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ค าส าคัญ :  พอลิยูรีเทนโฟม Hard segment Soft segment Resilience Hysteresis loss 
 นนธวัฒน์  ไกรเทพ : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นโดย
ใช้พอลิออลที่ได้จากเศษโฟมเป็นตัวขยายสายโซ่. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.จันทร์ฉาย  
ทองปิ่น และ อ.ดร.สุดศิริ  เหมศรี.   หน้า.282 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ต่อ Characteristic time ลักษณะของเซลล์โฟม และศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมีและพอลิออลจากเศษโฟม โดยมุ่งเน้นสมบัติเชิงกล Resilience และ 
Hysteresis loss จากการทดลองพบว่ า เมื่ อปริ มาณ  Blowing agent Gelling catalyst และ 
Isocyanate index เพ่ิมขึ้นท าให้ Characteristic time ลดต่ าลงซึ่งส่งผลตรงข้ามกับการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณ Surfactant นอกจากนี้ การเ พ่ิมขึ้ นของปริมาณ Surfactant Gelling catalyst และ 
Isocyanate index ส่งผลให้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์ขนาดเล็กลง เมื่อน าโฟมที่เตรียมได้ไปศึกษาสมบัติ
ต่างๆ พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมาก และน้ าหนักโมเลกุลต่ า มี Hard 
segment เป็นองค์ประกอบปริมาณมากส่งผลให้โฟมมีสมบัติดึงยืด และสมบัติกดอัดที่ดี แต่การมี 
Hard segment ปริมาณมากท าให้โฟมเกิดการเสียรูปแบบพลาสติกส่งผลให้มีค่า Compression set 
สูง เมื่อท าการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟมซึ่งมีค่าไฮดรอกซิล และ
ฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่า Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยู
รีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลง เมื่อน าโฟมไปศึกษาสมบัติต่างๆพบว่า โฟมมีสมบัติดึงยืด และสมบัติกดอัดเพ่ิม
มากขึ้นตามความเป็นอิลาสติกของโฟม เมื่อท าการพิจารณาความสามารถในการดูดซับพลังงานและ
การสูญเสียพลังงานพบว่าโฟมที่มี Hard segment ปริมาณมากมี Ball rebound resilience ต่ า แต่
มีค่า Hysteresis loss สูง เนื่องจาก Hard segment ท าหน้าที่ในการดูดซับและกระจายพลังงานไป
ยังสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟม จากงานวิจัยนี้พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล
จากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟมที่เหมาะส าหรับน าไปผลิตเป็นเบาะส าหรับรถยนต์ได้แก่
JH30In4 JH30In6 JH30In8 และ C56In10 เป็นตัน ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมสูตรที่เหมาะส าหรับผลิต
เป็นที่นอนได้แก่JH30In2 JH30In4 JH30In6 C56In2 และ C56In4 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ                                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                ปีการศึกษา 2558 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 



 
 

จ 
 

56402210 : MAJOR : (POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING) 
KEY WORD :  Polyurethane foam, Hard segment, Resilience, Hysteresis loss 
 NONTAWAT KRITAPE : SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF FLEXIBLE 
POLYURETHANE FOAM USING POLYOL DERIVED FROM SCRAP FOAM AS CHAIN EXTENDER. 
THESIS ADVISORS : Asst. Prof. Dr. Chanchai Thongpin and  Dr. Sudsiri Hemsri .   pp. 282 
 This research aims to study the effects of chemicals used in the synthesis of 
polyurethane foam on characteristic time and properties of polyurethane foam. The 
factors being focused were the mechanical properties, resilience and hysteresis loss. It 
was found from research that characteristic time was decreased with blowing agent, 
gelling catalyst and isocyanate index content. This was caused by acceleration of 
blowing and gelling reaction. In addition, the increasing of surfactant, gelling catalyst 
and isocyanate index content led to the increase in small cell size content. Tensile 
properties and compressive properties of PU foam was increased with hydroxyl value 
of polyol and hard segment content in PU foam. On the other hand decreasing of 
compression set was obtained at high content of hard segment. This was due to hard 
segment caused more plastic deformation in polyurethane chains to occur. The 
characteristic time was also decreased with the incorporation of recycled PU polyol. 
This was due to its high functionality and hydroxyl value of recycled PU polyol. It was 
also found that the incorporation of recycled PU foam polyol led to the increase in 
the number of small cell size. Tensile and compressive properties of PU foam was 
increased with polyol functionality, including crosslink density and elasticity in 
polyurethane foam. The ability to absorb energy and release energy of PU foam were 
studied from ball rebound resilience and hysteresis loss. It was found from the research 
that, the decreasing of resilience properties and the increasing of hysteresis loss was 
obtained at high recycled PU foam polyol contents. This was caused by hard segment 
serves to absorb and dissipate energy to the molecular chain of polyurethane. From 
the results, they showed that PU foam prepared by petrochemical base polyol and 
recycled PU polyol are suitable for car seat (JH30In4, JH30In6, JH30In8 and C56In10) 
and mattress applications (JH30In2, JH30In4, JH30In6, C56In2, and C56In4). 
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บทที่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันนั้นได้มีการน าพอลิยูรีเทนมาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก ซึ่งพอลิยูรีเทนมี

ทั้งชนิดที่เป็นเทอร์โมพลาสติก และเทอร์โมเซต พอลิยูรีเทนเป็นพลาสติกที่มีการใช้กันแพร่หลายมาก
ที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น จนถึงเป็นโฟมชนิดแข็ง  พอลิยูรีเทนแบ่ง
ออกตามการใช้งานได้เป็น 3 กลุ่ม คือ พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Flexible polyurethane foam) 
ได้ใช้ท า เบาะเฟอร์นิเจอร์ และรองพ้ืนพรม พอลิยูรีเทนชนิดแข็ง (Rigid polyurethane foam) มี
คุณสมบัติเด่นๆ คือ เป็นฉนวนที่ดี นิยมใช้ท าปีกเครื่องบิน ท้องเรือ ภาชนะเก็บของร้อนและเย็น 
เ พ่ือให้ เกิดความแข็งแรง และเป็นฉนวนความร้อน พอลิยูรี เทนอีลาสโตเมอร์  ( Semi rigid 
polyurethane foam polyurethane elastomers) สามารถทนต่อแรงเสียดทานได้ดีมาก มีความ
ยืดหยุ่นดีใช้ท ายางรถยนต์พ้ืนรองเท้า นอกจากนี้อิลาสโตเมอร์ยังสามารถน าไปผลิตเป็น Elastic fiber 
ซึ่งใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไหมเย็บแผล และชุดว่ายน้ า เป็นต้น  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเบาะส าหรับรถยนต์มีการใช้โฟมเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตโดยพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้ในการผลิตเบาะส าหรับรถยนต์คือ พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่
สังเคราะห์มาจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนต (Isocyanate) กับพอลิออล (Polyol) โดยมี
น้ าเป็นสารที่ท าให้เกิดฟอง ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม พอลิออลเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งได้มา
จากผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในรูปผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ส าเร็จรูป จึงท าให้ไม่ทราบถึง
องค์ประกอบและโครงสร้างของพอลิออล ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตโฟม เช่น 
ความไม่สม่ าเสมอของการเกิดฟอง การยุบตัวของโฟม ผิวโฟมลอก โฟมไม่เกิดการคืนตัวขณะใช้งาน 
เป็นต้น จะท าให้ไม่สามารถระบุถึงปัญหาที่แท้จริงได้ว่า ปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจาก
องค์ประกอบใดที่ใช้ในการเตรียมโฟม  

โดยทั่วไปในการสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทนโฟมนั้นสามารถเตรียมได้จากสารเคมี 2 
องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยพอลิออล (Polyol) ตัวเร่งปฏิกิริยา (Gelling and 
Blowing catalyst) สารฟู  (Blowing agent) และสารประกอบอ่ืนๆ และองค์ประกอบที่  2 
ประกอบด้วยสารประกอบไอโซไซยาเนต (Isocyanate) โดยพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรี
เทนนโฟมนั้นถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเนื่องจากมีปริมาณที่มากที่สุด



2 
 

 
 

ดังนั้นสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีและลักษณะโครงสร้างทาง
เคมีของพอลิออล โดยทั่วไปพอลิออลที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ พอลิเอสเทอร์
พอลิออล (Polyester polyol) และพอลิอีเทอร์พอลิออล (Polyether polyol) เป็นต้น ซึ่งเป็นพอลิ
ออลที่สังเคราะห์มาจากสารตั้งต้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมและลดการน าพอลิออลที่ได้มาจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม ได้มีผู้วิจัยน าพอลิออลที่ได้มาจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติมาแทนที่พอลิอลลที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จากงานวิจัยของ Henryk 
Pawlik และคณะ [1] ท าการศึกษาผลของการปรับปรุงโครงสร้างของเซลล์และสมบัติเชิงกลของโฟ
มพอลิยูรีเทนโดยใช้พอลิออลจากน้ ามันปาล์ม พบว่าโฟมที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิออลจากน้ ามัน
ปาล์ม 15wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยพิจารณาจากความสามารถใน
การกระเด้งกระดอนของโฟมเพ่ิมจาก 11.3% ของโฟมอ้างอิงเป็น 13.8% และจากงานวิจัยของ 
Heonyoung Jeong และคณะ [2] ท าการศึกษาพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่ผลิตจากพอลิออลจาก
ลิกนินที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ (SKL) โดยมีน้ าเป็นสารท าให้เกิดฟอง (blowing agent) โดย SKL 
ท าหน้าที่เป็นสารที่ท าให้เกิดการเชื่อมขวาง (crosslinking agent) ท าหน้าที่เป็นส่วนที่แข็ง (hard 
segment) ในพอลิยูรีเทนโฟมพอลิเอททิลีนไกลคอล (polyethylene glycol : PEG) ซึ่งประกอบด้วย
สายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ท าหน้าที่ เป็นส่วนที่อ่อน (soft segment) ในพอลิยูรีเทนโฟม จาก
การศึกษาสมบัติยืดหยุ่นหนืดพบว่าค่า Hysteresisi loss และค่า tanδ มีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ Hard 
segment ของพอลิยูรีเทนโฟม จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานมาก โดย
โฟมส่วนใหญ่นั้นแสดงค่า support factor อยู่ในช่วง 2-3 เหมาะส าหรับใช้ในการกันกระแทก  

ในงานวิจัยนี้จึงได้มีการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพอลิออล โดยน าพอลิออลที่มีอยู่ทั่วไปใน
อุตสาหกรรมพอลิยูรีเทนโฟมมาใช้ในการศึกษา รวมทั้งการน าพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษของโฟ
มจากการผลิตเบาะส าหรับรถยนต์มาใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม เนื่องจากในอุตสาหกรรม
ผลิตโฟมส าหรับเบาะรถยนต์นั้นมีเศษโฟมเหลือจากการผลิตจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียมูลค่า
ในการผลิตจึงน าเศษโฟมมาผลิตเป็นพอลิออลโดยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิส (Glycolysis) เพ่ือใช้
ทดแทนพอลิออลที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการน าพอลิ
ออลที่ได้มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการน าเศษโฟมที่ไม่มี
มูลค่ากลับมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพอลิยูรีเทนโฟม โดยในงานวิจัยนี้จะท าให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์
เพ่ือหาสูตรโฟม และอิทธิพลของพอลิออลจากปิโตรเคมีและพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนโฟม ซึ่งสมบัติหลักของพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้ในการผลิตเบาะส าหรับรถยนต์คือความสามารถ
ในการกลับคืนสู่รูปร่างสามารถท าการศึกษาได้จากความสามารถในการกระเด้งกระดอน (resilience) 
และความสามารถในการคืนตัวของพอลิยรีเทนโฟมเพ่ือใช้ในการบ่งบอกความสามารถในการดูดซับ
และการสูญเสียพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมในการกลับคืนสู่รูปร่างเริ่มต้นของพอลิยูรีเทนโฟมก่อน
ได้รับแรง 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี
และพอลิออลจากเศษโฟม โดยศึกษาจาก Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนการ
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สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือหาสูตร โดยท าการวัดค่า Cream time Rise time Gel time และ 
Tack free time เป็นต้น จากนั้นท าการขึ้นรูปพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกลพลวัตร ลักษณะเซลล์ ลักษณะสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ
พอลิยูรีเทนโฟม โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่าง ความสามารถในการ
ดูดซับพลังงาน ความสามารถในการกระเด้งกระดอน และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่

มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือหาสูตร 
 2.  ศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติทาง
กายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกลพลวัตร ลักษณะเซลล์ ลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติทางความร้อน
ของพอลิยูรีเทนโฟมความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่าง ความสามารถในการดูดซับพลังงาน 
ความสามารถในการกระเด้งกระดอน และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.  สามารถสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นจากพอลิออลจากปิโตรเคมีได้ 
2.  สามารถลดปริมาณการใช้พอลิออลจากปิโตรเคมีในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนจากการ

แทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 
3.  พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจาก

เศษโฟมนั้นมีสมบัติเชิงกลและความสามารถในการคืนรูปร่างที่ดีเหมาะส าหรับไปใช้อุตสาหกรรมผลิต
เบาะรถยนต์ 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 

พอลิออลจากปิโตรเคมี พอลิออลจากเศษโฟม สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Gelling reaction) สารฟู (Blowing agent) และดัชนีไอโซไซยาเนต (Isocyanate index) เพ่ือใช้ใน
การหาสูตรและศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

1.ท าการศึกษาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 5 ชนิดคือ JH330 JH3050D JH3600 CARADOL 
SA34-05 และ CARADOL SC56-16 

2.  ท าการศึกษาสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) TPGAOSTAB B8715 LF 2 โดยใช้ปริมาณ 
0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 

3.  ท าการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling catalyst) Triethylenediamine 
(TEDA) 33% in DPG โดยใช้ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 

4.  ท าการศึกษาสารฟู (Blowing agent) โดยใช้ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
5.  ท าการศึกษาอัตราส่วนระหว่าง NCO/OH (isocyanate index) โดยใช้ปริมาณ 90 95 

100 105 และ 110 
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6.  ท าการศึกษาอัตราส่วนในการผสมพอลิออลจากเศษโฟม (Infrigreen100) ต่อพอลิออลจา
กปิโตรเคมี 6 อัตราส่วนคือ 0:100 2:98 4:96 6:94 8:92 และ 10:90  

1.5 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 
2.  รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัย 
3.  ออกแบบและวางแผนการส าหรับงานวิจัย 
4.  เตรียมสารเคมีและอุปกรณท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
5.  ด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิ
ยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 2 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพล
ของพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 3 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากเศษโฟม และศึกษาอิทธิพล
ของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 
6.  วิเคราะห์ผลการวิจัย 
7.  สรุปผลการวิจัย 
8.  น าเสนองานวิจัย 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย 
1.  ทราบความสัมพันธ์ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิด

ยืดหยุ่นที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน 
และความสามารถในการคืนรูปร่าง 

2.  สามารถน าพอลิออลจากเศษพอลิยูรีเทนโฟมมาใช้ในการเตรียมและสร้างสูตรพอลิยูรีเท
นโฟมได้ 

3.  สามารถเตรี ยมพอลิยู รี เ ทนโฟมที่ มี สมบั ติ สอดคล้ องตามความต้ องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ 

4.  สามารถน าเศษโฟมที่ไม่มีมูลค่ากลับมาเป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ได ้
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 พอลิยูรีเทนโฟม [3]  
 พอลิยูรีเทน (Polyurethane) เป็นเทอร์โมเซตและเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์ชนิดเดียวที่
สามารถเตรียมให้มีตั้งแต่ลักษณะแข็งเหนียวจนกระทั่งนุ่มฟูแบบฟองน้ าสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้
หลากหลายลักษณะตั้งแต่ที่เป็นเส้นใยเป็นยางเทียมจนกระทั่งกาว หรือสารเคลือบผิว จึงท าให้อัตรา
การใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟมในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 ในปัจจุบันนั้นพอลิยูรีเทนได้ถูกน ามาใช้อยู่ในรูปแบบของโฟมเป็นจ านวนมาก โดยโฟมพอลิยู
รีเทนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Flexible foams) และ พอลิยู
รีเทนโฟมชนิดแข็ง (Rigid foams) ซึ่งโครงสร้างของพอลิยูรีเทนนั้นประกอบด้วย พอลิออล (Polyol) 
และ ไอโซไซยาเนต (Isocyanate) พอลิยูรีเทนโฟมทุกชนิดนั้นเตรียมข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างพอลิ
ออลและไอโซไซยาเนตที่มีคุณสมบัติทางเคมี  น้ าหนักสมมูล (equivalent weight) และค่า 
functionality ที่เหมาะสม การแบ่งประเภทของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดต่างๆ ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดต่างๆ 

Polyol 
Rigid 
foam 

Semi rigid 
Foam 

Flexible 
Foam 

OH No. 350-560 100-200 5.6-70 
OH Equivalent No. 160-100 280-560 10,000-800 
Functionality 3.0-8.0 3.0-3.5 2.0-3.1 
Elastic Modulus at 23oC    
MPa >700 700-70 <70 
lb/in2 >100,000 100,000-10,000 <10,000 

พอลิยูรีเทนมีทั้งชนิดที่เป็นเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตพอลิยูรีเทนเป็นพลาสติกที่มีการ
ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่อ่อนนุ่มยืดหยุ่นจนถึงเป็นโฟมชนิดแข็ง
พอลิยูรีเทนแบ่งออกตามการใช้งานได้เป็น 3 กลุ่มคือ 
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 1.  พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Flexible polyurethane foam) ใช้ท าเบาะเฟอร์นิเจอร์
และรองพ้ืน  

2.  พอลิยูรีเทนชนิดแข็ง (Rigid polyurethane foam) มีคุณสมบัติเด่นๆ คือ เป็นฉนวนที่ดี 
นิยมใช้ท าปีกเครื่องบิน ท้องเรือ ภาชนะเก็บของร้อนและเย็น เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง และเป็นฉนวน
ความร้อน 
 3 .   พอลิ ยู รี เ ท น อี ล า ส โ ต เ ม อ ร์  ( Semirigid polyurethane foam polyurethane 
elastomers) สามารถทนต่อแรงเสียดทานได้ดีมาก มีความยืดหยุ่นดี ใช้ท า ยางรถยนต์ พ้ืนรองเท้า 
นอกจากนี้ Elastomer ยังสามารถน าไปผลิตเป็น Elastic fiber ซึ่งใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไหมเย็บแผล 
และชุดว่ายน้ า 

จากบทความข้างต้นสามารสรุปได้ว่าพอลิยูรีเทน (Polyurethane) เป็นเทอร์โมเซตติ้งพอลิเม
อร์ชนิดเดียวที่สามารถเตรียมให้มีตั้งแต่ลักษณะแข็งเหนียวจนกระทั่งนุ่มฟูแบบฟองน้ า สามารถ
ประยุกต์ใช้กบังานได้หลายหลากลักษณะตั้งแต่เป็นเส้นใยเป็นยางเทียม จนกระท่ังกาวหรือสารเคลือบ
ผิว 
2.2 โครงสร้างท่ัวไป[3] 

โครงสร้างทั่วไปของพอลิยูรีเทนแสดงดังภาพที่ 2.1 ประกอบด้วยพันธะยูรีเทนซึ่งเกิดจากการ
ท าปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของพอลิยูรีเทน 

2.3 ปฏิกิริยาสังเคราะห์ [3] 
 พอลิยูรีเทนสามารถสังเคราะห์ได้จากการเกิดปฎิกิริยาการควบแน่น ระหว่างสารตั้งต้น
พ้ืนฐานชนิดไดไอโซไซยาเนต และไดออลดังสมการในภาพที่ 2.2 

ภาพที่ 2.2 ปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทน 

 จากลักษณะปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หากใช้เฉพาะไดไอโซไซยาเนตท าปฏิกิริยากับไดออลจะ
ได้พอลิยูริเทนที่มีลักษณะเป็นเทอร์โมพลาสติก ส าหรับเทอร์โมเซตพอลิยูรีเทนจะสามารถเกิดขึ้นได้
โดยการเติมสารที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า 2 หมู่ฟังก์ชัน ดังสมการในภาพท่ี 2.3 

ภาพที่ 2.3 ปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนที่มีลักษณะเป็นเทอร์โมเซต 
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2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม[3] 

 

ภาพที่ 2.4 ลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทน 

ลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนนอกจากหมู่อัลคิลเป็นหน่วยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของ
พอลิยูรีเทนแต่ละชนิด ลักษณะโครงสร้างของหมู่อัลคิลยังสามารถใช้กลุ่มชี้บอกแนวโน้มสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนได ้

จากโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยซ้ า (Repeating unit) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
Soft segment และ hard segment ส่วนนิ่มจะเป็นส่วนในกลุ่มไดออลส าหรับส่วนแข็งจะเป็นส่วนที่
อยู่ในกลุ่มไดไอโซไซยาเนตการที่พอลิยูรีเทนสามารถแสดงลักษณะพฤติกรรมได้เช่นนี้ เป็นเพราะ -C-
O-C- ที่อยู่ในส่วนไดออลมีความยืดหยุ่นได้ส่วน –NH-CO- จากไดไอโซไซยาเนตมีความแข็งแรงที่สูง
กว่า นอกจากมุมพันธะที่มีความยืดหยุ่นต่ ากว่า และมีผลจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนจากหมู่ฟังก์ชัน
ของส่วนนี้ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามลักษณะความนิ่มและความแข็งมีความแตกต่างกันได้ขึ้นกับลักษณะ
โครงสร้างโมเลกุลของหมู่อัลคิลทั้งสองกลุ่ม 

 

 

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างทั่วไปของหน่วยซ้ าของพอลิยูรีเทน 

พอลิยูรีเทนสามารถท าให้มีสมบัติได้หลากหลายจะเกิดจากปริมาณสัดส่วนระหว่างไดออล
และไดไอโซไซยาเนตในโมเลกุล การมีปริมาณกลุ่มไดไอโซไซยาเนตสูงมีผลท าให้พอลิยูรีเทนมีความ
แข็งแรงสูงแม้นว่าพอลิยูรีเทนนั้นไม่มีการเกิดโครงสร้างแบบร่างแหแท้จริงก็ตาม (ผลของพันธะ
ไฮโดรเจน) ดังนั้นพอลิยูรีเทนโครงสร้างลักษณะเช่นนี้ สามารถบอกได้ว่าที่อุณหภูมิสูงจะมีสภาพเป็น
เทอร์โมพลาสติก (สามารถแปรรูปได้) และที่อุณหภูมิต่ าจะมีสภาพเป็นเทอร์โมเซตเทียม (มีความ
แข็งแรงสูงมาก ทนต่อสารเคมี ทนต่อการขูดขีด) 

2.5 วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตพอลิยูรีเทนโฟมแบบยืดหยุ่น [3, 4] 
 วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นในปัจจุบันนั้น จะแยกออกเป็น 2 ส่วน
หลักๆ คือ 1. ไอโซไซยาเนต และ 2. Premix resin 
2.5.1 ไอโซไซยาเนต (Isocyanate) :ไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการผลิตมีอยู่ 2 ชนิดดังต่อไปนี้ 

2.5.1.1  โทลูอีนไดโซไซยาเนต (Toluenediisocynate)  
การผลิตสารนี้ (TDI) เกิดจากปฎิกิริยาของไดอะมีโนโทลูอีน (Diamino toluene) กับฟอสจีน 

(Phosgene) สารนี้ใช้เป็นสารตัวกลางในการเชื่อมโพลีอีเธอร์และโพลีเอสเทอร์ที่ใช้ในการผลิตโฟมพอ

Soft segment Hard segment 
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ลียูรีเทนและสาร TDI นี้ยังมีไอโซเมอร์ที่พบบ่อยได้อีก 2 รูป คือ 2.4-TDI และ 2.6-TDI ซึ่งใน
ท้องตลาดจ าหน่าย TDI ในรูปส่วนผสมของ 2.4-TDI และ 2.6-TDI ในอัตราส่วน 80 : 20 

2.5.1.2  ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต (Diphenylmethane diisocyanate, MDI)  
เกิดจากการ Condensation ของ Aniline และ Formaldehyde ได้เป็นสารประกอบ

จ าพวก Diphynylmethane diamine แล้วน าไปท าปฏิกิริยากับฟอสจีน (Phosgene) ก็จะได้ MDI 
และสาร MDI นี้ยังมีไอโซเมอร์ที่พบบ่อยได้อีกคือ 4,4-Diisocyanatediphenylmethane ซึ่งใช้ใน
การผลิตโฟมพอลียูรีเทน 

ภาพที่ 2.6 (ก) ไอโซไซยาเนตเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจน คาร์บอนและ
ออกซิเจน (-N=C=O) ในภาพที่ 2.6 (ข) ไอโซไซยาเนตที่ใช้ผลิตพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ เมทิลีนไดฟินิล
ไดไอโซไซยาเนต (Methylene diphrnyl 4,4-diisocyanate,MDI) และภาพที่ 2.6 (ค) โทลูอีนไดไอ
โซไซยาเนต (Toluene-2,4-diisocyanate, TDI) เป็นต้น พอลิยูรีเทนโฟมโดยส่วนใหญ่นั้นผลิตจาก 
PMDI (Poly Methylene diisocyanate ) เพราะใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม PMDI เป็น
ของเหลวสีน้ าตาลด าใช้ส าหรับท าโฟมแข็ง ขณะที่ TDI เป็นของเหลวใสไม่มีสีซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิต
โฟมหยุ่น โดยทั่วไปสมบัติที่ใช้ก าหนดไอโซไซยาเนตได้แก่ ปริมาณร้อยละโดยน้ าหนักของหมู่ไอโซไซ
ยาเนต (%NCO) ค่าความเป็นกรด (Acidity) และความหนืด 

ค่าสมมูลของไอโซไซยาเนต (Isocyanate equivalent weight, I.E.) ค านวณได้จาก %NCO 
โดยหมู่ไอโซไซยาเนตมีน้ าหนักโมเลกุล 42 

I.E.= 
42 ×100

% NCO
    สมการที่ 2.1 

 ความหนืดของไอโซไซยาเนตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับหมู่ฟังก์ชันของไอโซไซยาเนต ถ้าค่า
ความหนืดสูงแสดงว่าจ านวนหมู่ NCO ต่อหนึ่งโมเลกุลของไอโซไซยาเนตมีปริมาณสูง จ านวนหมู่ไอโซ
ไซยาเนตต่อหนึ่งโมเลกุลเรียกว่าฟังก์ชันแนลลิตี้ (Functionality) โดยทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0 ถึง 3.1 
ซึ่งตรงกับความหนืดในช่วง 15 ถึง 2000 cps ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พอลิยูรีเทนโฟมแข็ง
สังเคราะห์จากไอโซไซยาเนตที่มีฟังก์ชันแนลลิตี้สูง ขณะที่โฟมยืดหยุ่นได้จากไอโซไซยาเนตที่มีค่า
ฟังก์ชันแนลลิตี้ต่ า 

 

ภาพที่ 2.6 (ก) เมทิลีนไดฟินิลไดไอโซไซยาเนต (ข) โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต 

โดยทั่วไปไอโซไซยาเนตสามารถท าปฏิกิรยิาได้สี่แบบ คือ 
 1.  การท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับหมู่ไฮโดรเจนของพอลิออลให้สายโซ่
โมเลกุลที่ไม่มีก่ิงก้านของพอลิยูรีเทนดัง ภาพที่ 2.7 



9 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับหมู่ไฮโดรเจน 

2.  การท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับเอมีนให้โซ่โมเลกุลที่ไม่มีก่ิงก้านของพอลิยูรี
เทนดังภาพที่ 2.8 

ภาพที่ 2.8 แสดงการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับหมู่เอมีน 

3.  การท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับยูรีเทนให้โซ่โมเลกุลที่มีก่ิงก้านของออล
โลฟาเนต (Allophanate) ดังภาพที่ 2.9 

 

ภาพที่ 2.9 แสดงการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับยูรีเทน 

4.  การท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซไซยาเนตกับยูเรียให้โซ่โมเลกุลที่มีกิ่งก้านของไบเนต 
(Biurets) ดังภาพที่ 2.10 

 

ภาพที่ 2.10 แสดงการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิไอโซยาเนตกับยูเรีย 

 ปริมาณของไอโซไซยาเนตถูกก าหนดโดยใช้ดัชนีไอโซไซยาเนต ( Isocyanate index) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนระหว่างหมู่ฟังก์ชันไอโซไซยาเนตกับหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (NCO/OH) ถ้าค่าดัชนีน้อยกว่า
หนึ่งจะท าให้โมเลกุลของไฮดรอกซิลและน้ าที่ยังไม่ได้ท าปฏิกิริยาเหลืออยู่ในพอลิยูรีเทนแต่ถ้าค่าดัชนี
มากกว่าหนึ่งจะท าให้ไอโซไซยาเนตที่เหลือท าปฏิกิริยากับหมู่ยูรีเทนและหมู่ยูเรียได้ร่างแหออลโลฟา
เนต (allophanates) และร่างแหไบยูเรต (biurets) ตามล าดับ โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิ 50-150 oC ปริมาณความหนาแน่นของร่างแหเหล่านี้เพ่ิมข้ึนตามค่าดัชนีไอโซไซยาเนตและมี
ผลท าให้สมบัติการรับแรงอัดของพอลิยูรีเทนโฟมแข็งเพ่ิมขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามร่างแห (Cross-
linker) นี้ไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นปริมาณของร่างแหแบบนี้ต้องมีค่าดัชนีที่ไม่มากเกินไป 
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2.5.2 Premix Resins: ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ ดังนี้ [3] 
2.5.2.1 พอลิออล (Polyol)  
เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (OH) มากกว่าสองหมู่ พอลิออลที่ใช้ผลิตพอลิยูรี

เทนหรือพียูมีสองชนิดคือ พอลิอีเธอร์พอลิออล (Polyether polyol) และพอลิเอสเทอร์พอลิออล 
(Polyester polyol) พอลิยูรีเทนโฟมโดยส่วนใหญ่นั้นผลิตจากพอลิอีเทอร์พอลิออล สมบัติของพอลิยู
รีเทนโฟมนั้นขึ้นอยู่กับน้ าหนักโมเลกุล (Molecular weight) ค่าหมู่ฟังก์ชัน (Functionality) และ
ค่ า ไฮดรอกซิล  (Hydroxyl value)  ของพอลิออลดั งแสดงในตารางที่  4 .2  ค่ าหมู่ ฟั งก์ชัน 
(Functionality) คือจ านวนของหมู่ไฮดรอกซิลในหนึ่งโมเลกุลของพอลิออล ค่าไฮดรอกซิล (Hydoxyl 
value, OHV) คือจ านวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (mg KOH) ที่เทียบกับจ านวนของ
หมู่ไฮดรอกซิลในหนึ่งกรัมของสารตัวอย่าง การทดสอบหาค่าไฮดรอกซิล (Hyroxyl value, OHV) 
ของพอลิออลใช้มาตรฐาน ASTM D-4274 และค่าไฮดรอกซิล สามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 

 
OHV= 

56.6 ×1000

EW
   สมการที่ 2.2 

 
EW= 

MW

F
    สมการที่ 2.3 

 
  เมื่อ EW คือ  Equivalent weight 
   MW คือ  Molecular weight 
   F คือ  Functionality 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงคุณสมบัติของพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทน 

สมบัติของพอลิออล พอลิยูรีเทนชนิดอ่อน พอลิยูรีเทนชนิดแข็ง 
น้ าหนักโมเลกุล (g/mol) 1000-6500 150-1000 
ค่าหมู่ฟังก์ชันก์ 2.0-3.0 2.5-8.0 
ค่าไฮดรอกซิล (mg KOH) 25-160 250-1000 

2.5.2.2 Blowing agent (H2O)  
ในการเตรียมพอลียูรีเทนโฟมจะต้องใช้น้ าเป็นตัวท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนต ซึ่งจะท าให้

เกิดสารประกอบที่มีพันธะยูเรีย (เพ่ิมความแข็งแรงให้กับโฟม) และจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ท า
ให้โฟมข้ึนตัวและท าให้เซลล์โฟมมีลักษณะเป็นรูพรุน) อัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุม
ได้โดยการเลือกใช้ชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ความหนาแน่นของพอลิยูรีเท
นโฟมนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า ถ้าปริมาณน้ าเพิ่มขึ้นโฟมจะฟูมากและมีความหนาแน่นต่ าลง 
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2.5.2.3 Surfactant 
สารลดแรงตึงผิวเป็นสารเติมแต่งที่จ าเป็นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สารนี้ท าให้ฟอง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความเสถียรช่วยให้โฟมขยายตัวได้ดี เนื่องจากการลดลงของแรงตึงผิวของ
พอลิยูรีเทนขณะขยายตัว และพอลิยูรีเทนโฟมที่ได้จะมีโครงสร้างเซลล์โฟมที่สม่ าเสมอทั่วทั้งก้อนเมื่อ
เพ่ิมปริมาณของสารลดแรงตึงผิวจะท าให้ขนาดของเซลล์โฟมลดลง สารลดแรงตึงผิวที่ใช้สังเคราะห์พอ
ลิยูรี เทนเป็นประเภทซิลิ โคน เช่น Polydimethylsiloxane (PDMS) polysiloxane polyether 
copolymer (TEGOSTAB B8462) เป็นต้น 

2.5.2.4 Cross-linker  
เป็นสารจ าพวกพอลิออลที่มีหมู่ที่ท าปฎิกิริยาอยู่ 2 หมู่ เช่น ไกลคอล ไดอะมีน หรือ ไฮดรอก

ซิลเอมีน เป็นต้น สารเหล่านี้เมื่อท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตจะเกิดพันธะยูรีเทนและพอลิยูเรียใน
โครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม โดยสารชนิดนี้มีหน้าที่เชื่อมโยงสายโซ่โมเลกุลของพอลียูรีเทนท าให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมที่ได้มีความแข็งแรงยิ่งข้ึน ดังภาพที่ 2.11-2.12 

 

ภาพที่ 2.11 ลักษณะสายโซ่โมเลกุลปกติ 

 

 

ภาพที่ 2.12 ลักษณะสายโซ่โมเลกุลเมื่อมี Cross-linker 
2.5.2.5 Catalyst 
สารเร่งปฏิกิริยามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการควบคุมสมดุลระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา

พอลิเมอร์ไรเซชั่นและอัตราการเกิดก๊าซ ซึ่งจุดสมดุลที่เหมาะสมมีส่วนส าคัญมากต่อโครงสร้างของ
เซลล์โฟมที่เกิดขึ้น ถ้าก๊าซมีปริมาณมากเกินไปในขณะที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นต่ าจะ
ส่งผลให้เซลล์โฟมแตก พอลิยูรีเทนโฟมที่ได้จะมีความหนาแน่นต่ า และมีโครงสร้างโฟมแบบเซลล์เปิด 
ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นสูง แต่ปริมาณของก๊าซน้อยเกิดไปโฟมที่
ได้จะมีความหนาแน่นสูง และมีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด สารเร่งปฏิกิริยาประกอบด้วยส่วนผสมของ
เทอเชี ยรี เอมีน  ( tertiary amine)และสารประกอบออร์กา โน เมทัลลิ ก  ( organo-metallic 
compound) 

2.5.2.6 Additive 
เป็นสารที่เติมไปเพ่ือเพ่ิมสมบัติบางอย่างที่ลูกค้าต้องการและตามวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้

งานของลูกค้า เช่น สารป้องกันการติดไฟ, Calcium carbonate และสารแต่งสี เป็นต้น 
2.6 การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม (Preparation of polyurethane foam) [3] 
 พอลิยูรีเทนถูกเตรียมขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซไซยาเนตและพอลิออลซึ่งมีการใช้ 
blowing agent surfactant และ catalyst เข้าร่วมในการท าปฏิกิริยาดังแสดงในภาพที่ 2.13 ในการ

Cross linker 
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เตรียมพอลิยูรีเทนโฟมนั้นจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาพร้อมๆกันดังต่อไปนี้คือ 1. Polyurethane 
formation 2. CO2 gas generation  

 

 

ภาพที่ 2.13 แผนภาพการเกิดโฟมพอลิยูรีเทน 

2.6.1 กระบวนการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทน (Process of preparation polyurethane foams) 
 พอลิยูรีเทนโฟมสามารถเตรียมได้จากหลายกระบวนการคือ one-shot process semi-
prepolymer process และ prepolymer process โดย one-shot process เป็นกระบวนการที่
นิยมใช้มากที่สุด ในบางกรณีอาจใช้ semi-prepolymer process เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่
ซับซ้อนโฟมที่ได้มีความเสถียรและมีการคายพลังงานที่ต่ า ในขณะที่ prepolymer process จะใช้เมื่อ
ต้องการที่จะเตรียมโฟมในปริมาณไม่มากนัก 

One-shot process 

Semi-prepolymer process 

 

 

Polyol 

Isocyanate 

Blowing agent   Mixing         Gas generation            Foam 

Catalyst      Polyurethane formation 

Surfactant 

Polyisocyanate    Component A 

Polyol 

Blowing agent    Component B    Mixing   Foam 

Catalyst     (Premix)  

Surfactant    

Polyisocyanate    Component A 

Polyol            (Semi-prepolymer) 

Blowing agent    Component B  Mixing    Foam 

Catalyst     (Premix)  

Surfactant    
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Prepolymer process 

ภาพที่ 2.14 กระบวนการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม 

2.6.2  การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Flexible polyurethane foam) [4] 

 กระบวนการเตรียมโฟมชนิดยืดหยุ่นที่ ใช้ทั่วๆไปมี 3 แบบ คือ one-shot process 
prepolymer process  และ quasi prepolymer process ดังภาพที่ 2.14 โดยในกรณีที่ใช้พอลิเอ
สเตอร์จะนิยมเตรียมโฟมแบบ one-shot 
 One-shot polyester foams พอลิเอสเตอร์ที่ใช้มีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 2000 โดยปกติ
จะเตรียมได้จากกรดอะไดปิก กับ ไดเอทิลีนไกลคอล ได้ผลผลิตเป็นของเหลวหนืดจากนั้นผ่านของ
ผสมทั้งหมดตามตารางท่ี 2.3 เข้าในถังปฏิกรณ์ประมาณ 2-3 นาที โฟมจะเกิดเต็มที ่

ตารางที่ 2.3 แสดงสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์ polyurethane foam โดยวิธี one-shot process 

Ingredients Parts by weight 
พอลิเอสเตอร์ที่มีก่ิงก้านสาขา 100 
63:35 TDI 33 
น้ า 4 
ตัวเร่ง (N-methylmorpholine) 2 
ตัวเร่ง (N,N-dimethylcetylamine) 2 
ตัวดัดแปร (ammonium oleate) 2 

 Polyether pre-polymer  วิธีนี้จะให้พอลิอีเทอร์ (polyether) ท าปฏิกิริยากับไดไอโซไซยา
เนต (diisocyanate) ในปริมาณท่ีมากเกินเพ่ือเกิดเป็น pre-polymer ก่อนโดยที่ปลายของโมเลกุลจะ
เป็นไอโซไซยาเนตที่มีความเสถียรในสภาวะที่แห้ง ถ้าเติมน้ าและตัวเร่งรวมถึงการเติมสารเติมแต่งอ่ืนๆ
ลงไปจะได้โฟมชนิดยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 
 Quasi-prepolymer  วิธีนี้จะคล้ายกับpre-polymer แต่จะใช้ไดไอโซไซยาเนตปริมาณมาก
ท าปฏิกิริยากับพอลิอีเทอร์ได้เป็นพอลิยูรีเทนที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าๆและมีไดไอโซไซยาเนตเหลืออยู่
ปริมาณมาก จากนั้นจะผ่านเข้าไปท าปฏิกิริยากับพอลิอีเทอร์ น้ า ตัวเร่ง และสารเติมแต่ง ได้ออกมา

Polyisocyanate       Component A 

Polyol              (Semi-prepolymer) 

Blowing agent       Mixing   Foam 

Catalyst                Component B  

Surfactant                   (Premix) 
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เป็นโฟมชนิดยืดหยุ่น โดยวิธีนี้จะช่วยให้ความหนืดของ pre-polymer ลดลงเพราะน้ าหนักโมเลกุลต่ า
ท าให้กระบวนการผลิตท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 One-shot polyether foams วิธีนี้ใช้มากที่สุดเนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ า และพอ
ลิอีเทอร์ที่ใช้ท าให้โฟมที่ได้มีคุณภาพเหมาะสมกับการท าเป็นเบาะรองนั่ง โดยตารางที่ 2.4 เป็นตาราง
แสดงสูตรการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมโดยวิธี one-shot polyether foams 

ตารางที่ 2.4 แสดงสูตรการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมโดยวิธี One-shot polyether foams 

Ingredients Parts by weight 
พอลิเอสเตอรฺที่มีก่ิงก้านสาขา 100 
80:20 TDI 40 
น้ า 3 
ตัวเร่ง (stannous octate) 0.3 
ตัวเร่ง (triehtylenediamine) 0.3 
ซิลิโคมบล็อกโคพอลิเมอร์ 1 

ตัวเร่งตัวแรก คือ stannous octate จะช่วยในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิยูรีเทน ส่วน
ตัวเร่ง triethylenediamine จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยง และซิลิโคนบล็อกโคพอลิเมอร์จะใช้
เพ่ือเป็นตัว stabilizer ในระหว่างการเกิดโฟม โดยนิยมใช้ซิลิโคนแอลดิลีนออกไซด์เป็น stabilizer 
ปฏิกิริยาทั้งสองจะเกิดขึ้นพร้อมกันและต่อเนื่องได้เป็นโฟมออกมา จากนั้นน าโฟมไปอบไว้ 10-24 
ชั่วโมงจึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
 ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณโดยน้ าหนักของ Polyethylene diphenyl diisocyanate, 
PMDI (% NCO of 31.5, functionality of 2.6) เพ่ือใช้ในการผลิตพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็งตาม
ส่วนผสมทางเคมใีนตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 แสดงตัวอย่างส่วนผสมทางเคมีในการผลิตพอลยูรีเทนโฟมชนิดแข็ง 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (Parts by 

weight) 
Polyether polyol, CAPOL TEAP-265 with OHV of 635 
and functionality of 30 

100 

Water (molar mass of 18 and functionality of 2) 0.5 
Silicone surfactant, polydimethylsiloxane(PDMS) 2.0 
Catalyst, N,N-dimethyl-cyclohexylamine 0.5 

 Hydroxyl value (Hydroxyl number, OHV) จะแสดงในรูปของ mg KOH/g ของพอลิออล 
ซึ่งน้ าหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในหน่วยของมิลลิกรัม และจะท าให้เป็นกลางโดยการเกิด
กลุ่มของเอซิทิล (acetyl groups) โดยการท าแอซีทิลเลชั่นด้วย 1 กรัมของพอลิออล 
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Equivalent Weight ของ KOH = 56.1 

Equivalent Weight=
Molar mass

Functionality
         สมการที่ 2.4 

หา Hydroxyl value (OHV) 

Hydroxyl value=
56.1 ×Functionality ×1000

Molar mass
        สมการที่ 2.5 

Hydroxyl value=
56.1 ×1000

Equivalent Weight
         สมการที่ 2.6 

หา Equivalent Weight (EW)ของสารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับ PMDI    
  Equivalent Weight of polyol=

56110

Hydroxyl value
=

56110

635
=88.4   สมการที่ 2.7 

Equivalent Weight of water=
Molar mass

Functionality
= 

18

2
=9      สมการที่ 2.8 

หาจ านวน Equivalents ตามปริมาณโดยน้ าหนักที่ผสมของพอลิออลและน้ า 

จ านวน Equivalents ในสูตร =
Part by weight

Equivalent Weight
 

Polyol=
Part of weight of polyol

Equivalent Weight of polyol
= 

100

88.4
=1.131       สมการที่ 2.9 

Water=
Part of weight of water

Equivalent Weight of water
= 

0.5

9
=0.055       สมการที่ 2.10 

Total equivalents=1.131+0.055=1.186       สมการที่ 2.11 

หา Equivalent Weight ของ PMDI 

%NCO= 
42×functionality×100

Malar mass
= 

4200

Equivalent Weight of PMDI
       สมการที่ 2.12 

Equivalent Weight of PMDI= 
4200

 %NCO
= 

4200

31.5
=133.333      สมการที่ 2.13 

หา Equivalent Weight ของ PMDI 

เมือ่อัตราส่วนของไฮดรอกซิลต่อหมู่ไอโซไซยาเนต (OH/NCO ratio)เท่ากับ 1:1 

Part by weight of PMDI = 1.186 x 133.333 = 158.133      สมการที่ 2.14 

 การผสมพอลิยูรีเทนเริ่มจากน าสารต่างๆ ชั่งน้ าหนักและผสมกวนให้เข้ากัน จากนั้นน าเอาไอ
โซไซยาเนตมาผสมกวนให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มฟู จึงเทพอลิยูรีเทนลงในแม่พิมพ์อลูมิเนียม
และปิดแม่พิมเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ 
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2.6.3 การเตรียมโฟมชนิดแข็ง (Rigid polyurethane foam) 

 การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งนั้นใช้หลักการเดียวกับการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิด
ยืดหยุ่นเพียงแต่ต้องให้ดีกรีการเชื่อมโยงสูง ซึ่งจะได้จากการใช้พอลิอีเทอร์พอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุล
ต่ าๆประมาณ 500 ที่มีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่า 2 ท าปฏิกิริยากับไดไอโซไซยาเนตจะได้โฟมที่มีดีกรี
การเชื่อมโยงที่สูง โดยจะนิยมเตรียมโฟมชนิดแข็งด้วยวิธีแบบ one-shot และมีการพ่นสารเฉื่อยจุด
เดือดต่ า เช่น ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน เข้าไปเพื่อเพ่ิมสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนฟ้าของ
โฟมให้ดีข้ึน  

2.7 กลไกการเกิดโฟม (Mechanism of foam formation)[5] 
กลไกการเกิดโฟมจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
1.  ท าการเตรียมองค์ประกอบ A ซึ่งประกอบด้วย พอลิออล Gelling catalyst Surfactant และ 
Blowing agent โดยท าการปั่นผสมด้วยเครื่องผสมเชิงกลเพ่ือให้น้ าที่ถูกเสถียรด้วย Surfactant เกิด
การกระจายตัว และแตกตัวเป็นหยดเล็กๆในพอลิออล 
2.  ผสมองค์ประกอบ A กับองค์ประกอบ B ซึ่งประกอบด้วยไอโซไซยาเนตให้เข้ากันหลังจากนั้น สาร
ต่างๆจะเริ่มท าปฏิกิริยากันโดยมีขั้นตอนเกิดขึ้น 2 ขั้นตอนดังนี้คือ 
 -  ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในระบบจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างน้ า
กับไอโซไซยาเนต 

-  ช่วงเวลาหลังจากที่ก๊าซอ่ิมตัวแล้วเกิดเป็น Micronuclei bubble ขึ้น ซึ่งระบบจะมี
ลักษณะคล้ายครีมสีขาวเรียกว่า creaming state 

3.  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเกิดโฟม เริ่มต้นจากการที่ปริมาตรของระบบสูงขึ้น เนื่องจากการ
เกิดปฏิกิริยาการพองตัวระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต และหมู่ –OH ของน้ าก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากขึ้น 
4.  เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาด าเนินไปความหนืดของระบบเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันระหว่าง หมู่ –NCO กับหมู่ –OH ของน้ า และการท าปฏิกิริยาระหว่าง –NCO กับหมู่ –
NH2 ของไดเอมีนจาก Gelling catalyst ก่อให้เกิดสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน และพอลิยูเรียเพ่ิม
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวเกิดการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึนท าให้โฟมมีลักษณ์เซลล์เป็นรูปทรงกลม 3 มิต ิ
5.  เป็นขั้นตอนการเสถียรของโฟมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมความหนืด ความหนืดจะเพ่ิมขึ้นมากที่สุด
เมื่อโฟมหยุดเจริญเติบโต (the end of the growth) ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวหนืดนั้นจะ
กลายเป็นพอลิเมอร์ที่เป็นของแข็งและมีน้ าหนักโมเลกุลสูง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเกิดการ
ขยายตัวจนท าให้เกิดการชนกันของเซลล์โฟมท าให้โฟมมีลักษณะเซลล์เป็นรูปหลายเหลี่ยม 3 มิติ และ
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่โฟมเกิดการเชื่อมโยง (crosslink) อาจใช้เวลานานเพ่ือให้โฟมเกิดการคง
รูป 
 ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่มีน้ าเป็น Blowing agent นั้นมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
หลากหลายปฏิกิริยา ได้แก่ ปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับน้ า และปฏิกิริยา
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ระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล โดย 2 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิด
แบบแข่งขันกัน หากไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้รวดเร็วมากกว่าพอลิออลระบบจะ
เกิดพันธะยูเรียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจ านวนมาก หากปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับ
หมู่ –OH ของพอลิออลมีอัตราเร็วที่เท่าเทียมกับปฏิกิริยาแรก ความหนืดของระบบกับปริมาณของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิมไปพร้อมๆกัน 
 ปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า และกับพอลิออลเริ่มมีอัตราเร็วลดต่ าลงเนื่องจาก
ปริมาณน้ าในระบบมีน้อยละ และสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความยาวมากขึ้นส่งผลให้
ความสามารถในการเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของไอโซไซยาเนตลดต่ าลง หลังจากนั้นพอลิยูรีเทน
และยูเรียที่เกิดขึ้นจะเข้าท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตที่มากเกินพอหรือที่ยังคงหลงเหลือยู่ภาย ใน
ระบบ ก่อให้เกิดโครงสร้างร่างแหขึ้น หรือที่เรียกว่า allophanate และ biuret linkage ท าให้ความ
หนืดของระบบเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอุณหมภูมิของระบบมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 110-130 oC 
ปฏิกิริยาจะเป็นไปในทิศทางตรงข้าม คือความหนืดของระบบจะลดลงและพอลิเมอร์จะไม่เกิดการ
เชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุล 
 โครงสร้างของโฟมนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ nucleating agent ส าหรับจ านวนของ 
nuclei จะขึ้นกับสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ไอโซไซยาเนต และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย 
micro bubble จะเริ่มเกิดขึ้นในขึ้นตอนแรก แล้วจะขยายตัวใหญ่ขึ้นจากการที่มีก๊าซแพร่เข้าไปใน 
micro bubble และจากการรวมตัวกันของ micro bubble เองด้วย ผลจากการที่ขนาดของ
ฟองอากาศ (bubble) ขยายใหญ่ขึ้นท าให้ผนังเซลล์ของฟองอากาศบางลงคล้ายเยื่อเลือกผ่าน 
(membrane) ส่วนของสัน (rib) ซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์ของฟองอากาศ 3 เซลล์สัมผัสกันจะค่อนข้าง
แข็งแรง โดยการขยายขนาดของฟองอากาศเกิดในช่วงที่ความหนืดของระบบเพ่ิมมากขึ้น ถ้าความ
หนืดของระบบในขั้นตอนแรกของการเกิดโฟมไม่เหมาะสมจะเป็นผลให้ blowing gas หลุดออกจาก
ระบบและโฟมจะจับตัวเป็นก้อน ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายคือการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางนั้นถ้าผนังเซลล์
แตกจะท าให้ได้โฟมที่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด (open-cell) และแต่ถ้าผนังเซลล์ไม่แตกออกตจะท าให้
ได้โฟมที่มีลักษณธะเป็นเซลล์เปิด (closed cell)ความหนืดของพอลิเมอร์สูงเกินไปจะท าให้โฟมเกิดขึ้น
ช้า และได้โฟมที่มีความหนาแน่นสูง ดังนั้นควรควบคุมตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราการเกิดโฟม และน้ าหนัก
โมเลกุลของพอลิยูรีเทน เพ่ือได้มีช่วงการเกิดโฟมท่ีกว่างมากข้ึน 
 ในการผลิตพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้กระบวนการ blowing process พบว่าพ้ืนที่สัมผัสระหว่าง
โฟมกับอากาศนั้นมีมาก และยังมีพลังงานอิสระ (G) สูงโดยความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานอิสระ(G) 
พ้ืนที่ผิว (p) และแรงตึงผิว() เป็นไปดังนี ้

