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 Wood sawdust was increasingly being used as reinforcement in commercial 
thermoplastics due to low cost, reusable raw materials. One of the problems of using wood 
sawdust is its interfacial adhesion with polymeric matrix. In this research, two types of silane 
coupling agents (N-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethyllenetriamine and γ-aminopropyl trimethoxy 
silane)  and sodium hydroxide were used for the modification of interfacial adhesion in wood 
sawdust/polycarbonate composites. The effects of chemical treatment and wood sawdust 
content (10, 20 and 30 % by wt) were investigated by Fourier transform infrared spectroscopy, 
scanning electron microscopy (SEM), thermal conductivity analysis. Young’s modulus of 
composites was in general higher than the neat PC except for the one with γ-aminopropyl 
trimethoxy silane treatment. Tensile modulus of composites was increased as the filler loading 
increased. Nevertheless, the addition of wood sawdust resulted in the tensile strength reduction 
of the composites. The SEM micrographs reveal that the aggregation of wood particles and 
weak interfacial bond between the treated wood sawdust and the polymeric matrix with 
increasing filler loading. Furthermore, the thermal conductivity was reduced significantly with 
the increment of wood sawdust contents. Wood content in the most appropriate use of 
reinforcement in the composite was 10% compared to the weight of polycarbonate. 
 Two different blowing agent (Hydrocerol HK 40B and 5-Phenyl-1H-Tetrazole) were 
used prepare foam composite. The effect of the blowing agent concentration on the mechanical 
properties and thermal conductivity of wood sawdust/PC composite foamed was examined. 
Impact strength of wood sawdust/PC composite foam in all systems was decreased when 
compared with wood sawdust/PC composite and hardness indicate that it’s rigid foam. The 
recommended concentrations for 5-Phenyl-1H-Tetrazole blowing agents in this research were 
2.0 phr, the optimum for foam cells structure and composite foam insulator.  
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัมีความสนใจในวสัดุคอมโพสิตทีถูกเสริมแรงดว้ยผงไมแ้ละเส้นใยธรรมชาติ
เป็นอยา่งมาก   ซึงผงไมน้นัมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายอยา่งดว้ยกนัคือ    ไดม้าจากธรรมชาติสามารถหาได้
ง่าย  มีนาํหนกัเบา   และราคาถูก   และนอกจากนีมนัยงัสามารถถูกเติมไปในเมตริกซ์ในปริมาณที
มากได ้  ดว้ยเหตุนีมนัจึงถือว่าเป็นวสัดุเสริมแรงทีมีประโยชน์มากทีเดียว   แต่ขอ้ดอ้ยหลกัๆของ
คอมโพสิตประเภทนีคือ มีความอ่อนไหวต่อการดูดซบันาํ  และมีความคงตวัของรูปร่างทีค่อนขา้ง
แย่   การยึดติดกันกับพอลิเมอร์เมตริกซ์ทีไม่ดี   เช่นเดียวกันกับความสามารถในการขึนรูปที
ค่อนขา้งแย ่  และความสวยงามของคอมโพสิตทีมีปริมาณการเติมผงไมที้มาก   การประยุกตใ์ชง้าน
หลักๆ  ของผงไม้ทีถูกเติมลงในคอมโพสิต   มักจะเป็นการใช้งานทางด้านทีเกียวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานพาหนะและสิงก่อสร้าง [1]   

สิงก่อสร้างในปัจจุบนัจาํเป็นจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่วนประกอบต่างๆ หลายส่วน   แต่
ส่วนประกอบหนึงทีสําคญัก็คือหลงัคา   ในปัจจุบนัมีการทาํหลงัคามาจากวสัดุหลายประเภท  เช่น 
กระเบืองซีเมนตใยหิน กระเบืองคอนกรีต กระเบืองเซรามิค กระเบืองดินเผา และหลงัคาแผนโลหะ  
โดยวสัดุทีใชท้าํหลงัคาอีกชนิดหนึงทีน่าสนใจ คือ พอลิคาร์บอเนต  เนืองจากพอลิคาร์บอเนต   เป็น
พลาสติกทีมีความโปร่งใส  ตา้นทานการขีดข่วนไดดี้  ทนความร้อนและป้องกนัรังสียวูีไดดี้   ทนต่อ
แรงกระแทกมากกว่ากระจก   อีกทงัยงันาํหนกัเบา จึงประหยดัไม่เปลืองโครงสร้าง  ปัจจุบนัไดมี้
การทาํวสัดุเชิงประกอบของพอลิคาร์บอเนตทีใชท้าํเป็นหลงัคา โดยการใชเ้ส้นใยแกว้ผสมลงไปใน
พอลิคาร์บอเนตเพือช่วยในการปรับปรุงสมบติัเชิงกลให้ดีขึน   แมเ้ส้นใยแก้วจะช่วยในการ
เสริมแรงให้กบัพอลิคาร์บอเนตได ้  แต่เนืองจากเส้นใยแกว้นนัมีราคาค่อนขา้งสูงและไม่เป็นมิตร
กบัสิงแวดลอ้ม  ดงันนัจึงมีแนวคิดทีจะใชผ้งขีเลือยไมม้าช่วยในการเสริมแรงแทนการใชเ้ส้นใยแกว้   
เนืองจากผงขีเลือยไมเ้ป็นวสัดุเหลือใชที้สามารถหาไดง่้ายภายในประเทศ   มีราคาถูก   และเป็นมิตร
กบัสิงแวดลอ้ม    

 สมบติัสําคญัของหลงัคาอีกอยา่งหนึงทีตอ้งนาํมาพิจารณาคือการเป็นฉนวนความร้อน   
โดยหลงัคาทีดีตอ้งมีสมบติัการนาํความร้อนทีตาํหรือก็คือเป็นฉนวนความร้อนทีดี   เนืองจากจะ
สามารถช่วยลดอุณหภูมิในอาคารหรือบ้านให้ เย็นลง    ช่วยประหยัดค่าไฟจากการใช้
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เครืองปรับอากาศ  รวมไปถึงลดการเสือมสภาพของสินคา้หรืออาหารทีอยูภ่ายในอาคารทีเกิดจาก
ความร้อนใหช้า้ลงไปดว้ยในตวั อีกทงัยงัช่วยยดือายอุุปกรณ์ไฟฟ้าทีอยูใ่ตห้ลงัคาไดอี้กดว้ย   ซึงการ
ทีจะปรับปรุงสมบติัของหลงัคาให้มีความเป็นฉนวนความร้อนทีดี   ทาํไดโ้ดยการขึนรูปหลงัคาให้
เป็นโฟม   โดยการใช ้blowing agent เขา้มาช่วยในกระบวนการขึนรูป    
 งานวจิยันีจึงไดท้าํการทดลองขึนรูปโฟมคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้  
เพือศึกษาถึงผลการใชผ้งขีเลือยไมใ้นการใชเ้ป็นวสัดุเสริมแรงในพอลิคาร์บอเนต   แต่เนืองจากผงขี
เลือยไมแ้ละพอลิคาร์บอเนตเขา้กนัไดย้าก   เนืองจากความเป็นขวัทีต่างกนัระหวา่งผงขีเลือยไมแ้ละ
พอลิคาร์บอเนต   ดงันันในงานวิจยันีจะทาํการศึกษาผลของการเติมสารคู่ควบไซเลน   เพือช่วย
ประสานหรือยึดติดกนัระหว่างผงขีเลือยไมแ้ละพอลิคาร์บอเนต   รวมทงัศึกษาถึงผลของ blowing 

agent ทีใชต่้อสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของโฟมคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนต   โดย
คาดหวงัวา่โฟมคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ได ้  จะสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้
งานเป็นหลงัคาทีมีความแขง็แรง ทนทาน และสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในบา้นหรือตวัอาคารให้
ลดลงได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพือศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลน ทีมีต่อสมบติัเชิงกล สมบติัทาง
ความร้อน และสัณฐานวทิยา ของวสัดุคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้

 2. เพือศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไม ้ทีมีต่อสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน และ
สัณฐานวทิยา ของวสัดุคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้

 3. เพือศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิดฟองทีมีต่อสมบติัเชิงกล สมบติั
ทางความร้อน สมบัติการนําความร้อน และสัณฐานวิทยา ของวสัดุคอมโพสิตโฟมของพอลิ
คาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาและข้อจํากดัของงานวจัิย 
 1.3.1 ผงขีเลือยไมที้ใชใ้นงานวจิยัมีมีขนาดอนุภาคประมาณ 100-150 ไมโครเมตร 
 1.3.2 เลือกใชไ้ซเลน 2 ชนิด คือ γ-aminopropyl trimethoxy silane (Z-6011) และ N-(3-

Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (TMS) 
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 1.3.3 สัดส่วนของผงขีเลือยไมที้ใชใ้นการขึนรูปเป็นวสัดุคอมโพสิตมี 3 ปริมาณ คือ 10 

%, 20 % และ 30 %wt โดยนาํหนกัของคอมโพสิต 
1.3.4 เลือกใช้สารทาํให้เกิดฟอง 2 ชนิด คือ Hydrocerol HK 40B และ 5-Phenyl-1H-

Tetrazole   โดยทาํการผสมในสัดส่วน 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ส่วนจาก 100 

 1.3.5 ในการศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลน   และผลของปริมาณผงขี
เลือยไมที้มีต่อสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมโพสิต   จะใชก้ารขึนรูปแบบ injection molding   ส่วน
การศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิดฟองทีมีต่อสมบติัเชิงกลของวสัดุคอมโพสิต   
จะใชก้ารขึนรูปแบบ compression molding 

 

1.4 แนวทางและขันตอนการวจัิย 
1.4.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

          1.4.2 ออกแบบงานวจิยัและวางแผนการวจิยั 

1.4.3 จดัหาอุปกรณ์และสารเคมี 
1.4.4 ดาํเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที 1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

 ตอนที 1 ศึกษาผลของชนิดสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

   1. การปรับปรุงผิวผงขีเลือยไมโ้ดยการใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์ (caustic 

soda) 

    1.1) ทาํความสะอาดผงขีเลือยไมด้ว้ยนาํสะอาดอุณหภูมิ 50°C 

โดยแช่ทิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที 
   1.2) ทาํการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไมด้ว้ยโซเดียมไฮดรอก

ไซด์ 4% o.w.f. และ laventin 1% o.w.f. โดยเติมนาํลงไปในอตัราส่วน 1:25 เมือเทียบกบันาํหนกั
ของผงขีเลือยไม ้

 1.3) ทาํการใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 30 นาที 

     1.4) นาํผงขีเลือยไมที้แช่ไวม้าลา้งออกดว้ยนาํสะอาดทีอุณหภูมิ
ปกติจนมีค่า pH เป็นกลาง   จากนนันาํไปอบในเตาอบทีอุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง ดว้ย
ตูอ้บ BINDER รุ่น 08-34496 เป็นเวลา 24 ชวัโมง เพือไล่ความชืน     
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   2. การปรับปรุงผิวผงขีเลือยไม้ด้วยสารคู่ควบไซเลน  N-(3-

Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine และ γ-aminopropyl trimethoxysilane (Z-6011) 

    2.1) เตรียมผงขี เ ลือยไม้ทังทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละผงขีเลือยไมที้ยงัไม่ไดผ้า่นการปรับปรุง 

    2.2) ทาํการเตรียมสารคู่ควบไซเลน ซึงในงานวิจยันีใชส้ารคู่ควบ
ไซเลนแต่ละชนิดในปริมาณ 1.0 % โดยนาํหนกัผงขีเลือยไม ้ 
    2.3) นาํสารคู่ควบไซเลนดงักล่าวหยดลงในนาํปราศจากไอออน 
(Deionized water) ทีมีกรดอะซิติกละลายอยู ่1.0 %โดยนาํหนกั และในระหวา่งทีทาํการหยดสารคู่
ควบไซเลน ก็จะทาํการคนสารละลายอยูต่ลอดเวลาจนกระทงัสารคู่ควบไซเลนถูกหยดจนหมดและ
สารละลายรวมเป็นเนือเดียวกนั ซึงกรดอะซิติกจะช่วยให้ไซเลนแตกตวัเป็นไซลานอลได้ง่ายขึน   
หลงัจากนนักวนสารละลายดว้ยแท่งแกว้เป็นเวลา 5 นาที   เพือใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

    2.4) นาํสารละลายไซเลนทีเตรียมไวม้าพน่ลงบนผวิของผงขีเลือย
ไมที้ผ่านการอบแลว้ ทาํการผสมดว้ยเครืองปันผสมความเร็วสูง    จากนนัก็นาํไปอบในตูอ้บที
อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 12 ชวัโมง  

   3. นําผงขีเลือยไม้ทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวทงัหมดมาทาํการพิสูจน์
เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค FTIR   

   4. การขึนรูปวสัดุคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนต/ผงขีเลือยไม ้

    4.1) นาํพอลิคาร์บอเนตไปอบไล่ความชืนเป็นเวลา 24 ชวัโมง ที
อุณหภูมิ 100°C 

    4.2) ผสมพลาสติกพอลิคาร์บอเนตกับพลาสติกไซเซอร์ คือ 
diisononyl phthalate เพือช่วยในการลดอุณหภูมิขึนรูปพอลิคาร์บอเนตในปริมาณ 3% โดยนาํหนกั
ของพอลิคาร์บอเนต   จากนนันาํไปผสมกบั ผงขีเลือยไม้ทีผ่านการปรับปรุงผิวแล้วจาก
ขนัตอนก่อนหนา้นีในอตัราส่วน 10% โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   และทาํการผสมให้เขา้กนั
ดว้ยเครืองปันผสมความเร็วสูง (High-speed internal mixer)  
    4.3) นาํสารผสมทีไดม้าทาํการขึนรูปเป็นชินงานทดสอบ   ดว้ย
วิธี Injection molding สําหรับชินงานทีตอ้งการทดสอบสมบติัเชิงกล   และ Compression molding 

สาํหรับชินงานทีตอ้งการทดสอบสมบติัการนาํความร้อน   
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   5. การทดสอบสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต  
    5.1) การศึกษาสมบติัเชิงกลของคอมโพสิต 

           - การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) ในการทดสอบ
สมบติัความตา้นแรงดึงของชินงาน (Tensile properties) จะทาํการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 

D638 ดว้ยเครือง Universal Testing Machine 
      - การทดสอบการทนต่อการโคง้งอ (Flexural Test)   การ
ทดสอบสมบติัการโคง้งอ (Flexural properties) เป็นการทดสอบการตา้นการโค้งงอของชินงานเมือ
ไดรั้บแรงกด 3 จุด (Three point blending) ชินงานทีใชท้ดสอบจะเป็นแท่งสีเหลียมตามมาตรฐาน 
ASTM D790 (1999) ขอ้มูลทีไดจ้ะรายงานในรูปของค่ามอดุลสัความตา้นการโคง้งอ (Flexural 

modulus) และค่าความแขง็แรงต่อการโคง้งอ (Flexural strength)  

           - การทดสอบความทนทานต่อการกระแทก (Impact 

Test) การทดสอบความตา้นทานแรงกระแทกของวสัดุเชิงประกอบ จะใชก้ารทดสอบแบบ Notched 

izod impact test ตามมาตรฐาน ASTM D256 ซึงวิธีดงักล่าวจะมีการทาํรอยบากทีชินงาน โดยการ
ทดสอบจะใชเ้ครืองทดสอบแบบคอ้นเหวยีง (Pendulum impact tester) 

    5.2) การศึกษาสมบติัทางความร้อนของคอมโพสิต 

           - การทดสอบ Thermogravimetric Analysis (TGA)   
เพือหาอุณหภูมิการสลายตวั (Decomposition temperature; Td)  

           - การทดสอบค่าการนําความร้อน  (Thermal 

Conductivity) จะทาํการทดสอบตาม ASTM C177 เพือดูผลของผงขีเลือยไมที้มีต่อค่าการนาํความ
ร้อน 
    5.3) ทดสอบสัณฐานวทิยา  
           - การทดสอบดว้ยเทคนิค Scanning electron microscopy 

(SEM)  โดยการตรวจสอบสัณฐานวทิยาของชินงานทีไดจ้ากคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขี
เลือยไมที้ผา่นการปรับปรุงผิวแลว้เพือวิเคราะห์ถึงการกระจายตวัของผงขีเลือยไมแ้ละการยึดเกาะ
ระหว่างเฟส สัณฐานวิทยา (Morphology) ของวสัดุเชิงประกอบจะทาํการตรวจวดัด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ดว้ยการใชพ้ลงังาน 15 keV 

ทีกาํลงัขยาย 500 และ 1500 เท่า โดยชินงานทีจะนาํไปทดสอบจะเป็นชินงานทีมีการแตกหกัจากการ
ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก 
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 ตอนที 2 ศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

  1. จากการทดลองในตอนที 1   นาํผลทีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หา
ชนิดของสารคู่ควบทีเหมาะสมทีสุดทีใชใ้นการปรับปรุงพืนผวิของผงไม ้

  2. ทาํการทดลองเหมือนตอนที 1 จากขอ้ 1 – 5 (ยกเวน้ขอ้3) โดยการ
ปรับเปลียนขนัตอนในส่วนของการปรับปรุงผวิผงขีเลือยไมด้ว้ยสารคู่ควบไซเลน    โดยเลือกสารคู่
ควบไซเลนชนิดทีเหมาะสมทีสุด (ซึงไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ที 1 ของตอนที 2) โดยทาํการ
ปรับเปลียนปริมาณการใชเ้ป็น 0 %, 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% โดยนาํหนกัผงขีเลือยไม ้ 

 

ส่วนที 2 ศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไมต่้อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

 1. การปรับปรุงผวิผงขีเลือยไมโ้ดยการใชส้ารคู่ควบไซเลน 
   1.1) ทาํความสะอาดผงขีเลือยไมด้ว้ยนาํสะอาดอุณหภูมิ 50°C โดยแช่ทิง
ไวเ้ป็นเวลา 10 นาที   จากนนันาํไปอบในเตาอบทีอุณหภูมิ 80oC เป็นเวลา 24 ชวัโมง ดว้ยตูอ้บ 
BINDER รุ่น 08-34496 เป็นเวลา 24 ชวัโมง เพือไล่ความชืน 

   1.2) ทาํการเตรียมสารคู่ควบไซเลนชนิดทีเหมาะสมทีสุดในสัดส่วนที
เหมาะสมทีสุด (จากการทดลองส่วนที 1) 
   1.3) นําสารคู่ควบไซเลนดังกล่าวหยดลงในนําปราศจากไอออน 
(Deionized water) ทีมีกรดอะซิติกละลายอยู ่1.0 %โดยนาํหนกั และในระหวา่งทีทาํการหยดไซเลน 
ก็จะทาํการคนสารละลายอยูต่ลอดเวลาจนกระทงัไซเลนถูกหยดจนหมดและสารละลายรวมเป็นเนือ
เดียวกัน ซึงกรดอะซิติกจะช่วยให้ไซเลนแตกตวัเป็นไซลานอลได้ง่ายขึน   หลังจากนันกวน
สารละลายดว้ยแท่งแกว้เป็นเวลา 5 นาที   เพือใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

   1.4) นาํสารละลายไซเลนทีเตรียมไวม้าพ่นลงบนผิวของผงขีเลือยไมที้
ผา่นการอบแลว้ ทาํการผสมดว้ยเครืองปันผสมความเร็วสูง  

 2. การขึนรูปวสัดุคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนต/ผงขีเลือยไม ้

   2.1) นาํพอลิคาร์บอเนตไปอบไล่ความชืนเป็นเวลา 24 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 
80°C 

   2.2) ผสมพลาสติกพอลิคาร์บอเนตกบั diisononyl phthalate ในปริมาณ 

3% โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   จากนนันาํไปผสมกบัผงขีเลือยไมที้ผา่นการปรับปรุงผิวจาก
ส่วนที 2 ขอ้ที 1 ในอตัราส่วน 10, 20 และ 30 % โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   ดว้ยเครืองปัน
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ผสมความเร็วสูง (High-speed internal mixer)  
   2.3) นําสารผสมทีได้มาทําการขึนรูปเป็นชินงานทดสอบ    ด้วยวิธี 
Injection molding สําหรับชินงานทีตอ้งการทดสอบสมบติัเชิงกล   และ Compression molding 

สาํหรับชินงานทีตอ้งการทดสอบสมบติัการนาํความร้อน   
 3. ทาํการทดสอบสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิตทีได ้  ดว้ยวธีิเดียวกนักบัขอ้ที 1.5 ของการ
ทดลองส่วนที 1 ตอนที 1  
 

ส่วนที 3   ผลของชนิดและปริมาณของสารทาํใหเ้กิดฟองทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

 1. การปรับปรุงผิวผงขีเลือยไมโ้ดยการใชส้ารคู่ควบไซเลน   โดยทาํการทดลองเหมือน
ขอ้ที 1 จากการทดลองส่วนที 2    

 2. การขึนรูปโฟมคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนต/ผงขีเลือยไม ้

   2.1) นาํพอลิคาร์บอเนตไปอบไล่ความชืนเป็นเวลา 24 ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 
80°C   

2.2) ผสมพลาสติกพอลิคาร์บอเนตกบั diisononyl phthalate ในปริมาณ 

3% โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   จากนนันาํไปผสมกบัผงขีเลือยไมที้ผา่นการปรับปรุงพืนผิว
จากขอ้ที 1   โดยเลือกอตัราส่วนของผงขีเลือยไมที้เหมาะสมทีสุดจากการทดลองในส่วนที 2    และ
สารทาํให้เกิดฟอง (Blowing agent) 2 ชนิด คือ Hydrocerol HK 40B และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole   

โดยทาํการผสมในสัดส่วน 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ส่วนจาก 100 ส่วนของปริมาณพอลิคาร์บอเนต   
ดว้ยเครืองปันผสมความเร็วสูง (High-speed internal mixer)  
   2.3) นําสารผสมทีได้ มาทําการขึนรูปเป็นชินงานทดสอบด้วยวิธี 
Compression molding สําหรับชินงานทีต้องการทดสอบสมบติัเชิงกล   และสําหรับชินงานที
ตอ้งการทดสอบสมบติัการนาํความร้อน   
 3. ทาํการทดสอบสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิตทีได ้  ดว้ยวิธีเดียวกนักบัขอ้ที 5 ของการ
ทดลองส่วนที 1 ตอนที 1   ยกเวน้การทดสอบแรงดึงและการทนต่อการโคง้งอ   แต่จะเพิมการ
ทดสอบสมบติั hardness เขา้ไปแทน 

 
 1.4.5 ประมวลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลองทีได ้  
         1.4.5 รายงานผลการวจิยั 
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1.5 ผลทคีาดว่าจะได้รับและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและการ
พฒันาสู่เชิงพาณชิย์ 
 สามารถผลิตโฟมคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้มีสมบติัเชิงกลทีดี และมี
ความสามารถในการนาํความร้อนทีนอ้ย  เพือนาํไปประยกุตใ์ชง้านในการทาํเป็นฉนวนความร้อนที
มีความแขง็แรง ทนทาน และสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในบา้นหรือตวัอาคารใหล้ดลงได ้
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

 
 

บทท ี2 
ทฤษฎีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎี  
 2.1.1 พอลคิาร์บอเนต (Polycarbonate) [2]  

 พอลิคาร์บอเนตเตรียมไดค้รังแรกโดย Einhorn ในปี 1898 โดยปฏิกิริยาของฟอสจีน 
(phosgene)  ไฮโดรคิโนน และ รีซอร์ซีนอล (resorcinol)  ได้ไฮโดควิโนน  พอลิคาร์บอเนตไม่
หลอมไม่ละลาย  มีความเป็นผลึก  และได้รีซอร์ซีนอลพอลิเมอร์เป็นอสัณฐาน  มีจุดหลอมเหลว 
200 oC ปี 1930 แคโรเตอร์กบัแนตตา  เตรียมอะลิฟาติกพอลิคาร์บอเนต  โดยปฏิกิริยาการ
แลกเปลียนเอสเทอร์ได้พอลิเมอร์มีจุดหลอมเหลวตาํถูกไฮโดรไลซ์ง่าย  ต่อมาปี 1956 บริษทั 
Farbenfabriken Bayer  ไดล้องใชส้ารประกอบอะโรมาติก  เพือทาํให้ไดแ้บบพอลิเอธิลีนเทเรฟธอล
เลต  โดยใช ้bisphenol A ทาํปฏิกิริยากบัอนุพนัธ์ของกรดคาร์บอนิกไดพ้อลิเมอร์ทีมีจุดหลอมเหลว
สูง  ทนความร้อน  และไม่ถูกไฮโดรไลซ์ได้ง่าย  ปี 1959 จึงได้เริมผลิตทางการคา้ในประเทศ
เยอรมนัและสหรัฐอเมริกา 

 โดยทีปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบพอลิไฮดรอกซีกับกรดพอลิเบซิก  จะเกิดการ
ควบแน่นไดพ้อลิเอสเทอร์ (-COO) แต่ในปฏิกิริยาระหวา่งสารประกอบพอลิไฮดรอกซีกบัอนุพนัธ์
ของกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) จะไดพ้อลิคาร์บอเนต ซึงมีหมู่คาร์บอเนต (-O-(C=O)-O) จึงอาจ
จดัไวก้ลุ่มเดียวกบัพอลิเอสเทอร์ได ้  และเป็นเทอร์โมพลาสติกไดมี้การนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีสมยัใหม่  
 พอลิเมอร์ชนิดนีมีสมบติัทีแข็งมาก โปร่งแสง  เป็นฉนวนไฟฟ้าทีดีมาก  ไม่ติดไฟแต่
จะทาํให้ไฟดบั ทนความร้อนไดสู้งจึงใชแ้ทนกระจกไดเ้ป็นอยา่งดี   ความแข็งแรงคงทีจนอุณหภูมิ
ถึง 140 oC ความเหนียวก็คงทีจนอุณหภูมิถึง 140 oC เช่นกนั  อุณหภูมิ  Tg ประมาณ 145 oC  กรณีที
ใช้สารตงัตน้บริสุทธิมาก จะไดพ้อลิเมอร์ใสเหมือนนาํ  แต่ถา้สารตงัตน้บริสุทธิน้อยลงจะไดพ้อลิ
เมอร์สีออกเหลืองๆ ทนต่อแรงดึงประมาณ 8000-10500  lb/in2 พอลิเมอร์ตวันีไม่ค่อยละลายในตวั
ทาํละลายทวัไป  แมจ้ะมีค่าพารามิเตอร์การละลายใกลเ้คียงกนัก็ตาม  ก็จะละลายไดเ้ฉพาะ อสัณฐาน
เท่านนั  จึงสามารถแยกส่วนทีเป็นผลึกออกมาได ้ อยา่งไรก็ดีมีตวัทาํละลายทีละลายไดอ้ยูบ่า้ง เช่น 
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คลอโรฟอร์ม, cis-1,2-dichloroethylene, methylene chloride, 1,1,2-trichloroethane, และ 1,1,1,2-

dichloroethylene  พวกอะซีโตน  เบนซีน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  จะทาํให้พอลิเมอร์นีพองตวัได ้
แต่ไม่ละลาย 
 ลกัษณะของเรซินมีทงัเป็นเม็ดใส เป็นผง และเป็นแผ่น เหมาะสําหรับการขึนรูปดว้ย
แม่พิมพ ์เช่น การฉีดเขา้แม่พิมพ ์หรือเอกซ์ทรูชนั ใชท้าํโคมไฟฟ้า กระจกเลนส์โคมไฟหนา้ของ
รถยนต ์กระจกแวน่ตาภาชนะและขวดพลาสติก ใบพดัเรือ และชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

 พอลิคาร์บอเนตสามารถสังเคราะห์ไดจ้าก bisphenol A และ phosgene (carbonyl 

dichloride,COCl2)  ขนัตอนแรกในการสังเคราะห์พอลิคาร์บอเนตจาก bisphenol A คือการทาํ 
treatment  bisphenol A กบั โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึงเป็นการ deprotonates hydroxyl groups ของ
โมเลกุล bisphenol A ดงัแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาในภาพที 1 

 

 
 

ภาพที 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยา deprotonates hydroxyl groups ของโมเลกุล bisphenol A [3] 

 

 ปฏิกิริยา deprotonated oxygen กบั phosgene โดยการเติม carbonyl ซึงทาํให้เกิด 
tetrahedral intermediate หลงัจากนนัประจุลบที oxygen จะ form กบั chloride ion (Cl-) เกิดเป็น 

chloroformate ดงัแสดงในภาพที 2 

 

 
 

ภาพที 2 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง deprotonated oxygen กบั phosgene [3] 
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chloroformate ถูก attacked โดยการ deprotonate bisphenol A  การขจดั chloride ion และการเกิด 
dimer ของ bisphenol A เกิดในระหวา่งการสร้าง carbonate linkage ดงัแสดงในภาพที 3 

 

 
 

ภาพที 3 การ deprotonate bisphenol A การขจดั chloride ion และการเกิด dimmer 

ของ bisphenol A [3] 
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ภาพที 4 แสดงแผนผงักระบวนการผลิตพอลิคาร์บอเนต [4] 
  

 2.1.2 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber) [5, 6]  
 เส้นใยธรรมชาติ เป็นเส้นใยทีไดจ้ากพืช และสัตว ์จากรายงานวิจยั พบวา่มีการนาํเส้น
ใยธรรมชาติจากพืชมาใชเ้สริมแรงในเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นใยปอ เส้นใยป่านศรนารายณ์ เส้น
ใยมะพร้าว เส้นใยกลว้ย เส้นใยสับปะรด และผงขีเลือยไม ้เป็นตน้   ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
หลกัทีสําคญั คือ เซลลูโลส (cellulose) ประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต ์ เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses) 

ประมาณ 15-25 เปอร์เซ็นตแ์ละลิกนิน (lignin) ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต ์และทีเหลือเป็น เพคติน 
(pectin) ไขมนั (wax) และนาํซึงจากองคป์ระกอบดงักล่าว พบวา่ มีส่วนของเซลลูโลสมากทีสุด  

 2.1.2.1 องคป์ระกอบและโครงสร้างทางเคมีของเส้นใยธรรมชาติ 

  องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ไมย้างพารา เส้นใยฝ้าย 
(Cotton) ปอกระเจา (Jute) ลินิน (Flax) ป่านลามี (Ramie) และป่านศรนารายณ์ (Sisal) เป็นตน้ มี
องคป์ระกอบหลกัอยู ่3 ชนิด คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  
   1) เซลลูโลส  
   เซลลูโลส (Cellulose) แสดงดงัภาพที 5  เป็นสารประกอบ
พอลิแซคคาไรด ์(Polysaccarides) เชิงเส้นตรงทีประกอบดว้ยหน่วยซาํๆ กนั มีสูตรโมเลกุลทวัไปคือ 
(C6H12O6) เป็นโครงสร้างในเนือเยือพืช โดยพบรวมกบัลิกนิน เพนโตแซนกมั แทนนิน ไขมนั สาร
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ทีทาํให้เกิดสี เป็นตน้ เซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซิลถึง 3 หมู่ สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนได ้ แรง
ดึงดูดระหว่างโมเลกุลของเซลลูโลสจึงมีมากและโครงสร้างของเซลลูโลสยงัจดัเรียงตวัอย่างเป็น
ระเบียบ จึงทาํให้เซลลูโลสมีความเป็นผลึกสูงมาก อุณหภูมิการหลอมตวัจึงสูงมาก  มกัจะเกิดการ
สลายตวัก่อนถึงอุณหภูมิหลอมตวั และมีความสามารถในการละลายตาํ เซลลูโลสธรรมชาติจะมี
นาํหนกัโมเลกุลเฉลียต่างกนั การกระจายนาํหนกัโมเลกุลของเซลลูโลสมีความสําคญัต่อสมบติัทาง
กายภาพ ส่วนทีมีนาํหนกัโมเลกุลตาํจะส่งผลให้คุณสมบติัทางกายภาพไม่ดี ในทางอุตสาหกรรมจะ
หานาํหนกัโมเลกุลโดยประมาณไดโ้ดยการวดัความหนืด 

 

 
 

ภาพที 5 โครงสร้างของเซลลูโลส (Cellulose) [6] 

 

   2) เฮมิเซลลูโลส [7] 

   เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เป็นพอลิแซกคาไรด์ชนิด
หนึงซึงคลา้ยเซลลูโลสแต่ประกอบดว้ยนาํตาลโมเลกุลเดียวหลายชนิด เช่น กลูโคส กาแลกโตส 
แมนโนส ไซโลส อะราบิโนส รวมทงักรดกลูคูโรนิก และกาแลกทูโรนิก เฮมิเซลลูโลสพบใน
เนือเยอืของพืชโดยรวมอยูก่บัสารอืนๆ เช่น ลิกนิน เซลลูโลส เป็นโครงสร้างของผนงัเซลล์ พบมาก
ในแกรบ ซงัขา้วโพด เฮกโซแซน สูตรทางเคมีคือ (C6H12O5)2n 

   เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) มีลักษณะทีแตกต่างจาก
เซลลูโลส (Cellulose) 3 ประการดงันี 

   - เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) ประกอบดว้ยหน่วยซาํของ
นาํตาลทีไม่เหมือนกนั ซึงเซลลูโลส (cellulose) จะประกอบดว้ย ดี-แอนไฮโดรกลูโคไพราโนส (D-

anhydroglucopyranose) เท่านนั 

   - เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) มีสายโซ่สาขาแต่เซลลูโลส 
(Cellulose) ประกอบดว้ยสายโซ่ตรงเท่านนั 
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   - ขนาดโมเลกุลเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) เล็กกว่า 
เซลลูโลส (Cellulose) 10 - 100 เท่า 
 

 
 

ภาพที 6 โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) [6] 

 

   3) ลิกนิน [7] 

   ลิกนิน (Lignin) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนมีนาํหนกัโมเลกุล
สูง มกัพบอยูร่วมกบัเซลลูโลส ลิกนินเป็นสารทีประกอบดว้ย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
รวมกนัเป็นหน่วยย่อยหลายชนิดซึงเป็นสารอะโรมาติก ลิกนินไม่ละลายนาํ ไม่มีสมบติัทางการ
ยดืหยุน่ เพราะฉะนนัจึงทาํใหพ้ืชทีมีลิกนินมากมีความแข็งแรงทนทาน เมือพืชตายลิกนินจะถูกยอ่ย
ดว้ยเอนไซมลิ์กเนส (Lignase) หรือลิกนินเนส (Ligninase) ซึงเป็นจุลินทรียที์สาํคญัในรา 
  2.1.2.2 การปรับปรุงพืนผวิของเส้นใยธรรมชาติ [8]   
  การยึดติดประสานทีดีระหว่างเส้นใยกบัเมทริกซ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
สมบติัวสัดุเชิงประกอบ เมือพิจารณาเส้นใยไมซึ้งมีสภาพขวัทางเคมี (hydrophilicity)  สูงดงันนัการ
เขา้กนัไดร้ะหวา่งเฟสเส้นใยไมก้บัพอลิเมอร์จึงนอ้ยทาํให้เส้นใยธรรมชาติไม่สามารถกระจายตวัใน
เมทริกซ์ไดส้มาํเสมอ ไม่ยดึเกาะกนัระหวา่งเฟส  อีกทงัเส้นใยธรรมชาติมีความสามารถดูดซบันาํได้
ดี  เนืองจากมีส่วนของเซลลูโลส  ซึงปัจจัยเหล่านีมีผลต่อสมบัติวสัดุเชิงประกอบอย่างมาก  
แนวทางทีสาํคญัในการปรับปรุงสมบติัวสัดุเชิงประกอบใหดี้ขึนสามารถทาํไดโ้ดยการเตรียมผิวเส้น
ใยดว้ยวธีิการปรับปรุงสมบติัผวิของเส้นใย (surface treatment) ตามวธีิการต่อไปนี 

