ ตันตอเดือน จากปญหาดังกลาวของผูประกอบการผลิตแผนอะคริลิกจึงไดเริ่มทดลอง
นําเอาเศษอะคริลิกดังกลาวมาเวียนใชรวมกับวัตถุดิบ ผลิตเปนผลิตภัณฑแผนอะคริลิกที่มีสวนผสมของเศษอะคริลิก
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ผลที่ไดจากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการพบวา สามารถนําเอาเศษ
อะคริลิกมาเวียนใชรวมกับวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑไดโดยที่สมบัติทางเชิงกลของแผนอะคริลิกที่มีการเวียนใช
รวมของเศษอะคริลิกไมมีความแตกตางไปจากสมบัติเดิมของแผนอะคริลิกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบอะคริลิกมอนอเมอรเลย  
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 นอกจากนี้ยังพบอีกวาสมบัติความแข็งแรงดึง(Tensile strength) ของแผนอะคริลิกที่มีการเวียนใชรวมของ
เศษอะคริลิกยังมีคาดีกวาแผนอะคริลิกที่ผลิตจากอะคริลิกมอนอเมอรอีกดวย นอกจากในแงของการลดตนทุนการผลิต
จากการเวียนใชของเศษขยะอะคริลิกแลว ในทางสิ่งแวดลอมจากการประเมินการเวียนใชของเศษอะคริลิกพบวา 
สามารถลดการใชถานหินไดเทากับ ๗๔,๘๘๐ กิโลกรัม/ป สามารถลดการใชกาซธรรมชาติไดเทากับ ๒๐๗,๓๖๐ กิโลกรัม/ป 
สามารถลดการปลดปลอย CO2 สูบรรยากาศไดเทากับ ๙๕๐,๔๐๐ กิโลกรัม/ป สามารถลดการปลดปลอย CH4  สู
บรรยากาศไดเทากับ ๓,๗๔๔,๐๐๐ กรัม/ป  สามารถประหยัดตนทุนสําหรับการสั่งซ้ือวัตถุดิบเมทิลเมทาคริเลต
มอนอเมอร จากตางประเทศเปนมูลคาเทากับ ๒๐,๑๖๐,๐๐๐ บาท/ป รวมถึงสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดถึง 
๖๔,๑๐๔ หนวย คิดเปนมูลคาเทากับ ๒๐๑,๓๑๒ บาท/ป อีกดวย 

 

ภายหลังการดําเนินงานวิจัยชิ้นนี้เปนเวลากวา ๑๐ เดือน ไดประสบความสําเร็จในดานการประยุกตใชไดจริง
กับภาคอุตสาหกรรม ผลจากการวิจัยไดถูกนําไปขยายผลตอในเชิงพาณิชยโดยบริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรมจํากัด 
ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “อะคริลิกใส ใสใจสิ่งแวดลอม” และไดจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมกันระหวางทีมนักวิจัยและ
บริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขที่คําขอ ๐๖๐๑๐๐๒๖๓๗ เรื่อง การเวียนใช
ของเศษพอลิเมทิลเมทาคริเลตในกระบวนการหลอพอลิเมทิลเมทาคริเลต อีกทั้งผลงานดังกลาวยังไดรับการเผยแพร
ผานสื่อโทรทัศนรายการ เที่ยงวันทันขาว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และยังไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท 
Professional Vote และรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท Popular Vote จากงาน “ศึกดวลคนอัจฉริยะ๔๙” ซ่ึงจัดขึ้น
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ที่หางสรรพสินคาเดอะมอลล งามวงศวาน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
และไดรับคัดเลือกเปนผลงานวิจัยที่เปนตัวแทนของภาคกลางจากประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๖ 
ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดรับรางวัลชมเชยสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 
จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทยครั้งที่ ๖ ระดับประเทศเมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่ผานมานี้อีกดวย 
 

 โครงการอะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอมจัดเปนงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนากลาวคือวิจัยไดความรูบวกกับพัฒนา
ความรูใหอยูในรูปที่ใชงานได โดยเปนงานวิจัยและพัฒนาประเภท Demand Pull กลาวคือมีความตองการมาจาก 
User (หมายถึงคนที่ตองการผลงานวิจัย เชนผูประกอบ) กอน ซ่ึงงานวิจัยและพัฒนาประเภทนี้จําเปนตองทํา 
upstream management มาก เพื่อใหเขาเงื่อนไขที่แขงขันไดตามที่ User ตองการ ซ่ึงจะสงผลดีตอนักวิจัยที่ตองการมี
การ review ใหมากขึ้นและใหครอบคลุมในหลายมิติ เพื่อสรางงานวิจัยที่สามารถประยุกตใชไดจริง เกิดเปน
เทคโนโลยีที่สามารถถายทอดสูอุตสาหกรรมภายในประเทศได โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศใหนอยที่สุด อีกทั้ง
งานวิจัยประเภทนี้ยังสามารถชวยใหนักศึกษาที่ทําการวิจัยไดรูจักระเบียบวิธีการวิจัยที่คลายกับความเปนจริงมากที่สุด 
นักศึกษาไดรับประสบการณจากการพัฒนาโจทยวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมจริง มีการนําผลลัพธที่ได
จากหองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยไปทดลองตอในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงาน ไดประสบการณการที่จะตอง
ทํางานวิจัยเปนทีมรวมกับเพื่อนภายในมหาวิทยาลัยและผูรวมงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะทําใหนักศึกษา
ไดมีประสบการณพรอมที่จะทํางานไดเมื่อจบการศึกษาไปแลว 
 

 นอกจากโครงการอะคริลิกใสใสใจสิ่งแวดลอมแลว ภายในชุดโครงการการพัฒนาคุณสมบัติแผนอะคริลิก 
ยังมีโครงการอื่นๆที่นาสนใจไมนอยกวาโครงการอะคริใสใสใจสิ่งแวดลอม ซ่ึงทุกโครงการยอยจะเปนงานวิจัยและ
พัฒนาแบบ Demand Pull ที่ยึดหลักการสรางโจทยวิจัยจาก User เปนสําคัญ ซ่ึงตรงนี้ถือเปนขอไดเปรียบที่ทําใหเราสราง
งานวิจัยที่มีคุณคา และไดรับการยอมรับจากวงการวิชาการและภาคอุตสาหกรรม แนวทางการสรางโจทยวิจัยประเภท
ดังกลาวจะดีตอประเทศในแงการสนับสนุนใหภาควิชาการไดเกิดความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการที่จะสราง
เทคโนโลยีของตนเองภายในประเทศ เพราะที่ผานมา จะเห็นไดวานักวิชาการจะมุงเนนงานวิจัยแบบ Basic research 
เพื่อการตีพิมพ และผลงานทางวิชาการเปนหลัก หากจะเปรียบภาควิชาการกับภาคธุรกิจเอกชนแลว ก็คงจะเหมือน
เหรียญอันเดียวกัน แตวาอยูคนละดานเทานั้น มีเปาหมายคลายกันแตมองเห็นไดทีละดาน ถาเกิดมีการนํากระจกเงาสองอัน
มาวางเหนือเหรียญดังกลาว แลวมองตรงไปก็จะสามารถทําใหมองเห็นเหรียญทั้งสองดานได อันนี้สําคัญเพราะการ
มองเห็นทั้งสองดานยอมหมายถึงการรวมมือกันเพื่อเปาหมาย ซ่ึงก็คือเหรียญอันเดียวกันนั่นเอง  
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 กลับมาที่โครงการยอยอื่นๆ ที่จะแนะนําไดแก โครงการการผลิตแผนอะคริลิกใสทนแรงกระแทกซึ่งไดรับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเดนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยป ๒๕๔๘ และโครงการการพัฒนาสมบัติการทนแรงกระแทก
ของแผนอะคริลิกดวยยางธรรมชาติ (โครงการอะคริลิกทนแรงกระแทกสายพันธุไทย)  ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จากการประกวด
โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทยครั้งที่ ๖ ระดับประเทศ โดยทั้งสองโครงการไดรับการจดสิทธิบัตรประเทศไทย
และผลิตออกจําหนายเชิงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลวโดยบริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จํากัด 
 

