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 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมระหว่างยางธรรมชาต ิ(Natural Rubber, NR 
และ Epoxidized Natural Rubber, ENR) และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่่า  (Low Density Polyethy - 
lene, LDPE) ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางความร้อน และพฤติกรรมการตกผลึกของ
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ท่ีได้จากกระบวนผสมยาง NR หรือ ENR กับ LDPE ผ่านกระบวนการไดนามิกซ์วัลคาไน - 
เซชัน (Dynamic vulcanization) โดยเลือกศึกษาที่อัตราส่วนผสมระหว่างยางธรรมชาติหรือยางธรรมชาติ 
อิพอกไซด์กับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่่าเท่ากับ 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 เปอร์เซ็นต์โดย
น้่าหนัก เลือกใช้สารเช่ือมขวางโมเลกุลที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ ไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ เปอร์กาด็อกซ์ และ 
ฟีนอลิกเรซิน ผลการศึกษาอิทธิผลของอัตราส่วนยางต่อพลาสติก พบว่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์มีลักษณะเป็นการแตกหักแบบอิลาสโตเมอร์  (elastomeric fractured surface) ผลจากการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ช้ีให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณ LDPE ลงในวัสดุผสม ส่งผลให้
มอดูลัส ความต้านทานการดึง ระยะยืดสูงสุดและความต้านทานการฉีกขาดของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีค่า
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรมากขึ้น (ค่า %Tension set เพิ่มขึ้น) ผลการศึกษาสมบัติ
เชิงกลพลวัตร ช้ึให้เห็นว่า การเพิ่มปริมาณ LDPE ส่งผลให้เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีค่ามอดูลัสสะสม (Storage 

modulus) เพิ่มขึ้น และค่าแทนเดลต้า (Tan 𝛿) ณ อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะจากคล้ายแก้วเป็นยาง (Glass transition 
temperature, Tg) ของยางธรรมชาติ รวมถึงค่า Tg มีค่าลดลง  ผลการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ พบว่า อุณหภูมิสลายตัวของ LDPE ในวัสดุผสมมีค่าสูงกว่า LDPE บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดเนื่องจากการ
เช่ือมขวางโมเลกุลของ LDPE โดยเปอร์ออกไซด์ อย่างไรก็ตาม การใช้อัตราส่วนผสมระหว่างยางและพลาสติกไม่
ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวของยาง  จากการศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกของ LDPE พบว่า อัตราส่วนการผสมไม่
ส่งผลต่อปริมาณผลึก อุณหภูมิการหลอมผลึก และอุณหภูมิการเกิดผลึกของ LDPE อย่างมีนัยส่าคัญ  ส่าหรับผล
การศึกษาอิทธิพลของระบบเช่ือมขวางโมเลกุลที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ พบว่า ระบบไดคิว
มิลเปอร์ออกไซด์ ให้ค่ามอดูลัส ความต้านทานการดึง ระยะยืดสูงสุดและความต้านทานการฉีกขาดมากที่สุด ตาม
ด้วยระบบเปอร์กาด็อกซ์ และฟีนอลิกเริซิน ตามล่าดับ ซึ่งผลการทดสอบนี้ช้ีให้เห็นว่าระบบที่มีเปอร์ออกไซด์เป็น
องค์ประกอบจะท่าให้วัสดุ TPV แสดงสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าระบบของฟีนอลิกเรซิน  แต่ระบบฟีนอลิกเรซินให้วัสดุ
ผสมที่มีความสามารถในการคืนรูปได้ดีที่สุด  
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This research aimed to study the effects of mixing ratio of natural rubber (Natural 
rubber, NR and Epoxidized natural rubber, ENR) and low density polyethylene (LDPE) on 
mechanical properties, morphological properties, thermal properties and crystalline behavior of 
thermoplastic vulcanizates (TPVs) made of NR/LPDE or ENR/LDPE by dynamic vulcanization process.  
The mixing ratios of NR or ENR and LDPE in the blends was varied from 60/40, 65/35, 70/30, 75/25, 
80/20 %wt.  Three different types of curing agents such as dicumyl peroxide, perkadox (14S) and 
phenolic resin were used to crosslink the rubber.  The morphological analysis of cryogenic fracture 
surfaces of TPVs revealed that the TPVs showed elastomeric fractured surface.  The mechanical 
test results showed that Young’s modulus, tensile strength, elongation at break and tear strength 
increased with increasing LDPE content, but elastomeric recovery decreased.  The dynamic 
mechanical analysis also showed that adding more LDPE into the blends led to higher storage 
modulus of TPVs.  However, Tan δ at glass transition temperature (Tg) of NR as well as Tg decreased 
with increasing LDPE content.  Thermal stability studies on TPVs showed that decomposition 
temperature (Td) of LDPE in TPVs was higher than that of virgin LDPE because LDPE was crosslinked.  
On the other hand, the change in mixing ratio of NR or ENR and LDPE did not affect decomposition 
temperature of NR.  From the study on crystallization behavior of LDPE, it was found that the 
variation of mixing ratio of NR or ENR and LDPE did not significantly influence content of crystallinity, 
melting temperature and crystallization temperature of LDPE.  For the effect of different curing 
agents on mechanical properties of NR/LDPE TPVs and ENR/LDPE TPVs, it was suggested that the 
Young’s modulus, tensile strength, elongation at break, tear strength of TPVs was highest when 
they were crosslinked by using dicumyl peroxide.  These mechanical properties were inferior when 
perkadox and phenolic resin were used as curatives, respectively.  Based on the present study, the 
peroxide-curing system could provide TPVs with better mechanical properties than the phenolic 
resin-curing system.  However, the elastomeric recovery was greatest when the phenolic resin-
curing system was used.   
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มาใช้ในการด่าเนินงานวิจัย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (Thermoplastic vulcanisates, TPVs) เป็นวัสดุในกลุ่มของเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic elastomer, TPEs) ซึ่งปัจจุบันได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้วัสดุเหล่านี้ในปริมาณสูง เนื่องด้วย เทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์เป็นวัสดุที่มีสมบัติคล้ายยางวัลคาไนซ์ แต่สามารถแปรรูปและรีไซเคิลได้เหมือนวัสดุ
เทอร์โมพลาสติก สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ เช่น การอัดรีด การเป่าขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูป
ด้วยระบบสุญญากาศ และการใช้ลูกกลิ้ง และยังมีสมบัติเชิงกลคล้ายกับยางวัลคาไนซ์ มีค่าต้นทุนในการ
ผลิตต่ าและมีความหลากหลายของสมบัติ ซึ่งการน าไปใช้งานส่วนมากจะน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ และวัสดุทางการแพทย์ 

TPVs สามารถผลิตได้จากการน ายางและเทอร์โมพลาสติกมาบดผสมเข้าด้วยกันภายใต้แรงเฉือน
ที่สูง และอุณหภูมิการบดผสมต้องสูงพอที่จะหลอมเทอร์โมพลาสติก หลังจากบดผสมกันดีแล้ว จึงเติม
สารเคมีในการวัลคาไนซ์ โดยการวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นในวัฏภาคของยางระหว่างการบดผสม เรียกว่า 
การวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (Dynamic vulcanization) ดังนั้น เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จึงเป็นวัสดุที่
ประกอบด้วยวัฏภาคของอิลาสโตเมอร์ที่ถูกเชื่อมขวางโมเลกุลและกระจายตัวอย่างทั่วถึงในวัฏภาคของ
เทอร์โมพลาสติก โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแข็ง (Hard 
Phase) ซึ่งเป็นวัฏภาคที่ต่อเนื่อง ท าหน้าที่ให้ความแข็งแรง เพ่ิมความสามารถในการต้านแรงดึง , การทน
ความร้อนและสารเคมี และส่วนที่สองคือ ส่วนนิ่ม (Soft Phase) ซึ่งเป็นวัฏภาคไม่ต่อเนื่อง โดยกระจายตัว
อยู่ในส่วนที่แข็ง มีหน้าที่ในการรับแรงกระแทก  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPVs จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม, ความหนืดและ elasticity 
ratios ของแต่ละวัฏภาค [1] รวมทั้งสภาวะในการขึ้นรูปและปฏิกิริยาการเชื่อมขวางสายโซ่ จากหลาย ๆ 
งานวิจัยได้พยายามที่จะท าการปรับปรุงลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างการท าไดนามิกวัลคาไนเซชัน 
และพบว่า ถ้ายางเกิดการเชื่อมขวางสายโซ่เพียงบางส่วนจะท าให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้เป็นแบบ 
co-continuous แม้แต่การผสมแบบ non-cross-linked blend ที่วัฏภาคของเทอร์โมพลาสติกจะ
กระจายอยู่ในวัฏภาคของยางก็จะเกิดในลักษณะเดียวกัน ในงานวิจัยของ Abdou-Sabet [2] ชี้ให้เห็นว่า
การผสมแบบกลับวัฏภาคระหว่างการท าไดนามิกวัลคาไนเซชันจะน าไปสู่การเกิด co-continuous 
morphology โดยลักษณะแบบ co-continuous จะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเชื่อมขวางสายโซ่ และเม่ือ
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ปริมาณของการเชื่อมขวางสายโซ่เพ่ิมขึ้นจะท าให้วัฏภาคต่อเนื่องของยางมีเพ่ิมมากขึ้น และเกิดการแตก
ออกเป็นอนุภาคไมโครเจล และจากงานวิจัยของ Radush [3] พบว่าทีส่ัดส่วนปริมาณของยางสูง ๆ จะเกิด
การรวมตัวของอนุภาคยางและกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก ถ้าท าให้การผสมเริ่มแรกเป็น
แบบ co-continuous ก่อนน ามาท าการเชื่อมขวางสายโซ่ จากการศึกษางานวิจัยของ Nakason [4] และ
คณะ ได้มีการเลือกใช้ชนิดของยางและพลาสติกหลายชนิดในการเตรียม TPVs โดยหนึ่งในชนิดของยางที่ 
Nakason และคณะได้เลือกใช้ คือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized natural rubber, ENR) ซึ่ง
เป็นอนุพันธ์ของยางธรรมชาติ โดยจะมีหมู่ของอิพอกไซด์อยู่บนสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติ ซึ่งมี
สมบัติในการต้านทานต่อน้ ามัน, มีการซึมผ่านของแก๊สต่ า และมีสมบัติการดูดซับพลังงานเชิงกลที่ดี เหตุที่
ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์สามารถต้านทานต่อน้ ามันได้ เนื่องมาจากความเป็นขั้วของหมู่อิพอกไซด์ และ
ความต้านทานต่อสารไฮโดรคาร์บอนนี้จะเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณของหมู่อิพอกไซด์มากขึ้น การเตรียม TPVs 
จากยาง ENR มักนิยมผสมกับเทอร์โมพลาสติกที่มีขั้ว ได้แก่ พอลิไวนิลคลอไรด์, พอลิเอทิลีนโคอะคริลิค 
แอซิด และพอลิเมทิลเมทาคริเลต นอกจากนี้ยังได้มีการผสมกับพอลิเมอร์กลุ่ม semi-crystalline  
พอลิโอเลฟิน โดยเฉพาะพอลิพอพิลีน ซึ่งการท าไดนามิกวัลคาไนเซชันของ ENR/PP TPVs สามารถท าได้
โดยใช้ระบบซัลเฟอร์หรือเปอร์ออกไซด์ ซึ่งการใช้เปอร์ออกไซด์เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่นั้นค่อนข้างเป็นที่
ความนิยม เนื่องจากท าให้ TPVs ที่เตรียมได้มีสมบัติทนต่อความร้อนที่ดี มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อทดสอบ
การเซ็ตตัวหลังการกดอัด (Compression set) และไม่เปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ อัตราการเชื่อม
ขวางสายโซ่เมื่อใช้เปอร์ออกไซด์เป็น Curing agent จะข้ึนอยู่กับค่าอุณหภูมิการแตกตัวของเปอร์ออกไซด์
ที่เลือกใช้ 
 จากการศึกษางานวิจัยเบื้องต้น จึงน ามาสู่แนวคิดในการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์
จากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า (Low density polyethylene, LDPE) และยาง 2 ชนิด ได้แก่ 
ยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ สาเหตุของการเลือกใช้ LDPE ในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก 
LDPE เป็นเทอร์โมพลาสติกในกลุ่มพอลิโอเลฟินที่มีคุณลักษณะเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการกรอบ
แตก มีความนิ่ม และใสในระดับหนึ่ง ด้วยคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ดีนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า TPVs ที่
เตรียมจาก LDPE จะมีสมบัติที่ใกล้เคียงอิลาสโตเมอร์มากที่สุด และการเลือกใช้ยางที่แตกต่างกัน 2 ชนิด 
เพ่ือศึกษาสภาพขั้วของยางที่ส่งผลต่อสมบัติของ TPVs โดยแบ่งงานวิจัยเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
เตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จาก ENR/LDPE และตอนที่ 2 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จาก 
NR/LDPE โดยทั้ง 2 ตอน จะท าการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมและศึกษาผลของการเลือกใช้ 
สารเชื่อมขวางโมเลกุล (curing agent) ที่มีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และสมบัติทาง
ความร้อนของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เตรียมได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จาก LDPE ผสมกับยางธรรมชาติหรือยาง
ธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมระหว่าง LDPE กับยางธรรมชาติหรือยางธรรมชาติ 
อิพอกซิไดซ ์

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของชนิด curing agent ที่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติก 
วัลคาไนซ์ 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ระบบผสมที่ใช้ Dicumyl peroxide เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ 

1.3.1.1 ศึกษาสมบัติเชิงกล, สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ NR/LDPE ที่
อัตราส่วน 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 

1.3.1.2 ศึกษาสมบัติเชิงกล, สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ ENR/LDPE 
ที่อัตราส่วน 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 

1.3.2 ระบบผสมที่ใช้ Perkadox 14S เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ 

1.3.2.1 ศึกษาสมบัติเชิงกล, สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ NR/LDPE ที่
อัตราส่วน 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 

1.3.2.2 ศึกษาสมบัติเชิงกล, สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ ENR/LDPE 
ที่อัตราส่วน 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 

1.3.3 ระบบผสมที่ใช้ Phenolic resin SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ 

1.3.3.1 ศึกษาสมบัติเชิงกล, สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของ NR/LDPE ที
อัตราส่วน 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 และ 80/20 

1.4 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

1.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.4.2 ออกแบบงานวิจัยและวางแผนการวิจัย 
1.4.3 ด าเนินงานวิจัย 
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ตอนที่ 1 ระบบผสม Dicumyl peroxide 

ส่วนที่ 1 เตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่าง NR/LDPE และ ENR/LDPE โดยใช้ Dicumyl 
peroxide ในเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 130°C ความเร็วรอบในการ
ผสม 100 rpm เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจะน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่อง compression molding 
เป็นแผ่นขนาด 0.8x140x150 mm3 ที่อุณหภูมิ 120°C ความดัน 1200 psi เป็นเวลา 5 นาที 
และ cooling เป็นเวลา 3 นาที  

ส่วนที่ 2 น าตัวอย่างที่ถูกขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือทดสอบสมบัติการ
ดึงยืด สมบัติการต้านทานต่อการฉีกขาด สมบัติเชิงกลพลวัตร พฤติกรรมทางความร้อนและ
สมบัติทางความร้อน 

ส่วนที่ 3 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากเครื่องผสมแบบปิด 
โดยชิ้นงานตัวอย่างจะถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นท าการทุบให้แตก 
แล้วน าไปศึกษาลักษณะของการแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

ส่วนที่ 4 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของการขาดหลังการดึงยืดด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

ตอนที่ 2 ระบบผสม Perkadox 14S 

ส่วนที่ 1 เตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่าง NR/LDPE และ ENR/LDPE โดยใช้ Perkadox 
14S ในเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140°C ความเร็วรอบในการผสม 100 
rpm เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจะน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่อง compression molding เป็นแผ่น
ขนาด 0.8x140x150 mm3 ที่อุณหภูมิ 120°C ความดัน 1200 psi เป็นเวลา 5 นาที และ 
cooling เป็นเวลา 3 นาที  

ส่วนที่ 2 น าตัวอย่างที่ถูกขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือทดสอบสมบัติการ
ดึงยืด สมบัติการต้านทานต่อการฉีกขาด สมบัติเชิงกลพลวัตร พฤติกรรมทางความร้อนและ
สมบัติทางความร้อน 

ส่วนที่ 3 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากเครื่องผสมแบบปิด 
โดยชิ้นงานตัวอย่างจะถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นท าการทุบให้แตก 
แล้วน าไปศึกษาลักษณะของการแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

ส่วนที่ 4 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของการขาดหลังการดึงยืดด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
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ตอนที่ 3 ระบบผสม Phenolic SP1045 

ส่วนที่ 1 เตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่าง NR/LDPE โดยใช้ Phenolic SP1045 ใน
เครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 160°C ความเร็วรอบในการผสม 100 rpm 
เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจะน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่อง compression molding เป็นแผ่นขนาด 
0.8x140x150 mm3 ที่อุณหภูมิ 120°C ความดัน 1200 psi เป็นเวลา 5 นาที และ cooling 
เป็นเวลา 3 นาที  

ส่วนที่ 2 น าตัวอย่างที่ถูกขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือทดสอบสมบัติการ
ดึงยืด สมบัติการต้านทานต่อการฉีกขาด สมบัติเชิงกลพลวัตร พฤติกรรมทางความร้อนและ
สมบัติทางความร้อน 