   1) การปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Alkaline 

treatment, NaOH)   การใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ เพือการปรับปรุงผวิของเส้นใยเป็นวิธีที
ง่ายและรวดเร็ววิธีหนึงทีใช้ในการปรับปรุงผิวของเส้นใย โดยจะชะลา้งสารพวกลิกนิน (lignin) 
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ไขมนั (wax) และสารประกอบทีไมใช่เซลลูโลส (non-cellulosic matters) ทีผิวของเส้นใยออกไป
ปฏิกิริยาทีเกิดขึนระหว่างโมเลกุลของเซลลูโลสและโซเดียมไฮดรอกไซด์ แสดงตามภาพที 3 ใน
การปรับปรุงผิวด้วยวิธีนี ทาํให้พืนผิวสัมผสัระหว่างเส้นใยธรรมชาติกบัเมทริกซ์เกิดได้มากขึน 
ส่งผลใหส้มบติัเชิงกลดีขีน  

 

NaOH OH
OH OH

O Na H2O
 

 

ภาพที 7 ปฏิกิริยาการปรับปรุงผวิดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด ์(Alkaline treatment, NaOH) [8] 

 

   2) การปรับปรุงพืนผวิของเส้นใยดว้ยสารคู่ควบไซเลน   สาร
คู่ควบทีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ไซเลน (Silane coupling agents) เนืองจากไซเลนนาํไปใช้
งานไดห้ลากหลาย เช่น ในพลาสติกเสริมแรง งานเคลือบผิว งานทาสี นาํหมึก กาว สารยึดติด และ
ยาง และมีความวอ่งไวในการเขา้ทาํปฏิกิริยาไดดี้ 

 

 2.1.3 ผงขีเลอืยไม้ (Wood Sawdust) 
 อนุภาคผงขีเลือยไม ้(Wood Sawdust) เป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึง เป็นเศษวสัดุ
เหลือใช ้ทีไดจ้ากการแปรรูปไม ้โดยทวัไปจะไดขี้เลือย 10 ถึง 16 เปอร์เซ็นตข์องเนือไมท้่อนทีแปร
รูป มีลกัษณะเป็นผงคล้ายแป้ง ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงประมาณ 40-80 เมช (Mesh) ขีเลือยไม้
ประกอบดว้ยเส้นใย 57.99 เปอร์เซ็นต ์ต่อเนือไมแ้ห้งและ ลิกนินประมาณ 41.24 เปอร์เซ็นต ์ต่อเนือ
ไมแ้ห้ง   การเริมเสียสภาพ (Degradation temperature) ของผงขีเลือยไมจ้ะขึนอยูก่บัชนิดของไม ้  
ซึงในงานวจิยันีผงขีเลือยไมที้ใชจ้ะมีการเริมเสียสภาพหรือสลายตวัทีอุณหภูมิประมาณ 220oC และ 
ณ อุณหภูมิทีทาํการขึนรูป(230-240oC) จะเกิดการสลายตวัไปประมาณร้อยละ 8 โดยนาํหนกัของผง
ขีเลือยไม ้  ผงขีเลือยไมส่้วนใหญ่ทีใชง้านอยูที่ขนาด 100-250 ไมครอน [9]    
  2.1.3.1 ขอ้ดี ขอ้เสียของการนาํผงขีเลือยไมม้าใชใ้นงานคอมพอสิต  
  ขอ้ดี [10] 

   1) ราคาถูก (Low cost) เนืองจากผงขีเลือยไมจ้ดัเป็นวสัดุ
เหลือใช้จากการแปรรูปไม ้  ดงันนัจึงมีราคาถูก   ยิงเมือเทียบกบัวสัดุชนิดอืนทีนิยมนาํมาช่วยใน
การเสริมแรง เช่น ดินเหนียว เส้นใยแกว้   จึงช่วยลดตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑ ์

     2) มีนาํหนกัเบา (lighter weight) ผงขีเลือยไมจ้ดัเป็นวสัดุทีมี
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นาํหนกัเบาเมือเทียบกบัวสัดุอืนทีนิยมนาํมาใชใ้นการเสริมแรง   ทาํให้คอมพอสิตทีไดมี้นาํหนกัที
เบากวา่   ซึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งไดด้ว้ย 
   3) จดัเป็นวสัดุทีทาํให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตนอ้ย
มาก   และสามารถนาํคอมพอสิตของผงขีเลือยไมม้ารีไซเคิลใหม่ได ้   
   4) ช่วยเพิมเสถียรภาพของชินงานขึนรูป   นนัคือช่วยลดการ
หดตวั (Shrinkage) ของพอลิเมอร์ เพิมค่ามอดูลสั (Modulus) เพิมความแขง็แรง (Strength)  
       ขอ้เสีย 

   1) ทาํใหก้ระบวนการผลิตขึนรูปทาํไดย้ากขึน  
   2) ลดเสถียรภาพทางความร้อน  
   3) ความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไม่ดี  
   4) ลดความสามารถในการรับแรงกระแทก  
   5) ไม่สามารถขึนรูปไดที้อุณหภูมิสูงๆได ้

  

 2.1.4 ไซเลน (silane) [11] 

  
ภาพที 8 แสดงลกัษณะโครงสร้างของไซเลน [12] 

 

 สารประสานจะทาํหนา้ทีในการทาํให้ฟิลเลอร์หรือสารเสริมแรงกระจายตวัและยึดเกาะ
กบัพอลิเมอร์ไดดี้ และสารประสานอาจจะทาํหน้าทีในการเป็นตวัประสานหรือเป็นตวักลางเชือม
ระหวา่งพอลิเมอร์กบัตวัเสริมแรง โดยการมีพนัธะทีแข็งแรงระหวา่งสองเฟสจะทาํให้มีการยึดเกาะ
ระหวา่งเฟสดีขึน  

 ไซเลน  เป็นสารเคมีประเภทหนึงทีมีสูตรทางเคมีคือ SiH4 ดงัแสดงในภาพที 8  มี
ลกัษณะโครงสร้างคลา้ยกบั methane ทีอุณหภูมิห้องมนัจะมีสถานะเป็นก๊าซ  ไม่มีสี   ไม่ละลายนาํ 
สามารถเกิดการแตกตวัและเผาไหมเ้องไดเ้มืออยู่ในอากาศ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการจุดติดไฟจาก
ภายนอก อยา่งไรก็ตามมนัก็ยงัเป็นสารทีมีความเสถียร มีจุดหลอมเหลวอยูที่ 88 K  จุดเดือด 161 K   
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ธรรมชาติของไซเลนทีได้จากกระบวนการผลิตจะเป็นสารโมเลกุลใหญ่เนืองจากมีสมบัติ 
pyrophoricity   ทีอุณหภูมิสูงกวา่ 420๐C ไซเลนจะเกิดการแตกตวัเป็น silicon และ hydrogen   ไซ
เลนและสารทีมี Si-H-bonds จะใชเ้ป็นตวัรีดิวซ์ในทางเคมีอินทรียแ์ละโลหะเคมี 

 โดยทวัไปไซเลนจะเป็นซิลิกอนทีมีลกัษณะโครงสร้างเหมือน alkane ประกอบไปดว้ย
สายโซ่อะตอมของ silicon ทียดึเกาะดว้ยพนัธะโควาเลนตก์บัอะตอมของ hydrogen  สูตรทวัไปของ
มนัคือ SinH2n+2   ไซเลนจะมีความเสถียรน้อยกว่าสารประกอบของคาร์บอนทีมีโครงสร้างแบบ
เดียวกนั เนืองจากพนัธะ Si-Si bond มีความแข็งแรงค่อนขา้งจะตาํกวา่  C-C bond  ออกซิเจนจะทาํ
ใหเ้กิดการสลายตวัของไซเลนไดโ้ดยง่าย เพราะ Si-O bond เป็นพนัธะทีค่อนขา้งจะแขง็แรง 

 การเรียกชือของไซเลน โดยทวัไปจะขึนตน้ดว้ย di, tri, tetra หรืออืนๆ ตามจาํนวนของ 
อะตอม silicon ในโมเลกุล เช่น  Si2H6 เรียกวา่ disilane และ  Si3H8   เรียกวา่  trisilane เป็นตน้ แต่ถา้
มีเพียงตวัเดียวไม่ตอ้งมีคาํขึนตน้  ไซเลนสามารถเรียกชือไดเ้หมือนกบัสารประกอบอนินทรียอื์นๆ 
ระบบการเรียกชือแบบนีจะเรียกไซเลนวา่ silicon tetrahydride  อยา่งไรก็ตามการเรียกชือแบบนีจะ
ยุง่ยาก ถา้ไซเลนมีความยาวมาก 

 ไซโคลไซเลน คือไซเลนทีเป็นวงแหวน เช่นเดียวกบัไซโคลอลัเคน นอกนันยงัมีไซ
เลนทีเป็นโซ่กิง อนุมูลอิสระเช่น SiH3 จะเรียกว่า silyl และ Si2H5   จะเรียกว่า disilyl เป็นตน้ 
Trisilane ทีมีหมู่ silyl เกาะอยูที่อะตอมของซิลิกอนตรงกลางจะเรียกวา่ silyltrisilane จะเห็นวา่การ
เรียกชือจะมีหลักการเดียวกับ alkyl radical   ไซเลนสามารถรวมตวักับหมู่ฟังก์ชันต่างๆได้
เหมือนอลัเคน เช่น รวมตวักบัหมู่ –OH และเกิดเป็น silanol 
  

ตารางที 1 แสดงสมบติัของสารประสานคู่ควบไซเลน [13] 

Functional 
group Chemical name Structural formula Molecular 

weight 

Vinylsilane 

Vinyltrichlorosilane CH2=CHSiCl3 161.5 

Vinyltris (ßmethoxyethoxy) 

silane 
CH2=CHSi(OC2H4OCH3)3 280.4 

Vinyltriethoxysilane CH2=CHSi(OC2H5)3 190.3 

Vinyltrimethoxysilane CH2=CHSi(OCH3)3 148.2 

Acryloxy 
3-metacryloxypropyl-

trimethoxysilane 
 

248.4 
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Epoxysilane 

 

ß-(3,4 epoxycyclohexyl)-   

ethyltrimethoxysilane 
 

246.4 

3-glycidoxypropyl 

trimethoxysilane 
 

220.34 

Aminosilane 

3-aminopropyl-

triethoxysilane  

221.4 

γ-aminopropyl 

trimethoxysilane 
 

179.29 

N-ß (aminoethyl)-r-

aminopropyl-

trimethoxysilane 
 

222.4 

Other 
γ-mercaptopropyl-

trimethoxysilane  

196.4 

 

ตารางที 2 แสดงตวัอยา่งของสารคู่ควบประเภทไซเลนและการนาํไปใชง้านกบัพลาสติกชนิดต่างๆ 

[13] 

สารคู่ควบประเภทไซเลน ชนิดของพลาสติกทนํีามาใช้ 
1. Vinyl-triethoxy silane 

2. Vinyl-tris (2-methoxy) silane 

3. 3-Metha acyloxypropyl trimethoxy      

     silane 

Unsaturated Polyesters, Pololefins, PVC, PS, 

ABS, SAN and PMMA 

 

4. 3-Aminopropyltriethoxysilane 
Epoxy, Phenolic and Melamine Resins, PA, 

PHR, PP, PE, PMMA and PC 

5. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane 

 

Epoxy, Phenolic and Melamine Resins, 

Unsaturated Polyesters, PUR, PC, PS, ABS, 

SAN, PA, PP, PE and Polysulfides 

6. 3-Mercaptopropytrimethoxysilane 
Phenolic and Epoxy Resins, PVC, PS, EPPM, 

Polysulfones and Polysulfides 
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 2.1.3.1 สารคู่ควบไซเลนชนิด γ-aminopropyl trimethoxysilane (Z-6011) 

[14] 

  มีสูตรทวัไปคือ   C6H17NO3Si 
 

 
 

ภาพที 9 แสดงโครงสร้างของ Gamma-Aminopropyl trimethoxysilane [15] 

 
  Gamma-Aminopropyltriethoxysilane (Z-6011) ถูกนํามาใช้เป็น amino-

functional coupling agent ทีใช้ปรับปรุงพืนผิวของวสัดุ inorganic และ organic polymers จาก
โครงสร้างจะเห็นวา่มีโมเลกุลของซิลิคอนอยูซึ่งเป็นพนัธะทีแข็งแรงช่วยยึดเกาะกบัพืนผิววสัดุและ
มีหมู่ของ amine ซึงสามารถทาํปฏิกิริยาไดก้บัวสัดุเทอร์โมเซต, เทอร์โมพลาสติก และอีลาสโตเมอร์   
  Z-6011 สามารถละลายในนาํไดอ้ย่างฉับพลนั และยงัสามารถละลายได้
ในแอลกอฮอล์,   อะโรมาติกและอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน   การนาํไปใชง้านสามารถนาํไปผลิต
เป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติก (เป็นส่วนประกอบในสายเคเบิล, เส้นใยแกว้เสริมแรงในพลาสติก) ยาง กาว 
สี หมึก โลหะบริสุทธิ และ resins concrete   Z-6011 ทาํให้คุณสมบติัทาง physical และ electrical 

ของ mineral-filled phenolics, epoxies, polyamides, polybutylene terephthalate และพวกวสัดุคอม
พอสิตทีเป็นเทอร์โมเซตและเทอร์โมพลาสติกอืนๆจาํนวนมาก ซึงเมือนาํไปใชเ้ป็นสารเติมแต่งทีใช้
ปรับปรุงพืนผิวในพอลิเมอร์เมทริกซ์ พบว่ามีการกระจายตวัทีดี   นอกจากนีสามารถนํามาใช้
ปรับปรุงการยึดเกาะและการกระจายตวัระหวา่งผงแม่เหล็กทีเป็น organic resins และ inorganic 

resins ซึงช่วยให้เกิดการจดัเรียงตวัและสมบติัทางแม่เหล็กดีเยียม และยงัทาํให้ความแข็งแรงเชิงกล
สูงขึนดว้ย   ในเทอร์โมพลาสติกทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแกว้ Z-6011 เป็นตวัทีช่วยทาํให้สมบติัการ
โคง้ งอ, การอดัแน่น, tensile strength และ shear strengths เพิมขึน เมือนาํ Z-6011 มาใชเ้ป็นตวั
ประสานในการเสริมแรงดว้ยเส้นใยแกว้ในเทอร์โมพลาสติกอาทิ polyamides, polyesters และ พอลิ
คาร์บอเนต ก่อนและหลงัเมือไดรั้บความชืน นอกจากนียงัทาํให้คุณสมบติัทางไฟฟ้าดีดว้ย   ยิงไป
กวา่นนั Z-6011 ยงัเป็น adhesion promoter ทีดีเยียมใน urethane, epoxy และ acrylic latex coating, 

adhesives และ sealants 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

  2.1.3.2 N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine [16] 
 

 
 

ภาพที 10 แสดงโครงสร้างของ N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine [16] 

  

  N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine หรือในชือเรียกอืนๆ 
เ ช่น  3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane, n-(2-aminoethyl)-n’-[3-

(trimethoxysilyl)propyl]-2-ethanedia mine, N-(2-aminoethyl)-N’-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1 

เป็นสารคู่ควบไซเลนทีมีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองเขม้  มีจุดเดือดอยู่ที 114-

118°C  มีความหนาแน่นเท่ากบั 1.03 g/mL ณ อุณหภูมิ 25°C   โดยมีจุดวาบไฟอยูที่ประมาณ 125°C    
   
 2.1.4 โฟมพลาสติก (Plastic foams) [17] 
 โฟม หรือ โฟมพลาสติก (Plastic foams) หมายถึงวสัดุทีมีโพรงเล็กๆ (Cellular 

materials) ติดต่อกนัมากมายกระจายในเนือพลาสติก   โดยเกิดจากกระบวนการใชส้ารช่วยพองตวั 
(blowing agent) ซึงเป็นสารทีทาํหนา้ทีลดความหนาแน่นของเนือพลาสติก   ซึงในปัจจุบนัใช ้เพน
เทน (Pentane) เมทิลลีนคลอไรด์ (Methylene chloride) โฟมมีทงัชนิดแข็ง (rigid foam) แข็งปาน
กลาง (semirigid foam) และยดืหยุน่ (flexible foam) 

 โฟมพลาสติก เป็นวสัดุทีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมมากขึนเรือยๆ   เนืองจากเป็นวสัดุที
มีนาํหนักเบา   เคลือนยา้ยง่ายและนาํไปใช้ได้อย่างกวา้งขวางหลากหลายลกัษณะ เช่น กล่องใส่
อาหาร ถว้ยขนมหวาน นอกจากนียงัใช้เป็นแผน่รองกนักระแทกในภาชนะบรรจุภณัฑ์   แผ่นหรือ
ฉนวนกนัความร้อน และเป็นส่วนประกอบในเครืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  

 โดยทวัไปโฟมจะมีขนาดของเซลล์ 0.05 – 1 มิลลิเมตร   โฟมพลาสติกอาจมีขนาดของ
เซลลม์ากกวา่ 1 มิลลิเมตร เช่น Thermoset modifield PVC foams  

 โดยทวัไปโฟมแข็งจะเป็นเซลล์ปิด   มกัใช้แทนไมเ้พือทาํเฟอร์นิเจอร์เครืองใชใ้นงาน
อุตสาหกรรม   ส่วนโฟมยืดหยุน่จะเป็นเซลล์เปิด   อากาศสามารถหนีออกมาไดเ้มือถูกกดและคืน
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รูปไดเ้ร็วเมือไม่มีแรงกด   จึงนิยมทาํเป็นเบาะรองนงั 

  2.1.4.1 ประเภทของโฟมตามประเภทของพลาสติก   แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดงันี 

   1) โฟมเทอร์โมเซต (Thermoset foam) เป็นโฟมพลาสติกที
ไม่สามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้  ทีรู้จกักนัดีไดแ้ก่   โฟมพอลิยรีูเทน (PU foam) 

   2) โฟมเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic foam)   เป็นโฟม
พลาสติกทีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้   เช่น โฟมพอลิสไตลีน (Expandable Polystyrene Foams: 

EPS foams)   โฟมพอลิเอทธิลีน (Expandable Polyethylene Foams: EPE foams) เป็นตน้ 

 นอกจากนียงัสามารถแบ่งชนิดของโฟมออกจากเกณฑ์อืนๆ เช่นโครงสร้างในเซลล์
ของโฟม, ความแขง็แรงของโฟม และวธีิการผลิต 

  2.1.4.2 ประเภทโฟมตามโครงสร้างของเซลล ์[18] 
   1) เซลล์ปิด หมายถึง โฟมทีมีโพรงของ Cell ไม่ต่อเนืองกนั 

ถูกแยกกนัด้วยผนังเซลล์หรือ membrane ซึงชนิดของแก๊สทีอยู่ภายในเซลล์ขึนอยู่กบัชนิดของ 

foaming agent 

   2) เซลล์เปิด หมายถึง โฟมทีมีโพรงของเซลล์ต่อกนั ทาํให้
ก๊าซสามารถหมุนเวยีนถึงกนัได ้

   3) เซลล์ผสม หมายถึง โฟมทีมีทงั 2 ชนิดอยู่ในโครงสร้าง
ของโฟมโดยโครงสร้างของเซลลจ์ะส่งผลต่อสมบติัของโฟมอยา่งมาก 

          2.1.4.3 ประเภทโฟมตามตามความแขง็ 

   1) แบบตา้นทานต่อการเสียรูปมาก ยืดหยุน่ไดน้อ้ย เช่น PS, 

PVC (ไม่เติม plasticizer), PUR, UF, PF, UP, EP, PIR, PMI 

   2) แบบตา้นทานการเปลียนรูปไดน้้อยแต่ยืดหยุ่นไดดี้ เช่น 
PUR (อ่อน), PVC (อ่อน) 

 
 2.1.5 ฉนวนโฟม [19] 
 ฉนวนโฟมมีด้วยกนัหลายชนิด ขึนอยู่กบัสารประกอบทางเคมีทีนาํมาใช้ รูปแบบที
นาํมาใช้มีทงัแบบพ่น   และแบบสําเร็จรูปใช้ได้ทงัภายในและภายนอกอาคาร   นาํหนกัเบาไม่
ก่อให้เกิดปัญหากบัโครงสร้าง และไม่เป็นมลภาวะหรือเป็นพิษต่อสิงแวดล้อม สามารถป้องกนั
ความร้อนไดดี้ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงโดยเฉพาะแบบฉีดพ่นเพราะจะใช้กบัส่วนใดของ
อาคารก็ได ้  และประหยดั เวลาในการติดตงั   โดยชนิดของฉนวนโฟมทีนิยมใชก้นัมากมีดงันี  
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  2.1.5.1 ฉนวนพอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene, PS – Foam)   จดัอยูใ่นกลุ่ม
ฉนวนแบบกึงเซลลปิ์ด   มี 2 ลกัษณะ คือ 

   1) ฉนวนพอลิสไตรีนแบบอดัรีด (Extruded Polystyrene)   

ผลิตโดยขบวนการอัดรีด    ทาํให้มีเซลล์ทีละเอียดซึงมีอากาศผสมกับก๊าซฟลูออโรคาร์บอน 
(ปัจจุบนัมีการใชก้๊าซประเภทอืนเพือหลีกเลียงปรากฎการณ์เรือนกระจก)  อยูภ่ายใน   ทาํให้มีสภาพ
ในการนําความร้อนทีตาํกว่าพอลิสไตรีนแบบหล่อ    มีโครงสร้างและรูปร่างทีแข็งแรงคงที
มากกว่า   ทาํให้สามารถทนต่อแรงกดทบัไดดี้   และตา้นทานไอนาํได้ดี   แต่ขอ้เสียคือ ติดไฟ
ได ้และหากสัมผสักบัรังสี UV ในบรรยากาศจะมีการเสือมสภาพได้   จึงควรมีวสัดุปิดผิวในการใช้
งาน   ปัจจุบนัยงัคงตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศจึงมีราคาค่อนขา้งสูง 

   2) ฉนวนพอลิสไตรีนแบบหล่อหรือขยายต ั (Molded or 

Expanded Polystyrene)   เป็นสไตรีนพอลิเมอร์เช่นกัน   แต่ผลิตโดยขบวนการหล่อหรือ
ขยายตวั   ผลก็คือเซลลจ์ะหยาบกวา่   และมีอากาศบรรจุอยูภ่ายใน   เมือเทียบกบัแบบอดัรีดแลว้จะมี
สภาพการนาํความร้อนสูงกว่า   ความหนาแน่นตาํกว่า   ตา้นทานไอนาํได้พอใช้   ติดไฟและ
ก่อใหเ้กิดคาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO)   แต่มีราคาถูกกวา่   มีการเสือมสภาพจากการสัมผสัรังสี UV 

ในบรรยากาศได้เช่นกัน   จึงควรเลือกใช้ในโครงสร้างปิดหรือมีแผ่นปิดผิว   โดยมีการขึนรูป
ประกอบเป็นผนงัมีแผ่นปิด 2 ดา้นเพือป้องกนั UV   และใช้งานไดส้ะดวก   ปัจจุบนัมีการผลิต
จาํหน่ายในประเทศไทยแลว้ 

  2.1.5.2  ฉนวนพอลิยเูรเธนโฟม (Polyurethane, PU – Foam)  เป็นพอลิเม
อร์ประเภทหนึงทีพ่นให้เกิดเป็นโฟมมีลกัษณะแข็ง   อาทิ การพ่นเพือป้องกนัความร้อน ใตห้ลงัคา 
จดัอยูใ่นกลุ่มฉนวนแบบกึงเซลล์ปิด   เซลล์ภายในจะบรรจุดว้ยก๊าซฟลูออโรคาร์บอน   ซึงเป็นก๊าซ
ทีมีค่าการนําความร้อน(k) ตาํกว่าอากาศ   ทาํให้ฉนวนประเภทนีมีสภาพการนําความร้อน
ตาํ   อยา่งไรก็ตามการนาํความร้อนของฉนวนประเภทนีจะเพิมขึนหรือ R-Value จะลดลงตามอายุ
การใชง้าน   เนืองมาจากการแพร่กระจายของอากาศเขา้ไปในเซลล ์  โดยเฉพาะกรณีทีสัมผสักบัรังสี
UV จะทาํให้สีของฉนวนเปลียนเป็นสีเหลือง   และเสือมสภาพลง   โดยเฉพาะโฟมทีไม่ไดปิ้ด
ผิว    การดูดซับนาํจะมีบา้งเนืองจากไม่ใช่เซลล์ปิดทงัหมด   และในกรณีเกิดเพลิงไหมแ้มว้่าจะมี
การผสมสารป้องกนัการติดไฟแลว้   แต่ก็ยงัก่อให้เกิดก๊าซทีมีองค์ประกอบของไซยาไนด์ซึงเป็น
อนัตราย   เนือฉนวนมีการขยายและหดตวัจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิ   หากใชโ้ครงสร้างปิด เช่น 
ผนงัหอ้งเยน็ หรือ มีวสัดุปิดผวิทีแขง็แรงพอก็จะเป็นฉนวนทีดีมาก    
  2.1.5.3 ฉนวนพอลิเอทเธลีนโฟม (Polyethelene, PE – Foam)   เป็นพอลิ
เอทเธลีนรีดขึนรูปเป็นแผ่นมีฟองละเอียดของก๊าซอยู่ดา้นใน   จดัอยู่ในกลุ่มของฉนวนแบบเซลล์
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ปิด   มีลกัษณะอ่อนนุ่ม   จึงไม่ควรใชก้บังานทีมีการกดทบั   การตา้นทานไอนาํอยูใ่นเกณฑ์สูง   มี
การเสือมสภาพไดจ้ากรังสี UV จึงควรมีแผน่ปิดผิวขณะใชง้านหรือไม่สัมผสักบัUVโดยตรง   การ
เลือกใช้งานป้องกันความร้อนในระบบหลังคาในประเทศไทย   ต้องพิจารณาความหนาของ
ฉนวน   ให้มี R-Value ทีเพียงพอคือมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 40 มม   ทีใชติ้ดใตแ้ผน่หลงัคา   ซึง
ความหนาดงักล่าวจะตา้นทานการไหลผา่นของพลงังานความร้อนไดน้อ้ย   และเนืองจากเป็นพอลิ
เมอร์พลาสติกประเภทหนึงจึงก่อให้เกิดควนัปริมาณมาก และก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ทีเป็น
อนัตรายเมือเกิดเพลิงไหม ้

 

  2.1.6 การผลติโฟม [18] 
  โฟมพลาสติกประกอบดว้ยโครงสร้างของเซลล์ซึงไดจ้ากการใช้สารเร่งการเกิดโฟม 
ซึงเมือไดรั้บความร้อนถึงจุดหนึงจะเกิดก๊าซจากการเกิดปฏิกิริยาหรือการสลายตวัของสารนนัๆ ทาํ
ใหพ้ลาสติกฟูขึนเป็นฟองและขยายจนเต็มแม่พิมพ ์ทาํให้โฟมทีไดจ้ะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่เมือ
เป็นชินงานพลาสติก ดงันนัพลาสติกทีจะเป็นโฟมไดต้อ้งเป็นพลาสติกทีสามารถลดความหนาแน่น
ได ้ โดยพลาสติกทีสามารถขึนรูปเป็นโฟมไดแ้บ่งเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

          1) กลุ่มทีสามารถใชส้ารเร่งการเกิดโฟมใหเ้ป็นโฟมได ้เช่น PS 

          2) กลุ่มทีตอ้งผา่นการหลอมเหลวแลว้จึงทาํใหเ้กิดฟอง เช่น PS, PE, PVC 

  3) กลุ่มสารเริมตน้เป็นของเหลวแลว้ทาํให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเพือกลายเป็น
โฟม เช่น PUR, PF, UF 

  สารทีเร่งการเกิดโฟม (Blowing agent หรือ Foaming agent) แบ่งออกเป็นสารทีให้ผล
ทางเคมี (Chemical blowing agent) และทางกายภาพ (Physical blowing agent) นอกจากนียงัตอ้งมี
การเติมสารอืนๆ เช่น Stabilizer   ลงไปเพือป้องกนัการสลายตวัของโฟมหลงัจากฟูออกแลว้   ส่วน
Nucleating agent จะเติมลงไปเพือเป็นตวัก่อให้เกิดโครงสร้างเซลล์ของโฟมขึน นอกจากนียงัมี
พลาสติกเหลว เช่น PVC ทีสามารถขึนรูปดว้ยการใชอ้ากาศได ้แต่วธีินีไม่เป็นทีนิยมเท่าใดนกั 

              2.1.6.1 ก๊าซทีใชใ้นการขึนรูปโฟม 

           ในโฟมทีมีความหนาแน่นตาํถึงปานกลางก๊าซจะครอบคลุมปริมาตร
ส่วนมากของโฟม ดังนันจึงมีผลต่อการควบคุมสมบัติต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ความหนืด 
ความสามารถในการนาํไฟฟ้า และการนาํความร้อน โดยหากเป็นก๊าซทีมีความหนาแน่นตาํ ส่งผล
ใหโ้ฟมทีไดมี้ความหนาแน่นตาํ และไดเ้ป็นโฟมเซลล์ปิด มีนาํหนกัเบา และยงัส่งผลต่อการลอยตวั
ของผลิตภณัฑ์ทีได ้นอกจากนี ก๊าซยงัส่งผลต่อสมบติัเชิงกลอย่างมาก โดยสําหรับโฟมแบบเซลล์
ปิดและมีการเสียรูปเชิงกลจะทาํให้ก๊าซเกิดการกระจายความแข็งแรงออกไปยงัรอบๆด้าน แต่
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สําหรับโฟมเปิดจะทาํให้ก๊าซบริเวณนันไหลออกไปด้านขา้ง เมือมีการคืนรูปจึงไหลกลบัเขา้มา
ดงัเดิมทาํใหโ้ฟมทีไดมี้ความอ่อนนุ่ม และยดืหยุน่ และคืนตวัไดดี้กวา่แบบปิด 
              2.1.6.2 ทฤษฎีการเกิดโฟม [20] 

      ระบบทีใชใ้นการผลิตพอลิเมอร์โฟมขึนอยูก่บั 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

    1) Bubble formation    เป็นขนัตอนการเกิดนิวเคลียสของ
ฟองก๊าซขึนในพอลิเมอร์หลอมเหลวซึงการเกิดฟองก๊าซในระบบของเหลวนนัค่า free energy ( F) 

ของระบบจาํเป็นตอ้งมีค่าเพิมขึนตามสมการที 1 

 

                                                               F = A                                                 ……… (1) 

 

 เมือ คือค่าของแรงตึงผิวของของเหลว และ A คือพืนที
ของผิวสัมผสัทังหมด จากสมการแสดงให้เห็นว่าถ้าของเหลวมีค่าแรงตึงผิวตําจะทาํให้เกิด
ฟองอากาศง่ายขึน ซึงการเติม nucleating agent นนัจะเป็นการลดแรงตึงผิวทีผิวสัมผสัระหว่าง
อนุภาคของแข็งและของเหลว หรืออาจไปเกิดช่องวา่งระหวา่งผิวสัมผสัทาํให้สามารถเกิดฟองก๊าซ
ไดง่้ายขึน 
    ปัจจัยทางกายภาพทีมีผลต่อการเกิด nucleation ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความดนั ความชืนสัมพทัธ์ นอกจากนีความเรียบของผิว nucleating agent, ขนาด(พืนทีผิว)
ของ nucleating agent, ชนิดของ nucleating agent, ปริมาณของ nucleating agent ยงัมีผลอีกดว้ย 

    2) Bubble growth   เป็นขนัตอนการเติบโตของฟองก๊าซและ
เริมเกิดการเสถียร   โดยเมือความดนัของพอลิเมอร์ หลอมเหลวลดลงทาํให้โอกาสในการเกิดฟอง
ก๊าซขึนใหม่ในพอลิเมอร์หลอมเหลวลดลงก๊าซทีละลายอยูใ่นพอลิเมอร์หลอมเหลวจึงแพร่เขา้ไปใน
ฟอง ก๊าซให้ฟองเกิดการขยายตวั เริมแรกฟอง ก๊าซจะมีลกัษณะเป็นทรงกลมต่อมาจะถูกขยายตวั
เนืองจากผลต่างของความดนัระหว่างภายในและภายนอก cell ทีสมดุลความดนัภายในจะมากกว่า
ภายนอกฟองก๊าซผลต่างของความดนัทีสมดุลสามารถแสดงไดด้งันี  
 

P=                                                    ……… (2) 
 

    เมือ  คือ ค่าแรงตึงผิว และ R คือรัศมีของฟองก๊าซซึงค่า
ความแตกต่างของความดนัระหวา่งภายในและภายนอกก๊าซขนาดเล็กจะมีค่าสูงกวา่ฟองขนาดใหญ่   
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ทาํให้ฟองก๊าซขนาดเล็กมีแนวโน้มจะลดความแตกต่างของความดันโดยการขยายขนาดอย่าง
รวดเร็วทงัจากการไปรวมตวักบัฟองอืน และการแพร่ของก๊าซจากพอลิเมอร์ ระบบทีมีเซลล์ขนาด
เล็กจะมีการกระจายตวัของเซลล์ทีสมาํเสมอ เกิดได้เมือระบบมีแรงตึงผิวตาํ ทาํให้โฟมมีความ
เสถียร และมีความหนาแน่นสูง แต่ถา้ฟองยงัคงขยายจะทาํใหค้วามหนาแน่นลดลง 

    3) Bubble stabilization   เป็นขนัตอนทีฟองก๊าซทีเกิดขึนเกิด
ความเสถียร เป็นขนัตอนทีเฟสของพอลิเมอร์เปลียนสถานะกลายเป็นของแข็งผ่านกระบวนการ 
crosslink หรือการ cooling จนเยน็ตวัทาํใหมี้อุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิอ่อนตวัเพือป้องกนัการเกิดการ
ไหลของพอลิเมอร์ ทาํใหโ้ฟมกลายเป็นของแขง็คงรูปเกิดความเสถียร 

 

   2.1.6.3 Nucleating agent สาํหรับโฟม [21] 

   ขนัตอนแรกในการเกิดฟองก๊าซขึนในระบบของเหลว ถ้าฟองก๊าซที
เกิดขึนเป็นเนือเดียวกบัพอลิเมอร์หลอมเหลวอย่างสมบูรณ์จะเรียกวา่ self nucleation แต่ส่วนมาก
จาํเป็นตอ้งมีการเติมอนุภาคของแข็ง ขนาดเล็กเช่น talc หรือ silica ลงไปในระบบเพือทาํหนา้ทีเป็น 
nucleating agent เพือควบคุมขนาด และ การกระจายตวัของเซลล์ แต่ในกระบวนการทีไม่มีการเติม 
nucleating agent เฟสของพอลิเมอร์หลอมเหลวจะประกอบไปดว้ยฟองอากาศขนาดเล็กซึงจะเป็น
จุดทีฟองก๊าซสามารถโตต่อไปไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการเกิดฟองขึนใหม่  
   2.1.6.4 ขนาดของเซลล ์โฟม [22] 