∆G=∆p 

 ในระบบของ blowing process มีแนวโน้มจะลดพลังงานอิสระลง ดังนั้นโฟมจึงต้องปรับให้
ฟองอากาศเล็กๆ ให้มารวมกันเป็นก้อนใหญ่ ซึ่งปรากฏการณ์ท่ีไม่ต้องการให้เกิดขึ้นสามารถป้องกันได้
โดยการใช้สารลดแรงตึงผิดเพ่ือช่วยให้แรงตึงผิวในระหว่างการเกิดปฏิกิริยามีค่าลดลง การลดแรงตึง
ผิวจะช่วยลดพลังงานอิสระและอากาศยังสามารถแพร่ผ่านของเหลวได้เป็นอย่างดี ความดันภายใน
ฟองอากาศเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟองอากาศจากขนาดเล็กไปเป็นขนาดใหญ่ ซึ่งการลดแรงตึง
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ผิวจะช่วยลดความดันก๊าซภายในฟองอากาศท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ฟองอากาศนั้นเสถียรมาก
ขึ้น นอกจากนี้การลดแรงตึงผิวยังอาจท าได้โดยการปรับลดอุณหภูมิในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา 

2.8 ตัวแปรส าคัญในการสังเคราะโฟม[5] 
2.8.1 Isocyanate index 
 Isocyanate index คือร้อยละของอัตราส่วนระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตที่เข้าท า
ปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของสารในระบบได้แก่ หมู่ –OH ของพอลิออลและน้ า ก่อให้เกิดพันธะยูรีเทน 
สารประกอบยูเรีย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ 2.15  

Isocyanate index= 
equivalents isocyanate

equivalents hydroxyl + 2 × equivalents water 
×100       สมการที่ 2.15 

 โดยค่า isocyanate index เท่ากับ 100 หมายถึง หมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตเกิดปฏิกิริยา
อย่างสมบูรณ์กับหมู่ –OH ของพอลิออลและน้ า ไม่ท าให้หลงเหลือไอโซไซยาเนตอยู่ในระบบ ส่วน 
Isocyanate index เท่ากับ 110 หมายถึงพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้ไอไซยาเนตในการสังเคราะห์มากขึ้น 
10% โดยไม่มีไอโซไซยาเนตหลงเหลือจากการท าปฏิกิริยาเมื่อเกิดการคงรูปอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากไอ
โซไซยาเนตที่มากเกินพอ 10% นั้นจะเข้าท าปฏิกิริยากับพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียของสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเมอร์ท าให้เกิดโครงสร้างร่างแหของ allophanate และ biuret linkage เกิดขึ้นดัง
แสดงในภาพที่ 2.9 และ 2.10 ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยปกติแล้วในการผลิต
พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นจะมีค่าดัชนีไอโซไซยาเนตอยู่ในช่วง 105-115 นอกจากนี้การที่มีไอโซไซ
ยาเนตที่ไม่เกิดปฏิกิริยาในปริมาณมากจะท าให้ค่า tack-free time เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณไอโซไซยาเนตท าให้เกิดพอลิยูรีเทนสายโซ่สั้นจ านวนมาก จึงต้องใช้เวลานานเพ่ือท าให้
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 

2.8.2 Cream Time 
 โดยปกติแล้วใน การเตรียมพอลิยูรีเทนในระดับการทดลอง (lab scale) หรือ batch type 
mixing นั้น Cream time จะหมายถึงระยะเวลาในระหว่างการเริ่มต้นการผสมในขั้นตอนสุดท้าย ถึง
จุดที่ของผสมเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นครีม (creamy) ซึ่งเกิดจากการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า แต่ใน machine mixing process หรือการผสมแบบ batch 
ชนิดต่อเนื่อง เช่นในเครื่อง Reaction injection molding (RIM) นั้น cream time จะเป็นระยะเวลา
ระหว่างการเติมสารชนิดแรกลงไปจนถึงเวลาที่ของผสมมีลักษณะเป็นครีม 

2.8.3 Tack-Free Time 
 เป็นระยะเวลาระหว่างเวลาที่ท าการเทส่วนผสมของเหลวลงไปจนกระทั่งเวลาที่สามารถ
สัมผัสพ้ืนผิวของโฟมโดยที่เนื้อโฟมไม่ติดขึ้นมา ซึ่ง Tack-Free Time นี้เป็นช่วงเวลาขึ้นกับอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดล้อมและความชื้นในขณะท าการสังเคราะห์โฟม 
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2.8.4 Acid Number 
 เป็นค่าที่ก าหนดขึ้นเพ่ือท าการติดตามสารที่ตกค้างที่มีสภาวะเป็นกรดในพอลิออลซึ่งค่านี้เป็น
ค่าท่ีน่าสนใจเนื่องจากกรดสามารถเกิดปฏิกิริยาได้โดยตรงกับหมู่ไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดสารประกอบ
เอไมด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น โดยปกติ acid number ที่มากท่ีสุดส าหรับพอลิอีเทอร์พอ
ลิออลนั้นจะน้อยกว่า 0.05 ส่วนในร้อยส่วน และพอลิเอสเตอร์พอลิออล ส่วนมากจะมีค่า acid 
number อยู่ระหว่าง 0.1-0.5 

2.8.5 OH Number (Hydroxyl Number) 

 จะแสดงในรูปของ mg KOH/g ของพอลิออล ซึ่งน้ าหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ใน
หน่วยของมิลิกรัม และจะท าให้เป็นกลางโดยการเกิดกลุ่มของเอซิทิล (acetyl groups) โดยการท าแอ
ซีทิลเลชั่นด้วย 1 กรัมของพอลิออล เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณหมู่ -OH ของพอลิออลที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถค านวณได้จากสมการที่ 2.16 

Hydroxyl number=
56.1 ×1000

Equivalent Weight
       สมการที่ 2.16 

2.9 กฏเกณฑ์พื้นฐานของการเกิดโฟม (Fundamental of foam formation) [6, 7] 
2.9.1 การเกิดฟอง (bubble initiation) 

 ในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมนั้นสามารถเตรียมได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ รูปแบบแรกโฟมที่
เตรียมจากการเติมอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในของเหลวท าให้เกิดระบบคอลลอยด์โดยก๊าซท า
หน้าที่เป็นวัฏภาคกระจายอยู่ในของเหลว ส่วนรูปแบบที่สองคือ ก๊าซเกิดจากการท าปฏิกิริยาของ
สารเคมีภายในระบบก่อให้เกิดการแยกวัฏภาคของก๊าซเกิดขึ้นภายในของเหลว เช่น การเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการท าปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนต ซึ่งกระบวนการเกิดฟองอากาศ
สามารถเกิดได้จากกระบวนการต่อไปนี้ คือ 

1. ก๊าซแพร่เข้าไปในระบบที่เป็นของเหลว เช่น ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
2. มีการเติมของเหลวที่มีจุดเดือดต่ า (low-boiling liquid) เข้าไปในระบบเพ่ือท าการผลิต 

blowing agent 
3. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้น (สารไอโซ

ไซยาเนตกับน้ า) 
 การท าให้ก๊าซหรืออากาศแพร่เข้าสู่ระบบนั้นในกระบวนการที่ 1 กระท าโดยการใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้การผสมเกิดได้ดีขึ้น หรืออุปกรณ์ช่วยท าให้เกิดฟอง จ านวนและขนาดของ
ฟองอากาศนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อลักษณะของโฟม โดยขนาดของเซลล์โฟมนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของ blowing agent ปฏิกิริยาการคายความร้อน และ degree of stabilization (ซึ่งเกิดจาก
ประสิทธิภาพของสารลดแรงดึงผิว) ส่วนจ านวนเซลล์จะขึ้นอยู่กับการแพร่ของก๊าซอย่างเหมาะสม 
และปริมาณของอากาศที่เกิดจากการกวน 
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2.9.2 การเติบโตของฟองอากาศ (bubble growth) [6, 7] 
 ในช่วงแรกของการเกิดโฟมนั้นระบบยังคงมีความหนืดที่ต่ าเป็นผลให้โฟมนั้นยังคงไม่เสถียร 
และฟองอากาศยังมีขนาดเล็กอยู่ เนื่องจากปริมาณก๊าซขณะนั้นยังต่ า แต่เมื่อปริมาณของก๊าซเพ่ิมมาก
ขึ้นฟองอากาศจะมีขนาดใหญ่ขึ้นรูปร่างและลักษณะของฟองอากาศนั้นจะเปลี่ยนจากทรงกลมเล็กเป็น
ทรงหลายเหลี่ยม (polyhedron) ซึ่งจะมีของเหลวกระจายอยู่ในเยื่อเลือกผ่าน (cell membrane) 
เมื่ออากาศขยายตัวจนกระทั้งโฟมมีความหนาแน่นลดต่ าลงลักษณะของฟองอากาศในช่วงนี้จะเป็น
แบบ dodecahedron ส าหรับความเสถียรของโฟมนั้นขึ้นกับความเสถียรของของเหลวในระบบโฟม 
(liquid foam) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสถียรของเซลล์โฟมคือแรงตึงผิว  

อุณหภูมิ 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม จะท าให้แรงตึงผิวและความหนืด

ของระบบลดต่ าลง ส่งผลให้เยื่อหุ้มเซลล์บางลง และอาจท าให้เซลล์โฟมแตกได้ ความส าคัญของการ
ท าให้โฟมเกิดการเสถียรคือ ปัญหาจากการที่โฟมเกิดการหดตัว (foam shrinkage) ในสภาวะที่เป็น
สุญญากาศ โดยส่วนมากแล้วปัญหาการหดตัวของโฟมจะเกิดกับโฟมประเภทเซลล์ปิด ซึ่งเกิดขึ้นโดย
โครงสร้างของเซลล์ไม่สามารถต้านทานหรือทนต่อความดันที่สูงภายใต้สุญญากาศได้ โดยมีวิธีการ
แก้ไขคือ ท าการนวดระเบิดเซลล์เพ่ือเปลี่ยนเซลล์ปิดให้เป็นเซลล์เปิดเพ่ือลดความแตกต่างของความ
ดันภายในโฟมและนอกโฟม ส่วนโฟมประเภทเซลล์เปิดนั้นไม่ค่อยพบปัญญาการหดตัวของโฟมเพราะ
ผลต่างของความดันภายในเซลล์นั้นเกิดขึ้นน้อยมาก 

ความดัน 
ความดันภายในฟองอากาศเป็นสัดส่วนผกผันกับรัศมีของฟองอากาศดังแสดงในสมการที่ 

2.17 ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างของโฟมนั้มมีทั้งฟองอากาศขนาดใหญ่และขนาดเล็กปะปนกัน 
ฉะนั้นค่าความดันของแต่ละฟองอากาศย่อมมีค่าไม่เท่ากัน โดยความดันภายในฟองอากาศขนาดเล็ก
จะสูงกว่าภายในฟองอากาศขนาดใหญ่ ถ้าผลต่างของความดันแต่ละฟองอากาศนั้นมีค่าต่ าจะท าให้
ค่าแรงตึงผิวมีค่าลดลงเช่นกัน ซึ่งการมีแรงตึงผิวต่ าจะช่วยให้ฟองอากาศมีความเสถียรยิ่งขึ้นและช่วย
ให้ค่าเฉลี่ยของขนาดเซลล์มีขนาดลดลง  

∆p= 
2𝛾

R
         สมการที่ 2.17 

เมื่อ ∆p คือ ความแตกต่างของความดันภายในฟองอากาศและของเหลวภายนอก 
 𝛾   คือ แรงตึงผิว 
 R คือ รัศมีของฟองอากาศ 

2.9.3 การอัดตัวของฟองอากาศ (bubble packing) [8] 
 เมื่อฟองอากาศปริมาตรของฟองอากาศเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวท าให้เกิดการอัดตัวของ
ฟองอากาศที่อยู่ข้างเคียง ถ้าปริมาณของฟองอากาศมีมากกว่า 74% ผลที่ตามมาคือฟองอากาศจะ
เปลี่ยนรูปทรงจากทรงกลม (spherical shape)ไปเป็น pentagonal dodecahedral ซึ่งโครงสร้าง
แบบ pentagonal dodecahedral นั้นจะมีด้านข้าง 12 ด้าน และแต่ละด้านเป็นรูปห้าเหลี่ยม แต่
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โครงสร้างโฟมจริงๆนั้นอาจมีด้านบางด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม อาจเรียกได้ว่ามีโครงสร้าง
เป็นแบบ tetrakaidecahedron เมื่อเซลล์เริ่มจัดตัวแบบ polyhedral ผนังเซลล์จะเริ่มบางขึ้นและ
พอลิเมอร์จะไหลผ่านจากบริเวณที่เรียกว่า lamellae ไปยังบริเวณ plateau border และโฟมที่มี
โครงสร้างแบบ polyhedral foam จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ส่วนขอบของ lamellae นั้นมีความ
แข็งแรงสูงมากดังภาพที่ 2.15 

 

ภาพที่ 2.15 การเกิดรูปร่างของเซลล์โฟม 

2.9.4 ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา (catalysis effects) 
 ตัวเร่งปฏิกิริยามีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของระบบ ถ้าในระบบมีปริมาณ 
gelling catalyst น้อยจะมีผลท าให้ฟองอากาศเกิดการขยายตัว  ส่งผลให้หน้าต่างเซลล์ (cell 
window) บางจนกระทั่งเซลล์เกิดการแตกก่อนจะถึงจุดที่พอลิเมอร์เกิดการคงรูป ณ Gel point ท า
ให้โฟมเกิดการยุบและหดตัว แต่ในทางกลับกับถ้ามีปริมาณของ gelling catalyst มากเกินไปเป็นผล
ให้พอลิเมอร์เหนียวมากจนกระทั่งเยื่อหุ้มเซลล์ไม่สามารถแตกออกท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
ได้มีเซลล์ปิดจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างความดันภายนอกและภายในโฟมท าให้
โฟมเกิดการหดตัว 

2.9.5 ประสิทธิภาพของความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (Reactivity efficiency) 
 อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการเกิด cell-opening ที่เหมาะสมนั้นคือ การควบคุมความ
ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนต เนื่องจากการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันนั้นท าให้ความหนืดของระบบมีค่าเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือลดการรวมตัวกันของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนต ส่งผลให้พอลิยูรี  
เทนโฟมมีรูปร่างที่เสถียรและไม่เกิดการยุบตัว 

2.10 ความแตกต่างของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดเซลล์เปิดและเซลล์ปิด 
 โฟมที่เกิดจากการสังเคราะห์นั้นสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของเซลล์ได้ 2 ประเภทคือ 
โฟมชนิดเซลล์เปิด และโฟมชนิดเซลล์ปิด โดยการที่จะเกิดโฟมประเภทไหนนั้นขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบของเนื้อโฟมและเทคนิคในการท าให้โฟมเกิดการฟูตัว ซึ่งลักษณะของเซลล์ทั้งสอง
ประเภทจะส่งผลให้สมบัติเชิงกลของโฟมแตกต่างกันดังนี้ 
 โฟมชนิดเซลล์เปิดดังภาพที่ 2.16 จะมีลักษณะนิ่มนิยมใช้ในการผลิตเบาะนั่ ง และวัสดุกัน
กระแทกภายในกล่องหรือกระเป๋าที่ใช้บรรจุสิ่งที่แตกง่าย โดยลักษณะของเซลล์เปิดนั้นเกิดจากการที่
ผนังเซลล์หรือผิวของฟองอากาศอ่อนและไม่ทนทานท าให้เกิดการแตกออกของผนังเซลล์ได้ง่าย 
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ภาพที่ 2.16 ลักษณะของโฟมชนิดเซลล์เปิด 

 โฟมชนิดเซลล์ปิด ดังภาพที่ 2.17 จะมีค่าความแข็งแรงที่ขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่นของโฟม 
ซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะมีความแข็งแรงมากจนสามารถเดินบนโฟมได้ ลักษณะของเซลล์ปิดจะมีเซลล์หรือ
ฟองอากาศภายในโฟมที่ไม่เกิดการแตกออกและเกาะรวมกันอย่างหนาแน่นภายในเซลล์แต่ละเซลล์จะ
เต็มไปด้วยก๊าซที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตโฟม เป็นผลให้โฟมมีความแข็งแรงเนื่องมาจากเซลล์
หรือฟองอากาศที่ไม่แตกออกนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันที่มีขนาดมากได้ 

 

ภาพที่ 2.17 ลักษณะของโฟมชนิดเซลล์ปิด 

เมื่อพิจารณาข้อได้เปรียบของโฟมทั้ง 2 ประเภทพบว่า โฟมชนิดเซลล์ปิดจะมีความแข็งแรง 
ความทนทานต่อการรั่วไหลหรือการซึมของก๊าซและไอน้ ามากกว่าโฟมชนิดเซลล์เปิด ส่วนข้อเสียคือ
โฟมชนิดเซลล์ปิดนั้นมีความหนาแน่นมากจึงท าให้โฟมประเภทนี้มีราคาสูง ดังนั้นในการจะเลือกใช้
โฟมประเภทใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

2.11 สมบัติเชิงกล [7] 
 ชนิดของโฟมสามารถแบ่งออกตามสมบัติเชิงกลออกได้เป็น 3 แบบ คือ Rigid cellular 
polymer, Structure foam และ Flexural cellular polymer 
 2.11.1 Rigid cellular polymer พอลิเมอร์โฟมที่มีสมบัติเป็น rigid นั้นจะสามารถรายงาน
ค่า Compressive strength ได้ที่การเกิด Deformation ต่ าๆ (5-10%) เท่านั้น ค่า Compressive 
modulus จะค านวณจากการ Extrapolate เส้นกราฟไปที่ 0% Deformation โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
ค่า Compressive strength และ Compressive modulus ได้แก่ องค์ประกอบของเฟสของพอลิ
เมอร์ ความหนาแน่น โครงสร้างของเซลล์และองค์ประกอบของก๊าซ ตามล าดับ นอกจากนี้สมบัติ
เชิงกลอ่ืนๆของ rigid cellular polymer เช่น Tensile strength Tensile modulus Flexural 
strength Flexural modulus Shear strength และ Shear modulus ยังเปลี่ยนตามความ
หนาแน่นของชิ้นงานอีกด้วย 
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 2.11.2 Structural foam พอลิเมอร์โฟมชนิดนี้มักผ่านการข้ึนรูปด้วยกระบวนการ Injection 
molding หรือกระบวนการ Extrusion โดยปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของ Structural foam ได้แก่ 
องค์ประกอบของเฟสของพอลิเมอร์ ความหนาแน่น ขนาดและรูปร่างของเซลล์ ตามปกติ Structural 
foam มักมีความหนาแน่นสูงและมักมีโครงสร้างของเซลล์ที่ไม่สม่ าเสมอท าให้สมบัติในแต่ละส่วนของ
ชิ้นงานมีความแตกต่างกัน 

 2.11 .3 Flexural cellular polymer เมื่ อได้ รับแรงกดอัดที่มี ค่ าอยู่ ระหว่ าง  0-75% 
Deflection จะเป็นกระบวนการที่สามารถผันกลับได้ ส าหรับ Flexible foam นั้นสมบัติทางด้านการ
กดอัดระหว่าง 0-75% Deflection ทั้งภายใต้สภาวะที่เป็น Static และ Dynamic จะเป็นตัวก าหนด
ลักษณะการใช้งานของ Flexible foam โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของ Flexible foam เมื่อได้รับ
แรงกดอัดคือองค์ประกอบของเฟสพอลิเมอร์ ความหนาแน่น ขนาดของเซลล์และรูปร่างของเซลล์ โดย
ในภาพที่ 2.18 จะแสดงถึงผลขององค์ประกอบของเฟสของพอลิมเมอร์ที่มีต่อพฤติกรรมของโฟมที่
ได้รับแรงกดอัด  

 

ภาพที่ 2.18 ผลขององค์ประกอบของเฟสของพอลิเมอร์ที่มีต่อพฤติกรรมของโฟมที่มีความหนาแน่น
เท่ากับ 32 kg/m2 เมื่อได้รับแรงกดอัด (a) PS foam (b) PE foam และ (c) Latex rubber foam 

 สมบัติด้านการกดอัดเป็นสมบัติที่มีความส าคัญมากส าหรับพอลิเมอร์โฟม ปริมาณของ
พลังงานที่โฟมดูดซับและลักษณะการเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟมนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่น 
ชนิดของพอลิเมอร์และชนิดของเซลล์โฟม 
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ภาพที่ 2.19 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อได้รับแรงกดอัดของโฟมเซลล์เปิด 

 ในกรณีของโฟมเซลล์เปิด เมื่อรับการโค้งงอหรือกดอัดจะเป็นกระบวนการที่ผันกลับได้ผนัง
เซลล์จะถูกบีบเมื่อได้รับแรงกดอัดท าให้อากาศเกิดการแพร่ออกมาจากโฟมได้ยากมากขึ้น อากาศที่ติด
ค้างก็ไปขัดขวางการเกิดการแปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟมที่ขั้นตอนสุดท้ายของการกดอัด โดยกลไก
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟมเซลล์เปิดสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.19 แต่เมื่อโฟมมีโครงสร้างแบบ
เซลล์ปิดที่ไม่มีการไหลของอากาศเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์โฟมจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
การกดอัดของก๊าซในเซลล์ การเกิดการโค้งงอและการเสียรูปของผนังเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผัน
กลับไม่ได้ โดยแรงกดอัดที่รุนแรงอาจท าให้เซลล์เกิดการเสียรูปได้ โดยกลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของโฟมเซลล์ปิดสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2.20 

 

ภาพที่ 2.20 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อได้รับแรงกดอัดของโฟมเซลล์ปิด 

 Rigid foam ที่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิดเช่น พอลิสไสตรีนโฟมและพอลิยูรีเทนโฟม พอลิเมอร์
จะมีค่า Yielding ที่ต่ าท าให้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเชิงกล (Mechanical deformation) ของ Rigid 
foam นั้นขึ้นกับปริมาณของการกดอัดของก๊าซและความแข็งแรงของพอลิเมอร์เมทริกซ์ หาก Rigid 
foam ได้รับแรงกดอัดที่รุนแรงเซลล์ก็จะเกิดการเสียรูปขึ้นตั่งแต่ขั้นตอนการดูดซับพลังงานโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พลังงานที่โฟมดูดซับไปใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปนั้นสามารถแสดงได้ในรูปของ Compression stress-strain curve ดังแสดงในภาพที่ 
2.21 และ 2.22 
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ภาพที่ 2.21 Compressive stress-strain curve ของ Flexible foam 

 ภาพที่ 2.21 แสดงถึง Compress stress-strain curve ของ Elastic/Plastic foam เช่น 
Flexural foam ที่มีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด จากรูปจะเห็นว่าที่ความเครียดต่ าๆดังแสดงในช่วง 
Linear elasticity โฟมจะแสดงพฤติกรรมแบบ Elastic ตามแบบพอลิเมอร์ปกติเนื่องจากการเกิด 
Stretching ของผนังเซลล์ จากนั้นในช่วง Yielding ก๊าซที่อยู่ภายในเซลล์จะถูกกดอัดร่วมกับการเกิด 
Yielding และการเกิดการโค้งงอของผนังเซลล์ เมื่อเซลล์เกิดการแตกจะท าให้ผนังเซลล์ถูกอัดมาสัมผัส
กันส่งผลให้ความหนาแน่นของพอลิเมอร์มีค่าเพ่ิมมากขึ้น (Densification) หากยังคงให้ความเครียด
ต่อไปจะท าให้พอลิเมอร์มีสมบัติเป็นของแข็งเพ่ิมมากขึ้น แต่ในกรณีของโฟมที่มีโครงสร้างแบบเซลล์
เปิดอัตราการเพ่ิมขึ้นของ Stress-strain curve จะต่ าลงกว่าในกรณีของโฟมที่มีโครงสร้างแบบเซลล์
ปิดและพอลิเมอร์จะมีค่าความหนาแน่นเพ่ิมข้ึนที่ค่าความเค้นที่ต่ ากว่าโฟมที่มีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด 

 

ภาพที่ 2.22 Compression stress-strain ของ Rigid foam 
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 ส าหรับ Compressive stress-strain curve ของ Rigid foam ดังแสดงในภาพที่ 2.22 
ในช่วงแรกกราฟยังคงแสดงพฤติกรรม Linear elasticity ของพอลิเมอร์อยู่ จากนั้นเส้นกราฟจะมี
ลักษณะที่ไม่คงที่แสดงลักษณะการแตกแบบเปราะซึ่งเกิดจากการแตกออกของผนังเซลล์ เมื่อเซลล์
เกิดการแตกออกจนกระทั่งโฟมเกิดการยุบตัวจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น พอลิเมอร์
โฟมจึงมีสมบัติเป็นของแข็งเพ่ิมมากขึ้น  

2.12 Resilience [9] 
 เมื่อโฟมได้รับความเครียดพลังงานนั้นจะถูกดูดซับไว้ในโฟมซึ่งพลังงานดังกล่าวนั้นคือ 
พลังงานความเครียด โดยพลังงานความเครียดนั้นจะถูกสะสมไว้ในโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงกระท าไปยัง
เนื้อโฟมอย่างช้าๆหรือทันทีทันใด เช่น การทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืดและความต้านทานต่อ
แรงกระแทก โดยทั่วไปนั้นพลังงานที่โฟมสะสมอยู่เนื้อโฟมนั้นเท่ากับงานท่ีท าโดยการให้แรงไปยังโฟม 

Resilience คือ ความสามารถของโฟมในการดูดซับพลังงานระหว่างการสูญเสียรูปร่างแบบ
ยืดหยุ่นและเกิดการคืนกลับสู่รูปร่างเดิมโดยใช้พลังงานที่ถูกดูซับเมื่อแรงถูกปลดปล่อยออกจากโฟม  

Proof Resilience คือ พลังงานความเครียดสูงที่สุดที่สะสมอยู่ในโฟมเมื่อโฟมได้รับความเค้น
ไม่เกินขอบเขตของความยืดหยุ่น (elastic limited)  

2.12.1 การสะสมของพลังงานความเครียดเมื่อวัสดุได้รับแรง 
 พลังงานความเค้นที่สะสมอยู่ในโฟมเท่ากับงานที่ท าโดยแรงที่ท าให้โฟมเกิดการยืดตัว รูปที่ 
2.23 แสดงยืดในพฤติกรรมการดึงยืดของโฟมภายใต้การทดสอบในช่วงการเสียรูปแบบยืดหยุ่น จาก
กราฟแสดงให้เห็นว่าแรงดึงมีการเพ่ิมขึ้นจาก 0 จนกระทั้งมีแรงเท่ากับ P และโฟมเกิดการยืดตัวเพ่ิม
มากขึ้นจนกระทั้งความยาวมีค่าเท่ากับ x โดยแรง P ดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดการยืดตัวของโฟมก่อให้
เกิดงานซึ่งสะสมอยู่ในโฟมอยู่ในรูปของพลังงานความเครียดซึ่งเพ่ือจะท าให้โฟมเกิดการคืนตัวกลับคืน
สู่สภาพเดิมเม่ือน าแรงดังกล่าวออกจากโฟม 

 เมื่อ P คือ แรงที่กระท าต่อโฟม 
  X คือ ระยะยืดตัวของโฟม 
  A คือ พ้ืนที่หน้าตัดชองโฟม 
  L คือ ความยาวของโฟม 
  V คือ ปริมาตรของโฟม 
  E คือ ยังค์มอดูลัส 
  U คือ พลังงานความเครียดที่สะสมในโฟม 
  σ คือ ความเค้นในโฟม 
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ภาพที่ 2.23 แสดงพฤติกรรมการดึงยืดของโฟม 

 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการยืดตัวสามารถหางานที่กระท าโดยแรงภายในเนื้อ
โฟมได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการยืดตัว 

  งานที่จะท าด้วยแรงในเนื้อโฟม = พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม ONM 

      = 
1

2
∙ P ∙ x 

 เมื่อ แรง (Load : P)    =  ความเค้น x พ้ืนที่ = σ x A 

  การยืดตัว (Extension : x ) =  ความเครียด x ความยาว 

      =  
ความเค้น

E
×L  =  

σ

E
×L 

 ท าการแทนค่า P และ x ในสมการข้างต้น 

 จะได้ งานที่กระท าโดยแรง  = 
1

2
×σ×A×

σ

E
×L = 

1

2
×
σ2

E
×A×L 

      = 
σ2

2E
×V 

 แต่งานที่กระท าด้วยแรงในการยืดตัวของวัสดุเท่ากับความเครียดที่สะสมอยู่ภายในโฟม 

 ดังนั้น พลังงานที่สะสมอยู่ในโฟมคือ 

     U = 
σ2

2E
×V 
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2.12.3 Proof resilience  
 Proof resilience คือ พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในโฟมโดยปราศจากการสูญเสียรูปร่างอย่าง
ถาวร สามารถหาค่า Proof resilience ได้จากค่าความเค้น ณ จุดขอบเขตจ ากัดของความยืดหยุ่น 

 Proof resilience = 
σ*2

2E
×V 

 เมื่อ σ* คือ ความเค้น ณ จุดขอบเขตจ ากัดของความยืดหยุ่น 

 ดังนั้น Modulus of resilience  = พลังงานความเครียดที่สะสมต่อปริมาตร 

      = 
พลังงานความเครียดทั้งหมด

ปริมาตร
= 

σ2

2E
×V

V
= 

σ2

2E
 

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Lin Y.C. และคณะ [10] (1997) ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้แป้งข้าวโพด

โดยมี glycol-propylene oxide polyether triol tertiary amine แป้งข้าวโพด triethanolamine 
surefactant (L-560) และน้ ากลั่น เป็นสารผสม A และมี toluene diisocyanate, dibutyltin 
dilaurate และ stannous octate เป็นสารผสม B จากนั้นน าสารผสม A และ B มาท าปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันด้วยการกวนผสมและเทลงในแม่พิมพ์ได้เป็นพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น โดยจากการ
ทดลองพบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณแป้งข้าวโพดในช่วง 10-40% โดยน้ าหนักพอลิออล พบว่าความหนาแน่น 
ค่าความยืดหยุ่น และค่า comfort factor ของโฟมที่จะได้มีค่าเพ่ิมขึ้น และที่ปริมาณแป้งข้าวโพด 
40% โดยน้ าหนักของพอลิออล จะมีค่า comfort factor มากกว่า โฟมที่ไม่ได้เติมแป้งข้าวโพด ส่วน
ค่า compression set ของโฟมท่ีมีปริมาณแป้งข้าวโพดในช่วง 10-40% โดยน้ าหนักของพอลิออลนั้น
จะมีค่าน้อยกว่าโฟมที่ไม่เติมแป้งข้าวโพด 

O.O. Ogunleye et al. [11] (2007) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของน้ ามันละหุ่งที่มีต่อสมบัติ
ทางกายภาพของ polyether polyol ที่ใช้ท าเป็นพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น จากการทดลองจะท า
การผสมน้ ามันละหุ่งและ polyether polyol ในอัตราส่วน 0, 20, 40, 50, 60, 80 และ 100% ของ
น้ ามันละหุ่ง พบว่าการเติมน้ ามันละหุ่งจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากน้ ามัน
ละหุ่งมีความหนืดสูง และค่า hardness มีค่าสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาสมบัติในการต้านทานต่อแรงดึง
จะพบว่า ค่า tensile strength และ elongation at break จะลดลงเมื่อเติมน้ ามันละหุ่งเพ่ิมมากข้ึน
ดังแสดงในภาพที่ 2.24 และ rise time จะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณของน้ ามันละหุ่ง แต่อย่างไรก็ตาม
ในงานวิจัยนี้ไม่สามารถเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมที่มาจากน้ ามันละหุ่ง 100% ได้เนื่องจากเกิดการยุบตัว 
(collapse) ของชิ้นงานโฟม สาเหตุมาจากน้ ามันละหุ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ าได้จึงท าให้ปริมาณ
น้ าที่จะเกิด blowing reaction ลดลง จึงน าไปสู่การยุบตัวของโฟม 
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ภาพที่ 2.24 อิทธิพลของน้ ามันระหุ่งที่มีต่อค่า Tensile strength และ Hardness ของโฟม 
Dae-Hyun Kim และคณะ [12] (2007) ท าการศึกษาลักษณะโครงสร้าง สมบัติทางความ

ร้อน และสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากแป้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของพอลิออล 
โดยท าการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี 30-50 wt% ผลปรากฏว่าไม่สามารถเตรียมโฟมพอลิยูรีเทน
ที่มีปริมาณแป้งต่ าๆได้ เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตป้องกันไม่ให้แป้งประพฤติตัว
เป็นส่วนที่แข็ง (hard segment) ในโครงสร้างของโฟมในโฟมที่มีอัตราส่วนระหว่าง NCO/OH ต่ าๆ 
เนื่องจากความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับแป้งนั้นช้ ากว่าการท าปฏิกิริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับสารอื่น ความหนาแน่นของโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแป้ง 
จากการทดสอบสมเชิงกลพบว่า ความเครียดกดอัดนั้นมีค่าลดต่ าลง แต่ความต้านทานต่อการกดอัด 
มอดูลัส และความยืดหยุ่นเพ่ิมมากขึ้นเมื่ออัตราส่วนระหว่าง NCO/OH มีค่าเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงใน
ตารางที่ 2.6 จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนจะสังเกตเห็นการคายพลังงานเกิดข้ึน 2 ต าแหน่ง จาก 
DSC เทอร์โมแกรม เมื่อมีปริมาณแป้งเพ่ิมมากขึ้นนั้นจะท าให้เกิดการเคลื่อนที่เข้าหากันของต าแหน่งที่
เกิดการคายพลังงาน ซึ่งบ่งบอกความไม่เข้ากันทางเคมีขององค์ประกอบของโฟม 
ตารางที่ 2.6 ผลจากการทดสอบความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 

Samples Compreeive strain 
(%) 

Compressive stress 
(kPa) 

Modulus of elasticity 
(MPa) 

TS5-11 2.53 220.1 13.20 
TS5-09 4.52 387.9 11.05 
TS5-07 3.61 155.6 10.6 
TS5-05 3.62 143.8 8.58 
TS4-11 2.71 180.8 6.17 
TS4-09 3.14 94.69 5.97 

Yuan-Chan และคณะ [13] (2009) ท าการศึกษาสมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของ
พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองโดยมีน้ าเป็น Blowing agent 
โดยท าการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี  (Voranol 4701) ด้วยพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง
ปริมาณ 10-50% ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ผลปรากฏว่าความหนาแน่นของโฟมลดต่ าลงเมื่อพอลิ
ออลจากน้ ามันถั่วเหลืองเพ่ิมมากขึ้นถึง 30% และจากนั้นมีค่าเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของ
จ านวนหมู่ไฮดรอกซิลระหว่างพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง (403.8) และพอลิออลจากปิโตรเคมี (34) 
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จึงท าให้ปริมาณไอโซยาเนตที่ใช้ในการเตรียมโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น เมื่อท าการพิจารณา 50% 
CFD (Compression force deflection) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเติมพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง 
10% จากนั้นจะมีค่าลดลงเมื่อท าการเติมพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง 20-30% และเมื่อเพ่ิมปริมาณ
พอลิออลมากขึ้นเป็น 40-50% นั้นจะท าให้ค่า 50% CFD มีค่าเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณา CDC 
(Constant force deflection or compression set) มีค่าเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อปริมาณพอ
ลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าเพ่ิมมากขึ้น แต่ในทางตรงข้ามความสามารถในการกระเด้งกระดอน 
(resillence) มีค่าลดต่ าลงดังแสดงในตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สมบัติทางกายภาพของพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองปริมาณต่าง 

  Control 10%ESBO 20%ESBO 30%ESBO 40%ESBO 50%ESBO 
Densilsity 
(kg/m3) 

44.83 37.88 31.98 30.88 33.60 36.22 

50%CFD 
(kPa) 

8.78 8.88 7.63 7.84 9.81 14.64 

50%CDC 
(%) 

5.54 29.85 36.91 39.54 45.70 47.10 

Rsilience 
(%) 

44.89 34.39 3.39 27.95 25.39 21.78 

Anuwat Saetung และคณะ [14] (2010) ท าการศึกษาการเตรียม สมบัติเชิงกล สมบัติทาง
ความร้อน และสมบัติทางเสียงของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นทึ่เตรียมจาก Hydroxytelechelic 
Natural Rubber (HTNR) ที่มีน้ าหนักโมเลกุล 1,000-3,400 mg/mol และมีปริมาณอิพอกซิไดส์ 0-
35% (EHTNR) เซลล์ของโฟมที่เตรียมจาก HTNR เป็นเซลล์เปิดทรงกลมมีขนาดประมาณ 0.38-0.47 
มิลลิเมตร ความหนาแน่นของโฟมที่เตรียมได้อยู่ในช่วง 20-28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีโดยทั่วไปมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 20-34 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โฟมที่เตรียมจาก HTNR ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ านั้นมีความต้านทานต่อการดึงยืดและความ
ต้านทานต่อการกดอัดที่สูงเนื่องจาก HTNR ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ านั้นท าให้สายโซ่โมเลกุลที่อยู่ระหว่าง
หมู่ไฮดรอกซิลมีขนาดสั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีส่วนที่แข็งเพ่ิมมากขึ้น (Hard segment) จึงท าให้
ความยืดหยุ่นของโฟมลดต่ าลง พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลโดยทั่วไปและพอลิออลจาก 
THNR นั้นมีความสามาถในการคืนรูปร่าง (Compression set) ที่ต่ าเนื่องจากโฟมที่เตรียมได้นั้นมี
องค์ประกอบของส่วนที่แข็งนั้นสูงจึงท าให้ความยืดหยุ่นลดต่ าลง สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิม
มากขึ้นเมื่อน้ าหนักโมเลกุลของ HTNR ลดลง จากการทดสอบสมบัติเชิงกลของโฟมที่เตรียมจาก 
EHTNR ที่มีปริมาณอิพอกไซด์แตกต่างกันผลปรากฏว่าเมื่อปริมาณอิพอกไซด์เพ่ิมมากขึ้นนั้นจะท า ให้
ความต้านทานในการกดอัดความต้านทานต่อการดึงยืด และความสามารถในการคืนรูปมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่อัตราการยืดตัว ณ จุดขาดของโฟม (Elongation at break) มีค่าลดต่ าลง เนื่องจากผนังของ
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เซลล์มีความแข็งเกร็งเพ่ิมมากขึ้นเมื่อได้รับแรงกดอัดจะเกิดการแตกออกจึงท าให้ประสิทธิภาพในการ
คืนตัวของโฟมนั้นลดต่ าลงหลังจากการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 ผลของปริมาณ 1,4-butanediol ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟน 

Precusors 
Hard 

segment 
(%) 

Density 
 

(kg/m3) 

Tensile 
strength 

(kPa) 

Elongation 
at break 

(%) 

Compressive 
strength 

(kPa) 

Compression 
set 
(%) 

HTNR(BD) 48.6 28.7 99.0 28.6 32.5 46.0 
HTNR(2BD) 49.0 32.6 120.09 30.7 39.1 47.0 
HTNR(4BD) 49.7 38.8 144.3 21.5 64.1 47 

Aleksander Prociak และคณะ [15] (2012) ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมชนิด
ยืดหยุ่นด้วยพอลิออลจากน้ ามันธรรมชาติสองชนิดคือ น้ ามันจากดอกเรฟซีสแลน้ ามันปาล์ม เมื่อน าพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้นั้นไปศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดโดยพิจารณาจากการรับแรง
จากการทดสอบฮีสเตอริชีส (Hysteresis) เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของโฟม ผล
ปรากฏว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากน้ ามันเรฟซีสและน้ ามันปาล์มนั้นมีความต้านทาน
ต่อแรงกดอัดที่มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอ
ลิออลจากน้ ามันธรรมชาติอยู่นั้นมีการสูญเสียฮีสเตอรีซีสที่มากท าให้โฟมดังกล่าวนั้นมีความสามารถใน
การกันกระแทกได้ดี พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันเรฟซีสนั้นมีความหนาแน่น
ปรากฏที่มากกว่าโฟมอ้างอิง แต่พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันปาล์มนั้นมีความ
หนาแน่นปรากฏที่มากกว่าโฟมอ้างอิงดังแสดงในตารางที่ 2.9 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากน้ ามันพืชนั้นมีความต้านทานต่อการกดอัดที่มากเนื่องจากในพอลิยูรีเทนโฟมนั้นมีส่วนที่อ่อน 
(Soft segment) ปริมาณน้อย แต่มีปริมาณส่วนที่แข็ง (Hard segment) ที่มาก เนื่องจากพอลิออลจา
กปิโตรเคมีนั้นมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่บริเวณปลายสายโซ่ในขณะที่พอลิออลจากน้ ามันเรฟซีสและน้ ามัน
ปาล์มนั้นหมู่ไฮดรอกซิลอยู่กึ่งกลางของสายโซ่จึงท าให้ส่วนที่อ่อนนั้นสั้นและมีความยืดหยุ่นที่ต่ า จึง
ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันพืชนั้นมีความสามารถในการกระเด้ง
กระดอน (Resilience) ที่ต่ าซึ่งสอดคล้องกับการสูญเสียฮีสเตอรีซีสของโฟมที่เพ่ิมมากขึ้น 

ตารางที่ 2.9 สมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากน้ ามันปาล์มและน้ ามันเรฟซีส 

Sample Apparent density 
(kg/m3) 

Hysteresis loss 
(%) 

Compression at Fmax 
(kPa) 

PR0 27.0 50.2 9.57 
PR30 25.2 66.7 15.20 
PR50 24.1 73.1 24.20 
PP0 56.8 65.5 17.30 
PP20 63.1 66.5 26.80 
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Henryk Pawlik และคณะ [1] (2012) ท าการศึกษาผลของการปรับปรุงโครงสร้างของเซลล์
และสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทนโดยใช้พอลิออลจากน้ ามันปาล์ม โฟมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่นนั้น
ถูกเตรียมโดยการแทนที่พอลิออลจากสารปิโตรเคมี เช่น พอลิอีเทอร์พอลิออลด้วยพอลิออลจากน้ ามัน
ปาล์ม สมบัติเชิงกลของโฟมที่ได้นั้นจะถูกทดสอบและเปรียบเทียบกับโฟมอ้างอิง สมบัติต่างๆของ 
โฟมเช่น ความหนาแน่นปรากฏ ความต้านทานต่อการดึงยืด การยืดตัว ณ จุดขาด ความกระเด้ง
กระดอน ความเค้นกดอัด และความเสถียรทางความร้อน โฟมที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิออลจาก
น้ ามันปาล์ม 15wt%ท าให้ความสามารถในการดูดซับพลังงานนั้นมีการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ความสามารถ
ในการกระเด้งกระดอนเพ่ิมขึ้นจาก 11.3% ของโฟมอ้างอิงเป็น 13.8% ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมดัด
แปรที่มีพอลิออลจากน้ ามันปาล์ม 15wt% ดังแสดงในภาพที่ 2.25 การดัดแปรพอลิยูรีเทนโดยใช้พอลิ
ออลจากน้ ามันปาล์มนั้นท าให้ Tg ของโฟมพอลิยูรีเทนลดลงเล็กน้อยจาก -35oC ของโฟมอ้างอิงเป็น 
-42oC ส าหรับโฟมพอลิยูรีเทนที่มีพอลิออลจากน้ ามันปาล์ม 15wt% ท าให้มีอัตราการสูญเสียน้ าหนัก
ลดลงต่ าลงในการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น 

 

ภาพที่ 2.25 Resilience ที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากน้ ามันปาล์มปริมาณต่างๆ 

Ruijun Go และคณะ [16] (2012) ท าการศึกษาการเตรียมและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถัวเหลือง โดยพอลิออลจากน้ ามันถัวเหลืองนั้นเตรียมจากการท าให้
เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย า อิ พอก ซิ เ ด ชั น  (Epoxidization reaction) และปฏิ กิ ริ ย า ไ ฮ ด ร อก ซิ ล เ ร ชั น 
(Hydroxylation) พอลิออลที่สังเคราะห์ได้นั้นมีจ านวนไฮดรอกซิล (Hydroxyl number) แตกต่างกัน 
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้นั้นมีความหนาแน่นประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมากกว่า
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีเนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองนั้นมี
จ านวนไฮดรอกซิลที่มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากปิโตรเคมีนั้นมีเซลล์โฟมที่หลากหลายขนาดแต่มีการกระจายตัวของเซลล์ต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง ลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมมีอิทธิพลต่อ
สมบัติเชิงกลของโฟม เช่น ความต้านทานต่อการกดอัด (Compressive strength) และความต้านทาน
ต่อการแตกหัก (Tensile strength) จากผลการทดสอบปรากฏว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคมีและพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองนั้นมีพฤติกรรมการกดอัดเหมือนกัน โดยในช่วงแรกที่โฟม
ได้รับแรงกดอัดนั้นเซลล์โฟมจะเกิดการบิดเบี้ยวแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและโมดูลัสกดอัดของ
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โฟม จากนั้นจะสังเกตเห็นการเพ่ิมขึ้นของแรงกดอันเนื่องจากผนังของเซลล์โฟมเกิดการจัดเรียงตัวชิด
ติดกันจึงท าให้โฟมความสามารถในการต้านทานต่อแรงกดอัดได้มากยิ่งขึ้นดังแสดงในภาพที่ 2.26 พอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองนั้นเซลโฟมจะมีลักษณะรูปร่างสามมิติ
เนื่องจากมีไตรกลีเซอไรด์เป็นองค์ประกอบท าให้ผนังเซลล์มีความหนาส่งผลให้โฟมมีความต้านทานต่อ
แรงกดอัดมากกว่า 

 

ภาพที่ 2.26 พฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 

 Heonyoung Jeong และคณะ [2] (2013) ท าการศึกษาโฟมพอลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่นที่ผลิต
จากลิกนินที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ (SKL) โดยมีน้ าเป็นสารท าให้เกิดฟอง (blowing agent) 
สามารถเตรียมได้จาก SKL ท าหน้าที่เป็นสารที่ท าให้เกิดการเชื่อมขวาง (crosslinking agent) พอลิ
ออล (polyol) เป็นส่วนที่แข็ง (hard segment) พอลิเอททิลีนไกลคอล (polyethylene glycol : 
PEG) เป็นส่วนที่อ่อน (soft segment) และ 2,4-toluene diisocyanate (TDI) จากการทดลองเมื่อ
ท าการเพิ่มส่วนที่แข็งจะท าให้ความหนาแน่นของการเชื่อมขวางของโฟมเพ่ิมมากข้ึน ในกรณีนี้การเกิด
พฤติกรรมเสมือนมีสารเติมแต่ง (filler like behavior) อยู่ในโฟมที่เกิดจากการแยกตัวของส่วนที่แข็ง
นั้นมีอิทธพลต่อความยืดหยุ่นหนืด (viscoelastic) มากกว่าความหนาแน่นของการเชื่อมขวางที่เกิด
จาก SKL ดังสมบัติยืดหยุ่นหนืดเช่น tanδmax และ hysteresis loss มีค่าเพ่ิมมากขึ้นเมื่อส่วนที่แข็งมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 2.27 มากไปกว่านั้นการเพ่ิมน้ าหนักโมเลกุลของ PEG (Mn,PEG) 
จะท าให้เกิดการแยกเฟสเกิดขึ้น ท าให้เกิด filler effect เกิดขึ้นภายในโฟม ดังนั้นท าให้โฟมมีความ
เหนียวเพ่ิมมากขึ้นเมื่อน้ าหนักโมเลกุลของ PEG เพ่ิมมากขึ้น 25% และ 75% แรงกดอัดโก่งตัว 
(Compressive force deflection : CFD)  และมอดูลัสของโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณส่วนที่แข็ง
เพ่ิมมากข้ึนซึ่งท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง จาการทดลองโฟมส่วนใหญ่
นั้นแสดงค่า support factor อยู่ในช่วง 2-3 เหมาะส าหรับใช้ในการกันกระแทก ถึงแม้ว่าพฤติกรรม
การเสียรูปของโฟมนั้นไม่สอดคล้องกับความหนาแน่นของโฟมจากการทดสอบการให้แรงกดอัดเป็น
รอบๆนั้นแสดงให้เห็นว่าโฟมที่มีความหนาแน่นมากนั้นสามารถเกิดการคืนรูปได้ดี 
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ภาพที่ 2.27 ผลของปริมาณ Hard segment ที่ส่งผลต่อค่า Maximum tanδ และค่า Hysteresisi 
loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

Zhiyuan Lan และคณะ [17] (2014) ท าการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม
ชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่ที่เตรียมมาจากกระบวนการชีวภาพ โดยท าการ
เปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาสองตัวคือ dethanolamine (DEOA) และ 3-hydroxy-N,N-bis(2-
hydroxyethyl)butanamide (HBHBA) พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์โดยใช้ DEOA มีองค์ประกอบ
ของเซลล์เปิดและมีผนังเซลที่บางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์โดยใช้ HBHBA 
เนื่องจาก DEOA นั้นมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาที่มากกว่า HBHBA จึงท าให้ความหนืดของสาร
ผสมนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจึงท าให้เซลล์ของโฟมมีขนาดเล็กและเกิดเป็นเซลล์เปิดยากขึ้น ในทาง
กลับกัน HBHBA หมู่เอมีนถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจึงท าให้ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาลด
ต่ าลงจึงท าความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่าช้าๆส่งผลให้เซลล์ของโฟมสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่
ส่งผลให้โฟมที่ได้นั้นมีเซลล์ขนาดใหญ่และเป็นเซลล์เปิด เมื่อพิจาณาสมบัติเชิงกลในภาพที่ 2.28 พอลิ
ยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์โดยใช้ HBHBA นั้นมีความสามารถในการรับแรงที่มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์โดยใช้ DEOA เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมนั้นมีส่วนที่แข็งปริมาณมากและมีการจัดเรียงตัว
ของส่วนที่แข็งที่ดีภายในโครงสร้าง จึงส่งผลให้ความต้านท่านต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์โดย HBHBA มีค่าสูงกว่า DEOA 

 

ภาพที่ 2. 28 สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก DEOA และ HBHBA 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 
 สมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นได้แก่ พอลิออลจากปิ
โตรเคมี พอลิออลจากเศษโฟม สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ตัวเร่งปฏิกิริยา (Gelling reaction) 
สารฟู (Blowing agent) และไอโซไซยาเนตแสดงในตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 สมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น 

ล าดับ ชื่อสารเคมี 
OH number 
(mg KOH/g) 

ความหนืด 
(mPa.s) 

Equivalent 
weight 

1 JH 330 (Polyol) 56 400-600 1,001.964 
2 JH 3050D (Polyol) 56 400-600 1,001.964 
3 JH 3600 (Polyol) 28 900-1,500 2,003.929 
4 C.SA34-05 (Polyol) 34 810 1,650.294 
5 C.SC56-16 (Polyol) 56 570 1,001.964 
6 Infigreen 100 (Polyol) 178 4,100 315.335 
7 TEGOAMIN 33 