ส่วนที่ 3 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากเครื่องผสมแบบปิด 
โดยชิ้นงานตัวอย่างจะถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นท าการทุบให้แตก 
แล้วน าไปศึกษาลักษณะของการแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

ส่วนที่ 4 ศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของการขาดหลังการดึงยืดด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

1.4.5 วิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้ 
1.4.6 สรุปผลงานวิจัย 
1.4.7 รายงานผลงานวิจัย 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ยางเป็นวัฏภาคหลักได้ โดยมีสมบัติเชิงกลที่ดี 
อันได้แก่ สมบัติการต้านทานแรงดึงยืด สมบัติการต้านทานต่อแรงฉีกขาด รวมถึงมีสมบัติทางความร้อนที่ดี 
สามารถท าความเข้าใจถึงอิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อน 
อีกท้ังยังสามารถเปรียบเทียบระบบการเชื่อมขวางสายโซ่ที่ท าให้ได้มาซึ่งวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มี
สมบัติที่ดี 

 

  



 
 

6 
 

บทที ่2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber, ENR) 

 ยางธรรมชาติที่มีการปรับปรุงโครงสร้างและสมบัติด้วยปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันที่ต าแหน่งพันธะคู่
จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีวงแหวนอิพอกไซด์ (Epoxide ring) กระจายอยู่ในสายโซ่พอลิเมอร์ เรียกผลผลิตชนิดนี้
ว่า ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber, ENR) เพ่ือให้ได้อนุพันธ์ของยางธรรมชาติที่
มีสมบัติที่ดีข้ึนและสามารถใช้งานได้กว้างขวางมากข้ึนเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติเดิม 

 2.1.1 ลักษณะทางเคมีของปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน 

  ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันของยางธรรมชาติและยางพอลิไดอีนอ่ืน ๆ สามารถท าในสภาวะที่
เป็นน้ ายาง โดยทั่วไปจะใช้กรดเปอร์อะซิดิกหรือกรดเปอร์ฟอมิกซ์ (Gelling, 1983) ซึ่งอาจท าเตรียม 
เปอร์เอซิดก่อน หรืออาจเป็นการเกิดเปอร์เอซิดในขณะท าปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน ( in-situ) ก็ได้ การเกิด
เปอร์เอซิดในขณะท าปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันแสดงดังรูปที่ 2.1 อัตราส่วนโดยมวลของกรดฟอร์มิกกับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่นิยมอยู่ในช่วง 0.2-2.5 w/w. (Baker and Gelling, 1987) 
  ในกรณีที่ใช้กรดอะซิติกจะต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เช่น กรดซัลฟูริกหรือ 
ซัลโฟนิกเพ่ือช่วยให้เกิดเป็นเปอร์แอซิด ในลักษณะเดียวกับสมการ (2.1) ส่วนการเกิดปฏิกิริยาอิพอกซิเด
ชันดังสมการ (2.2) จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จะต้องควบคุมสภาวะของปฏิกิริยาอย่างระมัดระวังเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการเปิดวงอิพอกไซด์ ซึ่งสามารถเกิดได้ 2 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 คือแบบแรก
เป็นการแตกของหมู่ อิพอกไซด์อย่างง่าย ซึ่ งจะได้ ไกลคอล ( Glycol) และไฮดรอกซี เอสเทอร์  
(Hydroxyester) ดังสมการ (2.3) ส าหรับพอลิเมอร์ที่มีหมู่ อิพอกไซด์อยู่ติดกันเมื่อเกิดการเปิดวง 
อิพอกไซด์จะได้ไซคลิกอีเทอร์ (Cyclic ether) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก แสดงดังสมการที่ (2.4)  
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รูปที่ 2.1 ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันโดยใช้กรดเปอร์ฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(Baker and Gelling, 1987) 

 

รูปที่ 2.2 ปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนอิพอกไซด์ (Baker and Gelling, 1987) 

 2.1.2 การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

  ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized natural rubber, ENR) เตรียมจากน้ ายาง
ธรรมชาติ  โดยใช้วิธีการเกิดกรดเปอร์ฟอร์มิกในขณะเกิดปฏิกิริยาอิพอกซิ เดชัน (Hydrogen 
peroxide/formic acid in-situ) แสดงดังปฏิกิริยาดังในรูปที่ 2.1 โดยควบคุมสภาวะในการเตรียมอย่าง
ระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเปิดวงแหวนอิพอกไซด์ น้ ายางธรรมชาติที่น ามาใช้จะต้องน ามาท าให้มี
ความเสถียรต่อกรดเสียก่อน โดยการเติมสารช่วยเพ่ิมความเสถียรที่ไม่มีประจุ (Non-ionic surfactant) 
จากนั้นน ามาท าปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันที่อุณหภูมิ 60-70°C น าน้ ายางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่ได้มาปรับ
สภาพให้เป็นกลางหลังจากนั้นท าให้จับตัวด้วยเมทานอล ล้างด้วยน้ า แล้วอบแห้งด้วยอากาศร้อนที่
อุณหภูมิ 40°C  

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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 2.1.3 การวิเคราะห์หาปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

2.1.3.1 การวิเคราะห์หาปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ด้วยเทคนิค
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Davey and Loadman, 1984) 

เตรียมยางตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลายโดยใช้คลอโรฟอร์ม (CHCl3) เป็นตัวท า
ละลาย แล้วน าไปเคลือบลงบนแผ่นผลึกโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) จากนั้นน าไปอบเพ่ือไล่ตัวท าละลาย
ออกไป วิเคราะห์ด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตโฟโตมิเตอร์ซึ่งอินฟราเรดสเปกตรัมของยางธรรมชาติจะ
แตกต่างไปจากสเปกตรัมของยางธรรมชาติ กล่าวคือปรากฏแถบการดูดกลืนของหมู่อิพอกไซด์ที่ 870 และ 
1240 cm-1 เพ่ิมขึ้นมา นอกจากนี้อาจปรากฏแถบการดูดกลืนของหมู่อ่ืน ๆ อันเนื่องมาจากการเปิดวง
แหวนของหมู่อิพอกไซด์ เช่น แถบการดูดกลืนของหมู่ ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) ที่ 3600 - 3200 
cm-1 หมู่ฟูแรน (Furan group) ที่ 1065 cm-1 และหมู่อีเทอร์ (Ether group) ที่ 1800 - 1650 cm-1 
  ค านวณค่าอัตราการดูดกลืน (Absorbance ratio, Ar) เพ่ือเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานโมลเปอร์เซ็นต์ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ จากความสัมพันธ์ดังนี้ (Davey and Loadman, 
1984) 

Ar =
a870

a870+a1240
                                       (2.5) 

 โดยที่  a870 เป็นแถบการดูดกลืนอินฟราเรดที่ต าแหน่งเลขคลื่น 870 cm-1 
   A1240 เป็นแถบการดูดกลืนอินฟราเรดที่ต าแหน่งเลขคลื่น 1240 cm-1 

 

รูปที่ 2.3 กราฟมาตรฐานเปอร์เซ็นต์โมลอิพอกไซด์ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์จากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง FT-IR (Davey and Loadman, 1984) 
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2.1.3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณหมู่อิพอกไซด์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปีชนิดโปรตอน (1H-NMR) 

  น ายางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่ผ่านการขจัดสารปนเปื้อน ละลายในดิวเทอเรท
คลอโรฟอร์ม (Dutered chloroform, CDCl3) โดยความเข้มข้นของสารละลายที่ได้จะต้องไม่เกิน 0.01% 
w/v ซึ่งต าแหน่ง chemical shift ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์จะอยู่ที่ต าแหน่ง 2.70 ppm นอกจากนี้
ยังปรากฏต าแหน่ง Chemical shift ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) ที่ต าแหน่ง 3.70 ppm และ 
ไอโซพรีน (Isoprene unit) ที่ต าแหน่ง chemical shift 5.10 ppm แสดงดังรูปที่ 2.4 และสามารถ
ค านวณค่าโมลเปอร์เซ็นต์ของหมู่อิพอกไซด์ได้จากสมการที่ 2.6 (Gan and Hamid, 1997) 

 

 

รูปที่ 2.4 (A) 1H-NMR ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 50 โมลเปอร์เซนต์ และ (B) 1H-NMR ของยาง
ธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่ถูกไฮดรอไลซ์ไปบางส่วน (Gan and Hamid, 1997) 

mol% Epoxide =  
𝐴2.70

𝐴2.70+𝐴5.14
×100  (2.6) 

 โดยที่  A2.70 คือ พื้นที่ใต้พีคท่ีต าแหน่ง Chemical shift 2.70 ppm 
    A5.10 คือ พื้นที่ใต้พีคท่ีต าแหน่ง Chemical shift 5.10 ppm 
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 2.1.4 สมบัติของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

  2.1.4.1 ความหนืดมูนนี่และความสามารถในการละลาย 

  ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์โดยทั่วไปมีปริมาณของหมู่อิพอกไซด์ตั้งแต่ 25–50 เปอร์เซ็นต์
โดยโมล มีค่าความหนืดมูนนี่อยู่ในช่วง 75-90 หน่วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการบดก่อน (Pre-
mastication) ก่อนที่จะน าไปผสมกับสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์จะมีความเป็นขั้ว
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณหมู่อิพอกไซด์ ส่วนความสามารถในการละลายของยางธรรมชาตอิพอกซิไดซ์จะขึ้นอยู่
กับระดับของการเกิดอิพอกซิเดชันและชนิดของตัวท าละลาย ซึ่งยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์สามารถละลาย
ได้ง่ายขึ้นหากมีการบดยางก่อน ตัวท าละลายที่เหมาะสมได้แก่ โทลูอีน คลอโรฟอร์มและเตตราไฮโดรฟิว
แรน (THF) 

  2.1.4.2 ค่าอุณหภูมิกลาสทรานสิชัน (Glass Transition Temperature, Tg) 

  การเกิดหมู่อิพอกไซด์ที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 1 เปอร์เซ็นต์โมลบนโมเลกุลของธรรมชาติ จะท าให้
ค่าอุณหภูมิกลาสทรานสิชันเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.93°C (Gelling and Porter, 1988) ดังแสดงในรูปที่ 2.5 
ซึ่งพบว่า ยาง ENR-25 มีค่าอุณหภูมิกลาสทรานสิชันประมาณ -47°C และยาง ENR-50 มีค่า อุณหภูมิ
กลาสทรานสิชันประมาณ -22°C 

 

รูปที่ 2.5 การเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิกลาสทรานสิชันเมื่อเพ่ิมระดับหมู่อิพอกไซด์ในโมเลกุล  
(Gelling and Porter, 1988) 
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2.1.5 การคอมปาวด์และการวัลคาไนซ์ (Compounding and Vulcanization) 

  2.1.5.1 การบดยาง 

  ก่อนการผสมสารเคมีจะต้องบดยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ให้นิ่มเสียก่อน โดยเฉพาะใน
กรณีที่จะต้องผสมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์กับพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนที่มีความหนืดน้อยกว่า การบดยาง
ธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ อาจจะใช้เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้งหรือเครื่องบดผสมยางแบบใดก็ได้ 

  2.1.5.2 การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ด้วยระบบก ามะถัน 

  ยางธรรมชาติอิพอกการวัลคาไนซ์ ซิไดซ์ด้วยระบบก ามะถัน สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง
ระบบวัลคาไนซ์ปกติ (Conventional vulcanization system, CV) ระบบวัลคาไนซ์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency vulcanization system, EV) และระบบกึ่งประสิทธิภาพ (Semi-efficientcy vulcanization 
system, Semi-EV) โดยระบบซีวี จะใช้ก ามะถันปริมาณ 2.0 - 3.5 phr และสารตัวเร่งกลุ่มซัลฟีนาไมด์ 
0.5 phr ซึ่งจะให้สมบัติด้านการบ่มเร่งด้อยกว่ายางธรรมชาติที่ไม่ได้ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี เมื่อเทียบ
กับระบบเซมิเอวี (ใช้ปริมาณก ามะถัน 1.0 - 2.0 phr) และระบบอีวี ( ใช้ปริมาณก ามะถัน 0.3-1.0 phr) 
พบว่า ระบบอีวีมีความเหมาะสมกับยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ด์มากกว่า เนื่องจากมีการใช้ก ามะถัน
ปริมาณน้อยและใช้สารตัวเร่งมาก ท าให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบโมโนซัลไฟด์ได้มากกว่า นอกจากนั้นการ
เลือกใช้สารที่มีความเป็นด่างก็มีผลต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ด้วยเช่นกัน 

 2.1.6 สมบัติเชิงฟิสิกส์ (Physical properties) 

  2.1.6.1 การเกิดผลึกเม่ือยืด (Strain induce crytallization) 

  การศึกษายางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์วัลคาไนซ์ที่ไม่มีสารตัวเติมด้วย X-ray diffraction 
(Davies et al., 1983 อ้างโดย Gelling and Porter, 1988) พบว่ายางชนิดนี้สามารถเกิดผลึกได้เมื่อถูก
ดึงยืดและจะเห็นผลึกได้อย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าปริมาณการเกิดผลึกของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ในขณะ
ยืดออก 400 % ระดับการตกผลึกในยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 25 และ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ จะใกล้เคียงกับ
ยางธรรมชาติ แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระดับปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในโมเลกุลยางเพ่ิมขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.1  
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ตารางที่  2.1 ปริมาณการเกิดผลึก (Crystallinity) ของยางธรรมชาติ อิพอกซิไซด์ที่มีปริมาณหมู่ 
อิพอกไซด์ระดับต่าง ๆ ที่ระดับการยืดของยาง 400 % (Davies et al., 1983 อ้างโดย Gelling and 
Porter,1988) 

Rubber Crystallinity (%) 
NR 11 
ENR-25 11 
ENR-50 10 
ENR-75 4 
ENR-95 2 

  2.1.6.2 สมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางวัลคาไนซ์ที่ไม่มีสารตัวเติม 
  ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์สามารถเกิดผลึกได้เมื่อถูกดึงยืดออก ท าให้ความต้านทานต่อ
แรงดึงและความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ สมบัติเหล่านี้ของยาง
ธรรมชาติอิพอกซิไดซ์จะมีค่าต่ ากว่า นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความต้านทานต่อการฉีกขาดของยาง
ธรรมชาติอิพอกซิไดซ์กับยางเอสบีอาร์ (Styrene-butadiene rubber, SBR) และยางธรรมชาติ ดังแสดง
ในรูปที่ 2.6 จะเห็นว่าทุกช่วงของอัตราการฉีกขาด (Tearing rate) ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มีค่าความ
ต้านทานต่อการฉีกขาดสูง เมื่อเทียบกับยางท่ีไม่สามารถตกผลึกได้ เช่น ยางเอสบีอาร์ แต่มีค่าต่ ากว่าความ
ต้านทานต่อการฉีกขาดของยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่ายางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่มีปริมาณหมู่  
อิพอกไซด์เพ่ิมข้ึนจะมีความต้านทานต่อการฉีกขาดลดลง 

 
รูปที่ 2.6 เปรียบเทียบพลังงานการฉีกขาดระหว่างยางธรรมชาติ (A) กับยาง ENR-25 (B), ENR-50 (C) 

และ SBR (D) (Gelling and Porter, 1988) 
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2.2 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (Low-Density Polyethylene, LDPE) [5] 

 
รูปที่ 2.7 สูตรโครงสร้างของ Low-density polyethylene [5] 

 พอลิเอทิลีน (Polyethylene หรือ Polythene) ถูกค้นพบในปี 1933 โดย Reginald Gibson 
และ Eric Fawcett แห่งบริษัท Imperial Chemical Industries (ICI) ในประเทศอังกฤษ โดยแบ่งออก
ตามลักษณะของโครงสร้างได้หลายชนิด ได้แก่ UHMEPE HMHDPE HDPE LDPE LLDPE MDPE เป็นต้น 
หรืออาจแบ่งตามความหนาแน่นได้ 2 ชนิด คือ Low-Density Polyethylene (LDPE) ที่ใช้ในการผลิต
แผ่นฟิล์มและวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ และ High-Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งมีความแข็งแรง
มากกว่า ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ท่อน้ า และอุปกรณ์ยานยนต์  พอลิเอทิลีนผลิตจากแก๊สเอทิลีนที่ผ่าน
กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น ภายใต้แรงดันที่สูง จะท าให้ได้พอลิเมอร์ที่มีขนาดตั้งแต่น้ าหนักโมเลกุลต่ า 
(ลักษณะเป็นน้ ามันหรือไขข้น) ไปจนถึงขนาดโมเลกุลสูง (ลักษณะเป็นของแข็งที่ยืดหยุ่นได้) 

 2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 

  LDPE เป็นพอลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า (ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.910 - 0.940 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่ผลิตโดยใช้แรงดันสูง ซึ่งจะผลิตจากกระบวนการ Free Radical 
Polymerization มีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการกรอบแตก มีความนิ่ม ความใส โครงสร้าง
ทางเคมีมีลักษณะเป็นกิ่ ง  (branching) มากกว่า โครงสร้ างทางเคมีของ HDPE (High-density 
polyethylene) จึงท าให้ LDPE มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (Vander waals force)ของพอลิเมอร์ต่ ากว่า 
HDPE และมีความแข็งแรงน้อยกว่า HDPE  LDPE ทนความร้อนได้ไม่มาก โดยทนความร้อน ได้ที่อุณหภูมิ
สูงถึง 80°C และทนอุณหภูมิสูงถึง 95°C ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงในหม้ออัดไอน้ า 
(Autoclave)  เท่าพลาสติกชนิด PP และทนสารเคมีได้ดี แต่ทนต่อสารเคมีได้น้อยกว่า HDPE โดย LDPE 
จะเริ่มหลอมตัวที่ 120°C ทนความเย็นได้ถึง – 50°C ทนต่อสภาพอากาศได้ดี และอากาศสามารถซึมผ่าน
ได้ LDPE มีสีขาวขุ่น โปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว มีความเหนียวและยืดหยุ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีความ
หนาแน่นต่ ากว่าน้ าจึงลอยน้ าได้ สามารถผสมให้มีสีต่าง ๆ ได้ 
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 2.2.2 การใช้งาน  
  เนื่องจาก LDPE มีความเหนียวและมีความยืดหยุ่น จึงเหมาะส าหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม
ต่าง ๆ เช่น วัสดุส าหรับบรรจุหีบห่ออาหาร ซองอาหาร ถุงใส่ของ และเคลือบด้านในของลังกระดาษ 
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก LDPE 

