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 งานวจิยันีไดน้าํสไตรีน อะคริโลไนไตรลโ์คพอลิเมอร์ (SAN) ทีไดจ้ากการผลิตทีมีสมบติัไม่เป็นไป
ตามเกรดทีขายทางการคา้ (SAN off grade, SANog) มาใชป้ระโยชน์ โดยนาํมาผสมกบัยางธรรมชาติ (NR) เพือ
เพิมสมบติัการรับแรงกระแทกและลดปัญหาในเรืองสีและสิงปนเปือนของพอลิเมอร์ผสมทีได ้แต่เนืองจาก SAN 
และ NR นนัเป็นพอลิเมอร์ทีไม่สามารถผสมกนัได ้จึงส่งผลทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติัเชิงกลทีตาํ ดงันนัใน
กระบวนการผสมจึงมีการนาํสารวอ่งไวปฏิกิริยา (reactive agent)  มาช่วยเพิมความเขา้กนัไดเ้พือทาํให้สมบติั
เชิงกลดีขึน  ในการศึกษาแบ่งเป็น การศึกษาสารวอ่งไวปฏิกิริยาสองระบบ ไดแ้ก่สารวอ่งไวปฏิกิริยาในระบบของ 
maleic anhydride (MA), styrene- maleic anhydride copolymer (SMA) และ peroxide และระบบ phenolic resin  
และใช ้SAN/NR ในสัดส่วน 75/25โดยผสมในเครืองผสมแบบปิดทีอุณหภูมิ 180 °C เป็นเวลา 10 นาที จาก
การศึกษาพบวา่ SMA และ MA นนัมีผลทาํให้พอลิเมอร์ SAN/NR ทีไดน้นัมีลกัษณะการกระจายตวัของอนุภาค
ยางในเฟสของ SAN ทีละเอียดและมีความสมาํเสมอกวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีไม่ไดเ้ติมสารวอ่งไวปฏิกิริยา 
และยงัพบวา่ขนาดอนุภาคของยางจะมีความละเอียดและสมาํเสมอมากขึนเมือใช ้SMA กบั MA ร่วมกนั และจาก
ผลของสมบติัเชิงกลพบวา่พอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีใช ้SMA ร่วมกบั MA มีค่า % elongation at break สูงทีสุด 
แต่มีค่า impact strength ทีตาํกว่าการใช ้SMA เป็นสารวอ่งไวปฏิกิริยา เพียงอยา่งเดียว  เมือศึกษาผลของ
กระบวนการทีใชเ้ตรียมพอลิเมอร์ผสม SAN/NR นนัพบวา่การใช ้SMA ร่วมกบั MA  ซึงให้ผลการผสมทีดีจาก
การศึกษาในเครืองผสมแบบปิดนนั ไม่เพียงพอทีจะนาํไปใชใ้นการเตรียมโดยกระบวนการอดัรีด เนืองจากเฟส
ของยางนนัไม่คงรูปและเกิดการแยกชนัของ SAN และ NR อยา่งชดัเจน ส่งผลทาํให้สมบติัเชิงกลลดลง ซึงปัญหา
ดงักล่าวสามารถแกไ้ดโ้ดยการทาํใหเ้ฟสยางเกิดการเชือมขวางในระหวา่งกระบวนการผสม ซึงจะทาํให้เฟสยางมี
ลกัษณะเป็นทรงกลมกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SAN ได ้แต่อยา่งไรก็ตามสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียม
ไดน้นัก็ยงัขึนอยูก่บัขนาดของอนุภาคยางทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสของ SAN ซึงการเกิดการเชือมขวาง ทีมากหรือเร็ว
เกินไป จะส่งผลทาํให้อนุภาคยางมีขนาดใหญ่และส่งผลให้เกิดการลดลงของสมบติัเชิงกลไดเ้ช่นกนั  และจาก
การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอร์ผสม SAN/NR ทีเตรียมโดยใช ้SAN และ SANog นนัพบวา่สมบติัเชิงกลของพอลิ
เมอร์ผสมทีเตรียมโดย SANog นนัจะมีความแขง็แรงและมีความตา้นทานแรงกระแทกไดดี้กวา่พอลิเมอร์ผสม 
ทีเตรียมโดยใช ้SAN เกรดปกติ 
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 In this work, the improvement of impact property of poly(styrene-co-acrylonitrile) 
off-grade (SANog), originally obtained during the start-up of the SAN synthesis process, was 
interest. Natural rubber (NR) was selected to blend with SANog. It is known that SAN and NR 
is immiscible and incompatible, Physical blend of these two polymers would cause poor 
mechanical properties. Therefore, the reactive agents were added to improve compatibility of 
this system. The potential of various reactive agents in SAN and NR blend was explored. The 
morphological and mechanical properties were compared. The melt blending of SAN and NR 
were prepared in an internal mixer at 180 °C for 10 min using two systems of reactive agents, 
namely the system consisting of maleic anhydride (MA), styrene-maleic anhydride 
compolymer (SMA) and peroxide and the system consisting of phenolic resin. The results of 
morphological observations revealed that SAN/NR blend with reactive agent, the mixture of 