(Gelling catalyst) 
- - - 

8 TPGAOSTAB B 8715 LF 2 
(Surfactant) 

- - - 

9 Water (Blowing agent) - - - 
10 Polymeric MDI (Isocyanate) - - 125.962 

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
3.2.1 เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง (High-speed mixer) EUROSTAR 200 digital ประเทศ
เยอรมน ี
3.2.2 เครื่องมือวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน ได้แก่ Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
(FTIR) รุ่น Vertex 70 บริษัท Bruker ประเทศเยอรมนี ความสามารถสูงสุด 64 scan 
Resolution 4 cm-1และ Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) บริษัท 
Bruker ประเทศเยอรมนี 
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3.2.3 เครื่องวัดความหนืด ได้แก่ Brookfield Viscometer เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล 
รุ่น DV-II+ Pro ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.4 เครื่องมือศึกษาน้ าหนักโมเลกุล ได้แก่ Gel Permeation Chromatography (GPC) 
รุ่น e 2695 บริษัท Waters Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.5 เครื่องมือศึกษาสมบัติเชิงกล ได้แก่ สมบัติดึงยืด (Tensile property) และสมบัติกดอัด 
(Compressive property) โ ดย ใช้ เ ค รื่ อ ง  Universal testing machine (UTM) Instron 
Model 5566 บริษัท Instron Engineering corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.6 เครื่องมือศึกษาการสูญเสียเนื่องจากฮีสเตอรีซีส (Hysteresis loss) โดยใช้เครื่อง 
Universal testing machine (UTM) Instron 3366 Instron Engineering corporation 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.6 เครื่องมือศึกษาสมบัติเชิงพลวัตร ได้แก่ Dynamic mechanical analyzer (DMA) 
GABO Qualimeter/EPLEXOR QC 25 บ ริ ษั ท  NETZSCH GABO Instruments GmbH 
ประเทศเยอรมนี 
3.2.7 เครื่องมือศึกษาความสามารถในการคืนรูปร่าง ได้แก่ Compression set และ Ball 
rebound resilience Ball rebound resilience Zwick/Roell August-Nagel-Str. 1 1 
ประเทศเยอรมนี 
3.2.8 เครื่องมือศึกษาสมบัติทางความร้อน ได้แก่ Thermal gravimetric analyzer (TGA) 
รุ่น TGA/DSC 1 บริษัท Mettler Toledo ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
3.2.9 เครื่องมือศึกษาลักษณะสัณฐานทางวิทยา ได้แก่ Scanning electron microscope 
(SEM) รุ่น TM 3030 บริษัท Hitachi ประเทศญี่ปุ่น 

3.3 วิธีการวิจัย 
3.3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 
3.3.2 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัย 
3.3.3 ออกแบบและวางแผนการส าหรับงานวิจัย 
3.3.4 เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
3.3.5 แผนการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิ
ยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 2 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพล
ของพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 3 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากเศษโฟม และศึกษาอิทธิพล
ของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 
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ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

 การศึกษาสมบัติทางเคมีที่จ าเป็นของพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 
ลักษณะโครงสร้างทางเคมี หมู่ฟังก์ชัน ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุล สามารถท าการทดสอบได้จากเทคนิคต่างๆดังแสดงในภาพที่ 3.1 

 

ภาพที่ 3.1 การศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 2 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากปิ
โตรเคมีท่ีมีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
ตอนที่ 2.1 ศึกษาผลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่มี
ต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ือหาสูตร 
 ในการศึกษาผลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น
นั้นจะท าการศึกษาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 5 ชนิดคือ JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 
และ C.SC56-16 ตามล าดับ โดยท าการศึกษาจากตัวแปรที่มีอิทธิพลดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรที่ 1 ปริมาณของ Blowing agent โดยใช้ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 2 ปริมาณของ Surfactant โดยใช้ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 3 ปริมาณของ Gelling catalyst โดยใช้ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 4 ปริมาณของ Isocyanate index โดยใช้ปริมาณ 90 95 100 105 และ 110 
หมายเหตุ pphp คือ part per hundred parts of total polyol 

การศึกษา Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถ
ศึกษาจากการทดสอบ cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 และ Characteristic time ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 

- Cream time คือ เวลาเริ่มต้นในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดฟอง (Blowing reaction) เกิด
จากการท าปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในของผสม ท า
ให้ของผสมมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม 

Polyol 

Testing 

Functional group Chemical structure Viscosity Molecular weight 

FTIR NMR Brookfield 
viscometer 

GPC 
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- Gel time คือ  เวลาในการ เกิดปฏิกิ ริ ยาการ เกิด เจล  (Geling reaction) หรือการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิด
พันธะยูรีเทนเกิดขึ้น และท าให้น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพ่ิมมากข้ึน 

- Rise time คือ เวลาที่โฟมหยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดฟอง 
(Blowing reaction)  

- Tack free time คือ เวลาที่ผิวหน้าของโฟมเกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัส 
หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) 
ขั้นตอนในการศึกษา Characteristic time 

การศึกษา Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- ชั่งพอลิออลจากปิโตรเคมี Surfactant Gelling catalyst และ Blowing agent ตามสูตรใส่
ถ้วยถ้วย PP เพ่ือท า cup test โดยสารผสมทั้งหมดมีน้ าหนักรวม 50 กรัม 

- น าสารผสมไปผสมด้วยเครื่องผสม (Mechanical stirrer) โดยใช้ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/
นาที เป็นเวลา 5 นาที 

- น าสารผสมเก็บไว้ตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 15 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษาอุณหภูมิ และ
ท าให้ฟองอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างผสมหายไป 

- ชั่งไอโซไซยาเนตตามสูตรเทใส่สารผสม จากนั้นน าไปผสมด้วยเครื่องผสมโดยใช้ความเร็ว
รอบ 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 วินาที 

- สังเกตการฟูตัว และบันทึก Characteristic time 

 เมื่อโฟมเกิดการฟูตัวจนสมบูรณ์ท าการสังเกตพฤติกรรมการหดตัวของโฟมจากการลดลงของ
ความสูงของโฟมเปรียบเทียบกับความสูงเริ่มต้น และท าการศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์ โฟมที่
เกิดข้ึน โดยขั้นตอนและวิธีการศึกษาแสดงในภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.2 การศึกษาผลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น
ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา 

ตอนที่ 2.2 ศึกษาผลของพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
 การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ ความหนาแน่น สมบัติเชิงกล ลักษณะรูปร่างของ
เซลล์โฟม การกระจายตัวของขนาดเซลล์ สมบัติพลวัตร ความสามารถในการคืนตัว และการสลายตัว
ทางความร้อน เป็นต้น ในการศึกษาจะเลือกสูตรโฟมในตอนที่ 2.1 ที่มี Characteristic time การหด
ตัว และลักษณะรูปร่างของเซลล์โฟมที่ดีที่สุดมาท าการขึ้นรูปเพ่ือทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม
ตามข้ันตอนดังนี้ดังแสดงในภาพที่ 3.3  

 

Component A 

Polyol 
Surfactant 

Blowing catalyst 
Water 

Component B 

pMDI  

Cup test 

Stir 2,000 rpm, 5 min 

Foaming reaction Characteristic 
time 

- Cream time 
- Gel time 
- Raised time 
- Tack free time 

Cell Structure 

SEM 

Physical appearance 

Shrinkage 

Stir 2,000 rpm, 5 sec 

Polyurethane foam 
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ภาพที่ 3.3 การศึกษาผลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น
ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การขึ้นรูปและเตรียมชิ้นงานพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือศึกษาสมบัติต่างๆสามารถท าได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

-  ชั่งพอลิออลจากปิโตรเคมี Surfactant Gelling catalyst และ Blowing agent ใส่ถ้วยถ้วย 
PP ตามสูตรโดยสารผสมทั้งหมดมีน้ าหนักรวม 200 กรัม 

-  น าสารผสมไปผสมด้วยเครื่องผสม (Mechanical stirrer) โดยใช้ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/
นาที เป็นเวลา 5 นาที 

-  น าสารผสมเก็บไว้ตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 15 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษาอุณหภูมิ และ
ท าให้ฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนระหว่างผสมหายไป 

Component A 

Polyol 
Surfactant 

Blowing catalyst 
Water 

Component B 

pMDI  

Pour into mold 

Cell structure 

SEM 

Mechanical properties 

- Compression 
- Tensile 
- DMA 

Stir 2,000 rpm, 15 sec 

Polyurethane foam 

Density Other 

- Compression set 
- TGA 



45 
 

 
 

-  ชั่งไอโซไซยาเนตตามสูตร จากนั้นเทใส่สารผสม น าไปผสมด้วยเครื่องผสมโดยใช้ความเร็ว
รอบ 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 15-20 วินาที โดยพิจารณาจาก Cream time 

-  เมื่อครบเวลาที่ก าหนดเทสารผสมลงในแม่พิมพ์ PP ที่ผ่านการให้ความร้อนในตู้อบอุณหภูมิ 
60oC จากนั้นปิดฝาแม่พิมพ์ 

-  สังเกตการฟูตัวของโฟมในแม่พิมพ์ เมื่อโฟมฟูตัวสมบูรณ์น าแม่พิมพ์ไปอบในตูอบภายใต้
อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน าโฟมออกจากแม่พิมพ์และท าการนวดเพ่ือท าลายเซลล์ปิด
ที่เกิดขึน้ภายในโฟมเพ่ือป้องกันการหดตัว 

-  อบโฟมในตู้อบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าโฟมมาตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้าเป็นแผ่นหนา 15 
และ 25 มิลลิเมตร  

-  น าแผ่นโฟมข้างต้นไปตัดด้วยหัวตัดตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test A และ Test E 
เตรียมเป็นชิ้นงานเพื่อทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 3 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากเศษโฟม และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจาก
เศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
ตอนที่ 3.1 ศึกษาผลของพอลิออลจากเศษโฟมที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ชนิดยืดหยุ่นที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ือหาสูตร 
 ในการศึกษาผลของพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษโฟมที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นนั้นจะท าการผสมพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษพอลิยูรีเทนโฟมกับพอ
ลิออลจากปิโตรเคมี 5 ชนิดคือ JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 ตามล าดับ 
โดยมีอัตราส่วนในการผสมพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษโฟมต่อพอลิออลจากปิโตรเคมีคือ 2 :98 
4:96 6:94 8:92 และ 10:90  

การศึกษา Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถ
ศึกษาจากการทดสอบ cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ดังแสดงในภาพที่ 
3.4 
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ภาพที่ 3.4 การศึกษาผลของพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษโฟมที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา 

ตอนที่ 3.2 ศึกษาผลของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

 การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ ความหนาแน่น สมบัติเชิงกล ลักษณะรูปร่างของ
เซลล์โฟม การกระจายตัวของขนาดเซลล์ สมบัติพลวัตร ความสามารถในการคืนตัว และการสลายตัว
ทางความร้อน เป็นต้น ท าได้โดยการขึ้นรูปพอลิยูรีเทนโฟมตามสูตรจากตอนที่ 3.1 เพ่ือทดสอบสมบัติ
ของพอลิยูรีเทนโฟมตามขั้นตอนดังนี้ดังแสดงในภาพที่ 3.5 

Component A 

Polyol + recycle PUF polyol 
Surfactant 

Blowing catalyst 
Water 

Component B 

pMDI  

Cup test 

Stir 2,000 rpm, 5 min 

Foaming reaction Characteristic 
time 

- Cream time 
- Gel time 
- Raised time 
- Tack free time 

Cell Structure 

SEM 

Physical appearance 

Shrinkage 

Stir 2,000 rpm, 5 sec 

Polyurethane foam 
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ภาพที่ 3.5 การศึกษาผลของพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษโฟมที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน และพลังงานที่สูญเสียไประหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของโฟมสามารถศึกษาได้จากการทดสอบ Ball rebound resilience Resilience modulus และ 
Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษ
โฟม ดังแสดงในภาพที่ 3.6 โดยท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test H  

Component A 

Polyol+ PU foam polyol 
Surfactant 

Blowing catalyst 
Water 

Component B 

pMDI  

Pour into mold 

Cell structure 

SEM 

Mechanical properties 

- Compression 
- Tensile 
- DMA 

Stir 2,000 rpm, 5 min 

Polyurethane foam 

Density Other 

- Compression set 
- TGA 
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ภาพที่ 3. 6 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน และพลังงานที่สูญเสียไประหว่างการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของโฟม 

3.3.6 วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย 

3.3.7 น าเสนองานวิจัย 

3.4 การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น 
3.4.1 การศึกษา Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา 

การศึกษา Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถ
ศึกษาจากการทดสอบ cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 และ Characteristic time ใน
การเกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 

- Cream time คือ เวลาเริ่มต้นในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดฟอง (Blowing reaction) เกิด
จากการท าปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในของผสม ท า
ให้ของผสมมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม 

- Gel time คือ  เวลาในการ เกิดปฏิกิ ริ ยาการ เกิด เจล  (Geling reaction) หรือการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิด
พันธะยูรีเทนเกิดขึ้น และท าให้น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพ่ิมมากข้ึน 

- Rise time คือ เวลาที่โฟมหยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดฟอง 
(Blowing reaction)  

- Tack free time คือ เวลาที่ผิวหน้าของโฟมเกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัส 
หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) 

3.4.1.1 ชั่งพอลิออล Surfactant Gelling catalyst และ Blowing agent ใส่ถ้วยถ้วย PP 
เพ่ือท า cup test โดยสารผสมทั้งหมดมีน้ าหนักรวม 50 กรัม 

3.4.1.2 น าสารผสมไปผสมด้วยเครื่องผสม (Mechanical stirrer) โดยใช้ความเร็วรอบ 2,000 
รอบ/นาที เป็นเวลา 2 นาท ี

3.4.1.3 น าสารผสมเก็บไว้ตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 15 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษา
อุณหภูมิ และท าให้ฟองอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างผสมหายไป 

3.4.1.4 ชั่งไอโซไซยาเนตตามสูตร จากนั้นเทใส่สารผสม จากนั้นน าไปผสมด้วยเครื่องผสม
โดยใช้ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 วินาที 

3.4.1.5 สังเกตการฟูตัว และบันทึก Characteristic time 
 

Polyurethane foam 

Resilience modulus Hysteresis loss Resilience 
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3.4.2 การหาความหนาแน่น 
3.4.2.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5.0 

เซนติเมตร x 5.0 เซนติเมตร x 2.5 เซนติเมตร และท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 
Test A 

3.4.2.2 น าโฟมที่ผ่านการตัดมาชั่งน้ าหนัก และท าการบันทึกค่า 
3.4.2.3 วัดขนาดโฟมทั้ง 3 ด้าน คือ กว้าง ยาว และสูง ด้านละ 3 ครั้งหาค่าเฉลี่ยจากนั้น

น าไปค านวณเพ่ือหาปริมาตรจากสมการ 
  ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง 

3.4.2.4 หาความหนาแน่นปรากฏ (apparent density) ของพอลิยูรีเทนโฟมจากสมการ 
ความหนาแน่น = น้ าหนักของชิ้นงาน / ปริมาตรของชิ้นงาน 

3.4.3 ความต้านทานต่อการดึงยืด (Tensile properties) 
3.4.3.1 ตัดชิ้นงานเป็นรูปดัมเบลโดยใช้เครื่อง Pneumatic Hydraulic cutter ตามมาตรฐาน 

ASTM D3574-11 Test E 
3.4.3.2 ท าการทดสอบภายใต้อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด

คือ 500.00 mm/min 

3.4.3.3 ทดสอบชิ้นงานทั้งหมด 15 ตัว จากนั้นหาค่าเฉลี่ย จากการทดสอบจะได้ค่าความ
ต้านทานต่อการดึงยืด (Tensile strength) มอดูลัสดึงยืด (Tensile modulus) และ การยืดตัว ณ จุด
ขาด (Elongation at break) 
3.4.4 ความต้านทานต่อการกดอัด  

3.4.4.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5.0 
เซนติเมตร x 5.0 เซนติเมตร x 2.5 เซนติเมตร และท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 
Test C 

3.4.4.2 ก าหนดระยะที่ผิวของโฟมมีค่าท ากับ 0  
3,4.4.3 กดลงไป 50% ของความหนาของโฟมเริ่มต้น โดยใช้อัตราเร็วในการกดอัด 50 

mm/min  
3.4.4.4 ทดสอบชิ้นงานทั้งหมด 15 ตัว จากนั้นหาค่าเฉลี่ย จากการทดสอบจะได้ค่า ความ

ต้านทานของการกดอัด (Compressive strength) และมอดูลัสกดอัด (Compressive modulus) 
3.4.5 ความสามารถในการคืนตัว (Compression set) 

3.4.5.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5.0 
เซนติเมตร x 5.0 เซนติเมตร x 2.5 เซนติเมตร และท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 
Test D 

3.3.5.2 น าตัวอย่างใส่ Test piece clamp set โดยตั้งระยะกดไว้ที่ 50% ของความสูง
เริ่มต้นของชิ้นงาน 

3.4.5.3 น า Test clamp set ใส่ในตู้อบท่ีอุณหภูมิคงที่ 70 oC เป็นเวลา 22 ชั่วโมง 
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3.4.5.4 น าพอลิยูรีเทนโฟมออกจาก Test clamp set และตู้อบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 0.5 
ชั่วโมง 

3.4.5.5 วัดความหนาของพอลิยูรีทนโฟมหลังจากการคืนตัว  
3.4.5.6 บันทึกค่า ค านวณหาค่า compression set จากสมการ 

Ct = [(t0-tf)/t0] x 100 
เมื่อ Ct =  Compression set 
 t0 =  ความหนาเริ่มต้นของชิ้นงานก่อนทดสอบ 

tf =  ความหนาสุดท้ายของชิ้นงานหลังทดสอบ 
3.4.6 ความสามารถในการกระเด้งกระดอน (Ball rebound resilience) 

3.4.6.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10.0 
เซนติเมตร x 10.0 เซนติเมตร x 5.0 เซนติเมตร และท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 
Test H 

3.4.6.2 น าชิ้นงานเข้าเครื่อง rebound resilience โดยให้ขอบบนติดกับสเกล 0 ของเครื่อง
ทดสอบ 

3.4.6.3 เปิดเครื่อง rebound resilience ป้อนลูกบอลเหล็กเข้าสู่เครื่อง จากนั้นปล่อยลูก
บอลเหล็กลงบนโฟม 

3.4.6.4 สังเกตระยะท่ีลูกเหล็กกระดอนขึ้นมา ท าการบันทึกค่าที่แสดงบนจอแสดงผล และหา
ค่าเฉลี่ย 
3.4.7 ลักษณะสัณฐานวิทยา และการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟม 

3.4.7.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  10.0 
มิลลิเมตร x 10.0 มิลลิเมตร x 5.0 มิลลิเมตร  

3.4.7.2 น าตัวอย่างทีเตรียมได้ท าการเคลือบด้วย Au/Pd  
3.4.7.3 น าตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Scanning electron microscope โหมด Back 

Scattering Electron (BSE)  
3.4.7.4 น าภาพที่ได้จากการวิเคราะห์มาหาขนาดเซลล์และการกระจายตัวของขนาดเซลล์

โดยใช้โปรแกรม Imagej 
3.4.8 การศึกษาสมบัติเชิงพลวัตร (Dynamic Mechanical Analysis) 

3.4.8.1 น าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มาท าการตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10.0 
มิลลิเมตร x 10.0 มิลลิเมตร x 5.0 มิลลิเมตร 

3.4.8.2 น าชิ้นงานวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analysis โหมดกดอัด 
ความถี่ 3 Hz ภายใต้อุณหภูมิ -80oC ถึง 60 oC อัตราการให้ความร้อน 3 oC/min 
3.4.9 Hysteresis loss 

3.4.9.1 ตัดชิ้นงานเป็นรูปดัมเบลโดยใช้เครื่อง Pneumatic Hydraulic cutter ตามมาตรฐาน 
ASTM D412 Die A 
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3.4.9.2 ท าการทดสอบภายใต้อุณหภูมิละความดันบรรยากาศ โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด
คือ 500.00 mm/min จ านวน 10 ลูป 

3.4.9.3 จากการทดสอบจะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรง (Load) และการยืดตัว
ของชิ้นงาน (Extension) 
3.4.10 เสถียรภาพทางความร้อน 

3.4.10.1 ก าหนดสภาวะในการทดสอบภายใต้อุณหภูมิ 50-600 oC อัตราการให้ความร้อน 
10 oC/min ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน 

3.4.10.2 ชั่งน้ าหนัก Aluminum pan ณ อุณหภูมิเริ่มต้นของการทดสอบ  
 3.4.10.3 ตัดชิ้นงานน้ าหนัก 8-10 มิลลิกรัม ใส่ใน Aluminum pan 
 3.4.10.4 ท าการทดสอบตามสภาวะที่ก าหนด 
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3.5 สัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย 
ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH33B0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH33B1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH33B1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH33B2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH33B2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH33S0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH33S1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH33S1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH33S2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH33S2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH33G0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH33G1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH33G1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.5 pphp 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH33G2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH33G2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH33I90 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 90 
JH33I95 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 95 
JH33I100 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 100 
JH33I105 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 105 
JH33I110 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 110 
JH30B0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH30B1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH30B1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH30B2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH30B2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH30S0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH30S1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.0 pphp 
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ตารางที ่3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH30S1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH30S2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH30S2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH30G0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH30G1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH30G1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH30G2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH30G2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH30I90 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 90 
JH30I95 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 95 
JH30I100 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 100 
JH30I105 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 105 
JH30I110 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 110 
JH36B0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่ม ีBlowing 

agent ผสมอยู่ 0.5 pphp 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH36B1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH36B1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH36B2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH36B2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Blowing 

agent ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH36S0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH36S1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH36S1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH36S2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH36S2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.5 pphp 
JH36G0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 0.5 pphp 
JH36G1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600D ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.0 pphp 
JH36G1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 1.5 pphp 
JH36G2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.0 pphp 
JH36G2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่มี Gelling 

catalyst ผสมอยู่ 2.5 pphp 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH36I90 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 90 
JH36I95 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 95 
JH36I100 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 100 
JH36I105 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 105 
JH36I110 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์

จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 110 
C34B0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 0.5 pphp 
C34B1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C34B1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05  ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.5 pphp 
C34B2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.0 pphp 
C34B2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C34S0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 0.5 pphp 
C34S1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C34S1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.5 pphp 
S34S2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.0 pphp 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
C34S2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C34G0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 0.5 pphp 
C34G1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C34G1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 1.5 pphp 
C34G2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 2.0 pphp 
C34G2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C34I90 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 90 
C34I95 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 95 
C34I100 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 100 
C34I105 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 105 
C34I110 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 110 
C56B0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 0.5 pphp 
C56B1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C56B1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 1.5 pphp 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
C56B2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.0 pphp 
C56B2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Blowing agent ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C56S1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C56S1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 1.5 pphp 
C56S2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.0 pphp 
C56S2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Surfactant ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C56G0.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 0.5 pphp 
C56G1.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 1.0 pphp 
C56G1.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 1.5 pphp 
C56G2.0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 2.0 pphp 
C56G2.5 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มี 

Gelling catalyst ผสมอยู่ 2.5 pphp 
C56I90 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 90 
C56I95 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 95 
C56I100 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 100 
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ตารางที ่3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
C56I105 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 105 
C56I110 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่

สังเคราะห์จาก pMDI ที่ใช้ isocyanate index เท่ากับ 110 
JH33In0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 100:0 
JH33In2 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:2 
JH33In4 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 96:4 
JH33In6 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:6 
JH33In8 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:8 
JH33In10 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH330 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:10 
JH30In0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 100:0 
JH30In2 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:2 
JH30In4 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 96:4 
JH30In6 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:6 
JH30In8 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:8 
JH30In10 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3050D กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:10 
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ตารางที่ 3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
JH36In0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 100:0 
JH36In2 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:2 
JH36In4 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 96:4 
JH36In6 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:6 
JH36In8 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:8 
JH36In10 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

JH3600 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:10 
C34In0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 100:0 
C34In2 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05  กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:2 
C34In4 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05  กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 96:4 
C34In6 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05  กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:6 
C34In8 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05  กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:8 
C34In10 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SA34-05  กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:10 
C56In0 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 100:0 
C56In2 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:2 
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ตารางที ่3.2 ค าบรรยายและค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ค าบรรยาย 
C56In4 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 96:4 
C56In6 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:6 
C56In8 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:8 
C56In10 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลผสมระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี 

C.SC56-16 กับพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen อัตราส่วน 98:10 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาชนิดของพอลิออล โดยน าพอลิออลที่สังเคราะห์จาก
สารตั้งต้นจากปิโตรเคมีที่ใช้อยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมพอลิยูรีเทนโฟมมาใช้ในการศึกษารวมถึงการน า
พอลิออลที่สังเคราะห์มาจากเศษโฟมที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตเบาะรถยนต์มาใช้เป็นสารตั้งต้น
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม เนื่องจากในอุตสาหกรรมผลิตโฟมส าหรับเบาะรถยนต์นั้นมีเศษ
โฟมเหลือจากการผลิตจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียมูลค่าในการผลิตจึงน าเศษโฟมมาผลิตเป็น
พอลิออลโดยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิส (Glycolysis) [4] เพ่ือใช้ในการทดแทนพอลิออลที่ใช้อยู่ใน
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการน าพอลิออลที่ได้มาจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการน าเศษโฟมที่ไม่มีมูลค่ากลับมาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตเบาะรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตที่นอน และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 ดังนั้นในการงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตร
เคมี และแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม โดยท าการศึกษา Characteristic 
time ในการเกิดปฏิกิริยา สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) สมบัติเชิงพลวัตร (Dynamic 
properties) ความสามารในการคืนตัว และสมบัติทางความร้อน (Thermal property) ของพอลิยูรี
เทนโฟม โดยงานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 
 ตอนที ่2 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพลของพอลิ
ออลจากปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
  ตอนที่ 2.1 ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา 
  ตอนที่ 2.2 ศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
 ตอนที่ 3 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจาก
เศษโฟม และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
  ตอนที่ 3.1 ศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time 
  ตอนที่ 3.2 ศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของโฟม 

ตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม
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ตอนที่ 1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

 พอลิยูรีเทนโฟมเป็นเทอร์โมเซตพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างรูพรุนอยู่ภายใน โดยสังเคราะห์ผ่าน
ปฏิกิริยาหลัก 2 ปฏิกิริยาได้แก่ ปฏิกิริยาการเกิดพันธะยูรีเทน (Urethane formation) และปฏิกิริยา
การเกิดฟอง (Blowing reaction) ปฏิกิริยาการเกิดพันธะยูรีเทนนั้นเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่าง
พอลิออลซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) อยู่ในสายโซ่โมเลกุลกับไอโซไยเนตซึ่งมีหมู่ไซยาเนต (-NCO) ใน
สายโซ่โมเลกุลก่อให้เกิดพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.1 และปฏิกิริยาการเกิดฟองนั้นเกิด
จากการท าปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.2 จากโครงสร้างรูปพ้ืนฐานทั่วไปของหน่วยซ้ า (Repeating unit) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน คือ Soft segment และ hard segment ส่วนนิ่มจะเป็นส่วนในกลุ่มไดออลส าหรับส่วนแข็งจะ
เป็นส่วนที่อยู่ในกลุ่มไดไอโซไซยาเนตดังแสดงในภาพที่ 4.3 [3] 

ภาพที่ 4.1 ปฏิกิริยาการเกิดพันธะยูรีเทน (Urethane formation) 

 

ภาพที่ 4.2 ปฏิกิริยาการเกิดฟอง (Blowing reaction) 

 

ภาพที่ 4.3 โครงสร้างทั่วไปของหน่วยซ้ าของพอลิยูรีเทน 

โดยทั่วไปในการสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทนโฟมนั้นสามารถเตรียมได้จากสารเคมี 2 
องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยสารประกอบไอโซไซยาเนต ( Isocyanate) และ
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย พอลิออล (Polyol) ตัวเร่งปฏิกิริยา (Gelling and Blowing catalyst) 
สารฟู (Blowing agent) และสารประกอบอ่ืนๆ โดยพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
นั้นถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์เนื่องจากมีปริมาณที่มากที่สุด ดังนั้นสมบัติของพอลิยูรี
เทนโฟมที่เตรียมได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของพอลิออล ได้แก่ 
จ านวนหมู่ฟังก์ชัน ค่าไฮดรอกซิล ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และปริมาณน้ าในพอลิออล เป็นต้น ดัง
แสดงในตารางที่ 4.1 โดยทั่วไปพอลิออลที่ใช้อยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมได้แก่ พอลิเอสเทอร์พอลิออล 
(Polyester polyol) และพอลิอีเทอร์พอลิออล (Polyether polyol) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อ
สมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม [18] 

Soft segment Hard segment 



 
 

 
 

ตารางที่ 4.1 สมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นจากบริษัท 

ล าดับ ชื่อสารเคมี Description 
OH number 
(mg KOH/g) 

Functionality 
ความหนืด 
(mPa.s) 

Equivalent 
weight 

Water content 
(ppm) 

1 JH 330 (Polyol) Polyether polyol 56 3 400-600 1,001.96 427.07 
2 JH 3050D (Polyol) Polyether polyol 56 3 400-600 1,001.96 327.87 
3 JH 3600 (Polyol) Polyether polyol 28 3 900-1,500 2,003.92 427.07 
4 C.SA34-05 (Polyol) Polyether polyol 34 3 810 1,650.29 492.90 
5 C.SC56-16 (Polyol) Polyether polyol 56 3 570 1,001.96 564.03 
6 Infigreen 100 (Polyol) Polyether/ester 

polyol 
178 >3 4,100 315.33 721.70 

7 TEGOAMIN 33 
(Gelling catalyst) 

Diamine - -  - - 

8 TPGAOSTAB B 8715 LF 2 
(Surfactant) 

Silicone 
surfactant 

- -  - - 

9 Water (Blowing agent) - - -  - - 
10 Polymeric MDI (Isocyanate) - - 2.7  125.96 - 
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4.1 ศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม พอลิออลเป็นสารตั้งต้นที่ส าคัญในการสังเคราะห์พอลียูรีเท

นเนื่องจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิออลหลังจากการสังเคราะห์จะท าหน้าที่เป็น  Soft segment 
ภายในสายโซ่โมเลกลุของพอลิยูรีเทนโฟมซึ่งส่งผลต่อความยืดหยุ่นของพอลิยูรีเทนโฟม สมบัติเชิงกล 
และความสามารถในการดูซับพลังงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาลักษณะโครงสร้างโมเลกุล 
หมู่ฟังก์ชัน น้ าหนักโมเลกุล การกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุล และความหนืดของพอลิออล  

4.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของพอลิออลด้วยเทคนิค FTIR 
เมื่อน าพอลิออลซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมาศึกษาลักษณะ

โครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค FTIR ได้ผลแสดงดังในภาพที่ 4.4 ซึ่งแสดงเลขคลื่นที่
ส าคัญของพอลิออลแสดงในตารางที่ 4.2 

 

ภาพที่ 4.4 FTIR สเปคตรัมของพอลิออลทีใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืนหยุ่น 
(a) JH330 (b) JH3050D (c) JH3600 (d) C.SA-34-05 (e) C.SC56-16 และ (f) Infrigreen 
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ตารางที่ 4.2 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะพอลิยูรีเทนโฟม 

Polyol 
Wavenuber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-OH 
(alcohol) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(Ester/urethane) 

-C-O-C- 
(ether) 

JH330 - 3,494 2,973 , 2,872 - 1,109 
JH3050D - 3,488 2,974 , 2,871 - 1,108 
JH3600 - 3,503 2,975 , 2,872 - 1,109 
C.SA34-05 - 3,505 2,974 , 2,872 - 1,109 
C.SC56-16 - 3,493 2,973 , 2,871 - 1,110 
Infrigreen 3,443 3,443 2,931 , 2,860 1,739 1,170 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิออลที่เป็นสารตั้งในการผลิตพอลิยูรีเทมโฟม  พบว่า FTIR 
สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 JH3050D JH3600 C.SA35-05 และ C.SC56-16 มี
ลักษณะโครงสร้างทางเคมีและหมู่ฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกัน จาก  FTIR สเปคตรัมมีการแสดงแถบ
สเปกตรัมท่ีเลขคลื่น 3,300 cm-1 ซ่ึงแสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่ –OH ในแอลกฮอลล์ปฐมภูมิ แถบ
สเปกตรัมที่ 2,970 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่เมทิล (-CH3) แถบสเปกตรัมที่เลขคลื่น 
2,950-2850 cm-1และ 1,475-1,450 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –
CH2- ในสารประกอบอะลิฟาติกตามล าดับ และที่แถบสเปกตรัมที่ 1,230-1,070 cm-1 แสดงถึงการ
สั่นแบบยืดของหมู่อีเทอร์ C-O-C ส่วนพอลิออลจากเศษโฟมนั้นมี FTIR สเปคตรัมแตกต่างจากพอลิ
ออลชนิดอ่ืนคือ มีแถบสเปกตรัมที่ 3,460 cm-1 ที่แหลมและกว้าง แสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่ –
OH และ –NH ที่ซ้อนทับกัน แถบสเปกตรัมที่ 1,739 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล 
–C=O ของพันธะเอสเทอร์ หรือหมู่คาร์บอนิลของพันธะยูรีเทน 
 จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ศึกษาโครงสร้างทางเคมีและหมู่ฟังก์ชันของพอลิออลที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมด้วยเทคนิค FTIR สามารถสรุปได้ว่ามีพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์ 2 
ชนิด คือ  
1. พ อ ลิ อี เ ท อ ร์ พ อ ลิ อ อ ล ไ ด้ แ ก่  JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 แ ล ะ  C.SC56-16 
2. พอลิออลผสมพอลิอิเทอร์ เอสเทอร์ ยูรีเทน พอลิออล คือ Infrigreen ซึ่งสังเคราะห์มาจากการ
เกิดปฏกิริยาไกลโคไลซิสของเศษพอลิยูรีเทนโฟม [19] ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 

ภาพที่ 4.5 ปฏิกิริยาไกลโคไลซิสของพอลิยูรีเทน 
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4.1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิออลด้วยเทคนิค H1-NMR 
เทคนิค NMR เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาโครงสร้างของสารเคมีโดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการสปิ

นของนิวเคลียส ซึ่งเมื่อนิวเคลียสของโปรตอนที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ได้รับพลังงานที่
เหมาะสมจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดโมเมนต์แม่เหล็กขึ้น เทคนิค NMR สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับต าแหน่งและจ านวนโปรตอนแต่ละชนิดและสภาพแวดล้อมของโปรตอนแต่ละกลุ่มนั้น  ท าให้
เราสามารถวิเคราะห์หาโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ได ้ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค NMR แสดงในภาพที่ 4.6 – 4.11 

  

ภาพที่ 4.6 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 

พอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ที่สังเคราะห์จาก Glycerine และ พรอพิลีนออกไซด์ โดยใช้ 
KOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิวเทอ
โรคลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.6 พบว่า มี chemical shift ปรากฏขึ้นในช่วง 
3.1 – 3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมทิลีน (a’,c) ที่ติดกับอะตอมของออกซิเจนในส่วนของพรอพิลี
นออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดงโปรตอนของเมทลีน (a) ที่ติดกับออกซิเจนในส่วน
ของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ ไฮดรอกซิล (e) ที่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิออล 
ส าหรับ chemical shift ที่ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่เมทิล (b) ของพรอพิลีนออก
ไซด์ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ และ chemical shift ที่ต าแหน่ง 0.9 ppm แสดงถึง
โปรตอนของหมู่เมทิลในส่วนของพรอพอลีนออกไซด์ที่อยู่ปลายสายโซ่ของพอลิออล [20] จากผลการ
ทดลองด้วยเทคนิค FTIR และ NMR  สามารถสรุปได้ว่าพอลิออล JH330 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่
ประกอบด้วยหน่วยซ้ าของพรอพิลีนออกไซด์ซึ่งมีหมู่ –OH อยู่ปลายสายโซ่โมเลกุล 

 

a, a’, c, e 

b 

d 

JH330 
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ภาพที่ 4.7 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ที่สังเคราะห์จาก Glycerine และ พรอพิลีนออกไซด์ โดย
ใช้ DMC เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิ
วเทอโรคลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.7 พบว่า มี chemical shift ปรากฏขึ้น
ในช่วง 3.1 – 3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (a’, b, d, e, f) ที่ติดกับอะตอมของออกซิเจน
ในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดงโปรตอนของเมทิลีน (a) ที่ติดกับ
ออกซิเจนในส่วนของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ไฮดรอกซิล (g, g’) ที่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ของพอลิออล ส าหรับ chemical shift ที่ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่เมทิล (c, h) ใน
ส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ และ chemical shift ที่ต าแหน่ง 
0.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่เมทิลในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ปลายสายโซ่ของพอลิออล 
[20] จากผลการทดลองด้วยเทคนิค FTIR และ NMR สามารถสรุปได้ว่าพอลิออล JH3050D เป็นพอลิ
อีเทอร์พอลิออลที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ าของพรอพิลีนออกไซด์  และเอทิลลีนออกไซด์ ซึ่งมีหมู่ –OH 
อยู่ปลายสายโซ่โมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

a, a’, b, d, c, e, f,g, g’ 

c, h 

JH3050D 
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ภาพที่ 4.8 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 

พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ที่สังเคราะห์จาก Glycerine เอทิลลีนออกไซด์ และ 
พรอพิลีนออกไซด์ โดยใช้ DMC เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วย
เทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิวเทอโรคลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.8 พบว่า มี 
chemical shift ปรากฏขึ้นในช่วง 3.1 – 3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (a’, b, d, e, f) ที่
ติดกับอะตอมของออกซิเจนในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดง
โปรตอนของเมทิลีน (a) ที่ติดกับออกซิเจนในส่วนของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ไฮดรอก
ซิล (g) ในส่วนของเอทิลลีนออกไซด์ที่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิออล ส าหรับ chemical shift ที่
ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่เมทิล (c) ในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ในสายโซ่
โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ [20] จากการผลทดลองด้วยเทคนิค FTIR และ NMR สามารถสรุปได้ว่าพอลิ
ออล JH3600 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ าของพรอพิลีนออกไซด์ และเอทิลลีนอ
อกไซด์ซึ่งมีหมู่ –OH อยู่ปลายสายโซ่โมเลกุล 

 

 

 

a, a’, b, d, e, f, g 

c 

JH3600 
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ภาพที่ 4.9 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 

พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ที่สังเคราะห์จาก Glycerine เอทิลลีนออกไซด์ และ 
พรอพิลีนออกไซด์ ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิวเทอโร
คลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.9 พบว่า มี chemical shift ปรากฏขึ้นในช่วง 3.1 
– 3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (a’, b, d, e, f) ที่ติดกับอะตอมของออกซิเจนในส่วนของ
พรอพิลีนออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดงโปรตอนของเมทิลีน (a) ที่ติดกับออกซิเจน
ในส่วนของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ไฮดรอกซิล (g) ในส่วนของเอทิลลีนออกไซด์ที่ปลาย
สายโซ่โมเลกุลของพอลิออล ส าหรับ chemical shift ที่ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่
เมทิล (c) ในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ [20] จากการผลทดลอง
ด้วยเทคนิค FTIR และ NMR สามารถสรุปได้ว่าพอลิออล C.SA34-05 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่
ประกอบด้วยหน่วยซ้ าของพรอพิลีนออกไซด์ และเอทิลลีนออกไซด์ซึ่งมีหมู่ –OH อยู่ปลายสายโซ่
โมเลกุล 

 

 

 

 

a, a’, b, d, e, f, g 

c 

C.SA34-05 
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ภาพที่ 4.10 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 

พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่สังเคราะห์จาก Glycerine เอทิลลีนออกไซด์ และ 
พรอพิลีนออกไซด์ ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิวเทอโร
คลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.10 พบว่า มี chemical shift ปรากฏขึ้นในช่วง 3.1 
– 3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (a’, b, d, e, f) ที่ติดกับอะตอมของออกซิเจนในส่วนของ
พรอพิลีนออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดงโปรตอนของเมทิลีน (a) ที่ติดกับออกซิเจน
ในส่วนของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ไฮดรอกซิล (g) ในส่วนของเอทิลลีนออกไซด์ที่ปลาย
สายโซ่โมเลกุลของพอลิออล ส าหรับ chemical shift ที่ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่
เมทิล (c) ในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ [20] จากผลการทดลอง
ด้วยเทคนิค FTIR และ NMR สามารถสรุปได้ว่าพอลิออล C.SC56-16 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่
ประกอบด้วยหน่วยซ้ าของพรอพิลีนออกไซด์ และเอทิลลีนออกไซด์ซึ่งมีหมู่ –OH อยู่ปลายสายโซ่
โมเลกุล 
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ภาพที่ 4.11 H1-NMR สเปคตรัมของพอลิออลจากปิโตรเคมี Infrigreen 

พอลิออลจากเศษโฟม ที่สังเคราะห์จากการท าปฏิกิริยา Glycolysis ของพอลิยูรีเทนโฟม โดย
ใช้ Ethylene glycol Glycerol และ Sorbital [19] ถูกน าไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเคมีด้วย
เทคนิค H1-NMR โดยใช้ดิวเทอโรคลอโรฟอร์ม ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.11 พบว่า มี 
chemical shift ปรากฏขึ้นที่ 8.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของหมู่เอมีนในส่วนของพันธะยูรีเทน 
chemical shift ที่ต าแหน่ง 4.1 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมทิลีน (e) ที่ติดกับออกซิเจนของหมู่คาร์
บอนิลในส่วน Soft segment ของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน chemical shift ที่ต าแหน่ง 3.1 – 
3.9 ppm แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (b, c, d, g) ที่ติดกับอะตอมของออกซิเจนในส่วนของพรอพิ
ลีนออกไซด์ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ แสดงโปรตอนของเมทลีน (a) ที่ติดกับออกซิเจนในส่วน
ของ Glycerine และแสดงโปรตอนของหมู่ไฮดรอกซิล (i) ที่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิออล 
chemical shift ที่ต าแหน่ง 2.3 แสดงถึงโปรตอนของเมททิลีน (d) ที่ติดกับหมู่คาร์บอนิลในส่วน Soft 
segment ของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน ส าหรับ chemical shift ที่ต าแหน่ง 1.1 ppm แสดงถึง
โปรตอนของหมู่เมทิล (h) ในส่วนของพรอพิลีนออกไซด์ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ [20] 
จากผลการทดลองด้วยเทคนิค FTIR และ NMR สามารถสรุปได้ว่าพอลิออลจากเศษโฟมเป็นพอลิ
อีเทอร์ เอสเทอร์ ยูรีเทนพอลิออลที่ซึ่งมีหมู่ –OH อยู่ปลายสายโซ่โมเลกุล 

4.1.3 การวิเคราะห์น้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค GPC 
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมน้ าหนักโมเลกุลของพอลิออลเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อสมบัติ

ของพอลิยูรีเทนโฟม เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 
Hard segment และ Soft segment ซึ่งพอลิออลนั้นจะท าหน้าที่เป็น Soft segment ในสายโซ่
โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมซึ่งจะแสดงสมบัติยืดหยุ่นให้แก่พอลิยูรีเทนโฟม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง

a, b, c, 
d, g, i 

d, h 

c 

e 

Infrigreen 
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ท าการศึกษาน้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิออลด้วยเทคนิค GPC 
เนื่องจากเทคนิค GPC เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพ่ือศึกษาการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์โดยอาศัยหลักการ คือ พอลิเมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่างกัน จะมีขนาดโมเลกุล
ต่างกันด้วย ในการวิเคราะห์จะฉีดสารละลายพอลิเมอร์ผ่านคอลัมน์โครมาโตกราฟีที่บรรจุเม็ดของแข็ง
ที่มีรูพรุน พอลิเมอร์ที่มีขนาดใหญ่จะผ่านคอลัมน์ออกมาได้เร็ว แต่ส าหรับพอลิเมอร์ที่มีขนาดเล็กจะ
แทรกตัวเข้าไปอยู่ในรูพรุนจึงออกมาได้ช้ากว่า ผลจากการศึกษาแสดงในภาพที่ 4.12 และตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 น้ าหนักโมเลกุล และการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิออลที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น 

Polyol 
Mn Mw Mz Polydispersity 

(Daltons) (Daltons) (Daltons) 
JH330 3,720 3,917 4,130 1.0528 
JH3050D 4,064 4,264 4,468 1.0493 
JH3600 8,414 8,831 9,258 1.0496 
C.SA34-05 7,117 7,471 7,825 1.0497 
C.SC56-16 4,181 4,382 4,587 1.0480 
Infrigreen 3,219 5,996 9,859 1.8631 

 

ภาพที่ 4.12 การกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ชนิดยืดหยุ่น 
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จากการศึกษาการวิเคราะห์น้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุล  พบว่า
การกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิออลจากปิโตรเคมีเป็นกราฟทรงระฆังคว่ ากราฟเดียวมี
ฐานแคบแสดงถึงการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลแคบ ส่วนการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลของ
พอลิออลจากเศษโฟมเป็นกราฟทรงระฆังคว่ าที่มีฐานกว้างแสดงถึงการกระจายของน้ าหนักโมเลกุล
กว้าง พอลิออลจากปิเตรเคมี JH3600 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวน 
(Mn) ที่มากที่สุดคือ 8,414 ดัลตัลต่อโมล รองลงมาคือ พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC34-05 C.SA56-
16 JH3050D และ JH330 ตามล าดับ ส่วนพอลิออลจากเศษโฟม Infrigreen เป็นพอลิอีเทอร์ เอส
เทอร์ ยูรีเทนพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวน (Mn) น้อยที่สุดคือ 3,219 ดัลตันต่อโมล แต่
มีการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลกว้าง เมื่อน าพอลิออลดังกล่าวไปสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม โฟม
ที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 คาดว่ามีความยืดหยุดมากสุดเนื่องจากมีสายโซ่
โมเลกุลของพอลิอีเทอร์เป็น Soft segment ยาวกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีชนิด
อ่ืน ส่วนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม มีความยืดหยุ่นต่ าที่สุดเนื่องจากมีน้ าหนักโมเลกุล
เฉลี่ยเชิงจ านวนที่น้อยและจ านวนหมู่ฟังก์ชันที่มากส่งผลให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของสายโซ่
โมเลกุลลดต่ าลงส่งผลให้โฟมที่ได้มีความแข็งมากที่สุด 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างค่า Mw กับ Mn จะได้ค่า polydispersity index 
(PDI) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความกว้างของกราฟในภาพที่ 4.1 กล่าวคือถ้า Mw มีค่าห่างจาก Mn มาก 
PDI จะมีค่าสูงและกราฟที่ได้จะมีความกว้างมาก ในทางตรงกันข้ามถ้า Mw มีค่าใกล้เคียง Mn มากค่า 
PDI จะเข้าใกล้ 1 และกราฟท่ีได้จะมีลักษณะแคบมาก จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GPC ดังแสดง
ในภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.3 พบว่าค่า PDI ของพอลิออลจากปิโตรเคมีนั้นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้
เห็นว่าพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากสารตั้งต้นจากปิโตรเคมีมีน้ าหนักโมเลกุลที่ใกล้เคียงกัน แต่พอลิออ
ลจากเศษโฟมนั้นมีค่า PDI เท่ากับ 1.8631 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าพอลิออลจากเศษโฟมที่
สังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสมีน้ าหนักโมเลกุลที่แตกต่างกันและมีการกระจายตัวของ
น้ าหนักโมเลกุลกว้างจึงส่งผลให้ยากต่อการควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาขณะสังเคราะห์โฟม  

4.1.4 การวิเคราะห์ความหนืดของพอลิออลด้วย Brookfield viscometer  
ความหนืด คือ ความต้านทานต่อการไหลของพอลิเมอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ น้ าหนักโมเลกุล 

โครงสร้างทางเคมี อันตรกริยา และอุณหภูมิ เป็นต้น การการวัดความหนืดของพอลิเมอร์นั้นท าได้
หลายวิธี เช่น Capillary viscometer Cone and plate viscometer และ Brookfield viscometer 
เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์ความหนืดของพอลิออลด้วย Brookfield viscometer ซึ่ง
เป็นมาตรความหนืดที่มีหน่วยการวัดเป็นเซนติปัวส์ โดยเครื่องจะวัดความหนืดจากแรงเสียดทานของ
ของเหลวออกมาเป็นองศาการหมุน (Degree of Twist) ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13 ความหนืดของพอลิออลที่ได้จากการทดสอบด้วย Brookfield viscometer 

จากการวิเคราะห์น้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลด้วย GPC ในตอนที่ 
4.1.3 พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนที่สูงที่สุดเท่ากับ 8,414 
ดัลตัลต่อโมล รองลงมาคือ พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC34-05 C.SA56-16 JH3050D และ JH330 
ตามล าดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความหนืดจาก Brookfield viscometer มีความสอดคล้องกับ
น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนของพอลิออลจากปิโตรเคมี คือ พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มี
ความหนืดมากท่ีสุดในกลุ่มของพอลิออลจากปิโตรเคมี เนื่องจากมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนมาก 
พอลิออลมีสายโซ่โมเลกุลยาวส่งผลให้มีความต้านทานต่อการไหลมากกว่าพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนที่ มี
น้ าหนักโมเลกุลต่ ากว่า ส าหรับพอลิออลจากเศษโฟมมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนเท่ากับ 3,219 
ดัลตัลต่อโมล ซึ่งน้อยกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 แต่มีความหนืดสูงกว่าเนื่องมาจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมนั้นมีการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลกว้างดังแสดงในภาพที่ 4.12 อยู่ในช่วง 2,000 – 
20,000 ดัลตัลต่อโมล 

4.1.5 การวิเคราะห์ค่าไฮดรอกซิลของพอลิออล 
ค่าไฮดรอกซิล (Hydoxyl value, OHV) คือจ านวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 

(mg KOH) ที่เทียบกับจ านวนของหมู่ไฮดรอกซิลในหนึ่งกรัมของสารตัวอย่าง ค่าไฮดรอกซิลของพอลิ
ออลนั้นเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลที่มีอยู่ในพอลิออล และใช้ในการจ าแนกชนิดของพอลิยู
รีเทนโฟมทีส่ังเคระห์ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.4 การทดสอบหาค่าไฮดรอกซิล (Hyroxyl value, OHV) 
ของพอลิออลใช่มาตรฐาน ASTM D-4274 และค่าไฮดรอกซลิ สามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 
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OHV= 
56.6 ×1000

EW
 

 

EW= 
MW

F
 

  เมื่อ EW คือ  Equivalent weight 
   MW คือ  Molecular weight 
   F คือ  Functionality 

 เมื่อพิจารณาค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่า พอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 
JH3050D และ C.SC56-16 เป็นพอลิอิเทอร์พอลลิออลที่มีน้ าหนักโมลกุลและจ านวนหมู่ฟังก์ชัน
เท่ากัน ส่งผลให้มีค่าไฮดรอกซิลที่เท่ากันคือ 56 mg KOH/g ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลที่มีอยู่
ในพอลิออลที่เท่ากันส่งผลให้มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาใกล้เคียงกัน แต่พอลิออลจากปิโตร
เคมี JH330 เป็น Homopolymer มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตมากกว่าพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 ท าให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็ว ส าหรับ
พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่มีจ านวนหมู่ฟังก์ชัน
เท่ากันกับพอลิออลจากปิโตรเคมีทั้ง 3 ตัวข้างต้นแต่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงกว่าส่งผลให้พอลิออลจากปิ
โตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 มีค่าไฮดรอกซิลต่ าคือ 28 mg KOH/g และ 34 mg KOH/g 
ตามล าดับจึงส่งผลให้พอลิออลทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีช้ากว่าพอลิ
ออลทั้ง 3 ตัวข้างต้นส่งผลให้มีเวลาในการเกิดปฏิกิริยาในการสังเคราะห์พอลยูรีเทนโฟมยาวนาน 
ส าหรับพอลิออลจากเศษโฟมเป็นพอลิออลที่สังเคราะห์มาจากกระบวนการไกโคไลซิสของเศษพอลิยูรี
เทนโฟมซึ่งประกอบด้วยพอลิอีเทอร์พอลิออลและพอลิเอสเทอร์พอลิออล เป็นพอลิออลที่มีค่าไฮดรอก
ซิลมากที่สุดเนื่องจากพอลิออลดั้งกล่าวนั้นน้ าหนักโมเลกุลต่ าที่สุดแต่มีจ านวนหมู่ฟังก์ชันมากท่ีสุดควร
จะมีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด แต่พอลิออลดังกล่าวนั้นมีการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุลกว้าง จึงส่งผลให้พอลิออลจากเศษโฟมมีความหนืดมากกว่าพอลิออลชนิดอ่ืนๆ ส่งผลให้
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนลดต่ าลง จากค่าไฮดรอกซิล และจ านวนหมู่
ฟังก์ชันของพอลิออลจากปิโตรเคมีซึ่งอยู่ในช่วง 5.6 – 70 mg KOH/g ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมได้นั้นเป็นพอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นดังแสดงในตารางที่ 4.4 