           ขนาดและการกระจายตวัของเซลล์จะมีความแตกต่างกนัมากในโฟมต่าง
ชนิดกนั  
    1) สมบติัของเซลลโ์ฟมขนาดใหญ่ 

   - Modulus, Shock absorb และ Stiffness โดยขึนอยูก่บัความ
หนาของ cell wall  

   - การเกิดการโคง้งอในระหวา่งการอดั 

   - เป็นฉนวนความร้อนทีดีเนืองจากเซลล์ขนาดใหญ่จึงอาศยั
การพาความร้อนและการแผรั่งสีแทนการนาํความร้อน 

   - ความสามารถในการซึมผ่านขึนอยูก่บัแก๊สทีซึมผา่นผนงั
เซลลไ์ดอ้ยา่งอิสระ 

    2) สมบติัของเซลลโ์ฟมขนาดเล็ก 

   - มีความแขง็แรงมากกวา่ เนืองจากมีผนงัเซลลม์ากขึน 

   - ยดืออกไดม้ากขึน 
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   - เกิด defect ทีละนอ้ยระหวา่งการอดั 

   - เป็นฉนวนความร้อนทีดี 

   2.1.6.5 ความหนาแน่นของโฟม  

  เนืองจากความหนาแน่นสามารถใช้ระบุปริมาณสารสัมพนัธ์ของพอลิ
เมอร์และก๊าซรวมทงัความสมาํเสมอของโฟมทีเกิดซึงส่งผลต่อสมบติัได ้ในทางปฏิบติันนัควรผลิต
ให้โฟมมีความแตกต่างของความหนาแน่นในแต่ละบริเวณน้อยเพือให้สมบติัของโฟมทีไดมี้ความ
สมาํเสมอ สาํหรับโฟมทีมีความหนาแน่นทีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อ 

   - Modulus สาํหรับพอลิเมอร์ทีเป็นของแขง็ 

   - ความแขง็แรงในพอลิเมอร์ทีเป็นของแขง็ 

    - Yield at break ซึงขึนกบัชนิดของวสัดุและแปรผกผนักบั 
gas-bubbles flaw ซึงเป็นจุดทีทาํใหเ้กิดการแตกหกัได ้

    - Shock absorber ของทงัแบบ close cell และ open cell 

    - ความเสถียรของขนาดโฟมทางความร้อน ซึงความร้อนจะมี
ผลต่อเกิดการขยายตวัหดตวัของโฟม และมีผลมากต่อโฟมแบบ close cell และยงัขึนกบัการซึมผา่น
ของก๊าซทีผา่นผวิโฟมได ้

    - ความเป็นฉนวนความร้อน และฉนวนไฟฟ้า 
    - การซึมผา่น 

    - การดูดซบันาํ 
              2.1.6.6 อตัราส่วนระหวา่งเซลลเ์ปิดและเซลลปิ์ด เป็นตวัแปรทีส่งผลต่อ
สมบติัของโฟมอยา่งมาก โดยที 

    1) ปริมาณเซลลเ์ปิดมากจะส่งผลต่อ 

   - ความอ่อนนุ่ม ความยดืหยุน่ การรองรับนาํหนกั 

   - การกระเดง้กระดอนและการคืนตวั 

   - สมบติัเชิงกล 

   - การดูดกลืนเสียงและความเป็นฉนวน 

   - การนาํความร้อน 

   - การดูดซบันาํ 
   - การซึมผา่น 

    2) ปริมาณของเซลลปิ์ดมากจะส่งผลต่อ 
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   - การลอยตวั 

   - ความแขง็แกร่งและความแขง็แรง 

   - Compressive set, creep, hysteresis 

   - ความเป็นฉนวนทางความร้อน 

              - การหดตวัระหวา่งกระบวนการขึนรูปโฟม 

           ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดปริมาณอตัราส่วนของเซลล์ทงั 2 ชนิด
ใหมี้ปริมาณทีเหมาะสมเพือใหโ้ฟมมีสมบติัทีตอ้งการ 

 
  2.1.7 Blowing agent หรือ Foaming agent [20]  
  สารทาํให้เกิดฟอง หรือ ทีมกัเรียกกนัวา่ foaming agent  หรือ blowing Agents คือสาร
ทีทาํให้พลาสติกมีโครงสร้างแบบโฟม   โดย foaming agent  หรือ blowing Agents นนัสามารถ
เป็นไดท้งัก๊าซหรือสารเคมีทีจะเกิดการสลายตวัในพอลิเมอร์หลอมเหลวระหวา่งกระบวนการผลิต   
โดยการทีเกิดจากสารทาํให้เกิดฟองทงั 2 แบบ จะกระจายตวัเป็นเนือเดียวกนักบัพอลิเมอร์หลอม
เหลวภายใตค้วามดนัในกระบวนการผลิต   เมือความดนัของกระบวนการลดลงก๊าซจะเกิดการ
ขยายตวั   ทาํให้เกิดโครงสร้างแบบเซลล์ขึนในพลาสติก   โดยปกติจะสามารถแบ่ง foaming agent  
หรือ blowing Agents ไดอ้อกเป็น 2 แบบ คือ Physical foaming agents และ Chemical foaming 

agents [12] 

  2.1.7.1 Chemical foaming agents (CFAs)  

  Chemical foaming agents คือสารประกอบทีเกิดปฏิกิริยาเคมีเนืองจาก
อิทธิพลของความร้อนแลว้ปลดปล่อยก๊าซออกมา ทงันีเนืองจากการเกิดปฏิกิริยาการสลายตวัทาง
ความร้อน (Thermal decomposition)   การเกิดปฏิกิริยากบั CFAs ดว้ยกนัเองหรือเกิดปฏิกิริยากบั
สารประกอบอืนๆ   CFAs ทีใชก้นัส่วนมากจะอยูใ่นรูปของแขง็   โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

   1) Exothermic chemical foaming agents เป็น CFAs ทีจะ
คายความร้อนออกมาระหวา่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

   2) Endothermic chemical foaming agents เป็น CFAs ทีจะ
ดูดความร้อนเขา้ไปใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  โดย Chemical foaming agent ทงั 2 ประเภท สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

แบบ ดงันี 
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    - สารประกอบทีเกิดก๊าซเป็นผลิตภัณฑ์เนืองจากการ
เกิดปฏิกิริยาการสลายตวัทางความร้อนทีผนักลบัได้ โดยสารเร่งการเกิดโฟมทางเคมีประเภทนี
ไดแ้ก่ สารประกอบพวก Ammonium salts ของกรดอนินทรียแ์ละกรดอินทรีย์ และสารประกอบ
ของ Bicarbonate หรือ Carbonate ของโลหะหมู่ I และII โดยมีการสลายตวัตามสมการ 

 

AB C + G                                                       ……… (3) 
 

    โดยที G คือ ก๊าซผลิตภณัฑ์จากการสลายตวัทางความร้อน 
แต่เนืองจากเป็นปฏิกิริยาทีผนักลบัไดจึ้งอาจทาํใหป้ริมาณก๊าซลดลงและเกิดการหดตวัของวสัดุได ้
    - สารประกอบทีเกิดก๊าซเป็นผลิตภัณฑ์เนืองจากการ
เกิดปฏิกิริยาการสลายตวั ทางความร้อนทีผนักลบัไม่ได ้เช่น สารประกอบของ aromatic, aliphatic-

aromatic, aliphatic-azo, diazo, diazoamide ฯลฯ   ซึงจะเกิดการ สลายตวัทีอุณหภูมิค่าหนึงๆ ขึนอยู่
กบัชนิดของสารเร่งการเกิดโฟมทางเคมีชนิดนนัๆ  โดยมีสลายตวัตามสมการ  

 

AB C + G                                                     ……… (4) 
 

 ส่วนมากก๊าซ ทีไดจ้ะเป็น N2, CO2, NH3   มกัจะเกิดปฏิกิริยาเป็นไปตามจลนศาสตร์อนัดบัหนึง
แบบผนักลบัไม่ได ้

    - สารเ ร่งการเ กิดโฟมทีอยู่ ในรูปของสารผสม  ซึงจะ
ปลดปล่อยก๊าซออกมา  เนืองจากปฏิกิริยาเคมีของแต่ละองคป์ระกอบ และเกิดก๊าซขึน ตามสมการ  
 

A + B AB + G                                              ……… (5) 
 
 สารทาํให้เกิดฟอง มกัถูกนาํไปใช้ในพลาสติกดว้ยวตัถุประสงค์เพือลด
ความหนาแน่น หรือความแขง็ ตลอดจนนาํหนกัเพือประหยดัตน้ทุนวตัถุดิบดว้ย  สารทาํให้เกิดฟอง
นี  เป็นสารเคมีทีสามารถผสมเขา้ไปในพลาสติกเพือก่อเป็นรูปโครงสร้างแบบรังผึงโดยผ่านการ
ปล่อยแก๊สในระหวา่งกระบวนการผลิต   โดยการผลิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิดฟอง สามารถทาํได้
หลายวธีิ เช่น การอดัขึนรูป calendering และการฉีดแม่พิมพ ์ 
ประโยชน์ของสารทาํใหเ้กิดฟอง (Foaming agent or Blowing Agent) 

  - ลดนาํหนกัของผลิตภณัฑ ์
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  - ลดตน้ทุนการผลิต 

  - ใชว้ตัถุดิบลดลง 

  - ยกระดบัคุณสมบติัทางกายภาพ 

  - เพิมอตัราส่วน ความแขง็แรงต่อนาํหนกั 

  - ผลิตภณัฑที์ไดมี้สมบติัเป็นฉนวนความร้อนทีดีขึน 

 

   2.1.7.2 Hydrocerol HK 40B [23] 

  Hydrocerol HK 40B หรือชือทางเคมีคือ 1,2,3-Propanetricarboxylic acid   

เป็น Additive Masterbatch ของ foaming agent   มีลกัษณะเป็นเมด็กลม แบน สีขาว   ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร   หนาประมาณ 1-1.3 มิลลิเมตร   มีอุณหภูมิการหลอมเหลวอยูที่
ประมาณ 154oC - 159oC   และมีอุณหภูมิการสลายตวัอยูที่ประมาณ 220oC - 230oC   245oC   และ
เมือเกิดการสลายตวัจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา   มกันาํไปใช้กบัใช้กบั 
Thermoplastic หรือ resin ต่างๆ เช่น พอลิคาร์บอเนต, พอลิเอไมด์, ไนลอน และPET   เพือลด
นาํหนกัของชินงาน เพิมประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการผลิต และไดชิ้นงานทีแขง็   โดยสูตรโครงสร้าง
ของ Hydrocerol HK 40B เป็นไปดงัภาพที 11     
   

 
 

ภาพที 11 แสดงสูตรโครงสร้างของ Hydrocerol HK 40B [23] 
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   2.1.7.3 5-Phenyl-1H-tetrazoles [24, 25 ]  
 

 
 

ภาพที 12 แสดงสูตรโครงสร้างของ 5-Phenyl-1H-tetrazoles [25] 

 
   - สูตรทางเคมี: C7 H6N4 

   - นาํหนกัโมเลกุล: 146.15 

   - ลกัษณะทางกายภาพ: ผงสีขาว 
   - การปลดปล่อยแก๊สหลงัจากการสลายตวั: 180 ml/g 

           5-Phenyl-1H-tetrazoles โดยทวัไปจะมีลกัษณะเป็นผลึกเล็กๆหรือผง   มีสี
ขาว   มีกลินฉุนเล็กน้อย   สามารถละลายในนําและแอลกอฮอล์ได้   อุณหภูมิหลอมเหลวอยู่ที
ประมาณ 156 oC   โดยทวัไปจะมีอุณหภูมิการสลายตวัที 234oC - 245oC   และเมือเกิดการสลายตวั
จะปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมา   เป็นสารอนุพนัธ์ทีมกัใช้งานทางดา้นทีเกียวขอ้งกบัชีววิทยา 
เ ช่ น  ต้า นไว รัส  ต้านแบค ที เ รี ย  รั กษ าว ัณ โรค    และใช้ เ ป็นตัว เ ร่ งป ฏิ กิ ริ ย า ในกา ร
สังเคราะห์ phosphonates    
   5-Phenyl-1H-tetrazoles จดัเป็นสารประกอบจาํพวก organic heterocyclic   
ซึงประกอบดว้ยวงเบนซีนและวงแหวนห้าเหลียมทีมีตออะตอมของ N อยู ่4 อะตอมและ C อีก 1 

อะตอม   จดัเป็นสารจาํพวก tetrazole มกัถูกใชเ้ป็นสารทาํให้เกิดฟองในพลาสติกทีกระบวนการขึน
รูปจาํเป็นตอ้งใชอุ้ณหภูมิทีสูงจาํพวก polycarbonate (PC), polyamides, fluoro plastics, polyesters, 

polyphenylene oxides, nylons และ PET                 
 

2.2 งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 จากงานวิจยัของ Mubarak A. และคณะ [26] ทีทาํการศึกษาผลของสารประสานที
แตกต่างกนั 5 ชนิด ไดแ้ก่ γ - aminopropyl trimethoxy silane(Z-6011), N- (β- aminoethyl)- γ 
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aminopropyl trimethoxy silane (Z-6020), γ - methacrylate propyl trimethoxy silane (Z-6030),  3 - 

glycidoxypropyl trimethoxy silane (Z-6040) และ vinyl trimethoxy silane (Q9-6300) ทีมีต่อ
คุณสมบติัเชิงกล และโครงสร้างของคอมโพสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบั jute   ซึงไดท้าํการ
ปรับปรุงพืนผิว ของ jute fiber โดยใชส้ารประสาน ทีมีหมู่ function ทีต่างกนั  แลว้ดูการปรับปรุง
การยึดเกาะระหวา่งพืนผิวของ jute fiber กบั พอลิคาร์บอเนต   โดยวสัดุคอมพอสิตระหวา่งพอลิ
คาร์บอเนตกบั jute  นนัจะถูกเตรียมโดยใชว้ิธี compression molding   จากนนันาํไปทดสอบดว้ยวิธี
ต่างๆ ไดแ้ก่ XPS, FTIR, ESEM, DSC, dynamic mechanical analysis (DMA) และทดสอบสมบติั
เชิงกล   จากการทดลองพบวา่ไซเลน ชนิด Z-6011 สามารถปรับปรุงพืนผิวไดดี้ทีสุด   เนืองจากได้
แสดงให้เห็นถึงความเขา้กนัไดร้ะหว่างเส้นใยกบัพอลิคาร์บอเนตไดดี้ ผลจากการทดสอบสมบติั
เชิงกลก็มีค่ามากทีสุดเมือเทียบกบัการใช้สารประสานตวัอืนๆ  จากผลของการทดสอบโดยใช้
เทคนิค XPS และ FTIR นนั แสดงใหเ้ห็นวา่สารประสานเป็นส่วนสําคญัทีทาํให้เกิด พนัธะระหวา่ง
พืนผิวของ jute fiber กบั พอลิคาร์บอเนต   โดยเทคนิค DSC ยงับ่งชีวา่ Tm จะเพิมขึนในกรณีของ 
fiber ทีปรับปรุงผิวดว้ยสารประสาน ซึง Z-6011 กบั Z-6020 นนัมีการเพิมขึนของ Tm สูงกวา่เมือ
เทียบกบัการใช้สารประสานตวัอืนๆ   และจากการเปรียบเทียบเส้นใย ทีปรับปรุงผิวด้วยสาร
ประสานชนิด Z-6011 และไม่ได้ปรับปรุงพืนผิวด้วยสารประสาน  พบว่าเส้นใยทีได้รับการ
ปรับปรุงพืนผวิดว้ยสารประสาน ค่า Storage และ loss moduli mechanical properties จะเพิมขึน  

 

 จากงานวิจยัของ P. Threepopnatkul และคณะ [27] ไดท้าํการศึกษาเกียวกบัอิทธิพล
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารประสาน 2 ชนิด  ไดแ้ก่ -aminopropyl trimethoxy silane (Z-

6011) และ -methacryloxy propyl trimethoxy silane (Z-6030)  ทีมีต่อการปรับปรุงพืนผิวของใน
คอมโพสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัเส้นใยสับปะรด   จากการทดลองพบวา่สมบติัเชิงกลของคอม
โพสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัเส้นใยสับปะรดมีค่าเพิมขึน  และยงัพบวา่ค่า Young’s modulus 
และค่า tensile strength มีค่าสูงขึนเมือมีการเพิมปริมาณของเส้นใยสับปะรดทีผ่านการปรับปรุง
พืนผิวแลว้   แต่ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้ค่า elongation at break และ impact strength มีค่าลดลง 
โดยคอมโพสิตทีเส้นใยผา่นการปรับปรุงพืนผิวดว้ยสารประสาน ชนิด Z-6011   จะมีค่า tensile 

strength และ impact strength สูงทีสุดเมือเทียบกบัการปรับปรุงโดยใช้สารชนิดอืน  สาเหตุก็
เนืองมาจากโครงสร้างของเส้นใยทีสามารถยึดเกาะกบัพอลิคาร์บอเนตไดดี้กว่าการปรับปรุงพืนผิว
ดว้ยสารชนิดอืน ซึงสามารถดูไดจ้าก SEM micrograph ดงัแสดงในภาพที 9
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ภาพที 13 แสดง SEM micrograph ของ (a) NaOH treated, (b) Z-6011 treated and (c) Z-6030 

treated PALF/PC composites [16] 

 
 M. Abdelmouleh และคณะ [28] ไดศึ้กษาการปรับปรุงเส้นใยเซลลูโลส โดยใชส้ารคู่
ควบไซเลนทีมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆกัน ได้แก่ γ–Methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS)  γ–
Aminoproyltriethoxysilane ( APS)  Hexadecyltrimethoxysilane ( HDS)  และ  γ–Mercaptopropyl 

trimethoxylsilane  (MRPS) ในตวักลางเอทานอล/นาํ ให้ความร้อนและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของเส้นใย
ทีมีการปรับปรุงดว้ยเทคนิค diffuse reflectance infrared spectroscopy (DRIFT) พบวา่มีการเกิดขึน
ของพนัธะ Si–O–Cellulose และ Si–O–Si บนพืนผิวของเซลลูโลส และยืนยนัสมบติัทีผิวหนา้ของ
ดว้ยการวดัมุมสัมผสั และวเิคราะห์ดว้ยแก๊สโครมาโตกราฟีพบวา่เกิดพนัธะอยา่งต่อเนืองทงักบัเส้น
ใยและเมทริกซ์พอลิเมอร์ 

  

 Zita Dominkovics และคณะ [29] ไดท้าํการศึกษาผลของการปรับปรุงพืนผิวของผงไม้
ทีถูกใชใ้นการเสริมแรง polypropylene composite   ซึงไดท้าํการปรับปรุงพืนผิวของผงไมโ้ดยการ
ใหเ้กิดปฏิกิริยา benzylation กบัตวัโครงสร้างทีเป็นเซลลูโลส   ทาํใหเ้กิดการแทนทีของหมู่ benzene 

ring (aromatic ring) ณ หมู่ hydroxyl ของเซลลูโลสในผงไม้   จากนันก็จะนาํไปผสมกับ 

polypropylene ขึนรูปเป็น composites และนาํไปผา่นการทดสอบเพือพิสูจน์เอกลกัษณ์ต่างๆ   จาก
ผลการศึกษาพบวา่   อนุภาคของผงไมซึ้งไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผิว   จะมีส่วนทีไม่เกิดการยึดติด
กบัเมตริกซ์จะก่อตวัเป็นช่องวา่งเล็กๆ เกิดขึนซึงนาํไปสู่การลดลงของความ stiffness ในโครงสร้าง
ของคอมโพสิต   ซึงช่องวา่งเล็กๆทีเกิดขึนอาจรวมตวัเกิดเป็นช่องวา่งทีใหญ่ขึนและนาํไปสู่การเกิด
รอยแตกอย่างรวดเร็ว   ซึงเป็นผลให้เกิดการลดลงของค่า strength และอาจเกิดการแตกหักของ
ชินงานได ้
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 D. Rodrigue และคณะ [30] ไดท้าํการศึกษาผลของปริมาณเส้นใยไมที้มีต่อสมบติั
เชิงกลของวสัดุโฟมคอมพอสิต HDPE/PP   โดยทาํการทดสอบสมบติั Tensile, flexural และ torsion 

ซึงจากการศึกษาพบวา่   Specific flexural complex modulus ของวสัดุโฟมคอมพอสิตมีค่าเพิมขึน
เมือมีการเพิมปริมาณของเส้นใยไมล้งในคอมพอสิต   ส่วนค่า Specific tensile modulus ของวสัดุ
โฟมคอมพอสิตก็มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัค่า Specific flexural complex modulus   ทงันีก็
เนืองมาจากเฟสของเส้นใยไมที้มีความ stiff มากกวา่พอลิเมอร์เมตริกซ์นนัเอง   นอกจากนีปริมาณ
เส้นใยไมที้เพิมขึนยงัส่งผลใหค้่า specific shear complex modulus มีค่าเพิมขึนดว้ย   แต่การเพมิ
ปริมาณเส้นใยไมใ้นคอมพอสิตกลบัส่งผลใหค้่า elongation at break ของวสัดุโฟมคอมพอสิตมีค่า
ลดตาํลง    
 
 Cheng Xiong และคณะ [31] ได้ทาํการศึกษาวสัดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง/ผงขีเลือยไม ้ (HDPE/WF) เตรียมจากเครืองอดัรีดแบบเกลียวหนอนคู่ โดยการศึกษา
อิทธิพลของผงขีเลือยไม ้สารคู่ควบไซเลน 4 ชนิดไดแ้ก่ vinyltrimethoxysilane (vinyl silane), γ–
aminopropyltriethoxysilane (amino silane), γ–glycid oxypropyltrimethoxysilane (epoxy silane) 
และ γ–ethacryloxypropyltrimethoxysilane (allyl ester silane)นอกจากนียงัมีสารเสริมสภาพเขา้กนั
ได ้ในปริมาณต่างๆกนั ทีมีต่อสมบติัของวสัดุเสริมองคป์ระกอบผงขีเลือยไม/้       พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง ไดเ้ก่ สมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน สมบติัการไหลของพอลิเมอร์ หลอมเหลว 
และโครงสร้างเชิงจุลภาค ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทงัสารคู่ควบไซเลน และพอลิเมอร์เสริม
สภาพเขา้กนัได ้สามารถช่วยเพิมการยึดติดทีส่วนต่อประสานระหวา่งผงขีเลือยไมแ้ละพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง และช่วยเพิมสมบติัของวสัดุเชิงประกอบผงขีเลือยไม/้พอลิเอทิลีนความหนาแน่น
สูง เมือพิจารณาสารคู่ควบไซเลนทงั 4 ชนิดพบวา่ เมือใช ้ อิพอกซีไซเลนในวสัดุเสริมองคป์ระกอบ
ทาํให้มีสมบติัเชิงกลดีทีสุด เนืองจากวงแหวนออกซิเลนมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนไดดี้
ทีสุดทาํใหเ้กิดแรงยดึเหนียวทีแขง็แรงกวา่สารคู่ควบอืนๆ รองลงมาคืออะมิโนไซเลน สําหรับหมู่ไว
นิลในไวนิลไซเลนเนืองจากมีสายโซ่ทีสันกว่าจึงทาํให้ยึดติดไดดี้กว่าอลัลิลเอสเทอร์ไซเลน จาก
การศึกษาความตา้นแรงดึงของวสัดุเชิงประกอบ พบว่ามีความต้านแรงดึงสูง (ความตา้นแรงดึง
เท่ากบั 51.03 เมกกะปาสคาล) และจากการศึกษาสมบติัทางความร้อน อุณหภูมิโก่งตวัดว้ยความ
ร้อนมีค่าเพิมขึน และความหนืดของวสัดุเชิงประกอบเพิมมากขึนเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไม ้
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 Andrzej K. Bledzki และคณะ [32] ไดท้าํการศึกษาถึงผลของชนิดของ Chemical 

foaming agent และผลของสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อสมบติัเชิงกลของ wood fibre–PP microfoamed 

composites ขึนรูปดว้ยกระบวนการ injection molding   ซึงจากการศึกษาพบวา่ Chemical foaming 

agent ทีเกิดปฏิกิริยาการสลายตวัแบบคายความร้อน   จะทาํใหไ้ดค้อมพอสิตทีมีความหนาแน่นนอ้ย
ทีสุดเมือเทียบกบัการใช ้chemical foaming agent ชนิดดูดความร้อน และชนิดทีทงัดูดและคายความ
ร้อน   โดยชนิดของ chemical foaming agent ทีแตกต่างกนัจะส่งผลให้ไดโ้ครงสร้างของเซลล์โฟ
มรวมถึงการกระจายตวัทีแตกต่างกนัด้วย   ในขณะทีค่า strength ของวสัดุทงั specific tensile 

strength และ specific flexural strength ของโฟมคอมพอสิตทีไดมี้ค่าแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย
เท่านนั 

 
 Rajlakshmi Nayak และคณะ [33] ไดท้าํการศึกษาผลของการนาํความร้อนของคอมโพ
สิตอีพอกซีทีถูกเสริมแรงดว้ยอนุภาค  โดยใชว้ธีิการคาํนวณและวธีิการทดสอบ   ในงานวิจยันีไดน้าํ
เทคนิค finite element method (FEM) มาใชใ้นการหาค่าการนาํความร้อนของคอมโพสิตอีพอกซีที
ถูกเสริมแรงดว้ยผงขีเลือยไมส้น และนาํผลทีไดนี้มาเปรียบเทียบกนักบัผลทีไดม้าจากการทดสอบ
โดยการใชว้ธีิ heat flow meter test โดยคอมโพสิตอีพอกซีทีถูกเสริมแรงดว้ยผงขีเลือยไมส้นนีจะถูก
สร้างขึนโดยวิธี layup ดว้ยมือ และจากการทดลองพบวา่ผงขีเลือยไมส้นจะไปลดความสามารถใน
การนาํความร้อนของอีพอกซีเรซิน และจะช่วยเพิมความสามารถในการเป็นฉนวนกนัความร้อน
ของอีพอกซี   โดยเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งไป 6.5 vol.% จะไปลดการความสามารถในการนาํ
ความร้อนของอีพอกซีลง 19.8% และเมือเพิมปริมาณของผงขีเลือยไมส้นเป็น 36% ความสามารถ
ในการนาํความร้อนของอีพอกซีจะลดลง 57.3% ซึงผลการทดลองทีไดจ้ากวิธี FEM มีค่าสอดคลอ้ง
กนักบัผลการทดสอบโดยการใชว้ธีิ heat flow meter test 
 

 จากงานวิจยัของ W. Yamsaengsung และ N. Sombatsompop [34] ไดศึ้กษาถึงอิทธิพล
ของสารทาํให้เกิดฟอง(chemical blowing agent) ทีมีต่อโครงสร้างและสมบติัเชิงกลของโฟม 
EPDM   และค่า peel strength รวมถึงสมบติัการนาํความร้อนของลามิเนตของผงขีเลือยไม/้ยาง
ธรรมชาติ(NR) คอมโพสิต และยางเอทิลีน-โพรพิลีน ไดอีน(EPDM)โฟม   โดยลามิเนตของผงขี
เลือยไม/้ยางธรรมชาติ(NR) คอมโพสิต และยางเอทิลีน-โพรพิลีน ไดอีน(EPDM)โฟม จะถูกเตรียม
ดว้ยวิธี compression molding โดยใช้ 4,4’oxybis(benzenesulfonylhydrazide) (OBSH) blowing 

agent ทีแตกต่างกนั 2 ชนิด คือ OBSH บริสุทธิและ OBSH ทีมีเอทิลีน-โพรพิลีนอยู(่EPR-b-OBSH) 
โดยผลของความเขม้ขน้ของ OBSH ต่อโครงสร้างเซลล์และสมบติัเชิงกลของโฟม EPDM ลามิเนต
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จะถูกทดสอบ และจากงานวิจยันีทาํให้ทราบว่า EPR-b-OBSH จะทาํให้โฟม EPDM มีจาํนวน
โครงสร้างของเซลล์ทีมากกว่า การกระจายตวัของเซลล์ดีกวา่และเป็นแบบแผนมากกวา่   และมี
จาํนวนรูพรุนทีมากกว่า อย่างไรก็ตาม EPDM ทีมี EPR-b-OBSH มีคุณสมบติัการคืนกลบัของ 
elastic แต่มีความตา้นทานต่อการซึมผ่านของนาํทีพืนผิวของโฟมทีดีกว่า OBSH ส่วนค่า peel 

strength นนัมีค่าเพิมขึนเมือใส่ blowing agent ทงัสองชนิดลงไปในช่วงแรก เนืองจาก blowing 

agent ทีใส่เขา้ไปจะไปช่วยเพิมการยึดติดกนัทีพืนผิวของยางทงัสองชนิด ซึงจะช่วยเพิมระดบัการ
เกียวพนักนัของโมเลกุลทีบริเวณพืนผิวนี แต่เมือเพิมปริมาณ blowing agent จนถึง 3 phr ค่า peel 

strength จะมีค่าลดลงเรือยๆ นอกจากนีในแง่ของความสามารถในการนาํความร้อนนันการใส่ 
blowing agent ทงัสองชนิดลงไปจะทาํให้ความสามารถในการนาํความร้อนของ EPDM แย่ลง
เนืองจากโครงสร้างความเป็นรูพรุนทีเกิดขึนจากการใช ้blowing agent 

   

 จาก patent ของ Frank N. Liberti และคณะ [35] ไดเ้ปิดเผยถึงขอ้มูลของการขึนรูป 
Polycarbonate Resin Foam โดยมีการใชส้ารประกอบ epoxy ผสมลงในพอลิคาร์บอเนต  ซึงมี
จุดประสงคเ์พือลดหรือกาํจดัความชืนในกระบวนการขึนรูปโฟมจากพอลิคาร์บอเนต  เนืองจากใน
กระบวนการขึนรูปโฟมจากพอลิคาร์บอเนตมกัประสบปัญหาในเรืองของความชืน  ซึงเป็นตวัที
ส่งผลใหชิ้นงานจากโฟมพอลิคาร์บอเนตมีสมบติัเชิงกลทีตาํลง   โดยในการทดลองมีการใช ้epoxy 

ทีผา่นการทาํ functionalized แลว้ ในปริมาณ 0.2% - 1.0%โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   โดยใน
การทดลองยงัมีการใส่เส้นใยแกว้เพือช่วยในการปรับปรุงสมบติัเชิงกลอีกดว้ย   นอกจากนีผูว้ิจยัได้
อธิบายถึง blowing agent ทีเป็นของแข็งไวว้า่   เมือ blowing agent  เกิดการสลายตวัจะตอ้งมีการ
ปลดปล่อยก๊าซจาํพวก ammonium หรือ azo ออกมา ซึงได้ยกตวัอย่างไว  ้เช่น ammonium 

bicarbonate, diazoaminotoluene, azodicarbonamide   แต่ในการทดลองนีจะใช ้5-phenyl tetrazole 

เป็น blowing agent ซึงจะทาํการผสมในระหว่างกระบวนการฉีดขึนรูป   จากการทดลองพบว่า
ปริมาณความชืนของพอลิคาร์บอเนตถูกลดลงจนเหลือเพียงประมาณ 0.02%โดยนาํหนัก   และ
ปริมาณ epoxy ทีเพิมขึนยงัมีส่วนช่วยใหค้่า Izod impact strength มีค่าเพิมขึนดว้ย 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

 งานวจิยันีตอ้งการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   จึง
ไดน้าํเอาสารคู่ควบไซเลนเขา้มาช่วยในการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไม ้  โดยทาํการศึกษาผล
ของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีผลต่อสมบติัต่างๆ ของคอมพอสิต   นอกจากนียงัศึกษา
ผลของปริมาณผงขีเลือยไม ้  และผลของการใช้สารทาํให้เกิดฟองในการขึนรูปเป็นวสัดุโฟมคอม
พอสิตอีกดว้ย   โดยแบ่งงานวจิยัออกเป็น 3 ส่วนดงันี 

 1. ส่วนแรกจะเป็นการเลือกไซเลนเพือใชใ้นการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขี
เลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   โดยทาํการปรับเปลียนชนิดและปริมาณของไซเลนทีใชก้บัวสัดุคอม
พอสิต   แล้วตรวจสอบผลจากการทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน และสัณฐานวิทยา   
เพือทีจะสามารถเลือกชนิดและปริมาณของไซเลนทีเหมาะสมกบัการขึนรูปวสัดุคอมพอสิตระหวา่ง
พอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมไ้ด ้   
 2. ส่วนทีสองจะเป็นการเลือกใช้ปริมาณผงขีเลือยไมที้ทาํให้สามารถขึนรูปวสัดุคอม
พอสิตทีมีสมบติัในด้านต่างๆ ดีทีสุด   โดยทาํการปรับเปลียนปริมาณการใช้ผงขีเลือยไม ้  แล้ว
ตรวจสอบผลจากการทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน และสัณฐานวทิยา 

 3. ส่วนสุดทา้ยจะเป็นการเลือกสารทาํให้เกิดฟองเพือใชใ้นการขึนรูปวสัดุโฟมคอมพอ
สิตระหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   โดยทาํการปรับเปลียนชนิดและปริมาณของสารทาํให้
เกิดฟองทีใชก้บัวสัดุคอมพอสิต   แลว้ตรวจสอบผลจากการทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางความ
ร้อน และสัณฐานวิทยา   เพือทีจะสามารถเลือกชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิดฟองทีเหมาะสม
กบัการขึนรูปเป็นวสัดุโฟมคอมพอสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมไ้ด ้   

 
3.1 วสัดุและสารเคมีทใีช้ในในงานวจัิย 

 3.1.1 ผงขีเลือยไม ้(Sawdust) จากบริษทั วี พี วูด้ จาํกดั นาํมาคดัแยกขนาดโดยผงขี
เลือยไมที้ใชใ้นงานวจิยัมีขนาด 100-150 ไมครอน 
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ภาพที 14 ผงขีเลือยไม ้
 

 3.1.2 พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC) ชือทางการคา้คือ Lupilon เกรด MB2215R 

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั ไทยพอลิคาร์บอเนต, ประเทศไทย 

 

 
 

ภาพที 15 พอลิคาร์บอเนตเกรด MB2215R 

 

ตารางที 3 แสดงคุณสมบติัของพลาสติกพอลิคาร์บอเนต  

Properties Value Test method 

Density 1.13 g/cm3 ISO 1183 

Melt Volume-Flow Rate 4-8 g/10 min ISO 1133 

Tensile strength 52.0 MPa ISO 572-2 

Tensile modulus 2,400 MPa ISO 572-2 
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Flexural strength 82.0 MPa ISO 178 

Flexural modulus 2,500 MPa ISO 178 

Charpy notched impact strength (1/4" 

thick specimen) 
80 kJ/m2 ISO 179 

Drying Temperature (4-8 hr) 80-90  ◌ํC - 

Processing temperature (injection 

molding) 

210-270  ◌ํC - 

 

 3.1.3 สารคู่ควบไซเลนชนิด γ-aminopropyl trimethoxysilane (Z-6011) จากบริษทั 
Sigma-Aldrich 

 

 
 

ภาพที 16 แสดงสูตรโครงสร้างของสารคู่ควบไซเลนชนิด γ-aminopropyl trimethoxysilane 

 

3.1.4 สารคู่ควบไซเลนชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (TMS) 