- ถุงเย็น ถุงก๊อบแก๊บ 
- ซองใส่อาหาร 
- เครื่องเล่นเด็ก 
- ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 
- ขวดพลาสติกชนิดบีบได้ โดยเฉพาะขวดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.3 พอลิเมอร์เบลนด์ (Polymer blend) 

 พอลิเมอร์เบลนด์ (Polymer blends) หมายถึง การน าพอลิเมอร์ที่มีลักษณะทางเคมีที่แตกต่าง
กันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมให้เข้ากัน เพ่ือปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถได้จากพอลิ เมอร์
เพียงชนิดเดียว ดังนั้นการเบลนด์จึงเป็นการพัฒนาปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยไม่จ าเป็นต้อง
สังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีความซับซ้อน สมบัติที่ได้รับเนื่องจากการเบลนด์ ได้แก่ ความสามารถใน
การขึ้นรูปได้สะดวก (Processibility) การทนความร้อนและสารเคมี การทนทานต่อการกระแทกและการ
ดึง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเบลนด์พอลิเมอร์ที่มีราคาถูกกับพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นพอลิ
เมอร์ที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุน 
 การเบลนด์พอลิเมอร์มีเหตุผลหลายประการ เช่น เพ่ือการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ให้
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายยิ่งขึ้น และการลดต้นทุน เนื่องจากพอลิเมอร์ส่วนใหญ่มีสมบัติด้อยด้านในด้านหนึ่ง 
ดังนั้นการเบลนด์ของพอลิเมอร์ จะท าให้เสริมสมบัติของพอลิเมอร์ ท าให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสม
กับการใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่การเบลนด์อาจมีปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้ากันขององค์ประกอบที่น ามา 
เบลนด์ กล่าวคือ ถ้าการผสมพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ที่เข้ากันไม่ได้หรือเข้ากันได้ไม่ดี จะท าให้เกิดผลเสียต่อ
สมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ เนื่องจากเกิดการแยกวัฏภาคของพอลิเมอร์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน ในการ
แยกวัฏภาคนั้นหากแต่ละวัฏภาคมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันต่ า จะท าให้พอลิเมอร์ที่ได้มีสมบัติเชิงกลแย่ลง
และท าให้ตัวท าละลายแพร่เข้าในระหว่างวัฏภาคได้ง่ายเนื่องจากการมีช่องว่างมากกว่าท าให้ตัวท าละลาย
สามารถแทรกเข้าไปได้มากยิ่งข้ึน 
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 2.3.1 การเบลนด์แบบธรรมดา (Simple Blend)  

  การเบลนด์ธรรมดาเป็นการเบลนด์ระหว่าง Hard polymer เช่น polystyrene, 
polyethylene กับ elastomer โดยจะท าในสภาวะที่มีแรงเฉือนสูงมาก สามารถแบ่งประเภทของ
สัณฐานวิทยาของการเบลนด์ระหว่าง hard polymer กับ elastomer มี 3 ลักษณะดังนี้ 

 1. ยางมีกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคของพอลิเมอร์ที่แข็งกว่า ท าให้มีสมบัติด้านความแข็ง (stiffness) 
และ ความแข็งแรง (strength) จะมาจากวัฏภาคของพอลิเมอร์ ซึ่งจะท าให้พอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้มีความ
ยืดหยุ่นเล็กน้อยและมีความแข็งเหมือนเทอร์โมพลาสติก 
 2. พอลิเมอร์มีกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคของยาง ท าให้ได้รับสมบัติด้านความแข็ง (stiffness) และ
ความแข็งแรง (strength) มาจากวัฏภาคของยาง ซึ่งท าให้ได้พอลิเมอร์เบลนด์ที่ไม่แข็งแรงสืบเนื่องจาก 
ยางไม่ได้เกิดการวัลคาไนซ์ จึงจ าเป็นต้องมีการใส่สารตัวเติมลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติ 
 3. พอลิเมอร์และยางมีกระจายตัวเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง มีลักษณะคล้ายเซลล์เปิดของโฟม เรียก
กว่าเบลนด์แบบนี้ว่า co-continuous blend พอลิเมอร์ที่ได้จะมีความแข็งแรง ซึ่งเป็นผลมาจากวัฏภาค
ของพอลิเมอร์ แต่จะมีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นผลมาจากวัฏภาคของยาง เพราะว่าไม่มีวัฏภาคใดที่เกิดการ
เชื่อมโยง ท าให้สามารถเกิดการไหลได้ เรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่า เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  ดังแสดง
ตามรูปที่ 2.8 

 
รูปที ่2.8 สัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์พลาสติก 

กับอิลาสโตเมอร์ 

 พอลิเมอร์ที่จะน ามาเบลนด์เพ่ือผลิตเป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
ความหนืดของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดต้องเข้ากันได้ที่อุณหภูมิและอัตราเฉือนของการผสม อัตราการเฉือน
ในการผสมอยู่ในช่อง 100 ถึง 1,000 sec-1 ที่อัตราเฉือนต่ า ๆ สามารถใช้เครื่องแปรรูปยางได้เช่นเครื่อง
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ผสมแบบปิด (internal mixer) ที่อัตราเฉือนสูง ๆ สามารถใช้เครื่องแปรรูปพลาสติกได้เช่น Twin screw 
extruder ความหนืดสูงสุดที่เข้ากันได้จะอยู่กันอัตราส่วนของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด 

2.4 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer, TPE)  

 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (TPE) เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีการรวมสมบัติของยางและพลาสติก
เข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นของวัสดุประเภทนี้คือ จะมีสมบัติคล้ายยางเทอร์โมเซ็ต (Thermoset rubber) 
คือมีสมบัติอิลาสติก โดย TPE จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอก 
และสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อแรงกระท านั้นหมดไป ในขณะเดียวกัน TPE ก็จะมีสมบัติของเทอร์
โมพลาสติกด้วย โดยจะหลอมเมื่อได้รับความร้อน และจะกลับมาแข็งตัวได้เมื่อเย็นตัวลง จึงท าให้สามารถ
ขึ้นรูป TPE ได้ด้วยกระบวนการทางความร้อนทั่วไปที่ใช้ในการขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกได้ เช่น กระบวนการ
อัดรีด (extrusion) กระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (injection molding ) เป็นต้น ดังนั้นเราสามารถน า TPE 
ที่ใช้แล้วมารีไซเคิล (recycle) และยังสามารถน าเศษยางที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาขึ้นรูปใหม่
ได้ ซึ่งต่างจากยางเทอร์โมเซ็ตท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ 

 2.4.1 ลักษณะทางเคมีและโครงสร้างของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ [6] 

  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ประกอบด้วยวัฏภาคพลาสติกและยาง ซึ่งมีการเชื่อม
ขวางของสายโซ่โมเลกุลในรูปแบบการเชื่อมขวางเชิงกายภาพ (Physical crosslink) ซึ่งการเชื่อมโยงกัน
ของสายโซ่พอลิเมอร์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นไม่ถาวรและอาจจะสูญหายไปได้ เมื่อเกิดการบวมตัวหรือเมื่อ
อุณหภูมิเ พ่ิมสูงขึ้น (Thermo-reversible network) โดยทั่วไปเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จะ
ประกอบด้วยส่วนประกอบทางโครงสร้างที่ส าคัญสองส่วน คือ 
 1. ส่วนที่แข็ง (hard, crystalline segment) เป็นวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก ในส่วนนี้จะเป็น
ส่วนที่ท าให้ TPE มีความแข็งแรง เป็นวัฏภาคที่สามารถเกิดผลึกได้ โดยส่วนนี้จะสามารถดึงยืดได้น้อยกว่า
และมีค่า glass transition temperature (Tg) สูง 
 2. ส่วนที่อ่อน (soft, elastic segment) เป็นวัฏภาคของอิลาสโตเมอร์ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ท า
ให้ TPE มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นอิลาสติก เนื่องจากอิลาสติก มีโครงสร้างแบบอสัณฐานจึงท าให้
สามารถดึงยืดได้มากและมีค่า glass transition temperature (Tg) ต่ า 

 เมื่อวัฏภาคที่แข็ง (hard phase) หลอมหรือละลายในตัวท าละลาย จะท าให้วัสดุสามารถไหลและ
สามารถรูปขึ้นรูปได้โดยวิธีการขึ้นรูปโดยทั่วไป เช่น กระบวนการอัดรีด (extrusion) กระบวนการฉีดเข้า
แม่พิมพ์ (injection molding) เป็นต้น และเม่ือท าให้เย็นตัวลงหรือการระเหยเอาตัวท าละลายออก จะท า



17 
 

 

 

ให้ส่วนของวัฏภาคแข็งกลายเป็นของแข็ง ท าให้วัสดุกลับมาแข็งแรงและมีความเป็นอิลาสติกอีกครั้ง โดย
ส่วนของวัฏภาคแข็งจะท าหน้าที่ยึดเหนี่ยววัฏภาคของยางให้อยู่รวมกันได้ที่ โดยวัฏภาคท้ังสองต้องไม่ผสม
เป็นเนื้อเดียวกัน กล่าวคือ เกิดการแยกวัฏภาคออกจากกันอย่างชัดเจน จึงอาจกล่าวได้ว่าสมบัติของ TPEs 
จะขึ้นกับพฤติกรรมด้านพฤติกรรมการกระจายตัว (morphology) มากกว่าองค์ประกอบทางเคมีของ
โมเลกุล และจากสมบัติด้านเทอร์โมพลาสติกของ TPEs ส่วนของ hard segment ซึ่งท าหน้าที่เป็น
จุดเชื่อมขวาง โดยส่วนใหญ่จะเป็น physical crosslink ซ่ึงสามารถหลอมได้ (เกิดการสลายตัวของแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุล) ด้วยพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูง 

 พันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง Hard segment นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ โดย
ลักษณะที่ส าคัญได้แก่   

- แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากแรงประเภทไอออนิก (ionic interaction) 
- แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) 
- แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากการรวมกันของโมเลกุลเป็นโครงสร้างผลึกเล็ก ๆ 
- การรวมกลุ่มของ Hard segment เนื่องจากการเข้ากันไม่ได้ในทางเทอร์โมไดนามิกส์ระหว่าง 

soft segment กับ hard segment 
- การ Crosslink ด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) ที่ไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูงและสามารถ

สร้างพันธะขึ้นใหม่ได้เมื่ออุณหภูมิต่ าลง  

 สัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ [7] 

 1. พฤติกรรมแบบวัฎภาคมีการกระจาย (Dispersed phase morphology) ลักษณะเช่นนี้จะมี
การกระจายตัวของวัฏภาคหนึ่งอยู่ท่ามกลางวัฏภาคหนึ่งที่ต่อเนื่อง (Continuous phase) โดยที่ถ้ามี
อัตราส่วนของเทอร์โมพลาสติกมากกว่าอิลาสโตเมอร์ จะท าให้เทอร์โมพลาสติกกลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่องที่
มีอิลาสโตเมอร์กระจายตัวอยู่ แต่ถ้ามีอัตราส่วนของอิลาสโตเมอร์มากกว่าเทอร์โมพลาสติก จะท าให้ อิลาส
โตเมอร์กลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่องแทน และมีเทอร์โมพลาสติกกระจายตัวอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 2.9 

 2. พฤติกรรมแบบวัฎภาคต่อเนื่องร่วมกัน (Co-continuous phase morphology) โดยลักษณะ
นี้ ทั้งเทอร์โมพลาสติกและอิลาสโตเมอร์ มีการกระจายตัวเป็นแบบวัฎภาคต่อเนื่องร่วมกัน เรียกการ
กระจายตัวแบบนี้ว่า co-continuous morphology ดังแสดงในรูปที่ 2.9 
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รูปที่ 2.9 ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคในวัฏภาคต่อเนื่อง (ซ้าย)  

และการกระจายตัวแบบวัฎภาคต่อเนื่องร่วมกัน (ขวา) [8] 

 2.4.2 ประเภทของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

  TPEs สามารถแบ่งตามลักษณะของส่วนประกอบได้เป็น 3 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ 

  2.4.2.1 พอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกกับอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic 
elastomer blends) [9] 

  TPE ประเภทนี้ได้มาจากการน าพอลิเมอร์ที่เป็นเทอร์โมพลาสติกมาผสมกับพอลิเมอร์อีก
ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติของอิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ทั้งสองชนิดจะต้องไม่ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวในระดับ
โมเลกุล (immiscible blend) กล่าวคือจะเกิดการแยกวัฏภาค และมักจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัฏภาค
ที่อ่อนแอ ซึ่งจะท าให้พอลิเมอร์ผสมที่ได้จะมีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี การเตรียม TPE ประเภทนี้ จึงควรจะ
เลือกพอลิ เมอร์ที่ มีแรงยึด เหนี่ยวระหว่าง วัฏภาคที่ดีและต้องท า ให้ ได้ลักษณะสัณฐานวิทยา 
(morphology) ที่เหมาะสมคือ วัฏภาคที่อ่อน ซึ่งเป็นวัฏภาคของอิลาสโตเมอร์ จะต้องเป็นวัฏภาคขนาด
เล็กที่มีการกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคที่แข็ง ซึ่งเป็นวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก ที่เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง 
(continuous phase) หรืออาจจะเป็นวัฏภาคต่อเนื่องทั้งสองวัฏภาคก็ได้ (co-continuous phase)  แต่
ในทางปฏิบัติแล้ว การจะท าให้ได้วัฏภาคขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่าย[10] 
เนื่องจากพอลิเมอร์ที่เข้ากันไม่ได้มักจะเกิดแยกวัฏภาคออกจากกันแล้วรวมตัวกันเป็นวัฏภาคขนาดใหญ่
เพ่ือลดพ้ืนที่ผิวของวัฏภาค และถึงแม้จะวิธีท าให้ได้วัฏภาคขนาดเล็กในระหว่างกระบวนการผสม วัฏภาค
ขนาดเล็กก็มักจะรวมตัวกันในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งก่อนที่พอลิเมอร์ผสมนั้นจะแข็งตัว 
  โดยปกติโมเลกุลต่าง ๆ ในเทอร์โมพลาสติกจะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่
อ่อน[11]  ดังนั้นเมื่อให้ความร้อนแก่เทอร์โมพลาสติก จะเกิดการอ่อนตัว และจะคืนกลับมาสู่สภาวะปกติ
เมื่อถูกท าให้เย็นตัวลง เทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์สามารถจะท าให้อ่อนนิ่มซ้ ากันได้หลาย  ๆ ครั้ง 
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พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันทางเคมี (chemical cross-linking) อยู่ในพอ
ลิเมอร์ เทอร์โมพลาสติกโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีโครงสร้างเป็นเส้นตรงหรือเป็นกิ่งก้านเล็กน้อย โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะผลิตจากกระบวนการ chain polymerization ตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์ อาทิ
เช่น PE, PP, PS, PET และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
  ส าหรับส่วนของอิลาสโตเมอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางธรรมชาติหรือการสังคราะห์[9] 
หลังจากถูกวัลคาไนซ์จะแสดงพฤติกรรมความเป็นอิลาสติก ท าให้สามารถดึงยืดได้อย่างน้อยสองเท่าของ
ความยาวเดิมที่อุณหภูมิห้องปกติ และคืนกลับสู่ความยาวเดิมได้เมื่อน าแรงออก อิลาสโตเมอร์เป็น 
พอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถถูกดึงยืดได้ง่ายหลายครั้งและสามารถคืนสู่ความยาวเดิมได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อมีการปลดปล่อยแรงกระท าที่ให้ออก อย่างไรก็ตาม หากอิลาสโตเมอร์มีความหนาแน่นของการ
เชื่อมขวางโมเลกุลที่ต่ า เป็นผลให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ยังคงมีอิสระในการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจท าให้
เกิดการเคลื่อนที่อย่างถาวร (permanent deformation) สามารถแก้ไขโดยการปรับปรุงสูตรในการผสม 
หรืออุณหภูมิขณะขึ้นรูป  
  ในกรณีที่วัฏภาคที่อ่อนเป็นยางหรือพอลิเมอร์ที่ไม่มีการเชื่อมขวาง เมื่อพิจารณาตาม
นิยามแล้วจะพบว่าวัฏภาคที่อ่อนนั้นยังไม่มีสมบัติของอิลาสโตเมอร์ แต่จะเป็นเหมือนกับ Elastified 
thermoplastic หรือ impact-modified thermoplastic มากกว่า พอลิเมอร์ผสมกลุ่มนี้จึงมีสมบัติ 
อิลาสติกต่ า ท าให้ดึงยืดได้น้อย ตัวอย่างของพอลิเมอร์ผสมกลุ่มนี้ได้แก่ระบบผสม EPDM/PP, NR/HDPE, 
NR/LLDPE เป็นต้น ในกรณีที่มี polyolefin เป็นส่วนประกอบในระบบพอลิเมอร์ผสม จะนิยมเรียก TPE 
กลุม่นี้ว่า thermoplastic polyolefin (TPO) 

การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกกับอิลาสโตเมอร์สามารถท าได้ 2 วิธี 

 1. การเติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ (compatibilizer) หรือการท าให้เกิดสารเพ่ิมความเข้ากันได้ใน
ระหว่างการบดผสมปริมาณเล็กน้อยในระบบพอลิเมอร์ผสม การเติม compatibilizer จะช่วยลดแรงตึงผิว
ระหว่างวัฏภาคในพอลิเมอร์ผสม ( interfacial tension) ซึ่งจะช่วยให้วัฏภาคที่กระจายตัวอยู่แตก
ออกเป็นวัฏภาคเล็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดการรวมตัวกันของวัฏภาคเล็ก ๆ นี้อีกด้วย ท าให้วัฏภาคที่
กระจายตัวอยู่มีขนาดเล็กลงซึ่งส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัฏภาคเพ่ิมสูงขึ้น compatibilizer ที่นิยมใช้
คือ block หรือ graft copolymer ซึ่งในแต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยสองส่วน โดยแต่ละส่วนจะสามารถ
เข้ากันได้กับองค์ประกอบแต่ละตัวในระบบพอลิเมอร์ผสม 

 2. การท าให้เกิดการเชื่อมขวาง (crosslink) ภายในวัฏภาคของยางระหว่างการผสมหรือการเกิด 
dynamic vulcanization กระบวนการนี้ท าได้โดยการผสมพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดในสภาวะหลอมเหลว 
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โดยให้วัฏภาคของยางเกิดกระจายตัวเป็นวัฏภาคเล็ก ๆ แล้วจึงเติมสารเชื่อมขวางโมเลกุล (vulcanizing 
agent) ลงไป เมื่อกระบวนการวัลคาไนซ์เกิดสมบูรณ์จะท าให้ได้พอลิเมอร์ผสมที่มีวัฏภาคของยางเกิดการ 
การเชื่อมขวาง ซึ่งจะมีผลท าให้ความเป็นอิลาสติกเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมขวางโมเลกุลระหว่างการ
ผสมจะช่วยลดการรวมตัวของวัฏภาคของยางในระหว่างการผสม ซึ่งจะท าให้วัฏภาคของยางมีขนาดเล็ก 
พอลิเมอร์ผสมที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกเรียกได้ว่าเป็น TPE ที่เป็นการผสมระหว่าง 
เทอร์โมพลาสติกกับอิลาสโตเมอร์อย่างแท้จริง ซึ่งบางครั้งจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในประเภทเทอร์โมพลาสติกวัล
คาไนซ์หรืออิลาสโตเมอร์อัลลอย (Elastomic alloy, EA)  

 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่เตรียมได้จากยางธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Thermoplastic 

natural rubber สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ Thermoplastic polyolefin (TPO) เป็น 

พอลิ เมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟินกับยางที่ยังไม่ เกิดการเชื่อมขวาง  ส่วน 

Thermoplastic vulcanizate (TPV) เป็นพอลิเมอร์ผสมที่เกิดจากการผสมเทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟิน

กับยาง โดยที่ยางเกิดการเชื่อมขวางขึ้นขณะท าการผสม เรียกวิธีการเชื่อมขวางที่เกิดขึ้นแบบนี้ว่า 

Dynamic vulcanization 

  2.4.2.2 โคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่อ่อนกับส่วนประกอบที่แข็ง (Block 
or segmented copolymer) 

  TPE ประเภทนี้จะเป็นการรวมเอาสมบัติของเทอร์โมพลาสติกและอิลาสโตเมอร์เข้า
ด้วยกัน โดยการน าส่วนของเทอร์โมพลาสติก (hard segment) กับส่วนของอิลาสโตเมอร์ (soft 
segment) มาอยู่บนโมเลกุลเดียวกันในลักษณะที่เป็น segmented copolymer ซึ่งอาจจะเป็น block, 
graft, หรือ star-shaped copolymer ก็ได้ โดยทั้งสองส่วนจะไม่สามารถผสมเข้ากันได้ จึงท าให้เกิดการ
แยกวัฏภาคของ soft segment และ hard segment ออกจากกันวัฏภาคของ hard segment จะ
รวมกลุ่มกันและมักจะมีแรงกระท าระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงในช่วงอุณหภูมิที่ไม่สูงมาก (เช่น พันธะ
ไฮโดรเจน) ในช่วงอุณหภูมินี้ hard segment จึงท าหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวเชื่อมผสาน โดยจะยึดเหนี่ยว
ไม่ให้แต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่ออกจากกันได้ แต่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้นพลังงานความร้อนของระบบจะ
เพ่ิมขึ้นจนสามารถท าลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนี้ได้ ท าให้ในช่วงอุณหภูมิสูงแต่ละโมเลกุลของโค
พอลิเมอร์สามารถเคลื่อนที่ออกจากกันได้ (ไหลได้) โดยที่พอลิเมอร์ไม่ได้เกิดการสลายตัวหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโมเลกุลแต่อย่างใด (ในช่วงอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิการสลายตัวของโค 
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พอลิเมอร์) และกระบวนการนี้เกิดขึ้นแบบผันกลับได้ เมื่อท าการลดอุณหภูมิลงแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้อีก จึงท าให้ hard segment จะเข้ามารวมตัวกันเสมือนกับการ crosslink 
ขึ้นใหม่ ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้สามารถน าโคพอลิเมอร์นี้ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนได้หลาย
ครั้ง 

  2.4.2.3 อิลาสโตเมอร์ที่สามารถสร้างพันธะเชื่อมขวางที่ไม่เสถียรต่อความร้อนได้ 
(Elastomers with thermally reversible labile crosslink) 

  TPE ประเภทนี้เป็นอิลาสโตเมอร์ที่มี crosslink ที่เป็นพันธะเคมีที่ไม่เสถียรต่อความร้อน 
โดยพันธะเคมีที่เป็น crosslink จะสลายได้ที่อุณหภูมิสูง แต่จะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง TPE 
ประเภทนี้ไม่พบมากนัก โดยเริ่มแรกได้ท าการศึกษาพันธะชนิดนี้ใน polyurethane elastomer  

 2.4.3 ความแตกต่างระหว่างเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์และยางเทอร์โมเซต 

  ความแตกต่างของ TPE กับยางเทอร์โมเซต จากการเปรียบเทียบ พบว่า TPE ที่เป็นการ
ผสมกันระหว่างเทอร์โมพลาสติกกับอิลาสโตเมอร์สามารถเกิดได้ทั้งแบบที่ไม่ได้ท าการเชื่อมขวางหรือแบบ
ที่ท าการเชื่อมขวางโมเลกุล แต่ยางเทอร์โมเซตเป็นยางคอมปาวด์ที่ขึ้นรูปแล้วเกิดการเชื่อมขวางโมเลกุล 
ท าให้ TPE กับยางเทอร์โมเซตมีสมบัติที่แตกต่างกัน TPE สามารถหลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิสูง จะเกิดจาก
ส่วนของเทอร์โมพลาสติก ท าให้น าไปขึ้นรูปได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น กระบวนการอัดรีด กระบวนการ
ฉีดเข้าแม่พิมพ์ กระบวนการกดอัด กระบวนการเป่าฟิล์ม เป็นต้น 
  เนื่องจากการที่ TPE มีส่วนของเทอร์โมพลาสติกท าให้เมื่อขึ้นรูปแล้ว จะมีความแข็ง
มากกว่า และความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางเทอร์โมเซต TPE จะอ่อนตัวลงได้เมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้อุณหภูมิ
หลอมเหลวของเทอร์โมพลาสติกที่ท าการผสม (Tm) จึงไม่สามารถน าไปใช้งานในช่วงที่อุณหภูมิสูงได้ 
ในขณะที่ยางเทอร์โมเซตมีการ crosslink ทุกส่วน จะไม่สามารถไหลได้ จึงสามารถน าไปใช้งานได้ที่
อุณหภูมิสูงจนถึงอุณหภูมิการสลายตัว (Td) ได้  

2.5 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (Thermoplastic vulcanizates, TPVs) [9] 

 เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ์เป็น TPE ชนิดหนึ่งที่มีวัฏภาคของยางที่เกิดการวัลคาไนซ์ในระหว่าง

การผสมเแล้ว กล่าวคือจะประกอบด้วยวัฏภาคของยางที่เกิดการเชื่อมขวางโมเลกุล กระจายตัวอยู่
ภายในวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก  TPV ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญของยางที่ผ่านการ crosslink 
ประกอบกับความสามารถในการขึ้นรูปได้ของเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์ ท าให้ TPV มี compression 
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set ที่ต่ า มีความสามารถในการยืดออกสูงและต้านทานต่อตัวท าละลายได้ดี  TPV มีสมบัติอยู่ระหว่าง 
TPE และ TPU แต่มีราคาสูงกว่า TPE เล็กน้อย โดย TPV ผลิตมาจากกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิก 
ซึ่งเป็นกระบวนการผสมกันของยางกับเทอร์โมพลาสติก จากนั้นท าการวัลคาไนซ์ยางและเกิดเป็น TPE ที่มี
สมบัติ ใกล้ เคี ย งกับสมบั ติ ของยาง เทอร์ โม เซตมากกว่ า เมื่ อ เที ยบกับองค์ประกอบที่ ไ ม่ ถู ก 
วัลคาไนซ์ ในขณะที่ท าการผสมยางกับเทอร์โมพลาสติกภายใต้แรงเฉือนที่สูง พบว่า เทอร์โมพลาสติกมี
ความเหนียวหนืดน้อยกว่า ท าให้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง โดยมีวัฏภาคของยางซึ่งมีความ
เหนียวหนืดมากกว่ากระจายตัวอยู่ จากนั้นอนุภาคของยางที่กระจายตัวอยู่จะถูกวัลคาไนซ์และเกิดเป็น
โครงร่างตาข่าย 3 มิติ ซึ่งวัสดุที่ได้จะมีลัษณะโครงสร้างต่างจากเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  ที่เตรียมได้
จากการเบลนด์ปกติ คือ โครงสร้างประกอบด้วยอนุภาคของอิลาสโตเมอร์วัลคาไนซ์ที่กระจายตัวเป็น
อนุภาคขนาดเล็ก ๆ ในวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 2.10 

 

รูปที่ 2.10 สัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

  การวัลคาไนซ์แบบไดนามิกส์จะเริ่มจากการน าอิลาสโตเมอร์และเทอร์โมพลาสติกมาบด
ผสมเข้าด้วยกันภายใต้แรงเฉือนที่สูง ซึ่งสามารถท าได้ทั้งกระบวนการแปรรูปแบบแบช (batch process) 
โดยทั่วไปใช้เครื่องบดผสมแบบปิด (internal mixer) หรือกระบวนการแปรรูปแบบต่อเนื่อง (continuous 
process) โดยทั่วไปใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูคู่ชนิดสกรูหมุนในทิศทางเดียวกัน (co-rotating twin 
screw extruder) เมื่อบดผสมจนเข้ากันดีแล้วจึงจะเติมสารเคมีในการวัลคาไนซ์ ซึ่งอุณหภูมิการบดผสม
ต้องสูงพอที่จะสามารถหลอมเทอร์โมพลาสติกได้ โดยการวัลคาไนเซชั่นนั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างการบด
ผสมเสมอ และเมื่อเกิดการวัลคาไนซ์แล้วความหนืดของอิลาสโตเมอร์จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดที่
ความหนืดระหว่างวัฏภาคของอิลาสโตเมอร์ กับวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติกมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะท า
ให้วัฏภาคของอิลาสโตเมอร์เกิดการกระจายตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ในวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติก และเกิด
การวัลคาไนซ์ต่อเนื่องโดยต้องมีการให้แรงเฉือนจนกระทั่งเกิดการวัลคาไนซ์ที่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีการให้แรง

Thermoplastic 

Elastomer 
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เฉือนจะท าให้อนุภาคอิลาสโตเมอร์กลับมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อน (agglomerate) โดยทั่วไปจะสามารถ
ติดตามการวัลคาไนซ์ได้จากทอร์กของการบดผสม (mixing torque) หรือ พลังงานการบด (mixing 
energy) ในระหว่างกระบวนการบดผสมนั้น และหลังจากค่าทอร์กหรือพลังงานของการบดผสมขึ้นสูงสุด
แล้ว ท าการบดผสมต่อไปอีกได้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงความสามารถในการแปรรูปของพอลิเมอร์เบลนด์ 
หลังจากนั้นจึงค่อยน าพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้ออกจากเครื่องบดผสม ท าเป็นเม็ดขนาดเล็กแล้วน าไปฉีดขึ้น
รูปได้  

2.6 การท าให้ยางคงรูป (vulcanization) [12] 

 การท าให้ยางคงรูป (vulcanization) ท าได้โดยให้ความร้อนเพ่ือไปกระตุ้นสารคงรูปที่ผสมอยู่ใน
ยางคอมปาวด์ เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลต่อ ๆ กันจนเป็นโครงสร้างตาข่าย 3 มิติ ซึ่งท าหน้าที่ยึดวัฏภาค
ของยาง ท าให้มีความยืดหยุ่น ทนทาน  

 2.6.1 สารท าให้ยางคงรูป หรือสารวัลคาไนซิ่ง (vulcanizing agent) [13] 

  เป็นสารที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง (crosslink) ตรงต าแหน่งที่
ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางให้ดีขึ้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 
เรียกว่า การคงรูป หรือการวัลคาไนซ์ (vulcanization หรือ cure) ซึ่งจะท าให้คุณสมบัติของยางเปลี่ยนไป 
ดังนี้  

1. ยางจะเปลี่ยนจากความเป็นอิลาสติก หรือความเป็นพลาสติก ไปสู่ความเป็นอิลาสติกที่สูงขึ้น 
2. มีความแข็งแรง , โมดูลัส และความต้านทานต่อการสึกหรอ ที่เพ่ิมข้ึน 
3. เปลี่ยนสมบัติการละลายของยาง 
4. เปลี่ยนยางจากสภาพเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) เป็นเทอร์โมเซท (thermosetting) 

โดยสารท าให้ยางคงรูป หรือสารวัลคาไนซิ่ง แบ่งได้เป็น 3 พวก คือ 
1. ก ามะถัน (sulfur, S) และธาตุที่คล้ายก ามะถัน 
2. สารที่ให้ก ามะถัน (sulfur donor) 
3. สารอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ก ามะถัน 
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  2.6.1.1 ก ามะถัน (Sulfur) และธาตุที่คล้าย ๆ ก ามะถัน 

  ก ามะถัน เป็นสารท าให้ยางคงรูป หรือสารวัลคาไนซิ่ง ที่นิยมใช้มากที่สุด ประมาณ 90% 
และนิยมใช้กับยางประเภทที่ไม่อ่ิมตัว (Unsaturated rubber) ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยาง SBR ยาง BR 
ยาง IR ยาง EPDM ยาง NBR เป็นต้น 
  เมื่อเติมก ามะถันลงไปในยาง แล้วมีการให้ความร้อน จะเกิดการคงรูป หรือการวัลคาไนซ์
ขึ้น โดยก ามะถันจะเป็นตัวที่เกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลของยาง เรียกว่าเกิด Crosslink ซึ่งถ้าเพ่ิม
ปริมาณของก ามะถัน จะท าให้การ Crosslink เพ่ิมข้ึน โดยปริมาณของก ามะถันที่ใช้ จะอยู่ในช่วงประมาณ 
1-3 phr (ส่วนในยาง 100 ส่วน) แต่โดยทั่วไปส าหรับในยางธรรมชาติ มักไม่เกิน 2.5 phr เนื่องจาก
ปริมาณก ามะถันประมาณ 2.5 phr จะท าให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีค่าสูงสุด ซึ่งถ้าต้องการยางที่มี
โมดูลัสต่ า จะใช้ก ามะถันในปริมาณที่น้อยลง หรือถ้าต้องการยางที่มีโมดูลัสสูง จะใช้ก ามะถันในปริมาณที่
มากขึ้น 
  ก ามะถันที่ใช้ในยางต้องเป็นก ามะถันที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งขนาดอนุภาคยิ่งเล็กจะท า
ให้ก ามะถันสามารถกระจายตัวในยางได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น จะท าให้ยางเกิดการคงรูปได้อย่างทั่วถึง และยางที่คง
รูปแล้วจะมีสมบัติสูงด้วย การใส่ก ามะถันลงในยางจะใส่เป็นล าดับสุดท้ายในจ านวนสารเคมีทั้งหมด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการคงรูปก่อนก าหนด แต่ในกรณีที่ยางบางชนิดมีการกระจายตัวของก ามะถันไม่ดี เช่น 
ยาง NBR จะต้องใส่ก ามะถันเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือช่วยให้เวลาในการกระจายเพิ่มมากข้ึน 
  การผสมก ามะถันลงไปในยาง เมื่อตั้งทิ้งไว้ ก ามะถันที่เป็นส่วนเกินจะตกผลึกออกมาที่ผิว
ยาง เรียกว่า เกิดการบลูม (Blooming) การแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถท าได้โดยการผสมก ามะถันเข้าไป
ในยางที่อุณหภูมิต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรืออาจใช้ก ามะถันชนิดไม่ละลาย (insoluble sulfur) แทน
ก ามะถันธรรมดาซึ่งเป็นแบบชนิดละลาย  (soluble sulfur) แต่ก ามะถันชนิดไม่ละลาย จะสามารถ
เปลี่ยนเป็นก ามะถันชนิดละลายไดภ้ายใน 10-20 นาที หากมีอุณหภูมิที่สูง ดังนั้นในการแปรรูปยางจะต้อง
ให้อุณหภูมิของยางต่ า เพ่ือป้องกันไม่ให้ก ามะถันชนิดไม่ละลายเปลี่ยนรูป ในการใช้งานจริง  ๆ อาจใช้
ก ามะถันชนิดไม่ละลายปนกับก ามะถันชนิดละลายก็ได้ เช่น ใช้ก ามะถันชนิดไม่ละลายประมาณ 70% ของ
ปริมาณทั้งหมด จะลดการตกผลึกของก ามะถันที่ผิวยางได้ 
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ตารางที่ 2.2 ข้อดีและข้อเสียของการใช้ก ามะถันในการวัลคาไนเซชัน 
ข้อดี ข้อเสีย 