ตารางที ่4.4 การแบ่งประเภทของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดต่างๆ 

Polyol 
Rigid 
foam 

Semi rigid 
Foam 

Flexible 
Foam 

OH No. 350-560 100-200 5.6-70 
OH Equivalent No. 160-100 280-560 10,000-800 
Functionality 3.0-8.0 3.0-3.5 2.0-3.1 



77 
 

 
 

ตอนที่ 2 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจากปิ
โตรเคมีท่ีมีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมนั้นสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ One-shot process 
semi-prepolymer process และ prepolymer process โดย one-shot process เป็นกระบวนการ
ที่นิยมใช้มากที่สุด ในงานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมผ่านกระบวนการ  One-shot 
process โดยสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมนั้นแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบด้วยกันคือ 
องค์ประกอบ A ประกอบด้วย พอลิออล Surfactant Gelling catalyst และ Blowing agent 
องค์ประกอบ B ซึ่งประกอบไอโซไซยาเนต ในการสังเคราะห์ท าการเตรียมองค์ประกอบ A และ B 
จากนั้นน ามาผสมกันตามสูตรที่ต้องการ ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 
ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (Gelling reaction) ซึ่งเกิด
จากการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดพันธะยูรีเทนขึ้นภายในสายโซ่โมเลกุล
ของพอลิยูรีเทนโฟมดังแสดงในภาพที่ 4.14 และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing reaction) ซึ่งเกิดจาก
การท าปฏิกิริยากันระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น ดังแสดงในภาพที่  
4.15 [3] 

 

ภาพที่ 4.14 ปฏิกิริยาการเกิดพันธะยูรีเทน (Urethane formation) 

 

ภาพที่ 4.15 ปฏิกิริยาการเกิดฟอง (Blowing reaction) 

เมื่อท าการผสมสารองค์ประกอบ A และองค์ประกอบ B เข้าด้วยกันจะท าให้เกิดพอลิยูรีเท
นโฟมขึ้น โดยกลไกการเกิดโฟมจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนแสดงในแบบจ าลองการเกิดปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมในภาพท่ี 4.16 ดังนี้คือ 
1.  ท าการเตรียมองค์ประกอบ A ซึ่งประกอบด้วย พอลิออล Gelling catalyst Surfactant และ 
Blowing agent โดยท าการปั่นผสมด้วยเครื่องผสมเชิงกลเพ่ือให้น้ าที่ถูกเสถียรด้วย Surfactant เกิด
การกระจายตัว และแตกตัวเป็นหยดเล็กๆในพอลิออล 
2.  ผสมองค์ประกอบ A กับองค์ประกอบ B ซึ่งประกอบด้วยไอโซไซยาเนตให้เข้ากันหลังจากนั้น สาร
ต่างๆจะเริ่มท าปฏิกิริยากันโดยมีขั้นตอนเกิดข้ึน 2 ขั้นตอนดังนี้คือ 
 -  ช่วงเวลาที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับ
น้ า  

-  ช่วงเวลาหลังจากที่ก๊าซอ่ิมตัวแล้ว อากาศเข้าไปในระบบเกิดเป็น Micronuclei bubble 
ขึ้น ซึ่งระบบจะมีลักษณะคล้ายครีมสีขาวเรียกว่า creaming state 
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3.  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเกิดโฟม เริ่มต้นจากการที่ปริมาตรของระบบ ( reaction mixer) 
สูงขึ้น เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต และหมู่ –OH ของ
น้ าก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากข้ึน 
4.  เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาด าเนินไปความหนืดของระบบเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันระหว่าง หมู่ –NCO กับหมู่ –OH ของน้ า และการท าปฏิกิริยาระหว่าง –NCO กับหมู่ –
NH2 ของไดเอมีนจาก Gelling catalyst ก่อให้เกิดสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน และพอลิยูเรียเพ่ิม
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวเกิดการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึนท าให้โฟมมีลักษณ์เซลล์เป็นรูปทรงกลม 3 มิต ิ
5.  เป็นขั้นตอนการเสถียรของโฟมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมความหนืด โดยความหนืดจะเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดเมื่อโฟมหยุดเจริญเติบโต (the end of the growth) ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวหนืดนั้นจะ
กลายเป็นพอลิเมอร์ที่เป็นของแข็งและมีน้ าหนักโมเลกุลสูง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเกิดการ
ขนาดตัวจนท าให้เกิดการชนกันของเซลล์โฟมท าให้โฟมมีลักษณะเซลล์เป็นรูปหลายเหลี่ยม 3 มิติ และ
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่โฟมเกิดการเชื่อมโยง (crosslink) อาจใช้เวลานานเพ่ือให้โฟมเกิดการคง
รูป 
 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมปฏิกิริยาจะเกิดในทุกขั้นตอนของการเตรียมโฟม เริ่มจาก
ปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนต (Isocyanate) กับหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) เกิดเป็นพันธะยู
รีเทน (urethane bond) ผลที่ตามมาคือระบบจะมีความหนืดสูงขึ้น ในขณะเดียวกันน้ าจะเข้าท า
ปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และยูเรีย (urea) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic) ท าให้อุณหภูมิของระบบเพ่ิมสูงขึ้นส าหรับขั้นตอนที่ 4-5 
เมื่อน้ าและไอโซไซยาเนตท าปฏิกิริยากันพอดีจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับกลุ่มของพอลิยูรี
เทนและยูเรียจะเข้าท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตที่เกินมาเกิดเป็นโครงร่างเชื่อมโยงของ crosslinking 
allophanate และ biuret linkage ท าให้ความหนืดของระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม Characteristic time เป็นค่าที่ส าคัญในการบ่งบอกการ
ด าเนินไปของปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการท าการทดสอบ Cup 
test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 และ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์พอ
ลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 

- Cream time คือ เวลาเริ่มต้นในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดฟอง (Blowing reaction) เกิดจาก
การท าปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในของผสม ท าให้
ของผสมมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม 

- Gel time คือ เวลาในการเกิดปฏิกิ ริ ยาการเกิด เจล (Gelling reaction) หรือการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิด
พันธะยูรีเทนเกิดข้ึน และท าให้น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพ่ิมมากข้ึน 

- Rise time คือ เวลาที่โฟมหยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการพองตัว 
(Blowing reaction)  

- Tack free time คือ เวลาที่ผิวหน้าของโฟมเกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัส 
หรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.16 แบบจ าลองการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 
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4.2 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจา
กปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
ตอนที่ 2.1 ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมต่อ 
Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา เพ่ือหาสูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

4.2.1 ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมต่อ 
Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา เพื่อหาสูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

ในการศึกษาเพ่ือหาสูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี ทั้ง 5 
ชนิด ได้แก่ JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 สามารถศึกษาได้จากการท า
การทดสอบ Cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 โดยพิจารณาหาสูตรที่เหมาะสมจาก 
Characteristic time และลักษณะโครงสร้างของเซลล์โฟม เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเคมีต่างๆที่
ใช้ในการสังเคราะห์ได้แก่ Blowing agent Surfactant Gelling catalyst และ isocyanate index 
ผลปรากฏว่า Characteristic time และลักษณะโครงสร้างของเซลล์โฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล 
จากปิโตรเคมีทั้ง 5 ชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันโดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก 
ก. ในตอนนี้จึงขอน าเสนอผลจากการศึกษา Characteristic time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 เป็นตัวแทนในการอธิบายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
Characteristic time และลักษณะโครงสร้างของเซลล์ 

การศึกษา Characteristic time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตร
เคมี C.SC56-16 ซึ่งเป็นพอลิอีเทอร์พอลิออล มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวน (Mn) เท่ากับ 4,181 
ดัลตันต่อโมล ค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 56 mgKOH/g และมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 3 โดยท าการศึกษา
จากตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรที่ 1 Blowing agent ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 2 Surfactant ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 3 Gelling catalyst ปริมาณ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 pphp 
 ตัวแปรที่ 4 Isocyanate index ปริมาณ 90 95 100 105 และ 110 

หมายเหตุ pphp คือ part per hundred parts of total polyol 

4.2.1.1 ผลของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ของปฏิกิริยาการเกิดพอ
ลิยูรีเทนโฟม 

การศึกษาผลของปริมาณ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ในการ
สังเคราะห์จะใช้น้ าท าหน้าที่เป็น Blowing agent ในการศึกษาก าหนดให้ Surfactant Gelling 
catalyst และ isocyanate index มีปริมาณคงที่เท่ากับ 1.0 pphp 1.0 pphp และ 100 ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
C.SC56-16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Blowing agent 

Component 
Formulas 

C56B0.5 C56B1.0 C56B1.5 C56B2.0 C56B2.5 
C.SC56-16 (pphp) 100 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Blowing agent (pphp) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
pMDI (moles) 0.0288 0.0390 0.0494 0.0596 0.0699 
Height (cm) 11.3 16.5 19.0 20.0 20.0 
Height after 1 day (cm) 10.0 15.0 18.0 19.0 18.5 

 

ภาพที่ 4.17 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 

จากผลของการศึกษาอิทธิพลของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นเมื่อปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นท าให้ 
Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เร็วมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.17 

เมื่อปริมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ใช้ไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เพ่ิมมากขึ้นท าให้ของผสมเกิด
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การเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือสีครีมอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Cream time ขึ้นอยู่กับความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า และไอโซไซยาเนตกับพอลิออล ซึ่งอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ านั้นมีค่ามากกว่าอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอ
โซไซยาเนตกับพอลิออลส่งผลให้ค่า Cream time เร็วมากขึ้น 

เมื่อพิจารณา Gel time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีค่าเร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ 
Blowing agent เนื่องจากเมื่อปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นนั้นจะต้องใช้ไอโซไซยาเนต
ปริมาณมากขึ้นเพ่ือควบคุมให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าเท่ากับ 1 ส่งผลให้
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณ Blowing agent เกิดจากการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล (Geling reaction) หรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันซึ่งเกิดจากการท า
ปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดพันธะยูรีเทนเกิดขึ้น และท าให้น้ าหนักโมเลกุ ล
ของพอลิเมอร์เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ค่า Gel time เร็วมากขึ้น 

เมื่อปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ Rise time เร็วมากขึ้น เนื่องจากเมื่อ
ปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นนั้นจะต้องใช้ไอโซไซยาเนตปริมาณมากขึ้นเพ่ือควบคุมให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าเท่ากับ 1 การเพ่ิมปริมาณของไอโซไซยาเนตท าให้
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดการคายพลังงาน
ออกมาในรูปของความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิภายในระบบสูงขึ้น จึงท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันและอัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุให้ค่า Rise time เร็วมาก
ขึ้น 

เมื่อพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของ Blowing agent ส่งผลท าให้ Tack free time มีค่าลดลง 
เนื่องจากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม ไอโซไซยาเนตที่เติมลงไปนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้งพอลิ
ออลและน้ า โดยในจุดเริ่มต้นของการเกิดปฏิกิริยาไอโซไซยาเนตจะเข้าท าปฏิกิริยากับน้ า เนื่องจาก
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ ามีมากกกว่าความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล ในขณะเดียวกันไอโซไซยาเนตที่เหลือจากการท า
ปฏิกิริยาจะเข้าท าปฏิกิริยากับพอลิออลก่อให้เกิดสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเกิดขึ้นท าให้โฟมเกิด
การคงรูปร่าง ดังนั้นเมื่อปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นจะต้องใช้ไอโซไซยาเนตปริมาณมากขึ้น 
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และความร้อนที่
เกิดขึ้นจากการคายพลังงานของการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมมากขึ้นเป็นสาเหตุให้ผิวหน้าของโฟมและเนื้อ
โฟมเกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัสเร็วขึ้น 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Blowing agent ที่ส่งผลต่อ Characteristic time ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kun Hyun Choe และคณะ 
[21] ท าการศึกษาผลของ Blowing agent ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า Characteristic 
time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ Blowing agent 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้โฟมมีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันและปฏิกิริยาการเกิ ดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้น 
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ภาพที่ 4.18 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 05 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 
2.0 pphp และ (e) 2.5 pphp 

จากการทดสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมโดยใช้เทคนิค SEM พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์ได้มีลักษณะเซลล์โฟมเป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกัน
เป็นร่างแห พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก Blowing agent ปริมาณ 0.5 pphp โฟมมีความสามารถ
ในการพองตัวน้อย เซลล์โฟมมีลักษณะเป็นเซลล์ปิดดังแสดงในภาพที่ 4.18 (a) เนื่องจากมีปริมาณ 
Blowinging agent และ ปริมาณ isocyanate น้อยส่งผลให้โฟมมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดเจลและการพองตัวต่ า เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจาก Blowing agent 
ปริมาณ 2.5 pphp มีเซลล์โฟมขนาด 710µm และเกิดการพองตัวได้มากที่สุด เนื่องจากเมื่อปริมาณ 
Blowing agent เพ่ิมขึ้นไอโซไยเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และความร้อนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเกิดการขยายตัวภายในเนื้อ 
โฟมได้มากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มีเซลล์โฟมขนาดใหญ่แต่มีขนาดไม่สม่ าเสมอ [22] 
เนื่องจากในการศึกษาผลของปริมาณ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมใช้ Surfactant ปริมาณ 1.0 pphp ดังนั้นจึงน าสูตรพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก 
Blowing agent ปริมาณ 2.5 pphp ไปท าการศึกษาหาปริมาณ Surfactant ที่เหมาะสมในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมในตอนต่อไป 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Blowing agent ที่ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของ
เซลล์โฟมมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kun Hyun Choe และคณะ [21] พบว่าเมื่อ
ปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีขนาดเซลล์เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณ Blowing agent ส่งผลให้โฟมมีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากขึ้น และมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเกิดการขยายตัวได้มากข้ึนส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ขึ้น 

(a) 

) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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4.2.1.2 ผลของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ของปฏิกิริยาการเกิดพอลิยูรี
เทนโฟม 

การศึกษาผลของปริมาณ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 โดยใช้ 
Surfactant จ าพวก Silicone surfactant ท าหน้าที่ในการเสถียรหยดน้ า และก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างน้ ากับไอโซไซยาเนตไม่ให้เกิดการรวมตัวกัน โดย
ท าการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลง Surfactant 5 ปริมาณคือ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ2.5 pphp โดย
ก าหนดให้ปริมาณ Blowing agent Gelling catalyst และ Isocyanate index มีค่าคงที่ เท่ากับ 
2.5pphp 1.0pphp และ 100 ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Surfactant 

Component 
Formulas 

C56S0.5 C56S1.0 C56S1.5 C56S2.0 C56S2.5 
C.SC56-16 (pphp) 100 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
Gelling catalyst (pphp) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 
Height (cm) 20.0 20.0 20.0 20.5 20.0 
Height after 1 day (cm) 19.0 19.0 19.5 20.0 19.5 
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ภาพที่ 4.19 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยาของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 

จากผลของการศึกษาอิทธิพลของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นเมื่อปริมาณ Surfactant เพ่ิมมากขึ้นท าให้ 
Cream time มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงส่วน Gel time Rise time และ Tack free time ช้าลงดังแสดงใน
ภาพที ่4.19 

Cream time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากในการ
สังเคราะห์นั้นก าหนดให้ Blowing agent มีปริมาณคงที่เท่ากับ 2.5 pphp จึงท าให้ความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ ามีค่าไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้เวลาเริ่มต้นในการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในของผสมท าให้ของผสมมีสีขาวขุ่นหรือสีครีมมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อพิจารณา Gel time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมยาวนานมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณ Surfactant เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ Surfactant ท าให้ Surfactant เข้าไปดูด
ซับบนพื้นผิวของพอลิออล ท าให้ไอโซไซยาเนตเกิดการแพร่เข้าไปท าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันกับพอ
ลิออลได้ยากขึ้น ท าให้การเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล (Geling reaction) หรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิดพันธะยูรีเทน และ
ท าให้น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพ่ิมมากเกิดข้ึนช้าลงจึงส่งผลให้ค่า Gel time ยาวนานมากขึ้น 

เมื่อปริมาณ Surfactant เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ Rise time ยาวนานขึ้น เนื่องจาก Surfactant 
ท าให้ฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความเสถียรช่วยให้โฟมขยายตัวได้ดี โดย Surfactant ท าหน้าที่
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ลดแรงตึงผิวของพอลิยูรีเทนโฟมขณะขยายตัว ท าให้โฟมพองตัวได้มากขึ้นส่งผลให้ค่า Rise time นาน
มากขึ้น  

Tack free time ของการเกิดปฏิกริยาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมยาวนานขึ้นตามการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณ Surfactant เนื่องจาก Surfactant ท าหน้าที่ท าให้ฟองอากาศและเซลล์ของโฟมมีความ
เสถียร นอกจากนั้นยังลดความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจาก Surfactant ท าให้ความเข้มข้น
ของหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีในการเกิดปฏิกิริยาลดต่ าลง และลดความสามารถในการแพร่เข้าท า
ปฏิกิริยาของสารเคมี จึงท าให้ต้องใช้เวลานานในการสังเคราะห์เพ่ือให้โฟมเกิดปฏิกิริยาและคงรูป
อย่างสมบูรณ์ จึงท าให้ Tack free time มีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Surfactant ที่ส่งผลต่อ Characteristic time ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรี เทนโฟมมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ H.Lim และคณะ [23] 
ท าการศึกษาผลของ Silicone surfactant ที่ มี ต่ อการสั ง เคราะห์พอลิ ยู รี เทนโฟม พบว่ า 
Characteristic time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนนานมากขึ้นตามปริมาณ Surfactant เนื่องจาก 
Surfactant ท าหน้าที่ในการลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม และลดความสามารถใน
การแพร่ของสารเคมีผ่านวัตรภาคระหว่างเพ่ือเข้าไปท าปฏิกิริยาจึงท าให้ใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา
ยาวนานมากข้ึน 

 

ภาพที่ 4.20 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียม
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 pphp 
และ (e) 2.5 pphp 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมโดยใช้เทคนิค SEM จากภาพที่ 4.20 พอลิยูรี 
เทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเซลล์โฟมเป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์
เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห เมื่อปริมาณ Surfactant เพ่ิมมากข้ึนท าให้ฟองกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์มีความ
เสถียรมากข้ึน เนื่องจากการลดลงของแรงตึงผิวของพอลิยูรีเทนโฟมขณะขยายตัว ส่งผลให้เกิดการลด
การรวมตัวกันของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มีขนาดเซลล์เล็ก

(a) 

) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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ลง และมีความสม่ าเสมอ โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก Surfactant ปริมาณ 2.0 pphp มี
เซลล์โฟมขนาดเล็ก มีขนาดสม่ าเสมอ และมีความสามารถในการพองตัวสูงสุดดังแสดงในตารางที่ 4.6 
และภาพที 4.20 (d) เมื่อพิจารณา Characteristic time พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก 
Surfactant ปริมาณ 2.0 pphp มีค่า Tack free time มากกว่า 5 นาที จึงน าพอลิยูรีเทนโฟมสูตร
ดังกล่าวไปท าการศึกษาอิทธิพลของ Gelling catalyst ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมในตอนต่อไป
เพ่ือปรับปรุงค่า Tack free time 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Surfactant ที่ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของเซลล์โฟม
มีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yeong-Beom Lee และคณะ [24] ท าการศึกษาอิทธิพล
ของพอลิออลและสารเติมแต่งที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าขนาดเซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม
เล็กลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ Surfactant เนื่องจาก Surfactant ท าหน้าที่ในการลดแรงตึงผิว 
และท าให้ผนังเซลล์ของโฟมมีความเสถียรไม่ท าให้เกิดการรวมตัวกันของเซลล์โฟม ส่งผลให้เซลล์โฟมมี
ขนาดเล็กลง 

4.2.1.3 ผลของ Gelling catalyst ที่มีต่อ Characteristic time ของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิยูรีเทนโฟม 

การศึกษาผลของปริมาณ Gelling catalyst ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 โดยใช้ 
Gelling catalyst ซึ่งประกอบด้วย Triethylenediamine 33 เปอร์เซ็นต์ ใน Dipropyleneglycol 
โดยท าการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Gelling catalyst 5 ปริมาณคือ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 
2.5 pphp โดยก าหนดให้ปริมาณของ Blowing agent Surfactant และ Isocyanate index มี
ปริมาณคงที่เท่ากับ 2.5 pphp 2.0 pphp และ 100 ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Gelling catalyst 

Component 
Formulas 

C56G0.5 C56G1.0 C56G1.5 C56G2.0 C56G2.5 
C.SC56-16 (pphp) 100 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 
Height (cm) 0.0 18.5 19.5 19.0 19.0 
Height after 1 day (cm) 0.0 17.5 19.0 18.5 18.5 
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ภาพที่ 4.21 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 

จากผลของการศึกษาอิทธิพลของ Gelling catalyst ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นเมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิมมากขึ้นท า
ให้ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เร็วขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.21 

Cream time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง เมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจาก Gelling catalyst ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผสม
ระหว่าง Gelling catalyst และ Blowing catalyst ซึ่ งประกอบด้วย Triethylenediamine 33 
เปอร์เซ็นต์ ใน Dipropyleneglyco ท าหน้าที่เพ่ิมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้สารผสมเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีครีมเนื่องจากการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อพิจารณา Gel time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนพบว่าเร็วมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณ Gelling catalyst เนื่องจาก Gelling catalyst ที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาการเกิดเจลนั้น
ประกอบด้วยสาร 2 ชนิด คือ Triethylenediamine 33 เปอร์เซ็นต์ ใน Dipropyleneglycol สาร
เหล่านี้เมื่อท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตจะเกิดพันธะยูรีเทนและยูเรียในโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม 
ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ Gel time เร็วมากขึ้น 

เมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ Rise time เร็วมากขึ้นลง เนื่องจาก 
Gelling catalyst เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผสมระหว่าง Gelling catalyst และ Blowing catalyst เมื่อ
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเพ่ิมมากขึ้นท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพองตัวเพ่ิมมากขึ้นในท านอง
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เดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล ส่งผลให้ความหนืดของระบบมีค่า
เพ่ิมมากขึ้นพร้อมกับการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้โฟมมีความสามารถในการพองตัวและเข้า
สู่จุดสมดุลเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่า Rise time ลดต่ าลง 

พิจารณาการเพ่ิมขึ้นของ Gelling catalyst ส่งผลท าให้ Tack free time มีค่าเร็วมากขึ้น 
เนื่องจาก หมู่-NCO ของไอโซไซยาเนตจะเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –NH2 ของ Triethylenediamine 
และหมู่ –OH ของ Dipropyleneglycol ก่อให้เกิดพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนภายในโครงสร้างของ
พอลิยูรีเทนโฟม ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันและคงรูปที่รวดเร็วส่งผลให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมไม่เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัสเร็วขึ้น ท าให้ Tack free time มีค่าเร็วมากขึ้น 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Gelling catalyst ที่ส่งผลต่อ Characteristic time ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yeong-Beom Lee และ
คณะ [24] ท าการศึกษาผลของพอลิออลและสารเติมแต่งที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่มีต่อ
สมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าเมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ Characteristic 
time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free 
time เร็วมากขึ้น เนื่องจาก Gelling Catalyst ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมประกอบด้วย 
Triethylenediamine และ Dipolyleneglycol ซึ่งสามารถท าปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตก่อให้เกิด
พันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นภายในสายโซโมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟม ท าให้อัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันและปฏิกิริยาการพองตัวมีค่ามากข้ึน 

 

 

ภาพที่ 4.22 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 (a) 1.0 pphp (b) 1.5 pphp (c) 2.0 pphp และ (e) 
2.5 pphp 

 

 

(a) 

) 

(b) 

(c) (d) 
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จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมโดยใช้เทคนิค SEM จากภาพที่ 4.22 พอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเซลล์โฟมเป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์
เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห เมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิมมากขึ้นนั้นท าให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง 
[22] เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเร็วมากขึ้นส่งผลให้ความหนืดของระบบเพ่ิมขึ้น ท า
ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นสามารถขยายตัวได้น้อยลง เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จาก Gelling catalyst ปริมาณ 0.5 pphp พบว่าโฟมเกิดการยุบขณะโฟมพองตัวเนื่องจาก
ความหนืดของระบบมีค่าน้อยท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการรวมตัวกัน เกิดจากอัตราเร็วใน
การเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมากกว่าอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้โฟมมี
โครงสร้างเซลล์ไม่แข็งแรงจึงก่อให้เกิดการยุบตัว เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก 
Gelling catalyst ปริมาณ 1.5 pphp ดังแสดงในรูปที่ 4.54(b) พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี
ขนาดสม่ าเสมอ มีผนังเซลล์หนา และความสามารถในการพองตัวสูงสุด จึงน าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จาก Gelling catalyst ปริมาณ 1.5 pphp มาท าการศึกษาอิทธิพลของไอโซไซยานเนตใน
ตอนต่อไป 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Blowing agent ที่ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของ
เซลล์โฟมพบว่ามีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saowaroj และคณะ [25] ท าการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมจากน้ ามันปาล์ม พบว่าเมื่อปริมาณ Gelling catalyst ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอยูรีเท
นโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีขนาดเซลล์เล็กลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ Gelling 
catalyst ท าให้ความหนืดของระบบในการผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี
ความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลงส่งผลให้พอลิยูรีเทมโฟมมีขนาดเซลล์ที่ลดลงและมีเซลล์ปิดเพ่ิม
มากขึ้น 

4.2.1.4 ผลของ Isocyanate index ที่มีต่อ Characteristic time ของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิยูรีเทนโฟม 

การศึ กษาผลของปริ ม าณ Isocyanate index ที่ มี ต่ อ  Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น โดยใช้ Poly Methylene diisocyanate 
(pMDI) ซึ่งมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 2.7 โดยค่า Isocyanate index คือความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
โดยโมลระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตที่เข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิออลและน้ า โดย
ท าการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Isocyanate index 5 ปริมาณคือ 90 95 100 105 และ
110 โดยก าหนดให้ปริมาณของ Blowing agent Surfactant และ Gelling catalyst มีค่าคงที่เท่ากับ 
2.5 pphp 2.0 pphp และ 1.5 pphp ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ isocyanate index 

Component 
Formulars 

C56I90 C56I95 C56I100 C56I105 C56I110 
C.SC56-16 (pphp) 100 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0629 0.0665 0.0699 0.0735 0.0770 
Height (cm) 19.5 18.8 19.0 19.0 19.0 
Height after 1 day (cm) 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 

 

ภาพที่ 4.23 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16  

จากผลของการศึกษาอิทธิพลของ Isocyanate index ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่นเมื่อปริมาณ Isocyanate เพ่ิมมากขึ้นท าให้ 
Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เร็วขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.23 

Cream time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อปริมาณไอโซไซยาเนตเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เร็ว
มากขึ้น ท าให้ของผสมเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นหรือสีครีมอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก  Cream time 
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ขึ้นอยู่กับความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า และไอโซไซยาเนตกับพอลิ
ออล 

เมื่อพิจารณา Gel time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเร็วมากขึ้นตามการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณ isocyanate index เนื่องจากเมื่อปริมาณ Isocyanate index ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีจ านวนโมลของ –NCO ที่เข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของพอลิออลเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนโมลของ –NCO นั้นท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น
ระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของพอลิออลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้น้ าหนักโมเกกุล
ของพอลิยูรีเทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ Gel time เร็วมากขึ้น 

เมื่อปริมาณ Isocyanate index เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ Rise time เร็วมากขึ้น เนื่องจากการ
เมื่อปริมาณ Isocyanate index เพ่ิมมากขึ้นในการสังเคราะนั้นท าให้มีจ านวนโมงของ –NCO ที่เข้า
ท าปฏิกิริยากับ –OH เพ่ิมมากข้ึน ในช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา –NCO จะเข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของ
น้ าซึ่งท าหน้าที่เป็น Blowing agent ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพ่ิมขึ้นจอง –NCO 
นั้นท าให้ –NCO เข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผลให้ความหนืดของระบบมีค่า
เพ่ิมมากข้ึน เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดข้ึนจึงท าให้โฟมมีความสามารถในการขยาดตัวได้มากและ
รวดเร็วขึ้นส่งผลให้ค่า Rise time ลดต่ าลง 

Tack free time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเร็วมากยิ่งขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ 
Isocyanate index เนื่องจากไอโซไซยาเนตที่เติมลงไปนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้งพอลิออลและน้ า 
โดยในจุดเริ่มต้นของการเกิดปฏิกิริยาไอโซไซยาเนตจะเข้าท าปฏิกิริยากับน้ า เนื่องจากความว่องไวใน
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ ามีมากกกว่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซ
ไซยาเนตกับพอลิออล หลังจากโฟมเกิดการฟูตัวไอโซไซยาเนตที่เหลือจากการท าปฏิกิริยาจะเข้าท า
ปฏิกิริยากับพอลิออลก่อให้เกิดสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเกิดขึ้นท าให้โฟมเกิดการคงรูปและไม่
เกาะติดกับวัสดุที่มาสัมผัสเร็วขึ้น โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจาก Isocyanate index 110 มี 
Characteristic time ทีเ่ร็วที่สุด 
 จากผลการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ isocyanate index ที่ส่งผลต่อ Characteristic time 
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ho Lim และคณะ [23] 
ท าการศึกษาผลของ Isocyanate index ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรี เทนโฟมพบว่า เมื่อปริมาณ 
Isocyanate index เพ่ิมมากขึ้นนั้น Characteristic time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเร็วมาก
ขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณไอโซไยยาเนต ท าให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซ
ชัน และปฏิกิริยาการพองตัวเพิ่มมมากขึ้น 
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ภาพที่ 4.24 ผลของปริมาณ Isocyanate index ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 (a) 90 (b) 95 (c) 100 (d) 105 และ (e) 110 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมโดยใช้เทคนิค SEM จากภาพที่ 4.24 พบว่าเมื่อ
ปริมาณ Isocyanate index เพ่ิมมากขึ้นท าให้จ านวนโมลของ –NCO ที่เข้าท าปฏิกิริยากับ –OH เพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวและปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันสูงขึ้นตามปริมาณ 
Isocyanate index การเพ่ิมขึ้นของปริมาณ Isocyanate index จาก 90 ถึง 110 ท าให้เซลล์โฟมมี
ขนาดเล็กลง เนื่องจากเกิดการเติบโตและการรวมตัวกันของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยากขึ้นท าให้
เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลงจากการเพ่ิมขึ้นของความหนืดของระบบอย่างรวดเร็วจากการเกิดปฏิกิริยาพอ
ลิเมอร์ไรเซชันระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก Isocyanate 
index ปริมาณ 110 มีเซลล์โฟมขนาดเล็กไม่สม่ าเสมอ และผนังของเซลล์บาง เมื่อเปรียบกับพอลิยูรี
เทนโฟมที่สังเคราะห์จาก isocyanate index เท่ากับ 100 ซึ่งมี Characteristic time ลักษณะ
โครงสร้างของเซลล์และขนาดของเซลล์ที่สม่ าเสมอ ดังแสดงในภาพที่ 4.24(c)  

จากผลการทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sung Hee Kim และคณะ [26] 
ท าการศึกษาอิทธิพลของ Isocyanate index ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์ได้นั้นมีลักษณะโครงสร้างเซลล์เป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม เมื่อปริมาณไอโซไซ
ยาเนตมีค่าเพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีขนาดเซลล์เล็กลง เนื่องจากเมื่อปริมาณ Isocyanate 
index เพ่ิมมากข้ึนท าให้การเติบโตและการรวมตัวกันของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยากขึ้นจึงท าให้
เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลงตามปริมาณ Isocyanate index 

จากการศึกษาผลของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่มีต่อ 
Characteristic time และ ลักษณะโครงสร้างของเซลล์โฟมจากพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 สามารถสรุปสูตรที่
เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลปิโตรเคมีดังแสดงในตารางที่ เพ่ือศึกษา
สมบัติเชิงกล สมบัติเขิงกลพลวัตร สมบัติทางกายภาพ ความสามารถในการคืนตัว และการสลายตัว
ทางความร้อนในตอนท่ี 2.2 

(a) 

) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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ตารางที่ 4.9 สูตรที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

Component 
Formulations 

JH330 JH3050D JH3600 C.SA34-05 C.SC56-16 
Polyol (pphp) 100 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0700 0.0700 0.0608 0.0629 0.0699 

 

ตอนที่ 2.2 ศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี  
พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้ าหนักเบาสามารถสังเคราะห์จากการท าปฏิกิริยาพอลิ

เมอร์ไรเซชันระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับ หมู่ –OH ของพอลิออลท าให้เกิดพันธะยูรีเทน
ขึ้นภายในสายโซ่โมเลกุล ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพอลิออลถือว่าเป็นสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์เนื่องจากมีปริมาณมากสุดรองลงมาคือไอโซไซยาเนต ดังนั้นสมบัติ
ทางเคมีของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล ค่าไฮดรอกซิล และฟังก์ชันแนลลิตี จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญหลักที่ควบคุมสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม ซึ่งได้ท าการศึกษาในตอนที่ 1 ของงานวิจัย 
 พอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมในงานวิจัยนี้เป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลที่
สังเคราะห์มาจากสารตั้งต้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีฟังชันแนลลิตีเท่ากับ 3 ดังแสดงในตารางที่ 
4.10 และ ไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการท าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันกับพอลิออล และท าปฏิกิริยากับน้ า
ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลให้พอลิยูรีเทนมีลักษณะเป็นรูพรุนคือ Poly Methylene 
diisocyanate (pMDI) ซึ่งมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 2.7 ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้
จัดเป็นเทอร์โมเซตพอลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน ยูเรีย allophanate และ biuret linkage 
ท าหน้าที่เป็น Hard segment ส าหรับ Soft segment มาจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์พอลิ
ออล โดยจ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment จะเป็นตัวก าหนดสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนโฟมซึ่งจะท าการศึกษาในตอนที่ 2.2 ของงานวิจัย 

4.2.2 ศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
 จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมในตอนที่ 2.1 เพ่ือหาสูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมเพ่ือศึกษาอิทธิพลของชนิดของพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม โดยพอลิ
ออลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ JH3050D JH3600 C.SA34-05 และC.SC56-16 ซึ่งเป็นพอลิอีเทอร์พอลิ
ออลที่มีสมบัติทางเคมีแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4.10  
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ตารางที่ 4.10 สมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

Chemical 
OH number 
(mg KOH/g) 

Functionality 
Viscosity 
(mPa.s) 

Mn 

JH 3050D (Polyol) 56 3 400-600 4,064 
JH 3600 (Polyol) 28 3 900-1,500 8,414 
C.SA34-05 (Polyol) 34 3 810 7,117 
C.SC56-16 (Polyol) 56 3 570 4,181 
Polymeric MDI - 2.7 - - 

 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีเพ่ือศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเท
นโฟมจะก าหนดให้ Gelling catalyst ซึ่งท าหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชัน มีปริมาณคงที่เท่ากับ 1.5 pphp ก าหนดให้น้ าซึ่งท าหน้าเป็น Blowing agent มีปริมาณ
คงที่เท่ากับ 2.5 pphp และก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 
หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวให้มีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตร
เคมีแสดงในตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Component 
Formulations 

JH3050D JH3600 C.SA34-05 C.SC56-16 
Polyol 100 100 100 100 
Surfactant (pphp) 2 1.5 1.5 2 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0700 0.0608 0.0629 0.0699 

 

4.2.2.1 Characteristic time ของปฏิกิริยาการเกิดพอลิยูรีเทนโฟม 
การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ

ท า Cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.25 
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ภาพที่ 4.25 Characteristic time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีจะมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 
ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และ
ปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing reaction) โดยปัจจัยหลักท่ีควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ 
สมบัติและโครงสร้างทางเคมีของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮ
ดรอกซิล เป็นต้น  

พิจารณาจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมความหนืดของพอลิออลเป็นปัจจัยหลัก
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า เมื่อพิจารณาความหนืดของพอลิ
ออล พบว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีความหนืดมากที่สุดรองลงมาคือ C.SA34-05 JH3050D 
และ C.SC56-16 ตามล าดับ จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3600 มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตที่น้อยกว่าพอลิออลชนิดอ่ืน ส่งผลให้ไอโซ
ไซยาเนตเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าก่อให้เกิดเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้มี Cream 
time เร็วที่สุด ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ 
C.SC56-16 มีค่า Cream time เท่ากันเนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมีทั้งสองชนิดนั้นมีค่าไฮดรอก
ซิล ความหนืดและน้ าหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน จึงมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเท่ากัน จึงสามารถ
สรุปได้ว่า พอลิออลที่มีความหนืดมาก และค่าไฮดรอกซิลน้อยจะมคี่า Cream time รวดเร็ว 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิยูรีเทน การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถติดตามได้จาก Gel time โดย Gel time นั้นจะถูกควบคุมด้วย
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สมบัติของพอลิออลได้แก่ ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น เมื่อพิจารณาค่าไฮดรอกซิลของพอลิ
ออล พบว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีค่าไฮดรอกซิลมากแต่มีความหนืด
น้อยรองลงมาคือ C.SA34-05 และ JH3600 ตามล าดับ ท าให้พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D มี
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับไอโซไซเนตได้รวดเร็วมากที่สุด ท าให้ระบบมีความหนืด เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิยูรีเทนจึงมี Cream time รวดเร็วกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 ซึ่งมีค่าไฮดรอกซิลต่ า  

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของระบบการ
เตรียมโฟมที่ใช้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3600 มีค่ามากที่สุดหรือกล่าวได้ว่าโฟม
สูตรดังกล่าวมีเวลาในการฟูตัวยาวนานที่สุด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า Rise time คือเวลาตั้งแต่เริ่มผสม
จนถึงเวลาที่โฟมขยายตัวสูงที่สุด หรือ หยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดในการเกิดปฏิกิริยาพองตัว 
หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฮดรอกซิลของ JH3600 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH3050D และ C.SA34-05 เป็นเหตุให้ JH3600 มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับไอ
โซไซยาเนตน้อยกว่าพอลิออลชนิดอ่ืน เมื่อพิจารณาความหนืดยังพบอีกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3600 มีความหนืดค่อนข้างสูง ท าให้หมู่ –OH ของพอลิออลเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –NCO ได้ยาก 
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลจึงช้ากว่าพอลิออลตัวอ่ืนที่ใช้ในการทดลองนี้ ส าหรับพอลิออล
ที่มีน้ าหนักโมเลกุน้อยจะมีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลที่รวดเร็วท าให้โฟมเกิดการพองตัว
และคงรูปร่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้ Rise time มีค่าน้อย เช่น พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ค่าไฮดรอกซิลของพอลิออล หากพิจารณา
พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีค่าไฮดรอกซิลน้อยและน้ าหนักโมเลกุลมาก ท าให้หมู่ –OH ของพอ
ลิออลเข้าท าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันกับหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตยากเนื่องจากมีความหนืดสูง 
ส่งผลให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้า พอลิยูรีเทนโฟมจึงใช้เวลานานในการคงรูป
เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ซ่ึงมีค่าไฮดรอกซิลมากและความหนืดน้อย 

จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับ ค่าไฮดรอกซิล ความหนืด และน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนของพอลิออล เช่นเดียวกับท่ี 
Ho Lim และคณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรี
เทนโฟม จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า พอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมาก ขณะท าปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิ
ยูรีเทนโฟมจะมีค่า Cream time ยาวนาน แต่ค่ามี Gel time Rise time และ Tack free รวดเร็ว 
เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึงการมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผล
ให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว 

หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จึงท าการทดลองต่อไปด้วยการเตรียมโฟมเทลงแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คงสัดส่วนการ
ผสมคงที่ตามตารางที่ 4.11 เวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time ส าหรับเวลาที่
น าโฟมออกจากแม่พิมพ์นั้นพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร จากนั้นนวดโฟมเพ่ือ
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ระเบิดเซลล์โฟมที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการการหดตัว หลังจากทิ้งให้โฟมเกิดการคงรูปเป็นเวลา 24 
ชั่วโมงน าโฟมท่ีสังเคราะห์ได้ไปตัดเป็นชิ้นงานตามมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาสมบัติต่อไป  

4.2.2.2 ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของPolyurethane ด้วย FTIR 
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ภาพที่ 4.26 FTIR เสปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟม 
(a) FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
(b) FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในช่วงเลขคลื่น 1,570 – 1,750 cm-1 

ตารางที่ 4.12 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Formulations 
Wavenumber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(urethane) 

-C=O 
(urea) 

-C-O-C- 
(ether) 

JH3050D 3,267 2,974 , 2,868 1,720 1,655 1,062 
JH3600 3,296 2,970 , 2,864 1,716 1,664 1,070 
C.SA34-05 3,263 2,970 , 2,864 1,716 1,660 1,099 
C.SC56-16 3,281 2,962 , 2,852 1,720 1,655 1,097 

เมื่อน าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมีชนิดต่างๆมาท าการศึกษา
ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลจากการทดสอบและเลขคลื่นที่
ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีแสดงในภาพที่ 4.26 และตารางที่ 
4.12 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนแสดงในภาพที่ 4.26 (a) พบว่า FTRI สเปคตรัมของพอลิ
ยูรีเทนโฟมทั้งหมดนั้นมีแถบสเปคตรัมที่คล้ายคลึงกันหมดทุกสูตร โดยมีเลขคลื่นที่ส าคัญดังนี้ แถป
สเปคตรัมที่ 3,200 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่ –NH ของพันธะยูรีเทนซึ่งเกิดจากการท า
ปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –OH ของพอลิออลและหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต แถบสเปกตรัมที่ 2,970 
cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่เมทิล (-CH3) แถบสเปกตรัมที่เลขคลื่น 2,950-2,850 cm-1 และ 
1,475-1,450 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –CH2- ในสารประกอบอะ
ลิฟาติกตามล าดับ แถบสเปกตรัมท่ี 1,062-1,099cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของอีเทอร์ C-O-C โดย
พันธะอีเทอร์ซึ่งมาจากโครงสร้างหลักของพอลิออลจากปิโตรเคมีท าหน้าที่เป็น Soft segment ให้แก่
พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่นสูง [27] 

จากการศึกษา FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในภาพที่ 4.26 (b) พบว่า แถบสเปคตรัมที่ 
1,720 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูรีเทนจากการท าปฏิกริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล และแถบสเปคตรัมที่ 1,650 – 1,660 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืด
ของของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูเรียจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า จาก 
FTIR สเปคตรัมในภาพที่ 4.61(b) แสดงการเลื่อนต าแหน่งของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของพันธะยู
รีเทน และพันธะยูเรียไปยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ ากว่าเนื่องจากการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่
โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH330 และ 
C.SC56-16 ทีม่ีค่าไฮดรอกซิลมาก มีการเลื่อนต าแหน่งของแถบเสปคตรัมมากที่สุดเป็นสาเหตุจากโฟม
สูตรดังกล่าวมี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูรีเรีย และยูรีเทนจ านวนมาก ส่งผลให้พอลิยูรี
เทนโฟมมีสมบัติเชิงกลที่ดี  
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จากผลการทดลองในงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ  Zhiyuan Lan และคณะ [17] ซึ่ง
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากการสังเคราะห์พอลิยู
รีเทนโฟมจากพอลิออล และตัวเชื่อมขวางชนิดต่างๆ พบว่าพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มี
ค่าไฮดรอกสูง หรือพอลิยูรีเทนโฟมสังเคราะห์โดยใช้ตัวเชื่อมขวางที่มีหมูเอมีน ท าให้พอลิยูรีเทนที่
สังเคราะห์ได้มีพันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุล
แบบพันธะไฮโดรเจนสูง สังเกตุจาก FTIR เกิดการเลื่อนต าแหน่งสเปคตรัมของหมู่ –C=O ไปยัง
ต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ า 
4.2.2.3 ผลการศึกษาลักษณะรูปร่างและขนาดของเซลล์โฟม 

4.2.2.3.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 

  

  

ภาพที่ 4.27 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี  
(a) JH3050D (b) JH3600 (c) C.SA34-05 และ (d) C.SC56-16 

หลังจากผสมสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม เมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครีมจึงเทส่วนผสมดังกล่าวลงในแม่พิมพ์ จากนั้นปล่อยให้โฟมที่ฟูตัวอย่างสมบูรณ์
และผ่านการอบเป็นเวลา 5 นาที จะถูกนวดเพ่ือระเบิดเซลล์เพ่ือเปลี่ยนจากเซลล์ปิดเป็นเซลล์เปิด 
เพ่ือป้องกันการหดตัวของโฟม จากนั้นโฟมจะถูกบ่มในตู้อบขนาดใหญ่อุณหภูมิสูง 60oC เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง โฟมที่ได้จึงพร้อมที่จะน ามาศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM จากผลการทดสอบในภาพที่ 
4.27 จะเห็นลักษณะเซลล์โฟมที่เป็นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีลักษณะ
เซลล์โฟมเป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแหและเซลล์โฟ
มส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้ากว่าปฏิกิริยาการ
พองตัวขณะท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้เยื่อบุผนังเซลล์เกิดการแตกออก ลักษณะเซลล์
โฟมเช่นนี้เมื่อให้แรงกดอัดลงบนโฟมอากาศภายในสามารถเกิดการไหลออก เมื่อปล่อยแรงกดอัด
อากาศจะสามารถไหลเข้าภายในเซลล์โฟมได้อย่างอิสระ 

(a) 

) 

(b) 

(c) (d) 
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4.2.2.3.2 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์ 
การกระจายตัวของขนาดเซลล์ศึกษาจากเซลล์โฟมจ านวน 100 – 150 เซลล์ จากภาพที่ได้

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม Imagej เพ่ือวัดขนาดของเซลล์
โฟม โดยผลจากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดเซลล์แสดงในภาพที่ 4.28 ส่วนขนาดเซลล์โฟม
เฉลี่ยน าเสนอในตารางที่ 4.13 

 

ภาพที่ 4.28 การกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี (a) JH3050D 
(b) JH3600 (c) C.SA34-05 และ (d) C.SA56-16 

ตารางที่ 4.13 ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Cell size 
Foam formulations 

JH3050D JH3600 C.SA34-05 C.SC56-16 

Average (µm) 777.41 651.71 674.56 824.17 

STD 183.03 194.93 247.06 213.17 

 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมนั้นมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัว ซึ่งถูกควบคุมโดยสมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และค่าไฮดรอกซิล จากการทดลองพบว่า 
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พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 มีการกระจายตัวของขนาดเซลล์
กว้าง แต่มีเซลล์ขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับ JH3050D และ C.SC56-16 จากผลการทดลอง
สามารถสรุปได้ว่าปัจจับหลักที่มีผลต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์คือ ความหนืดของพอ
ลิออล พบว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีความหนืดมากจะมีเซลล์โฟมขนาดเล็ก เนื่องจากขณะ
ท าการเตรียมโฟมความหนืดของระบบมีความเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซ
ชัน ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาการพองตัวขยายตัวได้น้อย  และมีการ
กระจายตัวของขนาดเซลลกว้าง เช่น โฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 ส าหรับอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์ก็คือ ค่าไฮดรอกซิล พบว่าโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมีอัตราการเกิดปฏิกิริยารวดเร็วส่งผลให้มีการกระจาย
ตัวของขนาดเซลล์โฟมแคบ เช่นโฟมที่เตรียมจากพอลิอลล JH3050D และ C.SC56-16 จากผลการ
ทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruijun Gu และคณะ [16] ท าการศึกษาการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลแตกต่างกัน พบว่าโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลน้อยมีการกระจายตัวของขนาดเซลล์ที่
กว้าง เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่ช้ากว่าการเกิดปฏิกิริยาการพองตัว 

4.2.2.4 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 
สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมส่วนใหญ่ได้แก่ ความต้านทานต่อการกดอัด ความต้านทาน

ต่อการดึงยืด และความสามารถในการคืนตัวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นปรากฏ โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3564-11 TestA ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.29 

 

ภาพที่ 4.29 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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จากการทดสอบความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าความหนาแน่นปรากฏของ
พอลิยูรีเทนโฟมทั้งหมดมีค่าใกล้เคียงกัน เป็นสาเหตุมาจากการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมในงานวิจัยนี้ได้
ก าหนดให้น้ าซึ่งท าหน้าที่เป็น Blowing agent มีปริมาณเท่ากันทุกสูตร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า
ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างและขนาดของเซลล์โฟม จากการทดลอง
พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3600 มีความหนาแน่นมากที่สุด โฟมที่สังเคราะห์
ได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็กเกิดข้ึนจากการที่พอลิออลดังกล่าวมีความหนืดสูงท าให้หยดน้ าที่กระจายตัวอยู่
ในพอลิออลเกิดรวมตัวกันน้อย ท าให้ฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก เมื่อ
เปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล C.SC56-16 ซึ่งมีความหนืดต่ าท าให้หยดน้ า
เกิดการรวมตัวกันได้ง่าย ส่งผลให้ฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เป็นสาเหตุให้โฟม
สูตรดังกล่าวมีความหนาแน่นปรากฏน้อยที่สุด จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ruijun Gu และคณะ [16] ท าการศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลแตกต่างกัน พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองที่มีความหนืดมาก โฟมที่สังเคราะห์ได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็กและการกระจายตัวของ
ขนาดเซลล์กว้างส่งผลให้โฟมมีความหนาแน่นน้อย 

4.2.2.5 ศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
 พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุรูพรุนน้ าหนักเบาที่ถูกน าไปใช้งานหลากหลายรูปแบบเช่น วัสดุกัน
กระแทก เบาะรถ ที่นอน หมอน เป็นต้น ดังนั้นสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมจึงเป็นสมบัติเบื้องต้น
ที่ส าคัญที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดประเภทการใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบสมบัติเชิงกล
ที่ส าคัญได้แก่ สมบัติการดึงยืด และสมบัติการกดอัดเป็นต้น 

4.2.2.5.1 สมบัติการดึงยืด (Tensile properties) 
การศึกษาสมบัติดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 

Test E โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min ผลจากการทดสอบได้แก่ Tensile trength 
Tensile modulus และ Elongation at break แสดงในภาพที่ 4.30 – 4.34 
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ภาพที่ 4.30 พฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

 

ภาพที่ 4.31 แบบจ าลองพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 
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 จากการทดสอบการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มี
พฤติกรรมการดึงยืดแบบอิลาสติก (Elastic deformation) โดยความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิม
มากขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมี
ลักษณะเซลล์โฟมเป็นรูปทรงกลม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห และเซลล์โฟมส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นเซลล์เปิด เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมถูก
ดึงยืดมากกว่าขีดจ ากัดของการดึงยืดหรือมากกว่าความต้านทานต่อการดึงยืดท าให้ผนังเซลล์โฟมถูก
ท าลายจากนั้นพอลิยูรีเทนโฟมจะเกิดการสูญเสียรูปร่าง และเกิดการคืนตัวของชิ้นงานหลังการฉีกขาด 
โดยพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและการความเครียดของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถบ่ง
บอกความสามารถในการดูดซับพลังงานก่อนพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการสูญเสียรูปร่างซึ่งแสดงใน
แบบจ าลองพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่ 4.31 
 จากการพิจารณาพ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมการดึงยืด ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการ
ดูดซับพลังงานก่อนการเสียรูป โดยความสามารถในการดูดซับพลังงานของโฟมขึ้นอยู่กับปริมาณ 
Hard segment ของโฟมซึ่งประกอบด้วย พันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุล
จากการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D มีค่ามากที่สุดรองลงมาคือ 
C.SC56-16 C.SA34-05 และ JH3600 ตามล าดับ เนื่องจากพอลิออล JH3050D มีค่าไฮดรอกซิลสูง 
จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้ประกอบด้วยพันธะยูรีเทนปริมาณมาก สายโซ่โมเลกุลของพอลิ
ยูรีเทนจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนสูงซึ่งท าหน้าที่เป็น Hard 
segment ในโฟมช่วยในการดูดซับและกระจายแรงดึงยืด  