จากบริษทั Sigma-Aldrich 

 

 
 

ภาพที 17 แสดงสูตรโครงสร้างของสารคู่ควบไซเลนชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) 

diethylenetriamine 

 

 3.1.5 โซเดียมไฮดรอกไซด ์จากบริษทั Ajax Finechem, Australia 

 3.1.6 กรดแอซิติก จากบริษทั Union Intraco, ประเทศไทย 

 3.1.7 Laventin (wetting agent) จากบริษทั BASF SE Ludwigshafen, Germany 
 3.1.8 สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B จากบริษทั คลาเรียนท ์เคมิคอลซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  
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ภาพที 18 สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B 

 
 3.1.9 สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole จากบริษทั Sigma-Aldrich 

 

 
 

ภาพที 19 สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole 

 

 3.1.10 Deionized water จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 3.1.11 Diisononyl phthalate ใชเ้ป็นพลาสติกไซเซอร์ จากบริษทั Sigma-Aldrich 

 

3.2 เครืองมือทใีช้ในการดําเนินงานวจัิย 

 3.2.1 เครือง Twin screw extruder ของบริษทั Enmach CO., LTD 

 3.2.2 เครือง Injection molding ของบริษทั Elite Precision Machinery รุ่น E80A 

 3.2.3 เครือง Compression molding ของบริษทั Labtech Engineering รุ่น LP-S-50   

 3.2.4 เครืองผสมความเร็วสูง (High Speed Internal Mixer) บริษทั เอน็แมช จาํกดั 

 3.2.5 เครือง Universal testing Machine ของบริษทั ชิมาสุ รุ่น Autograph AG-I 
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3.2.6 เครืองทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก (Instrumented Impact Tester) Zwick 

3.2.7 เครืองทดสอบ Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) ของบริษทั 

Bruker Optic รุ่น Vertex70 

3.2.8 เครือง Scanning Electron Microscope (SEM) ของบริษทั CamScan รุ่น MX 2000 

3.2.9 เครือง Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) ของบริษทั PERKIN ELMER รุ่น 
TGA 7HT 

3.2.10 เครือง Hot Disk Constant Analyzer รุ่น TPS2500 Hot disk AB  

 

3.3 วธีิการดําเนินงานวจัิย 
ตารางที 4 แสดงองคป์ระกอบของสารเคมีทีใชใ้นการปรับปรุงพืนผิวผงขีเลือยไมแ้ละใชใ้นการขึน
รูปวสัดุคอมพอสิต 

 

ระบบการ
ทดลอง 

ความเข้มข้นของสารเคมีทใีช้ 

ผงขี
เลือย
ไม ้

(w/w) 

โซเดียม
ไฮ 

ดรอก
ไซด์

(w/w) 

γ -

Aminopropyl 

trimethoxy 

silane 

(w/w) 

N-(3-

Trimethoxysilyl 

propyl) 

diethylenetriamine 

(w/w) 

Hydrocerol 
HK 40B 

(phr) 

5-

Phenyl-

1H-

Tetrazole 

(phr) 

Neat PC - - - - - - 

PC/W-

Untreated 
10 - - - - - 

PC/W-

NaOH 
10 4.0 - - - - 

PC/W-

Z6011 1.0 
10 - 1.0 - - - 

PC/W-

TMS0.5 
10 - - 0.5 - - 

PC/W-

TMS1.0 
10  - 1.0 - - 

PC/W- 10 -  1.5 - - 
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TMS1.5 

PC/W-

TMS2.0 
10 - - 2.0 - - 

PC/W20-

TMS0.5 
20 - - 0.5 - - 

PC/W30-

TMS0.5 
30 - - 0.5 - - 

PC/W-H0.5 10 - - 0.5 0.5 - 

PC/W-H1.0 10 - - 0.5 1.0 - 

PC/W-H1.5 10 - - 0.5 1.5 - 

PC/W-H2.0 10 - - 0.5 2.0 - 

PC/W-P0.5 10 - - 0.5 - 0.5 

PC/W-P1.0 10 - - 0.5 - 1.0 

PC/W-P1.5 10 - - 0.5 - 1.5 

PC/W-P2.0 10 - - 0.5 - 2.0 

 

 
 

ภาพที 20 เครืองคดัแยกขนาด (Sieve Shaker) 
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 3.3.1 การคดัเลือกขนาดผงขีเลือยไม ้

 ทาํการคดัเลือกขนาดของผงขีเลือยไมก่้อนการนาํมาใช ้  โดยนาํผงขีเลือยไมใ้ส่ใน
ตะแกรง sieve และเครือง sieve ดงัภาพที 20   เพือใหผ้งไมที้ใชมี้ขนาดใกลเ้คียงกนั   โดยขนาดของ
ผงขีเลือยไมที้ตอ้งการมีขนาดอยูใ่นช่วง 100 ถึง 150 ไมโครเมตร 

 

 3.3.2 การปรับปรุงผิวผงขีเลือยไมโ้ดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Caustic soda)

 หลงัจากทาํการคดัเลือกขนาดของผงขีเลือยไมแ้ลว้   ก็จะนาํผงขีเลือยไมที้ไดม้าทาํการ
ลา้งดว้ยนาํสะอาด   โดยการให้ความร้อนแก่นาํสะอาดดว้ย thermostat จนนาํสะอาดมีอุณหภูมิถึง 
50 °C  นาํผงขีเลือยไมแ้ช่ทิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที   เพือลา้งพวกสิงสกปรกออกไป   ในขณะรอเวลา
ลา้งผงขีเลือยไม ้  ให้ทาํการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์   โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
4% o.w.f. และ laventin 1% o.w.f. เติมนาํลงไปในอตัราส่วน 1:25 เมือเทียบกบันาํหนกัของผงขี
เลือยไม ้ จากนนัให้เทนาํทีใช้ลา้งผงขีเลือยไมอ้อกแลว้ทาํการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขา้ไปแทน   ทาํการให้ความร้อนดว้ย thermostat ณ อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 30 นาที   ทาํการกวน
ผงขีเลือยไมที้แช่อยู่เป็นระยะ   เพือให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถย่อยสลายพวกเฮมิ
เซลลูโลส แวกซ์ เพคตินและลิกนินออกไปจากพืนผิวของผงขีเลือยไมไ้ดอ้ยา่งทวัถึง   เมือครบเวลา
ทีกาํหนดแลว้ก็เอาผงขีเลือยไมอ้อกมาจากสารละลาย   โดยทาํการกรองดว้ยผา้ขาว   และทาํการลา้ง
ผงขีเลือยไมด้ว้ยนาํสะอาดเพือลา้งโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกไป   โดยจะทาํการลา้งจนกวา่ผงขีเลือย
ไมจ้ะมีค่า pH เป็นกลาง (ทาํการเช็คดว้ยกระดาษลิตมสั)   จากนนันาํผงขีเลือยไมไ้ปอบในตูอ้บที
อุณหภูมิ 80°C เพือไล่ความชืน    ทาํการชงันาํหนกัทุกๆ 6 ชวัโมง   จนกวา่ผงขีเลือยไมจ้ะมีนาํหนกั
คงที   นาํผงขีเลือยไมที้แห้งแลว้บางส่วนไปทดสอบหาหมู่ฟังก์ชนัดว้ยเทคนิค FTIR เพือยืนยนัผล
ของการปรับปรุงผิวเส้นใยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์    ผงขีเลือยไม้ทีเตรียมได้จากขนัตอนนีจะ
นาํไปใชใ้นการขึนรูปเป็นวสัดุคอมพอสิต PC/W-NaOH 
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ภาพที 21 แสดงการปรับปรุงผวิผงขีเลือยไมด้ว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 

 3.3.3 การปรับปรุงผวิผงขีเลือยไมด้ว้ยสารคู่ควบไซเลน   

 สารคู่ควบไซเลนทีใชใ้นงานวิจยันีมีดว้ยกนั 2 ชนิด คือ N-(3-Trimethoxysilylpropyl) 

diethylenetriamine และ γ-aminopropyl trimethoxysilane (Z-6011)   ขนัตอนการปรับปรุงพืนผิว
ของผงขีเลือยไม ้  เริมด้วยการเตรียมผงขีเลือยไมที้ได้ทาํการคดัเลือกขนาดแลว้   โดยนาํไปผ่าน
ขนัตอนการล้างด้วยนําสะอาด   จากนันนําผงขีเลือยไม้ไปอบในตู้อบทีอุณหภูมิ 80°C เพือไล่
ความชืน    ทาํการชงันาํหนกัทุกๆ 6 ชวัโมง   จนกวา่ผงขีเลือยไมจ้ะมีนาํหนกัคงที   ทาํการเตรียม
สารคู่ควบไซเลน   โดยเตรียมนาํปราศจากไอออน (Deionized water) ในสัดส่วนทีเท่ากบัปริมาณผง
ขีเลือยไม ้(สัดส่วนผงขีเลือยไมต่้อนาํปราศจากไอออนเป็น 1กรัม:1มิลลิลิตร)   จากนนัทาํการหยด
กรดอะซิติกลงในนาํปราศจากไอออนโดยใชก้รดอะซิติกปริมาณ 1.0% โดยนาํหนกัของผงขีเลือยไม ้  
ในขณะหยดจะทาํการกวนสารละลายอยูต่ลอดเวลาโดยใช ้magnetic bar   หลงัจากหยดกรดอะซิติก
เสร็จให้ทาํการกวนสารละลายต่อไปเป็นเวลาประมาณ 5 นาที เพือให้กรดเกิดการแตกตวัไดท้วัถึง   
ซึงกรดอะซิติกจะช่วยให้ไซเลนแตกตวัเป็นไซลานอลไดง่้ายขึน   จากนนันาํสารคู่ควบไซเลนหยด
ลงไป   โดยในการศึกษาผลของชนิดสารคู่ควบไซเลนนีจะใช้สารคู่ควบไซเลนแต่ละชนิดใน
ปริมาณ 1.0% โดยนาํหนกัของผงขีเลือยไม ้  ระหวา่งทีทาํการหยดสารคู่ควบไซเลน ก็จะทาํการคน
สารละลายอยู่ตลอดเวลาจนกระทงัสารคู่ควบไซเลนถูกหยดจนหมดและสารละลายรวมเป็นเนือ
เดียวกนั   หลงัจากนนักวนสารละลายต่อไปเป็นเวลา 5 นาที   เพือให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส   นาํ
สารละลายไซเลนทีเตรียมได้มาพ่นลงบนผิวของผงขีเลือยไมที้ผ่านการอบจนมีนาํหนกัคงทีแล้ว   
มาทาํการผสมดว้ยเครืองปันผสมความเร็วสูง (High Speed Internal Mixer)   ดว้ยความถีใบกวน 25 
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เฮิร์ส เป็นเวลา 5 นาที   นาํผงขีเลือยไมจ้ากการผสมดงักล่าวอบในตูอ้บทีอุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 
12 ชวัโมง   เพือไล่ความชืนและใหอุ้ณหภูมิเป็นตวัเร่งใหเ้กิดปฏิกิริยาไดดี้ขึน 

 
  3.3.4 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของผงขีเลือยไม ้

 ผงขีเลือยไมที้ยงัไม่ไดผ้่านการปรับปรุงพืนผิว และทีผ่านการปรับปรุงพืนผิวดว้ยวิธี
ต่างๆแล้ว    จะถูกนําไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยด้วยเครือง  Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer (FTIR)   เพือตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนัใหม่ทีเกิดขึนและเป็นการยืนยนัผลของการ
ปรับปรุงพืนผวิ 

 

 
 

ภาพที 22 แสดงเครือง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) 

 

 3.3.5 การผสมวสัดุเพือขึนรูป 

 นาํเม็ดพลาสติกพอลิคาร์บอเนตมาทาํการอบไล่ความชืนดว้ยตูอ้บ   โดยใช้อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง   จากนนันาํเม็ดพลาสติกพอลิคาร์บอเนตทีผา่นการอบแลว้มาทาํการ
ผสมเบืองตน้กบัผงขีเลือยไมแ้ละ diisononyl phalate ปริมาณ 3% wt (เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัของ
เมด็พอลิคาร์บอเนต) เพือช่วยใหเ้มด็พอลิคาร์บอเนตไหลไดง่้ายขึน   และสาํหรับการทดลองในส่วน
ที 3 จะมีการใส่สารทาํให้เกิดฟองผสมเขา้ไปดว้ย   โดยเครืองปันผสมความเร็วสูง (High Speed 

Internal Mixer) ดงัแสดงในภาพที 23   ดว้ยความถีใบกวน 25 เฮิร์ส เป็นเวลา 5 นาที   จากนนันาํเม็ด
พอลิคาร์บอเนตทีผ่านการผสมในเบืองตน้แลว้มาทาํการผสมให้เป็นเนือเดียวกนัด้วยเครือง twin 

screw extruder โดยตงัค่าอุณหภูมิภายในกระบอกหลอมเป็น 180, 180, 190, 200, 200, 210, 210, 

210, 210 แลว้ใชค้วามเร็วรอบการหมุนของสกรูเท่ากบั 100 รอบ/นาที   สําหรับการทดลองในส่วน
ที 1 จะใชผ้งขีเลือยไมใ้นปริมาณ 10%wt โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   และการทดลองในส่วน
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ที 2 จะปรับเปลียนการใช้ผงขีเลือยไมเ้ป็น 10, 20 และ 30%wt โดยนาํหนกัของพอลิคาร์บอเนต   
คอมพอสิตทีไดอ้อกมาจะอยูใ่นรูปเม็ด extruded   จากนนัก็นาํไปอบไล่ความชืน ณ อุณหภูมิ 100°C 

เป็นเวลา 24 ชวัโมง      
 

 
 

ภาพที 23 แสดงเครืองปันผสมความเร็วสูง (High Speed Internal Mixer) 

 

 
 

ภาพที 24 แสดงเครืองอดัรีดชนิดเกลียวคู่ (twin screw extruder) ทีใชใ้นงานวจิยั 
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 3.3.6 การขึนรูปชินงานคอมพอสิต 

  3.3.6.1 การฉีดขึนรูป (Injection molding)    

  ในการทดสอบสมบติัเชิงกลของการทดลองส่วนที 1 และ2   ชินงานคอม
พอสิตทีนาํมาทดสอบจะทาํการขึนรูปดว้ยวิธีฉีดขึนรูป (injection molding)   โดยนาํเม็ด extruded ที
ได้จากขันตอนการผสมวสัดุมาทาํการฉีดขึนรูปด้วยเครืองฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ (Injection 

molding machine) ของ Elite Precision Machinery co. eld. รุ่น E-80A เป็นชินงาน Dog bone 

specimen flexural specimen และ impact specimen อยา่งละ15 ชิน   เพือทดสอบสมบติัการทนต่อ
แรงดึง   สมบติัการทนต่อแรงโคง้งอ   และสมบติัการทนต่อแรงกระแทก   โดยสภาวะในการฉีดขึน
รูปแสดงดงัตารางที 5 

 

ตารางที 5 แสดงสภาวะในการฉีดขึนรูปดว้ยเครืองฉีดพลาสติกเขา้แม่พิมพ ์

สภาวะ PC composite 

อุณหภูมิ Hopper (  ◌Cํ) 190 

อุณหภูมิช่วงกลางสกรู (  ◌ํC) 200 

อุณหภูมิช่วงหวัฉีด (  ◌Cํ) 220 

ความดนัในการฉีด (Bar) 80 

ความดนัอดัยาํ (Bar) 80 

ความดนัในการปลดชินงาน (Bar) 35 

เวลาในการหล่อเยน็ (s) 20 

   

  3.3.6.2 การอดัขึนรูป (Compression molding) 
  ในการทดสอบสมบติัการนาํความร้อน และการทดสอบสมบติัเชิงกลของ
การทดลองส่วนที 3   ชินงานคอมพอสิตทีนาํมาทดสอบจะทาํการขึนรูปด้วยวิธีอดัขึนรูป 
(compression molding)   โดยนาํเมด็ extruded ทีไดจ้ากขนัตอนการผสมวสัดุมาทาํการอดัขึนรูปดว้ย
เครือง Compression molding machine   ดงัภาพที 25   โดยสภาวะในการอดัขึนรูปแสดงดงัตารางที 
6   โดยชินงานสําหรับการทดสอบสมบติัการนาํความร้อนจะขึนรูปเป็นชินงานทรงสีเหลียมขนาด 
5×5×1 ซ.ม.  
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ตารางที 6   แสดงสภาวะทีใชใ้นการอดัขึนรูปชินงานคอมพอสิต 

พารามิเตอร์ 
การทดลอง 

ส่วนท ี1 และ 2 
การทดลองส่วนท ี3 

Thermal Conductivity Thermal Conductivity Impact Test 
อุณหภูมิ (  ◌Cํ) 230 230 230 

เวลา Preheat (min) 20 15 7 

เวลา Pressing (min) 5 2 2 

เวลา Full press (min) 10 2 2 

เวลา Cooling (min) 3 3 3 

ความดนัทีใช ้(Bar) 158 30 30 

       

 

 
 

ภาพที 25 แสดงเครือง Compression Molding ทีใชใ้นงานวจิยั 

 

   3.3.7 การทดสอบสมบติัทางกายภาพ (Physical Properties) 
   3.3.7.1 การวดัค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
   ในทีนีจะทาํการวดัค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ตามมาตรฐาน ASTM D 792 
โดยการนาํชินงานมาทาํการไล่ส่วนทีเป็นวฏัภาคก๊าซภายในชินงานออกจนหมด แลว้จึงนาํมาทาํการ
ชงันาํหนกัในอากาศ และชงันาํหนกัในของเหลวทีเหมาะสมได้แก่ Ethanol ซึงเป็นสารทีไม่ทาํ
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ละลายสารตวัอยา่งและมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ชินงานตวัอยา่ง   จากนนันาํค่านาํหนกัทีชงัไดใ้น
อากาศ   นาํหนกัทีชงัไดใ้น Ethanol และความหนาแน่นของ Ethanol มาคาํนวณค่าความหนาแน่น
ของชินงาน 

   ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นสัมพทัธ์ชินงาน  สามารถทาํได้โดยชัง
นาํหนกัของชินงานตวัอยา่งในอากาศและในของเหลวมาตรฐานซึงในงานวิจยันีจะใช ้Ethanol ซึงมี
ค่าความหนาแน่น 0.970 กรัมต่อมิลลิลิตร และคาํนวณค่า Specific gravity (Relative density) จาก
ความสัมพนัธ์ 

    Sp gr 23/23oC = a × d / (a + w - b)                 ……… (6)
  

 โดยที a คือ   Apparent weight of specimen. Without wire or sinker, in air 

                           b   คือ   Apparent weight of specimen. (and/or wire or sinker, if used) 
    completely immersed and of the wire partially immersed in 

    liquid 

                           w   คือ   Apparent weight of totally immersed sinker (if used ) and of 

    partially immersed wire. 

   d คือ   Density of immersion liquid   
 

   3.3.7.2 การทดสอบอตัราการไหลของคอมพอสิต (Melt Flow Index) 

   เป็นการทดสอบคุณสมบติัการไหลตวัของพลาสติกเหลวทีขึนรูปได ้ตาม
มาตรฐาน ASTM D 1238 (MFI, Melt Flow Index) โดยให้แท่งนาํหนกั (Piston) กดกระทาํกบั
พลาสติกเหลวทีอยูใ่นกระบอกทดสอบ   พลาสติกเหลวก็จะไหลผา่นหวัดายออกมา   หลงัจากนนัก็
นาํพลาสติกทีไหลอกมาไปชงันาํหนกัเทียบกบัเวลา 10 นาที   ก็จะไดค้่าของ MFI ของพลาสติก ซึง
มีหน่วยเป็น กรัม /10 นาที   ซึงในการทดสอบจะทาํทีอุณหภูมิ 230oC โดยใช ้Piston ขนาด 2,160 g  
 
 3.3.8 การทดสอบสมบติัเชิงกล (Mechanical Properties) 

 3.3.8.1 การทดสอบสมบติัความตา้นทานแรงดึง (Tensile Properties) 
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 การทดสอบสมบติัความตา้นทานแรงดึง (Tensile Properties)   จะเป็นการ
บอกถึงความแข็งแรงของวสัดุเมือได้รับแรงดึง   เป็นการวดัความทนทานของวสัดุทีรับแรงคงที 
หรือไดรั้บแรงอยา่งชา้ ๆ   ซึงสามารถบ่งบอกความแข็งแรงของการยึดเกาะระหวา่งผงขีเลือยไมก้บั
พอลิคาร์บอเนตได ้  ชินงานทีใชท้ดสอบจะเป็นชินงานแบบ Dog bone ตามมาตรฐาน ASTM D638 
ความยาวเกจ 50 มิลลิเมตร   ซึงขึนรูปดว้ยวิธีฉีดขึนรูป (injection molding)   ชินงานคอมพอสิตจะ
ถูกนาํไปทดสอบดว้ยเครืองทดสอบแรงดึง Universal testing machine รุ่น LR 50K ของบริษทั 
LLOYD Instruments ดงัภาพที 23   โดยก่อนนาํไปทดสอบชินงานจะถูกนาํไปวดัความกวา้งและ
ความหนาของชินงานบริเวณเกจดว้ยเวอร์เนียคาลิเปอร์เพือให้ทราบถึงพืนทีในการรับแรง   ในการ
ทดสอบจะใชค้วามเร็วในการดึง (cross head speed) 50 มิลลิเมตรต่อนาที   ดว้ยนาํหนกักด 50 กิโล
นิวตนั   โดยผลการทดสอบทีตอ้งการในงานวิจยันีคือค่ามอดูลสัแรงดึง (tensile modulus), ค่าความ
ตา้นทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength)  

 - ค่ามอดูลสัแรงดึง (tensile modulus) คือความชนัของกราฟระหวา่งความ
เคน้และความเครียด (stress – strain curve) ในช่วงบริเวณทีเป็นอิลาสติก (elastic) ค่ามอดูลสัจะเป็น
การวดัความแข็งแกร่งของวสัดุ โดยวสัดุทีมีมอดูลสัสูงจะมีความสามารถในการรักษารูปร่างจาก
การรับแรงไดดี้ 

 - ค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) คือ ค่าความ
เคน้สูงสุดทีวสัดุจะสามารถรับได ้

 

 
 

ภาพที 26 แสดงUniversal testing machine ของ LLOYD Instruments รุ่น LR 50K 
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 3.3.8.2 การทดสอบสมบติัความตา้นทานแรงโคง้งอ (Flexural properties) 

 ในงานวิจัยนีการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงโค้งงอ (flexural 

properties)   จะทาํการทดสอบการทดสอบแบบ 3 จุด (3-points bending) ดว้ยเครือง Universal 

testing machine ของ LLOYD Instruments รุ่น LR 50K เช่นเดียวกบัการทดสอบสมบติัความ
ตา้นทานแรงดึง   โดยทาํการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 ซึงชินงานคอมพอสิตทีนาํมา
ทดสอบจะถูกขึนรูปดว้ยวิธีฉีดขึนรูป (injection molding)   ในการทดสอบจะเวน้ระยะห่างระหวา่ง
จุดรองรับทีปลายทงัสองด้าน (span length) เท่ากบั 100 มิลลิเมตร   ใช้ความเร็วในการกด 2.8 

มิลลิเมตรต่อนาที  วดัความกวา้งและความหนาของชินงานบริเวณเกจดว้ยเวอร์เนียคาลิเปอร์   โดย
ผลการทดสอบทีตอ้งการในงานวิจยันีคือค่ามอดูลสัแรงโคง้งอ (flexural modulus) และความ
ทนทานตอการโคง้งอ (flexural strength) ของวสัดุ 

 3.3.8.3 การทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact 

Properties) 

 การทดสอบสมบติัความตา้นทานต่อแรงกระแทก (Impact strength) จะ
ทดสอบเพือดูถึงความสามารถในการดูดซบัพลงังานของวสัดุก่อนทีจะเกิดการแตกหกัเมือไดรั้บแรง
อยา่งทนัทีทนัใด   โดยชินงานทีใชท้ดสอบในการทดลองส่วนที 1 และ 2 จะขึนรูปดว้ยวิธีฉีดขึนรูป 
(injection molding)  ส่วนชินงานทีใช้ทดสอบในการทดลองส่วนที 3 จะขึนรูปดว้ยวิธีอดัขึนรูป 
(compression molding)   ซึงจะใชก้ารทดสอบแบบ Notched izod impact test ตามมาตรฐาน ASTM 

D256   วิธีดงักล่าวจะมีการทาํรอยบากทีชินงาน โดยการทดสอบจะใช้เครืองทดสอบแบบคอ้น
เหวียง (Pendulum impact tester) ของ Zwick รุ่น B5102.202 ใชลู้กตุม้ (Pendulum) ขนาด 4 จูล ดงั
ภาพที 27  

 

 
 

ภาพที 27 แสดงเครือง Impact Tester ของบริษทั Zwick 
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  3.3.8.4 การทดสอบสมบติัความแขง็ (Hardness)  

  เป็นการทดสอบสมบัติความแข็งทีพืนผิวของวสัดุ   โดยจะทาํการใช้
เครืองทดสอบ Durometer กดบนผิวชินทดสอบ   ทาํให้เกิดรอยบุ๋มถาวร (Permanent Indentation) 

แลว้วดัขนาดความโตหรือความลึกของรอยบุ๋ม   โดยนาํชินงานทีมีความหนาอยา่งนอ้ย 6 mm ตาม 
ASTM D2240 มาทาํการทดสอบดว้ยเครือง Durometer Hardness ชนิด Shore D ใชน้าํหนกักด 5 

กิโลกรัม ดงัรูปที 28 โดยนาํชินงานทดสอบวางลงบนแท่นทดสอบใตเ้ครืองมือวดัทีมีตุม้นาํหนกัวาง
อยู่ดา้นบน แลว้ดนัชินงานขึนไปติดกบัหัวกดจนตุม้นาํหนกัยกขึนประมาณ ¼ นิว จึงอ่านค่าทีได้
จากสเกลแลว้บนัทึก ณ ตาํแหน่งการทดสอบอืนของชินงานทงัหมด 5 จุด   โดยในงานวิจยันีจะใช้
หวักดชนิด Shore D ในการวดัค่าความแขง็บริเวณพืนผวิของชินงาน 

 

 
 

ภาพที 28 แสดงเครือง Shore Durometer Hardness 

 
 3.3.9 การทดสอบสมบติัทางความร้อน (Thermal Properties) 

  3.3.9.1 การวเิคราะห์การสลายตวัทางความร้อนของวสัดุทีใชใ้นงานวจิยั 
  การศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของวสัดุทีใชใ้นงานวิจยันี
ซึงไดแ้ก่ พอลิคาร์บอเนต   ผงขีเลือยไม ้  สารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิด (Hydrocerol HK 40B และ 
Phenyl-1H-Tetrazole)  และคอมพอสิตแต่ละชนิด   จะใชเ้ครือง Thermal Gravimetric Analyzer 
(TGA)   ในการวิเคราะห์แต่ละครังจะใช้สารในปริมาณ 3-5 มิลลิกรัมบรรจุลงใน pan โดยใช ้
microbalance   จากนนันาํ pan เขา้สู่เครือง TGA โดยใชร้ะบบ Temperature Scan หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตน์าํหนกัของสารทีสลายตวัไป (% weight loss) กบัอุณหภูมิ   ทาํการทดสอบที
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อุณหภูมิสัมประสิทธิ 50°C   แลว้จึงเพิมอุณหภูมิจนถึง 600 องศาเซลเซียส   ดว้ยอตัราการเพิม
อุณหภูมิ 5°C/min   ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซของไนโตรเจน   เพือทดสอบหาการเปลียนแปลงของ
นาํหนกัของตวัอยา่งเมือไดรั้บความร้อน   แลว้นาํไปวิเคราะห์ความเสถียรทางความร้อนของวสัดุ   
ซึงจะทาํใหท้ราบอุณหภูมิทีสารแต่ละชนิดเกิดการสลายตวั   เพือทีจะสามารถสามารถหาอุณหภูมิที
เหมาะสมในการใชง้านและขึนรูปคอมพอสิตได ้   
 

 
 

ภาพที 29 แสดงเครือง Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) ทีใชใ้นงานวจิยั 

 

  3.3.9.2 การทดสอบสมบติัการนาํความร้อน (Thermal Conductivity) 

   การทดสอบสมบติัการนาํความร้อน (Thermal Conductivity)   เป็นการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิในการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิต   โดยชินงานทีใช้การทดสอบ
จะขึนรูปดว้ยวิธีอดัขึนรูป (compression molding)   ซึงจะทาํการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 

C177   โดยใชชิ้นงานจาํนวน 2 ตวัอยา่ง   ทาํการวดัดว้ยดว้ยเครืองมือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิการ
นาํความร้อน (Thermal Constant Analyser)   โดยใชเ้ซนเซอร์ TCR 4.693e-3 และใชโ้ปรแกรม Hot 

disk ในการควบคุมการทาํงานของเครือง  
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ภาพที 30 แสดงเครือง Thermal constant analyzer 
 

 3.3.10 การวเิคราะห์ลกัษณะโครงสร้างสัณฐานวทิยา (Morphology) 

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของพืนผิวชินงานทีแตกหัก   จะทาํการ
วิเคราะห์โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)   
ซึงเป็นกลอ้งทีใชส่้องดูวตัถุขนาดเล็กมากๆ   ให้เห็นใหญ่ขึนไดก้วา่เดิมถึงสองแสนเท่า   เทคนิคนี
อาศยัการโฟกสัลาํอิเล็กตรอนกราดลงบนผิวชินงาน   อิเล็กตรอนทีตกกระทบกบัผิวชินงานจะถูก
ถ่ายทอดผ่านระบบตรวจวดัและอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏบนจอภาพ   ในการเตรียมชินงานนนัจะใช้
ชินงานทีเกิดการแตกหกัอยา่งทนัทีทนัใด   โดยอาจนาํชินงานทดสอบแช่ไนโตรเจนเหลวจนกระทงั
ชินงานแข็งตวั   หลงัจากนนันาํชินทดสอบมาหกัเพือนาํผิวหนา้ทีเกิดจากการหกัชินทดสอบมาติด
กบั stab แลว้ทาํการเคลือบผิวหนา้ดว้ยทอง   แลว้จึงส่องดูบริเวณพืนผิวทีเกิดการแตกหกั   ในการ
ทดสอบ SEM นีจะทาํใหเ้ราไดเ้ห็นถึงลกัษณะการแตกหกัของชินงาน   การกระจายตวัของผงขีเลือย
ไมภ้ายในเนือพอลิเมอร์เมตริกซ์    รวมถึงโครงสร้างเซลล์โฟมซึงอยูใ่นการทดลองส่วนที 3   ผลที
ไดจ้ะทาํให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการยึดติดกนัระหว่างพืนผิวระหว่างผงขีเลือยไม้
และเนือพอลิเมอร์   และลกัษณะโครงสร้างของเซลลโ์ฟมทีเกิดขึนได ้
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ภาพที 31 แสดงเครือง Scanning Electron Microscope ทีใชใ้นงานวจิยั 
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3.4 แผนภูมิการดําเนินงานวจัิยโดยย่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 32 แผนผงัแสดงการแนวทางและขนัตอนการศึกษาผลของชนิดสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อ
สมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

 

Wood   Sawdust 

NaOH treatment 

Coupling Agent 

Content 1.0 (% by weight of sawdust) 

γ-Aminopropyl 
Trimethoxy silane 

N-(3-Trimethoxysilylpropyl) 
diethylenetriamine 

PC High Speed Internal Mixer 

Twin screw extrusion 
(Wood content 10 %wt) 

FTIR, TGA 

Morphological 

 Thermal conductivity 

 TGA 

 SEM 

Mechanical properties Thermal properties 

 Tensile 

 Flexural 

 Impact 

Injection Molding Compression Molding 
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ภาพที 33 แผนผงัแสดงการแนวทางและขนัตอนการศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อ
สมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood   Sawdust 

Optimum coupling agent 

Vary content (% by weight of 

sawdust) 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 

Morphological 

 Thermal conductivity  SEM 

Mechanical properties Thermal properties 

 Tensile 

 Flexural 

 Impact 

PC High Speed Internal Mixer 

Injection Molding 

Twin screw extrusion 
(Wood content 10 %wt) 

Compression Molding 
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ภาพที 34 แผนผงัแสดงการแนวทางและขนัตอนการศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไมต่้อสมบติั
ต่างๆ ของคอมโพสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum Coupling Agent 

(Optimum Content) 

Morphological 

 Thermal conductivity  SEM 

Mechanical properties Thermal properties 

PC High Speed Internal Mixer 

Twin screw extrusion 

Wood content 10, 20, 30 (%wt) 

Compression Molding 

Wood   Sawdust 

 Tensile 

 Flexural 

 Impact 
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ภาพที 35 แผนผงัแสดงการแนวทางและขนัตอนการศึกษาของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิด
ฟองทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมโพสิต 
 
 

Wood   Sawdust 
(Optimum content) 

Vary blowing agent content (phr) 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0 

 Blowing agent 

5-Phenyl-1H-Tetrazole Hydrocerol HK 40 B Optimum Coupling Agent 

(Optimum content) 

PC 

Twin screw extrusion 

Compression molding 

Mechanical properties 

 SEM 

Morphological Thermal properties 

 Thermal conductivity 

 TGA 

 Impact 

 Hardness 

High Speed Internal Mixer 

Physical properties 

 Density 

 MFI 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 
 งานวิจยันีไดท้าํการศึกษาสมบติัของคอมพอสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือย
ไม้   และผลของสารทาํให้เกิดฟองทีมีต่อสมบัติต่างๆ ของวสัดุโฟมคอมพอสิตระหว่างพอลิ
คาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้  โดยแบ่งงานวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลน   โดยทาํการเลือกใชไ้ซเลน 2 ชนิด คือ γ-

aminopropyl trimethoxy silane (Z-6011) และ N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine 

(TMS) ต่อสมบัติเชิงกล สมบัติการนําร้อน และสัณฐานวิทยา ของวสัดุคอมโพสิตของพอลิ
คาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้

ส่วนที 2 ศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไมที้มีต่อสมบติัเชิงกล สมบติัการนาํความร้อน และสัณฐาน
วทิยา ของวสัดุคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้  โดยสัดส่วนของผงขีเลือยไมที้ใชใ้น
การขึนรูปวสัดุคอมโพสิตมี 3 ปริมาณ คือ 10 %, 20 % และ 30 %wt โดยนาํหนกัของคอมโพสิต 
ส่วนที 3 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิดฟอง 2 ชนิด คือ Hydrocerol HK 40B และ 

5-Phenyl-1H-Tetrazole ต่อสมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน สมบติัการนาํความร้อน และสัณฐาน
วทิยา ของวสัดุโฟมคอมโพสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้

 

4.1 ผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลนทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

 4.1.1 ศึกษาผลของชนิดสารคู่ควบไซเลนทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

 ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาถึงผลของชนิดสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อการปรับปรุงความเขา้กนั
ไดร้ะหว่างพืนผิวของผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์ซึงในทีนีคือพอลิคาร์บอเนต   ซึงความเขา้
กนัไดร้ะหว่างผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์นีจะส่งผลอย่างยิงต่อสมบติัต่างๆ ของคอมพอสิต   
โดยการปรับปรุงผวิผงขีเลือยไมด้ว้ยการ pre-treatment ดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์   เพือทาํการกาํจดั
พวกลิกนิน (lignin) ไขมนั (wax) และสารประกอบทีไม่ใช่เซลลูโลส (non-cellulosic matters) ทีผิว
ของเส้นใยออกไป   ปฏิกิริยาไอโอไนเซชนั (ionization reaction) ทีเกิดขึนระหว่างโมเลกุลของ
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เซลลูโลสและโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) แสดงดงัสมการที 6 ในการปรับปรุงผิวดว้ยวิธีนีทาํให้
พืนผวิสัมผสัระหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมทริกซ์เกิดไดม้ากขึน   
 

                                              NaOH + Cell-OH                Cell-O-Na + H2O                  ……… (7) 

 

 4.1.1.1 ผลการทดสอบ FTIR  
 

 
 

ภาพที 36 แสดง FTIR สเปกตรัมของสารคู่ควบไซเลนและพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต (ก) Z6011 

silane (ข) TMS silane (ค) Neat PC (ง) PC/W-Untreated (จ) PC/W-NaOH (ฉ) PC/W-Z6011 และ 
(ช) PC/W-TMS 

 

 จากภาพที 36 แสดงผลของการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไมด้้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งพืนผิวของผงขีเลือยไม ้(W) กบัพอลิ
คาร์บอเนต (PC)โดยใช้เทคนิค FTIR   จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์จะเห็นไดว้า่พอลิคาร์บอเนตคอม
พอสิตทีมีการเติมผงขีเลือยไมซึ้งไดรั้บการปรับปรุงพืนผวิดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (PC/W-NaOH) 
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(กราฟเส้น จ)  พบพีคเกิดขึนที wave number ประมาณ 3300-3500 cm-1 ซึงแสดงถึงการ stretching 

ของหมู่ –OH   พีคทีบริเวณนีจะมีความเขม้ของพีคทีนอ้ยลงเมือทาํการเปรียบเทียบกบัพีคของพอลิ
คาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการใส่ผงขีเลือยไมซึ้งไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ลงไป (PC/W-Untreated) (กราฟเส้น ง)   ซึงการลดลงนีแสดงถึงการแตกออกของพนัธะ
ไฮโดรเจนระหวา่งหมู่ –OH ของโมเลกุลเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส   โดยความเขม้ขน้ของพีคที
ลดลงนีเกิดจากปฏิกิริยาไอออไนเซชนัของหมู่ –OH ในโมเลกุลเซลลูโลสกบัโซเดียมไฮดรอกไซด ์ 
 การปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตจะทาํ
โดยการใชส้ารคู่ควบไซเลนสองชนิด ไดแ้ก่ γ-aminopropyl trimethoxy silane (Z-6011) (กราฟเส้น 
ก) และ N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (TMS) (กราฟเส้น ข) ซึงไซเลนทงั 2 ชนิด
นี   ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันสําคญัทีเหมือนกนัคือหมู่ NH2 โดยพีคเอกลกัษณ์ของ –NH ซึงเป็น 
weak peak อยูที่ประมาณ 3300 -3400 cm-1   ซึงเป็นหมู่ฟังก์ชนัทีจะเขา้ทาํปฏิกิริยากบัหมู่ -[O-CO-

O-] ของพอลิคาร์บอเนตผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation 

polymerization)   นอกจากนียงัมีพีคเอกลกัษณ์ของ C-N stretching ของหมู่เอมีนซึงปรากฏในช่วง 
1000 -1250 cm-1   จากภาพที 36 เป็นการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของหมู่ฟังกช์นัในวสัดุคอมพอสิตของพอ
ลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยไซเลน   สเปคตรัมทีได้จากเทคนิค FTIR 

ของทงัคอมพอสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ปรับปรุงผิวด้วยไซเลนชนิด Z6011 

(กราฟเส้น ฉ) และปรับปรุงผวิดว้ยไซเลน TMS (กราฟเส้น ช) ไดแ้สดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาทีเกิดขึน
ซึงปรากฏพีคที wave number ประมาณ 1017 cm-1  โดยเป็นพีคของ C-N stretching ของหมู่เอมีน   
เป็นการยืนยนัไดเ้ป็นอย่างดีถึงปฏิกิริยาควบแน่นระหว่าง hydrolyzed silane และหมู่ไฮดรอกซิ
ลของเซลลูโลส   ดงัเช่นปฏิกิริยาระหวา่งไซเลนชนิด Z-6011 กบัพอลิคาร์บอเนตทีเคยถูกศึกษาใน
งานวิจยัก่อนหนา้นี [27]   โดยปฏิกิริยาทีเกิดระหวา่งผงขีเลือยไมที้มีการปรับปรุงพืนผิวดว้ยไซล
เลนชนิด Z-6011 เป็นไปดงัภาพที 37 และปฏิกิริยาทีเกิดขึนระหวา่งผงขีเลือยไมที้ผา่นการปรับปรุง
ดว้ยไซเลนชนิด Z-6011 และ TMS กบัพอลิคาร์บอเนต เป็นไปดงัภาพที 38   พีคทีปรากฏอีกหนึง
พีค ที wave number ประมาณ 1610 cm-1 บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพนัธะ C=N ซึงเป็นของ
สารประกอบ imines  
 จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของคอมพอสิตทงั 2 ชนิด PC/W-Z6011 และ 
PC/W-TMS   ซึงตรวจพบพีคของ C=N และ C-N   สามารถยืนยนัการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งสารคู่
ควบไซเลนกบัพอลิคาร์บอเนตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพที 37 แสดงปฏิกิริยาทีเกิดระหวา่งไซเลนชนิด Z-6011 กบัโครงสร้างเซลลูโลสในผงขีเลือยไม ้
[27] 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 
ภาพที 38 แสดงกลไกปฏิกิริยาระหวา่งผงขีเลือยไมที้มีการปรับปรุงพืนผวิดว้ยไซเลนชนิด (ก) 

Z6011 (ข) TMS   กบัพอลิคาร์บอเนต 
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ภาพที 39 แสดงค่า tensile strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 
 

 
 

ภาพที 40 แสดงค่า flexural strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 
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  4.1.1.2 ผลต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต 

จากภาพที 39 ซึงแสดงค่า tensile strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ 
และวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต   ค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตทีมีการเสริมแรง
ดว้ยผงขีเลือยไมท้งัทีไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (PC/W-NaOH) และทียงั
ไม่ได้รับการปรับปรุงพืนผิว (PC/W-Untreated) มีค่าลดลงเมือเปรียบเทียบกบัพอลิคาร์บอเนต
บริสุทธิ (Neat PC)   โดยทวัไปพอลิคาร์บอเนตเป็นพอลิเมอร์ทีมีความแข็งแรงค่อนขา้งสูง มีสมบติั
เชิงกลทีดีโดยตวัของมนัเองอยูแ่ลว้   การเติมอนุภาคผงขีเลือยไมซึ้งเป็นเฟสทีมีความแข็งแรงนอ้ย
กวา่ลงไปจึงส่งผลใหค้วามแขง็แรงของพอลิคาร์บอเนตลดลง   และเนืองจากความไม่เขา้กนัของพอ
ลิเมอร์กบัวสัดุจาํพวกเซลลูโลสจึงอาจทาํให้มีช่องวา่ง (void) เกิดขึนระหวา่งรอยต่อหรือผิวสัมผสั
ของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   ซึงช่องวา่งทีเกิดขึนนีถือเป็นจุดบกพร่อง (deflect) ในชินงาน
ดงัตวัอยา่งทีไดจ้ากการศึกษาดว้ยเทคนิค SEM แสดงในภาพที 41 ค   ซึงแสดงให้เห็นถึงช่องวา่ง 
(void) ทีเกิดขึนในชินงาน   การเติมผงขีเลือยไมล้งไปโดยไม่ไดมี้การปรับปรุงพืนผิวหรือคาํนึงถึง
ความเขา้กนัไดร้ะหวา่งตวัพอลิเมอร์เมตริกซ์จึงส่งผลให้ความแข็งแรงของการยึดติดระหวา่งผิวของ
ผงขีเลือยไมก้บัเนือพอลิเมอร์มีน้อย   ดงันนัเมือชินงานไดรั้บแรง   บริเวณทีเป็นช่องวา่ง (void) ที
เกิดขึนนีจะเกิดการแตกหกัขึนก่อนเป็นส่วนแรก   เนืองจากไม่สามารถทาํการส่งผา่นแรงไปยงัส่วน
อืนๆ ได ้  และจะทาํให้ภายในเนือวสัดุเกิด crack propagation ทาํให้รอยแตกหกัทีเกิดขึนขยายไป
ทวัทงัชินงาน จนในทีสุดส่งผลให้เกิดการแตกหกัขึนของทงัชินงาน   ส่งผลให้ค่า tensile strength 

ของ PC/W-Untreated และ PC/W-NaOH มีค่าลดลงเมือเปรียบเทียบกบั Neat PC    

การใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  เพือการปรับปรุงผิวของผงขีเลือย
ไมพ้บวา่ค่า tensile strength ของ PC/W-NaOH   ซึงผา่นการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไมแ้ลว้ มี
ค่าลดลงอยา่งไม่มีนยัสํากญัเมือเปรียบเทียบกบั PC/W-Untreated   ซึงเป็นคอมพอสิตของผงขีเลือย
ไมที้ยงัผา่นการปรับปรุงพืนผวิ    
 จากภาพที 40 แสดงถึงค่า flexural strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต   วสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ผา่นการปรับปรุง
พืนผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (PC/W-NaOH) และทียงัไม่ได้รับการปรับปรุงพืนผิว (PC/W-

Untreated) มีค่าลดลงเมือเปรียบเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ (Neat PC)   ซึงผลการทดสอบนนั
เป็นไปในแนวโนม้เดียวกนักบัผลของค่า tensile strength และสามารถอธิบายดว้ยเหตุผลเดียวกนั   

นนัคือการเติมผงขีเลือยไมล้งไปโดยไม่ไดมี้การปรับปรุงพืนผวิหรือคาํนึงถึงความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง
ตวัพอลิเมอร์เมตริกซ์จะทาํให้เกิดช่องวา่ง (void) เกิดขึนระหวา่งรอยต่อหรือผิวสัมผสัของผงขีเลือย
ไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   ส่งผลใหค้วามแข็งแรงของการยึดติดระหวา่งผิวของผงขีเลือยไมก้บัเนือพอ
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ลิเมอร์มีนอ้ย   โดยช่องวา่งนียงัอาจเกิดจากการสลายตวัของผงขีเลือยไม ้  ซึงจากการทดสอบดว้ย
เทคนิค TGA พบวา่ผงขีเลือยไมเ้ริมสลายตวัทีอุณหภูมิประมาณ 220oC และ ณ อุณหภูมิทีทาํการขึน
รูป (230-240oC) จะเกิดการสลายตวัไปประมาณร้อยละ 8 โดยนาํหนกัของผงขีเลือยไม ้  ช่องวา่งที
เกิดขึนนีถือเป็นจุดบกพร่อง (defect) ทีจะทาํให้ชินงานเกิดการแตกหกัเมือไดรั้บแรงโคง้งอ   และ
การใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไมก้็ยงัทาํให้โครงสร้าง
เซลลูโลสมีความแข็งแรงลดลงดว้ย   เนืองจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีใช้เขา้ไปทาํลายโครงสร้าง
ผลึกของเซลลูโลส   ส่งผลให้ค่า flexural strength ของ PC/W-NaOH (48.6 MPa) มีค่าลดลงเมือ
เทียบกบั PC/W-Untreated (51.2MPa) 
  จากภาพที 39 และ 40 เมือพิจารณาผลของการปรับปรุงผิวของผงขีเลือย
ไมด้้วยไซเลน 2 ชนิด คือ N-(3-Trimethoxysilypropyl) diethylenetriamine (TMS) และ γ-

aminopropyl trimethoxy silane (Z6011) ทีมีต่อ tensile strength และ flexural strength ของวสัดุ
คอมพอสิต   พบวา่ค่า tensile strength และflexural strength ของวสัดุคอมพอสิตมีแนวโนม้ที
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   คือวสัดุคอมพอสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกับผงขีเลือยไม้ทีมีการ
ปรับปรุงพืนผิวด้วยไซเลนชนิด TMS (PC/W-TMS) จะมีทงัค่า tensile strength และflexural 

strength ทีสูงกว่าคอมพอสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้มีการปรับปรุงพืนผิวดว้ย 
Z6011 (PC/W-Z6011)   ดงันนัไซเลนชนิด TMS จึงน่าจะแสดงผลของการช่วยในการยึดติดกนัหรือ
ปรับปรุงความเขา้กนัได้ระหว่างพืนผิวของผงขีเลือยได้กบัพอลิคาร์บอเนตได้ดีกว่าไซเลนชนิด 
Z6011   โดยเหตุผลทีทาํใหไ้ซเลนชนิด TMS สามารถแสดงประสิทธิภาพในการช่วยปรับปรุงความ
เข้ากันได้ระหว่างพืนผิวของผงขีเลือยไม้กับพอลิคาร์บอเนตได้ดีกว่านัน   น่าจะเนืองมาจาก
โครงสร้างของตวั TMS ซึงมีหมู่อะมิโนทีสามารถเข้าทาํปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอนิลของพอลิ
คาร์บอเนตไดด้ว้ยกนัถึง 3 หมู่   จึงอาจเกิดปฏิกิริยาทีช่วยในการยึดติดกนัระหวา่งพืนผิวไดม้ากกวา่
ไซเลนชนิด Z6011   โดยปฏิกิริยาทีเกิดขึนน่าจะเป็นปฏิกิริยาการเชือมขวางระหว่างไซเลนชนิด 
TMS กบัพอลิคาร์บอเนตน่าจะเป็นไปดงัภาพที 38 ข   จากโครงสร้างดงักล่าวสามารถทาํให้การ
ส่งผา่นแรงจากพอลิเมอร์เมตริกซ์ไปยงัผงขีเลือยไมเ้กิดไดดี้ขึนเมือเทียบกบัโครงสร้างการเชือมต่อ
ทีเกิดจากการใชไ้ซเลนชนิด Z6011 (ภาพที 38 ก) ในการปรับปรุง   ดงันนัจึงส่งผลในการช่วยเพิม
ความสามารถในการรับและกระจายแรงทาํให้ค่า strength ของ PC/W-TMS สูงกวา่คอมพอสิตชนิด  
PC/W-Z6011   ซึงจากผลการทดลองกลบัพบวา่แมว้า่เราใชไ้ซเลนทงัสองชนิดช่วยในการปรับปรุง
การยดึติดกนัระหวา่งพืนผวิของวสัดุคอมพอสิต   แมจ้ะมีการใชไ้ซเลนช่วยในการปรับปรุงความเขา้
กนัไดแ้ลว้ก็ตาม   แต่ก็ยงัคงมีบางส่วนของพืนผวิทียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง   เมือรวมถึงผลของ  
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   (ก)                                   (ข) 

 

           
   (ค)     (ง) 

 

ภาพที 41 แสดงพืนผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิต (ก) PC/W-Untreated (ข) PC/W-NaOH (ค) 
PC/W-Z6011 และ (ง) PC/W-TMS ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
 
ความไม่เขา้กนัอยู่เดิมของวสัดุจาํพวกเซลลูโลสกบัวสัดุพอลิเมอร์   อีกทงัความแข็งแรงของผงขี
เลือยไมที้นอ้ยกวา่ตวัพอลิคาร์บอเนตจึงส่งผลให้ค่า tensile strength และflexural strength มีค่านอ้ย
กวา่ Neat PC อยูดี่    
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ภาพที 42 แสดง TGA thermogram ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการปรับปรุงพืนผิวของผงขี
เลือยไมด้ว้ยไซเลน ณ อุณหภูมิ 240oC คงอุณหภูมิไว ้30 นาที   ภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน 
 

 เมือทาํการพิจารณาค่า tensile strength ของคอมพอสิตทีมีการใช้และ
ไม่ไดใ้ช้ไซเลนในการปรับปรุงพืนผิว   พบวา่ PC/W-TMS มีค่า tensile strength ตาํกว่า PC/W- 

Untreated เล็กนอ้ย (17.56 MPa สําหรับ PC/W- Untreated และ14.74 MPa สําหรับ PC/W-TMS)   
ซึงค่า flexural strength ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนั   ในขณะทีคอมพอสิตทีปรับปรุงพืนผิว
โดยไซเลน Z6011 (PC/W-Z6011) มีค่า tensile strength และ flexural strength ทีตาํกว่าพอลิ
คาร์บอเนตบริสุทธิ (Neat PC) และวสัดุคอมพอสิตทีผา่นการปรับปรุงดว้ย NaOH และไซเลนชนิด 
TMS   จะเห็นไดว้า่การปรับปรุงพืนผิวผงขีเลือยไมด้ว้ยไซเลนไม่ไดมี้ส่วนช่วยให้ค่าความแข็งแรง
ของวสัดุคอมพอสิตเพิมขึน   อีกทงัยงัมีผลทาํใหค้่าความแขง็แรงของคอมพอสิตลดลง (ในกรณีของ 
PC/W-Z6011) ซึงอาจเกิดจากปฏิกิริยาทีเกิดระหว่างไซเลนกบัพอลิเมอร์เมตริกซ์ไปมีผลทาํให้เกิด
การขาดออกของสายโซ่พอลิเมอร์บางส่วน   มีผลทาํให้นาํหนกัโมเลกุลของสายโซ่พอลิเมอร์ลดลง   
นอกจากนีการขาดออกของสายโซ่พอลิเมอร์ยงัทาํให้การส่งผ่านแรงภายในพอลิเมอร์เมตริกซ์
เป็นไปไดย้ากขึน   ส่งผลใหค้วามแขง็แรงของคอมพอสิตโดยรวมลดลง   แต่จาก TGA thermogram  
(ภาพที 42) จะเห็นไดว้า่ ณ สภาวะขึนรูป (compression) ทีไดรั้บความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานๆ 
พอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตมีการสลายตวัไปเพียงเล็กน้อยเท่านัน (ประมาณ 2.5% โดยนาํหนกั)   
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ดงันนัปฏิกิริยาทีเกิดจึงไม่น่าจะทาํให้มีการขาดออกจากกนัของสายโซ่พอลิเมอร์   ความแข็งแรง
ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีลดลงจึงเป็นเรืองทีอธิบายไดค่้อนขา้งยาก    
 โดยปกติอนุภาคของผงไม้ทีไม่เกิดการยึดติดกับเมตริกซ์จะก่อตวัเป็น
ช่องวา่งเล็กๆ เกิดขึนซึงนาํไปสู่การลดลงของความ stiffness ในโครงสร้างของคอมพอสิต   ยิงไป
กว่านนัช่องว่างเล็กๆอาจรวมตวัเกิดเป็นช่องว่างทีใหญ่ขึนและนาํไปสู่จุดเริมตน้ของการเกิดรอย
แตกอยา่งรวดเร็ว [29]   ซึงเป็นผลให้เกิดการลดลงของค่า tensile strength และอาจเกิดการแตกหกั
ของชินงานได ้  เหตุผลทีไดอ้ธิบายไปนนัไดรั้บการสนบัสนุนจากภาพที 41 ค   โดยจะเห็นไดว้า่มี
บริเวณทีเป็นช่องว่าง (void) เกิดขึนในชินงานของ PC/W-Z6011   โดยช่องว่างทีเกิดขึนนีเกิด
ระหว่างพืนผิวของอนุภาคผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์มาจากการยึดติดกนัได้ไม่ดีระหว่าง
พืนผวิ   ซึงช่องวา่งทีเกิดขึนนีจะเป็นส่วนทีไม่สามารถทาํการส่งผา่นแรงไปยงัส่วนอืนๆ ได ้  ทาํให้
มนัจะเกิดการแตกหกัขึนก่อนเป็นส่วนแรก   จนเป็นสาเหตุให้ชินงานเกิดการแตกหกัไดง่้าย   ส่งผล
ใหค้่า tensile strength และ flexural strength มีค่าตาํสุดเมือเปรียบเทียบกบัคอมพอสิตอืนๆ ในระบบ 
  จากภาพที 43 แสดงค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ 
และพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการเติมผงขีเลือยไมที้ยงัไม่ผา่นการปรับปรุงใดๆ   ผงขีเลือยไมที้
ผ่านการปรับปรุงด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์   และทีผ่านการปรับปรุงด้วยไซเลนทีแตกต่างกนั 2 
ชนิด   พบว่าค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตมีค่าเพิมขึนจาก 699 MPa 

สําหรับ neat PC ไปเป็น 842 MPa สําหรับ PC/W-Untreated   เนืองจากลิกนิน เป็นสารทีเป็น
องคป์ระกอบหนึงในไมอ้ยู่รวมกบัเซลลูโลสมีโครงสร้างเป็นวงเบนซีน   ซึงโครงสร้างนีทาํให้ตวั
มนัมีความ stiffness   การเติมผงขีเลือยไมล้งไปจึงเป็นการเพิมเฟสทีมีความ rigid ในเนือพอลิเมอร์
เมตริกซ์ให้มากขึน   ส่งผลให้ค่ามอดูลสัของคอมพอสิตมีค่าเพิมขึน   โดยทวัไปแลว้โครงสร้าง
พืนผวิของผงไมจ้ะประกอบดว้ยส่วนทีเป็นเซลลูโลสและส่วนทีไม่ใช่เซลลูโลส เช่น เฮมิเซลลูโลส 
และลิกนิน   การทาํ alkaline treatment หรือปรับปรุงพืนผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเป็นการ
กาํจดัลิกนินออกไป   โดยตรวจสอบไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM จะเห็นไดว้า่อนุภาคผงขี
เลือยไมซึ้งไม่ได้รับการปรับปรุงพืนผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ภาพ 45 ก) จะมี
ลกัษณะพนืผิวทีขรุขระ   แต่หลงัจากผา่นการปรับปรุงพืนผิวอนุภาคผงขีเลือยดว้ยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์แลว้   พืนผิวจากทีมีลกัษณะขรุขระจะมีความเรียบของพืนผิวมากขึนอย่างเห็นไดช้ดั (ภาพ 45 

ข) จากการทีลิกนินและไขมนับริเวณพืนผิวหลุดออกไป   ทาํให้อนุภาคของผงขีเลือยไมมี้ขนาดเล็ก
ลง (ภาพ 45 ง) เมือโครงสร้างทีมีความ stiffness ถูกกาํจดัออกไปรวมถึงขนาดอนุภาคทีเล็กลงจึง
ส่งผลใหค้วามแขง็แรงของอนุภาคผงขีเลือยไมที้มีลดลงไปดว้ย   ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบที
พบวา่ ค่า Young’s modulus ของ PC/W-NaOH มี ค่านอ้ยกวา่เมือเทียบกบั PC/W-Untreated    
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ภาพที 43 แสดงค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 

 

 
 

ภาพที 44 แสดงค่า flexural modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 
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   (ก)                                   (ข) 

 

           
   (ค)     (ง) 

 

ภาพที 45 แสดงพืนผวิของผงขีเลือยไม ้(ก) Wood-Untreated (ข) Wood-NaOH ทีกาํลงัขยาย 2500 

เท่า (ค) Wood-Untreated และ (ง) Wood-NaOH ทีกาํลงัขยาย 100 เท่า 
 

 ค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมที้ผา่นการปรับปรุงดว้ยสารคู่ควบไซเลน TMS และ Z6011 (ภาพที 43)   จากการทดสอบพบว่า
ค่า Young’s modulus ของ PC/W-TMS (809 MPa) มีค่าสูงกวา่ PC/W-Z6011 (500 MPa) อยา่งเห็น
ไดช้ดั   ซึงน่าจะเนืองมาจากเหตุผลเดียวกนักบัผลของ tensile strength และflexural strength   คือไซ
เลนชนิด TMS ไดแ้สดงผลของการช่วยในการยึดติดกนัหรือปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งพืนผิว
ของผงขีเลือยไดก้บัพอลิคาร์บอเนตไดดี้กว่าไซเลนชนิด Z6011   จากปฏิกิริยาการเชือมขวาง
ระหว่างไซเลนชนิด TMS กบัพอลิคาร์บอเนตดงัภาพที 38 ข ทาํให้การส่งผา่นแรงจากพอลิเมอร์
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เมตริกซ์ไปยงัผงขีเลือยไมเ้กิดได ้ดีกว่าเมือเทียบกบัโครงสร้างการเชือมต่อทีเกิดจากการใชไ้ซเลน
ชนิด Z6011 ดงัภาพที 38 ก   ดงันนัผลของค่า Young’s modulus จึงเป็นไปในแนวโนม้เดียวกนักบั
ค่า tensile strength และ flexural strength   เมือทาํการพิจารณาผลของการปรับปรุงพืนผิวดว้ยไซ
เลนของวสัดุคอมพอสิตของทงั PC/W-Untreated และ PC/W-TMS จะเห็นไดว้า่คอมพอสิตทงัสอง
ชนิดนีมีค่าเบียงเบนมาตรฐานทีอยู่ในช่วงเดียวกนัซึงถือวา่ค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอ
สิตของทงั PC/W-Untreated และ PC/W-TMS มีค่าไม่แตกต่างกนั   ในส่วนของ PC/W-Z6011 ก็
ให้ผลเป็นไปในแนวโนม้เดียวกนักบัค่า tensile strength และ flexural strength คือมีค่า Young’s 
modulus ทีนอ้ยทีสุด   สาเหตุทีเป็นเช่นนีน่าจะเนืองมาจากบางส่วนของสารคู่ควบไซเลน Z6011 ที
เติมลงไปไม่ไดเ้กิดปฏิกิริยากบัหมู่ OH บนพืนผิวของผงไม ้  โดยไซเลน Z6011 เกิดการพอลิเมอไร
เซชนัเป็นพอลิไซเลน หรือพอลิไซลอกเซน (Polysiloxane) ขึนในวสัดุคอมพอสิต ดงัแสดงในภาพ
ที 46   ซึงพอลิไซลอกเซน ทีเกิดขึนนีจะเขา้ไปทาํหน้าทีเป็นเสมือนพลาสติไซเซอร์ทาํให้สายโซ่
ของพอลิเมอร์สามารถเคลือนทีผา่นกนัไดง่้ายขึน [27, 38]   ดงันนัค่า Young’s modulus ซึงเป็นค่าที
บ่งบอกความสามารถในการรับแรงหรือรักษารูปร่างในช่วงทีเป็นอิลาสติกก่อนทีวสัดุจะเกิดการ
แตกหกัเสียหายจึงมีค่าตาํกวา่คอมพอสิตตวัอืนๆ 

  ภาพที 44 แสดงค่า flexural modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และ
วสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต   ค่า flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตทีเสริมแรงดว้ยผงขี
เลือยไมที้ไม่ไดผ้า่นการปรับปรุง (PC/W-Untreated)   และทีผา่นการปรับปรุงแลว้ดว้ยโซเดียมไฮดร
อกไซด ์(PC/W-NaOH) มีแนวโนม้เหมือนกบัค่า Young’s modulus   คือ flexural modulus ของวสัดุ
คอมพอสิต PC/W-Untreated และ PC/W-NaOH สูงกว่าพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ (Neat PC)   ซึง
น่าจะเป็นผลของความ stiffness ของสายโซ่เซลลูโลสทีแมว้า่จะยงัไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงความเขา้
กนัไดร้ะหวา่งพืนผวิกบัพอลิเมอร์ก็ตาม   แต่ความ stiffness ของโครงสร้างผงขีเลือยไมก้็ช่วยเพิมค่า 
flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตให้เพิมขึน   และเมือไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวดว้ยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์   ค่า flexural modulus ก็มีแนวโนม้ลดลงเช่นเดียวกนักบัผลของ Young’s modulus ซึง
เหตุผลทีสามารถอธิบายไดก้็เป็นเช่นเดียวกนั   คือโครงสร้างของลิกนินทีมีความ stiffness สูงถูก
ขจดัออกไป 
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ภาพที 46 แสดงปฏิกิริยาการเกิดพอลิไซลอกเซน (Polysiloxane) [27] 

 

 สําหรับค่า flexural modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต   โครงสร้าง
ผงขีเลือยไมที้มีความ stiffness ไดมี้ส่วนช่วยเป็นอยา่งมากในการปรับปรุงค่า modulus ของคอมพอ
สิต   ยิงเมือทาํการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมแ้ละพอลิคาร์บอเนตดว้ยสารคู่ควบ
ไซเลน   จะเห็นไดว้า่ค่า flexural modulus ของทงั PC/W-TMS และ PC/W-Z6011 มีค่าเพิมขึนเป็น
อยา่งมากเมือเปรียบเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ (Neat PC) และ PC/W-Untreated    โดยมีค่า
เพิมจาก 6,943 MPa สําหรับ Neat PC และ 12,529 สําหรับ PC/W-Untreated ไปเป็น 24,132 MPa 

สําหรับ PC/W-Z6011 และ 31,590 MPa   สําหรับ PC/W-TMS   ค่า flexural modulus ทีเพิมขึนมา
อยา่งมากนีเป็นผลมาจากการทีไซเลนไดเ้ขา้ไปช่วยในการเชือมต่อกนัระหวา่งสายโซ่พอลิเมอร์กบั
อนุภาคของผงไม ้  เมือไดรั้บแรงโคง้งอวสัดุจะสามารถตา้นทานต่อการเปลียนรูปไดม้ากเนืองจาก
การเชือมต่อกนันีไปช่วยในการขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่   ทาํให้การจดัเรียงตวัตามแนวแรง
ทีไดรั้บเป็นไปไดย้ากขึน   เมือพิจารณาค่า flexural modulus ของไซเลนทงัสองชนิดจะเห็นไดว้่า
การใชไ้ซเลนชนิด TMS จะให้ผลของการปรับปรุง modulus ทีดีกวา่   ซึงเหตุผลก็มาจากกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเชือมขวางระหวา่งตวัไซเลนกบัพอลิเมอร์เมตริกซ์ทาํให้ความแข็งแรงของการยึดติดกนั
ระหวา่งพืนผวิมีมากกวา่   การเคลือนทีของสายโซ่เมือไดรั้บแรงจึงเป็นไปไดย้ากกวา่     
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ภาพที 47 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

 

 จากภาพที 47 จะเห็นไดว้่าวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขี
เลือยไมท้งัทีไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงพืนผวิและไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์มี
ค่า impact strength ทีลดลงอยา่งมากเมือเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ (81.15 kJ/m2)   ซึงน่าจะ
เนืองมาจากความไม่เขา้กนัระหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตรวมถึงแรงยึดเกาะบริเวณพืนผิว 
(Interface adhesion)   ผงขีเลือยไมที้ใส่เขา้ไปจึงไปเป็นจุดบกพร่องในชินงานและจุดเริมตน้ของการ
แตกหกั   เมือชินงานไดรั้บแรงเขา้ไปอยา่งทนัทีทนัใดผงขีเลือยไมที้ใส่เขา้ไปจึงไม่สามารถช่วยใน
การดูดซับแรงให้กบัพอลิเมอร์เมตริกซ์ได ้  วสัดุจึงเกิดการแตกหักอย่างรวดเร็วโดยทีไม่สามารถ
ส่งผ่านแรงไดท้นั   จากค่า impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของทงั PC/W-Untreated และ 
PC/W-NaOH จะเห็นไดว้า่คอมพอสิตทงัสองชนิดนีมีค่าเบียงเบนมาตรฐานทีอยูใ่นช่วงเดียวกนัซึง
ถือวา่ค่า impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของทงั PC/W-Untreated และ PC/W-NaOH มีค่าไม่
แตกต่างกนั    

จากการปรับปรุงพืนผวิของผงขีเลือยไมด้ว้ยไซเลน จะเห็นไดว้า่คอมพอ
สิตทีมีการปรับปรุงพืนผิวของผงขีเลือยไมด้ว้ยไซเลนทงั 2 ชนิด ยงัคงมีค่า impact strength ทีลดลง
อยา่งมากเมือเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ   แมว้า่จะมีการปรับปรุงการยึดติดกนัระหวา่งพืนผิว
แล้ว   แต่จากความไม่เขา้กนัระหว่างผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   รวมถึงความแข็งแรงของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

อนุภาคผงขีเลือยไมที้มีนอ้ยกวา่พอลิคาร์บอเนตมาก   ทาํให้ผงขีเลือยไมที้ใส่เขา้ไปเป็นจุดบกพร่อง
ในชินงานและจุดเริมตน้ของการแตกหกัเมือชินงานไดรั้บแรง   เนืองจากไม่สามารถช่วยในการดูด
ซบัแรงให้กบัพอลิเมอร์เมตริกซ์ไดว้สัดุจึงเกิดการแตกหกัอยา่งรวดเร็ว   โดยจากกราฟจะเห็นไดว้า่
คอมพอสิตทีมีการปรับปรุงพืนผิวผงขีเลือยไมด้ว้ยไซเลนชนิด TMS (PC/W-TMS) มีค่าเบียงเบน
มาตรฐานทีอยูใ่นช่วงเดียวกนักบัคอมพอสิตของ PC/W-Untreated จึงถือวา่ค่า impact strength ของ
วสัดุคอมพอสิตของทงั PC/W-Untreated และ PC/W-TMS มีค่าไม่แตกต่างกนั   การปรับปรุงพืนผิว
ดว้ยไซเลนจึงไม่ไดมี้ส่วนช่วยในการปรับปรุงค่า impact strength ให้สูงขึน   และเมือพิจารณาใน
ส่วนของ PC/W-Z6011 จะพบว่ามีค่า impact strength ทีตาํทีสุดเมือเทียบกบัคอมพอสิตอืนๆ ใน
ระบบ   ซึงก็น่าจะเป็นผลมาจากช่องวา่ง (void) ทีไดรั้บการยนืยนัจากภาพที 41 ค   ช่องวา่งทีเกิดขึน
นีถือเป็นส่วนสําคญัทีทาํให้พอลิเมอร์เมตริกซ์ไม่สามารถทาํการส่งผ่านแรงไปยงัส่วนอืนๆ ได ้  
ส่งผลใหม้นัเกิดการแตกหกัขึนอยา่งรวดเร็วเมือไดรั้บแรงอยา่งทนัทีทนัใด    
    

 4.1.1.3 ผลต่อสมบัติการนําความร้อนของวสัดุคอมพอสิต 
  ในงานวิจยันีสมบติัการเป็นฉนวนความร้อน (Thermal insulation)    ของ

วสัดุคอมพอสิตระหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตจะถูกทาํการตรวจสอบ   โดยการวดัค่าการ
นาํความร้อน (Thermal conductivity)   ซึงแสดงผลการทดสอบไวด้งัตารางที 7   การนาํความร้อน
คือความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนผา่นตวักลางทีเป็นของแขง็จากพืนผวิหนึงไปยงัอีกพืนผิว
หนึงในทิศทางปกติ   โดยอาศยัผลต่างของอุณหภูมิระหวา่งพืนผิวทงัสอง [36]   จากการทดสอบ
พบว่าการเติมผงขีเลือยไมแ้มจ้ะยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวลงไปก็สามารถทีจะช่วยปรับปรุง
สมบติัการเป็นฉนวนความร้อนให้กบัพอลิคาร์บอเนต (neat PC) ได ้  ค่าการนาํความร้อนของ Neat 

PC ทีมีค่า 0.1650 W/m K มีค่าลดลงเมือมีการเติมผงขีเลือยไมล้งไปเหลือ 0.1088 W/m K (สําหรับ 