 การทํางานวิจัยและพัฒนาแบบ Demand Pull ในความรูสึกสวนตัวและประสบการณที่ผานมา คอนขางตองอาศัย
ความอดทน และความพยายามหลายอยาง เนื่องดวยเพราะการทํางานวิจัยแบบนี้อาศัยโจทยที่เกิดจาก User เปนหลัก 
บางครั้งจําเปนตองทํางานบนฐานขอจํากัดหลายอยาง เชน ขอจํากัดดานเทคนิค ทรัพยากร รวมถึงแนววิธีการดําเนินงาน
วิจัยที่ตองสามารถขยายผลตอในระดับเชิงอุตสาหกรรมได ในระหวางการดําเนินงานวิจัยจําเปนตองมีการมองใหครบ
ในหลายๆมิติมากกวางานวิจัยประเภท Basic research ทั้งในแงวิชาการและการประยุกตใชผลลัพธที่เกิดจากงานวิจัยไดจริง 
งานวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ควรไดรับการสงเสริม และผลักดันเขาสูหลักงานเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยใหมากขึน้ 
คณะผูบริหารหรือผูใหญที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับนักวิจัยที่พยายามทํางานวิจัยประเภทนี้ใหมาก เทาเทียมกับนักวิจัย 
ที่ทํางานวิจัยประเภท Basic research  เพราะผลลัพธที่ออกมาจากงานวิจัยและพัฒนาสวนใหญมักจะไมไดตีพิมพในวารสาร
ที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการ อาจเนื่องดวยเพราะมีเหตุผลในเรื่องของเทคโนโลยีและขอจํากัดทางขอมูลที่เปนความลับ
ทางการคาอยู แตทวางานวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ก็มักจะใหผลลัพธที่ทัดเทียมกับผลลัพธจากงานวิจัยประเภทพื้นฐาน
ไมนอยไปกวากันเลย ผมเชื่อวาการไดรับการสงเสริมจากผูบริหารภายในมหาวิทยาลัย และยอมรับในผลงานวิจัย 
เพื่อการทํางานดานวิชาการ จะทําใหนักวิจัยที่มุงแนวทางการวิจัยและพัฒนาประเภทนี้จะมีกําลังใจในการผลิตความรู
สูการปฏิบัติ จนกระทั่งกลายเปนเทคโนโลยีที่เกิดจากคนภายในประเทศไดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มิใช
แตเพียงแคมีความรู ความสามารถ โลดแลนอยูเพียงบนกระดาษที่รวมขึ้นเปนตําราเพียงเทานั้น หากแตจะไดบัณฑิต
ที่พรอมเดินเขาสูการทํางานกับสังคมภายนอกไดอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับขององคกรที่รับ
บัณฑิตนั้นๆ เขาทํางาน 
 

 นอกจากงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสูเทคโนโลยีแลว ยังมีงานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวของกับการพัฒนาเชิงนโยบาย
สําหรับอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมอีก ไดแก โครงการการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุมอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงผลลัพธ 
ที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ  เพื่อที่จะ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมภายในประเทศควบคูไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสามารถ
นําระเบียบวิธีการวิจัย ประสบการณจากการวิจัย และผลลัพธที่ไดจากการวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนของ
นักศึกษาภายในคณะฯ โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทโปรแกรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมไดอีกดวย  
 

 สุดทายผมขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรที่ให
โอกาสผมในการเขามาทํางานจนถึงปจจุบันนี้  ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจัย และบริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จํากัด ที่ใหการสนับสนุนสารเคมี อุปกรณ และหองปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
มา ณ ที่นี้ดวยครับ 
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