ก ามะถันมีราคาค่อนข้างถูก ท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ า 

มีแนวโน้มท าให้เกิดการแยกตัวของก ามะถันส่วนเกิน มาอยู่ที่
ผิวยาง 

เกิดการกระจายตัวได้ง่ายในยาง มีการติดสีของซัลไฟด์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีค่อยข้างเหลือง 

มีผลโดยตรงต่อสารเร่ง จึงเป็นตัว
ควบคุมอัตราการเกิดวัลคาไนซ ์

เมื่อน ายางที่ผสมก ามะถันไปอบ จะมีความต้านทานต่อความ
ร้อนไม่ด ีเกิดการแตกออกของพันธะที่เกิดการเชื่อมขวาง 

 มีขีดจ ากัดในการใช้ คือ ใช้ได้กับยางที่ไม่อ่ิมตัว เนื่องจากเกิด
การเชื่อมขวางได้เฉพาะที่พันธะไม่อ่ิมตัว 

นอกจากก ามะถันแล้ว ยังมีธาตุอ่ืน ๆ ที่คล้ายก ามะถัน ท าหน้าที่เป็นสารท าให้ยางคงรูป หรือสารวัลคาไน
ซิ่ง ได้แก่ ซิลิเนียม (Selenium) และเทลลูเรียม (Tellurium) ซึ่งสามารถใช้แทนก ามะถันได้ เมื่อต้องการ
สมบัติความต้านทานต่อความร้อน แต่ปฏิกิริยามีสาร 2 ตัวนี้ท ากับยางไม่ดีเท่ากับก ามะถันและยังเป็นพิษ 
โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นสารท าให้ยางคงรูปเสริมร่วมกับก ามะถัน ซึ่งจะท าให้ใช้ปริมาณก ามะถันลดลง และ
ท าให้ได้ยางท่ีมีความต้านทานต่อความร้อนและไอน้ า และมีโมดูลัสสูงขึ้นด้วย 

  2.6.1.2 สารที่ให้ก ามะถัน (Sulfur donor) 

  สารที่ให้ก ามะถัน หมายถึง สารที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบในโครงสร้าง และสามารถ
สลายตัวให้ก ามะถันได้ที่อุณหภูมิของการคงรูป มักเป็นสารกลุ่มตัวเร่ง เช่น เตตระเมทิลไธยูเรียมไดซัลไฟด์ 
(Tetramethyl thiuram disulphide, TMTD) ไดมอร์ฟอลีนไดซัลไฟด์  (Dimorpholine disulphide 
หรือ Dithiodimorpholine, DTDM) และ ไดเพนตะเมทิลีนไธยูเรียมเตตระซัลไฟด์ (Dipentamethylene 
thiuram tetrasulphide, DPTT) เป็นต้น การใช้สารที่ให้ก ามะถัน จะใช้ร่วมกับก ามะถันในปริมาณ
เล็กน้อย คือใช้ก ามะถันต่ ากว่า 1 phr ร่วมกับสารที่ให้ก ามะถันประมาณ 3-4 phr หรือบางกรณีอาจไม่ใช้
ก ามะถันเลยก็ได้ โครงสร้างของการเชื่อมโยงโมเลกุลที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพแข็งแรงดีกว่าการเชื่อมโยง
โมเลกุลยางโดยระบบที่ใช้ก ามะถันตามปกติ ไม่เกิดการบลูมที่ผิวยาง เนื่องจากไม่มีก ามะถันส่วนเกิน ช่วย
ให้เกิดความปลอดภัยในขบวนการผลิต คือ ไม่เกิดการคงรูปก่อนก าหนด และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความ
ต้านทานต่อการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงดีกว่า และให้โมดูลัสสูงกว่าการใช้ก ามะถันล้วน  ๆ ในปริมาณ
เท่ากัน แต่การใช้สารที่ให้ก ามะถันจะมีราคาแพงกว่าการใช้ก ามะถันเพียงอย่างเดียว เพราะสารนี้มีราคา
แพงกว่าก ามะถันธรรมดา และต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าการใช้ก ามะถัน 
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  2.6.1.3 สารอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ก ามะถัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 

  1. โลหะออกไซด์ (Metallic oxides) ซึ่งได้แก่ พวกซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO) 
แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide, MgO) ตะกั่วออกไซด์ (Lead oxide,PbO) ใช้ในการวัลคาไนซ์
ยางบางชนิด เช่น ซิงค์ออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ใช้วัลคาไนซ์ยาง Neoprene (CR), แมกนีเซียม
ออกไซด์ ใช้วัลคาไนซ์ยาง Fluoroelastomer (FPM) และตะกั่วออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ใช้วัลคา
ไนซ์ยางไฮพาลอน (CSM) 
  2. สารพวกท่ีมีกรุ๊ปที่ไวต่อปฏิกิริยา 2 กลุ่ม สารพวกนี้จะเกิดการเชื่อมโยงในโมเลกุลยาง 
โดยท าปฏิกิริยากับแขนงของสายโมเลกุล เช่น การใช้เรซินอิพอกซีวัลคาไนซ์ยาง NBR หรือการใช้ 
quinine dioxime วัลคาไนซ์ยาง IIR เป็นต้น 

  ฟีนอลิกเรซิน (phenolic resin)[14] หรือฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (phenol formal 
dehyde resin) เป็นโพลิเมอร์ที่ได้รับการสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1907 โดยนักวิทยาศาสตร์
ชาวเบลเยียมชื่อเบคเคแลนด์ (Baekeland) ด้วยเหตุนี้ฟีนอลิกเรซินที่จ าหน่ายในครั้งแรก จึงมีชื่อทาง
การค้าว่า “Bakelite” ฟีนอลิกเรซินได้รับการน ามาใช้ในอุตสาหกรรมยางค่อนข้างมากเพราะการเติมฟีนอ
ลิกเรซินนอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบัติ ในกระบวนการผลิต (เช่น ท าให้ยางคอมพาวด์ไหลได้ง่าย มีความ
เหนียวติด (Tack) สูงขึ้น และท าให้สารตัวเติมผสมเข้ากับยางได้ดีขึ้น) ยังช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของ
การยึดติดระหว่างยางและโลหะอีกด้วย 
  ฟีนอลิกเรซินเป็นเรซินที่สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาควบแน่น (condensation reaction) 
ระหว่างฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้กรดหรือเบสเป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาใน
การสังเคราะห์ฟีนอลิกเรซิน ได้แก่ อัตราส่วนของฟีนอลต่อฟอร์มัลดีไฮด์ ตัวเร่งปฏิกิริยา และสภาวะที่ใช้
ในการท าปฏิกิริยา (เช่น อุณหภูมิ) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อลักษณะโครงสร้างของเรซิน โดยทั่วไป
แล้วสามารถแบ่ง ฟีนอลิกเรซินเป็น 2 ชนิด คือ รีโซลเรซิน (resole resin) และโนโวแลกเรซิน (novolac 
resin) ซึ่งรีโซลเรซินจะใช้เป็นสารวัลคาไนซ์ ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการน าไปใช้งานภายใต้
สภาวะที่ได้รับความร้อนหรือความดันไอสูง ๆ เช่น ถุงลมนิรภัย (air bags) และ ยางเทอร์โมพลาสติก ส่วน
โนโวแลกเรซินจะใช้เป็นสารที่ช่วยท าให้ยางเหนียวติดดีขึ้น แต่ถ้าโนโวแลกเรซินถูกท าให้เกิดการเชื่อมโยง
ด้วยเรซิน ที่ให้หมู่เมทิลีน โนโวแลกเรซินที่ได้จะท าหน้าที่เป็นสารเสริมแรงให้แก่ยาง นอกจากฟีนอลิกเร
ซิน 2 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ยังได้มีงานวิจัยที่ศึกษาการน าน้ ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew 
nut shell oil) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ฟีนอลิกเรซินเพ่ือน ามาใช้ในอุตสาหกรรมยางและ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
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  รีโซลเรซิน เป็นเรซินที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาและความร้อนสูง จึงนิยมน ามาใช้เป็น
สารวัลคาไนซ์ส าหรับยางบิวไทล์ ( IIR) หรือยางชนิดอ่ืนที่มีปริมาณพันธะคู่อยู่ในโครงสร้างโมเลกุลต่ า 
แม้ว่าเรซินชนิดนี้สามารถวัลคาไนซ์ยางได้แต่ประสิทธิภาพในการวัลคาไนซ์อาจจะยังไม่สูงเพียงพอ การ
เติมสารประกอบที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น สแตนนัสคลอไรด์ (stannous chloride; SnCl3) 
หรือยางคลอโรพรีน (CR) ลงไปในปริมาณเล็กน้อย (3-5 phr) ก็จะช่วยท าให้ยางเกิดการวัลคาไนซ์ได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3. สารเปอร์ออกไซด์ (Peroxide) ใช้สารเปอร์ออกไซด์เพ่ือการคงรูปยางซึ่งสามารถใช้คง
รูปได้ทั้งพวกที่มีความอ่ิมตัว เช่น ยางซิลิโคน และพวกที่ไม่อ่ิมตัว หรือพวกที่ไม่ไวต่อการปฏิกิริยาคงรูป 
สารเปอร์ออกไซด์ที่นิยมใช้กับยาง ควรเป็นสารที่มีความเสถียรที่จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีความ
ว่องไวพอสมควรในการท าปฏิกิริยากับยางที่อุณหภูมิของการคงรูป และมีความปลอดภัยในการใช้ ซึ่ง
ได้แก่ Dicumyl peroxide, Benzoyl peroxide  

ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของการใช้เปอร์ออกไซด์ในการวัลคาไนเซชัน 
ข้อดี ข้อเสีย 

เกิดการคงรูปแบบ plateau cure ยางทุก ๆ ส่วน
จะเกิดการคงรูปในเวลาใกล้เคียงกัน 

มีราคาแพงกว่าการใช้ก ามะถัน 

สมบัติด้าน compression set ดีมาก มีความต้านทางต่อแรงดึงต่ ากว่ายางที่ท าให้คงรูป
โดยใช้ก ามะถัน 

มีความต้านทานต่อความร้อนดีมาก ในการเชื่อมโยงยางด้วยเปอร์ออกไซด์ จะเกิดกลิ่น
เหม็นของสารที่ปล่อยออกมา เช่น 
Acetophenone 

สามารถใช้กับยางที่อ่ิมตัวได้ และยางไม่อ่ิมตัวที่ไม่
มีฟังก์ชันต่อการเปิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง เช่น EPM 

เปอร์ออกไซด์จะสลายตัวเมื่อได้รับความร้อน 

ยางที่เชื่อมโยงด้วย เปอร์ออกไซด์จะมีสมบัติ
ยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ าที่ดี 

เป็นสารเคมีท่ีมีอันตราย ควรมีความระมักระวังใน
การใช้และการเก็บรักษา 

ไม่เกิดปัญหาการ bloom ของสารเคมี Induction period สั้นมาก 

ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีใส เนื่องจากไม่เกิดการเปลี่ยนสี สมบัติส่วนใหญ่จะต่ ากว่ายางที่ใช้ก ามะถัน  

สมบัติทางไฟฟ้าดีมาก เปอร์ออกไซด์มีความว่องไวต่อปฏิกิริยากับสารเติม
แต่งชนิดอื่นในยาง มากกว่าก ามะถัน 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากงานวิจัยของ Thitithammawong  และคณะ[15] ได้ท าการศึกษาสมดุลระหว่างระดับการ
เชื่อมขวางสายโซ่ในวัฏภาคของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์และการสลายตัวของพอลิโพรไพลีนในการเตรียม
วัสดุ เทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์  และแนวโน้มของการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ เป็นผลพลอยได้ จาก 
เปอร์ออกไซด์ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะกลิ่นของอะซีโตฟีโนน (Acetophenone) ที่เกิดขึ้นขณะ
เตรียม ENR/PP TPV โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เปอร์ออกไซด์ 4 ชนิด ด้วยกัน ในการใช้เป็นสารเชื่อม
ขวางสายโซ่ อันได้แก่ 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexyne-3 (DTBPHY),  2,5-Dimethyl-
2,5-di(tert-butylperoxy)hexane (DTBPH), Di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene (DTBPIB) 
และ Dicumyl peroxide (DCP) โดยท าการผสมที่อุณหภูมิ 160 และ 180°C โดยค่าแรงบิดที่มากที่สุด 
และแรงบิดสุดท้ายของการผสมจะขึ้นกับอุณหภูมิการแตกตัวของเปอร์ออกไซด์แต่ละชนิด โดยที่ DCP 
และ DTBPIB เหมาะสมกับการใช้งานที่อุณหภูมิ 160°C ในขณะที่ DTBPHY และ DTBPH จะใช้อุณหภูมิ
สูงถึง 180°C โดยการผสมที่ท าให้ได้สมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นอุณหภูมิ 160°C โดยใช้ DCP และ 
DTBPIB เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ เนื่องจาก PP และ ENR เกิดการสลายตัวเพียงเล็กน้อย แต่เปอร์
ออกไซด์ทั้งสองชนิดนี้ก็ยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเกิดการ 
bloom มากกว่า DTBPHY และ DTBPH ซึ่งการน าไปประยุกต์ใช้งานให้ตรงความต้องการ จ าเป็นจะต้อง
เลือกใช้สภาวะและตัวแปรที่เหมาะต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการเตรียม ENR/PP TPVs 

 ในงานวิจัยของ Mohamad  และคณะ[16] ไดท้ าการศึกษาผลของอัตราส่วนการผสมระหว่าง PP 
และ ENR ที่มีต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทางสัณฐาณวิทยา โดยศึกษาผลของอัตราส่วนการผสมระหว่าง 
PP และ ENR ที่ 70/30 และ 40/60 %wt. และท าการเชื่อมขวางด้วยระบบซัลเฟอร์ พบว่า ค่าความ
ต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ของพอลิเมอร์ผสมที่เตรียมได้จะมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่ออัตราส่วนของ 
PP เพ่ิมขึ้น เนื่องจากวัฏภาคของ PP สามารถเกิดผลึกได้ ส่วนค่าความสามารถในการยืดจนขาด 
(Elongation at break) มีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่ออัตราส่วนของ ENR เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความเป็นอิลาสติกที่มาก
ขึ้น และจากผลการทดสอบด้วยเทคนิค SEM ดังแสดงในรูปที่ 2.11 พบวัฏภาคการกระจายตัว 2 แบบ คือ 
เมื่ออัตราส่วนของ PP มากกว่า (70/30) จะพบวัฏภาคของยางกระจายตัวอยู่ในเทอร์โมพลาสติกที่เป็นวัฏ
ภาคต่อเนื่อง แต่ถ้ามีอัตราส่วนของ ENR เพ่ิมขึ้น (40/60) จะพบวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติกกระจายตัว
อยู่ในวัฏภาคของยางที่เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง 



29 
 

 

 

 
รูปที่ 2.11 ลักษณะ morphology ที่ได้จาก SEM โดยที่ (a) ไม่เติม PP (b) 70/30 PP/ENR (c) 40/60 

PP/ENR ที่ก าลังขยาย 500x (d) 40/60  PP/ENR ที่ก าลังขยาย 5000x [16] 

 จากงานวิจัยของ Sae-Oui  และคณะ [17] ได้ท าการศึกษาสมบัติและการน ากลับมาใช้ใหม่ของ
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่เตรียมจาก ผงยางธรรมชาติ และ HDPE ทีอั่ตราส่วนการผสมระหว่าง 
ผงยางธรรมชาติ และ HDPE เท่ากับ 60/40 70/30 80/20 และ 90/10 %wt. โดยท าการเชื่อมขวางด้วย
ระบบซัลเฟอร์  แล้วน าไปทดสอบสมบัติ เชิงกลและสมบัติการน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิ ธีกดอัด 
(compression) พบว่าค่า Tensile strength มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนของผงยางธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกดึงยืด จึงท าให้มีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถ
ต้านทานต่อแรงดึงได้มากขึ้น และค่า elongation at break เพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วนของผงยางธรรมชาติที่
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากความเป็นอิลาสติกท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนค่ามอดูลัสจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนของ HDPE ลดลง
ดังตารางที่ 2.4 เนื่องจากเกิดผลึกของ HDPE ที่น้อยลง จากการศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ จะพบวัฏ
ภาคของ HDPE กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคของผงยางธรรมชาติที่เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง และเม่ือน ากลับมาขึ้น
รูปใหม่ด้วยการกดอัด พบว่าสมบัติเชิงกลของวัสดุมีค่าลดลง เนื่องจากเกิดการสลายตัวทางความร้อนของ
ผงยางธรรมชาติระหว่างกระบวนการขึ้นรูปใหม่ 