 
ภาพที่ 4.32 มอดูลัสดึงยืดและมอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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 จากการศึกษาสมบัติการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมอดูลัสดึงยืดของ
พอลิยูรีเทนโฟมคือ จ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment พิจารณาอิทธิพล
เนื่องจาก Soft segment พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D มีมอดูลัสดึงยืด
มากที่สุด เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Soft segment สั้นท าให้สายโซ่โมเลกุของพอลิยูรีเท
นโฟมมีความยืดหยุ่นน้อย พอลิออลที่มีน้ าหนักโมลกุลน้อยและค่าไฮดรอกซิลมากท าให้สายโซ่โมเลกุล
มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นจ านวนมากส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีอัตรกิริยาแบบพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
สายโซ่โมเลกุลจ านวนมาก ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง
ได้แก่ พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 พอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้มี Soft segment 
ยาว และมีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นน้อย จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างต่ า เมื่อพิจารณามอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิ
โตรเคมี พบว่าความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีไม่ส่งผลต่อ
มอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruijun Gu 
และคณะ [16] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลแตก
ต่างกัน พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลมาก และมีน้ าหนัก
โมเลกุลน้อย โฟมที่สังเคราะห์ได้ มีพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้ โฟมมี
มอดูลัสดึงยืดสูง  

 

ภาพที่ 4.33 ความต้านทานต่อการดึงยืดและความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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 เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งโฟมเกิดการ
ฉีกขาดหรือเสียรูปร่าง ซึ่งค่าความเค้นสูงสุดนั้นคือความต้านทานต่อการดึงยืด โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้านทานต่อการดึงยืดคือ ความยาวของ Soft segment และ ปริมาณ Hard segment พอลิ
ยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3600 มีความต้านทานต่อการดึงยืดน้อยที่สุด เนื่องจากมี
น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยสูงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่
โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ยาวกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีชนิดอ่ืน ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความ
ต้านทานต่อการดึงยืดต่ าที่สุด ส าหรับพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลน้อยเช่น JH3050D และ C.SC56-
16 เมื่อน ามาสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม โฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี soft segment สั้น และมีจ านวน
พันธะยูรีเทนมากท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลสูง ส่งผลให้พอลียูรีเท
นโฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดมาก เมื่อพิจารณาความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรี
เทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี ปรากฏว่าความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะหไ์ด้ไม่ส่งผลต่อความต้านทานต่อการดึงยืด จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Mark F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพล
ต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าโฟมที่สังเคราะห์
ด้วยพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลสูง มี Hard segment เกิดขึ้นจ านวนมาก และมี 
Soft segment สั้นส่งผลให้โฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดสูง  

 

ภาพที่ 4.34 การยืดตัว ณ จุดขาดและกรยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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 การยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟมบ่งบอกถึงความสามารถในการยืดตัวของพอลิยูรีเท
นโฟมขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิยูรีเทน ความยาวของ Soft 
segment และ Hard segment เป็นต้น พอลิออลจากปิโตรเคมีทั้ง 4 ชนิดเป็นพอลิอีเทอร์พอลิออลมี
ฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 3 แต่มนี้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนแตกต่างกัน พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีระยะยืดตัว ณ จุดขาดสูงสุดเนื่องจากพอลิออลดังกล่าวมี
น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนมากท่ีสุด สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนประกอบด้วย Soft segment 
ยาวส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมสูตรดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูงท าให้โฟมสามารถยืดตัวได้มากที่สุด 
ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D และ C.SA34-05 พอลิออลทั้ง 2 ชนิดมี
น้ าหนักโมกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนเท่ากับ 4,064 และ 4,181 ดัลตัน พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลทั้ง 2 ชนิดมี Soft segment สั้น และมีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นจ านวนมาก จึงมีแรงยืดเนี่ยวระหว่าง
สายโซ่โมเลกุลสูง ท าให้พอลิยูรีเทนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างยากส่งผลให้พอลิยูรีเทนสูตรดังกล่าวมี
ความสามารถในการยืดตัวน้อย เมื่อพิจารณาการยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมปรากฏ
ว่าความหนาแน่นของพอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการยืดตัวของโฟม จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mark F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าปริมาณ Hard segment ของพอลิยู
รีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง โฟมทีสังเคราะห์ได้จึงมีความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างยากข้ึนส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความสามารถในการยืดตัวน้อยลง  

4.2.2.5.2 สมบัติการกดอัด (Compressive properties) 

 

ภาพที่ 4.35 พฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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ภาพที่ 4.36 แบบจ าลองพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 

พฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีแสดงในรูปที่ 
4.36 พฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมในช่วงแรกจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิเมอร์ จากนั้นความเค้นกดอัดมีเพ่ิมขึ้นตามระยะที่กดอัดด้วยอัตราการ
เพ่ิมขึ้นน้อยกว่าช่วงแรกที่รับแรงแสดงถึงลักษณะการแตกแบบเปราะซึ่งเกิดจากการแตกออกของเยื่อ
หุ้มเซลล์ของโฟมที่มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด เมื่อเซลล์โฟมแตกออกจนกระทั่งพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการ
ยุบตัวเป็นระยะครึ่งหนึ่งของความสูงเริ่มต้นของการกดอัดจะท าให้ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม
เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากอากาศที่อยู่ภายในโฟมเกิดการเคลื่อนที่ออกจากเซลล์โฟมจากนั้นผนังเซลล์โฟม
เกิดการเคลื่อนที่แนบชิดติดกันมากขึ้น โฟมจึงมีสมบัติคล้ายของแข็งเพ่ิมมากขึ้นท าให้ความเค้นกดอัด
ของโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับความสามารถในการดูดซับพลังงานกดอัดสามารถพิจารณาได้จาก
พ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมกดอัด [29] 

จากพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1. พอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนน้อยได้แก่ JH3050D และ 
C.SC56-16 พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มี Soft segment สั้นในสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน 
และมีพันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวน ท าให้โฟมสูตรดังกล่าวมีมอดูลัสกดอัดที่สูง และปรากฏ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดแบบ Liner elasticity ที่ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 2 
คือ กลุ่มที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนมากได้แก่ JH3600 และ 
C.SA34-05 ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้จะมี Soft segment ยาว มีพันธะยูรีเทนและพันธะ
ยูเรียเกิดข้ึนน้อย ท าให้โฟมสูตรดังกล่าวมีค่ามอดูลัสกดอัดน้อย 
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ภาพที่ 4.37 มอดูลัสกดอัดและมอดูลัสกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจา
กปิโตรเคมี 

 จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิยูรีเทนโฟม สามารถค านวณได้จากความชันในช่วงเริ่มต้นของกราฟแสดง
พฤติกรรมการกดอัด จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออล JH3050D มีค่ามากท่ีสุด เนื่องจากพอลิออลดังกล่าวมีค่าไฮดรอกซิลมากท่ีสุดโฟมที่เตรียมได้จึงมี
ความหนาแน่นมาก และมี Soft segment สั้นจึงท าให้โฟมมีความยืดหยุ่นต่ า ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 มีมอดูลัสกดอัดต่ า เนื่องจากพอลิออลทั้ง 2 ชนิด
มีค่าไฮดรอกซิลน้อย จึงมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้ากว่าปฏิกิริยาการพองตัว
ท าให้เซลล์โฟมส่วนใหญ่เป็นเซลล์เปิด และพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Soft segment ยาวจึงท า
ให้โฟมมีความยืดหยุ่นที่สูง ส่งผลให้มอดูลัสกดอัดของโฟมทั้ง 2 ชนิดมีค่าน้อย เมื่อพิจารณามอดูลัสกด
อัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี พบว่าความหนาแน่นของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีไม่ส่งผลต่อมอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม  
จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruijun gu และ Suqin Tan [16, 
30] ท าการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าพอลิ
ยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีค่าไฮดรอกซิลที่มากมี Hard segment และเซลล์ปิด
เกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้อากาศไม่สามารถเกิดการไหลเข้าออกเซลล์ได้อย่างอิสระก่อให้ เกิดแรง
ต้านทานการกดอัดส่งผลให้โฟมมีมอดูลัสสูง  
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ภาพที่ 4.38 ความต้านทานต่อการกดอัดและความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

 เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัดจนกระทั่งถึง 50% ของความหนาเริ่มต้น จะท าให้ความ
เค้นกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นเกิดการยุบตัวจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น โดย
ความเค้นสูงสุดของพอลิยูรีเทนโฟมที่วัดได้นั้นคือ ความต้านทานต่อการกดอัด โดยความต้านทานต่อ
การกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่น Hard segmrnt และ Soft segment จาก
การทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีความต้านทาน
ต่อการกดอัดต่ าสุด เนื่องจากมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยมากที่สุด โฟมที่เตรียมได้มี Soft segment ยาว
ส่งผลให้โฟมมีความยืดหยุ่นและนิ่ม เมื่อพิจารณาลักษณะรูปร่างของเซลล์โฟมพบว่าผนังเซลล์ของโฟม
มีความหนาน้อย ดังนั้นเมื่อโฟมถูกกดอัดไป 50% ของความหนาเริ่มต้นท าให้โฟมมีความต้านทานต่อ
การกดอัดต่ าที่สุด ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 มี
ความต้านทานต่อการกดอัดสูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออล JH3600 เนื่องจากโฟมที่
สังเคราะห์ด้วยพอลิออลทั้ง 2 ชนิดมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนน้อยกว่าจึงท าให้โฟมมี Soft 
segment สั้น มีพันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมากส่งผลให้โฟมมีความยืดหยุ่นน้อยและแข็ง
กว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3600 เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมพอลิออลจากปิโตรเคมี 
C.SA34-05 พบว่ามีความต้านทานต่อการกดอัดสูงที่สุด เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาได้มี
ผนังเซลล์หนา และความหนาแน่นมากที่สุดท าให้โฟมมีความต้านทานต่อการกดอัดสูงที่สุด เมื่อ
พิจารณาความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม ปรากฏว่าความหนาแน่นของพอลิยู
รีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองข้างต้นมี
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ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และ คณะ [30] ท าการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากน้ ามันถั่วเหลือง
ที่มีค่าไฮดรอกซิลมาก โฟมที่สังเคราะห์ได้มี Hard segment ความหนาแน่นมาก และผนังเซลล์หนา 
เมื่อโฟมถูกดอัดท าให้โฟมมีความต้านทานติการกดอัดสูง  

4.2.2.6 สมบัติเชิงกลพลวัตรของของพอลิยูรีเทนโฟม 
Dynamic mechanical analysis (DMA) เป็นเทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาสมบัติ

เชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวิโคอิลาสของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของ Soft segment ( alpha 
transition temperature : Tg ) จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้แก่ 
มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ Tg เป็นต้น ดัง
แสดงในตารางที่ 4.14 และภาพท่ี 4.39-4.41  

ตารางที่ 4.14 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tan δ และ
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตร
เคมี 

Formulations E' (MPa) E" (MPa) tanδ Tg (oC) 

JH3050D 4.96 0.49 0.50 -16.1 

JH3600 2.54 0.30 0.47 -44.2 

C.SC34-05 2.56 0.30 0.43 -40.0 

C.SA56-16 3.16 0.42 0.59 -16.3 
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ภาพที่ 4.39 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคม ี

 จากการศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออล
ที่มีน้ าหนักโมเลกุลน้อย สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนประกอบด้วย Soft segment สั้นท าให้โฟมมี
ความยืดหยุ่นน้อย มอดูลัสสะสมของโฟมจึงมีค่ามาก ซึ่งค่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าท่ี
บ่งบอกการตอบสนองแบบอิลาสติก ความแข็งทื่อ และความสามารถในการดูดซับพลังงานของโฟม 
โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสสะสม คือ Hard segment และความยาวของ Soft segment 
จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D มีค่ามอดูลัสสะสมสูง
เป็นสาเหตุมาจากพอลิออลดังกล่าวมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนน้อยโฟมที่สังเคราะห์ได้มี Soft 
segment สั้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลพบว่า โฟมที่เตรียมได้มีพันธะยูรีเทนและยูเรีย
เกิดขึ้นปริมาณมากก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง 
ส่งผลให้โฟมมีความอิลาสติกสูง เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล C.SA34-05 
และ JH3600 ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลมาก สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้ประกอบด้วย 
Soft segment ของพอลิอีเทอร์พอลิออลที่ยาว มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นน้อยท าให้เกิดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลน้อยส่งผลให้โฟมมีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล 
JH3600 มีมอดูลัสสะสมน้อยท่ีสุดรองลงมาคือ C.SA34-05 และ C.SC56-16  
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ภาพที่ 4.40 มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคม ี
 ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าบ่งบอกถึงความสามารถในการ Relaxation 
ของสายโซ่โมเลกุลในส่วนของ Soft segment โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดูลัสสูญเสียได้แก่ Hard 
segment และ ความยาวของ Soft segment จากการผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D มีมอดูลัสสูญเสียมากที่สุด เนื่องจากพอลิยูรีเทนที่
สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D มี Soft segment สั้น ส่งผลให้มีพันธะยูรีเทนมากท าให้สายโซ่
โมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันแข็งแรง นอกจากนี้โฟมที่เตรียมได้เซลล์โฟมขนาดใหญ่ เมื่อพอลิยูรี
เทนโฟมได้รับแรง Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูดซับและกระจายแรงไปยัง Soft segment 
ท าให้ Soft segment เกิด Chain relaxation ท าให้มอดูลัสสูญเสียของโฟมสูตรดังกล่าวมีค่ามาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิง
จ านวนมากเช่น JH3600 โฟมทีเ่ตรียมได้มี Soft segment ที่ประกอบด้วย Soft segment ยาว และ
มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นน้อย ท าให้สายโซ่โมลเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย และมีเซลล์โฟม
ขนาดเล็ก เมื่อโฟมได้รับแรงจะเกิดการดูดซับและกระจายแรงไม่ดีท าให้ค่ามอดูลัสสูญเสียมีค่าน้อย 
 จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบพลวัตร พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อมอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่ออุณหภูมิในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นท าให้มอดูลัสสะสมมีค่าลด
ต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากขึ้น โดยลักษณะความสัมพันธ์ของมอดูลัส
สะสมและมอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นไปในลักษณะเดียวกันทุกสูตร ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมมีพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ 
Soft segment เป็นผลให้เกิดการเคลื่อไหวของสายโซ่โมเลกุลเพ่ือลดความเค้นจากภายนอกที่ได้รับ 
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หรือเรียกว่าการเกิด Chain relaxation ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อ
ได้รับความร้อนและท าให้ความแข็งของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรง
ยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถูกท าลาย จึงท าให้ค่ามอดูลัสสะสมมีค่าลดต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภาพที่ 4.41 tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

ค่า tanδ คืออัตราส่วนระหว่างมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus : E’) ต่อมอดูลัสสะสม 
(Storage modulus : E”) โดยค่ามอดูลัสสะสมเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความเป็นอิลาสติก เมื่อ
พอลิยูรีเทนโฟมได้รับพลังงานจากภายนอกพลังงานดังกล่าวถูกดูดซับและสามารถน าพลังงานนั้นกลับ
มาใช้ในการคืนรูปร่างเดิมก่อนการรับแรง ส่วนค่ามอดูลัสสูญเสียเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความ
เป็นวิสโคส พลังงานถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอ่ืนเช่น พลังงานความร้ อน การแตก
ออกของเยื่อบุผนังเซลล์โฟม เป็นต้น โดยพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ในการคืนรูปร่าง
ของโฟมได้และจะสูญหายไปในระบบ จากผลการทดลองพบว่าค่า tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามาก
เมื่อเตรียมจากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนน้อย เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้
นั้นมี Soft segment สั้น และเซลล์โฟมขนาดใหญ่ โฟมจึงมีความสามารถในการดูดซับพลังงานและ
กระจายพลังงานไปยังส่วนของ Soft segment ส่งผลท าให้เกิด Chain relaxation มาก  

พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 
ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน โฟมที่ เตรียมได้ประกอบด้วย soft segment สั้น และ Hard 
segment จ านวนมาก เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่และมีเซลล์ปิดเป็นองค์ประกอบ  จึงท าให้โฟมมี
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ความสามารถในการดูดซับพลังงานที่มากส่งผลให้มีค่า tanδ สูง และมี Tg เท่ากับ -16.1oC และ -
16.3oC ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล 
JH3600 และ C.SA34-05 เนื่องจากโฟมที่ เตรียมจากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลน้อยมี Soft 
segment ยาว และ Hard segment เกิดขึ้นน้อย ส่งผลให้สายโมเลกุลของพอลิยูรีเทนเกิด Chain 
relaxation ได้ง่ายส่งผลให้ Tg ต่ า จากผลการทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Vinicius B. Vironese  และคณะ [31] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันพืชที่
ผ่านการดัดแปล พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลสูง จะท าให้โฟมมี 
Hard segment ปริมาณมากในโครงสร้างท าให้เกิดการขัดขวางการสั้นไหวของ Soft segment จึงท า
ให้ Tg มีค่าเพ่ิมข้ึนตามค่าไฮดรอกซิลของพอลิออล 
4.2.2.7 ความสามารถในการคืนตัว (Compression set) ของพอลิยูรีเทนโฟม 

 

ภาพที่ 4.42 Compression set ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

จากการทดลองความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม ความสูงของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (permanent deformation) 
ของพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้สภาวะในการทดสอบที่ 70 oC พันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟม ที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ -NH และออกซิเจนจากหมู่ C=O ทั้ง
พันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความอ่อนแรงลง ท าให้เกิดการ
เสียรูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้นขณะพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัด ท าให้โฟมไม่สามารถกลับสู่รูปร่าง
เดิมได้อย่างสมบูรณ์  [32] ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า Compression set คือ Hard segment 
พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุล
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ใกล้เคียงกัน โฟมที่เตรียมได้มี Soft segment สั้น มี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูรีเทน
และยูเรียจ านวนมาก ท าให้โฟมมีการสูญเสียรูปร่างถาวรมากส่งผลให้มีค่า Compression set สูงกว่า
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงเช่น JH3600 และ C.SA34-05 จาก
ผลการทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darlan de Mello และคณะ [33] ท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก PET พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นใน
สายโซ่โมเลกุลจ านวนมากจะมีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนสูงเมื่อท าการ
ทดสอบ Compression set ที่อุณหภูมิ 70oC พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง และ
ท าให้เกิดการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้นส่งผลให้ค่า Compression set มีค่ามาก อย่างไรก็
ตามพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีทั้ง 4 ชนิดมีค่า Compression set ต่ า
กว่า 6 ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นเหมาะส าหรับไปผลิตเป็นเบาะในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์  

4.2.2.8 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม และอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาด้วยเทคนิค TGA โดยให้ความร้อนเริ่มต้นจาก 50oC ถึง 
700oC ด้วยอัตราการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ  10 oC/min ภายใต้สภาวะบรรยากาศอากาศ จาก
การศึกษาจะได้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน (Td) แสดงในตารางที่ 4.15  

ตารางที่ 4.15 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม 

Transition temperature 
Formulations 

JH3050D JH3600 C.SA34-05 C.SC56-16 
Td (oC) 388.43 387.00 387.16 389.03 

 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมีที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนที่แตกต่างกัน จาก TGA และ DTG เทอร์โมแกรมในภาคผนวก 
ก. แสดงการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม 4 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lingling Jiao และคณะ [34] ท าการศึกษาการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้
สภาวะบรรยากาศอากาศ เมื่อท าการให้อุณหภูมิกับโฟมจาก 50 oC ถึง 100 oC น้ าหนักของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าลดต่ าลงเล็กน้อยเนื่องจากการสลายตัวทางความร้อนของสารที่ท าให้เกิดฟอง และไอโซไซ
ยาเนตที่หลงเหลือจากการท าปฏิกิริยา จากนั้นที่อุณหภูมิประมาณ 200oC เกิดการสลายตัวของพันธะ
ยูรีเทนในสายโซโมเลกุลของพอลิยูรีเทนกลายเป็นไอโซไซยาเนต และพอลิออล เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น
สายโซ่โมเลกุลของ Soft segment ของพอลิยูรีเทนเกิดการสลายตัวกลายเป็น aliphatic ether 
alcohol ที่อุณหภูมิ 350oC ปฏิกิริยาการสลายตัวทางความร้อนที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่คือ การ
สลายตัวทางความร้อนของพันธะยูเรีย และการสลายตัวทางความร้อนของ Soft segment กลายเป็น
สารประกอบเอมีน ไวนิลอีเทอร์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นมากกว่า 500 oC 
สายโซ่โมลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมที่หลงเหลืออยู่จะเกิดการสลายตัวอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสารระเหย 
และกระบวนการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมจะสิ้นสุดที่อุณหภูมิ 600 oC 
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 จากการศึกษาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 มีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนที่
มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 เนื่องจากพอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีค่าไฮดรอกซิลสูง และน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนต่ า จึง
ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรีย
เกิดขึ้นจ านวนมาก และมี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น จึงส่งผล
ให้พอลิยูรีเทนโฟมสูตรดังกล่าวมีเสถียรภาพทางความร้อนดีท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนสูง  
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ตอนที่ 3 สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากเศษโฟม และศึกษาอิทธิพลของพอลิออลจาก
เศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

 พอลิยูรี เทนโฟมสามารถสังเคราะห์จากการท าปฏิกิริยากันระหว่างไอโซไซยาเนต 
(Isocyanate) กับพอลิออล (Polyol) โดยมีน้ าเป็นสารที่ท าให้เกิดฟอง ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
สารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์คือ พอลิออล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรี
เทนโฟมสังเคราะห์จากสารตั้งต้นจากปิโตรเคมี ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม
และลดการน าพอลิออลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาใช้ จึงมีผู้วิจัยน าพอลิออลที่ได้มาจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติมาแทนที่พอลิออลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จากงานวิจัยของ Henryk Pawlik และคณะ 
[1] ท าการศึกษาผลของการปรับปรุงโครงสร้างของเซลล์และสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทนโดยใช้
พอลิออลจากน้ ามันปาล์ม ผลปรากฏว่าโฟมที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิออลจากน้ ามันปาล์ม 15wt% 
มีความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมขึ้น และมีความสามารถในการกระเด้งกระดอนเพ่ิมขึ้นจาก 
11.3% ของโฟมอ้างอิงเป็น 13.8% 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลของพอลิออลที่มีแต่สมบัติของโฟม โดยน าพอลิ
ออลที่มีอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมมาใช้ในการศึกษา รวมไปถึงการน าพอลิออลที่สังเคราะห์จากเศษโฟ
มจากการผลิตเบาะส าหรับรถยนต์มาแทนที่พอลิออลออลจากปิโตรเคมี เนื่องจากในอุตสาหกรรมผลิต
โฟมส าหรับเบาะรถยนต์มีเศษโฟมเหลือจากการผลิตจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียมูลค่าในการ
ผลิตจึงน าเศษโฟมมาผลิตเป็นพอลิออลโดยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิส (Glycolysis) [4] เพ่ือใช้ใน
การทดแทนพอลิออลที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการน า
พอลิออลที่ได้มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการน าเศษโฟมที่
ไม่มีมูลค่ากลับมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพอลิยูรีเทนโฟม พอลิออลจากเศษโฟมที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 178 mg KOH/g ฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่า 3 ความ
หนืด 4,100 mPa.s และน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนเท่ากับ 3,219 ดัลตัน ดังแสดงในตารางที่ 
4.16  

งานวิจัยนี้ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมโดยการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี 4 ชนิด
ได้แก่ JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 
6 8 และ 10 wt% เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเท
นโฟม ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มี
ค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการ
พองตัว และอัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าคงที่ 
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ตารางที่ 4.16 สมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

Chemical 
OH number 
(mg KOH/g) 

Functionality 
Viscosity 
(mPa.s) 

Mn PDI 

JH330 56 3 400-600 3,720 1.0528 
JH3050D (Polyol) 56 3 400-600 4,064 1.0528 
JH3600 (Polyol) 28 3 900-1,500 8,414 1.0493 
C.SA34-05 (Polyol) 34 3 810 7,117 1.0496 
C.SC56-16 (Polyol) 56 3 570 4,181 1.0497 
Infrigreen 178 4 4,100 3,219 1.0480 
Polymeric MDI - 2.7 - - - 
4.3 ศึกษาผลของพอลิออลจากเศษโฟมท่ีมีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

4.3.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 และพอลิออลจากเศษพอ
ลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ด้วยพอลิออ
ลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 6 8 และ 10 wt% ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 
100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมแสดงในตารางที่ 4.17 

ตารางที่ 4.17 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 
ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม (Infigreen) อัตราส่วนต่างๆ 

Component 
Formulations 

JH33In0 JH33In2 JH33In4 JH33In6 JH33In8 JH33In10 
JH330 (wt%) 100 98 96 94 92 90 
Infrigreen (wt%) 0 2 4 6 8 10 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0700 0.0707 0.0715 0.0723 0.0731 0.0740 
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4.3.1.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 และพอลิออลจากเศษ
โฟม (Infigreen) ที่มีต่อ Characteristic time  

การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ
ท า Cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.43 

 

ภาพที่ 4.43 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time ของการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิด
เจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing 
reaction) โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น  

พิจารณาจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้นท าให้ Cream time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเร็วขึ้น เนื่องจากในการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมนั้นจะก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 เมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้น้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้มากข้ึน เนื่องจากความว่องไว
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ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของน้ ามีค่ามากกว่าความ
ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล จึงท า
ให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10%wt มีค่า Cream time เร็ว
ที่สุด 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิยูรีเทน การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถติดตามได้จาก Gel time พบว่า Gel time ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนมีค่าลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษ
โฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 ดังนั้นเมื่อมีปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากข้ึนท าให้หมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับ –OH
ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH330 เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ความหนืดของระบบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีการ
เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% 
มีค่า Gel time เร็วที่สุด  

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของระบบการ
เตรียมโฟมด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% เร็วที่สุด เนื่องจาก Rise time คือเวลาตั้งแต่เริ่มผสม
จนถึงเวลาที่โฟมขยายตัวสูงที่สุด หรือ หยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดในการเกิดปฏิกิริยาพองตัว 
เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท า
ปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิออลท าให้ความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ าสามารถ
เข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้มากขึ้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
โฟมสามารถเกิดการพองตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงท าให้ Rise time เร็วที่สุด 

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดของพอลิ
ออล พบว่า Tack free time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบเร็ว
ที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี แสดงให้เห็นว่า
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณหมู่ –OH ต่อหนึ่งสายโซ่โมเลกุลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีจึงต้อง
ใช้เวลานานกว่าในการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆพบว่า Tack free time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมมากข้ึนท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟมมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่รวดเร็วท าให้ Tack free time มีค่าต่ าลง ดังนั้นพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt %จึงมีค่า tack free time เร็วที่สุดเมื่อ
เปรียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 
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จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ได้แก่ ฟังก์ชันแนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดของพอลิออล 
เช่นเดียวกับที่ Ho Lim และคณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อ
สมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มี
ค่าไฮดรอกซิลมากมี Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮ
ดรอกซิลมากแสดงถึงการมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถ
เข้าท าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว 

หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จากนั้นขึ้นรูปโฟมด้วยกระบวนการ Box foaming โดยผสมสารเคมีตามสัดส่วนการผสมใน
ตารางที่ 4.17 โดยเวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time จากนั้นเทสารผสมลง
แม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อโฟมเกิดการพองตัวและคงรูปอย่างสมบูรณ์จึงน าโฟมออกจากแม่พิมพ์
โดยเวลาในการขึ้นรูปพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร น าโฟมที่เตรียมได้มานวดเพ่ือ
ระเบิดเซลล์โฟมที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการหดตัวของโฟม จากนั้นน าไปตัดเป็นชิ้นงานเพ่ือศึกษา
สมบัติต่อไป ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 มีปริมาณเซลล์
ปิดจ านวนมากเมื่อท าการบดนวดเพ่ือท าลายเซลล์ปิดจะท าให้เนื้อโฟมที่อยู่ภายในก้อนโฟมเกิดการ
ระเบิดออกท าให้ชิ้นงานมีความเสียหายและเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถน า ไป
ท าการศึกษาสมบัติต่างๆต่อไปได ้

4.3.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และพอลิออลจากเศษ
พอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ด้วยพอลิออ
ลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 6 8 และ 10 wt% ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 
100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมแสดงในตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.18 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 
ด้วยพอลิออลจากเศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) อัตราส่วนต่างๆ 

Component 
Formulations 

JH30In0 JH30In2 JH30In4 JH30In6 JH30In8 JH30In10 
JH3050D (wt%) 100 98 96 94 92 90 
Infrigreen (wt%) 0 2 4 6 8 10 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0700 0.0707 0.0715 0.0723 0.0731 0.0740 
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4.3.2.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อ Characteristic time  

การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ
ท า Cup test ตามมาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.44 

 

ภาพที่ 4.44 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time ในการสังเคราะห์พอลิ
ยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิด
เจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing 
reaction) โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น พิจารณา
จุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม พบว่า พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นมีค่า cream time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็น
องค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่มีพอลิออลจาก
เศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย เมื่อพอลิออลจาก
เศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ Cream time ของสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเร็วขึ้น เป็นสาเหตุจาก
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมนั้นจะก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่
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เท่ากับ 1 เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้น้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้
มากขึ้น เนื่องจากความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –
OH ของน้ ามีค่ามากกว่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับ
หมู่ –OH ของพอลิออล  

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเลกุลของพอลิยูรีเทน การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถติดตามได้จาก Gel time พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี เพียงอย่างเดียวมี Gel time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษ
โฟมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่มีพอลิ
ออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย  เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมพบว่า  Gel time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมา
กกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ดังนั้นเมื่อมีปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากข้ึนท าให้หมู่ 
–NCO ของไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราเร็ว
ในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีการเติบโต
รวดเร็ว เป็นสาเหตุให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10wt% มีค่า 
Gel time เร็วที่สุด 

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของระบบการ
เตรียมโฟมด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีเร็วที่สุด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า Rise time คือเวลาตั้งแต่เริ่ม
ผสมจนถึงเวลาที่โฟมขยายตัวสูงที่สุด หรือ หยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดในการเกิดปฏิกิริยาพอง
ตัว เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีความหนืด ฟังก์ชันแนลลิตี และการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุลที่แคบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าและพอลิออลได้รวดเร็ว จึงท าให้โฟม
มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล และปฏิกิริยาการพองตัวที่รวดเร็วกว่าโฟมที่มีพอลิออลจากเศษ
โฟมเป็นองค์ประกอบ ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบพบว่า เมื่อ
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรี
เทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่  –OH 
ของพอลิออลท าให้ความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอ
ไซยาเนตได้มากขึ้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โฟมสามารถเกิดการ
พองตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 10wt% 
มี Rise time เร็วที่สุด  

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดของพอลิ
ออล พบว่า Tack free time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบมีค่า
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เร็วที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี แสดงให้เห็น
ว่าพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณหมู่ –OH ต่อหนึ่งสายโซ่โมเลกุลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีจึง
ต้องใช้เวลานานกว่าในการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆพบว่า Tack free time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมมากข้ึนท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟมมากขึ้น
และพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี  จึงมีความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันรวดเร็วท าให้ Tack free time มีค่าต่ าลง ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% จึงมีค่า tack free time เร็วที่สุดเมื่อเปรียบกับ
พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 

จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับ ฟังก์ชันแนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดของพอลิออล เช่นเดียวกับที่ Ho Lim และ
คณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จาก
งานวิจัยดังกล่าวพบว่าพอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมี  
Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึง
การมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็ว 

หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จากนั้นขึ้นรูปโฟมด้วยกระบวนการ Box foaming โดยผสมสารเคมีตามสัดส่วนการผสมใน
ตารางที่ 4.18 โดยเวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time จากนั้นเทสารผสมลง
แม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อโฟมเกิดการพองตัวและคงรูปอย่างสมบูรณ์จึงน าโฟมออกจากแม่พิมพ์
โดยเวลาในการขึ้นรูปพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร น าโฟมที่เตรียมได้มานวดเพ่ือ
ระเบิดเซลล์โฟมที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการหดตัวของโฟม จากนั้นน าไปตัดเป็นชิ้นงานเพ่ือศึกษา
สมบัติต่อไป 

4.3.2.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี (JH3050D) และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อน าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆมาศึกษาลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลจากการ
ทดสอบและเลขคลื่นที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมได้แสดงในภาพที่ 4.45 และตารางที่ 4.19 
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(a)  

(b) 
ภาพที่ 4.45 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเท
นโฟม 

(a) FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
(b) FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในช่วงเลขคลื่น 1,570 – 1,750 cm-1 

5001000150020002500300035004000
Wave number (cm-1)

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

1.01

1570 1590 1610 1630 1650 1670 1690 1710 1730 1750

Ab
so

rb
an

ce

Wave number (cm-1)

JH30In0 JH30In2 JH30In4

JH30In6 JH30In8 JH30In10

JH30In10 

JH30In8 

JH30In6 

JH30In4 

JH30In2 

JH30In0 

-NH- -CH2- 
-C=O 

-CN- -COC- 

-C=O  
(urea) 
 -C=O 

(urethane) 
 

 



129 
 

 
 

ตารางที่ 4.19 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Formulations 
Wavenumber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(urethane) 

-C=O 
(urea) 

-C-O-C- 
(ether) 

JH30In0 3,327 2,877 , 2,974 1,730 1,662 1,099 
JH30In2 3,342 2,977 , 2,870 1,728 1,662 1,097 
JH30In4 3,331 2,928 2,876 1,722 1,660 1,099 
JH30In6 3,331 2,974 , 2,872 1,722 1,660 1,097 
JH30In8 3,329 2,976 , 2,872 1,722 1,660 1,097 
JH30In10 3,329 2,976 , 2,866 1,722 1,658 1,097 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมแสดงในภาพที่ 4.45 (a) พบว่า FTIR สเปคตรัมของ
พอลิยูรีเทนโฟมทั้งหมดนั้นมีแถบสเปคตรัมที่คล้ายคลึงกันหมดทุกสูตร โดยมีเลขคลื่นที่ส าคัญดังนี้ 
แถปสเปคตรัมที่ 3,327 – 3,342 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่ –NH ของพันธะยูรีเทนซึ่งเกิด
จากการท าปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –OH ของพอลิออลและหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต แถบสเปกตรัม
ที่เลขคลื่น 2,950-2,870 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –CH2- ใน
สารประกอบอะลิฟาติก แถบเสปกตรัมที่ 1,700 -1,660 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล 
–C=O ของพันธะยูรีเทน และยูเรีย แถบสเปกตรัมที่ 1,062-1,099cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของ
อีเทอร์ C-O-C ซึ่งมาจากโครงสร้างหลักของพอลิออลจากปิโตรเคมีท าหน้าที่เป็น Soft segment 
ให้แก่พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่น 

จากการศึกษา FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในภาพที่ 4.45 (b) พบว่า แถบสเปคตรัมที่ 
1,730 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูรีเทนจากการท าปฏิกริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล และแถบสเปคตรัมที่ 1,662 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์
บอนิล –C=O ของพันธะยูเรียจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า จาก FTIR สเปคตรัม
ข้างต้นแสดงการเลื่อนต าแหน่งของแถบสเปคตรัม –C=O ของพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรียไปยัง
ต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ ากว่า และมีการเพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับที่แถบสเปคตรัมดังกล่าว 
เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง และเกิดการเชื่อมขวาง
ของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนจากการเกิด allophanate และ biuret linkage เมื่อปริมาณพอลิ
ออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้น พันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรี
เทนเกิดขึ้นท าหน้าที่เป็น Hard segment ท าให้โฟมที่เตรียมได้มีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น จากผล
การทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ  Zhiyuan Lan และคณะ [17] ซึ่งท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
จากพอลิออล และตัวเชื่อมขวางชนิดต่างๆ พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอก
มากหรือพอลิยูรีเทนโฟมสังเคราะห์โดยใช้ตัวเชื่อมขวางที่มีหมูเอมีน โฟมที่เตรียมได้มีพันธะยูรีเทน
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และยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนสูงเป็น
สาเหตุให้ FTIR สเปคตรัมของหมู่ –C=O เกิดการเลื่อนต าแหน่งไปยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ า 

4.3.2.3 ผลการศึกษาลักษณะรูปร่างและขนาดของเซลล์โฟม 
4.3.2.3.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 

 

ภาพที่ 4.46 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะรูปร่างของเซลล์โฟม (a) 0 wt% 
(b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt% 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ดังแสดงในภาพที่ 4.46 พบว่าโฟมที่เตรียมได้มี
ลักษณะเซลล์เป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห โฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณน้อยเซลล์โฟมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจาก
อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้ากว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวขณะท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้เยื่อบุผนังเซลล์เกิดการแตกออก ลักษณะเซลล์โฟมเช่นนี้เมื่อให้แรง
กดอัดลงบนโฟมอากาศภายในสามารถเกิดการไหลออก เมื่อปล่อยแรงกดอัดอากาศจะสามารถไหล
เข้าภายในเซลล์โฟมได้อย่างอิสระ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็น
องค์ประกอบ 10wt% พบว่าเยื่อหุ้มเซลล์บางเซลล์ไม่เกิดการแตกออกเนื่องจาก เมื่อปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้อัตราเร็วในเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมขึ้นท าให้ความหนืด
ของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการขนายตัวลด
ต่ าลงเป็นสาเหตุให้โฟมที่เตรียมได้ประกอบด้วยเซลล์ปิด 

4.3.2.3.2 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์  
การกระจายตัวของขนาดเซลล์ศึกษาจากเซลล์โฟมจ านวน 100 – 150 เซลล์ จากภาพที่ได้

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม Imagej เพ่ือวัดขนาดของเซลล์
โฟม โดยผลจากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดเซลล์แสดงในภาพที่ 4.47 และขนาดเซลล์โฟม
เฉลี่ยแสดงในตารางที่ 4.20 

(f) (e) (d) 

(c) (b) (a) 

) 
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ภาพที่ 4.47 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟม  
(a) 0 wt% (b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt% 

ตารางที่ 4.20 ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ
ต่างๆ 

Cell size 
Foam formulations 

JH30In0 JH30In2 JH30In4 JH30In6 JH30In8 JH30In10 

Average (µm) 800 878 902 876 868 820 

STD 166.99 183.03 195.91 213.57 202.86 248.36 
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 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมนั้นมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัว ซึ่งถูกควบคุมโดยสมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และค่าไอดรอกซิล จากการทดลองพบว่า 
เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นจาก 0wt% เป็น 4wt% ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยมีค่าเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการ
สังเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้
เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ขึ้น ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 6 –
10wt% พบว่าเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห็ได้มี
ขนาดเซลล์โฟมที่เล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและความหนืดมากกว่าพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี ท าให้ความหนืดของสารผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
ส่งผลให้หยดน้ าสามารถกระจายตัวเป็นหยดเล็กๆ และไม่เกิดการวมตัวกัน นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ความหนืดของระบบมีค่าเพ่ิมขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถขยายตัวได้ลดน้อยลงส่งผลให้เซลล์
โฟมมีขนาดเล็ก [30]  

4.3.2.4 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 

ภาพที่ 4.48 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออล
จากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนมี
ค่าลดต่ าลง เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมขึ้นจาก 0 – 4wt% เนื่องจากไอโซไยยาเนตที่ใช้ใน
การเตรียมโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม ส่งผลให้มีอัตราการ
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เกิดปฏิกิริยาพองตัวมากขึ้น โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดใหญ่เป็นสาเหตุให้ความหนาแน่นปรากฏ
ลดต่ าลง ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมพอลิออลจากเศษโฟม 6 – 10wt% พบว่าความหนาแน่น
ปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ความหนืดของของผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น หยดน้ าสามารถเกิดการกระจายตัวแตกตัวเป็นหยด
เล็กๆ และไม่เกิดการวมตัวกัน ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถขยายตัวได้ลดน้อยลงส่งผลให้
เซลล์โฟมมีขนาดเล็กเป็นสาเหตุให้โฟมที่เตรียมได้มีความหนาแน่นปรากฏเพ่ิมมากขึ้น จากผลการวิจัย
ข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีที่มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้มีอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี
ความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กจึงท าให้ความหนาแน่นปรากฏของ
พอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

4.3.2.5 ศึกษาสมับัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิ
โตรเคมี JH3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุรูพรุนน้ าหนักเบาที่ถูกน าไปใช้งานหลากหลายรูปแบบเช่น วัสดุกัน
กระแทก เบาะรถ ที่นอน หมอน เป็นต้น ดังนั้นสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมจึงเป็นสมบัติเบื้องต้น
ที่ส าคัญที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดประเภทการใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบสมบัติเชิงกุล
ที่ส าคัญได้แก่ สมบัติการดึงยืด และสมบัติการกดอัดเป็นต้น 

4.3.2.5.1 สมบัติการดึงยืด (Tensile properties) 
การศึกษาสมบัติดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 

Test E โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min ผลจากการทดสอบได้แก่ Tensile trength 
Tensile modulus และ Elongation at break ดังแสดงในภาพที่ 4.49 – 4.52 
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ภาพที่ 4.49 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการพิจารณาพ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่ 4.49
พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมเนื่องจากพอลิอลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH3050D จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณ Hard segment และความหนาแน่นของการ
เชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟนได้รับแรงดึงยืด Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูดซับ
แรงไว้ภายในโฟมจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง
มากจะมีความสามารถในการดูดซับพลังงานที่สูงก่อนการเสียรูปร่างจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงานก่อนการเสีย
รูปมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 4.50 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดและมอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาสมบัติการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมอดูลัสดึงยืดของ
พอลิยูรีเทนโฟมคือ จ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment จากการทดลอง
พบว่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิอยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D เมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิ
ออลและน้ า ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมจากการเกิด allophanate และ 
biuret linkage เพ่ิมมากขึ้น [14] เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงเค้นจากภายนอก ความเค้นสามารถ
กระจายตัวได้ดีตลอดทั้งชิ้นงาน จึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% 
มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 31.31% [35] เมื่อ
พิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่ามอดูลัสดึงยืด
จ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับมอดูลัสดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความ
หนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการ
ทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรี
เทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง และมี Hard segment 
เกิดขึ้นจ านวนมาก เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีที่
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มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี และมีสายโซ่โมเลกุลของพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีลักษณะเป็น
กิ่งจ านวนมาก ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มี
มอดูลัสดึงยืดและความต้านทานต่อการดึงยืดเพ่ิมมากข้ึน  

 

ภาพที่ 4.51 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดและความ
ต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งโฟมเกิดการ
ฉีกขาดหรือเสียรูปร่าง ซึ่งค่าความเค้นสูงสุดนั้นคือความต้านทานต่อการดึงยืด โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้านทานต่อการดึงยืดคือ ความยาวของ Soft segment และ ปริมาณ Hard segment จาก
การทดลองพบว่าความต้านทางต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามพอลิออลจากเศษ
โฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3050D โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพิ่มมากขึ้น 
และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น  ความเค้นดึงยืด
สามารถเกิดการกระจายตัวได้ดีทั่วทั้งชิ้นงาน ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสามารถรับแรงได้เพ่ิมมากขึ้น โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟม 10wt% ความต้านทานต่อการดึงยืเที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจากปิโตรเคมี 
JH3050D 36.41% เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืด 
พบว่าความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับความต้านทาน
ต่อการดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่าความ
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ต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลงานทดลองข้างต้นมีความคล้องกับงานวิจัยของ 
Mark F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองที่มีปริมาณมากจะมีพันธะยูรีเทน ซึ่งท าหน้าที่เป็น Hard segment เกิดข้ึนจ านวนมาก 
และมี Soft segment สั้นส่งผลโฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดสูง 

ภาพที่ 4.52 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดและการยืดตัว ณ จุด
ขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับความเค้นดึงยืดจากภายนอก ความเค้นจะถูกถ่ายเทไปยังชิ้นงานท า
ให้พอลิยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัวจนกระทั้งถึงขีดจ ากัดความสามารถในการแบกรับความเค้น ท าให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมเกิดการสูญเสียรูปร่างโดยการฉีกขาด ระยะที่พอลิยูรีเทนโฟมสามารถยืดตัวได้สูงสุดก่อน
การฉีกขาดเรียกว่า การยืดตัว ณ จุดขาด ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ของพอลิยูรีเทน ความยาวของ Soft segment และ Hard segment เป็นต้น จากการทดลองพบว่า 
การยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากเมื่อ
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะ
ยูเรียและพันธะยูรีเทนเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟม
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความเค้นสามารถเกิดการถ่ายเทและกระจายตัวไปตามชิ้นงานได้เป็นอย่างดีส่งผล
ให้พอลิยูรีเทนสามารถยืดตัวได้มากขึ้นก่อนการฉีดขาด จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการดึงยืด  
พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีความสามารถในการยืดตัวมากกว่า 100 % โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจาก
พอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจา
กปิโตรเคมี 7.72% เมื่อท าการพิจารณาอิทธิพลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาด
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ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าการยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะมีค่าใกล้เคียงกันทุกสูตร ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ได้ว่าพอลิออลจากเศษโฟมไม่สงผลต่อการยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรี เทนโฟม จากผลการทดลองมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ O.O Ogunleys และคณะ [11] ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเท
นโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันระหุ่ง พบว่าเมื่อปริมาณระหุ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิม
มากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีการยืดตัว ณ จุดขาดเพ่ิมมากขึ้นจากพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมี 8.52%  

4.3.2.5.2 สมบัติการกดอัด (Compressive properties) 
การน าไปใช้งานโดยส่วนใหญ่พอลิยูรีเทนโฟมจะถูกกดอัดด้วยจากแรงจากภายนอก ดังนั้นจึง

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสมบัติการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3574-11 Test C ผลจากการทดสอบสมบัติการกดอัดขอพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 
มอดูลัสกดอัด และความต้านทานต่อการกดอัดแสดงในภาพที่ 4.53 - 4.55 

 

ภาพที่ 4.53 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดของพอลิยูรี เทนโฟมแสดงในภาพที่  4.54 
ความสามารถในการดูดซับพลังงานกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และขนาด
เซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม โดยโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงาน
มากที่สุด เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีปริมาณ Hard segment การเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret likage และโฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็ก ท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานมากที่สุด 
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ภาพที่ 4.54 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสกดอัดและมอดูลัสกดอัดจ าเพาะของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิยูรีเทนโฟม สามารถค านวณได้จากความชันในช่วงเริ่มต้นของกราฟแสดง
พฤติกรรมการกดอัด พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 0-
4%wt พบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิม
มากขึ้นโฟมที่เตรียมได้จึงมีเซลล์โฟมขนาดใหญ่ จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความหนาแน่นปรากฏลด
ต่ าลง เป็นสาเหตุให้โฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อได้รับแรงกดอัดลดต่ าลง ท าให้
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 4wt% มีมอดูลัสต่ ากว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 17.81% 

เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 6 – 
10wt% พบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืด มากกว่าพอลิออจากปิ
โตรเคมี โฟมที่เตรียมได้ มี Hard segment และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการเกิด 
allophanate และ biuret linkage เกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาด
เล็กท าให้โฟมมีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุให้โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณ 10wt% มีมอดูลัสกดอัดมากที่สุด และมากกว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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53.69% [36] จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสกดอัดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับมอดูลัสกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มี
อิทธิพลต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Aleksander Prociak และคณะ [15] ท าการศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก
น้ ามันธรรมชาติ พบว่าเมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันปาล์มเพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์ได้มีความสามารถนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายใต้สภาวะได้รับแรงกดอัดมากข้ึน จึงท าให้มี
ค่ามอดูลัสกดอัดที่สูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 85.20%  

 

ภาพที่ 4.55 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการกดอัดและความ
ต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัดจนกระทั่งถึง 50% ของความหนาเริ่มต้น จะท าให้ความ
เค้นกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากโฟมเกิดการยุบตัวส่งผลให้ความหนาแน่นของโฟ
มเพ่ิมมากขึ้น โดยความเค้นสูงสุดของพอลิยูรีเทนโฟมที่วัดได้นั้นคือ ความต้านทานต่อการกดอัด โดย
ความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่น Hard segmrnt และ Soft 
segment พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 0-4wt% พบว่า
ความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการเพ่ิมข้ึนของปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมาก ท าให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมี
ความหนาแน่นปรากฏลดต่ าลง การที่เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่นั้นอากาศสามารถไหลเข้าออกโฟมได้ง่าย 
ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 4wt% มีค่าความ
ต้านทานต่อการกดอัดน้อยท่ีสุด และน้อยกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี  
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เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 6-
10wt% พบว่าความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
จากเศษโฟมเนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดมากกว่าพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี โฟมที่เตรียมได้ มี Hard segment และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการ
เกิด allophanate และ biuret linkage เกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟม
ขนาดเล็กท าให้โฟมมีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น การที่เซลล์โฟมมีขนาดเล็กท าให้ขณะได้รับแรงกดอัด
อากาศที่อยู่ภายในโฟมสามารถไหลเข้าออกโฟมได้ยาก ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีความต้านทานต่อการกดอัดมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 39.71% [36] จากการทดลองพบว่าความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความต้านทานต่อการกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความ
หนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 
จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษาการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าเมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองเพ่ิมมากขึ้นท าให้ความต้านทานต่อการกดอัดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 4.4 ซึ่งมีค่ามากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ท าให้โฟมที่เตรียมได้มี 
Hard segment ปริมาณมากส่งผลให้มีค่าความต้านทานต่อการกดอัดสูง  

4.3.2.6 สมบัติเชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตร
เคมี JH3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

Dynamic mechanical analysis (DMA) เป็นเทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาสมบัติ
เชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวิโคอิลาสของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของ Soft segment ( alpha 
transition temperature : Tg ) จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้แก่ 
มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ Tg เป็นต้น ดังแสดง
ในตารางที่ 4.21 และภาพท่ี 4.56-4.58  
ตารางที่ 4.21 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ  และ
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากเศษ
โฟมอัตรส่วนต่างๆ 