PC/W- Untreated) และ 0.1081 W/m K (สําหรับ PC/W- NaOH)   เนืองจากโดยปกติแลว้ค่าการนาํ
ความร้อน (thermal conductivity) หรือ K value ของไม ้ (K ~ 0.08 W/m K) มีค่านอ้ยกวา่วสัดุ
จําพวกพลาสติก    ดังนันเมือทําการเติมผงขีเลือยไม้ลงไปเฟสของผงขีเลือยไม้จึงไปลด
ความสามารถในการนาํความร้อนของพอลิเมอร์ให้นอ้ยลง   ทาํให้ได้วสัดุคอมพอสิตทีมีสมบติัการ
เป็นฉนวนความร้อนทีดีขึน   ส่วนการปรับปรุงพืนผวิดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์นนัแทบจะไม่ส่งผล
ใดๆ ต่อสมบติัการนาํความร้อนของคอมพอสิตเลย   ซึงจะเห็นได้จากค่าการนําความร้อนของ 
PC/W- Untreated และ PC/W- NaOH ทีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกั    
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ตารางที 7 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต ที
ปริมาณการใชผ้งขีเลือยไม ้10% โดยนาํหนกัของคอมพอสิต 

ตัวอย่างชินงาน ค่าการนําความร้อน  (W/m K) 

Neat PC 0.1650 ± 0.0018 

PC/W- Untreated 0.1088 ± 0.0023 

PC/W- NaOH 0.1081 ± 0.0003 

PC/W- Z6011 1.0% 0.0904 ± 0.0004 

PC/W- TMS 1.0% 0.0941 ± 0.0002 

  

 จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าคอมพอสิตทีใช้ไซเลนในการปรับปรุง
พืนผิวของผงไมจ้ะมีค่าการนาํความร้อนทีตาํกวา่เมือเทียบกบัทงั Neat PC และ PC/W-Untreated   
เหตุผลทีเกิดการลดลงของค่าการนาํความร้อนในคอมพอสิตนนัอาจเกิดจากผลของพอลิไซลอกเซน 

(Polysiloxanes) ซึงมีค่าการนาํความร้อนทีตาํกว่าค่าการนาํความร้อนของพอลิคาร์บอเนตคืออยู่ที
ประมาณ 0.13 W/m K [34]   จึงพอทีจะคาดเดาไดว้า่พอลิไซลอกเซนทีเกิดขึนระหวา่งการปรับปรุง
พืนผิวมีผลต่อการลดลงของค่าการนาํความร้อนในวสัดุคอมพอสิต   โดยวสัดุคอมพอสิต PC/W-

Z6011 มีค่าการนาํความร้อนทีตาํกว่าวสัดุคอมพอสิต PC/W-TMS, PC/W-NaOH และ PC/W-

Untreated   ซึงน่าจะเกิดจากผลของช่องวา่งทีมีในคอมพอสิต (ดูไดจ้ากภาพที 41 ค)  ทาํให้สมบติัใน
การนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิต PC/W-Z6011 มีค่าตาํทีสุด   แต่เมือทาํการเปรียบเทียบค่าการ
นาํความร้อนเฉพาะในคอมพอสิตทีมีการปรับปรุงพืนผวิโดยใชไ้ซเลนดว้ยกนัเอง   จะเห็นไดว้า่มีค่า
การนาํความร้อนทีไม่แตกต่างกนัมากนกัคือ 0.0904 W/m K สําหรับ PC/W-Z6011 และ0.0941 

W/m K สาํหรับ PC/W-TMS 

 จากการทดสอบสมบติัต่างๆ ของคอมพอสิตทีไดก้ล่าวมา   จะเห็นไดว้่า
การเติมผงขีเลือยไมช่้วยปรับปรุงค่า modulus หรือความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูปของ
วสัดุคอมพอสิตให้เพิมขึนได ้   ในขณะทีความแข็งแรงของพอลิคาร์บอเนตมีค่าลดลงเมือเติมผงขี
เลือยไมล้งไป   โดย PC/W- Untreated, PC/W- NaOH และ PC/W-TMS แสดงค่า strength และ 
Young’s modulus ทีมีค่าใกลเ้คียงกนั   ขณะที PC/W-Z6011 ให้ค่า strength และ Young’s modulus 
ทีตาํทีสุด   โดยในส่วนของ flexural modulus ซึงเป็นความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูป
เมือไดรั้บแรงโคง้งอ   คอมพอสิตของ PC/W-TMS แสดงค่าการปรับปรุงทีดีทีสุด   โดยสูงกวา่พอลิ
คาร์บอเนตบริสุทธิเกือบ 5 เท่า และให้ค่าสูงกวา่คอมพอสิตซึงไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผิวของผงขี
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เลือยไมด้ว้ยวธีิใดๆ เลยกวา่ 2 เท่า   นอกจากนีแลว้วสัดุคอมพอสิต PC/W-TMS ยงัแสดงถึงการเป็น
ฉนวนทางความร้อนทีดีกวา่วสัดุคอมพอสิตตวัอืนไดดี้พอๆกบั PC/W-Z6011 ซึงเป็นคอมพอสิตทีมี
ค่าการนาํความร้อนตาํสุด  ดงันนัในการวิจยัขนัต่อไปทีจะทาํการศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซ
เลนทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตกบัผงขีเลือยไม ้  โดยใช้สารคู่ควบไซเลน
ชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine ในการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขี
เลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต 

 

  4.1.2 ศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

  4.1.2.1 ผลต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต 

  โดยทัวไปแล้วสารคู่ควบไซเลนจะเป็นสารทีช่วยในการปรับปรุง
ความสามารถในการยึดเกาะกันระหว่างพืนผิวของตัวพอลิเมอร์เมตริกซ์กับฟิลเลอร์หรือสาร
เสริมแรง   ผลทีได้จากการปรับปรุงจะขึนอยู่กบัชนิดของไซเลนและปริมาณการใช้ทีเหมาะสม   
จากภาพที 48 แสดงผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนชนิด TMS สําหรับปรับปรุงความเขา้กนัได้
ระหวา่งพืนผิวของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตทีมีต่อค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิต   
ในปริมาณการใชไ้ซเลนทีความเขม้ขน้ 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% โดยนาํหนกั   พบว่าความ
เขม้ขน้ของ TMS ทีเหมาะสมทีสุดเพือใชใ้นการปรับปรุงความเขา้กนัไดอ้ยูที่ 0.5 wt.%   ทีปริมาณ
การใช ้TMS นอ้ยๆ นีไดส่้งผลให้เกิดการยึดติดกนัระหวา่งพืนผิวของพอลิคาร์บอเนตกบัอนุภาคผง
ขีเลือยไมที้ดีขึน   สังเกตไดจ้ากเมือเพิมปริมาณการปรับปรุงดว้ยไซเลน TMS ค่า tensile strength จะ
มีแนวโนม้ทีลดลง   แต่จะเห็นไดว้า่มีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัเมือเทียบกบัวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ไม่ไดรั้บการปรับปรุงผิว (จาก 17.56 MPa สําหรับ PC/W-Untreated 

ไปเป็น 17.86 MPa สําหรับ PC/W-TMS 0.5%)   อาจเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยา self-condensation 

ของสารคู่ควบไซเลนทาํให้เกิดเป็นโมเลกุลของสารทีมีความ flexible [39, 40] นันก็คือ 
polysiloxane ซึงจะเกิดบนพืนผิวของผงขีเลือยไม ้  โดย polysiloxane ทีเกิดนีจะไปเป็นตวัขดัขวาง
ใหค้วามวอ่งไวของการเขา้ทาํปฏิกิริยาระหวา่งพืนผวิของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตลดลง   ทาํ
ใหค้วามสามารถของการทีจะยึดติดกนัไดร้ะหวา่งพืนผิวทงัสองลดลง   ส่งผลให้ความแข็งแรงของ
คอมพอสิตลดลง   แนวโน้มของ tensile strength จึงมีค่าลดลงเมือมีการเพิมปริมาณการใช้ TMS   

โดยปฏิกิริยา self condensation ของไซเลนทีทาํใหเ้กิดเป็น polysiloxane นนัสามารถตรวจสอบได ้ 
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ภาพที 48 แสดงค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ยไซ
เลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั  

 

 
 

ภาพที 49 แสดงค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
ไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

จากเทคนิค FTIR    ซึงจะพบพีคเอกลกัษณ์ของ Si-O-Si (บ่งบอกถึงการมีอยู่ของ polysiloxane) 

เกิดขึนในช่วง wave number ประมาณ 925-1105 cm-1 โดยในช่วง wave number นียงัพบพีค
เอกลกัษณ์ของ Si-O-C (1014-1090 cm-1) (บ่งบอกถึงปฏิกิริยาการควบแน่นทีเกิดระหวา่งผงขีเลือย
ไมแ้ละไซเลน) ไดอี้กดว้ย [26]   ดงันนัจึงเป็นการยากทีจะระบุพีคทีแน่ชดัของการเกิด polysiloxane 

จาก FTIR spectrum ได ้         
 จากภาพที 49 ปริมาณการใช้ไซเลน TMS ในการปรับปรุงแรงยึดติด
ระหวา่งพืนผิวส่งผลต่อค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตในแนวโนม้เดียวกนักบัค่า tensile 

strength คือทีปริมาณการใช ้TMS 0.5wt% ใหผ้ล flexural strength ทีสูงทีสุด   และจะมีค่าลดลงเมือ
เพิมปริมาณไซเลนในการปรับปรุง   ผลทีไดก้็เกิดจากผลการรวมตวัของไซเลนดว้ยกนัเองเกิดเป็น 
polysiloxane ซึงไปส่งผลใหเ้กิดเป็นช่องวา่งเล็กๆ ในส่วนทีไม่เกิดการยดึติดกนัระหวา่งพืนผิว   เมือ
ไดรั้บแรงโคง้งอส่วนทีเป็นช่องวา่งไม่สามารถรับหรือส่งผา่นแรงได ้  ส่งผลให้เกิดการแตกหกัได้
ง่ายขึน   ผลทีไดจึ้งเป็นเช่นเดียวกนักบัผลของ tensile strength   
 ค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมที้ผา่นการปรับปรุงดว้ยสารคู่ควบไซเลน TMS ในปริมาณต่างๆกนั แสดงดงัภาพที 50   ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นวา่การใชไ้ซเลน TMS ไม่ไดส่้งผลให้เกิดการปรับปรุงค่า Young’s modulus 
ของคอมพอสิตทีเด่นชดั   เนืองจาก Young’s modulus ของคอมพอสิตแต่ละชนิดยงัคงมีค่าเบียงเบน
มาตรฐานทีอยูใ่นช่วงเดียวกนั   แมว้า่ไซเลนชนิด TMS ไดแ้สดงผลของการช่วยในการยึดติดกนั
หรือปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหว่างพืนผิวของผงขีเลือยไดก้บัพอลิคาร์บอเนต   ซึงแสดงให้เห็น
มาแลว้ในผลต่อค่า strength ของคอมพอสิต    แต่สําหรับค่า Young’s modulus นนั   การเกิด silinol 

ในคอมพอสิตจากการใช ้TMS ในการปรับปรุงความเขา้กนัได ้  ไม่ไดส่้งผลใหค้วามสามารถในการ
ตา้นทานการเปลียนรูปเมือไดรั้บแรงดึงเปลียนไปอยา่งชดัเจน   ซึงก็อาจเกิดจากปริมาณการรวมตวั
เกิดเป็น polysiloxane ทีไม่ไดมี้ปริมาณมากเกินไปจนตอบสนองต่อการรับแรงดึงอย่างเห็นไดช้ดั   
แมจ้ะมีการเพมิปริมาณการใชไ้ซเลนในการปรับปรุงแลว้ก็ตาม   ปฏิกิริยาการเชือมขวางระหวา่งไซ
เลนชนิด TMS กบัพอลิคาร์บอเนตทีเกิดขึนทาํให้การส่งผ่านแรงจากพอลิเมอร์เมตริกซ์ไปยงัผงขี
เลือยไมเ้กิดไดดี้กว่าเมือเทียบกบัคอมพอสิตทีไม่ไดรั้บการปรับปรุงความเขา้กนัได ้  ซึงจะเห็นได้
จากผลของ flexural modulus  ดงัแสดงในภาพที 51   คอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตในทุกปริมาณ
การปรับปรุงดว้ยไซเลน TMS ไดแ้สดงให้เห็นถึงค่า flexural modulus ทีเพิมขึน   จาก 12,643 MPa 

สําหรับ PC/W-Untreated ไปเป็น 33,876 MPa สําหรับ PC/W-TMS 0.5% ซึงเป็นปริมาณการใชที้
ส่งผลใหไ้ดค้่า flexural modulus สูงทีสุด   เนืองจากไซเลนไดเ้ขา้ไปช่วยในการเชือมต่อกนัระหวา่ง
สายโซ่ของพอลิเมอร์เมตริกซ์กบัอนุภาคของผงขีเลือยไม ้  เมือไดรั้บแรงโคง้งอวสัดุจะสามารถ  
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ภาพที 50 แสดงค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
ไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที 51 แสดงค่า flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
ไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั
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ตา้นทานต่อการเปลียนรูปได้มาก   จากการเกิดการยึดติดกันทีแข็งแรงมากขึนนีไปช่วยในการ
ขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่   ทาํให้การจดัเรียงตวัตามแนวแรงทีได้รับเป็นไปได้ยากขึน   
เนืองจากการรับแรงโคง้งอแตกต่างจากการรับแรงแบบดึงยืด   ดงันนัการเกิด polysiloxane จึงส่งผล
อยา่งมากต่อความ stiffness ของคอมพอสิต   เมือทาํการเพิมปริมาณการใชไ้ซเลนในการปรับปรุงจึง
ส่งผลใหป้ฏิกิริยาทีเกิดระหวา่งไซเลนดว้ยกนัเองมีมากขึน   การเกิด polysiloxane จึงเพิมมากขึนทาํ
ให้ไปลดความว่องไวในการเขา้ทาํปฏิกิริยาระหว่างไซเลนกบัพอลิคาร์บอเนต   การเชือมขวาง
ระหวา่งตวัไซเลนกบัพอลิคาร์บอเนตจึงเกิดนอ้ยลง   ดงันนัจาํนวนอนุภาคผงขีเลือยไมที้ช่วยในการ
ตา้นทานการเปลียนรูปจึงลดลงไปดว้ย   ทาํให้เมือไดรั้บแรงโคง้งอจึงมีการจดัเรียงโครงสร้างไป
ตามแนวแรงไดง่้ายขึน   ค่า flexural modulus จึงมีแนวโน้มทีลดลงและลดลงอย่างมากสําหรับ 
PC/W-TMS 1.5% และ PC/W-TMS 2.0%     
 

 
 

ภาพที 52 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
เลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 
 

  ค่า impact strength ของวสัดุคอมพอสิตระหว่างผงขีเลือยไมก้ับพอลิ
คาร์บอเนตทีการปรับปรุงดว้ยไซเลนในปริมาณต่างๆ กนัถูกแสดงดงัภาพที 52   จากการทีผงขีเลือย
ไมที้ใส่เขา้ไปเป็นจุดบกพร่องในชินงานและจุดเริมตน้ของการแตกหกัเมือชินงานไดรั้บแรง   แมจ้ะ
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มีการใชไ้ซเลนในการปรับปรุงการยึดติดกนัระหว่างพืนผิว   แต่ก็ไม่ไดส่้งผลทีชดัเจนในการช่วย
ปรับปรุงค่า impact strength ของคอมพอสิต   จากกราฟจะเห็นไดว้า่ค่า Notch Izod Impact strength 

มีค่าเพิมขึนเล็กนอ้ยเมือมีการปรับปรุงการยดึติดกนัระหวา่งพืนผิวดว้ยไซเลนชนิด TMS ในปริมาณ
การใช้ 0.5wt% ซึงให้ค่า impact strength ทีสูงทีสุด   แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช่วย
ปรับปรุงการยดึติดกนัระหวา่งพืนผวิทีดีทีสุดเมือเทียบกบัการใชไ้ซเลนชนิดนีในปริมาณอืนๆ   โดย
จะเห็นไดจ้ากเมือทาํการเพิมปริมาณการใชไ้ซเลนในการปรับปรุง    ค่า impact strength ของคอม
พอสิตจะมีค่าลดลงและมีแนวโนม้ทีค่อนขา้งคงที (มีค่าอยูใ่นช่วงเบียงเบนมาตรฐานเดียวกนั)    
  โดยทวัไปแลว้ปัจจยัทีจะส่งผลให้ค่า impact strength ของคอมพอสิต
ระหว่างพอลิเมอร์กบัวสัดุจาํพวกเส้นใยธรรมชาติมีค่าเพิมขึนจะมาจาก 2 ปัจจยัดว้ยกนั คือ การ
ปรับปรุงแรงยึดติดระหว่างพืนผิวของพอลิเมอร์กบัอนุภาคฟิลเลอร์   และอีกวิธีการหนึงคือทาํให้
คอมพอสิตมีความยืดหยุน่และเป็นอิลาสติกทีเพิมขึน [41]   เนืองจากการเพิมปริมาณไซเลน TMS 

ไม่ไดส่้งผลช่วยในการปรับปรุงการยดึติดกนัระหวา่งพืนผวิของตวัฟิลเลอร์กบัพอลิเมอร์เมตริกซ์ให้
เพิมขึน   อีกทงัยงัไม่ไดเ้พิมความยืดหยุน่และเป็นอิลาสติกให้กบัคอมพอสิต   เมือรวมกบัผลของ
การทีไซเลนเกิดปฏิกิริยากนัเองเกิดเป็น polysiloxane ดว้ยแลว้   ทาํให้อนุภาคของผงไมไ้ม่สามารถ
ช่วยในการดูดซบัและส่งผา่นแรงใหก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์ไดดี้   วสัดุจึงเกิดการแตกหกัอยา่งรวดเร็ว
เมือไดรั้บแรงอยา่งทนัทีทนัใด   ค่า impact strength ของคอมพอสิตจึงมีค่าลดลงเมือเพิมปริมาณการ
ใช ้TMS จาก 0.5wt%  
 

 4.1.2.2 ผลต่อสมบัติการนําความร้อนของวสัดุคอมพอสิต 

 
ตารางที 8 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต ซึง
ปรับปรุงพืนผวิดว้ยไซเลน TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างชินงาน ค่าการนําความร้อน  (W/m K) 

PC/W- Untreated 0.1088 ± 0.0023 

PC/W- TMS 0.5% 0.0928 ± 0.0005 

PC/W- TMS 1.0% 0.0941 ± 0.0002 

PC/W- TMS 1.5% 0.0933 ± 0.0010 

PC/W- TMS 2.0% 0.0916 ± 0.0008 
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จากการทดสอบสมบติัการนําความร้อนของคอมพอสิตระหว่างพอลิ
คาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้  ทีใช้ไซเลน TMS ปรับปรุงความเขา้กนัไดใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั   
แสดงผลการทดสอบไวด้งัตารางที 8   พบวา่ค่าการนาํความร้อนของคอมพอสิตทีปรับปรุงพืนผิว
ดว้ยไซเลนมีค่าการนาํความร้อนทีลดลงในทุกปริมาณการปรับปรุง   โดยปกติการปรับปรุงการยึด
ติดกนัระหวา่งพืนผิวดว้ยไซเลนจะเป็นส่วนทีช่วยทาํให้เกิดการลดลงของปริมาณช่องวา่งระหวา่ง
อนุภาคผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์   โดยช่องว่างทีวา่นีจะเป็นส่วนทีส่งผลให้สมบติัการนาํ
ความร้อนของคอมพอสิตลดลง   เนืองจากอากาศนาํความร้อนได้นอ้ยกวา่พอลิคาร์บอเนตและผงขี
เลือยไม ้  ดงันันการปรับปรุงด้วยไซเลนจึงน่าจะส่งผลให้การนาํความร้อนของคอมพอสิตสูงขึน   
แต่จากการทดสอบค่าการนําความร้อนพบว่า   ค่าการนําความร้อนทีลดลงในทุกปริมาณการ
ปรับปรุงดว้ยไซเลนคือน่าจะเป็นผลมาจากค่าการนาํความร้อนทีตาํกวา่ของโมเลกุล polysiloxanes 

เมือเทียบกบัพอลิคาร์บอเนต (K ~ 0.13 W/m K [42])   จึงเป็นตวัทีช่วยส่งผลให้ค่าการนาํความร้อน
รวมในระบบของคอมพอสิตมีค่าลดลง   เมือทาํการพิจารณาผลของปริมาณการปรับปรุงดว้ยไซเลน
แลว้   พบวา่แมจ้ะเพิมปริมาณการใชไ้ซเลนแต่ก็ไม่ไดส่้งผลใหค้่าการนาํความร้อนของคอมพอสิตมี
การเปลียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญั   ดงันนัจึงพอทีจะกล่าวไดว้า่ปริมาณการใชไ้ซเลน TMS เพือ
ปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งพืนผิวของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตไม่ไดส่้งผลต่อค่าการนาํ
ความร้อนของคอมพอสิตอยา่งเห็นไดช้ดั 

จากการทดสอบสมบติัต่างๆ เพือศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนที
มีต่อการปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างผงขีเลือยไมก้ับพอลิคาร์บอเนต   เมือพิจารณาถึงการ
ทดสอบสมบติัเชิงกลจะเห็นได้ว่า PC/W-TMS 0.5% มีสมบติัเชิงกลทีดีทีสุดเมือเทียบกบัการ
ปรับปรุงดว้ยไซเลน TMS ในปริมาณมากขึน   ผลจากการทดสอบชีใหเ้ห็นวา่เมือทาํการเพิมปริมาณ
การใช้ไซเลน TMS จาก 0.5wt.% ไปเป็น 1.0wt.%, 1.5wt.% และ 2.0wt.% ความแข็งแรงของคอม
พอสิตมีแนวโน้มทีลดลงทงัค่า tensile strength และ flexural strength ส่วนความสามารถในการ
ตา้นทานการเปลียนรูป (flexural modulus) นัน  มีค่าลดลงเป็นอย่างมาก   ในขณะที Young’s 
modulus มีค่าค่อนขา้งคงทีแมจ้ะทาํการเพิมปริมาณการใชไ้ซเลนแลว้ก็ตาม   ผลการทดสอบสมบติั
การนาํความร้อนนัน   ปริมาณการใช้ไซเลนในการปรับปรุงไม่ไดส่้งผลให้เห็นถึงความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคญั   จึงพอจะกล่าวได้ว่าสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนของคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนตในระบบแต่ละตวัมีค่าใกลเ้คียงกนัเป็นอยา่งมาก    

 ดงันนัจึงสรุปไดว้า่จากการศึกษาผลของปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อ
สมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิต   PC/W-TMS 0.5% ให้ผลการ
ทดสอบทีดีทีสุดเมือเทียบกบัการใชไ้ซเลน TMS ในปริมาณอืนๆ    
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4.2 ผลของปริมาณผงขเีลอืยไม้ทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

จากการศึกษาถึงผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อการปรับปรุงความเขา้กนั
ไดร้ะหวา่งพืนผิวของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตในการทดลองส่วนแรก   ไดแ้สดงให้เห็นว่า
ไซเลนชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine ในปริมาณ 0.5wt.%   เหมาะสมทีสุด
ในการช่วยปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   ดงันนัในการทดลอง
ส่วนทีสองซึงจะเป็นการศึกษาผลของปริมาณการใช้ผงขีเลือยไมที้มีต่อสมบติัต่างๆ   ซึงตอ้งการ
เลือกปริมาณการใชผ้งขีเลือยไมที้เหมาะสมเพือให้ไดส้มบติัเชิงกลและสมบติัการเป็นฉนวนความ
ร้อนทีดีของคอมพอสิต   จะทาํการศึกษาโดยปรับเปลียนปริมาณการใชผ้งขีเลือยไมเ้ป็น 10%, 20% 

และ 30% โดยนาํหนกัของคอมพอสิต   และในการปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมก้บั
พอลิคาร์บอเนตจะเลือกใชไ้ซเลน TMS ในปริมาณ 0.5% ของนาํหนกัผงขีเลือยไม ้    

 
4.2.1 ศึกษาผลของปริมาณผงขเีลอืยไม้ทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

    4.2.1.1 ผลต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต 

 จากภาพที 53 แสดงผลของ tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั   โดยทาํการศึกษาทีปริมาณการเติมผงขี
เลือยไมเ้ป็น 10%, 20% และ 30%  โดยนาํหนกั   พบวา่ PC/W-TMS เมือปริมาณผงขีเลือยไมใ้นคอม
พอสิตเพิมขึนมีผลทาํให้แนวโน้มของความสามารถในการทนแรงดึงสูงสุดมีค่าลดลง   สาเหตุ
เนืองมาจากการกระจายตวัทีไม่สมาํเสมอของอนุภาคผงขีเลือยไม้   โดยอนุภาคผงขีเลือยไม้มี
แนวโนม้ทีจะเกิดการรวมกลุ่มและจบัตวักนัเป็นกอ้นมากขึนจากผลของแรงดึงดูดระหวา่งหมู่ไฮดร
อกซิลของผงขีเลือยไม ้[43]   ซึงเห็นไดจ้ากโครงสร้างจุลภาคของคอมพอสิตทีแสดงให้เห็นพืนผิวที
แตกหกัจากการทดสอบดว้ยเทคนิค SEM ดงัภาพที 55   โดยพบวา่เมือมีการเพิมปริมาณผงขีเลือยไม้
ลงในคอมพอสิตจะส่งผลใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของอนุภาคผงขีเลือยไมที้เพิมขึนดว้ย (จากภาพ 53 

ข และ ค)   ซึงส่งผลให้เกิดการกระจายตวัของผงขีเลือยไมใ้นคอมพอสิตทีแย่ลง   นอกจากนีแลว้
ภาพทีไดจ้ากการทดสอบดว้ยเทคนิค SEM ยงัแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้กนัระหวา่งอนุภาคผงขี
เลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์   สังเกตไดจ้ากการทีมีช่องวา่งหรือส่วนทีไม่เกิดการยึดติดกนัระหวา่ง
พืนผิวทงัสองเฟสในจาํนวนทีเพิมขึนดว้ย   ซึงก็น่าจะเป็นผลมาจากความสามารถในการขยายตวั
ทางความร้อน (Thermal expansion) ของวสัดุทงัสองทีแตกต่างกนั [43]      เมือทาํการผสมสารทงั
สองชนิดเขา้ดว้ยกนัแลว้นาํไปผ่านกระบวนการขึนรูปโดยการให้ความร้อนหลงัจากนนัก็ให้ความ
เยน็ในกระบวนการหล่อเยน็   สิงเหล่านีจะเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลอยา่งมากต่อการหดตวัของวสัดุที  
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ภาพที 53 แสดงค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไม้
ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที 54 แสดงค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 
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ไม่เท่ากนัเกิดเป็นช่องวา่งระหวา่งเฟสทงัสอง   ดว้ยเหตุผลเหล่านีทาํใหค้่า tensile strength ของคอม
พอสิตมีค่าลดลงเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งในวสัดุคอมพอสิต   และเมือทาํการพิจารณาถึงค่า 
flexural strength (ภาพที 54) พบวา่มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั   ซึงก็สามารถอธิบายผลที
เกิดขึนโดยใหเ้หตุผลเดียวกนักบัค่า tensile strength ก่อนหนา้นี             
 

   
                         (ก)                                                                             (ข) 

 

 
                                                                                 (ค) 

 

ภาพที 55 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W-TMS composites ทีปริมาณการ
เติมผงไมที้แตกต่างกนั (ก) 10%wt (ข) 20%wt (ค) 30%wt ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
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 ค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนัแสดงดงัภาพที 56   จากกราฟจะเห็นไดว้า่เมือทาํการเพิมปริมาณผงขี
เลือยไมล้งในคอมพอสิต   ค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตมีแนวโน้มที
เพิมขึน (จากประมาณ 887 MPa สําหรับ PC/W10%-TMS ไปเป็น 1,073 MPa และ 1,115 MPa 

สําหรับ PC/W20%-TMS และ PC/W30%-TMS ตามลําดับ)   การทีค่า Young’s modulus มี
แนวโนม้เพิมขึนเป็นผลมาจากการเติมเฟสของผงขีเลือยไมซึ้งมีความ rigid ทีมากกวา่เฟสของพอลิ
คาร์บอเนต   ทาํให้เมือยิงเพิมปริมาณการเติมผงขีเลือยไม ้  คอมพอสิตทีไดจ้ะยิงมีค่ามอดูลสัหรือ
ความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูปทีสูงขึน   แต่จะเห็นไดว้่าเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไม้
จาก 20wt.% ไปเป็น 30wt.% ค่า Young’s modulus ของคอมพอสิตมีการเพิมขึนเพียงเล็กน้อย
เท่านนั   สาเหตุก็อาจจะเนืองมาจากความไม่เขา้กนัระหวา่งอนุภาคผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต   
ปริมาณผงขีเลือยไมที้เพิมขึนเป็นตวัทาํให้เกิดพืนทีทีเป็นช่องวา่ง (void) (ภาพที 55 ค) หรือมีความ
ไม่เขา้กนัระหวา่งอนุภาคผงขีเลือยไมก้บัพอลิเมอร์เมตริกซ์ทีมากขึนดว้ย [27]   ดว้ยเหตุนีค่ามอดูลสั
โดยรวมของคอมพอสิตจึงไม่ไดเ้พิมขึนอยา่งทีควรจะเป็น   
 

 
 

ภาพที 56 แสดงค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

 
 

ภาพที 57 แสดงค่า flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที 58 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไม้
ในปริมาณทีแตกต่างกนั 
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การเพมิเฟสของผงไมล้งไปในพอลิเมอร์ส่งผลอยา่งยิงต่อการเพิมขึนของ
ค่า flexural modulus ของวสัดุเพราะเป็นส่วนทีช่วยลดการเสียรูปของวสัดุเมือไดรั้บแรง   จากภาพที 
57 จะเห็นไดว้า่ค่า flexural modulus ของคอมพอสิตเมือมีการเพิมปริมาณผงขีเลือยไมจ้ะมีแนวโนม้
เหมือนกนักบัผลของ Young’s modulus คือมีการเพิมขึนอยา่งมากเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไมจ้าก 
10wt.% ไปเป็น 20wt.%   จากนนัจะมีค่าเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ยเมือเพิมปริมาณเป็น 30wt.%   ซึง
เหตุผลทีใชอ้ธิบายก็เป็นเช่นเดียวกนักบัผลของ Young’s modulus     

ค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตระหว่างผงขีเลือยไม้กบัพอลิ
คาร์บอเนตแสดงดงัภาพที 58   หลงัจากทีมีการเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งในคอมพอสิตพบว่า
ความสามารถในการตา้นทานแรงกระแทกมีค่าลดลง   ซึงเป็นผลมากจากเฟสของผงขีเลือยไมที้
เพิมขึน   เช่นเดียวกนักบัอิทธิพลทีมีต่อค่า tensile strength และ flexural strength   การเพิมปริมาณ
ผงขีเลือยไมมี้ผลทาํใหบ้ริเวณทีเป็นช่องวา่ง (void)   หรือส่วนทีไม่เกิดการยึดติดกนัระหวา่งพืนผิวมี
เพิมมากขึน   ซึงยืนยนัผลการทดลองจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดว้ยเทคนิค SEM (ภาพที 
55 ก และ 55 ข)   ช่องวา่งทีเกิดขึนส่งผลเป็นอย่างยิงต่อค่า impact strength เนืองจากเฟสทีไม่
ต่อเนืองกนันีไม่สามารถทีจะทาํการรับและส่งผา่นแรงไดดี้   โดยเฉพาะเมือตอ้งทาํการรับแรงอยา่ง
ทนัทีทนัใด   เมือพิจารณาถึงการรวมตวัของอนุภาคผงไมที้เกิดเป็นกลุ่มกอ้นแลว้   ความสามารถใน
การส่งผา่นแรงไปยงัพอลิเมอร์เมตริกซ์ยงิเกิดขึนไดย้าก   ดงันนัผลในการตา้นทานแรงกระแทกจึงมี
ค่าลดลงเมือเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งในคอมพอสิต    

 

4.2.1.2 ผลต่อสมบัติการนําความร้อนของวสัดุคอมพอสิต 

ค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของพอลิคาร์บอเนต ผงขี
เลือยไม ้และคอมพอสิตสามารถหาไดจ้ากสมการที 7 (Rule of mixtures)   ซึงค่าทีไดเ้ป็นค่าทาง
ทฤษฎีและมีการเปรียบเทียบผลกบัค่าทีไดจ้ากการทดลองดงัแสดงในตารางที 9   โดยทวัไปแลว้เมือ
ทาํการเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งในเฟสของพอลิเมอร์ค่าการนาํความร้อนของพอลิเมอร์น่าจะมี
แนวโนม้ทีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั   เนืองจากผงขีเลือยไมเ้ป็นเฟสทีมีค่าการนาํความร้อนตาํกวา่เฟส
ของพอลิเมอร์   การเพิมปริมาณผงขีเลือยไมที้แตกต่างกนัในแต่ละระดบั (10wt.% ไปเป็น 20wt.% 

และ 30wt.%) น่าจะแสดงให้เห็นถึงผลของค่าการนําความร้อนทีค่อนขา้งแตกต่างกัน   แต่จาก
การศึกษาพบวา่เมือทาํการเพิมปริมาณผงขีเลือยไมล้งไปในคอมพอสิตค่าการนาํความร้อนของคอม
พอสิตจะมีค่าลดลงเพียงเล็กนอ้ยในแต่ละระดบัของการเพิมปริมาณ   โดยจากตารางที 9 ค่าการนาํ
ความร้อนของคอมพอสิตมีค่าทีแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยแมจ้ะทาํการเพิมปริมาณผงขีเลือยไมจ้าก 

10wt.% ไปเป็น 20wt.% และ 30wt.%   ซึงจากทฤษฎีแลว้แต่ละระดบัของการเพิมผงขีเลือยไมล้งไป
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ควรจะมีค่าการนาํความร้อนทีแตกต่างกนัมากกวา่นี   การเติมผงขีเลือยไมล้งในพอลิเมอร์ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงการปรับปรุงสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีขึนมาก   ซึงเมือเปรียบเทียบค่าทีไดจ้าก
การทดลองกบัค่าทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยทฤษฎีดงัสมการที 7   พบวา่ค่าการนาํความร้อนทีไดจ้าก
การทดลองมีค่าทีน้อยกวา่มาก   สาเหตุอาจมาจากช่องวา่งทีเกิดขึนจากความไม่เขา้กนัระหวา่งเฟส
ของพอลิเมอร์เมตริกซ์กบัผงขีเลือยไม ้  โดยช่องวา่งทีเกิดขึนนีเป็นตวัทีส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ค่าการนาํความร้อนในวสัดุเป็นอยา่งมาก    

kc = km m + kf f                              ……… (8) 

 

เมือ kc, km และ kf   คือค่าการนาํความร้อน (thermal conductivity) ของวสัดุคอมพอสิต, พอลิ
คาร์บอเนตเมตริกซ์, และฟิลเลอร์ (ผงขีเลือยไม)้ ตามลาํดบั   m และ f คือ สัดส่วนโดยนาํหนกัของ
เมตริกซ์และฟิลเลอร์ ตามลาํดบั     [33] 

 

ตารางที 9 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

สัดส่วนในคอมพอสิต 

(%wt) 