ตารางที่ 2.4 สมบัติเชิงกลของ NRP/HDPE ที่อัตราส่วนการผสมต่าง ๆ [17] 
Blend ratio (NRP/HDPE) Tensile strength (MPa) Elongation at break (%) 300% Modulus (MPa) Hardness (Shore D) Tear strength (N/mm) 
60/40 6.9 ± 0.1 347 ± 21 6.81 ± 0.06 42.4 ± 0.3 71.4 ± 0.9 
70/30 7.4 ± 0.4 467 ± 20 5.61 ± 0.05 34.1 ± 0.5 57.1 ± 0.6 
80/20 8.0 ± 0.5 479 ± 15 4.59 ± 0.03 27.2 ± 0.2 51.7 ± 0.6 
90/10 8.2 ± 0.2 478 ± 10 3.53 ± 0.14 17.8 ± 0.1 46.1 ± 1.3 
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 Nakason  และคณะ [18] ได้เตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (TPVs) จากการผสมระหว่าง 
HDPE และยางธรรมชาติ โดยศึกษาผลของสารเพ่ิมความเข้ากันได้ (compatibilizer), ผลของอัตราส่วน
ในการผสมระหว่าง HDPE และ ยางธรรมชาติ และ ผลของระบบการท าวัลคาไนเซซัน ที่มีต่อสมบัติของ 
TPVs ซึ่งในงานวิจัยพบว่า เมื่อเพ่ิมปริมาณยางที่ใช้ในการผสม จะท าให้ค่าแรงเค้นเฉือน (shear stress) มี
ค่าเพ่ิมขึ้น และเมื่อเพ่ิมอัตราการเฉือน (shear rate) จะท าให้แรงเค้นเฉือนเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน จากรูปที่ 
2.12 พบว่า เมื่อเพ่ิมปริมาณยางค่าความต้านทานแรงดึงจะมีค่าลดลง เนื่องจากค่าความต้านทานแรงดึง
เป็นผลมาจากการเสริมแรงของวัฏภาคเทอร์โมพลาสติก ในที่นี้คือ HDPE แต่มีผลให้ท าให้ค่า Elongation 
at break ดังรูปที่ 2.13 มีค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากขนาดของยางวัลคาไนซ์ที่กระจายตัวในวัฏภาคของ HDPE 
มีขนาดเล็กลง 

 
รูปที่ 2.12 ค่า Tensile strength ของ TPV ที่อัตราส่วนในการผสมต่าง ๆ[18] 

 
รูปที่ 2.13 ค่า Elongation at break ของ TPV ทีอั่ตราส่วนในการผสมต่าง ๆ[18] 
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 จากการศึกษาผลของระบบของการเชื่อมขวางสายโซ่ที่มีต่อสมบัติของ TPV พบว่า ในระบบที่ใช้ 
ซัลเฟอร์จะเกิดพันธะ S-S และพันธะ S-C ที่เสถียรกว่าพันธะ C-C ในระบบเปอร์ออกไซด์ ในส่วนของการ
ใช้ระบบเปอร์ออกไซด์และระบบแบบผสม การเชื่อมขวางสายโซ่ของยางธรรมชาติจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ
การเกิด ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางสายโซ่ใน HDPE โดยที่อัตราการแพร่ของเปอร์ออกไซด์ไปยังวัฏภาคของ
ยางธรรมชาติ และวัฏภาคของ HDPE จะมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากมีค่าการละลายที่ใกล้เคียงกัน เมื่อ
พิจารณาค่าความต้านทานแรงดึง ดังรูปที่ 2.14 พบว่า ระบบการเชื่อมขวางสายโซ่แบบผสมจะมีค่าสูงสุด 
รองลงมา คือ ระบบเปอร์ออกไซด์ และ ต่ าที่สุด คือ ระบบซัลเฟอร์ เนื่องจากสมบัติความแข็งแรงเชิงกลมา
จากความแข็งแรงของเทอร์โมพลาสติก เมื่อพิจารณาค่าความสามารถในการยืดตัวจนขาดดังรูปที่ 2.15 
พบว่า ระบบที่ใช้ซัลเฟอร์จะมีค่า Elongation at break สูงที่สุด รองลงมาคือ ระบบแบบผสม และระบบ
เปอร์ออกไซด์ตามล าดับ เนื่องจากการที่ TPV มีระดับการเกิดการเชื่อมขวางในยางธรรมชาติที่สูง จึงท าให้
มีความยืดหยุ่นมาก โดยเป็นส่วนของการเกิดพันธะ C-S  และพันธะ S-S ในระบบที่ใช้ซัลเฟอร์ และการที่
ระบบเปอร์ออกไซด์มี Elongation at break ต่ า เนื่องจากมีการเชื่อมขวางสายโซ่ในยางธรรมชาติที่น้อย 

 
รปูที ่2.14 ค่า tensile strength ของ TPV ที่ระบบในการวัลคาไนเซซันต่าง ๆ[18] 
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รูปที่ 2.15 ค่า Elongation at break ของ TPV ที่ระบบในการวัลคาไนเซซันต่าง ๆ[18] 

 ในงานวิจัยของ Thitithammawong และคณะ [19] ได้ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนชนิดและ
ปริมาณของเปอร์ออกไซด์ที่มีต่อสมบัติการไหล, สมบัติเชิงกล และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ ที่เตรียมจากการผสมระหว่างยางธรรมชาติและพอลิโพรไพลีน (PP) โดยเปอร์ออกไซด์
ที่เล็กใช้มีด้วยกัน 4 ชนิด อันได้แก่2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexyne-3 (DTBPHY),  2,5-
Dimethyl-2 ,5 - di(tert-butylperoxy)hexane (DTBPH),   Di(tert-butylperoxyisopropyl)ben 
zene (DTBPIB) และ Dicumyl peroxide (DCP) จากผลวิจัยพบว่า เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสารเชื่อม
ขวางโมเลกุลจะท าให้ค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความสามารถในการยืดตัวจนขาดเพ่ิมขึ้นดังแสดงใน
รูปที่ 2.16 และ 2.17 ตามล าดับ อีกท้ังยังพบว่า DCP และ DTBPIB มีอุณหภูมิในการแตกตัวเป็น radicals 
ที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิการผสม จึงท าให้ประสิทธิภาพการเชื่อมขวางสายโซ่สูง และให้ปริมาณของ 
radicals ที่สูงด้วย ซึ่งท าให้ระดับการเชื่อมขวางสายโซ่ในโมเลกุลยางมีค่าเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการใช้ DCP หรือ 
DTBPIB เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ใน TPVs จะให้ได้สมบัติเชิงกลที่ดี 
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รูปที่ 2.16 Tensile strength ที่ชนิดของ peroxide ต่าง ๆ [19] 

 
รูปที่ 2.17 Elongation at break ที่ชนิดของ peroxide ต่าง ๆ [19] 

 ในงานวิจัยของ Antunes และคณะ [20] ได้พยายามท าการปรับปรุงลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และศึกษาการกลับเฟส (phase inversion) ระหว่างการท าไดนามิกวัลคาไนเซชันของพอลิเมอร์ผสม 
ethylene–propylene–diene terpolymer (EPDM)/polypropylene (PP) โดยการควบคุมอัตราส่วน
ความหนืด (Viscosity ratio) และปฏิกิริยาการเชื่อมขวางสายโซ่ โดยพอลิเมอร์ผสมนี้จะถูกท าให้เกิดไดนา
มิกวัลคาไนเซชันภายในเครื่องผสมแบบปิด โดยใช้ resole และ SnCl2 เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ การ
ปรับปรุงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและระดับการเชื่อมขวางสายโซ่จะตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ทาง
สัณฐานวิทยาด้วยเครื่อง SEM และ TEM และวัดปริมาณการเกิดเจล (Gel content) ตามล าดับ เมื่อท า
การเลือกใช้ EPDM ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่างกัน พบว่าที่เวลาการเกิดปฏิกิริยาเท่า ๆ กัน ปริมาณการเกิดเจ
ลของ EPDM จะมีค่าลดลงเมื่อเลือกใช้ EPDM ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ า และจากผลการทดสอบ SEM และ 
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TEM จะพบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมจะเกิดการกระจายตัวที่ดีขึ้นเมื่อทิ้งเวลาการ
ผสมให้นานขึ้นดังรูปที่  2.18 โดยที่การท าให้เกิด phase-inversion point จะต้องใช้เวลาในการ
เกิดปฏิกิริยานานขึ้น การเลือกใช้ EPDM ชนิดน้ าหนักโมเลกุลต่ าและการใช้ PP ที่มีความหนืดสูง จะเร่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา  (morphological development) และจุดกลับเฟส (phase-
inversion point) จะเกิดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนของการผสมของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดก็จะ
ส่งผลต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV ที่เตรียมได้เช่นกัน ท าให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการเชื่อมขวางสายโซ่และ morphology development ที่เกิดขึ้น 

 
รูปที่ 2.18 ค่าทอร์คระหว่างการผสมและภาพถ่าย SEM ของ EPDM3.4/PP950 ที่อัตราส่วนของ 

พอลิโพรไพลีนเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก [20] 

 ในงานวิจัยของ C. Nakason [4] ได้ท าการศึกษาผลของระบบการเชื่อมขวางสายโซ่ที่มีต่อสมบัติ
ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เตรียมจาก ENR/PP โดยได้ท าการสังเคราะห์ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่
มีปริมาณของอิพอกไซด์ 30 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือใช้เตรียมเป็นเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ในอัตราส่วนการผสม
ระหว่าง ENR/PP 75/25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักและใช้พอลิโพรไพลีนที่กราฟต์ด้วยฟีนอลิก (Phenolic 
grafted polypropylene, Ph-PP) เป็นสารเพ่ิมความเข้ากันและศึกษาอิทธิพลของการเลือกใช้ระบบ
เชื่อมขวางสายโซ่ ได้แก่ ซัลเฟอร์ เปอร์ออกไซด์ และระบบผสมของซัลเฟอร์และเปอร์ออกไซด์ จากผลการ
ทดลองพบว่า ค่าแรงบิดของการผสม ค่าความเค้นเฉือน, ค่าความหนืดเฉือน, ค่าความต้านทานแรงดึง 
และค่าความสามารถในการยืดตัวจนขาดของ TPVs ที่เชื่อมขวางสายโซ่ด้วยระบบผสมจะมีค่าสูงกว่า
ระบบซัลเฟอร์และเปอร์ออกไซด์ ตามล าดับ ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากในระบบผสมนี้มีการฟอร์มพันธะแบบ  
S–S, C–S ร่วมกับ C–C ภายในวัฏภาคของ ENR ในระบบของซัลเฟอร์ ซึ่งพบเฉพาะพันธะของ S-S 
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เท่านั้น ในขณะที่ระบบของเปอร์ออกไซด์นั้นมีความเสถียรกว่า เนื่องจากมีการก่อพันธะแบบ C-C 
linkages แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างการให้แรงเฉือนที่อุณหภูมิสูง ในระบบเปอร์ออกไซด์และระบบผสมจะ
พบการสลายตัวของพอลิพอพิลีน เนื่องมาจากการแตกตัวของเปอร์ออกไซด์ โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ 
DCP เป็นสารเชื่อมขวางสายโซ่ในระบบของเปอร์ออกไซด์ ซึ่งพบว่าส่งผลดีต่อวัสดุที่เตรียมได้ ส่วนใน
ระบบแบบผสมจะพบการสลายตัวของ PP ที่น้อยกว่า และมีข้อได้เปรียบกว่าเนื่องจากมีการฟอร์มพันธะ 
C-C ทีม่ีความเสถียร นอกจากนี้ ยังพบว่าสมบัติของ TPVs ที่เตรียมด้วยระบบผสมนั้นมีสมบัติที่ดีที่สุด แต่
ระบบผสมนี้จะไม่ส่งผลต่อ hardness properties และความต้านทานต่อสารเคมีของ TPVs และลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่พบในระบบเปอร์ออกไซด์ จะสังเกตเห็นการกระจายตัวของอนุภาคยางวั ลคาไนซ์ที่มี
ขนาดเล็กกว่าในระบบผสมและระบบซัลเฟอร์ดังแสดงในรูปที่ 2.19  

 
รูปที่ 2.19 ภาพ SEM ของ TPVs ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสม 75/25 ENR/PP โดยใช้ Ph-PP เป็น 

compatibilizer และใช้ระบบเชื่อมขวางสายโซ่ที่แตกต่างกัน [4] 

 จากงานวิจัยของ Chatterjee และคณะ [21] ได้พยายามที่จะเตรียม TPVs จากพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างยางซิลิโคน (PDMS) และพอลิเอไมด์ (PA12) ผ่านกระบวนการไดนามิกวัลคาไนเซชัน โดย
ท าการศึกษาผลของการท าไดนามิกวัลคาไนเซชันและอิทธิพลของการใช้เปอร์ออกไซด์แต่ละชนิดเป็นสาร
เชื่อมขวางสายโซ่ ตัวอย่าง TPVs ทั้งหมด จะถูกเตรียมขึ้นที่อัตราส่วนของ PDMS/PA12 เท่ากับ 50/50 
%wt. และใช้ เปอร์ออกไซด์แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่  Dicumyl peroxide (DCP),  3,3,5,7,7-
pentamethyl 1,2,4-trioxepane (PMTO) และ cumyl hydroperoxide (CHP) โดยพฤติกรรมการ 
วัลคาไนซ์ของเปอร์ออกไซด์แต่ล่ะชนิดที่อุณหภูมิ 180 และ 200 องศาเซลเซียส แสดงตามตารางที่ 2.5 
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และ 2.6 ตามล าดับ จากผลการวิจัย พบว่าเปอร์ออกไซด์ที่ส่งผลดีที่สุดต่อ TPVs ที่เตรียมได้ คือ DCP 
เนื่องจากเกิดการแตกตัวที่อุณหภูมิสูง ท าให้หลีกเลี่ยงปัญหาการ Scorch ของยางได้ดี และใช้ตัวยับยั้ง 
2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxyl (TEMPO) เพ่ือท าให้ radical ของ DCP มีความเสถียรและมี 
scorch time ที่นานขึ้น ในส่วนของ CHP (hydroperoxide) นั้นจะมี half-life time นานกว่า DCP ที่
อุณหภูมิสูง แต่ไม่พบผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อการเชื่อมขวางสายโซ่ของยางซิลิโคน และการใช้ PMTO 
จะเพ่ิม scorch time ที่นานยิ่งขึ้น และดีกว่าการใช้เปอร์ออกไซด์ 2 ชนิดแรก โดย TPVs ที่เตรียมจาก 
DCP และ PMTO จะใช้เวลาในการผสมประมาณ 11 นาที โดยค่า tensile strength และ elongation 
at break ของ TPVs ที่เชื่อมขวางสายโซ่ด้วย PMTO จะให้ผลการทดสอบที่ดีกว่า DCP ซึ่งผลการทดสอบ 
SEM มีความสอดคล้องกันกับสมบัติเชิงกลที่พบ TPVs ที่เชื่อมขวางสายโซ่ด้วย PMTO จะให้ค่า storage 

modulus (E’) ที่สูง และมีค่า Tan δ ที่ต่ ากว่า ชี้ให้เห็นว่าเกิดการเชื่อมขวางสายโซ่ในปริมาณมาก ซึ่งยืด
ยันได้จากค่า overall cross-link density ดังนั้น PMTO จึงเป็นเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดในการ
เชื่อมขวางสายโซ่ของซิลิโคนที่อุณหภูมิสูง 

ตารางที่ 2.5 Curing characteristics ของ PDMS โดยใช้เปอร์ออกไซด์ต่างชนิดกัน ที่อุณหภูมิ 180°C[21] 

 

ตารางที่ 2.6 Curing characteristics ของ PDMS โดยใช้เปอร์ออกไซด์ต่างชนิดกัน ที่อุณหภูมิ 200°C[21] 

 

 Domingues Junior และคณะ [22] ได้พยายามเตรียม TPVs ด้วยการผสมแบบรีแอคทีฟ 
(Reactive blends) โดยใช้พอลิเมอร์ในกลุ่ม metallocene polyolefin elastomers (POE) ผสมกับ 
polypropylene (PP) ในอัตราส่วน 60/40 %wt. ร่วมกับสาร organic peroxide, 2,5-dimethyl-2,5-
di-(t-butylperoxy)hexane, และ bis-azide derivative, diphenyloxid-4,4’-bis(sulfonylazide) 
(BSA) ซึ่งในส่วนของวัฏภาคยางจะใช้ Ethylene-1-butene (EB), ethylene-1-octene (EO) copoly 
mers และ elastomeric polypropylene (ePP) โดยท าการศึกษาผลของการเลือกใช้วัฏภาคยางชนิด
ต่าง ๆ ที่มีต่อสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกลของวัสดุ
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เตรียมได้ โดย TPVs ที่เตรียมได้จะมีพฤติกรรมแบบซูโดพลาสติกดังแสดงใน
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ตารางที่ 2.7 และการเชื่อมขวางสายโซ่ด้วย azide จะท าให้ความหนืดมีค่าสูงขึ้น โดยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่พบ มีลักษณะเป็น continuous phase ซึ่งจะขึ้นกับชนิดของวัฏภาคของยางว่ามีความเข้ากันได้
กับวัฏภาคของ PP ได้มากน้อยเพียงใด ในทางกลับกัน TPV ที่เตรียมจาก PP/ePP แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่ดี เนื่องมาจากความเข้ากันของทั้งสองวัฏภาค การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญนี้ยัง
สังเกตพบในการทดสอบสมบัติเชิงกล ผลการวิจัยยืนยันว่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลนั้นมาจากชนิด
ของวัฏภาคยางมากกว่าชนิดของสารเชื่อมขวางสายโซ่ 