SMA and MA showed the smallest and the most uniform dispersed NR particles. The 
mechanical properties of the blends revealed that impact strength and elongation at break 
were increased with addition of reactive agents. SAN/NR blend with the mixture of SMA and 
MA showed the highest elongation at break but it had lower impact strength than the blend 
with SMA. The results of the melt blending process for SAN/NR blend revealed that reactive 
agent, the mixture of SMA and MA which effective for the melt blending in the internal mixer was 
ineffective for extrusion process. The morphological observations revealed that SAN/NR blend 
with mixture of SMA and MA show the separation of SAN and NR phase to form the layer and led to 
poor mechanical properties of the blend. It was due to unstable of NR phase. This problem could be 
solved by inducing crosslink reaction of NR phase during melt blending process. Crosslinked NR 
phase could be formed the stable particle during mixing process and dispersed in SAN phase. 
However, mechanical properties of the blend strongly depended on particle size of NR phase. The 
large size of NR particle due to the fast crosslinking reaction acted as the defect and led to poor 
mechanical properties of the blend. The blend of SAN/NR prepared by using SANog showed higher 
strength and impact resistance than the blend of SAN/NR which prepared by SAN. 
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 งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยความช่วยเหลือจากอาจารย ์
ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ์อาจารยที์ปรึกษางานวจิยั และ รองศาสตราจารย ์ดร.มนสั แซ่ด่าน อาจารยที์
ปรึกษาร่วม ผูค้อยช่วยให้คาํปรึกษา รวมถึงชีแนะวิธีการวิเคราะห์ผลทีไดจ้ากการทาํการวิจยัมาโดย
ตลอด จนถึงการตรวจสอบแกไ้ขความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบันีอย่างละเอียดถีถว้น ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.  ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์  และอาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง  ทีให้
ขอ้เสนอแนะและสละเวลาสําหรับการสอบวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงอาจารยทุ์กท่านทีไดเ้คยสังสอน
ขา้พเจา้มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
โอกาสนี 
 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหค้วามอนุเคราะห์สถานทีทาํวิจยัและเครืองมือทดสอบ และ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวสัดุขันสูง ทีให้ความอนุเคราะห์
ทุนการศึกษาและเงินทุนสนบัสนุนในการทาํวจิยั 
 ขอขอบคุณบริษทั ไทยเอบีเอส จาํกดั (มหาชน) สําหรับความอนุเคราะห์เรืองเม็ด
พลาสติก พอลิสไตรีนอะคริโลไนไตรล ์โคพอลิเมอร์ (SAN) ในการทาํวจิยั 
 ขอขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นกัวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วสัดุ คุณไพโรจน์ ตงัศุภธวชั นายช่างเทคนิคประจาํภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ สําหรับ
การอาํนวยความสะดวกเรืองเครืองมือและเครืองจกัรทีใช้ในการทาํการวิจัยครังนี รวมไปถึง
เจา้หนา้ทีสาํนกังานภาควชิาทีอาํนวยความสะดวกทางดา้นการเงินและเอกสารต่างๆ 
 ขอขอบคุณรุ่นพีปริญญาเอกและเพือนๆปริญญาโท รวมถึงรุ่นนอ้งปริญญาตรีทีให้ความ
ช่วยเหลือ คาํปรึกษา ตลอดจนมิตรภาพและกาํลงัใจทีดีเสมอมา 
 สุดทา้ยนีงานวิจยันีจะเกิดขึนไม่ไดเ้ลย ถา้ขาดบุคคลสองท่านนี ขอกราบขอบพระคุณ 
บิดา และ มารดา ทีส่งเสียเลียงดู สังสอนและใหก้าํลงัใจผูท้าํวจิยัเป็นอยา่งดีตลอดมา ทาํใหก้ารศึกษา
และการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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