ค่าการนําความร้อน 

(W/m K) 

พอลคิาร์บอเนต ผงขีเลอืยไม้ การทดลอง ทฤษฎี 
0 100 0.0800 

100 0 0.1650 

90 10 0.0928 ± 0.0005 0.1565 

80 20 0.0920 ± 0.0001 0.1480 

70 30 0.0916 ± 0.0004 0.1395 
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 จากการทดสอบสมบติัต่างๆ เพือศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไมที้มีต่อ
สมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิต   เมือพิจารณาถึงการทดสอบสมบติั
เชิงกลสรุปไดว้า่การเพิมปริมาณผงขีเลือยไมท้าํให้ความแข็งแรงของวสัดุคอมพอสิตโดยรวมลดลง   
ซึงจะเห็นไดจ้ากค่า tensile strength, flexural strength รวมถึง impact strength ทีมีแนวโนม้ลดลง
อย่างเห็นไดช้ดั   ในขณะที modulus ของวสัดุมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มคือมีค่า
เพิมขึนเมือทาํการเพิมปริมาณผงขีเลือยไม ้  เมือพิจารณาถึงสมบติัเชิงกลทงัสองแบบนีแลว้   จะเห็น
ไดว้่าผลของ strength มีค่าทีแตกต่างกนัมากกวา่ผลของ modulus   ดงันนัเมือพิจารณาถึงสมบติั
เชิงกลโดยรวมของวสัดุคอมพอสิต PC/W10%-TMS  ไดใ้ห้ผลทางสมบติัเชิงกลทีค่อนขา้งดีทีสุด   
เมือเทียบกบัการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณอืนๆ   ในส่วนของผลการทดสอบสมบติัการนาํความ
ร้อนนัน   ปริมาณการเติมผงขีเลือยไม้ไม่ได้ส่งผลให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ   
เนืองจากสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนของคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตในระบบแต่ละตวัมีค่า
ใกลเ้คียงกนัมาก    

ดงันนัจากการศึกษาผลของปริมาณผงขีเลือยไมที้มีต่อสมบติัเชิงกลและ
สมบติัการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิต   PC/W10%-TMS 0.5% ให้ผลการทดสอบทีดีทีสุดเมือ
เทียบกบัการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณอืนๆ      
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4.3 ผลของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกดิฟองทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

 จากการศึกษาถึงผลของชนิดและปริมาณสารคู่ควบไซเลนทีมีต่อการปรับปรุงความเขา้กนั
ไดร้ะหว่างพืนผิวของผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนตในการทดลองส่วนแรก   และการศึกษาผล
ของปริมาณผงขีเลือยไมที้มีต่อสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิตในส่วน
ทีสอง   ไดแ้สดงให้เห็นวา่ไซเลนชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine ในปริมาณ 
0.5wt.% กบัการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณ 10wt.%   มีสมบติัเชิงกลและสมบติัการเป็นฉนวนความ
ร้อนทีดีทีสุด   ดงันันในการทดลองส่วนนีจะเลือกใช้คอมพอสิต PC/W10%-TMS 0.5%  เพือ
การศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารทาํให้เกิดฟอง (Blowing agent) 2 ชนิด คือ Hydrocerol 

HK 40B และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ต่อสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุโฟมค
อมพอสิต   โดยจะทาํการปรับเปลียนปริมาณการใชเ้ป็น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 phr    
 

4.3.1 ศึกษาผลของการใช้สารทาํให้เกดิฟองทมีีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต 

   4.3.1.1 ผลต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต  

จากการศึกษาถึงผลของการใช้สารทําให้เ กิดฟองทีมีต่อค่า  impact 

strength ซึงแสดงดงัภาพที 59   โดยทาํการเปรียบเทียบกบัวสัดุคอมพอสิต PC/W ซึงมีสมบติัเชิงกล
และสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีทีสุดซึงได้จากการทดลองในสองส่วนแรก   จะเห็นไดว้่า
ความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกของคอมพอสิตทีเป็นโฟมมีค่าน้อยกว่า   เนืองจากเมือ
ได้รับแรงอย่างทนัทีทนัใดชินงานไม่สามารถดูดซับและกระจายแรงได้ดีพอ   เพราะมีเฟสของ
ช่องวา่งทีเขา้มาเป็นตวัขดัขวางการส่งผา่นแรงภายในเมตริกซ์     ทงันีเป็นผลมาจากโครงสร้างเซลล์
โฟมทีมีช่องว่างอยูภ่ายใน   วสัดุจึงเกิดการแตกหกัอยา่งรวดเร็วโดยทีไม่สามารถส่งผ่านแรงไดท้นั   
สําหรับค่า impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตของทงั PC/W-H และ PC/W-P นนัมีค่าไม่
แตกต่างกนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

 
 

ภาพที 59 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟอง 2 ชนิด 
Hydrocerol HK 40B (H) และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole (P) ปริมาณ 0.5phr 

 

ตารางที 10 แสดงค่าความแข็ง (Hardness) ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม้
ทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟอง 

ตัวอย่างชินงาน Hardness (Shore D) 

PC/W 61.8 ± 1.6 

PC/W - H 0.5  44.4 ± 2.5 

PC/W - P 0.5 50.6 ± 1.8 

 

  ความแข็ง (Hardness) คือสมบติัความตา้นทาน ในการเปลียนแปลงขนาด 
รูปร่าง หรือการเกิดรอยขดูขีดเสียหายบริเวณพืนผิว   หรือความแข็งทีพืนผิววสัดุนนัเอง [44]   จาก
การทดสอบสมบติั Hardness ของชินงานคอมพอสิตซึงไดผ้ลการทดสอบดงัตารางที 10   พบวา่ค่า 
Hardness จะลดลงเมือมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองในการขึนรูปชินงานเป็นวสัดุโฟมคอมพอสิต   เมือ
พืนผวิไดรั้บแรงกดจากเดิมทีภายใตพ้ืนผวิมีส่วนของเนือเมตริกซ์ในการช่วยรับและส่งผา่นแรง   แต่
จากโครงสร้างทีมีลกัษณะเป็นโพรงและมีช่องวา่งอยูเ่ป็นจาํนวนมากในวสัดุโฟมทาํให้การรับและ
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ส่งผ่านแรงเป็นไปไดย้ากขึน   ผิวหน้าของวสัดุจึงเกิดการยุบตวัไดม้ากขึนเมือได้รับแรงกด   ค่า
ความแข็งจึงลดลงเหลือเพียง D44.4 สําหรับ PC/W - H  และ D50.6 สําหรับ PC/W – P   ทงันี
เนืองจากผลของโครงสร้างเซลล์โฟมทีใหญ่กวา่สําหรับการใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด Hydrocerol 

HK 40B เมือเทียบกบัการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole   เมือชินงานวสัดุโฟมค
อมพอสิตได้รับแรงกดบนพืนผิวจะมีการส่งผ่านแรงภายใตพ้ืนผิวของชินงานเกิดขึน   ส่วนของ
เมตริกซ์ในวสัดุคอมพอสิตจะช่วยในการรับละส่งผา่นแรง   โครงสร้างของเซลล์โฟมทีเกิดขึนนีไป
มีผลในการลดพืนทีในการับและส่งผา่นแรง   ยิงเซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ก็จะไปมีผลในการลดพืนที
ในการรับแรงมากขึน   ดงันนัวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใช้สารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-

Tetrazole ซึงใหข้นาดของเซลลโ์ฟมในวสัดุโฟมคอมพอสิตทีเล็กกวา่จึงมีค่า Hardness ทีมากกวา่    
  จากโครงสร้างเซลล์โฟมทีเกิดจากการสลายตวัของสารทาํให้เกิดฟองทงั 
2 ชนิด   การสลายตวัของ Hydrocerol HK 40B จะมีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 [23] ในขณะทีการ
สลายตวัของ 5-Phenyl-1H-Tetrazole จะทาํให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ N2 ออกมา [24]   ทาํให้วสัดุ
คอมพอสิตมีโครงสร้างเป็นโพรงหรือรูพรุน   เมือพิจารณาขนาดของรูพรุนหรือโพรงทีเกิดขึนจะ
เห็นไดว้า่วสัดุโฟมคอมพอสิตทีใช้ Hydrocerol HK 40B เป็นสารทาํให้เกิดฟองมีขนาดของรูพรุน
หรือโพรงทีใหญ่กวา่วสัดุโฟมคอมพอสิต 5-Phenyl-1H-Tetrazole เป็นสารทาํให้เกิดฟอง   จากกฎ
การแพร่ของเกรแฮม ซึงกล่าวว่าอตัราการแพร่ผ่านของแก๊สจะแปรผกผนักบัรากทีสองของความ
หนาแน่นของแก๊ส ภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัเดียวกนั [46] ดงัสมการต่อไปนี 

 

                                                                                                        ……… (9)    

 

เมือ r คือ อตัราการแพร่ และ d =  ความหนาแน่นของแก๊ส   ถา้เปรียบเทียบอตัราการแพร่ของแก๊ส
ภายใตส้ภาวะเดียวกนั จะไดด้งันี 

 

                                                                                                            ……… (10) 

   
แต่ความหนาแน่นแปรผนัตรงกบัมวลโมเลกุล (M)   ดงันนัจะไดว้า่ 
 

                                                                                                            ……… (11) 
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นนัหมายความว่า แก๊สทีมีนาํหนกัมากกว่าจะเคลือนทีไดช้้ากว่าแก๊สทีเบากว่านนัเอง   ซึงจากการ
ปลดปล่อยการของสารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิด   ก๊าซ CO2 (ได้จากสารทาํให้เกิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B) มีนาํหนกัโมเลกุลทีมากกว่าก๊าซ N2 (ไดจ้ากการสลายตวัของสารทาํให้เกิด
ฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole)  ก๊าซ CO2 จึงมีความสามารถในการแพร่ไดน้้อยกวา่   ดงันนัใน
ระหวา่งกระบวนการขึนรูปเมือสารทาํให้เกิดฟองเกิดการสลายตวัและปลดปล่อยก๊าซ CO2 ออกมา   
โมเลกุลของก๊าซ CO2 ก็น่าจะแพร่ผา่นพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตไดน้อ้ยและเกิดเป็นเซลล์โฟมทีมี
ขนาดเล็กเมือเทียบกบัเซลล์โฟมทีเกิดจากก๊าซ N2 ซึงสามารถแพร่ผา่นเนือพอลิคาร์บอเนตไดดี้กวา่  
แต่จากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM ดงัภาพที 60   จะเห็นไดว้า่เซลล์โฟมทีเกิดจากก๊าซ CO2 (ภาพ
ที 60 ง) จะมีขนาดใหญ่กวา่เซลลโ์ฟมทีเกิดจากก๊าซ N2 (ภาพที 60 จ)   ทงันีเนืองมาจากผลของความ
หนืดทีแตกต่างกนัในวสัดุโฟมคอมพอสิต   จากการทดสอบดชันีการไหล (MFI) ของวสัดุโฟมคอม
พอสิต (ดงัตารางที 11) จะเห็นไดว้า่วสัดุโฟมคอมพอสิต PC/W-P 0.5 จะมีความหนืดมากกวา่วสัดุ
โฟมคอมพอสิต PC/W-H 0.5   ภายใตส้ภาวะทีมีความหนืดสูง   แรงดนัของแก๊สทีเกิดจากการ
สลายตวัของสารทาํให้เกิดฟองไม่สามารถทาํให้เซลล์โฟมทีเกิดขยายขนาดให้ใหญ่ขึนได ้  มีผลทาํ
ใหเ้ซลลโ์ฟมของวสัดุโฟมคอมพอสิต PC/W-P 0.5 มีขนาดของเซลลโ์ฟมทีเล็กกวา่เมือเทียบกบัวสัดุ
โฟมคอมพอสิต PC/W-H 0.5 ซึงในระบบมีความหนืดนอ้ยกวา่นนัเอง    
    
ตารางที 11 แสดงค่าดชันีการไหล (MFI) ของพอลิคาร์บอเนตและโฟมพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต
ไมที้ปริมาณการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟอง 0.5 phr 

ตัวอย่างชินงาน MFI (g/10min) 

Neat PC 5.20 

PC/H  4.76 

PC/P  4.05 

PC/W-H  3.23 

PC/W-P  2.34 
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                  (ก) 

  
                                      (ข)                        (ค) 

  
                          (ง)                                                      (จ) 

 

ภาพที 60 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตของ (ก) PC/W ทีกาํลงัขยาย 50 เท่า (ข) 

PC/H (ค) PC/P (ง) PC/W-H และ (จ) PC/W-P ปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟอง 0.5 phr ที
กาํลงัขยาย 25 เท่า 
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  สําหรับวสัดุโฟมคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีไม่ไดรั้บการเติมผงขี
เลือยไม ้  พบวา่วสัดุโฟมคอมพอสิต PC/P 0.5 (ภาพที 60 ค) ซึงมีความหนืดในระบบทีมากกวา่เมือ
เทียบกบัวสัดุโฟมคอมพอสิต PC/H 0.5 (ภาพที 60 ข) ให้เซลล์โฟมทีมีขนาดเล็กกวา่   นอกจากนี
เมือพิจาณาระหวา่งระบบของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการเติมและไม่ไดเ้ติมผงขีเลือยไมจ้ะเห็นไดว้า่
ระบบทีมีการเติมผงขีเลือยไม ้(ค่าความหนืดมากกวา่) ก็ให้ผลของขนาดเซลล์โฟมทีเล็กกวา่ระบบที
ไม่ได้เติมผงขีเลือยไม้ (ค่าความหนืดน้อยกว่า) เช่นเดียวกัน   โดยจากภาพที 60 จะเห็นได้ว่า
โครงสร้างของวสัดุโฟมคอมพอสิตของ PC/W-H และ PC/W-P จะมีจาํนวนรูพรุนหรือเซลล์โฟ
มทีมากกวา่วสัดุโฟมคอมพอสิตของ PC/H และ PC/P   ทงันีเนืองจากผงขีเลือยไมที้เติมลงไปไดท้าํ
หนา้ทีเป็น nucleating agent คือเป็นตวัก่อให้เกิดโครงสร้างเซลล์ของโฟมขึน   โดยผงขีเลือยไมจ้ะ
ช่วยในการลดแรงตึงผิวทีผิวสัมผสัระหว่างเฟสของพอลิเมอร์หลอมเหลวกบัก๊าซ   หรืออาจไปเกิด
ช่องวา่งระหวา่งผวิสัมผสัทาํให้สามารถเกิดฟองก๊าซไดง่้ายขึน [18, 20]   ดงันนัการเติมผงขีเลือยไม้
จึงเป็นการช่วยเพิมจาํนวนเซลลโ์ฟมในโครงสร้างของวสัดุโฟมคอมพอสิต 

 

4.3.1.2 ผลต่อสมบัติการนําความร้อนของวสัดุคอมพอสิต 

  ค่าการนาํความร้อนของคอมพอสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือย
ไมแ้ละโฟมคอมพอสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมแ้สดงดงัตารางที 12   จากการศึกษา
ค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของวสัดุโฟมคอมพอสิตกบัผงขีเลือยไมพ้บวา่   สารทาํ
ให้เกิดฟองทงัสองชนิดมีส่วนช่วยปรับปรุงสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนให้คอมพอสิตระหว่าง
พอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมไ้ด ้  โดยการใช ้Hydrocerol HK 40B ในสัดส่วน 0.5 phr (PC/W - H 

0.5) เป็นสารทาํให้เกิดฟองให้ค่าการนาํความร้อนอยูที่  0.0844 W/mK   ส่วนการใช ้5-Phenyl-1H-

Tetrazole ในสัดส่วน 0.5 phr (PC/W - P 0.5) เป็นสารทาํให้เกิดฟองให้ค่าการนาํความร้อนอยู่ที 
0.0875 W/mK   ค่าการนาํความร้อนทีลดลงของคอมพอสิตเมือมีการใชส้ารทาํให้เกิดฟองทงัสอง
ชนิด   เกิดจากการทีสารทาํให้เกิดฟองเกิดการสลายตวัและปลดปล่อยก๊าซออกมาเมือไดรั้บความ
ร้อนในระหวา่งกระบวนการขึนรูปภายใตค้วามดนั   เมือความดนัของกระบวนการลดลงก๊าซจะเกิด
การขยายตวัทาํให้เกิดโครงสร้างแบบเซลล์ขึนในเนือเมตริกซ์ [45]   ซึงสอดคล้องกับผลการ
วเิคราะห์ทีไดจ้ากเทคนิค SEM ดงัแสดงในภาพที 60   จากภาพที 60 ง และ 60 จ ไดแ้สดงให้เห็นถึง
โครงสร้างแบบโฟมทีเกิดจากการใช้สารทาํให้เกิดฟองในวสัดุคอมพอสิต   โครงสร้างแบบเซลล์
โฟมนีเป็นตวัทีส่งผลใหค้่าการนาํความร้อนของคอมพอสิตลดลง   เนืองจากช่องวา่งทีเกิดขึนเป็นตวั
เพิมระยะทางในการส่งผา่นความร้อนในเนือพอลิเมอร์   โดยช่องว่างทีเกิดขึนจะมีอากาศแทรกอยู่
ซึงโดยทวัไปแลว้อากาศจะมีความสามารถในการนาํความร้อนทีนอ้ยกว่าของแข็ง   ดงันนัคอมพอ
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สิตทีไดจึ้งมีค่าการนาํความร้อนทีลดลง   เมือพิจารณาค่าความหนาแน่นของชินงานวสัดุโฟมคอม
พอสิตพบวา่มีค่าความหนาแน่นทีไม่แตกต่างกนั  นนัหมายถึงภายในชินงานวสัดุโฟมคอมพอสิตมี
พืนทีทีเป็นช่องวา่งในปริมาตรใกลเ้คียงกนั   แต่จากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM (ภาพที 60 ง และ 
60 จ) พบวา่วสัดุโฟมคอมพอสิต PC/W-H มีขนาดของเซลล์โฟมทีใหญ่กวา่เมือเทียบกบัวสัดุโฟมค
อมพอสิต PC/W-P และเมือพิจารณาถึงค่าการนาํความร้อนพบวา่วสัดุโฟมคอมพอสิต PC/W-H มีค่า
การนาํความร้อนทีนอ้ยกวา่ PC/W-P   แสดงให้เห็นวา่วสัดุโฟมคอมพอสิตทีโครงสร้างของเซลล์
โฟมมีขนาดใหญ่จะมีสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีกวา่วสัดุโฟมคอมพอสิตทีโครงสร้างของ
เซลลโ์ฟมมีขนาดเล็ก   ทงันีเนืองจากในวสัดุโฟมทีมีขนาดของเซลล์ใหญ่จะมีพืนทีหรือระยะทางที
ใชใ้นการพาความร้อนมากกวา่วสัดุโฟมทีมีขนาดของเซลล์โฟมเล็ก   ซึงการส่งผา่นความร้อนโดย
การพาความร้อนนีจะช่วยลดค่าการนาํความร้อนใหก้บัตวัวสัดุได ้[22] 

 

ตารางที 12 แสดงค่าการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้มี
การใชส้ารทาํใหเ้กิดฟอง 

ตัวอย่างชินงาน ค่าการนําความร้อน  (W/m K) ความหนาแน่น (g/cm3) 
PC/W 0.0928 ± 0.0005 1.197 ± 0.001 

PC/W - H 0.5 0.0844 ± 0.0002 0.825 ± 0.003 

PC/W - P 0.5 0.0875 ± 0.0003 0.829 ± 0.003 

 

4.3.2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารทําให้เกิดฟองทีมีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอ
สิต 

 จากการศึกษาผลของการใช้สารทาํให้เกิดฟองทีมีต่อสมบติัต่างๆ ของคอมพอสิตใน
ตอนแรกของการทดลองส่วนที 3   พบว่าการใช้สารทาํให้เกิดฟองเพือจุดประสงค์ในการขึนรูป
ชินงานให้เป็นวสัดุโฟมคอมพอสิตไดส่้งผลให้ชินงานทีขึนรูปไดมี้ค่า impact strength ทีลดลง
เล็กน้อย   รวมถึงค่า Hardness ทีมีการลดลงดว้ยเช่นกนั   ในขณะทีความสามารถในการนาํความ
ร้อนของวสัดุคอมพอสิตก็มีค่าลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั   เป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการเพิมสมบติั
การเป็นฉนวนความร้อนใหก้บัวสัดุคอมพอสิต    สารทาํให้เกิดฟองทงั Hydrocerol HK 40B และ 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ซึงไดท้าํการทดลองใชใ้นปริมาณ 0.5 phr ไดท้าํให้คอมพอสิตทีไดมี้ลกัษณะ
โครงสร้างภายในเป็นเซลล์โฟม   ในขนัต่อไปจึงไดท้าํการเพิมปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟองทงั
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สองชนิดในการขึนรูปเป็นวสัดุโฟมคอมพอสิต   แลว้ทาํการศึกษาสมบติัต่างๆ ทงัสมบติัเชิงกลและ
สมบติัทางความร้อนของวสัดุคอมพอสิต   

 
   4.3.2.1 ผลต่อสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมพอสิต  

  ค่า impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิดฟอง 
5-Phenyl-1H-Tetrazole (PC/W-P) และ Hydrocerol HK 40B (PC/W-H) แสดงดงัภาพที 61 และ 62 

ตามลาํดบั   จากการศึกษาชนิดและปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟอง   พบวา่ค่า impact strength ของ
วสัดุโฟมคอมพอสิตในทุกๆ ปริมาณการใช้สารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิดมีค่าใกล้เคียงกนัมาก   
ยกเวน้ทีปริมาณการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟอง 2.0 phr   โดยการใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-

Tetrazole ปริมาณ 2.0 phr (PC/W-P2.0) จะให้ค่า impact strength ทีสูงกวา่การใชส้ารทาํให้เกิดฟอง
ชนิด Hydrocerol HK 40B ปริมาณ 2.0 phr (PC/W-H2.0) และเป็นค่า impact strength ทีสูงทีสุดเมือ
เปรียบเทียบกบัทุกปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟองของทงัสองชนิด   จากภาพที 61 จะเห็นไดว้า่ค่า 
impact strength ของ PC/W-P มีแนวโนม้ทีเพิมขึนเมือมีการเพิมปริมาณการใช้สารทาํให้เกิดฟอง
สาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเมือสารทาํใหเ้กิดฟองเกิดการสลายตวัและปลดปล่อยก๊าซออกมา   
การใชส้ารทาํให้เกิดฟองทีปริมาณนอ้ยๆก็จะทาํให้ไดก้๊าซทีปลดปล่อยออกมานอ้ยเช่นกนั   ก๊าซที
ปลดปล่อยออกมานีจึงมีแรงดนัไม่มากพอทีจะทาํให้เกิดเป็นเซลล์โฟมทีเสถียร   โดยสามารถยืนยนั
จากภาพทีไดจ้ากการผลการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM ดงัแสดงในภาพที 63   จะเห็นไดว้า่จากการ
ใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 0.5 phr (ภาพที 63 ก) ทาํให้ไดโ้ฟมค
อมพอสิตทีมีลกัษณะเป็นโพรงหรือรูพรุนขนาดใหญ่   มีเซลล์โฟมทีเป็นทรงกลมเล็กๆอยู่เพียง
เล็กน้อยเมือเทียบกบัการใช้สารทาํให้เกิดฟองในปริมาณทีมากกว่า   โครงสร้างโพรงหรือรูพรุน
ขนาดใหญ่นีเป็นสาเหตุของการลดลงของค่า impact strength ซึงน่าจะเกิดจากการสลายตวัของผง
ไมร้วมถึงความชืนทีมีอยูใ่นเนือเมตริกซ์   แรงดนัจากการสลายตวัของสารทาํให้เกิดฟองในปริมาณ
ทีน้อยไม่สามารถทาํให้พอลิเมอร์เมตริกซ์เกิดการเคลือนทีไปแทนพืนทีของรูพรุนขนาดใหญ่ที
เกิดขึนได ้  โดยจะสังเกตเห็นวา่เมือทาํการเพิมปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-

Tetrazole จาํนวนรูพรุนหรือเซลล์โฟมทีเกิดขึนจะมีขนาดเล็กลงและเพิมจาํนวนมากขึน   ซึงก็
เนืองมาจากมีการปลดปล่อยก๊าซจากการสลายตวัทีมากขึนทาํให้มีแรงดนัมากพอทีจะทาํให้พอลิ
เมอร์เมตริกซ์เคลือนทีไปแทนส่วนทีเป็นโพรงขนาดใหญ่รวมถึงเกิดเป็นเซลล์โฟมทีเสถียรได ้  
ดงันันช่องว่างขนาดใหญ่ซึงถือเป็นจุดบกพร่องของชินงานในการรับแรงจึงลดลง   ค่า impact 
strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตจึงมีค่าเพิมขึนเมือเพิมปริมาณการใช ้5-Phenyl-1H-Tetrazole    
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ภาพที 61 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที 62 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

    
                    (ก)                                         (ข) 

 

     
                                         (ค)                 (ง) 

 

ภาพที 63 แสดงพืนทีผิวการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใช้สารทาํให้เกิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณทีแตกต่างกนั (ก) 0.5 (ข) 1.0 (ค) 1.5 และ (ง) 2.0 phr ทีกาํลงัขยาย 
12 เท่า 
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   (ก)                 (ข) 

 

     
(ค)                   (ง) 

 

ภาพที 64 แสดงพืนทีผิวการแตกหักของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใช้สารทาํให้เกิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณทีแตกต่างกนั (ก) 0.5 (ข) 1.0 (ค) 1.5 และ (ง) 2.0 phr ทีกาํลงัขยาย 
12 เท่า 
 

  ในส่วนของการใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B (ภาพที 
62)   พบวา่ค่า impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตจะมีค่าเพิมขึนเมือเพิมปริมาณการใชส้ารทาํ
ใหเ้กิดฟอง   แต่เมือเพิมปริมาณการใชถึ้ง 2.0 ค่า impact strength กลบัมีการลดลง   ทีเป็นเช่นนีอาจ
เนืองมาจากปริมาณก๊าซทีเพิมขึนจากการสลายตวัของสารทาํให้เกิดฟองทาํให้ความดนัภายในเซลล์
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โฟมมีค่าเพิมขึน   ความดนัทีมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกออกของเซลล์โฟม   เซลล์
โฟมทีแตกออกจึงเกิดการรวมตัวกับเซลล์โฟมทีอยู่ใกล้ๆเกิดเป็นเซลล์โฟมทีมีขนาดใหญ่ขึน   
สอดคล้องกับผลทีได้จากกาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ของการใช้สารทาํให้เกิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ดงัแสดงในภาพที 64   จะเห็นไดว้า่ทีปริมาณการใช ้Hydrocerol HK 40B 0.5, 

1.0 และ 1.5 phr มีรูพรุนหรือเซลล์ โฟมขนาดเล็กเกิดขึนในชินงานจาํนวนมาก   แต่สําหรับการใช้
สารทาํให้เกิดฟองปริมาณ 2.0 phr จะพบวา่เซลล์โฟมทีเกิดขึนมีขนาดเซลล์ทีใหญ่และมีลกัษณะที
ค่อนขา้งกลม   อีกทงัยงัมีจาํนวนนอ้ยกวา่เมือเทียบกบัการใช ้Hydrocerol HK 40B ในปริมาณอืน   

ซึงเซลล์โฟมขนาดใหญ่ทีเกิดขึนนีส่งผลอย่างยิงต่อความสามารถในการรับและส่งผ่านแรง   ค่า 
impact strength ของโฟมคอมพอสิตจึงลดลงเมือเพิมปริมาณการใช ้Hydrocerol HK 40B จนถึง 2.0 

phr           
  จากตารางที 13 แสดงค่าทีไดจ้ากการทดสอบสมบติั Hardness ของ
ชินงานโฟมคอมพอสิต   พบว่าการเพิมปริมาณการใช้สารทาํให้เกิดฟองของทงั Hydrocerol HK 

40B และ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ไม่ไดส่้งผลให้เกิดการเปลียนแปลงค่า Hardness อยา่งมีนยัสําคญั   
ค่าความแขง็บริเวณพืนผวิของวสัดุโฟมคอมพอสิตในแต่ละปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟองยงัคงมี
ค่าใกลเ้คียงกนั   โดยสารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole ไดท้าํให้วสัดุโฟมคอมพอสิตที
ไดมี้ค่า Hardness ทีมากกวา่การใชส้ารทาํให้เกิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B ซึงก็เนืองมาจากผล
ของขนาดเซลล์โฟมทีเล็กกว่า   แต่จากค่า Hardness ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทงัสองชนิดทาํให้
ทราบไดว้า่โฟมคอมพอสิตทีไดเ้ป็นโฟมประเภทโฟมแขง็ 

 
ตารางที 13 แสดงค่า Hardness ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิดฟองในปริมาณที
แตกต่างกนั 

ปริมาณการใช้ 

(phr) 

Hardness (Shore D) 

PC/W-H PC/W-P 

0.5 44.4 ± 2.5 50.6 ± 1.8 

1.0 47.0 ± 1.4 51.6 ± 1.9 

1.5 40.2 ± 2.5 52.1 ± 1.8 

2.0 38.9 ± 2.3 52.7 ± 1.5 
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4.3.2.2 ผลต่อสมบัติการนําความร้อนของวสัดุคอมพอสิต 

   

 
 

ภาพที 65   แสดงค่าการนาํความร้อนของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองใน
ปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

  จากการทดสอบสมบติัในการนาํความร้อนของชินงานโฟม คอมพอสิตที
ไดจ้ากการใชส้ารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิดให้ผลเป็นไปดงัภาพที 65   ค่าการนาํความร้อนของ
โฟมคอมพอสิตทีมีการใช ้5-Phenyl-1H-Tetrazole เป็นสารทาํให้เกิดฟองมีแนวโนม้ทีลดลงเมือเพิม
ปริมาณการใช ้  ทงันีเนืองมาจากปริมาณสารทาํให้เกิดฟองทีเพิมขึนไดท้าํให้ปริมาณก๊าซทีเกิดจาก
การสลายตวัทางความร้อนเพิมขึนตามไปดว้ย   ส่งผลให้ความสามารถในการฟอร์มตวัเป็นเซลล์โฟ
มมีมากขึน   โครงสร้างภายในจึงเกิดเป็นเซลล์โฟมจาํนวนมาก   โดยสามารถยืนยนัได้จากการ
วเิคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM ดงัภาพที 63   ซึงจะเห็นไดว้า่เซลลโ์ฟมจะมีความสมาํเสมอและมีจาํนวน
มากขึนเมือมีการเพิมปริมาณการใช ้5-Phenyl-1H-Tetrazole   จาํนวนเซลลโ์ฟมทีเพิมขึนนีไดไ้ปเป็น
ตวัขดัขวางการส่งผ่านความร้อนภายในเนือเมตริกซ์   ทาํให้ความสามารถในการนาํความร้อนของ
คอมพอสิตลดลง   แม้ว่าทีปริมาณการใช้สารทาํให้เกิดฟองน้อยๆ ได้ทาํให้โฟมคอมพอสิตมี
โครงสร้างภายในเป็นโพรงขนาดใหญ่   แต่ก็มีจาํนวนไม่มากพอทีจะทาํให้ค่าการนาํความร้อนของ
โฟมคอมพอสิตลดลง   ส่วนค่าการนาํความร้อนของโฟมคอมพอสิตทีใช ้Hydrocerol HK 40B เป็น
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สารทาํให้เกิดฟอง   กลบัพบว่าค่าการนาํความร้อนของชินงานโฟมคอมพอสิตมีค่าเพิมขึนเมือเพิม
ปริมาณการใชจ้าก 0.5 phr ไปเป็น 1.0 และ1.5 phr   ซึงเป็นเรืองทีอธิบายไดย้าก  ทงันีอาจเป็นผลมา
จากทีปริมาณการใช้น้อยๆ แรงดันของก๊าซทีเกิดจากการสลายตวัของสารทาํให้เกิดฟอง   ไม่
สามารถผลกัดนัใหโ้ครงสร้างภายในเนือเมตริกซ์เกิดเป็นเซลล์โฟมทีเสถียรได ้  เซลล์โฟมทีเกิดขึน
จึงมีลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่รวมอยูก่บัเซลลโ์ฟมทีมีขนาดเล็กจาํนวนมาก   ซึงโพรงหรือรูพรุน
ขนาดใหญ่นีเป็นตวัทีส่งผลอย่างยิงให้เกิดการลดลงของค่าการนาํความร้อน   และเมือทาํการเพิม
ปริมาณการใชส้ารทาํให้เกิดฟองแรงดนัก๊าซภายในทีเกิดจากการสลายตวัของ Hydrocerol HK 40B 
ก็จะมีปริมาณเพิมขึน   จนทาํให้สามารถฟอร์มตวัเกิดเป็นเซลล์โฟมขนาดเล็กและเสถียรได ้  ทาํให้
พืนทีภายในเมตริกซ์ทีเป็นโพรงขนาดใหญ่ลดจาํนวนลง   ค่าการนําความร้อนจึงมีแนวโน้มที
เพิมขึน   แต่เมือทาํการเพิมปริมาณการใช ้Hydrocerol HK 40B เป็น 2.0 phr เซลล์โฟมทีเกิดขึนเป็น
จาํนวนมากจะเกิดการแตกออกของผนงัเซลล์โฟมและเชือมต่อกบัเซลล์ทีอยู่ใกล้เคียง   เกิดเป็น
เซลล์โฟมทีมีขนาดใหญ่   ช่องว่างหรือรูพรุนขนาดใหญ่ทีเกิดขึนนีเป็นตวัเพิมระยะทางในการ
ส่งผา่นความร้อนในเนือเมตริกซ์   ส่งผลใหค้่าการนาํความร้อนมีการลดลงอีกครัง    
  เมือทาํการเปรียบเทียบสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนของวสัดุโฟมคอม
พอสิตทีมีการใช้สารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิด   จะเห็นไดว้่าวสัดุโฟมคอมพอสิตของ 5-Phenyl-

1H-Tetrazole มีค่าการนาํความร้อนทีตาํทีสุดทีปริมาณการใช ้2.0 phr   ในขณะทีวสัดุโฟมคอมพอ
สิตของ Hydrocerol HK 40B มีค่าการนาํความร้อนทีตาํทีสุดทีปริมาณการใช ้0.5 phr และเป็น
ปริมาณการใชที้ทาํใหไ้ดค้่าการนาํความร้อนทีตาํกวา่เมือเทียบกบัการใช ้5-Phenyl-1H-Tetrazole ใน
ปริมาณ 2.0 phr   แต่เมือพิจารณาถึงโครงสร้างภายในของวสัดุโฟมคอมพอสิตจากภาพที 63 และ 64   
พบวา่โฟมคอมพอสิตทีใช ้ Hydrocerol HK 40B เป็นสารทาํให้เกิดฟองมีปริมาณเซลล์โฟมทีนอ้ย
กวา่เมือเทียบกบัการใช ้5-Phenyl-1H-Tetrazole   โดยจากภาพที 66 ซึงแสดงพฤติกรรมการสลายตวั
ทางความร้อนของสารทาํให้เกิดฟองทงัสองชนิด   ทาํให้ทราบว่า ณ อุณหภูมิทีทาํการขึนรูป 
(ประมาณ 238oC) Hydrocerol HK 40B ไดเ้กิดการสลายตวัไปประมาณ 16%   ในขณะที 5-Phenyl-