ตารางที่ 2.7 ตัวแปรทาง Rheology ที่ได้จากการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ [22] 

 

 Soares และคณะ [1] ได้ท าการศึกษาอิทธิผลของการท า dynamic vulcanization และ
อัตราส่วนของการผสมที่มีผลต่อปริมาตรอิสระระหว่างโมเลกุล (free volume) ของพอลิเมอร์ผสม 

polypropylene (PP)/nitrile butadiene rubber (NBR) โดยปริมาตรอิสระระหว่างโมเลกุลนี้เป็นตัว
แปรส าคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเข้ากันได้ขณะผสมของพอลิเมอร์สองชนิด ซึ่งสามารถติดตาม
ได้จากเทคนิคพิเศษ positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) พบว่า พอลิเมอร์ผสมที่
ไม่ได้ผ่านการวัลคาไนเซชันจะมีขนาดของ free volume โดยเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กันกับ fractional 
free volume ดังแสดงในรูปที่ 2.20 ชี้ให้เห็นถึงความไม่เข้ากันระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด โดยการ
ท าวัลคาไนซ์แบบไดนามิกส์จะท าให้ค่า PALS parameters มีค่าลดลง ดังรูปที่ 2.21 เนื่องมาจากการ
เชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุลในส่วนที่เป็นวัฏภาคของยางหรือบริเวณรอยต่อระหว่างวัฏภาค ทั้ง ๆ ที่
สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของ PALS parameters ที่เป็นฟังก์ชันของการเกิดวัลคาไนเซชันได้อย่าง
ชัดเจน แต่พบว่าสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมที่ผ่านและไม่ได้ผ่านการวัลคาไนเซชันจะมีสมบัติที่
ใกล้เคียงกัน ทีอั่ตราส่วนการผสมเท่ากัน 
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รูปที่ 2.20 ข้อมูล PLAS ของพอลิเมอร์ผสม PP/NBR ที่ไม่ถูกวัลคาไนซ์ เทียบกับอัตราส่วนในการผสม  
โดยที่ (A) ขนาดของ free volume (B) relative fractional free volume [1] 

 
รูปที่ 2.21 ข้อมูล PLAS ของพอลิเมอร์ผสม PP/NBR ที่ถูกวัลคาไนซ์ เทียบกับอัตราส่วนในการผสม  

โดยที่ (A) ขนาดของ free volume (B) relative fractional free volume [1] 
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บทที ่3 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนวิจัย 

1. เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill) ขนาด 140 x 400 มิลลิเมตร บริษัทหงส์ยาว
ไทย รุ่น XK 06 

2. เครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) บริษัท Barbender Plasti-corder รุ่น Lab Station 
model  

3. เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving Die Rheometer, MDR) บริษัท GOTECH รุ่น 
GT-M2000, ประเทศไต้หวัน 

4. เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding machine) รุ่น FOR LP-5-50 บริษัท Lab 
Tech Engineering Co.Ltd. 

 

3.2 เครื่องมือวิเครำะห์ 

1. เครื่อง Scanning electron microscope (SEM) บริษัท Hitachi รุ่น S-3400N ส าหรับศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุ 

2. เครื่อง Universal testing machine บริษัท INSTRON รุ่น model 5960 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับการทดสอบ Tensile testing, Tear testing และ Tension set 

3. เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) รุ่น DSC1 Module บริษัท METTLER 
TOLEDO ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกของ LDPE 

4. เครื่อง Thermogravimetry Analyzer (TGA) รุ่น TGA/DSC1 Module บริษัท METTLER 
TOLEDO ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนของวัสดุ 

5. เครื่อง Dynamic mechanical analyzer (DMA) รุ่น GABO MODEL: EPLEXOR QC 25 
บริษัท Anton Paar ประเทศเยอรมณี ส าหรับการทดสอบสมบัติทางพลวัตรของวัสดุ 
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3.3 สำรเคมีที่ใช้ในงำนวิจัย 

 1. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) เกรด STR 5L จากบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา
(1982) จ ากัด ประเทศไทย 

 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ 

 2. ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxide Natural Rubber; ENR) เกรด 25ENR จากบริษัท ถาวร
อุตสาหกรรมยางพารา(1982) จ ากัด ประเทศไทย 

 

รูปที่ 3.2 โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

 3. พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า (Low Density polyethylene, LDPE) เกรด M022X 
ความหนาแน่น 0.920 g/cm3, Melt Flow Index (MFI) เท่ากับ 13.624 ที่ อุณหภูมิ 230°C น้ าหนัก
ทดสอบ 2.16 จากบริษัท PETRIN co., Ltd. ประเทศมาเลเซีย 

 

รูปที่ 3.3 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีน 
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 4. ไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl peroxide, DCP) เกรด Analytical บริษัท Sigma Aldrich 
ประเทศสิงคโปร์ 

  ข้อมูลทั่วไป 
- Molecular weight    270.37 g/mole 
- Melting range     38 - 41 °C 
- Self-Accelerating Decomposition  
 Temperature (SADT)   90 °C 
- Half-life data     13 hr. ที่อุณหภูมิ 115 °C 
        2.2 hr. ที่อุณหภูมิ 130 °C 
       0.42 hr. ที่อุณหภูมิ 145 °C 

 
รูปที่ 3.4 โครงสร้างทางเคมีของ DCP 

 5. ไดเตอร์ เชียลีบิวทิลเปอร์ออกซิไอโซโพรพิลเบนซีน  (Di(tert-butylperoxyisopropyl) 
benzene, Perkadox 14S) ได้รับความอนุเคราะห์ บริษัท Akzo Nobel (Asia) Co., Ltd. 

  ข้อมูลทั่วไป 
- Molecular weight    338.5 g/mole 
- Density     1.08 g/cm3 
- Melting range     44 - 48 °C 
- Half-life data     15 hr. ที่อุณหภูมิ 115 °C 
        2.5 hr. ที่อุณหภูมิ 130 °C 
       0.5 hr. ที่อุณหภูมิ 145 °C 

 
รูปที่ 3.5 โครงสร้างทางเคมีของ Perkadox 14S 



42 
 

 
 

 6. ออกทิลฟีนอลฟอมัลดีไฮด์เรซิน (Octylphenol-formaldehyde resin, SP-1045) ได้รับ
ความอนุเคราะห์ บริษัท เอส ไอ กรุ๊ป จ ากัด ประเทศไทย 

  ข้อมูลทั่วไป 

  - Melting range     60 – 66 °C 
  - Density     1.04 g/cm3 
  - % Methylol     8.0 - 13.0 % 
  - Scorch time 1%    4.00 min. ที่อุณหภูมิ 163 °C 
          2.65 min. ที่อุณหภูมิ 177 °C 
         1.68 min. ที่อุณหภูมิ 193 °C 
   

 

รูปที่ 3.6 โครงสร้างทางเคมีของฟีนอริกเรซิน SP-1045 
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3.4 วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

ตอนที่ 1 กำรเตรียมเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์จำก ENR/LDPE โดยใช้สำรเชื่อมขวำงที่ต่ำงกัน 

 

 3.4.1 เตรียมยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (ENR) กับสารเชื่อมขวางโมเลกุล
ด้วยเครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ด้วยอัตราส่วนต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนผสมในการเตรียมยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 

สูตร ENR (phr) DCP (phr) Perkadox 14S (phr) 
1. ระบบ DCP 100 1 - 
2. ระบบ 14S 100 - 1 

 ขั้นตอนแรก ท าการตัดสายโซ่โมเลกุล (Mastication) ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เป็นเวลา 30 
นาที จากนั้นท าการผสมสารเชื่อมขวางโมเลกุลตามอัตราส่วนที่ก าหนดดังตารางที่ 3.1 ท าการผสมให้เข้า
กันเป็นเวลา 5 นาที แล้วน าไปทดสอบพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ (Cure characteristic) ด้วยเครื่อง 
รีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving Die Rheometer, MDR) โดยระบบ DCP และ 14S ใช้อุณหภูมิ
ทดสอบเท่ากับ 160 และ 170 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และทดสอบเป็นเวลา 15 นาที 

Tensile 
testing 

Tear testing Tension set DMA TGA DSC 

ENR compound with 
curing agent 

LDPE 

curing agent type. 
- DCP 
- Perkadox 14S 

 

Melt mixing 

Compression molding for 
shape and cut to specimens 

Cryogenic fracture 
surface analysis by SEM 
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 ท าการหลอมผสมยางคอมปาวด์เข้ากับ LDPE ในอัตราส่วน 20, 25, 30, 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) ความเร็วรอบ 100 rpm ที่อุณหภูมิ *160 องศา
เซลเซียส ส าหรับระบบ DCP และ 170 องศาเซลเซียส ส าหรับระบบ perkadox 14S เวลาหลอมผสม 15
นาท ี

ตอนที่ 2 กำรเตรียมเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์จำก NR/LDPE โดยใช้สำรเชื่อมขวำงที่ต่ำงกัน 
.

 

 3.4.2 เตรียมยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติ (NR) กับสารเชื่อมขวางโมเลกุลด้วยเครื่องบด
ผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ด้วยอัตราส่วนต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.2 อัตราส่วนผสมในการเตรียมยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติ 

สูตร NR (phr) DCP (phr) Perkadox 14S (phr) Phenolic SP1045 (phr) 
1. ระบบ DCP 100 1 - - 
2. ระบบ 14S 100 - 1 - 
3. ระบบ SP1045 100 - - 10 

 ขั้นตอนแรก ท าการตัดสายโซ่โมเลกุล (Mastication) ของยางธรรมชาติเป็นเวลา 30 นาที 
จากนั้นท าการผสมสารเชื่อมขวางโมเลกุลตามอัตราส่วนที่ก าหนดดังตารางที่ 3.3 ท าการผสมให้เข้ากันเป็น

Tensile 
testing 

Tear testing Tension set DMA TGA DSC 

NR compound with 
curing agent 

LDPE 

curing agent type. 
- DCP 
- Perkadox 14S 
- *SP 1045 

 

Melt mixing 

Compression molding for 
shape and cut to specimens 

Cryogenic fracture 
surface analysis by SEM 
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เวลา 5 นาที แล้วน าไปทดสอบ Cure characteristic ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving 
Die Rheometer, MDR) โดยระบบ DCP, 14S และ SP1045 ใช้อุณหภูมิทดสอบเท่ากับ *160, 170 และ 
190 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และทดสอบเป็นเวลา 15 นาที 
 ท าการหลอมผสมยางคอมปาวด์เข้ากับ LDPE ในอัตราส่วน 20, 25, 30, 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) ความเร็วรอบ 100 rpm ที่อุณหภูมิ 160 องศา
เซลเซียส ส าหรับระบบ DCP, 170 องศาเซลเซียส ส าหรับระบบ perkadox 14S และ 190 องศา
เซลเซียส ส าหรับระบบ SP1045 เวลาหลอมผสม 15นาที 

 3.4.3 ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลังการหลอมผสม โดยน าวัสดุผสมที่ได้มาแช่ลงใน
ไนโตรเจนเหลวแล้วหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด ท าการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยทองค า แล้วทดสอบด้วย
เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) โหมด back scattering electron 

 3.4.4 น าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ได้จากการหลอมผสมมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการกดอัดขึ้น
รูป (Compression molding) เป็นชิ้นงานขนาด 0.8 x 140 x 150 mm ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 
ความดัน 1200 psi เป็นเวลา 5 นาที แล้วตัดเป็นชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่องตัดแบบไฮดรอลิก 

 3.4.5 ทดสอบสมบัตเชิงกลดังต่อไปนี้ 

  3.4.5.1 ทดสอบสมบัติความต้านทานการดึ งยืด ด้วยเครื่อง Universal Testing 
Machine ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย Load cell ขนาด 5 kN อัตราการดึงเท่ากับ 500 มิลลิเมตร
ต่อนาท ี
  3.4.5.2 ทดสอบสมบัติการเปลี่ยนรูปถาวรที่ระยะ 300% strain (Tension set at 
300% strain) ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine ด้วย Load cell 
ขนาด 5 kN อัตราการดึงเท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยชิ้นงานจะถูกดึงยืดค้างไว้ที่ระยะ 300% 
strain เป็นเวลา 5 นาที แล้วปลดชิ้นงานออก รอให้ชิ้นงานคืนรูปเป็นเวลา 5 นาที แล้วท าการวัดระยะที่
ยืดออกจากเดิม ท าการค านวณ %Tension set ตามสมการ (3.1) 

%𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡 =  
𝑙−𝑙0

𝑙0
×100   สมการ (3.1) 

  โดยที่ l0  คือ ระยะที่ก าหนดไว้ก่อนการทดสอบ (15 mm ตาม ASTM D412) 
   l  คือ ระยะที่ยืดออกหลังการทดสอบ 
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  3.4.5.3 ทดสอบสมบัติความต้านทานการฉีกขาดด้วยเครื่อง Universal Testing 
Machine ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย Load cell ขนาด 5 kN อัตราการดึงเท่ากับ 500 มิลลิเมตร
ต่อนาท ี
  3.4.5.4 ทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัตร ด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer 
(DMA) ในโหมด Temperature scan อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส โดยทดสอบ
ในรูปแบบการให้แรงบิด (torsion) มีความถ่ีเชิงมุมในการหมุน 10 rad/s 

 3.4.6 ทดสอบพฤติกรรมทางความร้อนด้วยเครื่อง Thermogravimetry Analyzer (TGA) ที่
อุณหภูมิ 50 ถึง 600 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อนเท่ากับ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้
สภาวะไนโตรเจน 

 3 .4 .7  ทดสอบพฤติกรรมการ เกิดผลึกของ LDPE ด้ วย เครื่ อง  Differential Scanning 
Calorimeter (DSC) โดยท าการทดสอบที่อุณหภูมิ 20 ถึง 160 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน
เท่ากับ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้สภาวะไนโตรเจน และค านวณปริมาณผลึก ตามสมการ (3.2) 

fractionH

HH
X

o

m

ccm
c

1100% 



    สมการ (3.2) 

  โดยที่ Xc  คือ ปริมาณผลึก 
   ∆Hm  คือ ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการหลอมผลึกต่อหนึ่งหน่วย 
   ∆Hcc  คือ ปริมาณความร้อนที่ท าให้เกิดการตกผลึกเมื่อเกิด Tcc 
   ∆Hmo  คือ ปริมาณความร้อนซึ่งใช้ในการหลอมเหลวผลึกท่ีสมบูรณ์ 
   Fraction คือ อัตราส่วนโดยน้ าหนักของ LDPE ใน TPV 

 

* หมำยเหตุ  

- อุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมผสมเป็นอุณหภูมิที่ได้จากการทดสอบพฤติกรรมการเชื่อมขวางสายโซ่โมเลกุล
ด้วยเครื่อง moving die rheometer (MDR) 

- การใช้ฟีนอลิกเรซินเป็นสารเชื่อมขวางโมเลกุล จะด าเนินการเฉพาะระบบผสมที่ใช้ยางธรรมชาติเท่านั้น 
เนื่องจากระบบผสมที่ใช้ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการกดอัดขึ้นรูป
ได้เมื่อใช้ฟีนอลิกเรซินเป็นสารเชื่อมขวางโมเลกุล 

  



47 
 

 
 

- สัญลักษณ์ย่อที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

1. NR   คือ Natural rubber หรือยางธรรมชาติ 
2. ENR   คือ Epoxidized natural rubber หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ 
3. LDPE คือ Low Density Polyethylene หรือพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า 
4. DCP   คือ Dicumyl peroxide  
5. 14S  คือ Perkadox 14S 
6. SP1045  คือ Octylphenol-formaldehyde resin 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากยาง 2 ชนิด ได้แก่ ยางธรรมชาติ 
(NR) และยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (ENR) โดยท าการผสมแบบหลอมผสม (melt blending)กับ 
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า (LDPE) ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) โดยก่อนท าการ
หลอมผสมระหว่างยางและพลาสติก ยางธรรมชาติถูกนวดและ Masticate ด้วยระยะเวลาหนึ่ง จากนั้น 
ผสมสารเชื่อมขวาง (Curing agent)ด้วยเครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two-roll mill) เพ่ือให้สารเชื่อมขวาง
กระจายตัวอย่างทั่วถึงในเนื้อยาง ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าการท ายางคอมปาวด์ (Compound rubber) โดย
ในงานวิจัยนี้ใช้สารเชื่อมขวาง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นสารประกอบ Peroxide สารชนิดนี้สามารถท าให้เกิด
การเชื่อมขวางได้ทั้งในโมเลกุลของยางและ LDPE โดยทั่วไปสารประกอบ Peroxide แต่ละชนิดจะมี
ความสามารถในการแตกตัวให้อนุมูลอิสระ (Free radical) ได้ไม่เท่ากัน เพ่ือศึกษาผลกระทบของชนิด
สารประกอบ Peroxide ที่มีต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้สารประกอบ
เปอร์ออกไซด์ 2 ชนิด ได้แก่ Dicumylperoxide (DCP) และ Di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene 
(Perkadox 14S) โดยผสมลงในยางคอมปาวด์ ในปริ มาณ 1 phr ซึ่ งปริมาณนี้ เป็นปริ มาณที่  
Thitithammawong, A และคณะ [19] ได้ศึกษาแล้วพบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เตรียมได้นั้นมี
สมบัติเชิงกลที่ดี ส าหรับของสารเชื่อมขวางกลุ่มที่สองนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้สารในกลุ่ม Phenolic cure 
เนื่องด้วยสารกลุ่มนี้สามารถท าให้เกิดการเชื่อมขวางได้เฉพาะในโมเลกุลยางเท่านั้น [23] โดยสารที่เลือกใช้
คือ Octylphenol-formaldehyde resin (SP-1045) ซึ่งจะผสมลงในยางคอมปาวด์ในปริมาณ 10 phr 
ซึ่งเป็นปริมาณที่นิยมใช้ทั้งงานวิจัยและในอุตสาหกรรม [14] อย่างไรก็ตามจากการด าเนินการเบื้องต้น 
พบว่า ระบบผสม ENR/LDPE/SP1045 นั้น เกิดการ scorch ขณะผสม จนไม่สามารถขึ้นรูปต่อด้วย
กระบวนการกดอัดได้ ดังนั้นการใช้ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางใช้ในระบบยางธรรมชาติ (NR) เท่านั้น 