Formulations E' (MPa) E" (MPa) tanδ Tg (oC) 
JH30In0 4.96 0.49 0.50 -16.70 
JH30In2 7.09 0.76 0.50 -16.10 
JH30In4 8.99 0.90 0.51 -15.80 
JH30In6 13.01 1.18 0.52 -17.30 
JH30In8 13.11 1.19 0.53 -15.60 
JH30In10 14.49 1.45 0.56 -14.60 
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ภาพที่ 4.56 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสะสม (Storage modulus) ของพอลิ
ยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางจ านวนมาก ท าให้โฟมมีความ
ยืดหยุ่นลดต่ าลงส่งผลให้มอดูลัสสะสมของโฟมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งค่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟม
เป็นค่าที่บ่งบอกการตอบสนองแบบอิลาสติก ความแข็งทื่อ และความสามารถในการดูดซับพลังงาน
ของโฟม โดยปัจจัยที่หลักที่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสสะสม คือ Hard segment และความยาวของ Soft 
segment จากการผลการทดลองพบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอ
ลิออลจากปิโตรเคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ใน
การเตรียมโฟมเพ่ิมมากขึ้น โฟมที่เตรียมได้จึงมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและ
พันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น โดย Hard segment ท าหน้าที่ในการดูดซับพลังงานจากภายนอก ดังนั้นจึง
ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีค่ามอดูลัสสะสมสูงที่สุด
และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิเตรเคมี 192.14% [35] จากผลการทดลองมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม
จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณ
พอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่ วเหลืองมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี ท าให้โฟมมีความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองส่งผลให้มีมอดูลลัสสะสมสูง 
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ภาพที่ 4.57 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของพอลิยู
รีเทนโฟม 

 ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าบ่งบอกถึงความสามารถในการ Relaxation 
ของสายโซ่โมเลกุลในส่วนของ Soft segment โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดูลัสสูญเสียได้แก่ Hard 
segment และ ความยาวของ Soft segment จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี  
และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิ โตรเคมี  JH3050 ท าให้ เกิด Hard segment ซึ่ ง
ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุล
แบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง เมื่อโฟมได้รับพลังงานจากภายนอก โฟมจะเกิดการดูดซับและกระจาย
พลังงาน โดย Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูดซับและกระจายพลังงานไปยัง Soft segment 
ท าให้ Soft segment เกิด Chain relaxation และพลังงานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงรูปเป็นพลังงาน
ความร้อน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟม การแตกออกของผนังเซลล์โฟม ส่งผลให้ค่าโมดูลัสสูญเสีย
มีค่ามาก ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูด
ซับและกระจายพลังงานมากที่สุดจึงท าให้มีค่ามอดูลัสสูญเสียเท่ากับ 1.45 MPa ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 195.92% 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบพลวัตร พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อมอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่ออุณหภูมิในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นท าให้มอดูลัสสะสมมีค่าลด
ต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากขึ้น โดยลักษณะความสัมพันธ์ของมอดูลัส
สะสมและมอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นไปในลักษณะเดียวกันทุกสูตร ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมมีพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ 
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Soft segment เป็นผลให้เกิดการเคลื่อไหวของสายโซ่โมเลกุลเพ่ือลดความเค้นจากภายนอกที่ได้รับ 
หรือเรียกว่าการเกิด Chain relaxation ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อ
ได้รับความร้อนและท าให้ความแข็งของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรง
ยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถูกอ่อนแรงลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงท าให้ค่ามอดูลัสสะสมมีค่าลดต่ าลง แต่
ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภาพที่ 4.58 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟม 

ค่า tanδ คืออัตราส่วนระหว่างมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus : E’) ต่อมอดูลัสสะสม 
(Storage modulus : E”) โดยค่ามอดูลัสสะสมเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความเป็นอิลาสติก เมื่อ
พอลิยูรีเทนโฟมได้รับพลังงานจากภายนอกพลังงานดังกล่าวถูกดูดซับและสามารถน าพลั งงานนั้น
กลับมาใช้ในการคืนรูปร่างเดิมก่อนการรับแรง ส่วนค่ามอดูลัสสูญเสียเป็นการตอบสนองของเฟสที่มี
ความเป็นวิสโคส พลังงานถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอ่ืนเช่น พลังงานความร้อน การ
แตกออกของเยื่อบุผนังเซลล์โฟม เป็นต้น โดยพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ในการคืน
รูปร่างของโฟมได้และจะสูญหายไปในระบบ จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอ
ลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและยูรีเทนจ านวน
มาก และเกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิ
โตรเคมี จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีค่า 
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tanδ มากที่สุดเท่ากับ 0.56 และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 12% 
จึงท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานที่ดีส่งผลให้มีค่า tanδ ที่สูงที่สุด 

จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตาม
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม โดยโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี
อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะเท่ากับ -14.5 oC ซึ่งมีค่ามากกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050 ซึ่งมีค่าเท่ากับ -16.7 oC เนื่อง
จากโฟมท่ีสังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมมี Soft segment ที่ประกอบด้วยพอลิอีเทอร์พอลิออล
สายสั้น และมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและพันธะยูรีแทนเกิดขึ้นจ านวนมาก ท า
ให้สายโซ่ใมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่
แข็งแรง ท าให้ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมในส่วนของ Soft 
segment เกิด Chain relaxation [35] จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan-
Chan Tu และคณะ [13] ท าการศึกษาสมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมชนิด
ยืดหยุ่นจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปล พบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะของพอลิยูรี
เทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น (Tg) ตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลง เนื่องพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลมีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยไตรกลีเซอร์ไรด์จึงท าให้พอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์ได้มีความแข็งเกร็งในโครงสร้างเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะเพ่ิม
มากขึ้น 

4.3.2.7 ความสามารถในการคืนตัว  (compression set) ของพอลิยูรี เทนโฟมที่
สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH 3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

การศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาได้จากการทดสอบ 
Compression set ตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test D โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
คืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมหลังจากได้รับแรงกดอัดภายใต้อุณหภูมิ 70oC จากนั้นค านวณหาค่า 
Compression set จากความแตกต่างของความหนาเริ่มต้น ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ที่ 4.59 
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ภาพที่ 4.59 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเท
นโฟม 

จากการสอบความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม โดยการวัดความแตกต่างของ
ความสูงของโฟมก่อนและหลังการทดสอบ ความสูงของพอลิยูรีเทนโฟมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ่ง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (permanent deformation) ของพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้
สภาวะในการทดสอบที่ 70 oC พันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนโฟมที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ N-H และออกซิเจนจากหมู่ C=O ทั้งพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความอ่อนแรงลง ท าให้เกิดการเสียรูปร่างแบบพลาสติก
เกิดขึ้นขณะพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัด [32] เนื่องจากพลังงงานดังกล่าวถูกดูดซับและ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนเช่น เกิดการแตกออกของเยื่อบุผนังเซลล์ และเกิดความร้อนขณะกดอัด 
ท าให้โฟมไม่สามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการทดลองพบว่าเมื่อพอลิออลจากเศษ
โฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พอลิยูรีเทนมี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยู
รีเทนเพ่ิมมาก เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงจึงสามารถเกิดการดูดซับพลังงานได้ดีท าให้มีค่ามอดูลัส
สะสม และมอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 
10wt% มีการสูญเสียรูปร่างถาวรมากส่งผลให้มีค่า Compression set มากที่สุดและมากกว่าพอลิยูรี
เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 183.33% จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Darlan de Mello และคณะ [33] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก 
PET พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นในสายโซ่โมเลกุลจ านวนมากจะมีอันตรกิริยา
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นจ านวนมากเมื่อท าการทดสอบ Compression set 
ที่อุณหภูมิ 70oC ท าให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง และท าให้เกิดการสูญเสีย
รูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้นมากส่งผลให้ค่า Compression set มีค่ามาก อย่างไรก็ตามพอลิยูรีเท
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นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมส่วนใหญ่นั้นมีค่า Compression set ต่ ากว่า 6 ดังนั้นพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นเหมาะส าหรับไปผลิตเป็นเบาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

4.3.2.8 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจากการแทนที่พอลิ
ออลจาปิโตรเคมี JH3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม และอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาด้วยเทคนิค TGA โดยให้ความร้อนเริ่มต้นจาก 50oC ถึง 
700oCด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 10 oC/min ภายใต้สภาวะบรรยากาศอากาศ จากการศึกษา
จะได้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน (Td) แสดงในตารางที่ 4.22  

ตารางที่ 4.22 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Transition 
temperature 

Formulations 

JH30In0 JH30In2 JH30In4 JH30In6 JH30In8 JH30In10 

Td (oC) 387.58 387.34 386.23 386.65 388.644 389.14 

 จากการศึกษาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ จากการ
แทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจาก
พอลิออลจากเศษโฟมมีฟังชันแนลลิตีเท่ากับ 4 และค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 178mg KOH/g ซึ่งมีค่ามาก
พอลิออลจากเศษโฟม จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วย
พันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น และมี Soft segment ที่
ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์ที่สั้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออ
ลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิสลายตัวทางความร้อนเท่ากับ 389.14oC ซึ่งมากกว่าพอลิยู
รีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีประมาณ 2oC แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ Hard 
segment ท าให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมสูงขึ้น 

4.3.3 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และพอลิออลจากเศษโฟม 
(Infigreen) ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออ
ลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 6 8 และ 10 wt% ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 
100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมแสดงในตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตร
เคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม (Infigreen) อัตราส่วนต่างๆ 

Component 
Formulations 

JH36In0 JH36In2 JH36In4 JH36In6 JH36In8 JH36In10 
JH3600 (%wt) 100 98 96 94 92 90 
Infrigreen (%wt) 0 2 4 6 8 10 
Surfactant (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0608 0.0617 0.0627 0.0637 00646 0.656 

4.3.3.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และพอลิออลจากเศษ
โฟม (Infigreen) ที่มีต่อ Characteristic time  

การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ
ท า Cup test ตามาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.60  

 

ภาพที่ 4.60 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีแทนโฟม 
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การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิด
เจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing 
reaction) โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น  

พิจารณาจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นมีค่า cream time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจาก
เศษโฟมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่มี
พอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย เมื่อ
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ Cream time ของสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเร็วขึ้น เป็น
สาเหตุจากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมนั้นจะก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH 
มีค่าคงที่เท่ากับ 1 เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้น้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยา
เนตได้มากขึ้น เนื่องจากความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับ
หมู่ –OH ของน้ ามีค่ามากกว่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยา
เนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเมเลกุลของพอลิยูรีเทน การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถติดตามได้จาก Gel time พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี เพียงอย่างเดียวมี Gel time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษ
โฟมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่มีพอลิ
ออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย  เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมพบว่า  Gel time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมา
กกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ดังนั้นเมื่อมีปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้หมู่ 
–NCO ของไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราเร็ว
ในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีการเติบโต
รวดเร็ว ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10wt% มีค่า Gel 
time เร็วที่สุด 

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของระบบการ
เตรียมโฟมด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีเร็วที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีความหนืด 
ฟังก์ชันแนลลิตี และการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลแคบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท า
ปฏิกิริยากับน้ าและพอลิออลได้รวดเร็ว จึงท าให้โฟมมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล และปฏิกิริยา
การพองตัวรวดเร็วกว่าโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิ
ออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบพบว่า เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให้ปริมาณ
ไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยา
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เนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิออลท าให้ความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และน้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้มากขึ้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โฟมสามารถเกิดการพองตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิ
ออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 10wt% มี Rise time เร็วที่สุด  

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดของพอลิ
ออล พบว่า Tack free time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบเร็ว
ที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี แสดงให้เห็นว่า
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณหมู่ –OH ต่อหนึ่งสายโซ่โมเลกุลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีจึงต้อง
ใช้เวลานานกว่าในการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆพบว่า Tack free time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมมากข้ึนท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟมมากขึ้น
และพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี  จึงมีความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่รวดเร็วท าให้ Tack free time มีค่าต่ าลง ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% จึงมีค่า tack free time เร็วที่สุดเมื่อเปรียบกับ
พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 

จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับ ฟังก์ชันแนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดของพอลิออล เช่นเดียวกับที่ Ho Lim และ
คณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จาก
งานวิจัยดังกล่าวพบว่าพอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมี  
Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึง
การมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็ว 

หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จึงท าการทดลองต่อไปด้วยการเตรียมโฟมเทลงแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คงสัดส่วนการ
ผสมคงที่ตามตารางที่ 4.23 เวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time ส าหรับเวลาที่
น าโฟมออกจากแม่พิมพ์นั้นพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร เมื่อโฟมเกิดการพอง
ตัวอย่างสมบูรณ์ น าโฟมที่เตรียมได้มานวดเพ่ือระเบิดเซลล์ที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการการหดตัว 
หลังจากทิ้งให้โฟมเกิดการคงรูปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าโฟมที่สังเคราะห์ได้ไปตัดเป็นชิ้นงาน
เพ่ือท าการศึกษาสมบัติต่อไป  
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4.3.3.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี (JH3600) และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนโฟม 
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(b) 
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ภาพที่ 4.61 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเท
นโฟม 

(a) FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
(b) FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในช่วงเลขคลื่น 1,570 – 1,750 cm-1 

ตารางที่ 4.24 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Formulations 
Wavenumber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(urethane) 

-C=O 
(urea) 

-C-O-C- 
(ether) 

JH30In0 3,329 2,972 , 2,877 1,732 1,658 1,101 
JH30In2 3,329 2,978 , 2,877 1,724 1,664 1,101 
JH30In4 3,329 2,976 2,872 1,720 1,662 1,101 
JH30In6 3,333 2,974 , 2,872 1,726 1,658 1,101 
JH30In8 3,325 2,972 , 2,876 1,728 1,658 1,101 
JH30In10 3,337 2,976 , 2,868 1,728 1,658 1,101 

เมื่อน าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆมาท าการศึกษาลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลจาก
การทดสอบและเลขคลื่นที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีแสดงใน
ภาพที่ 4.61 และตารางที่ 4.24 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนแสดงในภาพที่ 4.61 (a) พบว่า FTIR สเปคตรัมของพอลิ
ยูรีเทนโฟมทั้งหมดนั้นมีแถบสเปคตรัมคล้ายคลึงกันหมดทุกสูตร โดยมีเลขคลื่นที่ส าคัญดังนี้ แถป
สเปคตรัมท่ี 3,329 – 3,337 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่ –NH ของพันธะยูรีเทนซึ่งเกิดจากการ
ท าปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –OH ของพอลิออลและหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต แถบสเปกตรัมที่เลข
คลื่น 2,978 และ 2,868 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –CH2- ใน
สารประกอบอะลิฟาติก แถบเสปกตรัมที่ 1,720 -1,660 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล 
–C=O ของพันธะยูรีเทน และยูเรีย แถบสเปกตรัมที่ 1,101 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของอีเทอร์ 
C-O-C โดยพันธะอีเทอร์ซึ่งมาจากโครงสร้างหลักของพอลิออลจากปิโตรเคมีท าหน้าที่เป็น Soft 
segment ให้แก่พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่นสูง 

จากการศึกษา FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในภาพที่ 4.61 (b) พบว่า แถบสเปคตรัมที่ 
1,730 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูรีเทนจากการท าปฏิกริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล และแถบสเปคตรัมที่ 1,662 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของของ
หมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูเรียจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า จาก FTIR 
สเปคตรัมแสดงการเลื่อนต าแหน่งของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรียไป
ยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ ากว่า และมีการเพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับที่แถบสเปคตรัมดังกล่าว 
เนื่องจากการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง และเกิดการเชื่อม
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ขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนจากการเกิด allophanate และ biuret linkage เมื่อปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากข้ึน พันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนที่เกิดขึ้นท าหน้าที่เป็น Hard segment ท าให้โฟมที่เตรียมได้มีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น จากผล
การทดลองในงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ  Zhiyuan Lan และคณะ [17] ซึ่ งท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
จากพอลิออล และตัวเชื่อมขวางชนิดต่างๆ พบว่าพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอก
มาก หรือพอลิยูรีเทนโฟมสังเคราะห์โดยใช้ตัวเชื่อมขวางที่มีหมูเอมีน ท าให้พอลิยูรีเทนที่ เตรียมได้มี
พันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะ
ไฮโดรเจนสูง FTIR สเปคตรัมของของหมู่ –C=O เกิดการเลื่อนต าแหน่งไปยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ า 

4.3.3.3 ผลการศึกษาลักษณะรูปร่างและขนาดของเซลล์โฟม 

4.3.3.3.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 

   

   

ภาพที่ 4.62 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะรูปร่างของเซลล์โฟม (a) 0 wt% 
(b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt% 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ดังแสดงในภาพที่ 4.62 พบว่าโฟมที่เตรียมได้มี
ลักษณะเซลล์เป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห โฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณน้อยเซลล์โฟมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจาก
อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้ากว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวขณะท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้เยื่อบุผนังเซลล์เกิดการแตกออก ลักษณะเซลล์โฟมเช่นนี้เมื่อให้แรง
กดอัดลงบนโฟมอากาศภายในสามารถเกิดการไหลออก เมื่อปล่อยแรงกดอัดอากาศจะสามารถไหล
เข้าภายในเซลล์โฟมได้อย่างอิสระ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็น
องค์ประกอบ 10wt% มีขนาดเซลล์เล็กที่สุดเนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท า
ให้อัตราเร็วในเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมขึ้นท าให้ความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่าง

(a) 

) 

(b) (c) 

(d) (e) (f) 
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รวดเร็วส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลงเป็นสาเหตุให้โฟมที่
เตรียมได้ประกอบด้วยเซลล์ปิด 

4.3.3.3.2 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์ 
การกระจายตัวของขนาดเซลล์ศึกษาจากเซลล์โฟมจ านวน 100 – 150 เซลล์ จากภาพที่ได้

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม Imagej เพ่ือวัดขนาดของเซลล์
โฟม โดยผลจากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดเซลล์แสดงในภาพที่ 4.63 ส่วนขนาดเซลล์โฟม
เฉลี่ยน าเสนอในตารางที่ 4.25 

 

 

ภาพที่ 4.63 ผลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟม 
(a) 0 wt% (b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt% 
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ตารางที่ 4.25 ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ
ต่างๆ 

Cell size 
Foam formulations 

JH36In0 JH36In2 JH36In4 JH36In6 JH36In8 JH36In10 

Average (µm) 896 874 866 866 776 756 

STD 210.69 231.95 205.07 210.67 161.39 194.93 

ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมนั้นมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัว ซึ่งถูกควบคุมโดยสมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และค่าไฮดรอกซิล จากการทดลองพบว่า 
เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห็ได้มีขนาดเซลล์โฟมที่
เล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตีและความหนืดมากกว่าพอลออลจากปิโตรเคมี 
ท าให้ความหนืดของสารผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม หยดน้ าสามารถ
กระจายตัวแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ และไม่เกิดการวมตัวกัน นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความหนืดของ
ระบบมีค่าเพ่ิมขึ้นท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถขยายตัวได้ลดน้อยลงเป็นสาเหตุให้โฟมที่
เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็ก ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 
10 wt% มีเซลล์โฟมขนาดเล็กที่สุด จากผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า 
เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง เนื่องจากพอลิออ
ลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้มี
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็ก 

4.3.3.4 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 
สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมส่วนใหญ่ได้แก่ ความต้านทานต่อการกดอัด ความต้านทาน

ต่อการดึงยืด และความสามารถในการคืนตัวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นปรากฏ โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3564-11 TestA ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.64 
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ภาพที่ 4.64 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออล
จากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดมากกว่าพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี เป็นสาเหตุให้ความหนืดของสารผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นหยดน้ าสามารถเกิดการ
กระจายตัว แตกตัวเป็นหยดเล็กๆ และไม่เกิดการรวมตัวกัน นอกจากนี้พอลิออลจากเศษโฟมมี
ฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีท าให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน
รวดเร็วกว่าปฏิกิริยาการพองตัว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นสามารถขยายตัวได้ลดน้อยลงส่งผล
ให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็ก จึงท าให้ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น จากผล
การทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอ
ลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีปริมาณมาก
ขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและ
ฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรื
อปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการขยายตัว
ลดต่ าลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กจึงท าให้ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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4.3.3.5 ศึกษาสมับัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิ
โตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้ าหนักเบาซึ่งถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ 
วัสดุกันกระแทก เบาะรถ ที่นอน หมอน เป็นต้น ดังนั้นสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นสมบัติ
เบื้องต้นที่ส าคัญที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดประเภทการใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟม สมบัติเชิงกลที่
ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ สมบัติการดึงยืด และสมบัติการกดอัด เป็นต้น 

4.3.3.5.1 สมบัติการดึงยืด (Tensile properties) 
การศึกษาสมบัติดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 

Test E โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min ผลจากการทดสอบได้แก่ Tensile trength 
Tensile modulus และ Elongation at break แสดงในภาพที่ 4.65 – 4.68 

 

ภาพที่ 4.65 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการพิจารณาพ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่ 4.65
พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมเนื่องจากพอลิอลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH3600 จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณ Hard segment และความหนาแน่นของการ
เชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟนได้รับแรงดึงยืด Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูดซับ
แรงไว้ภายในโฟมจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง
มากจะมีความสามารถในการดูดซับพลังงานที่สูงก่อนการเสียรูปร่า งจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
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สังเคราะห์จากพอลิออลเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงานก่อนการเสีย
รูปมากท่ีสุด 

 

ภาพที่ 4.66 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดและมอดูลัสดึงยืดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาสมบัติการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมอดูลัสดึงยืดของ
พอลิยูรีเทนโฟมคือ จ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment จากการทดลอง
พบว่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจาก
เศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 เมื่อพอลิออลจาก
เศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับ
แรงเค้นจากภายนอก ความเค้นสามารถกระจายตัวได้ดีตลอดทั้งชิ้นงาน จึงท าให้โฟมท่ีเตรียมจากพอลิ
ออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
51.95% [35] เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 
พบว่ามอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับมอดูลัสดึงยืด ดังนั้นสามารถ
สรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 
จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมี
ปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง และมี Hard segment เกิดขึ้นจ านวนมาก เนื่องจาก
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พอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี และ
มีสายโซ่โมเลกุลของพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีลักษณะเป็นกิ่งจ านวนมาก ท าให้พอลิยูรีเทนโฟม
มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มีมอดูลัสดึงยืดและความต้านทานต่อ
การดึงยืดเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภาพที่ 4.67 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดและความ
ต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งโฟมเกิดการ
ฉีกขาดหรือเสียรูปร่าง ซึ่งค่าความเค้นสูงสุดนั้นคือความต้านทานต่อการดึงยืด โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้านทานต่อการดึงยืดคือ ความยาวของ Soft segment และ ปริมาณ Hard segment จาก
ผลการทดลองพบว่าความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตร
เคมี JH3600 ท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  ท า
ให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงจากผลการ
ทดสอบ FTIR และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น ความ
เค้นจากภายนอกท่ีพอลิยูรีเทนโฟมได้รับสามารถเกิดการกระจายตัวได้ดีทั่วทั้งชิ้นงาน ท าให้พอลิยูรีเท
นโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสามารถรับแรงได้เพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม [14] โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีความต้านทานต่อการดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจากปิโตรเคมี 
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62.84% เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเท  
พบว่าความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับความต้านทาน
ต่อการดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากการผลทดลองในงานมีวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mark F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อ
สมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าโฟมที่สังเคราะห์ด้วย
พอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีปริมาณมากจะมีพันธะยูรีเทน ซึ่งท าหน้าที่เป็น Hard segment 
เกิดข้ึนจ านวนมาก และมี Soft segment สั้นส่งผลโฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดสูง  

 

ภาพที่ 4.68 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดและการยืดตัว ณ 
จุดขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับความเค้นดึงยืดจากภายนอก ความเค้นถูกถ่ายเทไปยังชิ้นงานท าให้
พอลิยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัวจนกระทั้งถึงขีดจ ากัดความสามารถในการแบกรับความเค้น ท าให้พอลิยู
รีเทนโฟมเกิดการสูญเสียรูปร่างโดยการฉีกขาด ระยะที่พอลิยูรีเทนโฟมสามารถยืดตัวได้สูงสุดก่อนการ
ฉีกขาดเรียกว่า การยืดตัว ณ จุดขาด ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอ
ลิยูรีเทน ความยาวของ Soft segment และ Hard segment เป็นต้น จากการทดลองพบว่า การยืด
ตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 เมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะ
ยูรีเทนเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากข้ึน ท า
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ให้ความเค้นสามารถเกิดการถ่ายเทและกระจายไปตามชิ้นงานได้เป็นอย่างดีท าให้พอลิยูรีเทนสามารถ
ยืดตัวได้มากขึ้นก่อนการฉีดขาด จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า
พอลิยูรีเทนโฟมที่มีความสามารถในการยืดตัวมากกว่า 100% ของความยาวเริ่มต้น โดยพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% 
มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจากปิโตรเคมี 10.58% เมื่อท าการ
พิจารณาอิทธิพลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าการ
ยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับการยืดตัว ณ จุดขาด และมีค่ามา
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม ดังนั้นจึงสามารถสรุปพอลิออลจากเศษโฟมไม่มีอิธิพล
ต่อความสามารถในการยืดตัวของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Aleksander Prociak และคณะ [37] ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก
น้ ามันธรรมชาติ พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออ
ลจากน้ ามันระหุ่งปริมาณ 10wt% มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมี 8.33%  

4.3.3.5.1 สมบัติการกดอัด (Compressive properties) 
การน าไปใช้งานโดยส่วนใหญ่พอลิยูรีเทนโฟมจะถูกกดอัดด้วยจากแรงจากภายนอก ดังนั้นจึง

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสมบัติการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3574-11 Test C ผลจากการทดสอบสมบัติการกดอัดขอพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 
มอดูลัสกดอัด และความต้านทานต่อการกดอัดแสดงในภาพที่ 4.69 - 4.71 

 

ภาพที่ 4.69 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 
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จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดของพอลิยูรี เทนโฟมแสดงในภาพที่  4.69 
ความสามารถในการดูดซับพลังงานกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และขนาด
เซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม โดยโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงาน
มากที่สุด เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีปริมาณ Hard segment การเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret likage และโฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็ก ท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานมากที่สุด 

 

ภาพที่ 4.70 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสกดอัดและมอดูลัสกดอัดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตาม
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความ
หนืด มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ท าให้โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ประกอบด้วยพันธะยูรี
เทน และยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมเกิด
การเชื่อมขวางของโมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret linkage ท าให้โฟมมีความ
ต้านทานต่อแรงกดอัดเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของขนาดเซลล์และความหนาแน่นปรากฏ
พบว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมมีเซลลโฟมขนาดเล็กและมีความหนาแน่นปรากฏมาก 
ท าให้อากาศสามารถไหลเข้าออกโฟมได้ยากขึ้น [15] ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษ
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โฟม 10wt% มีมอดูลัสกดอัดมากที่สุด และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคมี 97.05% จากการทดลองพบว่ามอดูลัสดึงยืดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับมอดูลัสดึงยืดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มี
อิทธิพลต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม  

 

ภาพที่ 4.71 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการกดอัดและความ
ต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัดจนกระทั่งถึง 50% ของความหนาเริ่มต้น จะท าให้ความ
เค้นกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นเกิดการยุบตัวจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น โดย
ความเค้นสูงสุดของพอลิยูรีเทนโฟมที่วัดได้นั้นคือ ความต้านทานต่อการกดอัด โดยความต้านทานต่อ
การกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่น Hard segmrnt และ Soft segment พบว่า
ความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืด มากกว่าพอลิออลจากปิ
โตรเคมี ท าให้โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ประกอบด้วยพันธะยูรีเทน และยูเรียเกิดขึ้นจ านวน
มาก นอกจากนี้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมเกิดการเชื่อมขวางของโมเลกุลจาก
การเกิด allophanate และ biuret linkage ท าให้โฟมมีความต้านทานต่อแรงกดอัดเพ่ิมมากขึ้น โดย 
Hard segment ของพอลิยูรีเทนโฟมจะท าหน้าที่การกระจายและดูดซับแรงกดอัดจากภายนอก เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของขนาดเซลล์และความหนาแน่นปรากฏพบว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษ
โฟมมีเซลลโฟมขนาดเล็กและมีความหนาแน่นปรากฏมาก ท าให้อากาศสามารไหลเข้าออกโฟมได้ยาก
ขึ้น [35] ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความต้านทานต่อการกดอัด

0

20

40

60

80

100

120

140

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

JH36In0 JH36In2 JH36In4 JH36In6 JH36In8 JH36In10

Sp
ec

ific
 c

om
pr

es
siv

e 
str

en
gth

 (P
a/

kg
.m

-3
)

Co
m

pr
es

siv
e 

str
en

gth
 (k

Pa
)

Foam Formulations

Compressive strength Specific compressive strength



164 
 

 
 

ที่มากที่สุด และมีค่ามากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 102.86% จาก
ผลการทดลองพบว่าความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ
ความต้านทานต่อการกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มี
อิทธิพลต่อความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออ
ลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองเพ่ิมมากขึ้นท าให้ความ
ต้านทานต่อการกดอัดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 4.4 
ซึ่งมีค่ามากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองมี Hard segment ปริมาณมากส่งผลให้มีค่าความต้านทานต่อการกดอัดที่สูง  

4.3.2.6 สมบัติเชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจา
กปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

Dynamic mechanical analysis (DMA) เป็นเทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาสมบัติ
เชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวิโคอิลาสของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของ Soft segment ( alpha 
transition temperature : Tg ) จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้แก่ 
มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ Tg เป็นต้น ดังแสดง
ในตารางที่ 4.26 และภาพท่ี 4.72-4.74  
ตารางที่ 4.26 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากเศษ
โฟมอัตรส่วนต่างๆ 

Formulations E' (MPa) E" (MPa) tanδ Tg (oC) 
JH36In0 2.54 0.31 0.47 -44.20 

JH36In2 3.00 0.34 0.50 -44.10 

JH36In4 3.29 0.41 0.56 -44.00 

JH36In6 3.81 0.42 0.52 -43.90 

JH36In8 4.83 0.48 0.62 -45.20 

JH36In10 6.42 0.53 0.65 -45.10 
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ภาพที่ 4.72 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสะสม (Storage modulus) ของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางจ านวนมาก ท าให้โฟมมีความ
ยืดหยุ่นลดต่ าลงส่งผลให้มอดูลัสสะสมของโฟมมีค่ามาก ซึ่งมอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าที่
บ่งบอกการตอบสนองแบบอิลาสติก ความแข็งทื่อ และความสามารถในการดูดซับพลังงานของโฟม 
โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสสะสม คือ Hard segment และความยาวของ Soft segment 
จากการทดลองพบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษ
โฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตร
เคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรี
เทนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง ดังนั้น
จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิอลลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี Hard segment และ
ความหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากที่สุด ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มีความยืดหยุ่นต่ า 
ส่งผลให้มีค่ามอดูลัสสะสมสูงและมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
152.76% [35] จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] 
ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่ามอดูลัสสะสมของพอ
ลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามัน
ถั่วเหลืองมีฟังชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ท าให้โฟมมีความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง
เพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองส่งผลให้มีมอดูลลัสสะสมสูง 
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ภาพที่ 4.73 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าบ่งบอกถึงความสามารถในการ Relaxation 
ของสายโซ่โมเลกุลในส่วนของ Soft segment โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดูลัสสูญเสียได้แก่ Hard 
segment และ ความยาวของ Soft segment จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี  
และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิ โตรเคมี  JH3600 ท าให้ เกิด Hard segment ซึ่ ง
ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบ
พันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง เมื่อโฟมได้รับพลังงานจากภายนอก Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูด
ซับและกระจายพลังงานไปยัง Soft segment ท าให้ Soft segment เกิด Chain relaxation และ
เปลี่ยนแปลงรูปเป็นพลังงานความร้อน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟม การแตกออกของผนังเซลล์
โฟม ส่งผลให้ค่าโมดูลัสสูญเสียมีค่าสูงขึ้น ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานมากท่ีสุดจึงท าให้มีค่ามอดูลัสสูญเสียเท่ากับ 
0.53 MPa ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 70.97% 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบพลวัตร พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อมอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่ออุณหภูมิในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นท าให้มอดูลัสสะสมมีค่าลด
ต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากขึ้น โดยลักษณะความสัมพันธ์ของมอดูลัส
สะสมและมอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นไปในลักษณะเดียวกันทุกสูตร ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมมีพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ 
Soft segment เป็นผลให้เกิดการเคลื่อไหวของสายโซ่โมเลกุลเพ่ือลดความเค้นจากภายนอกที่ได้รับ 
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หรือเรียกว่าการเกิด Chain relaxation ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อ
ได้รับความร้อนและท าให้ความแข็งของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรง
ยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถูกท ารายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงท าให้ค่ามอดูลัสสะสมมีค่าลดต่ าลง แต่ค่า
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น 

 

ภาพที่ 4.74 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟม 

ค่า tanδ คืออัตราส่วนระหว่างมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus : E’) ต่อมอดูลัสสะสม 
(Storage modulus : E”) โดยค่ามอดูลัสสะสมเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความเป็นอิลาสติก เมื่อ
พอลิยูรีเทนโฟมได้รับพลังงานจากภายนอกพลังงานดังกล่าวถูกดูดซับและสามารถน าพลังงานนั้นกลับ
มาใช้ในการคืนรูปร่างเดิมก่อนการรับแรง ส่วนค่ามอดูลัสสูญเสียเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความ
เป็นวิสโคส พลังงานถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอ่ืนเช่น พลังงานความร้อน การแตก
ออกของเยื่อหุ้มเซลล์โฟม เป็นต้น โดยพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ในการคืนรูปร่างของ
โฟมได้และจะสูญหายไปในระบบ จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณต่างๆ มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและยูรีเทนจ านวนมาก และเกิด
การเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึง
ท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานที่ดี จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีค่า tanδ มากที่สุดเท่ากับ 0.65 และมีค่ามากกว่า
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 38.30%  
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จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของพอลิยูรีเทนมีค่าน้อยลงตามปริมาณพอลิ
ออลจากเศษโฟม โดยโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเท่ากับ -45.1oC ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะของพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจาก
เศษโฟมมี Soft segment ที่ประกอบด้วยพอลิอีเทอร์และพอลิเอสเตอร์สายโซ่ยาว เนื่องจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลมาก โฟมที่
เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ดังนั้นจึงใช้
พลังงานเพียงเล็กน้อยในการเปลี่ยนสภาวะส่งผลให้อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะมีค่าลดต่ าลงในการท า
ให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมในส่วนของ Soft segment เกิด Chain relaxation  

4.3.3.7 ความสามารถในการคืนตัว (compression) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

การศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาได้จากการทดสอบ 
Compression set ตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test D โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
คืนตัวของพอลิยู รี เทนโฟมหลั งจากได้รับแรงกดอัดภายใต้ อุณหภูมิ  70oC ค านวณหาค่า 
Compression set จากความแตกต่างของความหนาเริ่มต้น ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ที่ 4.75 

 

ภาพที่ 4.75 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเท
นโฟม 

จากการศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม โดยการวัดความแตกต่างของ
ความสูงของโฟมก่อนและหลังการทดสอบ ความสูงของพอลิยูรีเทนโฟมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ่ง
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บอกถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (permanent deformation) ของพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้
สภาวะในการทดสอบที่ 70 oC พันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนโฟมที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ N-H และออกซิเจนจากหมู่ C=O ทั้งพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความอ่อนแรงลง ท าให้เกิดการเสียรูปร่างแบบพลาสติก
เกิดขึ้นขณะพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัด [32] เนื่องจากพลังงงานดังกล่าวถูกดูดซับและ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนเช่น เกิดการแตกออกของเยื่อบุผนังเซลล์ และเกิดความร้อนขณะกดอัด 
ท าให้โฟมไม่สามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
การแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากจากเศษโฟม พบว่าเมื่อพอลิออลจาก
เศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พอลิยูรีเทนมี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูเรียและ
พันธะยูรีเทนเพ่ิมมาก เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงจึงสามารถเกิดการดูดซับพลังงานได้ดีท าให้มีค่า
มอดูลัสสะสม และมอดุลัสสูญเสียสูง ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณ 10wt% มีการสูญเสียรูปร่างถาวรมากส่งผลให้มีค่า Compression set สูงกว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 723.78% จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Darlan de Mello และคณะ [33] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก 
PET พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นในสายโซ่โมเลกุลจ านวนมากจะมีอันตรกิริยา
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นจ านวนมากเมื่อท าการทดสอบ Compression set 
ที่อุณหภูมิ 70oC ท าให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง และท าให้เกิดการสูญเสีย
รูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้นมากส่งผลให้ค่า Compression set มีค่ามาก  

4.3.3.8 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจากการแทนที่พอลิ
ออลจาปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม และอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาด้วยเทคนิค TGA โดยให้ความร้อนเริ่มต้นจาก 50oC ถึง 
700oC ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 10 oC/minภายใต้สภาวะบรรยากาศอากาศ จากการศึกษา
จะได้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน (Td) แสดงในตารางที่ 4.27  

ตารางที่ 4.27 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Transition 
temperature 

Formulations 

JH36In0 JH36In2 JH36In4 JH36In6 JH36In8 JH36In10 

Td (oC) 387.16 388.19 388.79 390.08 390.92 392.23 

 จากการศึกษาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการ
แทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจาก
พอลิออลจากเศษโฟมมีฟังชันแนลลิตีเท่ากับ 4 และค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 178mg KOH/g ซึ่งมีค่ามาก
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พอลิออลจากเศษโฟม จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วย
พันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น และมี Soft segment ที่
ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิสลายตัวทางความร้อนเท่ากับ 392.23oC ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีประมาณ 5oC แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ Hard 
segment ส่งผลให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมสูงขึ้น 

4.3.4 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 และพอลิออลจาก
เศษโฟม (Infigreen) ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิ
ออลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 6 8 และ 10 wt% ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 
100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือการเกิดปฏิกิริ ยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมแสดงในตารางที่ 4.28 

ตารางที่ 4.28 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตร
เคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) อัตราส่วนต่างๆ 

Component 
Formulations 

C34In0 C34In2 C34In4 C34In6 C34In8 C34In10 
JH3600 (%wt) 100 98 96 94 92 90 
Infrigreen (%wt) 0 2 4 6 8 10 
Surfactant (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0629 0.0636 0.0646 0.0655 0.0665 0.0674 

 

4.3.4.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 และพอลิออลจาก
เศษโฟม (Infigreen) ที่มีต่อ Characteristic time  

การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ
ท า Cup test ตามาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.76 
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ภาพที่ 4.76 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีแทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิด
เจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing 
reaction) โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น  

พิจารณาจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเมื่อพอลิออจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้นท าให้ Cream time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเร็วขึ้น เนื่องจากในการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมนั้นจะก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 เมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้น้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้มากข้ึน เนื่องจากความว่องไว
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของน้ ามีค่ามากกว่าความ
ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล จึงท า
ให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10wt% มีค่า Cream time เร็ว
ที่สุด 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมขึ้นจากเดิม การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถ
ติดตามได้จาก Gel time พบว่า Gel time ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีค่าลดลงตามการเพ่ิมขึ้น
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ของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอก
ซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ดังนั้นเมื่อมีปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้น
ท าให้หมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผล
ให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน
มีการเติบโตรวดเร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 เพียง
อย่างเดียว ส่งผลให้ความหนืดของระบบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10wt% มีค่า Gel time 
เร็วที่สุด  

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของพอลิยูรีเท
นโฟมทีเ่ตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% เร็วที่สุด เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟม
มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิออลท าให้ความ
หนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนตได้มากขึ้น
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โฟมสามารถเกิดการพองตัวได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นท าให้มี Rise time เร็วที่สุด 

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดของพอลิ
ออล พบว่า Tack free time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบเร็ว
ที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี แสดงให้เห็นว่า
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณหมู่ –OH ต่อหนึ่งสายโซ่โมเลกุลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีจึงต้อง
ใช้เวลานานกว่าในการเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆพบว่า Tack free time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟ
มมากขึ้นและพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึงมีความว่องไว
ในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันรวดเร็วท าให้ Tack free time มีค่าต่ าลง ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10%wt จึงมีค่า tack free time เร็วที่สุดเมื่อเปรียบ
กับพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 

จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับ ฟังก์ชันแนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และควาหนืดของพอลิออล เช่นเดียวกับที่ Ho Lim และ
คณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จาก
งานวิจัยดังกล่าวพบว่าพอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมี  
Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึง
การมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็ว 
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หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จึงท าการทดลองต่อไปด้วยการเตรียมโฟมเทลงแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คงสัดส่วนการ
ผสมคงที่ตามตารางที่ 4.28 เวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time ส าหรับเวลาที่
น าโฟมออกจากแม่พิมพ์นั้นพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร จากนั้นนวดโฟมเพ่ือ
ระเบิดเซลล์โฟมที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการการหดตัว หลังจากทิ้งให้โฟมเกิดการคงรูปเป็นเวลา 24 
ชั่วโมงน าโฟมท่ีสังเคราะห์ได้ไปตัดเป็นชิ้นงานตามมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาสมบัติต่อไป  

4.3.4.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 และพอลิออลจาก
เศษโฟม (Infigreen) ที่มีต่อโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อน าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆมาท าการศึกษาลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลจาก
การทดสอบและเลขคลื่นที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีแสดงใน
ภาพที่ 4.77 และตารางที่ 4.29 
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(b) 
ภาพที่ 4.77 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะโครงสร้างทางเคมี 

(a) FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
(b) FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในช่วงเลขคลื่น 1,570 – 1,750 cm-1 

ตารางที่ 4.29 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Formulation 
Wavenumber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(urethane) 

-C=O 
(urea) 

-C-O-C- 
(ether) 

C56In0 3,331 2,974 , 2,874 1,724 1,655 1,101 
C56In2 3,327 2,974 , 2,877 1,722 1,656 1,101 
C56In4 3,327 2,974 , 2,876 1,724 1,655 1,101 
C56In6 3,329 2,974 , 2,876 1,724 1,655 1,101 
C56In8 3,329 2,974 , 2,870 1,724 1,653 1,101 
C56In10 3,329 2,974 , 2,872 1,724 1,656 1,099 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนแสดงในภาพที่ 4.77 (a) พบว่า FTIR สเปคตรัมของพอลิ
ยูรีเทนโฟมทั้งหมดนั้นมีแถบสเปคตรัมที่คล้ายคลึงกันหมดทุกสูตร โดยมีเลขคลื่นที่ส าคัญดังนี้ แถป
สเปคตรัมท่ี 3,331 – 3,327 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่ –NH ของพันธะยูรีเทนซึ่งเกิดจากการ
ท าปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –OH ของพอลิออลและหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต แถบสเปกตรัมที่เลข
คลื่น 2,974 และ 2,874 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –CH2- ใน
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สารประกอบอะลิฟาติก แถบเสปกตรัมที่ 1,720 -1,660 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล 
–C=O ของพันธะยูรีเทน และยูเรีย แถบสเปกตรัมที่ 1,101 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของอีเทอร์ 
C-O-C โดยพันธะอีเทอร์ซึ่งมาจากโครงสร้างหลักของพอลิออลจากปิโตรเคมีท าหน้าที่เป็น Soft 
segment ให้แก่พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่นสูง 

จากการศึกษา FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในภาพที่ 4.77 (b) พบว่า แถบสเปคตรัมที่ 
1,724 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูรีเทนจากการท าปฏิกริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล และแถบสเปคตรัมที่ 1,655 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของของ
หมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูเรียจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า จาก FTIR 
สเปคตรัมแสดงการเลื่อนต าแหน่งของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรียไป
ยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ ากว่า และมีการเพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับที่แถบสเปคตรัมดังกล่าว 
แสดงถึงการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง และเกิดการเชื่อม
ขวางของสายโซโ่มเลกุลของพอลิยูรีเทนจากการเกิด allophanate และ biuret linkage เมื่อปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากข้ึน พันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนที่เกิดขึ้นท าหน้าที่เป็น Hard segment ท าให้โฟมที่เตรียมได้มีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น จากผล
การทดลองในงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ  Zhiyuan Lan และคณะ [17] ซึ่ งท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
จากพอลิออล และตัวเชื่อมขวางชนิดต่างๆ พบว่าพอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอก 
หรือพอลิยูรีเทนโฟมสังเคราะห์โดยใช้ตัวเชื่อมขวางที่มีหมูเอมีน ท าให้พอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์ได้มี
พันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะ
ไฮโดรเจนสูง FTIR สเปคตรัมของของหมู่ –C=O เกิดการเลื่อนต าแหน่งไปยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ า 

4.3.4.3 ผลการศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์โฟม 
4.3.4.3.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 

 

ภาพที่ 4.78 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 
(a) 0 %wt (b) 2 %wt (c) 4 %wt (d) 6 %wt (e) 8 %wt และ (f) 10 %wt 

(a) 

) 

(c) 

(f) (e) (d) 

(b) 
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จากการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ดังแสดงในภาพที่ 4.78 พบว่าโฟมที่เตรียมได้มี
ลักษณะเซลล์เป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห โฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณน้อยเซลล์โฟมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจาก
อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันช้ากว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวขณะท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้เยื่อบุผนังเซลล์เกิดการแตกออก ลักษณะเซลล์โฟมเช่นนี้เมื่อให้แรง
กดอัดลงบนโฟมอากาศภายในสามารถเกิดการไหลออก เมื่อปล่อยแรงกดอัดอากาศจะสามารถไหล
เข้าภายในเซลล์โฟมได้อย่างอิสระ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็น
องค์ประกอบ 10wt% พบว่ามีขนาดเซลล์ใหญ่ที่สุด เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟ
มเพ่ิมมากขึ้นต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการท าปฏิกิริยามากขึ้น ส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท า
ปฏิกิริยาได้มากยิ่งขึ้นท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบจ านวนมาก เป็นสาเหตุให้โฟมที่
เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดใหญ่  

3.4.3.3.2 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์ 
การกระจายตัวของขนาดเซลล์ศึกษาจากเซลล์โฟมจ านวน 100 – 150 เซลล์ จากภาพที่ได้

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม Imagej เพ่ือวัดขนาดของเซลล์
โฟม โดยผลจากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดเซลล์แสดงในภาพที่ 4.79 ส่วนขนาดเซลล์โฟม
เฉลี่ยน าเสนอในตารางที่ 4.30 
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ภาพที่ 4.79 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการกระจายของขนาดเซลล์โฟม  
(a) 0 wt% (b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt%  

ตารางที่ 4.30 ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ
ต่างๆ 

Cell size 
Foam formulations 

C34In0 C34In2 C34In4 C34In6 C34In8 C34In10 

Average (µm) 685 730 748 778 816 820 

STD 199.69 160.99 194.43 247.06 194.43 206.99 

 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมนั้นมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัว ซึ่งถูกควบคุมโดยสมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และค่าไอดรอกซิล จากการทดลองพบว่า 
เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้น ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยมีค่าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
ควบคุมอัตราส่วนโดยโมลระหว่างหมู่ –NCO ต่อหมู่ –OH ให้มีค่าคงที่เท่ากับ 1 ส่งผลให้หมู่ –NCO 
ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าเพ่ิมมากขึ้นเป็นเหตุให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการ
พองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้นและมากกว่าอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน ก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์จึงมีความสามารถในการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ ดังนั้นพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีเซลล์โฟมขนาดใหญ่ที่สุด จากผลการทดลอง
ข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan-Chun Tu และคณะ [13] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเท
นโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลพบว่า เมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัด
แปลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้ต้องใช้ปริมาณไอโซไซยาเนตในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือท าให้อัตราส่วนระหว่างหมู่ –NCO ต่อหมู่ –OH มีค่าคงที่ 
จึงท าเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่มากขึ้นตามปริมาณพอลิ
ออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปล 
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4.3.4.4 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 
สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมส่วนใหญ่ได้แก่ ความต้านทานต่อการกดอัด ความต้านทาน

ต่อการดึงยืด และความสามารถในการคืนตัวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นปรากฏ โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3564-11 TestA ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.80 

ภาพที่ 4.80 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออล
จากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมข้ึน 
ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนมีค่าลดต่ าลง เนื่องจากปริมาณไอโซไซยาเนตเพ่ิมมากขึ้นตาม
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เพ่ือควบคุมอัตราส่วนโดยโมลระหว่างหมู่ –NCO ต่อหมู่ –OH ให้มี
ค่าคงที่เท่ากับ 1 ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของน้ ามาก
ขึ้น ท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้นเป็นสาเหตุให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ จึง
ส่งผลให้ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนมีค่าลดต่ าลง [38] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan-
Chun Tu และคณะ [13] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดันแปล
พบว่า เมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมาก
ขึ้นท าให้ต้องใช้ปริมาณไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือท าให้อัตราส่วน
ระหว่างหมู่ –NCO ต่อหมู่ –OH มีค่าคงที่ จึงท าเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เซลล์
โฟมมีขนาดใหญ่มากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลจึงท าให้ความหนาแน่น
ปรากฏของพอลิยูรีเทนมีค่าลดต่ าลง 
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4.3.4.5 ศึกษาสมับัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิ
โตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้ าหนักเบาซึ่งถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ 
วัสดุกันกระแทก เบาะรถ ที่นอน หมอน เป็นต้น ดังนั้นสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นสมบัติ
เบื้องต้นที่ส าคัญที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดประเภทการใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟม สมบัติเชิงกลที่
ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ สมบัติการดึงยืด และสมบัติการกดอัด เป็นต้น 

4.3.4.5.1 สมบัติการดึงยืด (Tensile properties) 
การศึกษาสมบัติดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 

Test E โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min ผลจากการทดสอบได้แก่ Tensile trength 
Tensile modulus และ Elongation at break แสดงในภาพที่ 4.81 – 4.84 

 

ภาพที่ 4.81 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการพิจารณาพ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่ 4.81
พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมเนื่องจากพอลิอลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจา
กปิโตรเคมี C.SA34-05 จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณ Hard segment และความหนาแน่นของ
การเชื่อมขวางเพ่ิมมากข้ึน เมื่อพอลิยูรีเทนโฟนได้รับแรงดึงยืด Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูด
ซับแรงไว้ภายในโฟมจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อม
ขวางมากจะมีความสามารถในการดูดซับพลังงานสูงก่อนการเสียรูปร่างจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
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สังเคราะห์จากพอลิออลเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงานก่อนการเสีย
รูปมากท่ีสุด 

 

ภาพที่ 4.82 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดและมอดูลัสดึงยืดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาสมบัติการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมอดูลัสดึงยืดของ
พอลิยูรีนโฟมคือ จ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment จากการทดลองพบว่า
มอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษ
โฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 เมื่อพอลิออลจาก
เศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับ
แรงเค้นจากภายนอก ความเค้นสามารถกระจายตัวได้ดีตลอดทั้งชิ้นงาน จึงท าให้โฟมท่ีสังเคราะห์ด้วย
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิ
โตรเคมี 14.89% [35] เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเท
นโฟม พบว่ามอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับมอดูลัสดึงยืด ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเท
นโฟม จากผลการทดลองข้างต้นมีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่
ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง และมี Hard 
segment เกิดขึ้นจ านวนมาก เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่ว เหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและ
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ฟังก์ชันแนลลิตีที่มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี และมีสายโซ่โมเลกุลของพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองที่มีลักษณะเป็นกิ่งจ านวนมาก ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้มีมอดูลัสดึงยืดและความต้านทานต่อการดึงยืดเพ่ิมมากขึ้น  

 