1H-Tetrazole เกิดการสลายตวัไปประมาณ 25% ส่งผลให้ก๊าซทีเกิดจากการสลายตวัของ 5-Phenyl-

1H-Tetrazole มีปริมาณมากกว่า   ทาํให้มนัสามารถฟอร์มตวัเป็นเซลล์โฟมทีมีความเสถียรและมี
ปริมาณเซลล์ทีมากกว่าการใช ้ Hydrocerol HK 40B   ดงันนัการใช ้ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ที
ปริมาณ 2.0 phr จะทาํให้ไดโ้ฟมคอมพอสิตทีมีสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีและมีโครงสร้าง
ของเซลลโ์ฟมทีค่อนขา้งสมาํเสมอ          
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ภาพที 66 แสดง TGA thermogram ของสารทาํใหเ้กิดฟอง 
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บทที 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

 5.1 สรุปผลการทดลอง  
  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของวสัดุ
คอมพอสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไม ้  โดยทาํการศึกษาผลของการเติมสารคู่ควบไซ
เลน   เพือช่วยปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่งผงขีเลือยไมก้บัและพอลิคาร์บอเนต   รวมทงัศึกษา
อิทธิพลของสารทาํใหเ้กิดฟอง (blowing agent) ทีมีต่อสมบติัเชิงกลและสมบติัการนาํความร้อนของ
โฟมคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนต    
 วสัดุคอมพอสิตระหวา่งพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมใ้ห้ผลทีแตกต่างกนัออกไปใน
แต่ละการปรับปรุงพืนผวิ   โดยพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตชนิดทีผงขีเลือยไมไ้ม่ไดรั้บการปรับปรุง
พืนผวิ   ใหผ้ลของสมบติัความตา้นทานแรงดึงรวมถึงความแขง็แรงของวสัดุทีดีทีสุดเทียบเท่ากบัพอ
ลิคาร์บอเนตคอมพอสิตชนิดทีผงขีเลือยไมไ้ดรั้บการปรับปรุงพืนผิวดว้ยสารคู่ควบไซเลนชนิด N-

(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (TMS) ในปริมาณ 0.5% (PC/W-TMS 0.5)   ขณะที
สมบติัการนาํความร้อนก็มีค่าลดลงเมือเทียบกบัพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ   จึงเหมาะแก่การนาํไป
ประยุกต์ใช้งานเป็นชินส่วนทีตอ้งการความแข็งแรงน้อยกว่าพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิแต่ตอ้งการ
สมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีขึน   ในส่วนของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิตชนิด PC/W-TMS 

0.5 ใหผ้ลของสมบติัความตา้นทานแรงโคง้งอทีดีกวา่วสัดุคอมพอสิตชนิดอืนๆ   โดยเฉพาะผลของ
ความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูปเมือไดรั้บแรงโคง้งอซึงดีกวา่พอลิคาร์บอเนตบริสุทธิถึง
เกือบ 5 เท่า   ขณะทีสมบติัการนาํความร้อนของ PC/W-TMS 0.5 ก็มีค่าทีตาํกว่าพอลิคาร์บอเนต
คอมพอสิตชนิดทีผงขีเลือยไม้ไม่ได้รับการปรับปรุงพืนผิว    ดังนันจึงเหมาะแก่การนําไป
ประยุกต์ใช้งานในดา้นทีตอ้งการเสถียรภาพหรือความสามารถในการคงรูปของชินงานเมือไดรั้บ
แรงโคง้งอ   รวมถึงสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดี 

 สําหรับวสัดุโฟมคอมพอสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตกับผงขีเลือยไม้นัน    มีความ
แข็งแรงทีค่อนขา้งน้อย   แต่มีสมบติัการเป็นฉนวนความร้อนทีดีกว่าเมือเทียบกบัวสัดุคอมพอสิต
ระหว่างพอลิคาร์บอเนตกบัผงขีเลือยไมที้ไม่ไดมี้โครงสร้างเป็นโฟม   โดยในส่วนของคอมพอสิต
ชนิด PC/W – P2.0 ซึงใช ้ 5-Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 2.0 phr เป็นสารทาํให้เกิดฟอง   จะมี
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ความเสถียรของโครงสร้างเซลล์โฟมทีสูง เซลล์โฟมมีขนาดเล็กและกระจายอยู่สมาํเสมอทวัทงั
ชินงานมากกวา่คอมพอสิตชนิดอืนๆ   และมีสมบติัการนาํความร้อนทีน้อยกวา่พอลิคาร์บอเนต
บริสุทธิเกือบเท่าตวั   ดงันนัจึงเหมาะแก่การนาํไปประยุกตใ์ชง้านเป็นวสัดุประเภทฉนวนกนัความ
ร้อนทีไม่ตอ้งการสมบติัในการรับแรง    
      
5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยต่อไป 

 1. ขนาดและชนิดของผงขีเลือยไมอ้าจส่งผลต่อสมบติัเชิงกลและสมบติัในการนาํความ
ร้อนของคอมพอสิต   จึงควรมีการศึกษาถึงผลของขนาดและชนิดของผงขีเลือยไมที้ใชเ้สริมแรง 

 2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนชนิดอืน   ในการปรับปรุงความเขา้กนั
ไดข้องผงขีเลือยไมก้บัพอลิคาร์บอเนต 
 3. พอลิคาร์บอเนตเป็นพอลิเมอร์ทีวอ่งไวต่อการดูดความชืน   ดงันนัก่อนทีจะนาํไปเขา้
กระบวนการผสม จึงควรอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ 100oC เป็นเวลา 24 ชวัโมงเสียก่อน 

 4. ในการผสมผงขีเลือยไมเ้ขา้กบัเม็ดพลาสติกพอลิคาร์บอเนตดว้ยเครือง twin screw 

extruder ไม่ควรใช้อุณหภูมิทีสูงและเวลาทีนานเกินไป   เนืองจากผงขีเลือยไมมี้ความเสถียรทาง
ความร้อนตาํ   ซึงอาจจะทาํใหเ้กิดการสลายตวัทางความร้อนในระหวา่งกระบวนการผสมได ้

 5. ในการขึนรูปชินงานโฟมคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต   ไม่สามารถทาํการขึนรูป
ดว้ยวธีิฉีดขึนรูปดว้ยเครืองฉีดพลาสติกทีใชใ้นงานวจิยันีได ้  เนืองจากความหนืดทีสูงมากของพอลิ
คาร์บอเนตทาํให้ตอ้งใชแ้รงดนัในการฉีดทีค่อนขา้งสูง   โดยแรงดนัทีเกิดจากการสลายตวัของสาร
ทาํใหเ้กิดฟองจะมีนอ้ยมากเมือเทียบกบัแรงดนัในการฉีด   ทาํใหโ้ครงสร้างภายในของพอลิเมอร์ไม่
สามารถฟอร์มตวัเกิดเป็นเซลล์โฟมได ้   การฉีดขึนรูปชินงานโฟมคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต 
จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือฉีดทีมีความจาํเพาะเจาะจง 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ

คาร์บอเนต 
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1. ข้อมูลการทดสอบ Tensile ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตระบบต่างๆ 

 

 
 

ภาพที 67 แสดงค่า tensile strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 
 
ตารางที 14 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า tensile strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ตัวอย่างที Tensile strength (MPa) 

Neat PC PC/W-Untreated PC/W-NaOH PC/W-Z6011 PC/W-TMS 

1 45.472 17.016 16.250 7.130 15.254 

2 45.759 17.946 16.547 8.421 15.344 

3 45.488 18.087 16.025 7.211 14.518 

4 45.962 17.849 16.468 8.407 14.641 

5 45.922 17.004 16.480 7.099 14.335 

6 45.636 17.594 16.603 7.155 14.014 

7 45.633 17.990 15.962 8.665 14.894 
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8 45.135 17.109 16.896 8.017 14.444 

9 45.562 17.230 16.770 6.561 14.703 

10 45.737 17.795 16.188 6.961 15.277 

Average 45.63 17.56 16.47 7.56 14.74 
SD 0.24 0.43 0.32 0.75 0.45 

 

 

 
 

ภาพที 68 แสดงค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 

 

ตารางที 15 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Young’s modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุ
คอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ตัวอย่างที Young’s modulus (MPa) 

Neat PC PC/W-Untreated PC/W-NaOH PC/W-Z6011 PC/W-TMS 

1 770.67 900.08 781.06 559.45 755.71 

2 635.25 909.17 694.53 461.65 802.83 
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3 659.44 858.94 654.12 479.77 767.49 

4 675.47 802.96 752.24 590.84 760.59 

5 739.44 911.39 763.54 559.99 743.13 

6 769.00 845.88 768.95 461.57 848.73 

7 677.50 854.59 650.73 472.11 829.35 

8 675.07 923.13 631.70 460.17 882.03 

9 640.89 747.29 639.99 420.84 877.06 

10 751.68 760.74 770.43 531.30 826.59 

Average 699.44 842.85 710.73 499.77 809.35 
SD 52.8 67.0 62.1 56.2 51.1 

 

 

 
 

ภาพที 69 แสดงค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ยไซ
เลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 

   ส
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ตารางที 16 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมี
การปรับปรุงดว้ยไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Tensile strength (MPa) 

PC/W-

Untreated 

PC/W-TMS 

0.5% 

PC/W-TMS 

1.0% 

PC/W-TMS 

1.5% 

PC/W-TMS 

2.0% 

1 17.016 17.536 755.71 13.477 13.340 

2 17.946 18.088 802.83 14.951 14.445 

3 18.087 19.630 767.49 13.500 13.247 

4 17.849 17.408 760.59 12.634 14.245 

5 17.004 17.503 743.13 12.278 13.226 

6 17.594 17.886 848.73 13.094 14.096 

7 17.990 17.790 829.35 13.824 13.330 

8 17.109 17.166 882.03 13.251 14.634 

9 17.230 18.044 877.06 13.063 13.336 

10 17.795 17.508 826.59 14.976 14.201 

Average 17.56 17.86 809.35 13.50 13.81 
SD 0.43 0.69 51.1 1.07 0.56 
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ภาพที 70 แสดงค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
ไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 17 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต
ทีมีการปรับปรุงดว้ยไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Young’s modulus (MPa) 

PC/W-

Untreated 

PC/W-TMS 

0.5% 

PC/W-TMS 

1.0% 

PC/W-TMS 

1.5% 

PC/W-TMS 

2.0% 

1 900.08 843.19 755.71 816.01 857.83 

2 909.17 845.77 802.83 817.69 803.80 

3 858.94 897.56 767.49 803.25 923.96 

4 802.96 944.04 760.59 828.06 818.26 

5 911.39 876.73 743.13 893.48 917.25 

6 845.88 849.80 848.73 901.59 938.32 

7 854.59 868.61 829.35 826.08 826.62 

8 923.13 933.82 882.03 806.00 842.82 
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9 747.29 877.41 877.06 870.27 818.40 

10 760.74 938.45 826.59 838.17 846.85 

Average 842.85 887.54 809.35 840.06 859.41 
SD 67.0 39.0 51.1 35.7 49.1 

 

 

 
 

ภาพที 71 แสดงค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไม้
ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 18 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า tensile strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมี
การเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที Tensile strength (MPa) 

PC/W10%-TMS 0.5% PC/W20%-TMS 0.5% PC/W30%-TMS 0.5% 

1 17.536 11.331 11.450 

2 18.088 12.972 12.234 

3 19.630 11.522 11.345 
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4 17.408 12.088 11.441 

5 17.503 12.850 12.253 

6 17.886 13.014 11.610 

7 17.790 13.032 12.315 

8 17.166 12.441 11.932 

9 18.044 11.650 11.994 

10 17.508 11.414 11.757 

Average 17.86 12.23 11.83 
SD 0.69 0.66 0.37 

 

 

 
 

ภาพที 72 แสดงค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที 19 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Young’s modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต
ทีมีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที Young’s modulus (MPa) 
PC/W10%-TMS 0.5% PC/W20%-TMS 0.5% PC/W30%-TMS 0.5% 

1 843.19 1,073.04 1,061.69 

2 845.77 1,127.34 1,180.27 

3 897.56 1,010.57 1,197.23 

4 944.04 1,011.46 1,061.31 

5 876.73 1,071.49 1,021.08 

6 849.80 1,057.39 1,175.71 

7 868.61 1,103.00 1,141.17 

8 933.82 1,124.67 1,053.39 

9 877.41 1,043.42 1,113.67 

10 938.45 1,108.01 1,145.57 

Average 887.54 1,073.04 1,115.11 

SD 39.0 42.9 62.1 
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2. ข้อมูลการทดสอบ Flexural ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตระบบต่างๆ 

 
 

ภาพที 73 แสดงค่า flexural strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 

 

ตารางที 20 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexural strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ตัวอย่างที 
Flexural strength (MPa) 

Neat PC PC/W-Untreated PC/W-NaOH 
PC/W-

Z6011 
PC/W-TMS 

1 86.659 53.856 47.028 28.898 41.128 

2 86.263 53.850 49.291 29.116 46.012 

3 83.715 50.195 48.147 33.101 45.338 

4 82.259 49.039 49.650 33.025 43.620 

5 82.649 51.432 50.046 32.177 46.308 

6 86.243 50.275 48.062 34.477 45.321 

7 85.030 49.856 48.352 30.289 42.874 
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Average 84.69 51.22 48.65 31.58 44.37 
SD 1.8 1.9 1.1 2.2 1.9 

 

 

 
 

ภาพที 74 แสดงค่า flexural modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนต 

 

ตารางที 21 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexural modulus ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ตัวอย่างที Flexural modulus (MPa) 

Neat PC PC/W-Untreated PC/W-NaOH PC/W-Z6011 PC/W-TMS 

1 7,180.39 12,781.01 10,912.48 25,430.47 29,133.70 

2 6,493.30 12,264.39 14,457.39 27,475.11 27,781.52 

3 6,369.57 12,136.79 10,318.72 29,694.09 28,205.95 

4 6,601.27 12,199.54 13,661.23 21,038.10 36,118.79 

5 7,880.37 11,706.06 12,717.53 20,767.03 31,035.69 
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6 6,451.38 12,612.02 14,457.39 24,301.69 35,021.24 

7 7,626.40 14,005.06 11,175.72 20,218.52 33,832.96 

Average 6,943 12,529 10,943 24,132 31,590 
SD 618 736 703 1,652 1,406 

 

 

 
 

ภาพที 75 แสดงค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
ไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 22 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตที
มีการปรับปรุงดว้ยไซเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Flexural strength (MPa) 

PC/W-

Untreated 

PC/W-TMS 

0.5% 

PC/W-TMS 

1.0% 

PC/W-TMS 

1.5% 

PC/W-TMS 

2.0% 

1 53.856 56.659 41.128 35.845 35.771 

2 53.850 53.319 46.012 34.850 36.933 
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3 50.195 54.805 45.338 36.152 35.374 

4 49.039 54.124 43.620 33.610 38.270 

5 51.432 55.760 46.308 34.918 36.181 

6 50.275 56.630 45.321 32.838 37.654 

7 49.856 52.053 42.874 35.094 37.220 

Average 51.22 54.76 44.37 34.76 36.77 
SD 1.9 1.7 1.9 1.1 1.0 

 

 

 

 

ภาพที 76 แสดงค่า flexeral modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
เลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 
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ตารางที 23 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexeral modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตที
มีการปรับปรุงดว้ยเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Flexural modulus (MPa) 

PC/W-

Untreated 

PC/W-TMS 

0.5% 

PC/W-TMS 

1.0% 

PC/W-TMS 

1.5% 

PC/W-TMS 

2.0% 

1 12,781.01 33,260.15 29,133.70 17,228.21 11,808.30 

2 12,264.39 34,876.13 27,781.52 17,358.64 12,187.10 

3 12,136.79 32,299.29 28,205.95 19,939.97 12,162.06 

4 12,199.54 34,912.83 36,118.79 19,997.26 14,613.28 

5 11,706.06 32,374.33 31,035.69 17,073.06 13,830.71 

6 12,612.02 32,780.88 35,021.24 17,231.00 11,202.29 

7 14,005.06 36,629.60 33,832.96 19,625.13 13,832.62 

Average 12,529 33,876 31,590 18,350 12,805 

SD 1,703 1,632 1,406 1,413 1,273 
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ภาพที 77 แสดงค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 
 

ตารางที 24 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexural strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตที
มีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Flexural strength (MPa) 

PC/W10%-TMS 0.5% PC/W20%-TMS 0.5% PC/W30%-TMS 0.5% 

1 56.659 39.465 40.305 

2 53.319 40.342 40.375 

3 54.805 41.777 39.356 

4 54.124 43.473 41.607 

5 55.760 39.975 37.227 

6 56.630 43.050 43.151 

7 52.053 42.684 39.727 

Average 54.76 41.54 40.25 
SD 1.7 1.6 1.9 
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ภาพที 78 แสดงค่า flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือย
ไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 25 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า flexural modulus ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตที
มีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที Flexural modulus (MPa) 

PC/W10%-TMS 0.5% PC/W20%-TMS 0.5% PC/W30%-TMS 0.5% 

1 33,260.15 13,675.37 14,004.05 

2 34,876.13 14,170.07 15,149.93 

3 32,299.29 13,811.65 16,144.96 

4 34,912.83 10,502.93 14,776.36 

5 32,374.33 11,595.74 13,779.01 

6 32,780.88 14,703.54 14,907.53 

7 36,629.60 11,700.61 15,360.25 

Average 33,876 42,880 44,875 
SD 1,632 1,591 806 
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3. ข้อมูลการทดสอบ Impact strength ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตระบบต่างๆ 

 
 

ภาพที 79 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

 

ตารางที 26 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Impact strength ของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ตัวอย่างที 
Impact strength (MPa) 

Neat PC PC/W-Untreated PC/W-NaOH 
PC/W-

Z6011 
PC/W-TMS 

1 84.967 1.716 1.154 0.735 1.301 

2 87.791 1.201 1.093 0.943 1.591 

3 69.353 1.620 1.284 0.794 1.443 

4 77.898 1.839 1.742 1.014 1.296 

5 85.730 1.594 1.939 1.072 1.193 

6 - 1.410 1.599 0.873 0.991 

7 - 1.819 - 0.732 0.972 

8 - 1.411 - 1.026 1.020 
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9 - - - 0.841 - 

10 - - - 0.804 - 

11 - - - 1.132 - 

Average 81.148 1.576 1.469 0.906 1.226 
SD 7.573 0.222 0.343 0.139 0.225 

 

 

 
 

ภาพที 80 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการปรับปรุงดว้ย
เลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 
 

ตารางที 27 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมี
การปรับปรุงดว้ยเลนชนิด TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Impact strength (MPa) 

PC/W-

Untreated 

PC/W-TMS 

0.5% 

PC/W-TMS 

1.0% 

PC/W-TMS 

1.5% 

PC/W-TMS 

2.0% 

1 1.716 1.884 1.301 1.133 1.295 
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2 1.201 1.534 1.591 1.480 1.381 

3 1.620 1.458 1.443 1.816 1.466 

4 1.839 1.853 1.296 1.439 1.663 

5 1.594 1.555 1.193 1.269 1.443 

6 1.410 1.520 0.991 1.487 1.124 

7 1.819 - 0.972 - 1.124 

8 1.411 - 1.020 - - 

9 - - - - - 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

Average 1.576 1.634 1.226 1.437 1.357 

SD 0.222 0.185 0.225 0.232 0.194 

 

 

 
 

ภาพที 81 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไม้
ในปริมาณทีแตกต่างกนั 
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ตารางที 28 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Impact strength ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมี
การเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที Impact strength (MPa) 

PC/W10%-TMS 0.5% PC/W20%-TMS 0.5% PC/W30%-TMS 0.5% 

1 1.301 0.960 0.934 

2 1.591 0.946 1.139 

3 1.443 1.411 0.938 

4 1.296 1.080 0.957 

5 1.193 1.307 1.262 

6 0.991 1.197 1.095 

7 0.972 1.157 1.128 

8 1.020 1.135 - 

9 - 1.279 - 

10 - 1.071 - 

Average 1.226 1.154 1.065 

SD 0.225 0.149 0.125 
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ภาพที 82 แสดงค่า Impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองในปริมาณ
ทีแตกต่างกนั 
 

ตารางที 29 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Impact strength ของพอลิคาร์บอเนต และวสัดุโฟมคอมพอ
สิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Impact strength (MPa) 

PC Pure 
PC/W-

H0.0 

PC/W-

H0.5 

PC/W-

H1.0 

PC/W-

H1.5 

PC/W-

H2.0 

1 11.490 1.107 0.800 1.299 1.338 0.749 

2 11.458 1.097 0.975 1.265 1.442 0.811 

3 11.169 1.206 0.997 0.910 1.405 0.813 

4 10.046 1.084 0.803 1.201 1.164 0.882 

5 10.735 1.079 0.932 1.268 1.281 0.834 

6 10.514 1.109 0.812 0.986 1.155 0.959 

7 11.586 1.065 0.889 0.894 1.318 0.792 

8 11.477 1.174 0.995 0.946 1.157 0.773 

9 10.325 1.226 0.871 1.012 1.392 0.885 
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10 - 1.222 0.861 0.904 1.255 0.956 

11 - - 0.906 0.867 1.378 0.747 

12 - - 0.828 0.813 1.280 0.751 

13 - - 0.994 - 1.258 0.906 

Average 10.778 1.180 0.850 1.088 1.237 0.869 

SD 0.657 0.161 0.080 0.198 0.228 0.077 

 

ตารางที 30 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Impact strength ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํ
ใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่าง
ที 

Impact strength (MPa) 

PC/W-P0.0 PC/W-P0.5 PC/W-P1.0 PC/W-P1.5 PC/W-P2.0 

1 1.107 0.874 1.299 1.164 1.378 

2 1.097 0.881 1.265 1.278 1.278 

3 1.206 0.866 1.201 1.255 1.405 

4 1.084 0.925 1.036 1.164 1.296 

5 1.079 0.793 0.986 1.278 1.255 

6 1.109 0.880 1.098 1.255 1.378 

7 1.065 0.927 0.986 1.378 1.278 

8 1.174 0.756 1.201 1.289 1.280 

9 1.226 0.811 1.036 1.173 1.442 

10 1.222 0.750 1.265 1.278 1.255 

11 - 0.866 1.098 1.255 1.378 

12 - 0.732 0.986 1.378 1.378 

13 - 0.743 1.201 1.280 1.280 

14 - 0.874 0.952 1.258 1.442 

15 - 0.941 - - 1.405 

Average 1.180 0.841 1.115 1.263 1.342 

SD 0.161 0.071 0.121 0.081 0.069 
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3. ข้อมูลการทดสอบ Hardness ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตระบบต่างๆ 

ตารางที 31 แสดงค่า Hardness ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิดฟองในปริมาณที
แตกต่างกนั 

ปริมาณการใช้ 

(phr) 

Hardness (Shore D) 

PC/W-H PC/W-P 

0.5 44.4 ± 2.5 50.6 ± 1.8 

1.0 47.0 ± 1.4 51.6 ± 1.9 

1.5 40.2 ± 2.5 52.1 ± 1.8 

2.0 38.9 ± 2.3 52.7 ± 1.5 

 

ตารางที 32 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Hardness ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิด
ฟองในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Hardness (Shore D) 

PC Pure 
PC/W-

H0.0 

PC/W-

H0.5 

PC/W-

H1.0 

PC/W-

H1.5 

PC/W-

H2.0 

1 71 30 39 47 38 40 

2 71 31 46 45 42 39 

3 71 34 46 46 40 38 

4 71 33 45 45 44 39 

5 70 32 48 47 42 40 

6 70 30 40 46 36 42 

7 69 30 44 47 38 43 

8 69 31 48 49 38 41 

9 70 32 48 48 40 38 

10 68 30 39 48 44 40 

11 70 35 40 49 42 37 

12 70 33 44 45 40 29 
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13 72 32 46 47 42 40 

14 71 - 48 - 40 39 

15 69 - - - 37 - 

Average 70.13 31.77 44.36 47.00 40.20 38.93 

SD 1.06 1.64 3.48 1.41 2.46 3.27 

 

ตารางที 33 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่า Hardness ของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํให้เกิด
ฟองในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างที 
Hardness (Shore D) 

PC/W-P0.0 PC/W-P0.5 PC/W-P1.0 PC/W-P1.5 PC/W-P2.0 

1 30 51 54 54 54 

2 31 52 49 50 53 

3 34 53 50 53 52 

4 33 51 51 52 52 

5 32 52 53 50 53 

6 30 53 54 49 51 

7 30 52 53 50 50 

8 31 50 48 54 50 

9 32 51 50 54 53 

10 30 47 52 51 54 

11 35 49 52 53 53 

12 33 50 53 54 54 

13 32 48 54 53 53 

14 - 49 50 53 55 

15 - - 51 - 53 

Average 31.77 50.57 51.60 52.14 52.67 

SD 1.64 1.83 1.92 1.79 1.45 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตของพอลิ

คาร์บอเนต 
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2. ข้อมูลการทดสอบ Thermal conductivity ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิต
ระบบต่างๆ 

ตารางที 34 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต ที
ปริมาณการใชผ้งขีเลือยไม ้10% โดยนาํหนกัของคอมพอสิต 

ตัวอย่างชินงาน ค่าการนําความร้อน  (W/m K) 

Neat PC 0.1650 ± 0.0018 

PC/W- Untreated 0.1088 ± 0.0023 

PC/W- NaOH 0.1081 ± 0.0003 

PC/W- Z6011 1.0% 0.0904 ± 0.0004 

PC/W- TMS 1.0% 0.0941 ± 0.0002 

 

ตารางที 35 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่าการนาํความร้อนของพอลิคาร์บอเนตบริสุทธิ และวสัดุคอม
พอสิตของพอลิคาร์บอเนต 

ครังที 
Thermal conductivity (W/m2K) 

Neat PC 
PC/W- 

Untreated 

PC/W- 

NaOH 

PC/W- Z6011 

1.0% 

PC/W- TMS 

1.0% 

1 0.166657496 0.111129131 0.107784028 0.090433273 0.094127973 

2 0.163076329 0.106479922 0.108354299 0.090102823 0.094265757 

3 0.165480584 0.108671526 0.108090087 0.090810968 0.093953539 

Average 0.165071470 0.108760193 0.108076138 0.090449021 0.094115756 

SD 0.00182530 0.002325873 0.00028539 0.000354335 0.000156467 
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ตารางที 36 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต ซึง
ปรับปรุงพืนผวิดว้ยไซเลน TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ตัวอย่างชินงาน ค่าการนําความร้อน  (W/m K) 

PC/W- Untreated 0.1088 ± 0.0023 

PC/W- TMS 0.5% 0.0928 ± 0.0002 

PC/W- TMS 1.0% 0.0941 ± 0.0002 

PC/W- TMS 1.5% 0.0933 ± 0.0010 

PC/W- TMS 2.0% 0.0916 ± 0.0008 

 

ตารางที 37 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่าการนาํความร้อนของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต ซึงปรับปรุง
พืนผวิดว้ยไซเลน TMS ในปริมาณทีแตกต่างกนั 

ครังที 
Thermal conductivity (W/m2K) 

PC/W- 

Untreated 

PC/W- TMS 

0.5% 

PC/W- TMS 

1.0% 

PC/W- TMS 

1.5% 

PC/W- TMS 

2.0% 

1 0.111129131 0.092675569 0.094127973 0.093127533 0.092365816 

2 0.106479922 0.092981133 0.094265757 0.093368563 0.091631612 

3 0.108671526 0.092746372 0.093953539 0.093350079 0.090715316 

Average 0.108760193 0.092801025 0.094115756 0.093282058 0.091570915 

SD 0.002325873 0.000159945 0.000156467 0.000134142 0.000826923 

 

ตารางที 38 แสดงค่าการนาํความร้อน (Thermal conductivity) ของวสัดุคอมพอสิตของพอลิ
คาร์บอเนตทีมีการเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

สัดส่วนในคอมพอสิต 

(%wt) 

ค่าการนําความร้อน 

(W/m K) 

พอลคิาร์บอเนต ผงขีเลอืยไม้ การทดลอง ทฤษฎี 
0 100 0.0800 

100 0 0.1650 
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90 10 0.0928 ± 0.0005 0.1565 

80 20 0.0920 ± 0.0001 0.1480 

70 30 0.0916 ± 0.0004 0.1395 

 

ตารางที 39 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่าการนาํความร้อนของวสัดุคอมพอสิตของพอลิคาร์บอเนตทีมี
การเติมผงขีเลือยไมใ้นปริมาณทีแตกต่างกนั 

ครังที 
Thermal conductivity (W/m2K) 

PC/W10%- TMS 0.5% PC/W20%- TMS 0.5% PC/W30%- TMS 0.5% 

1 0.092675569 0.092157064 0.091186494 

2 0.092981133 0.091912611 0.091914125 

3 0.092746372 0.092044671 0.091719544 

Average 0.092801025 0.092038115 0.091606721 

SD 0.000159945 0.000122358 0.000376707 

 

 
 

ภาพที 83 แสดงค่าการนาํความร้อนของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองในปริมาณ
ทีแตกต่างกนั 
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ตารางที 40 แสดงขอ้มูลการทดสอบค่าการนาํความร้อนของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํ
ใหเ้กิดฟองในปริมาณทีแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที 84 แสดง TGA thermogram ของผงขีเลือยไม ้ ณ อุณหภูมิ 240oC คงอุณหภูมิไว ้30 นาที   
ภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน 

Sample 
Thermal conductivity (W/m2K) 

1 2 3 Average SD 

PC/W-H0.5 0.084330816 0.084631612 0.084152158 0.084371529 0.000242306 

PC/W-H1.0 0.087435448 0.087623165 0.087209833 0.087422815 0.000206956 

PC/W-H1.5 0.089214567 0.089205266 0.089366155 0.089261996 0.000090324 

PC/W-H2.0 0.085358467 0.085492660 0.085111555 0.085320894 0.000193311 

PC/W-P0.5 0.087183201 0.087625198 0.087813812 0.087540737 0.000323678 

PC/W-P1.0 0.087305095 0.087224751 0.086739472 0.087089773 0.000306017 

PC/W-P1.5 0.086614071 0.086505448 0.086391262 0.086559760 0.000111416 

PC/W-P2.0 0.085487249 0.085376244 0.086269274 0.085710922 0.000486722 
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ภาพที 85 แสดง TGA thermogram ของคอมพอสิต PC/W-Z6011 ณ อุณหภูมิ 240oC คงอุณหภูมิไว ้
30 นาที   ภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน 

 
 

ภาพที 86 แสดง TGA thermogram ของคอมพอสิต PC/W-TMS ณ อุณหภูมิ 240oC คงอุณหภูมิไว ้
30 นาที   ภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน 
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ภาพที 87 แสดง TGA thermogram ของผงขีเลือยไม ้

 

ภาพที 88 แสดง TGA thermogram สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด Hydrocerol HK 40B 
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ภาพที 89 แสดง TGA thermogram สารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-Phenyl-1-Terrazole 

 

ตารางที 41 แสดงขอ้มูลการทดสอบ TGA ของผงขีเลือยไมแ้ละสารทาํใหเ้กิดฟอง 

ชนิดสารทําให้เกดิฟอง Onset  

(°C) 

Endset  

(°C) 

Inflection 

temperature (°C) 

Wood sawdust 233.35 369.15 331.98 

Hydrocerol HK 40B 

(step 1) 208.40 223.09 214.72 

Hydrocerol HK 40B 

(step 2) 
465.11 494.70 483.93 

5-Phenyl-1H-

Tetrazole 
217.14 294.01 249.25 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลการทดสอบ FTIR ของพอลคิาร์บอเนตบริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตของพอลคิาร์บอเนต 
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ภาพที 90 แสดง FTIR สเปกตรัมของไซเลนชนิด γ-aminopropyl trimethoxy silane (Z6011)  
 

 
 

ภาพที 91 แสดง FTIR สเปกตรัมของไซเลนชนิด N-(3-Trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine 
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ภาพที 92 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิคาร์บอเนต 

 

 
 

ภาพที 93 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต PC/W-Untreated  
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ภาพที 94 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต PC/W-NaOH  

 

 
 

ภาพที 95 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต PC/W-Z6011  
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ภาพที 96 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิคาร์บอเนตคอมพอสิต PC/W-TMS 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลการวเิคราะห์โดยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) ของพอลคิาร์บอเนต

บริสุทธิและวสัดุคอมพอสิตของพอลคิาร์บอเนต 
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ภาพที 97 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิต PC/W-Untreated ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
 

 
 

ภาพที 98 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิต PC/W-NaOH ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
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ภาพที 99 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิต PC/W-Z6011 ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
 

 
 

ภาพที 100 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิต PC/W-TMS ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
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ภาพที 101 แสดงพืนผวิของผงขีเลือยไมซึ้งไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผวิ ทีกาํลงัขยาย 2500 เท่า  
 

 
 

ภาพที 102 แสดงพืนผวิของผงขีเลือยไมซึ้งปรับปรุงพืนผวิดว้ย NaOH ทีกาํลงัขยาย 2500 เท่า  
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ภาพที 103 แสดงพืนผวิของผงขีเลือยไมซึ้งไม่ไดรั้บการปรับปรุงพืนผวิ ทีกาํลงัขยาย 100 เท่า 
 

 
 

ภาพที 104 แสดงพืนผวิของผงขีเลือยไมซึ้งปรับปรุงพืนผวิดว้ย NaOH ทีกาํลงัขยาย 100 เท่า 
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ภาพที 105 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W-TMS composites ทีปริมาณ
การเติมผงไมที้แตกต่างกนั 10%wt ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
 

 
 

ภาพที 106 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W-TMS composites ทีปริมาณ
การเติมผงไมที้แตกต่างกนั 20%wt ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
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ภาพที 107 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W-TMS composites ทีปริมาณ
การเติมผงไมที้แตกต่างกนั 30%wt ทีกาํลงัขยาย 1000 เท่า 
 

 
 

ภาพที 108 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W10% - TMS 0.5% ทีกาํลงัขยาย 
50 เท่า 
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ภาพที 109 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/H 0.5 ทีกาํลงัขยาย 25 เท่า 
 

 
 

ภาพที 110 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/P 0.5 ทีกาํลงัขยาย 25 เท่า 
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ภาพที 111 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W - H 0.5 ทีกาํลงัขยาย 25 เท่า 
 

 
 

ภาพที 112 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุคอมพอสิตของ PC/W - P 0.5 ทีกาํลงัขยาย 25 เท่า 
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ภาพที 113 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 0.5 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
 

 
 

ภาพที 114 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 1.0 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
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ภาพที 115 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 1.5 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
 

 
 

ภาพที 116 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 5-

Phenyl-1H-Tetrazole ในปริมาณ 2.0 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
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ภาพที 117 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณ 0.5 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 

 

 
 

ภาพที 118 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณ 1.0 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
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ภาพที 119 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณ 1.5 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 

 

 
 

ภาพที 120 แสดงพืนทีผวิการแตกหกัของวสัดุโฟมคอมพอสิตทีมีการใชส้ารทาํใหเ้กิดฟองชนิด 
Hydrocerol HK 40B ในปริมาณ 2.0 phr ทีกาํลงัขยาย 12 เท่า 
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