ภาพที่ 4.83 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดและความ
ต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งโฟมเกิดการ
ฉีกขาดหรือเสียรูปร่าง ซึ่งค่าความเค้นสูงสุดนั้นคือความต้านทานต่อการดึงยืด โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้านทานต่อการดึงยืดคือ ความยาวของ Soft segment และ ปริมาณ Hard segment 
ความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจาก
พอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 
เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยู
รีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทน
เพ่ิมมาก และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น ความเค้น
จากภายนอกที่พอลิยูรีเทนโฟมได้รับสามารถเกิดการกระจายตัวได้ดีทั่วทั้งชิ้นงาน ท าให้พอลิยูรีเท
นโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสามารถรับแรงได้เพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม [14] โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจากปิโตรเคมี 24.28% เมื่อ
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พิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า
ความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับความต้านทานต่อ
การดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองข้างต้นมีความคล้องกับงานวิจัยของ 
Mark F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองท่ีมีปริมาณมากจะมีพันธะยูรีเทน ซึ่งท าหน้าที่เป็น Hard segment เกิดข้ึนจ านวนมาก 
และมี Soft segment สั้นส่งผลโฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดสูง  

 

ภาพที่ 4.84 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดและการยืดตัว ณ 
จุดขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับความเค้นดึงยืดจากภายนอก ความเค้นจะถูกถ่ายเทไปยังชิ้นงานท า
ให้พอลิยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัวจนกระทั้งถึงขีดจ ากัดความสามารถในการแบกรับความเค้น ท าให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมเกิดการสูญเสียรูปร่างโดยการฉีกขาด ระยะที่พอลิยูรีเทนโฟมสามารถยืดตัวได้สูงสุดก่อน
การฉีกขาดเรียกว่า การยืดตัว ณ จุดขาด ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ของพอลิยูรีเทน ความยาวของ Soft segment และ Hard segment เป็นต้น จากการทดลองพบว่า 
การยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิ
ออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 เมื่อ
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรีย
และพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิม
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มากขึ้น ท าให้ความเค้นสามารถเกิดการถ่ายเทและกระจายตัวไปตามชิ้นงานได้เป็นอย่างดีท าให้พอลิยู
รีเทนสามารถยืดตัวได้มากขึ้นก่อนการฉีดขาด จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการดึงยืดของพอลิยูรี
เทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมมีความสามารถในการยืดตัวมากกว่า 100 % ของความยาวเริ่มต้น 
โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 19.87% เมื่อท าการพิจารณาอิทธิพลของความหนาแน่น
ปรากฏที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าการยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะมีแนวโน้ม
ในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการยืดตัว ณ จุดขาดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏ
ของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อการยืดตัว ณ จุดขาด จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ O.O Ogunleys และคณะ [11] ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออ
ลจากน้ ามันระหุ่ง พบว่าเมื่อปริมาณระหุ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมมีการยืดตัว ณ จุดขาดเพ่ิมมากขึ้นจากพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมี 8.52%  

4.3.4.5.1 สมบัติการกดอัด (Compressive properties) 
การน าไปใช้งานโดยส่วนใหญ่พอลิยูรีเทนโฟมจะถูกกดอัดด้วยจากแรงจากภายนอก ดังนั้นจึง

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสมบัติการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3574-11 Test C ผลจากการทดสอบสมบัติการกดอัดขอพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 
มอดูลัสกดอัด และความต้านทานต่อการกดอัดแสดงในภาพที่ 4.85 - 4.97 

 

ภาพที่ 4.85 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 
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จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดของพอลิยูรี เทนโฟมแสดงในภาพที่  4.85 
ความสามารถในการดูดซับพลังงานกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และขนาด
เซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม โดยโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงาน
มากที่สุด เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีปริมาณ Hard segment การเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret likage และโฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็ก ท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานมากที่สุด 

 

ภาพที่ 4.86 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสกดอัดและมอดูลัสกดอัดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิยูรีเทนโฟม สามารถค านวณได้จากความชันในช่วงเริ่มต้นของกราฟแสดง
พฤติกรรมการกดอัด พบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดมากกว่าพอ
ลิออลจากปิดตรเคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะ
ยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่
แข็งแรง และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลพอลิยูรีเทนจากการเกิด allophanate 
และ biuret linkage โดย Hard segment ของพอลิยูรีเทนโฟมจะท าหน้าที่การกระจายและดูดซับ
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แรงกดอัดจากภายนอก [15] ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีมอดูลัสกดอัดมากที่สุด และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมี 113.02% จากการทดลองพบว่ามอดูลัสกดอัดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ
มอดูลัสกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อ
มอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม  

 

ภาพที่ 4.87 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการกดอัดและความ
ต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัดจนกระทั่งถึง 50% ของความหนาเริ่มต้น จะท าให้ความ
เค้นกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นเกิดการยุบตัวจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น โดย
ความเค้นสูงสุดของพอลิยูรีเทนโฟมที่วัดได้นั้นคือ ความต้านทานต่อการกดอัด โดยความต้านทานต่อ
การกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่น Hard segment และ Soft segment พบว่า
ความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืด มากกว่าพอลิออลจากปิ
โตรเคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วย
พันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะ
ไฮโดรเจนที่แข็งแรง และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลพอลิยูรีเทนจากการเกิด 
allophanate และ biuret likage โดย Hard segment ของพอลิยูรีเทนโฟมจะท าหน้าที่กระจาย
และดูดซับแรงกดอัดจากภายนอก ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีความต้านทานต่อการกดอัดมากที่สุด และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
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ออลจากปิโตรเคมี 120.95% [35] จากผลการทดลองพบว่าความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะมี
แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความต้านทานต่อการกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ าความ
หนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม 
จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษาการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณพอลิออลจาก
น้ ามันถั่วเหลืองเพ่ิมมากข้ึนท าให้ความต้านทานต่อการกดอัดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามัน
ถั่วเหลืองมีฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 4.4 ซึ่งมีค่ามากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมี Hard segment ปริมาณมากส่งผลให้มีค่าความ
ต้านทานต่อการกดอัดสูง  

4.3.4.6 สมบัติเชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจา
กปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

Dynamic mechanical analysis (DMA) เป็นเทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาสมบัติ
เชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวิโคอิลาสของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของ Soft segment ( alpha 
transition temperature : Tg ) จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้แก่ 
มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ Tg เป็นต้น ดังแสดง
ในตารางที่ 4.31 และภาพท่ี 4.88-4.90 
ตารางที่ 4.31 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากเศษ
โฟมอัตรส่วนต่างๆ 

Formulations E' (MPa) E" (MPa) tanδ Tg (oC) 
C34In0 2.56 0.31 0.43 -40.00 
C34In2 3.64 0.38 0.46 -40.10 
C34In4 3.77 0.38 0.48 -40.20 
C34In6 3.82 0.42 0.49 -41.80 
C34In8 4.00 0.47 0.53 -39.30 
C34In10 4.75 0.57 0.55 -42.10 
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ภาพที่ 4.88 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสะสม (Storage modulus) ของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โฟมมีความ
ยืดหยุ่นลดต่ าลงส่งผลให้มอดูลัสสะสมของโฟมจึงมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งค่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเท
นโฟมเป็นค่าที่บ่งบอกการตอบสนองแบบอิลาสติก ความแข็งทื่อ และความสามารถในการดูดซับ
พลังงานของโฟม โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสสะสม คือ Hard segment และความยาวของ 
Soft segment จากการทดลองพบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่า
พอลิออลจากปิโตรเคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่
ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วย
พันธะยูรีเทนและยูเรียเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจน
ที่แข็งแรง ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี Hard 
segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากที่สุด เป็นสาเหตุให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
ได้มีความยืดหยุ่นต่ า ส่งผลให้มีค่ามอดูลัสสะสมสูงและมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากปิโตรเคมี 85.55% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษา
การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมี
ค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีฟัง
ชันแนลลิตีเท่ากับ 4.4 ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีซึ่งมี
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ฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 3.5 ท าให้มีความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากน้ ามันถัว่เหลืองส่งผลให้มีมอดูลลัสสะสมสูง 

 

ภาพที่ 4.89 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าบ่งบอกถึงความสามารถในการ Relaxation 
ของสายโซ่โมเลกุลในส่วนของ Soft segment โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดูลัสสูญเสียได้แก่ Hard 
segment และ ความยาวของ Soft segment จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม พบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่า
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี  และค่าไฮ
ดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้
ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิด Hard segment ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และจากผลการทดสอบ FTIR บ่งบอกการเกิด
การแบ่งแยกวัฏภาคของสารประกอบยูเรียเพ่ิมมากขึ้น เมื่อโฟมได้รับพลังงานจากภายนอก Hard 
segment จะท าหน้าที่ในการดูดซับและกระจายแรงไปยัง Soft segment ท าให้ Soft segment เกิด 
Chain relaxation และเปลี่ยนแปลงรูปเป็นพลังงานความร้อน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟม การ
แตกออกของผนังเซลล์โฟม ส่งผลให้ค่าโมดูลัสสูญเสียมีค่ามาก ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอ
ลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานมากที่สุดจึงท าให้มีค่า
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มอดูลัสสูญเสียเท่ากับ 0.57 MPa ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
83.87% 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบพลวัตร พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อมอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่ออุณหภูมิในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นท าให้มอดูลัสสะสมมีค่าลด
ต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากขึ้น โดยลักษณะความสัมพันธ์ของมอดูลัส
สะสมและมอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นไปในลักษณะเดียวกันทุกสูตร ซึ่ งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมมีพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ 
Soft segment เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของสายโซ่โมเลกุลเพ่ือลดความเค้นจากภายนอกที่ได้รับ 
หรือเรียกว่าการเกิด Chain relaxation ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อ
ได้รับความร้อนและท าให้ความแข็งของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรง
ยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถูกท ารายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงท าให้ค่ามอดูลัสสะสมมีค่าลดต่ าลง แต่ค่า
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีค่าเพ่ิมมากขึ้น 

 

ภาพที่ 4.90 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟม 

ค่า tanδ คืออัตราส่วนระหว่างมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus : E’) ต่อมอดูลัสสะสม 
(Storage modulus : E”) โดยค่ามอดูลัสสะสมเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความเป็นอิลาสติก เมื่อ
พอลิยูรีเทนโฟมได้รับพลังงานจากภายนอกพลังงานดังกล่าวถูกดูดซับและสามารถน าพลังงานนั้นกลับ
มาใช้ในการคืนรูปร่างเดิมก่อนการรับแรง ส่วนค่ามอดูลัสสูญเสียเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความ
เป็นวิสโคส พลังงานถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอ่ืนเช่น พลังงานความร้อน การแตก
ออกของเยื่อหุ้มเซลล์โฟม เป็นต้น โดยพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ในการคืนรูปร่างของ
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โฟมได้และจะสูญหายไปในระบบ จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณต่างๆ มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและยูรีเทนจ านวนมาก และเกิด
การเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึง
ท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานที่ดี จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีค่า tanδ มากที่สุดเท่ากับ 0.55 และมีค่ามากกว่า
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 27.91% เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้
ประกอบด้วย Soft segment สั้น และ Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
จ านวนมากก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่แข็งแรง และมีเซลล์โฟมขนาดเล็ก จึงท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานดีส่งผลให้มีค่า tanδ สูงที่สุด  

จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของพอลิยูรีเทนมีค่าน้อยลงตามปริมาณพอลิ
ออลจากเศษโฟม โดยโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเท่ากับ -42.10oC น้อยกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมี  C.SA34-05 เนื่องจากโฟมที่สั ง เคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมมี  Soft segment ที่
ประกอบด้วยพอลิอีเทอร์พอลิออลสายโซ่ยาว เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ย
เชิงจ านวนสูงและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลกว้าง โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธยูรีเทนและพันธะยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ดังนั้นจึงใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการ
เปลี่ยนสภาวะจึงท าให้อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะมีค่าลดต่ าลงในการท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรี
เทนโฟมในส่วนของ Soft segment เกดิ Chain relaxation  

4.3.4.7 ความสามารถในการคืนตัว (compression) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

การศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาได้จากการทดสอบ 
Compression set ตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test D โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
คืนตัวของพอลิยู รี เทนโฟมหลั งจากได้รับแรงกดอัดภายใต้ อุณหภูมิ  70oC ค านวณหาค่า 
Compression set จากความแตกต่างของความหนาเริ่มต้น ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.91 
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ภาพที่ 4.91 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเท
นโฟม 

จากการศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม โดยการวัดความแตกต่างของ
ความสูงของโฟมก่อนและหลังการทดสอบ ความสูงของพอลิยูรีเทนโฟมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ่ง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (permanent deformation) ของพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้
สภาวะในการทดสอบที่ 70oC พันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรี
เทนโฟมที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ N-H และออกซิเจนจากหมู่ C=O ทั้งพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความอ่อนแรงลง ท าให้เกิดการเสียรูปร่างแบบพลาสติก
เกิดขึ้นขณะพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัด [32] เนื่องจากพลังงงานดังกล่าวถูกดูดซับและ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนเช่น เกิดการแตกออกของเยื่อบุผนังเซลล์ และเกิดความร้อนขณะกดอัด 
ท าให้โฟมไม่สามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
การแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม พบว่าเมื่อพอลิออลจากเศษ
โฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูเรียและ
พันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีแรงยืดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนมาก 
เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงจึงสามารถเกิดการดูดซับพลังงานได้ดีท าให้มีค่ามอดูลัสสะสม และ
มอดูลัสสูญเสียสูง เป็นสาเหตุให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 
10wt% มีการสูญเสียรูปร่างถาวรที่มากส่งผลให้มีค่า Compression set สูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 248.16% จาผลการทดลองข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Darlan de Mello และคณะ [33] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก 
PET พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นในสายโซ่โมเลกุลจ านวนมากจะมีอันตรกิริยา
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ระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นจ านวนมากเมื่อท าการทดสอบ Compression set 
ที่อุณหภูมิ 70 oC ท าให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง และท าให้เกิดการสูญเสีย
รูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้นมากส่งผลให้ค่า Compression set มีค่ามาก อย่างไรก็ตามพอลิยูรี เท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมส่วนใหญ่นั้นมีค่า Compression set ต่ ากว่า 6 ดังนั้นพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นเหมาะส าหรับไปผลิตเป็นเบาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

4.3.4.8 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจากการแทนที่พอลิ
ออลจาปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม และอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาด้วยเทคนิค TGA โดยให้ความร้อนเริ่มต้นจาก 50oC ถึง 
700oC ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้สภาวะบรรยากาศอากาศ 
จากการศึกษาจะได้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน (Td) แสดงในตารางที่ 4.32  

ตารางที่ 4.32 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Transition 
temperature 

Formulations 

C34In0 C34In2 C34In4 C34In6 C34In8 C34In10 

Td (oC) 387.16 388.00 389.78 390.37 391.94 392.93 

 จากการศึกษาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการ
แทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจาก
พอลิออลจากเศษโฟมมีฟังชันแนลลิตีเท่ากับ 4 และค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 178mg KOH/g ซึ่งมีค่ามาก
พอลิออลจากเศษโฟม จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วย
พันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น และมี Soft segment ที่
ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณ 10%wt มีอุณหภูมิสลายตัวทางความร้อนเท่ากับ 392.93oC ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีประมาณ 5 oC แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ Hard 
segment ส่งผลให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมสูงขึ้น 

4.3.5 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 

การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิ
ออลจากเศษโฟม 5 ปริมาณคือ 2 4 6 8 และ 10 wt% ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้
อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 หรือดัชนีไอโซไซยาเนตมีค่าคงที่เท่ากับ 
100 เพ่ือควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และ
ปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าคงที่ โดยสูตรที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมแสดงในตารางที่ 4.33 
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ตารางที่ 4.33 สูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตร
เคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศโฟม (Infigreen) อัตราส่วนต่างๆ 

Component 
Formulations 

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10 
JH3600 (%wt) 100 98 96 94 92 90 
Infrigreen (%wt) 0 2 4 6 8 10 
Surfactant (pphp) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Gelling catalyst (pphp) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Blowing agent (pphp) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
pMDI (moles) 0.0699 0.0707 0.0715 0.0723 0.0731 0.0739 

4.3.5.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อ Characteristic time  

การศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการ
ท า Cup test ตามาตรฐาน ASTM D7487-13 ซึ่ง Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยา
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ Cream time Gel time Rise time และ Tack free time เป็นต้น 
ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2.1 ของงานวิจัย ผลจากทดลองนี้ได้แสดงในภาพที่ 
4.92 

ภาพที่ 4.92 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ Characteristic time ในการสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนโฟม 
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การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปฏิกิริยาหลักเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันคือ ปฏิกิริยาการเกิด
เจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั้น และปฏิกิริยาการพองตัว (Blowing 
reaction) โดยปัจจัยหลักที่ควบคุมความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาคือ สมบัติและโครงสร้างทางเคมี
ของพอลิออลจากปิโตรเคมี ได้แก่ น้ าหนักโมเลกุล ความหนืด และค่าไฮดรอกซิล เป็นต้น  

พิจารณาจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นมีค่า cream time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจาก
เศษโฟมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่
มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ า ได้ง่าย 
เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ Cream time ของสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเร็วขึ้น 
เป็นสาเหตุจากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมนั้นจะก าหนดให้อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง –NCO ต่อ –
OH มีค่าคงที่เท่ากับ 1 เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้
ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้น้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยา
เนตได้มากขึ้น เนื่องจากความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตกับ
หมู่ –OH ของน้ ามีค่ามากกว่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ –NCO ของไอโซไซยา
เนตกับหมู่ –OH ของพอลิออล  

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมเกิดการพองตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการพองตัวคือ 
ปฏิกิริยาการเกิดเจล (Gelling reaction) หรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบมี
ค่าเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักโมเมเลกุลของพอลิยูรีเทน การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันใน
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมสามารถติดตามได้จาก Gel time พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี เพียงอย่างเดียวมี Gel time เร็วกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษ
โฟมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 มีความหนืดน้อยกว่าระบบที่มีพอ
ลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย  เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมพบว่า  Gel time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมา
กกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ดังนั้นเมื่อมีปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้
หมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับ –OH ของพอลิออลได้มากขึ้น ส่งผลให้
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมี
การเติบโตที่รวดเร็ว ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมที่มีปริมาณ 10wt% 
มีค่า Gel time เร็วที่สุด 

พิจารณา Rise time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมพบว่า Rise time ของระบบการ
เตรียมโฟมด้วยพอลิออลจากปิโตรเคมีเร็วที่สุด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า Rise time คือเวลาตั้งแต่เริ่ม
ผสมจนถึงเวลาที่โฟมขยายตัวสูงที่สุด หรือ หยุดการขยายตัว หรือเวลาสิ้นสุดในการเกิดปฏิกิริยาพอง
ตัว เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีความหนืด ฟังก์ชันแนลลิตี และการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุลแคบ ท าให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ าและพอลิออลได้รวดเร็ว จึงท าให้โฟมมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจล และปฏิกิริยาการพองตัวรวดเร็วกว่าโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟม
เป็นองค์ประกอบ ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบพบว่า เมื่อพอลิ
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ออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของพอลิ
ออลท าให้ความหนืดของสารผสมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ าสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับไอไซยาเนต
ได้มากขึ้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โฟมสามารถเกิดการพองตัวได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 10wt% มี Rise 
time เร็วที่สุด  

พิจารณา Tack free time ซึ่งคือเวลาที่ผิวหน้าของโฟมที่เกิดการคงรูปและไม่เกาะติดกับ
วัสดุที่มาสัมผัสหรือเวลาสิ้นสุดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยปัจจัย
ที่ควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน คือ ฟังก์ชันแนลลิตี และความหนืดของพอลิ
ออล พบว่า Tack free time ของพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบเร็ว
ที่สุด เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี แสดงให้เห็นว่า
พอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณหมู่ –OH ต่อหนึ่งสายโซ่โมเลกุลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมีจึงต้อง
ใช้เวลานานกว่าในการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆพบว่า Tack free time เร็วขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมมากข้ึนท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟมมากขึ้น
และพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี  จึงมีความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่รวดเร็วท าให้ Tack free time มีค่าต่ าลง ดังนั้นพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% จึงมีค่า tack free time เร็วที่สุดเมื่อเปรียบกับ
พอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบ 

จากผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
ขึ้นอยู่กับ ฟังก์ชันแนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดของพอลิออล เช่นเดียวกับที่ Ho Lim และ
คณะ [23] ท าการศึกษาอิทธิพลของค่าไฮดรอกซิลของพอลิออลที่มีต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จาก
งานวิจัยดังกล่าวพบว่าพอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมี  
Characteristic time ของการเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว เนื่องจากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึง
การมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็ว 

หลักจากศึกษา Characteristic time ของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการทดสอบ 
Cup test จึงท าการทดลองต่อไปด้วยการเตรียมโฟมเทลงแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คงสัดส่วนการ
ผสมคงที่ตามตารางที่ 4.33 เวลาในการผสมโฟมก่อนเทนั้นพิจารณาจาก Cream time ส าหรับเวลาที่
น าโฟมออกจากแม่พิมพ์นั้นพิจารณาจากค่า Tack free time ของแต่ละสูตร จากนั้นนวดโฟมเพ่ือ
ระเบิดเซลล์โฟมที่เป็นเซลล์ปิดเพ่ือป้องการการหดตัว หลังจากทิ้งให้โฟมเกิดการคงรูปเป็นเวลา 24 
ชั่วโมงน าโฟมท่ีสังเคราะห์ได้ไปตัดเป็นชิ้นงานตามมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาสมบัติต่อไป  
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4.3.5.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 และพอลิออลจาก
เศษพอลิยูรีเทนโฟม (Infigreen) ที่มีต่อโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเทนโฟม 

 
(a)  

 

(b) 
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ภาพที่ 4.93 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะโครงสร้างทางเคมีของพอลิยูรีเท
นโฟม 

(a) FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
(b) FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในช่วงเลขคลื่น 1,570 – 1,750 cm-1 

ตารางที่ 4.34 แถบการดูดกลืนที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Formulation 
Wavenumber (cm-1) 

-NH 
(urethane) 

-CH2- 
(methylene) 

-C=O 
(urethane) 

-C=O 
(urea) 

-C-O-C- 
(ether) 

C56In0 3,331 2,976 , 2,866 1,728 1,655 1,099 
C56In2 3,329 2,976 , 2,874 1,722 1,655 1,099 
C56In4 3,328 2,974 2,866 1,722 1,655 1,099 
C56In6 3,327 2,976 , 2,876 1,724 1,653 1,099 
C56In8 3,329 2,978 , 2,866 1,724 1,653 1,099 
C56In10 3,321 2,928 , 2,870 1,724 1,652 1,099 

เมื่อน าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณต่างๆมาท าการศึกษาลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังชันก์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลจาก
การทดสอบและเลขคลื่นที่ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีแสดงใน
ภาพที่ 4.93 และตารางที่ 4.34 

จาก FTIR สเปคตรัมของพอลิยูรีเทนแสดงในภาพที่ 4.93 (a) พบว่า FTIR สเปคตรัมของพอลิ
ยูรีเทนโฟมทั้งหมดนั้นมีแถบสเปคตรัมที่คล้ายคลึงกันหมดทุกสูตร โดยมีเลขคลื่นที่ส าคัญดังนี้ แถป
สเปคตรัมท่ี 3,331 – 3,327 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่ –NH ของพันธะยูรีเทนซึ่งเกิดจากการ
ท าปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –OH ของพอลิออลและหมู่ –NCO ของไอโซไซยาเนต แถบสเปกตรัมที่เลข
คลื่น 2,976 และ 2,876 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดและแบบกรรไกรของหมู่เมทิลีน –CH2- ใน
สารประกอบอะลิฟาติก แถบเสปกตรัมที่ 1,720 -1,650 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล 
–C=O ของพันธะยูรีเทน และยูเรีย แถบสเปกตรัมที่ 1,099 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของอีเทอร์ 
C-O-C โดยพันธะอีเทอร์ซึ่งมาจากโครงสร้างหลักของพอลิออลจากปิโตรเคมีท าหน้าที่เป็น Soft 
segment ให้แก่พอลิยูรีเทนโฟมส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่นสูง 

จากการศึกษา FTIR สเปคตรัมของหมู่คาร์บอนิลในภาพที่ 4.93 (b) พบว่า แถบสเปคตรัมที่ 
1,728 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของหมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูรีเทนจากการท าปฏิกริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิออล และแถบสเปคตรัมที่ 1,655 cm-1 แสดงการสั่นแบบยืดของของ
หมู่คาร์บอนิล –C=O ของพันธะยูเรียจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า จาก FTIR 
สเปคตรัม แสดงการเลื่อนต าแหน่งของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรียไป
ยังต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ ากว่า และมีการเพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับที่แถบสเปคตรัมดังกล่าว 
แสดงถึงการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง และเกิดการเชื่อม
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ขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนจากการเกิด allophanate และ biuret linkage เมื่อปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากข้ึน พันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนที่เกิดขึ้นท าหน้าที่เป็น Hard segment ท าให้โฟมที่เตรียมได้มีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น จากผล
การทดลองในงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ  Zhiyuan Lan และคณะ [17] ซึ่ งท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม จากการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม
จากพอลิออล และตัวเชื่อมขวางชนิดต่างๆ พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮ
ดรอกซิลสูง หรือพอลิยูรีเทนโฟมสังเคราะห์โดยใช้ตัวเชื่อมขวางที่มีหมูเอมีน ท าให้พอลิยูรีเทนที่
สังเคราะห์ได้มีพันธะยูรีเทนและยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุล
แบบพันธะไฮโดรเจนสูง ท าให้ FTIR สเปคตรัมของของหมู่ –C=O เกิดการเลื่อนต าแหน่งไปยัง
ต าแหน่งที่มีเลขคลื่นต่ า 

4.3.5.3 ผลการศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์และขนาดเซลล์ 
4.3.5.3.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 

 

  

ภาพที่ 4.94 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อลักษณะรูปร่างของเซลล์พอลิยูรีเทนโฟม 
(a) 0 wt% (b) 2 wt% (c) 4 wt% (d) 6 wt% (e) 8 wt% และ (f) 10 wt% 

หลังจากผสมสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม เมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครีมจึงเทส่วนผสมดังกล่าวลงในแม่พิมพ์ จากนั้นปล่อยให้โฟมที่ฟูตัวอย่างสมบูรณ์
และผ่านการอบเป็นเวลา 5 นาที จะถูกนวดระเบิดเซลล์เพ่ือเปลี่ยนจากเซลล์ปิดเป็นเซลล์เปิดป้องกัน
การหดตัวของโฟม จากนั้นโฟมจะถูกบ่มในตู้อบขนาดใหญ่อุณหภูมิสูง 60oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โฟม
ที่ได้จึงพร้อมที่จะน ามาศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM จากผลการทดสอบในภาพที่ 4.94 จะ
เห็นลักษณะเซลล์โฟมที่เป็นพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีลักษณะ เซลล์
โฟมเป็นรูปทรงกลม และทรงหลายเหลี่ยม 3 มิติ ผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห โฟมที่เตรียมจาก
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณน้อยๆเซลล์โฟมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจากการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่ช้ากว่าปฏิกิริยาการพองตัวขณะท าการสังเคราะห์พอลิยูรี เทนโฟม

(a) 

) 

(b) (c) 

(d) (e) (f) 
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ส่งผลให้เยื่อบุผนังเซลล์เกิดการแตกออก ลักษณะเซลล์โฟมเช่นนี้เมื่อให้แรงกดอัดลงบนโฟมอากาศ
ภายในสามารถเกิดการไหลออก เมื่อปล่อยแรงกดอัดอากาศจะสามารถไหลเข้าภายในเซลล์โฟมได้อ
ย่างอิสระ  

4.3.5.3.2 ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์ 
การกระจายตัวของขนาดเซลล์ศึกษาจากเซลล์โฟมจ านวน 100 – 150 เซลล์ จากภาพที่ได้

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม Imagej เพ่ือวัดขนาดของเซลล์
โฟม โดยผลจากการศึกษาการกระจายตัวของขนาดเซลล์แสดงในภาพที่ 4.195 ส่วนขนาดเซลล์โฟม
เฉลี่ยน าเสนอในตารางที่ 4.35 

 

 

ภาพที่ 4.95 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการกระจายของขนาดเซลล์ของพอลิยูรี
เทนโฟม C.SC56-16 (a) 0 %wt (b) 2 %wt (c) 4 %wt (d) 6 %wt (e) 8 %wt และ (f) 10 %wt 
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ตารางที่ 4.35 ขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ
ต่างๆ 

Cell size 
Foam formulations 

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10 

Average (µm) 922 914 862 846 852 874 

STD 213.17 2228.06 173.10 179.94 176.02 175.40 

ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเซลล์โฟมนั้นมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัว ซึ่งถูกควบคุมโดยสมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิออลได้แก่ ความหนืด น้ าหนักโมเลกุล และค่าไอดรอกซิล จากการทดลองพบว่า 
เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นจาก 0wt% เป็น 4wt% ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห็ได้มีขนาดเซลล์โฟมที่เล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตีและความหนืด
มากกว่าพอลออลจากปิโตรเคมี ท าให้ความหนืดของสารผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟม หยดน้ าสามารถเกิดการกระจายตัว แตกตัวเป็นหยดเล็กๆ และไม่เกิดการวมตัวกัน 
นอกจากนีก้ารเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซชันเพ่ิมมากข้ึน เป็นสาเหตุให้ความหนืดของระบบมีค่าเพ่ิมข้ึนท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถ
ขยายตัวได้ลดน้อยลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็ก แต่ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออ
ลจากเศษโฟมปริมาณ 6 –10wt% พบว่าขนาดเซลล์โฟมเฉลี่ยมีค่าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมท าให้ต้องใช้ไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุให้
อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเกิด
การขยายตัวของฟองก๊าซมากข้ึน ส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ข้ึน จากผลการทดลองดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออ
ลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมี
ปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอก
ซิลและฟังก์ชันแนลลิตีที่มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิ กิริยาการ
เกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถใน
การขยายตัวลดต่ าลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็ก 

4.3.5.4 ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 
สมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมส่วนใหญ่ได้แก่ ความต้านทานต่อการกดอัด ความต้านทาน

ต่อการดึงยืด และความสามารถในการคืนตัวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นปรากฏ โดยท าการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D3564-11 TestA ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.102 
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ภาพที่ 4.96 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออล
จากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออ
ลจากเศษโฟมปริมาณ 0 – 4wt% พบว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และความหนืดมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี เมื่อพอลิ
ออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ความหนืดของสารผสมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นท าให้หยดน้ าสามารถ
เกิดการกระจายตัว แตกตัวเป็นหยดเล็กๆ และไม่เกิดการวมตัวกัน และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิ
ออลจากเศษโฟมท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สามารถขยายตัวได้ลดน้อยลงส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง  จึงท าให้ความ
หนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟม 6 - 10wt% ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนมีค่าลดต่ าลง เนื่องจากเมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่
มากขึ้นเป็นสาเหตุท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความหนาแน่นปรากฏลดต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า 
เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์
โฟมมีขนาดเล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีที่
มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี ส่งผลให้มีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเจลหรือปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลงส่งผล
ให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กจึงท าให้ความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

0

10

20

30

40

50

60

70

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10

De
ns

ity
 (k

g/
m

3 )

Foam Formulations



202 
 

 
 

4.3.5.5 ศึกษาสมับัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิ
โตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้ าหนักเบาซึ่งถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ 
วัสดุกันกระแทก เบาะรถ ที่นอน หมอน เป็นต้น ดังนั้นสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นสมบัติ
เบื้องต้นที่ส าคัญที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดประเภทการใช้งานของพอลิยูรีเทนโฟม สมบัติเชิงกลที่
ส าคัญของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ สมบัติการดึงยืด และสมบัติการกดอัด เป็นต้น 

4.3.5.5.1 สมบัติการดึงยืด (Tensile properties) 
การศึกษาสมบัติดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 

Test E โดยใช้อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min ผลจากการทดสอบได้แก่ Tensile trength 
Tensile modulus และ Elongation at break แสดงในภาพที่ 4.93 – 4.106 

 

ภาพที่ 4.97 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการพิจารณาพ้ืนที่ใต้กราฟแสดงพฤติกรรมการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่ 4.97
พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากเศษโฟมเนื่องจากพอลิอลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจา
กปิโตรเคมี C.SC56-16 จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณ Hard segment และความหนาแน่นของ
การเชื่อมขวางเพ่ิมมากข้ึน เมื่อพอลิยูรีเทนโฟนได้รับแรงดึงยืด Hard segment จะท าหน้าที่ในการดูด
ซับแรงไว้ภายในโฟมจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่มี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อม
ขวางจากการเกิด allophanate และ biuret linkage ปริมาณมาก จะมีความสามารถในการดูดซับ
พลังงานสูงก่อนการเสียรูปร่างจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลเศษโฟมปริมาณ 
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10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงานมากที่สุด และมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมี 

 
ภาพที่ 4.98 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดและมอดูลัสดึงยืดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาสมบัติการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมอดูลัสดึงยืดของ
พอลิยูรีเทนโฟมคือ จ านวน Hard segment และความยาวของ Soft segment จากการทดลอง
พบว่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจาก
เศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 เมื่อพอลิออ
ลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทน เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงเค้นจาก
ภายนอก ความเค้นสามารถกระจายตัวได้ดีตลอดทั้งชิ้นงาน จึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออ
ลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
81.55% เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า
มอดูลัสดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับมอดูลัสดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุป
ได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่ามอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรี เทนโฟม จาก
การผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการสังเคราะห์พอ
ลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองพบว่า เมื่อพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง และมี Hard segment 
เกิดข้ึนจ านวนมาก เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีค่าไฮดรอกซิลและฟังก์ชันแนลลิตีมากกว่า
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พอลิออลจากปิโตรเคมี และมีสายโซ่โมเลกุลของพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองที่มีลักษณะเป็นกิ่ง
จ านวนมาก ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มี
มอดูลัสดึงยืดและความต้านทานต่อการดึงยืดเพ่ิมมากข้ึน  

 

ภาพที่ 4.99 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดและความ
ต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมาก
ขึ้นตามการยืดตัวของโฟม เมื่อโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั้งโฟมเกิดการ
ฉีกขาดหรือเสียรูปร่าง ซึ่งค่าความเค้นสูงสุดนั้นคือความต้านทานต่อการดึงยืด โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความต้านทานต่อการดึงยืดคือ ความยาวของ Soft segment และ ปริมาณ Hard segment  

ความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษ
โฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี 
C.SC56-16 เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรีย
และพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิม
มากขึ้น ความเค้นจากภายนอกที่พอลิยูรีเทนโฟมได้รับสามารถเกิดการกระจายตัวได้ดีทั่วทั้งชิ้นงาน 
ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสามารถรับแรงได้เพ่ิมมากขึ้น
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม [14] โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟม 10wt% มีมอดูลัสดึงยืดที่สูงกว่าโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากจากปิโตรเคมี 34.93% 
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[35] เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อความต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม 
พบว่าความต้านทานต่อการดึงยืดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟมมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับความต้านทาน
ต่อการดึงยืด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่ส่งผลต่อค่าความ
ต้านทานต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mark 
F. Sonnenschein และคณะ [28] ท าการศึกษาสูตรและโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่าโฟมที่สังเคราะห์ด้วยพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองที่มีปริมาณมากจะมีพันธะยูรีเทน ซึ่งท าหน้าที่เป็น Hard segment เกิดขึ้นจ านวนมาก และมี 
Soft segment สั้นส่งผลโฟมมีความต้านทานต่อการดึงยืดสูง  

 

ภาพที่ 4.100 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดและการยืดตัว ณ 
จุดขาดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับความเค้นดึงยืดจากภายนอก ความเค้นจะถูกถ่ายเทไปยังชิ้นงานท า
ให้พอลิยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัวจนกระทั้งถึงขีดจ ากัดความสามารถในการแบกรับความเค้น ท าให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมเกิดการสูญเสียรูปร่างโดยการฉีกขาด ระยะที่พอลิยูรีเทนโฟมสามารถยืดตัวได้สูงสุดก่อน
การฉีกขาดเรียกว่า การยืดตัว ณ จุดขาด ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ของพอลิยูรีเทน ความยาวของ Soft segment และ Hard segment เป็นต้น จากการทดลองพบว่า 
การยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 

เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตร
เคมี C.SC56-16 เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ เกิด Hard segment ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากข้ึน และก่อให้เกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุล

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

0

50

100

150

200

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10
Sp

ec
ific

 e
lo

ng
at

ion
 a

t b
re

ak
 (%

/k
g.m

-3
)

El
on

ga
tio

n 
at

 b
re

ak
 (%

)

Foam Formulations

Elongation at break Specific elongation at break



206 
 

 
 

ของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความเค้นสามารถเกิดการถ่ายเทและกระจายตัวไปตามชิ้นงาน
ได้เป็นอย่างดีท าให้พอลิยูรีเทนสามารถยืดตัวได้มากขึ้นก่อนการฉีกขาด จากพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมมีความสามารถในการยืดตัวมากกว่า 100 % 
ของความยาวเริ่มต้น โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-
16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่ใกล้เคียงกับโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิ
ออลจากจากปิโตรเคมี และมีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีพอลิออลจากเศษโฟม
เป็นองค์ประกอบ 2wt% อยู่ 13.72% เมื่อท าการพิจารณาอิทธิพลของความหนาแน่นปรากฏที่มีต่อ
การยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าการยืดตัว ณ จุดขาดจ าเพาะมีแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการยืดตัว ณ จุดขาดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของ
พอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อการยืดตัว ณ จุดขาด จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Aleksander Prociak และคณะ [15] ท าการศึกษาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก
น้ ามันธรรมชาติ พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออ
ลจากน้ ามันระหุ่งปริมาณ 10wt% มีการยืดตัว ณ จุดขาดที่มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมี 8.33%  

4.3.5.5.1 สมบัติการกดอัด (Compressive properties) 

 

ภาพที่ 4.101 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อพฤติกรรมการกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม 

การน าไปใช้งานโดยส่วนใหญ่พอลิยูรีเทนโฟมจะถูกกดอัดด้วยแรงจากภายนอก ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสมบัติการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม โดยท าการทดสอบตาม
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มาตรฐาน ASTM D3574-11 Test C ผลจากการทดสอบสมบัติการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมได้แก่ 
มอดูลัสกดอัด และความต้านทานต่อการกดอัดแสดงในภาพที่ 4.101 - 4.103 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมแสดงในภาพที่ 4.101
ความสามารถในการดูดซับพลังงานกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และขนาด
เซลล์ของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจาก
เศษโฟม โดยโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับพลังงาน
มากที่สุด เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีปริมาณ Hard segment การเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret likage และโฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็ก ท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานมากที่สุด 

 

ภาพที่ 4.102 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสกดอัดและมอดูลัสกดอัดจ าเพาะ
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเท
นโฟม บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ 
Linear elasticity ของพอลิยูรีเทนโฟม สามารถค านวณได้จากความชันในช่วงเริ่มต้นของกราฟแสดง
พฤติกรรมการกดอัด พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 0 – 4 
wt% พบว่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และความหนืดมากกว่าพอลิออลจากปิ
โตรเคมี เคมี โฟมที่เตรียมได้ มี Hard segment และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการเกิด 
allophanate และ biuret linkage เกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาด
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เล็กท าให้โฟมมีความหนาแน่นเพ่ิมมากข้ึน การที่โฟมมีเซลล์ขนาดเล็กท าให้อากาศไหลเข้าออกยากขึ้น 
เป็นสาเหตุให้โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 4wt% มีมอดูลัสกดอัดมากที่สุด และมากกว่าพอ
ลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 41.61%  

พิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 6-10wt% พบว่า
มอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวมีค่าเพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่มากขึ้น จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความหนาแน่นปรากฏลดต่ าลง ส่งผล
ให้โฟมมีมอดูลัสกดอัดลดต่ าลงตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจาก
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีมอดูลัสต่ ากว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี 1.37% จากผลการ
ทดลองพบว่ามอดูลัสดึงยืดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับมอดูลัสดึงยืดดังนั้ นจึง
สามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสดึงยืดของพอลิยูรี
เทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan-Chan Tu และคณะ [13] 
ท าการศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่ว
เหลืองดัดแปล พบว่าเมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถัวเหลืองดัดแปลเพ่ิมมาขึ้นท าให้มอดูลัสกดอัดมี
ค่าลดต่ าลง เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลเพ่ิมมากขึ้นท าให้ขนาดของ
เซลล์โฟมใหญ่ขึ้น และความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง จึงให้พอลิยูรีเทนโฟมมีมอดูลัสกด
อัดลดต่ าลง  

 

ภาพที่ 4.103 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความต้านทานต่อการกดอัดและความ
ต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะของพอลิยูรีเทนโฟม 
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เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัดจนกระทั่งถึง 50% ของความหนาเริ่มต้น จะท าให้ความ
เค้นกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมขึ้นเกิดการยุบตัวจะท าให้ความหนาแน่นของโฟมเพ่ิมมากขึ้น โดย
ความเค้นสูงสุดของพอลิยูรีเทนโฟมที่วัดได้นั้นคือ ความต้านทานต่อการกดอัด โดยความต้านทานต่อ
การกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมข้ึนอยู่กับ ความหนาแน่น Hard segmrnt และ Soft segment  

เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 0-4 wt% พบว่า
ความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีเนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์แนลลิตี ค่าไฮดรอกซิล และ
ความหนืดมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี โฟมที่เตรียมได้ มี Hard segment และการเชื่อมขวางของ
สายโซ่โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret linkage เกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้โฟมที่
เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็กส่งผลให้ความหนาแน่นปรากฏมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อได้รับแรงกดอัดอากาศ
สามารถไหลเข้าออกได้ยาก ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 4 
wt% มีความต้านทานต่อการกดอัดมากกว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 17.60% 

เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 6-10 
wt% พบว่าความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากเมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซ
ยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้หมู่ –NCO ของไอไซยาเนต
สามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่ –OH ของน้ าเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่มาก ส่งผลให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมมีความหนาแน่นปรากฏลดต่ าลง ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจากเศษโฟม
ปริมาณ 10%wt มีความต้านทานต่อการกดอัดต่ ากว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี 3.35% [35] จากผลการ
ทดลองพบว่าความต้านทานต่อการกดอัดจ าเพาะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความ
ต้านทานต่อการกดอัดดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมไม่มี
อิทธิพลต่อความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yuan-Chan Tu และคณะ [13] ท าการศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของ
พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปล พบว่าเมื่อปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถัว
เหลืองดัดแปลเพิ่มมากขึ้นท าให้ความต้านทานต่อการกดอัดมีค่าลดต่ าลง เนื่องจากเมื่อปริมาณพอลิออ
ลจากน้ ามันถั่วเหลืองดัดแปลเพ่ิมมากขึ้นท าให้ขนาดของเซลล์โฟมเพ่ิมมากขึ้น และความหนาแน่นของ
พอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง จึงให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความต้านทานต่อการกดอัดลดต่ าลง  

4.3.2.6 สมบัติเชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจา
กปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

Dynamic mechanical analysis (DMA) เป็นเทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาสมบัติ
เชิงกลพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของ Soft segment ( alpha 
transition temperature : Tg ) จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้แก่ 
มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ Tg เป็นต้น ดังแสดง
ในตารางที่ 4.36 และภาพท่ี 4.104-4.106 
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ตารางที่ 4.36 มอดูลัสสะสม (Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) tanδ และ
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์มาจากพอลิออลจากเศษ
โฟมอัตราส่วนต่างๆ 

Formulations E' (MPa) E" (MPa) tanδ Tg (oC) 
C56In0 2.51 0.24 0.50 -16.00 
C56In2 3.16 0.29 0.50 -16.10 
C56In4 4.52 0.42 0.50 -16.20 
C56In6 4.96 0.49 0.52 -15.80 
C56In8 6.76 0.60 0.53 -14.30 
C56In10 7.22 0.64 0.59 -14.30 

 

ภาพที่ 4.104 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสะสม (Storage modulus) 
ของพอลิยูรีเทนโฟม 

จากการศึกษาพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมี Hard segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โฟมมีความ
ยืดหยุ่นลดต่ าลงส่งผลให้มอดูลัสสะสมของโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งค่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเท
นโฟมเป็นค่าที่บ่งบอกการตอบสนองแบบอิลาสติก ความแข็งทื่อ และความสามารถในการดูดซับ
พลังงานของโฟม โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อมอดูลัสสะสม คือ Hard segment และความยาวของ 
Soft segment จากการทดลองพบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่า
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พอลิออลจากปิโตรเคมี เมื่อพอลิออลจากเศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่
ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซ่ึงประกอบด้วย
พันธะยูเรียและยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจน
ที่แข็งแรง ดังนั้นจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี Hard 
segment และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากที่สุด ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มี
ความยืดหยุ่นต่ า ส่งผลให้มีค่ามอดูลัสสะสมสูงและมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล
จากปิเตรเคมี 187.65% [35] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suqin Tan และคณะ [30] ท าการศึกษา
การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง พบว่ามอดูลัสสะสมของพอลิยูรีเทนโฟมมี
ค่าเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลือง เนื่องจากพอลิออลจากน้ ามันถั่วเหลืองมีฟัง
ชันแนลลิตีเท่ากับ 4.4 ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีซึ่งมี
ฟังก์ชันแนลลิตีเท่ากับ 3.5 ท าให้มีความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออ
ลจากน้ ามันถัว่เหลืองส่งผลให้มีมอดูลลัสสะสมสูง 

 

ภาพที่ 4.105 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของ
พอลิยูรีเทนโฟม 

ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมเป็นค่าบ่งบอกถึงความสามารถในการ Relaxation 
ของสายโซ่โมเลกุลในส่วนของ Soft segment โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดูลัสสูญเสียได้แก่ Hard 
segment และ ความยาวของ Soft segment จากผลการทดลองพบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเท
นโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม พบว่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่า
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษ เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดร
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อกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท า
ให้ปริมาณไอโซไซยาเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด Hard segment ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธะยูเรียและพันธะยูรีเทนเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบ
พันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง จากการทดสอบ FTIR แสดงถึงการเกิดการแบ่งแยกวัฏภาคของ
สารประกอบยูเรียเพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เมื่อโฟมได้รับ
พลังงานจากภายนอก Hard segment จะท าหน้าที่ ในการดูดซับและกระจายแรงไปยัง Soft 
segment ท าให้ Soft segment เกิด Chain relaxation และเปลี่ยนแปลงรูปเป็นพลังงานความร้อน 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโฟม การแตกออกของผนังเซลล์โฟม ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่สังเคราะห์ด้วย
พอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานมากที่สุดจึงท าให้มี
ค่ามอดูลัสสูญเสียเท่ากับ 0.64 MPa ซึ่งมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมี 166.67% 

จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบพลวัตร พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อมอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่ออุณหภูมิในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นท าให้มอดูลัสสะสมมีค่าลด
ต่ าลง แต่ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเ มื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมมีพลังงานเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ Soft 
segment เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของสายโซ่โมเลกุลเพ่ือลดความเค้นจากภายนอกที่ได้รับ หรือ
เรียกว่าการเกิด Chain relaxation ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อได้รับ
ความร้อนและท าให้ความแข็งของพอลิยูรีเทนโฟมลดต่ าลง ส่งผลให้ค่ามอดูลัสสูญเสียของพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีค่าเพ่ิมมากขึ้นแต่มอดุลัสสะสมมีค่าลดต่ าลง 

ภาพที่ 4.106 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อ tanδ ของพอลิยูรีเทนโฟม 
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ค่า tanδ คืออัตราส่วนระหว่างมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus : E’) ต่อมอดูลัสสะสม 
(Storage modulus : E”) โดยค่ามอดูลัสสะสมเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความเป็นอิลาสติก เมื่อ
พอลิยูรีเทนโฟมได้รับพลังงานจากภายนอกพลังงานดังกล่าวถูกดูดซับและสามารถน าพลังงานนั้นกลับ
มาใช้ในการคืนรูปร่างเดิมก่อนการรับแรง ส่วนค่ามอดูลัสสูญเสียเป็นการตอบสนองของเฟสที่มีความ
เป็นวิสโคส พลังงานถูกดูดซับและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอ่ืนเช่น พลังงานความร้อน การแตก
ออกของเยื่อหุ้มเซลล์โฟม เป็นต้น โดยพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ในการคืนรูปร่างของ
โฟมได้และจะสูญหายไปในระบบ จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณต่างๆ มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูเรียและยูรีเทนจ านวนมาก และเกิด
การเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม 
เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตีและค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึง
ท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานที่ดี จากผลการทดลองพบว่าพอลิยูรีเทนที่
เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีค่า tanδ มากที่สุดเท่ากับ 0.59 และมีค่ามากกว่า
พอลิยูรี เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 18% เนื่องจากโฟมที่สังเคราะห์ได้
ประกอบด้วย Soft segment สั้นและ Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
จ านวนมากก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่แข็งแรง และมีเซลล์โฟมขนาดเล็ก จึงท า
ให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานที่ดีส่งผลให้มีค่า tanδ สูงที่สุด  

จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะของพอลิยูรีเทนมีค่าเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณ
พอลิออลจากเศษโฟม โดยโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเท่ากับ -14.3 องศาเซลเซียสซึ่งมีค่ามากกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ที่มีค่าเท่ากับ -16.0 องศาเซลเซียส
เนื่องจากโฟมท่ีสังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมมี Soft segment ที่ประกอบด้วยพอลิอีเทอร์และ
พอลิเอสเตอร์สายสั้น และมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียเกิดขึ้น
จ านวนมาก ท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่
โมเลกุลที่แข็งแรง ท าให้ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการท าให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนโฟมในส่วนของ 
Soft segment เกิด Chain relaxation จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho Lim 
และคณะ [39] ท าการศึกษาอิทธิพลพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลแตกต่างกันที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิยู
รีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากจะมีอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของ Soft segment เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากโฟมที่เตรียมจากพอลิออลที่มีค่าไฮดร
อกซิลสูงนั้นจะมีปริมาณ Hard segment ในโครงสร้างสูงส่งผลให้สายโซ่โมเลกกุลเกิด Chain 
relaxation ยากมากข้ึนท าให้อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะเพ่ิมมากข้ึน 

4.3.5.7 ความสามารถในการคืนตัว (compression set) ของพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

การศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาได้จากการทดสอบ 
Compression set ตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test D โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
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คืนตัวของพอลิยู รี เทนโฟมหลั งจากได้รับแรงกดอัดภายใต้ อุณหภูมิ  70oC ค านวณหาค่า 
Compression set จากความแตกต่างของความหนาเริ่มต้น ผลจากการทดลองแสดงในภาพที่ 4.107 

 

ภาพที่ 4.107 ผลของปริมาณของพอลิออลจากเศษโฟมที่มีต่อความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรี
เทนโฟม 

จากการศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม โดยการวัดความแตกต่างของ
ความสูงของโฟมก่อนและหลังการทดสอบ ความสูงของพอลิยูรีเทนโฟมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ่ง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร (permanent deformation) ของพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้
สภาวะในการทดสอบที่ 70 oC พันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยู
รีเทนโฟมที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่ N-H และออกซิเจนจากหมู่ C=O ทั้งพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรีย
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพอลิยูรีเทนมีความอ่อนแรงลง ท าให้เกิดการเสียรูปร่างแบบพลาสติก
เกิดขึ้นขณะพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกดอัด [32] เนื่องจากพลังงงานดังกล่าวถูกดูดซับและ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนเช่น เกิดการแตกออกของเยื่อบุผนังเซลล์ และเกิดความร้อนขณะกดอัด 
ท าให้โฟมไม่สามารถกลับสู่รูปร่างเดิมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
การแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากจากเศษโฟม พบว่าเมื่อพอลิออลจาก
เศษโฟมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พอลิยูรีเทนมี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูเรียและ
พันธะยูรีเทนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงจึงสามารถเกิดการดูดซับพลังงานได้ดีท าให้มี
ค่ามอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี
การสูญเสียรูปร่างถาวรมากส่งผลให้มีค่า Compression set สูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมี 270.82%  จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darlan de 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10

Co
m

pr
es

sio
n 

se
t (

%
)

Foam Formulations



215 
 

 
 

Mello และคณะ [33] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจาก PET พบว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นในสายโซ่โมเลกุลจ านวนมากจะมีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบ
พันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นจ านวนมากเมื่อท าการทดสอบ Compression set ที่อุณหภูมิ 70oC ท าให้
พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง และท าให้เกิดการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติก
เกิดข้ึนมากส่งผลให้ค่า Compression set มีค่ามาก  

4.3.5.8 การสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะจากการแทนที่พอลิ
ออลจาปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 

พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม และอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาด้วยเทคนิค TGA โดยให้ความร้อนเริ่มต้นจาก 50 oC ถึง 
700oC ด้วยอัตราการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 10 oC/min ภายใต้สภาวะบรรยากาศอากาศ จาก
การศึกษาจะได้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน (Td) แสดงในตารางที่ 4.37  

ตารางที่ 4.37 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสูงสุดของ
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 

Transition 
temperature 

Formulations 

C56In0 C56In2 C56In4 C56In6 C56In8 C56In10 

Td (oC) 388.68 386.40 387.82 388.24 388.40 389.09 

 จากการศึกษาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการ
แทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ พบว่าอุณหภูมิการ
สลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจาก
พอลิออลจากเศษโฟมมีฟังชันแนลลิตีเท่ากับ 4 และค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 178mg KOH/g ซึ่งมีค่า
มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Hard segment ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้น และมี Soft 
segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มีอุณหภูมิสลายตัวทางความร้อนเท่ากับ 389.09oC ซึ่ง
มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีประมาณ 2 oC แสดงให้เห็นว่าการ
เพ่ิมข้ึนของ Hard segment ส่งผลให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมสูงขึ้น 
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ตอนที่ 4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 
4.4 ศึกษาสมบัติ Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 
Resilience properties 
 พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุนโดยมีผนังเซลล์เชื่อมต่อกันเป็น
ร่างแห 3 มิติ มีน้ าหนักเบาและมีความแข็งสูงจึงถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวันได้แก่ 
เบาะ ที่นอน หมอน และวัสดุกันกระแทกเป็นต้น ดังนั้นสมบัติของพอลิยูรี เทนโฟมที่ส าคัญ
นอกเหนือจากสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟม คือ ความสามารถในการดูดซับพลังงาน ซึ่ง
ความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรี เทนโฟมนั้นมีความสอดคล้องกับ มอดูลัสสะสม 
(Storage modulus) มอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม  

เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับความเครียดจากภายนอกพลังงานนั้นจะถูกดูดซับไว้ในพอลิยูรีเท
นโฟมซึ่งพลังงานที่ดูดซับไว้นั้นคือ พลังงานความเครียด โดยพลังงานความเครียดจะถูกสะสมไว้ ในพอ
ลิยูรีเทนโฟมเมื่อได้รับแรงกระท าไปยังโฟมอย่างช้าๆหรือย่างทันทีทันใด เช่น การทดสอบความ
ต้านทานต่อการดึงยืด และความสามารถในการกระเด้งกระดอน โดยพลังงานที่พอลิยูรีเทนโฟมสะสม
ไว้ภายในเท่ากับงานที่ท าโดยการให้แรงไปยังพอลิยูรีเทนโฟม เรียกว่า Resilience คือ ความสามารถ
ของวัสดุในการดูดซับพลังงานระหว่างการสูญเสียรูปร่างแบบยืดหยุ่นและเกิดการคืนกลับสู่รูปร่างเดิม
โดยใช้พลังงานที่ถูกดูซับเมื่อแรงถูกปลดปล่อยออกจากวัสดุ  

การสะสมของพลังงานความเครียดเมื่อวัสดุได้รับแรง  
 การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาได้จาก
ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้สภาวะการทดสอบการดึงยืดในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
แบบอิลาสติก (Elastic deformation) ของพอลิยูรีเทนโฟม พลังงงานความเค้นที่สะสมอยู่ในพอลิยูรี
เทนโฟมเท่ากับงานที่ท าโดยแรงที่ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัว จากภาพที่ 4.108 แสดง
พฤติกรรมดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้การทดสอบในช่วงการเสียรูปแบบอิลาสติก จากกราฟ
แสดงให้เห็นว่าแรงดึงที่กระท าต่อพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมจาก 0 จนกระท่ังมีแรงเท่ากับ P ท าให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมเกิดการยืดตัวขึ้นจนกระทั้งความยาวมีค่าเท่ากับ x โดยแรง P ดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดการ
ยืดตัวของพอลิยูรีเทนโฟมก่อให้เกิดงานซึ่งสะสมอยู่ในวัสดุอยู่ในรูปของพลังงานความเครียดเพ่ือให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมเม่ือน าแรงออก 

 

ภาพที่ 4.108 แบบจ าลองพฤติกรรมการสูญเสียฮิสเตอรีซีสของพอลิยูรีเทนโฟม 
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 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการยืดตัวในช่วงการเปลี่ยนแปลงแบบอิลาสติดของ
พอลิยูรี เทนโฟมสามารถหางานที่กระท าจากแรงดึงยืดภายในเนื้อวัสดุได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการยืดตัว  

4.4.1 รีไซเลียนมอดูลัส (Resilience modulus) 
การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถศึกษาจากค่า 

Resilience modulus ของพอลิยูรี เทนโฟมที่ผ่านการทดสอบการดึงยืด โดยค่า Resilience 
modulus ของพอลิยูรีเทนโฟมคือ ความสามารถของวัสดุในการดูดซับพลังงานระหว่างการสูญเสีย
รูปร่างแบบยืดหยุ่นและสามารถคืนกลับสู่รูปร่างเดิมโดยใช้พลังงานที่ถูกดูดซับเมื่อแรงถูกปลดปล่อย
ออกจากวัสดุ  [9] ในการศึกษาท าการค านวณค่า Resilience modulus จากพ้ืนที่ ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในการดึงยืดของพอลิยูรีเทนโฟมเม่ือโฟมเกิดการดึงยืด 
100 เปอร์เซ็นต์ของความเครียด ผลจากการศึกษาแสดงในภาพที่ 4.109 

 

ภาพที่ 4.109 รีไซเลียนมอดูลัสของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิ
ยูรีเทมโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% 
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ตารางที่ 4.38 มอดูลัสสะสม มอดูลัสสูญเสีย และHysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

Formulations 
Properties 

Storage modulus 
(kPa) 

Loss modulus 
(kPa) 

Hysteresis loss 
(%) 

JH30In0 4.96 0.49 27.99 
JH30In10 14.49 1.49 35.59 
JH36In0 2.54 0.31 25.59 
JH36In10 6.42 0.48 37.47 
C34In0 2.56 0.31 25.74 
C34In10 4.75 0.57 35.04 
C56In0 2.51 0.24 28.36 
C56In10 7.22 0.64 39.61 

จากการค านวณพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของพอลิยีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่า พอลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตร
เคมี JH3050D มี Resilience modulus สูงสุดรองลงมาคือพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล
จากปิโตรเคมี C.SC56-16 C.SA34-05 และ JH3600 ตามล าดับ เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3050D มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนเท่ากับ 4,064 ดัลตัน โฟมที่สังเคราะห์ได้มี Soft 
segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น มีพันธะยูรีเทนเกิดขึ้นปริมาณมากส่งผล
ให้มีแรงยืดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลและมอดูลัสสะสมมากดังแสดงในตารางที่ 4.38 เมื่อพอลิยูรี
เทนโฟมถูกดึงยืดไป 100 เปอร์เซ็นต์ของความเครียดเริ่มต้นซึ่งอยู่ในช่วงการสูญเสียรูปร่างแบบ
ยืดหยุ่น (elastic deformation) ความเค้นที่โฟมได้รับถูกดูดซับไว้ภายในพอลิยูรีเทนโฟมปริมาณ
มากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีชนิดอ่ืนจึงท าให้มีค่า Resilience 
modulus สูง เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3600 มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิง
จ านวนมากกว่าพอลิออล JH3050D โฟมที่สังเคราะห์ได้มี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโมเลกุล
ของพอลิอีเทอร์สายโซ่ยาว มี Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียน้อยกว่า
โฟมที่เตรียมจากพอลิออล 3050D ส่งผลให้มีมอดูลัสสะสมน้อยกว่าโฟมที่ เตรียมจากพอลิออล 
JH3050D และ C.CSA56-16 โฟมที่เตรียมได้จึงมีความสามารถในการดูดซับพลังงานน้อยส่งผลให้ค่า 
Resilience modulus มีค่าน้อย จากผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Aleksander Prociak และคณะ [15] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันพืช
ดัดแปล พบว่าโฟมที่สังเคราะห์จากน้ ามันพืชดัดแปลที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า และมีค่าไฮดรอกซิลที่สูง
นั้นมี Hard segment ที่มากท าให้โฟมมีความเป็นอิลาสติกลดต่ าลง ท าให้โฟมมีความสามารถดูดซับ
พลังงานที่น้อยในช่วงการสูญเสียรูปร่างแบบยืดหยุ่น  

พิจารณาค่า Resilience modulus ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม
ปริมาณ 10wt% พบว่ามีค่ามากกว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีทุกสูตร เนื่องจากโฟมที่
เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน ยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุล
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จากการเกิด allophanate และ biuret linkage มากกว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความเป็นอิลาสติกเพ่ิมมากขึ้นซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเพ่ิมขึ้นของค่า
มอดูลัสสะสม เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงกระท าจากภายนอกโดยไม่เกินขีดจ ากัดการรับแรงท าให้
พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานและ
กระจายพลังงานผ่านทาง Hard segment ของพอลิยูรีเทนโฟม จึงท าให้มีค่า Resilience modulus 
สูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคม ี

เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่ เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% 
พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 มีค่า Resilience modulus 
สูงกว่าพอลิยูรี เทนโฟมที่ เตรียมจากพอลิออล JH3600 และ C.SA 34-05 เนื่องจากพอลิออล 
JH3050D และ C.SC56-16 มีค่าไฮดรอกซิลมากกว่าพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 จึงท าให้พอ
ลิยูรีเทนที่สังเคราะห์จากพอลิออลดังกล่าวมี hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน พันธะยู
เรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความเป็นอิลาสติก
เพ่ิมมากขึ้นแสดงจากการมีค่ามอดูลัสสะสมสูง ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมสูตรดังกล่าวมีความสามารถใน
การดูดซับพลังงานที่ดีเมื่อได้รับแรงดึงยืดจากภายนอกจึงท าให้ค่า Resilience modulus มีค่ามาก 
จากผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aleksander Prociak และคณะ [15] 
ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามันพืชดัดแปล พบว่าโฟมที่สังเคราะห์จากน้ ามัน
พืชดัดแปลที่มีปริมาณมาก พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มี Hard segment มากท าให้โฟมมีความ
เป็นอิลาสติกเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้โฟมมีความสามารถดูดซับพลังงานมากในช่วงการสูญเสียรูปร่างแบบ
ยืดหยุ่นที่เพ่ิมมากขึ้น จากผลการศึกษาค่า Resilience modulus ของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่าพอลิยูรี
เทนโฟมที่สังเคราะห์มีการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีค่า Resilience modulus มากที่สุดแสดงถึงความสามารถในการดูดซับพลังงานที่ดีที่สุด
เมื่อเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมสูตรอื่นๆ 

4.4.2 ความสามารถในการกระเด้งกระดอน (Ball rebound resilience) 
ความสามารถในการกระเด้งกระดอนของพอลิยูรีเทนโฟม สามารถศึกษาจากการทดสอบ 

Ball rebound resilience เพ่ือศึกษาสมบัติความยืดหยุ่นของพอลิยูรีเทนโฟม (elasticity) โดยท า
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3574-11 Test H ค่า resilience ของพอลิยูรีเทนโฟมนั้นสามารถ
วัดจากการตกของลูกบอลเหล็กลงบนผิวโฟม โดยท าการวัดระยะทางที่ลูกบอลเหล็กกระดอนกลับจาก
ผิวชิ้นงานที่ตกกระทบเปรียบเทียบกับความสูงเริ่มต้นของลูกบอลเหล็กที่ตกลงมายังผิวชิ้นงาน ซึ่งผล
จากการทดสอบแสดงในภาพที่ 4.110 
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ภาพที่ 4.110 ความสามารถในการกระเด้งกระดอนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจา
กปิโตรเคมี และสังเคราะห์จากการแทรที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% 

 

ภาพที่ 4.111 แบบจ าลองพฤติกรรมการกระเด้งกระดอน และการดูซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟม 
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จากการทดสอบความสามารถในการกระเด้งกระดอนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอ
ลิออลจากปิโตรเคมีทั้ง 4 ชนิด คือ JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 โดยพอลิออลแต่
ละชนิดนั้นมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนที่แตกต่างกันพบว่า พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออล
จากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีค่า Ball rebound resilience เท่ากับ 38 และ 34 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับซึ่งมีค่าน้อยกว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 เนื่องจาก
โฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 มี soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่
โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สายโซ่สั้น มีพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียปริมาณมาก นอกจากนี้ยังเกิดการ
เชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret likage ท าหน้าที่เป็น Hard 
segment ก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลสูง ส่งผลให้โฟมสูตรดังกล่าวมีความยืดหยุ่น
ต่ า มีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้ขณะท าการทดสอบเมื่อลูกบอลเหล็กเคลื่อนที่ลงมา
ตกกระทบผิวโฟมด้วยพลังงานศักดิ์ พลังงานดังกล่าวถูกดูดซับด้วย Hard segment ของพอลิยูรีเท
นโฟม เนื่องจาก Hard segment เป็นส่วนที่มีความเป็นอิลาสติกภายในโฟมจึงท าหน้าที่ในการดูดซับ
พลังงานจากภายนอกเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมความเค้นภายในโฟม จากนั้นพลังงานที่ถูกดูดซับเกิด
การกระจายทั่วทั้งก้อนโฟมส่งผลให้ลูกเหล็กที่ตกกระทบนั้นมีพลังงานลดต่ าลงจึงท าให้มีระยะ
กระดอนกลับน้อยลงส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีค่า Ball rebound resilience ต่ า 
ดังแสดงในแบบจ าลองความสามารถในการกระเด้งกระดอนของพอลิยูรีเทนโฟมในภาพที่  4.111 เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-
05 ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนมาก โฟมที่เตรียมได้มี soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่
โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สายโซ่ยาว มีพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียปริมาณน้อย ก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลต่ า ท าให้โฟมมีความยืดหยุ่นสูง และมีค่ามอดูลัสสูญเสียต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 จึงท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับ
พลังงานน้อยลงส่งผลให้ค่า Ball rebound resilience มีค่ามาก [40] 

ความสามารถในการกระเด้งกระดอนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิ
ออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% มีค่าน้อยกว่าความสามารถในการกระเด้ง
กระดอนของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี เนื่องจากโฟมที่เตรียมจากพอลิออ
ลจากเศษโฟมมี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอิเทอร์พอลิออลสายโซ่สั้น มี 
Hard segment ที่ประกอบด้วยพันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และมีความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง
จากการเกิด allophanat และ biuret เพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลสูง 
ส่งผลให้โฟมสูตรดังกล่าวมีความยืดหยุ่นต่ า ท าให้มีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียสูง ส่งผลให้
ขณะท าการทดสอบเมื่อลูกบอลเหล็กตกกระทบกับผิวโฟม โฟมมีความสามารถในการดูดซับและ
กระจายพลังงานมาก ส่งผลให้ลูกบอลเหล็กมีระยะทางกระดอนกลับน้อยลง ท าโฟมที่เตรียมได้มีค่า 
Ball rebound resilience น้อย [28] เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่าโฟมที่สังเคราะห์ได้จากพอลิออลดังกล่าวมี soft segment ที่
ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สายยาว มีพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียปริมาณน้อย ท า
หน้าที่เป็น Hard segment ก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลต่ าส่งผลให้โฟมมีความ
ยืดหยุ่นสูง และมีค่ามอดูลัสสูญเสียต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
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จึงท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานน้อยส่งผลให้ค่า Ball rebound resilience มีค่า
มาก  

เมื่อท าการพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วย
พอลิออลจากเศษโฟม 10wt% พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3050D และ C.SC56-16 มีค่า Ball rebound resilience ต่ ากว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอ
ลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA 34-05 เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ 
C.SC56-16 มีค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 จึงท าให้โฟม
ที่เตรียมไดม้ี hard segment ซ่ึงประกอบด้วยพันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามอดูลัสสะสม และมอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้พอลิยูรีเท
นโฟมสูตรดังกล่าวมคีวามสามารถในการดูดซับพลังงานสูง เมื่อลูกบอลเหล็กตกกระทบกับผิวโฟม โฟม
มีความสามารถในการดูดซับและกระจายพลังงานมาก ส่งผลให้ลูกบอลเหล็กมีระยะทางกระดอนกลับ
น้อย ท าให้ค่า Ball rebound resilience มีค่าน้อย จากผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Aleksander Prociak และคณะ [15] ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากน้ ามัน
พืชดัดแปล พบว่าโฟมที่สังเคราะห์จากน้ ามันพืชดัดแปลที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า และมีค่าไฮดรอกซิลสูง
นั้นมี  Hard segment มากท าให้ โฟมมีความเป็นอิลาสติกเ พ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุ ให้ โฟมมี
ความสามารถในการดูดซับพลังงานของวัสดุที่มากระทบได้มากขึ้นส่งผลให้ค่า Ball rebound 
resilience มีค่าน้อย จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถจัดประเภทโฟมตามค่า Ball rebound 
resilience ได้คือ พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิยูรีเทนโฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟม 10wt% เป็นพอลิยูรีเทนโฟมจ าพวก High resilience เนื่องจาก
มีค่า Ball rebound resilience อยู่ในช่วง 30 -50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมาะส าหรับผลิตเป็นเบาะรองนั่ง 

4.4.3 การสูญเสียเนื่องจากฮีสเตอรีซีส (Hysteresis loss) 
พลังงานที่พอลิยูรีเทนโฟมสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสามารถศึกษาได้

จากการทดสอบ Hysteresis loss ภายใต้สภาวะการดึงยืด โดยท าการทดสอบภายใต้อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ โดยใช้โหลดเซลล์ 1 kN อัตราเร็วในการดึงยืด 500 mm/min จ านวน 10 ลูป ใน
การศึกษาจะท าการดึงยืดชิ้นงาน 100 เปอร์เซ็นต์ของความยาวเริ่มต้น จากการศึกษาจะได้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในแต่ละลูปของการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 4.112 
และตารางท่ี 4.39 

พลังงานที่พอลิยูรีเทนโฟมสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสามารถค านวณ
จากอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดภายใต้สภาวะการ
รับแรง (Loading) กับพ้ืนที่ระหว่างสภาวะที่รับแรง (Loading) และไม่รับแรง (Unloading) แสดงดัง
สมการต่อไปนี้ 

Hysteresis loss %= 
Eloading-Eunloading

Eloading
×100 

โดย Eloading  คือ พลังงานที่ใช้ในการดึงยืดวัสดุภายใต้สภาวะรับแรง (Loading) 
 Eunloading คือ พลังงานของวัสดุภายใต้สภาวะไม่รับแรง (Unloading) 
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(a) JH30In0 

(b) JH30In10 
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(c) JH36In0 

(d) JH36In10 
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(e) C34In0 

(f) C34In10 
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ภาพที่ 4.112 พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสูญเสียเนื่องจากฮีสเตอรีซีสของพอลิยูรีเทนโฟมที่ 
(a) JH30In0 (b) JH30In10 (c) JH36In0 (d) JH36In10 (e) C34In0 (f) C34In10 (g) C56In0 และ 
(h) C56In10 

(g) C56In0 

(h) C56In10 
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ภาพที่ 4.113 แบบจ าลองพฤติกรรมการสูญเสียฮิสเตอรีซีสของพอลิยูรีเทนโฟม 

ตารางที่ 4.39 Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟม 

Formulations 
Hysteresis loss (%) 

Loop1 Loop2 Loop3 Loop5 Loop7 Loop10 
JH30In0 27.99 14.24 13.91 13.11 10.94 11.28 
JH30In10 35.59 21.75 20.28 19.55 19.89 20.00 
JH36In0 25.59 17.78 17.28 17.62 16.69 16.40 
JH36In10 35.47 21.62 19.43 19.53 20.05 20.31 
C34In0 25.74 18.97 18.88 18.32 16.95 17.84 
C34In10 35.04 20.45 22.16 19.58 19.10 18.96 
C56In0 28.36 18.71 16.42 17.28 16.31 16.90 
C56In10 39.61 23.91 23.92 22.81 22.81 25.23 

ในการทดสอบ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้สภาวะได้รับแรงดึงยืดจาก
ภายนอกพบว่า เมื่อพอลิยูรีเทนโฟมได้รับแรงดึงเซลล์โฟมจะเกิดการยืดตัวตามแนวแรงท าให้ผนังเซลล์
เคลื่อนที่แนบชิดกันมากขึ้นส่งผลให้ความเค้นของพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมมากขึ้น  เมื่อน าแรงออกความ
เค้นของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าลดต่ าลงตามการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟม โดยสามารถค านวณ
ความสามารถในการดูดซับพลังงานของพอลิยูรีเทนโฟมเมื่อได้รับแรงดึงยืดจากพ้ืนที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดภายใต้สภาวะการรับแรง และพลังงานที่พอลิยูรีเท
นโฟมสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสามารถค านวณจากอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ใต้
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดภายใต้สภาวะการรับแรงกับพ้ืนที่ระหว่าง
สภาวะที่รับแรงและไม่รับแรงดังแสดงในแบบจ าลองพฤติกรรมการสูญเสียฮิสเตอร์รีซีสของพอลิยูรีเท
นโฟมภาพที ่5.113 

พิจารณา Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่
แตกต่างกัน 4 ชนิดได้แก่ JH3050D JH3600 C.SA34-05 และC.SC56-16 ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุล และ 
ค่าไฮดรอกซิลที่แตกต่างกัน พิจารณาพลังงานที่ถูกดูดซับในลูปที่ 1 ของการดึงยืด ปรากฏว่าพอลิยูรีเท
นโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีความสามารถในการดูด
ซับพลังงานมากกว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 และ C.SA34-05 เนื่องจากพอ
ลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจ านวนน้อย โฟมที่เตรียม
ได้จึงมี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สายโซ่สั้น มี Hard segment 
ปริมาณมาก มีมอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) มาก และ Ball rebound resilience น้อยจึงท าให้
พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออล JH3050D และ C.SC56-16 มีความสามารถในการดูดซับ
พลังงานและการสูญเสียพลังงานจากการดึงยืดมาก ส่วนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3600 และ C.SA34-05 มีความสามารถในการดูดซับพลังงานน้อย เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมมี Soft 
segment ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สายโซ่ยาว มี Hard segment ปริมาณน้อย 
โฟมจึงมีความยืดหยุ่นมากส่งผลให้มีมอดูลัสสูญเสียน้อย จึงท าให้พลังงานที่ใช้ในการดึงยืดถูกดูดซับ
และสูญเสียน้อยระหว่างการยืดตัวของโฟม ดังนั้นพลังงานส่วนใหญ่จึงถูกใช้ในการกลับคืนสู่รูปร่างเดิม
ของโฟมก่อนการดึงยืด 

เมื่อท าการพิจารณา Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟม 
10wt% มีค่ามากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี เนื่องจากพอลิออลจาก
เศษโฟมมีฟังชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิล มากกว่าพอลิออลจากปิโตรเคมี จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่
มีพอลิออลจากเศษโฟมเป็นองค์ประกอบมีปริมาณ Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน 
พันธะยูเรีย และความหนาแน่นของการเชื่อมขวางเพ่ิมมากขึ้นจากการเกิด allophanate และ 
biruret linakage โดย Hard segment ที่เกิดขึ้นเป็นจุดศูนย์รวมความเค้น ท าหน้าที่ดูดซับและ
กระจายแรงที่กระท ากับพอลิยูรีเทนโฟม ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้มีค่ามอดูลัสสะสมและ
มอดูลัสสูญเสียมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมจึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟม
ที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงาน และเกิดการสูญเสีย
พลังงานจากการดึงยืดมากกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีจึง ส่งผลให้พอ
ลิยูรีเทนโฟมทีเ่ตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมมีค่า Hysteresis loss สูง 

เมื่อพิจารณาพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออ
ลจากเศษโฟม 10wt% พบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ 
C.SC56-16 มีค่า Hysteresis loss สูงกว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี 
JH3600 และ C.SA 34-05 เนื่องจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D และ C.SC56-16 มีค่าไฮดร
อกซิลมากกว่าพอลิออล JH3600 และ C.SA34-05 จึงท าให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออ
ลดังกล่าวมี hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และการเชื่อมขวางของสายโซ่
โมเลกุลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามอดูลัสสะสม และมอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้พอลิยูรีเท
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นโฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากภายนอก และเปลี่ยนแปลงพลังงานจากการดึงยืดไป
เป็นพลังงานรูปอื่นผ่าน Hard segment ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นจุดศูนย์รวมความเค้นส่งผลให้ค่า Hysteresis 
loss มีค่ามาก [28] จากผลการทดลอมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dimitrios V. Donunis และ
คณะ [41] ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม พบว่าพอลิยูรี
เทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลเชิงจ านวนต่ า และค่าไฮดรอกซิลสูงจะมีพันธะยูรี
เทนและพันธะยูเรียเกิดข้ึนปริมาณมาก ท าให้มีอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจน
ที่แข็งแรง โดย Hard segment ภายในพอลิยูรีเทนโฟมเป็นจุดศูนย์รวมความเค้นเมื่อโฟมได้รับแรง 
ท าให้ความเค้นในโฟมมีค่าเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามาก 
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ตอนที่ 5 การประยุกต์ใช้พอลิยูรีเทนโฟม 
4.5 การประยุกต์ใช้พอลิยูรีเทนโฟม 
 พอลิยูรีเทนโฟมเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน มีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
จึงถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวันได้แก่ เบาะ ที่นอน หมอน และวัสดุกันกระแทก เป็น
ต้น จากการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจาก
เศษโฟมได้แก่ ความหนาแน่น ความต้านทานต่อการดึงยืด ความต้านทานต่อการกดอัด ความสามารถ
ในการยืดตัว และ Resilience เป็นต้น โดยพอลิยูรีเทนโฟมที่มีสูตรเหมาะสมส าหรับน าไปผลิตเป็น
เบาะที่นัง่ส าหรับรถยนต์แสดงในตารางที่ 4.40 และสูตรที่เหมาะสมส าหรับน าไปผลิตเป็นที่นอนแสดง
ในตารางที่ 4.41 

ตารางที่ 4.40 พอลิยูรีเทนโฟมที่เหมาะส าหรับผลิตเป็นเบาะที่นั่งส าหรับรถยนต์ 

Properties 
Formulation 

Required JH30In4 JH30In6 JH30In8 C56In10 
Density (kg/m3) 32-55 52.98 53.83 54.22 52.12 
Tensile strength (kPa) Min 98 101.75 107.75 115.5 99.02 
Elongation (%) Min 100 162 165 166 169.75 
Compression set (%) Max 8 4.25 5.04 5.91 7.38 

ตารางที่ 4.41 พอลิยูรีเทนโฟมที่เหมาะส าหรับผลิตเป็นที่นอน 

Properties 
Formulation 

Required JH30In2 JH30In4 JH30In6 C56In2 C56In4 
Density (kg/m3) Min27.23 53.39 52.98 53.83 54.61 56.15 
Tensile strength(kPa) 68 - 103 93.65 101.72 107.75 87.11 90.46 
Elongation (%) 125-175 159.83 162 165 156 161.8 
Compression set (%) <10 3.5 4.25 5.04 3.45 4.48 
Resilience (%) >30 36 35 34 33.8 32.87 

  

 จากการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออ
ลจากเศษโฟมพบว่าพอลิยูรีเทนโฟมที่มีสมบัติเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นเบาะส าหรับรถยนต์ได้แก่ 
JH30In4 JH30In6 JH30In8 และ C56In10 เป็นต้น เนื่องจากมีความหนาแน่น ความต้านทานต่อการ
ดึงยืด ความสามารถในการยืดตัว และความสามารถในการคืนตัวที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 4.40 
พอลิยูรีเทนโฟมที่เหมาะส าหรับผลิตเป็นที่นอนได้แก่ JH30In2 JH30In4 JH30In6 C56In2 และ 
C56In4 เนื่องจากมีความหนาแน่น ความสามารถในการดึงยืด ความสามารถในการยืดตัว 
ความสามารถในการคืนตัว และความสามารถในการกระเด้งกระดอนดังแสดงในตารางที่ 4.40 
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  บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลงการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่ ใช้ ในการสัง เคราะห์พอลิยูรี เทนโฟมต่อ 

Characteristic time ลักษณะของเซลล์โฟม และศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากปิโตรเคมีทั้ง 4 ชนิดได้แก่ JH3050D JH3600 C.SA34-05 และ C.SC56-16 จากนั้น
ศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากการแทนที่พอลิออลจากปิโตรเคมีด้วยพอลิออลจากเศษโฟม 
ในการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมนั้นจะมุ่งเน้นสมบัติเชิงกล Resilience และ Hysteresis loss 
โดยผลจากการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1  จากศึกษาสมบัติทางเคมีของพอลิออลพบว่า พอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 JH3600 
C.SA34-05 และ C.SC56-16 ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมเป็นพอลิอีเทอร์พอลิออล ส่วนพอ
ลิออลจากเศษโฟมนั้นเป็น พอลิอีเทอร์ เอสเทอร์ ยูรีเทนพอลิออล 

5.1.2  จากการศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมที่มีต่อ 
Characteristic time และลักษณะโครงสร้างเซลล์พบว่า  

 5.1.2.1  เมื่อปริมาณ Blowing agent เพ่ิมมากขึ้นท าให้ Characteristic time ลด
ต่ าลง นอกจากนี้ยังท าให้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิดปฏิกิริยาการพองตัวระหว่างน้ าและไอโซไซยาเนต 

 5.1.2.2  เมื่อปริมาณ Surfactant เพ่ิมมากข้ึนท าให้ Characteristic time เพ่ิมมาก
ขึ้น เนื่ องจาก Surfactant ที่ ใช้ ในงานวิจัยนี้ คือ  Silicone surfactant โดย Surfactant จะลด
ความสามารถในการแพร่ของสารเคมีในการเข้าท าปฏิกิริยา นอกจากนี้ยังท าให้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์
โฟมขนาดเล็กลง เนื่องจาก Surfactant ท าหน้าที่ลดแรงตึงผิวและลดการรวมตัวกันของฟองอากาศ 

5.1.2.3  เมื่อปริมาณ Gelling catalyst เพ่ิมมากข้ึนท าให้ Characteristic time ลด
ต่ าลงนอกจากนี้ยังท าให้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็กลง เนื่องจาก Gelling catalyst ที่ใช้ใน
การสัง เคราะห์ประกอบด้วย Triethylenediamine 33 เปอร์ เซ็นต์  ใน Dipropyleneglycol 
เนื่องจากไอโซไซเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับหมู่เอมีนท าให้ความหนืดของระบบมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถขนาดตัวได้น้อยลง 

5.1.2.4  เมื่อปริมาณ Isocyanate index เพ่ิมมากขึ้นท าให้ Characteristic time 
ลดต่ าลง นอกจากนี้ยังท าให้โฟมที่เตรียมได้มีเซลล์โฟมขนาดเล็กลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ 
Isocyanate index ท าให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการพองตัวเพ่ิม
มากขึ้น 
 5.1.3  จากการศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่า 
  5.1.3.1  โฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีค่าไฮดรอกซิลมากจะมี 
Characteristic time รวดเร็วเนื่องจาก พอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากแสดงถึงการมีอยู่ของหมู่ไฮดร
อกซิลปฐมภูมิจ านวนมากส่งผลให้ไอโซไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว  จึงท าให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออล JH3050D มี Characteristic time รวดเร็วมากที่สุด 
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  5.1.3.2  จากการทดสอบด้วยเทคนิค FTIR สังเกตเห็นการเลื่อนต าแหน่งและการ
เพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของโฟมที่เตรียมจากพอลิออลที่มี
ค่าไฮดรอกซิลมาก เนื่องจากโฟมมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วย พันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย และ
การเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret linkage ปริมาณมาก 
  5.1.3.3  พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลที่มีน้ าหนักโมเลกุลและความหนืด
มากจะมีเซลล์โฟมขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบ
เพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนต
กับน้ ามีความสามารถในการขยายตัวลดต่ าลง 
  5.1.3.4  ความหนาแน่นของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีมีค่า
ใกล้เคียงกันเนื่องจากในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมก าหนดให้ Blowing agent และ Isocyanate 
index มีค่าคงที ่
  5.1.3.5  โฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากมีสมบัติเชิงกลดีได้แก่ 
Tensile modulus Tensile strength Compressive modulus และ  Compressive strength 
เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ปริมาณมากและมี Soft segment สั้นท าให้โฟมมีความ
ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูง  
  5.1.3.6  จากการศึกษาสมบัติพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่าโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลมากจะมีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียสูง เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี 
Hard segment ปริมาณมาก ซึ่งท าหน้าที่ ในการดูดซับและกระจายแรงไปยัง Soft segment 
ก่อให้เกิดการ Chain relaxation ของสายโซ่โมเลกุล นอกจากนี้โฟมดังกล่าวมีค่า Tg สูงเนื่องจากโฟม
ที่เตรียมได้มีความหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากจึงท าให้สายโซ่โมเลกุลเกิดการ Relaxation ยาก
มากขึ้น 

  5.1.3.7  จากการศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า โฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลที่มีค่าไฮดรอกซิลสูงจะมีการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติกมากจึงท าให้มีค่า 
Compression set สูง เนื่องจากที่อุณหภูมิ 70oC พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง 
และท าให้เกิดการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติกมากขึ้น 
  5.1.3.8  จากการศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม
พบว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีค่าไฮดรอกซิลมากจะมีอุณหภูมิการสลายตัวทาง
ความร้อนสูง เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน และพันธะ
ยูเรียเกิดขึ้นจ านวนมาก และมี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น จึง
ส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมสูตรดังกล่าวมีเสถียรภาพทางความร้อนทีดี่ 
 5.1.4  การศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากพอลิออลจากปิโตรเคมีพบว่า
  5.1.4.1  เมื่อปริมาณพอลิออลจากเศษโฟมเพ่ิมมากขึ้นท าให้ Characteristic time 
ลดน้อยลง เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีฟังก์ชันแนลลิตี และค่าไฮดรอกซิลสูง แสดงถึงการมีอยู่
ของหมู่ไฮดรอกซิลปฐมภูมิจ านวนมาก ส่งผลให้ใช้ไอโซไซยาเนตในการเตรียมโฟมมากขึ้น ท าให้ไอโซ
ไซยาเนตสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับน้ า และพอลิออลได้รวดเร็วและมากยิ่งข้ึน 



233 
 

 
 

  5.1.4.2  จากการทดสอบด้วยเทคนิค FTIR สังเกตเห็นการเลื่อนต าแหน่งและการ
เพ่ิมขึ้นของความเข้มของการดูดซับของแถบสเปคตรัมของ –C=O ของโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจาก
เศษโฟมปริมาณมากขึ้น เนื่องจากโฟมมี Hard segment ซึ่งประกอบด้วย พันธะยูรีเทน พันธะยูเรีย 
และการเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลจากการเกิด allophanate และ biuret linkage ปริมาณมาก 
  5.1.4.3  จากการศึกษาลักษณะของเซลล์โฟมและขนาดเซลล์พบว่า โฟมที่เตรียมได้
มีขนาดเซลล์เล็กลง เนื่องจากพอลิออลจากเศษโฟมมีน้ าหนักโมเลกุลและความหนืดมาก เมื่อ
เกิดปฏิกิริยาพอลิ เมอร์ ไรเซชันท าให้ความหนืดของระบบเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม ท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ ามีความสามารถในการ
ขนาดตัวลดต่ าลง 
  5.1.4.4  จากการศึกษาความหนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า ความ
หนาแน่นปรากฏของพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์โฟม โดยโฟมที่มีเซลล์โฟมขนาดเล็กจะมี
ความหนาแน่นปรากฏมาก ดังนั้นจึงท าให้โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณ 10wt% มี
ความหนานานแน่นปรากฏมากที่สุด 

5.1.4.5  จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า สมบัติเชิงกลของพอ
ลิ ยู รี เ ท น โ ฟ ม ไ ด้ แ ก่  Tensile modulus Tensile strength Compressive modulus แ ล ะ 
Compressive strength มีค่ามากขึน้ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณพอลิออลจากเศษโฟม เนื่องจากโฟม
ที่เตรียมได้มี Hard segment ปริมาณมากและมี Soft segment สั้นท าให้โฟมมีความต้านทานต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูง  
  5.1.4.6  จากการศึกษาสมบัติพลวัตรของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่าโฟมที่สังเคราะห์จาก
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียสูงเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจาก 
โฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ปริมาณมาก ซึ่งท าหน้าที่ในการดูดซับและกระจายแรงไปยัง Soft 
segment ก่อให้เกิดการ Relaxation ของสายโซ่โมเลกุล นอกจากนี้โฟมดังกล่าวมีค่า Tg สูงเนื่องจาก
โฟมที่สังเคราะห์ได้มีความหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากจึงท าให้สายโซ่โมเลกุลเกิดการ 
Relaxation ที่อุณหภูมิสูง 

5.1.4.7  จากการศึกษาความสามารถในการคืนตัวของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า โฟมที่
สังเคราะห์จากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมีการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติกมากจึงท าให้มีค่า 
Compression set สูง เนื่องจากที่อุณหภูมิ 70oC พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลอ่อนแรงลง 
และท าให้เกิดการสูญเสียรูปร่างแบบพลาสติกเกิดขึ้น 
  5.1.4.8  จากการศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม
พบว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนสู ง 
เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี Hard segment ซึ่งประกอบด้วยพันธะยูรีเทน และพันธะยูเรียเกิดขึ้น
จ านวนมาก และมี Soft segment ที่ประกอบด้วยสายโซ่โมเลกุลของพอลิอีเทอร์สั้น จึงส่งผลให้พอลิ
ยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากเศษโฟมมีเสถียรภาพทางความร้อนดี 
 5.1.5  การศึกษา Resilience และ Hysteresis loss ของพอลิยูรีเทนโฟมพบว่า 
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  5.1.5.1  พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีค่าไอดรอกซิลสูง
และมีพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมี Resilience modulus สูง เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี 
Hard segment เกิดขึ้นจ านวนมาก จึงท าให้โฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอิลาสติกเพ่ิมมากขึ้น 
  5.1.5.2  จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของโฟมจากการทดสอบ 
Ball rebound resilience พบว่า โฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีค่าไฮดรอกซิลสูงและมี
พอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมี Ball rebound resilience ต่ า เนื่องจากโฟมสูตรดังกล่าวมี
ความยืดหยุ่นต่ า มีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียสูง ท าให้ขณะท าการทดสอบเมื่อลูกบอลเหล็ก
เคลื่อนที่ลงมาตกกระทบผิวโฟมด้วยพลังงานศักดิ์ พลังงานดังกล่าวถูกดูดซับด้วย Hard segment 
และเกิดการกระจายไปทั่วทั้งเนื้อโฟม ส่งผลให้ลูกเหล็กที่ตกกระทบนั้นมีพลังงานลดต่ าลง จึงท าให้มี
ระยะกระดอนกลับน้อยลงส่งผลให้พอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ได้นั้นมีค่า Ball rebound resilience 
ต่ า 
  5.1.5.3  จากการศึกษาการสูญเสียพลังงานขณะโฟมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจาก
การทดสอบ Hysteresis loss พบว่าโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีที่มีค่าไฮดรอกซิลสูงและ
มีพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณมากจะมี Ball rebound resilience สูง เนื่องจากโฟมที่เตรียมได้มี 
Hard segment เกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้พอลิยูรีเทนโฟมมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจาก
ภายนอก และเปลี่ยนแปลงพลังงานจากการดึงยืดไปเป็นพลังงานรูปอ่ืนผ่าน Hard segment ซึ่งท า
หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมความเค้นส่งผลให้ค่า Hysteresis loss มีค่ามาก 

 5.1.6  พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี และพอลิออลจากเศษโฟมใน
งานวิจัยนี้เหมาะส าหรับน าไปผลิตเป็นเบาะส าหรับรถยนต์ และท่ีนอน 

  5.1.6.1  พอลิยูรีเทนโฟมสูตรที่เหมาะส าหรับผลิตเป็นเบาะส าหรับรถยนต์ได้แก่ 
JH30In4 JH30In6 JH30In8 และ C56In10 เป็นต้น 

  5.1.6.2  พอลิยูรี เทนโฟมสูตรที่ เหมาะส าหรับผลิตเป็นที่นอนได้แก่  JH30In2 
JH30In4 JH30In6 C56In2 และ C56In4 เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยนี้ท าการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมจากพอลิออลจากปิโตรเคมีและพอลิออลจาก
เศษโฟมพบว่า 

5.2.1  ปริมาณน้ าและความชื้นในบรรยากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียม
โฟม เนื่องจากน้ าเป็นตัวควบคุมขนาดของเซลล์โฟม ความหนาหนาแน่น และอัตราส่วนของไอโซไซยา
เนตในการเข้าท าปฏิกิริยา ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อไปควรจะท าการเตรียมและผสมสารเคมีในการ
สังเคราะห์พอลิอยูรีเทนโฟมภายในห้องปฏิบัติการที่มีการควบควมความชื้นและอุณหภูมิ 

5.2.2  โฟมที่เตรียมได้มีความหนาแน่นไม่แน่นอน ขนาดเซลล์ใหญ่ และการกระจายตัวไม่
สม่ าเสมอ เนื่องจากเครื่องผสมที่ใช้ในการเตรียมสารเคมีคือ Mechanical stirrer ซึ่งมีความเร็วรอบใน
การผสมสูงสุด 2,000 rpm ท าให้สารเคมีเกิดการผสมเข้ากันไม่ดีเท่าที่ควร และหยดน้ าเกิดการแตก
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ตัวได้ไม่ดี ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อไปควรท าการผสมสารเคมีโดยใช้ Mechanical stirrer ที่มี
ความเร็วรอบมากกว่า 2,000 rpm หรือท าการเตรียมโฟมโดยใช้เครื่อง Reaction injection 
molding (RIM) 

5.2.3  ในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่สามารถท าได้ยากเนื่องจาก
ขีดจ ากัดของเครื่องผสม และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อไปควรท าการขึ้นรูป
โฟมโดยใช้เครื่อง RIM และใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่สามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิแม่พิมพ์ได้
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม 
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ก-1 ผลการทดสอบ Cup test เพื่อหาสูตรในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม 
ก-1.1 ผลจากการทดลอทดสอบ Cup test ของพอลิออล JH330 

 

ภาพผนวก ก.1 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 

 

ภาพผนวก ก.2 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH300 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.3 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 

  

  

ภาพผนวก ก.4 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียม
จากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 pphp และ 
(e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก . 5  ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่ มี ต่ อ  Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 

 

ภาพผนวก ก.6 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 
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ภาพผนวก ก.7 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 

 

 

ภาพผนวก ก.8 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH330 (a) 90 (b) 95 (c) 100 (d) 105 และ (e) 110 
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ก-1.2 ผลจากการทดสอบ Cuptest ของพอลิออล JH3050D 

 

ภาพผนวก ก.9 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

  

 

ภาพผนวก ก.10 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D (a)  0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.11 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

 

 

ภาพผนวก ก.12 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.13 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

 

 

ภาพผนวก ก.14 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D (a) 1.0 pphp (b) 1.5 pphp (c) 2.0 pphp และ (e) 
2.5 pphp 

 

0

100

200

300

400

500

600

Cream time Gel time Rise time Tack free time

Tim
e 

(s)

Characteristic time

JH30G0.5 JH30G1.0 JH30G1.5
JH30G2.0 JH30G2.5

(a) 

) 

(b) 

(c) (d) 



249 
 

 
 

 

ภาพผนวก ก.15 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D 

 

ภาพผนวก ก.16 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D  (a) 90 (b) 95 (c) 100 (d) 105 และ (e) 110 
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ก-1.3 ผลจากการทดสอบ Cup test ของพอลิออล JH3600 

 

ภาพผนวก ก.17 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 

 

ภาพผนวก ก.18 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.19 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 

 

 

ภาพผนวก ก.20 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.21 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 

 

ภาพผนวก ก.22 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.23 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 

  

 

ภาพผนวก ก.24 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 (a) 90 (b) 95 (c) 100 (d) 105 และ (e) 110 
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ก-1.4 ผลการทดสอบ Cup test ของพอลิออล C.SA34-05 

 

ภาพผนวก ก.25 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อ Characteristic time ในการ
เกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 

 

  

ภาพผนวก ก.26 ผลของปริมาณของ Blowing agent ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.27 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อ Characteristic timeในการเกิดปฏิกิริยา
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 

 

ภาพผนวก ก.28 ผลของปริมาณของ Surfactant ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟมที่
เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 
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ภาพผนวก ก.29 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 

 

ภาพผนวก ก.30 ผลของปริมาณของ Gelling catalyst ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเทนโฟม
ที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 (a) 0.5 pphp (b) 1.0 pphp (c) 1.5 pphp (d) 2.0 
pphp และ (e) 2.5 pphp 
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ภาพผนวก ก.31 ผลของปริมาณของ Isocyanate ที่มีต่อ Characteristic time ในการเกิดปฏิกิริยา
ของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 

 

 

ภาพผนวก ก.32 ผลของปริมาณของ Isocyanate index ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของพอลิยูรีเท
นโฟมที่เตรียมจากพอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 (a) 90 (b) 95 (c) 100 (d) 105 และ (e) 110 
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ก-2 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟม 

 

 

ภาพผนวก ก.33 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่
พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3050D ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
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ภาพผนวก ก.34 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่
พอลิออลจากปิโตรเคมี JH3600 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
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ภาพผนวก ก.35 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่
พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SA34-05 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
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ภาพผนวก ก.36 พฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์จากการแทนที่
พอลิออลจากปิโตรเคมี C.SC56-16 ด้วยพอลิออลจากเศษโฟมปริมาณต่างๆ 
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ภาคผนวก ข 

การค านวณ 
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ข-1 ค่า OH number (OHv) 
 ค่าไฮดรอกซิลของพอลิออล เป็นค่าที่ใช้วัดความเข้มข้นจองไอโซไซยาเนตที่ท าปฏิกิริยากับ
หมู่ไฮดรอกซิลต่อน้ าหนักของพอลิออล ซึ่งสามารถนิยามได้ด้วย จ านวนมิลลิกรัมของโปตัสเซียมไฮดร
อกไซด์ส่วนด้วย 1 กรัมของพอลิออล โดยการผลิตโฟมนั้นจ าเป็นต้องทราบชนิดของพอลิออล ซึ่งโดย
ปกติมักจะแสดงค่าไฮดรอกซิล และน้ าหนักโมเลกุล เพื่อน าไปใช้ในการค านวณหาปริมาณของไอโซไซ
ยาเนต เพ่ือใช้ในการ าปฏิกิริยา โดยสามารถหาได้จากสูตร  

OHv= 
(56.11)(1000)

Equivalent Weight
 

ข-2 ค่า Isocyanate index 
 ปริมาณของไอโซไซยาเนตที่จ าเป็นในการท าปฏิกิริยากับพอลิออลและสารเติมแต่งอ่ืนๆได้มี
การค านวณตามพ้ืนฐานทางเคมีของพอลิยูรีเทนและปฏิกิริยพอลิเมอร์ไรเซชันของพอลิยูรีเทนโฟม 
โดยการใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ตามทฤษฎีของปริมาณสารสัมพันธ์นั้นปริมาณของไอโซไซยาเนตอาจจะ
ท าการปรับขึ้นหรือลงได้ขึ้นอยู่กับระบบของโฟมและคุณสมบัติสุดท้ายที่ต้องการ โดยความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของไอโซไซยาเนตที่ใช้ปริมาณกับปริมาณไอโซไซยาเนตทางทฤษฎีจะอยู่ในรูปของ
ดัชนีไอโซไซยาเนต (isocyanate index) 

Isocyanate index= 
Actual amount of isocyanate used

Theoreical amount of isocyanate required
×100 

ตารางผนวก ข.1 แสดงตัวอย่างส่วนผสมทางเคมีในการผลิตพอลยูรีเทนโฟม 

ส่วนผสม ปริมาณ (Parts by weight) 
Polyether polyol, CAPOL TEAP-265 with OHV of 635 
and functionality of 30 

100 

Water (molar mass of 18 and functionality of 2) 0.5 
Silicone surfactant, polydimethylsiloxane(PDMS) 2.0 
Catalyst, N,N-dimethyl-cyclohexylamine 0.5 

 Hydroxyl value (Hydroxyl number, OHV) จะแสดงในรูปของ mg KOH/g ของพอลิออล 
ซึ่งน้ าหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในหน่วยของมิลิกรัม และจะท าให้เป็นกลางโดยการเกิด
กลุ่มของเอซิทิล (acetyl groups) โดยการท าแอซีทิลเลชั่นด้วย 1 กรัมของพอลิออล 

Equivalent Weight ของ KOH = 56.1 

Equivalent Weight=
Molar mass

Functionality
 

หา Hydroxyl value (OHV) 
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Hydroxyl value=
56.1 ×Functionality ×100

Molar mass
 

Hydroxyl value=
56.1 ×100

Equivalent Weight
 

หา Equivalent Weight (EW) ของสารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับ PMDI 

Equivalent Weight of polyol=
56110

Hydroxyl value
=

56110

635
=88.4 

Equivalent Weight of water=
Molar mass

Functionality
= 

18

2
=9 

หาจ านวน Equivalents ตามปริมาณโดยน้ าหนักที่ผสมของพอลิออลและน้ า 
จ านวน Equivalents ในสูตร  =

Part by weight

Equivalent Weight
 

Polyol=
Part of weight of polyol

Equivalent Weight of polyol
= 

100

88.4
=1.131 

Water=
Part of weight of water

Equivalent Weight of water
= 

0.5

9
=0.055 

Total equivalents=1.131+0.055=1.186 
หา Equivalent Weight ของ PMDI 

%NCO= 
42×functionality×100

Malar mass
= 

4200

Equivalent Weight of PMDI
 

Equivalent Weight of PMDI= 
4200

 %NCO
= 

4200

31.5
=133.333 

หา Equivalent Weight ของ PMDI 
เมืออัตราส่วนของไฮดรอกซิลต่อหมู่ไอโซไซยาเนต (OH/NCO ratio) เท่ากับ 1:1 

Part by weight of PMDI = 1.186 x 133.333 = 158.133



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 
 

 
 

ค-1 การประชุมวิชาการ Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium ครั้งที่ 12 (12th EMSES 2015) 
บันทึกรายงานการประชุม (Proceeding) 

 



267 
 

 
 



268 
 

 
 



269 
 

 
 



270 
 

 
 



271 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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งานประชุมวิชาการ Polymer Composite วัสดุเพื่ออนาคต 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องประชุม Jupiter 12 
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