จากงานวิจัยของ Thitithamawong [15] พบว่าปริมาณยางต่อเทอร์โมพลาสติกที่ 60:40 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติที่ดี งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาอัตราส่วนผสมที่มี
ปริมาณยางตั้งแต่ 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักขึ้นไป เพ่ือให้วัสดุที่เตรียมได้มีสมบัติ เด่นไปทางด้านยางมาก
ขึ้น ในการศึกษา จะศึกษาสมบัติเชิงกล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหัก สมบัติทางความร้อน 
และพฤติกรรมการตกผลึกของ LDPE ในวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จาก ENR/LDPE โดยใช้สารเชื่อมขวางที่ต่างกัน 

ตอนที่ 2 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จาก NR/LDPE โดยใช้สารเชื่อมขวางที่ต่างกัน 
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ตอนที่ 1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จาก ENR/LDPE โดยใช้สารเชื่อมขวางที่ต่างกัน 

4.1 การศึกษาผลของระบบเชื่อมขวางที่มีต่อเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

 4.1.1 การศึกษาค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสม 

 
รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและเวลาในการหลอมผสมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

ENR/LDPE (ก) ระบบ DCP และ (ข) ระบบ 14S 

 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและเวลาในการหลอมผสมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
ENR/LDPE แสดงดังรูปที่ 4.1 จากผลการทดลองพบว่า ในช่วง 0 – 100 วินาที พอลิเมอร์ผสม ENR/LDPE 
ที่ก่อนได้รับความร้อนมีลักษณะเป็นของแข็ง ดังนั้นแรงที่ใช้ในการหมุนโรเตอร์จะมีค่าสูง เมื่อได้รับความ
ร้อนต่อไป พลาสติก LDPE จะเริ่มหลอมตัว เช่นเดียวกับ ENR การที่ Torque มีค่าลดลงแสดงถึงการเกิด
การหลอมตัวหรือ Plasticization ของยางและLDPE ขณะเกิดการหลอมตัวนั้น เปอร์ออกไซด์ที่อยู่ใน 
วัฏภาคยางสามารถแพร่เข้าสู่วัฏภาค LDPE และเม่ือเปอร์ออกไซด์เริ่มแตกตัวอนุมูลอิสระจะท าให้เกิดการ
เชื่อมขวางขณะผสมในช่วง 100 วินาทีนี้ หรือท่ีแรกว่า Dynamic vulcanization [18] จากผลการทดลอง
พบว่าพอลิเมอร์ผสมที่มียาง ENR เกิดปฏิกิริยาเร็วมาก เนื่องจากการมีพันธะคู่ในโมเลกุลท าให้ค่าแรงบิด
ของระบบที่มียาง ENR เพ่ิมขึ้นเร็วมาก อย่างไรก็ตามการเพ่ิมขึ้นของค่าแรงบิดนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ  
ENR/LDPE โดยที่อัตราส่วนของ LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จะให้ค่าแรงบิดที่สูงที่สุด และมี
ค่าแรงบิดสูงสุดลดลง เมื่อเพ่ิมอัตราส่วนของ LDPE ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณของเปอร์ออกไซด์ที่
กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคยาง ENR ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของยางโดยตรง และส่งผลท าให้อัตราการเชื่อม
ขวางโมเลกุลของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของยาง ENR 
 หลังจากปฏิกิริยาการเชื่อมขวางโมเลกุลในวัฏภาคยาง ENR เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ค่าแรงบิด
ระหว่างการผสมมีค่าลดลง โดยทั่วไป หลังจากการเกิด Dynamic vulcanization โดยสมบูรณ์ ค่าแรงบิด
จะมีค่าคงที ่แต่ผลจากการทดสอบ พบว่าค่าแรงบิดลดลงหลังจากมีการเพ่ิมสูงสุด เนื่องด้วย DCP สามารถ

(ก) (ข) 
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ท าให้ LDPE เกิดปฏิกิริยาแข่งขันระหว่างการเชื่อมขวางโมเลกุลและการสลายตัว LDPE [24] ขณะหลอม
ผสม แรงบิดจึงมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในระบบ DCP  
 อย่างไรก็ตาม ระบบของ 14S มีลักษณะของกราฟแรงบิดหลังวินาทีที่ 500 คงที่กว่าระบบ DCP 
เนื่องจากสารเชื่อมขวาง 14S ท าให้ LDPE เกิดการสลายตัวขณะหลอมผสมน้อยกว่าสารเชื่อมขวาง DCP 
[19] 

    

 

รูปที่ 4.2 ปฏิกิริยาการสลายตัวของ DCP (ก) และ 14S (ข) [19] 

 

รูปที่ 4.3 ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางโมเลกุลด้วย Dicumyl peroxide (DCP) [19] 

 จากรูปที่ 4.3 และ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยาของการเชื่อมขวางโมเลกุลด้วยเปอร์ออกไซด์
เกิดขึ้นบนต าแหน่งพันธะเดี่ยวของคาร์บอนอะตอมผ่านปฏิกิริยา Free radical polymerization ท าให้
ปฏิกิริยานี้เกิดข้ึนได้ท้ังวัฏภาคของยางและวัฏภาคของ LDPE 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 4.4 ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางโมเลกุลด้วย Perkadox 14S [19] 

 4.1.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

 
รูปที่ 4.5 ลักษณะทางสัณฐาณวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่เตรียมจากการหลอม

ผสมและท าให้แตกหักในสภาวะเย็นยิ่งยวด ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า 

รูปที่ 4.5 แสดงพ้ืนผิวของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (TPV) ที่เตรียมจากการหลอมผสมแล้วท า
ให้แตกหักในสภาะวะเย็นยิ่งยวด โดยลักษณะผิวหน้าของการแตกหักของ TPV ที่วัลคาไนซ์ทั้ง 2 ระบบ มี
ลักษณะที่คล้ายกัน คือ ที่อัตราส่วนของ LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก มีลักษณะการแตกหัก
แบบอิลาสโตเมอร์ (Elastomeric fracture characteristic) [25] ซึ่งเป็นผลมาจากการมีวัฏภาคของ ENR 

ENR80LDPE20/DCP ENR70LDPE30/DCP ENR60LDPE40/DCP 

ENR70LDPE30/14S ENR80LDPE20/14S ENR60LDPE40/14S 
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เป็นวัฏภาคหลัก (80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) อย่างไรก็ตามสามารถสังเกตความลักษณะการแตกหักที่เป็น
ริ้ว (non-Homogenous) บนพ้ืนผิวของ TPV ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง โดยรอยแยกนี้สัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณ crosslinks density ของวัฏภาค ENR ดังที่กล่าวไว้จากการศึกษาแรงบิดระหว่างผสม
รูปที่ 4.1 และงานวิจัยของ Anoma [19] โดยรอยแยกนี้เกิดจากการเชื่อมขวางพอลิเมอร์ด้วย DCP ซึ่งมี
ความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ท าให้โมเลกุลของ DCP มีการกระจายตัวไม่ทั่วถึงทั้ง 2 วัฏภาค ท าให้มี
ความแตกต่างของ crosslinks density และเกิดรอยแยกเกิดขึ้นดังรูปที่ 4.5 ในวงกลม เมื่อเพ่ิมปริมาณ
ของ LDPE ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่า ลักษณะของการแตกหักมีการยืดออก (Yielding) ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนรูปถาวร (permanent deformation) ของวัฏภาค LDPE  

ในส่วนของระบบเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 14S พบว่ามีลักษณะการแตกหัก
แบบอิลาสโตเมอร์ (Elastomeric fracture characteristic) [25] เช่นเดียวกับระบบ DCP แต่ไม่พบพื้นผิว
ในลักษณะที่เป็น non-homogenous เนื่องจาก 14S มีความสามารถในการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุล
ของ ENR และ LDPE ได้ดีกว่า DCP โดยโมเลกุลของ 14S จะแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่มี 
reactive site 2 ต าแหน่ง แต่มีความว่องไวต่ า ในขณะที่ DCP แตกตัวเป็นอนุมูลอิสระที่มี reactive site 
เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้นแต่มีความว่องไวสูง โดยปฏิกิริยาการแตกตัวของ DCP และ 14S แสดงไว้ดังรูปที่ 
4.2 (ก) และ (ข) ตามล าดับ เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE ในระบบ 14S พบว่าพ้ืนผิวของการแตกหักยังคงมี
ลักษณะเป็นผิวการแตกหักแบบอิลาสโตเมอร์ที่ไม่เกิด Yielding 

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE หลังการ
ทดสอบการดึงยืดรูปที่ 4.6 (Tensile fracture surface) พบว่าวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มีปริมาณ
LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก แสดงลักษณะของการแตกหักหลังการดึงยืดที่มีผิวเรียบ 
(smooth) แบบวัสดุอิลาสโตเมอร์ [25] และไม่พบการเกิด yielding เนื่องจากปริมาณของ LDPE มีน้อย 
วัฏภาคของยางไม่สามารถส่งแรงเชิงกลไปสู่วัฏภาคของ LDPE ได้ เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE ในระบบ 
DCP พบว่า ลักษณะการแตกหักเริ่มมีการยืดตัวออก (Yielding) และมีความเด่นชัดมากขึ้นเมื่ออัตราส่วน
ของ LDPE เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก การยืดตัวออกของวัฏภาค LDPE มีความเด่นชัดมากกว่า
ลักษณะการแตกหักในสภาวะเย็นยิ่งยวดรูปที่ 4.5 เนื่องจากที่อุณหภูมิห้อง การเคลื่อนตัวโมเลกุลของ 
LDPE สามารถตอบสนองต่อแรงกระท าได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ า [26] ท าให้สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยน
รูปถาวร (permanent deformation) ของ LDPE ได้อย่างชัดเจน  
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รูปที่ 4.6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 
ของการแตกหักจากการดึงยืด ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า 

ในส่วนของระบบ 14S พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาการแตกหักจากการดึงยืดที่อัตราส่วนของ 
LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักมีความเรียบกว่าระบบ DCP และจะพบลักษณะของการ 
yielding เมื่อเพ่ิมปริมาณ LDPE เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนรูปถาวรของวัฏ
ภาค LDPE 

 4.1.3 สมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

  4.1.3.1 สมบัติความต้านทานการดึงยืดของ ENR/LDPE 

จากรูปที่ 4.7 แสดงกราฟ stress และ strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่ใช้
ระบบเชื่อมขวางแตกต่างกัน โดยลักษณะของกราฟที่ได้จะมีจุด Yield ไม่เด่นชัดเช่นเดียวกับลักษณะ 
stress-strain ของ LDPE ซึ่งลักษณะของเส้นกราฟแสดงให้เห็นว่าวัสดุนี้มีสมบัติเชิงกลคล้าย LDPE แต่มี
ระยะยืดที่มากกว่า LDPE เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง หากแบ่ง
กราฟเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะแสดงพฤติกรรมที่เป็น thermoplastic ของ LDPE (LDPE มี stress-strain 
curve เป็นแบบ strain hardening) และส่วนที่ 2 หลังจากเลยจุดครากของ LDPE ลักษณะของกราฟเป็น
พฤติกรรมของยาง โดยวัสดุที่ยืดเกิน 400 % strain จะเป็นพฤติกรรมของยางที่สามารถเกิด stress 
induced crystallization [27] อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก LDPE เป็น ductile plastic สามารถเกิดการยืด
ตัวได้สูง [28] ดังนั้น strain at break ของ ENR/LDPE ที่มีปริมาณ LDPE สูง ๆ นั้นจึงมี strain at break 
ที่สูง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก 1. LDPE มีปริมาณมาก 2. มีขนาดวัฏภาคสูงขึ้นตามปริมาณ LDPE ซึ่งมีเหตุผล 
2 ประการ กล่าวคือ 1. LDPE ซึ่งมีปริมาณมากจึงท าหน้าที่ควบคุมการยืดตัวของเทอร์โมพลาสติกวัลคา
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ไนซ์ และเหตุผลที่ 2. ขนาดวัฏภาคของ LDPE ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อปริมาณของ LDPE เพ่ิมขึ้น ดังนั้นการยืดตัว
ของชิ้นงานจึงถูกควบคุมด้วยปริมาณ LDPE 

  

 
รูปที่ 4.7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Stress และ Strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

ENR/LDPE (ก) ระบบ DCP และ (ข) ระบบ 14S 

 ในส่วนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง สามารถแบ่ง
กราฟเป็น 2 ส่วน ได้เช่นเดียวกับเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย DCP โดยส่วนแรกแสดง
พฤติกรรมที่เป็น thermoplastic ของ LDPE เมื่อเลยจุดครากของ LDPE จะเป็นพฤติกรรมของยาง ซึ่งไม่
พบการเกิด  stress induced crystallization ดั งจะเห็นได้ จากกราฟstress-strain ของเทอร์ โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ระบบ 14S นั้น ไม่มีส่วนของกราฟที่แสดงการเพ่ิมขึ้นของ stress อย่างมากเมื่อ 
strain เพ่ิมขึ้น ค่า Elongation at break ของ ENR/LDPE ที่เชื่อมขวางด้วย 14S นั้นมีค่าต่ ากว่าเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วยระบบ DCP ซ่ึง strain ค่านี้ ต่ ากว่าจุดที่สามารถเกิด stress induced 
crystallization โดยค่า Young’s modulus ค่า tensile strength และค่า Elongation at break ของ

(ก) 

(ข) 
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เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ที่ crosslink ด้วย DCP เปรียบเทียบกับ 14 S ที่ได้จาก stress-strain curves 
แสดงดังรูปที่ 4.8 - 4.9 

 
รูปที่ 4.8 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Young’s modulus ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

 
รูปที่ 4.9 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tensile strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 
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Young’s Modulus: จากผลการทดลองจากรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
ENR/LDPE มีค่า Young’s modulus ของการดึงยืดเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ LDPE ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของวัฏภาคแข็ง (Hard phase) ภายในโครงสร้างของวัสดุ กล่าวคือ LDPE คือวัฏภาคแข็งดังกล่าว 
และท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัฏภาคยาง เนื่องจาก LDPE เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถตกผลึกได้ 
ท าให้เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีความสามารถในการต้านทานการดึงเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของ
ระบบเชื่อมขวางที่มีต่อค่า Young’s modulus พบว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อม
ขวาง จะมีค่ามอดูลัสที่สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
การเชื่อมขวางด้วย DCP นั้นสามารถท าให้เกิดการเชื่อมขวางได้ทั้งในวัฏภาคของ ENR และ LDPE 
นอกจากนั้นปฏิกิริยาการเชื่อมขวางในวัฏภาคยางด้วย 14S มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ต่ ากว่าระบบ DCP 
ท าให้มีปริมาณการเชื่อมขวางโมเลกุลเชิงสัมพัทธ์ต่ ากว่าระบบ DCP โดยปริมาณของการเชื่อมขวาง เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่า Young’s modulus ของวัสดุ [29] 

Tensile strength: จากผลการศึกษาค่าแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) แสดงในรูปที่ 4.9 นั้น
พบว่า เมื่อ LDPE มีปริมาณ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ค่า Tensile strength ของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย DCP มีค่า Tensile strength สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่
เชื่อมขวางด้วย 14S ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณของการเชื่อมขวางโมเลกุลในทั้งสองวัฎภาค เมื่อพิจารณาที่
ปริมาณของ LDPE สูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่าค่า Tensile strength ของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย DCP มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในระดับที่มากกว่าเทอร์โมพลาสติกที่เชื่อม
ขวางด้วย 14S ซึ่งเป็นผลมาจาก LDPE เกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลด้วย DCP ที่แพร่มาจากวัฏภาคของ 
ENR และเกิดการเชื่อมขวางในปริมาณที่สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางในระบบที่ใช้ 14S 
ส่งผลให้ LDPE มีการเชื่อมขวางและท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ค่า 
Tensile strength จึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ LDPE 
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รูปที่ 4.10 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าElongation at breakของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

Elongation at break: เมื่อพิจารณาผลของระบบเชื่อมขวางที่มีต่อค่า Elongation at break 
ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ดังรูปที่ 4.10 พบว่า ยางธรรมชาติที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อม
ขวางมีค่า Elongation at break สูงกว่าระบบ DCP ซึ่งเป็นผลมาจากยางที่ผสม 14S มี crosslinks 
density ที่น้อยกว่ายางที่ผสม DCP เมื่อมีการเติม LDPE จะท าให้ค่า Elongation at break ลดลงอย่าง
ฉับพลัน เนื่องจาก LDPE แทรกตัวอยู่ในวัฏภาคของยางท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของวัฏภาค พิจารณา
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่า ค่า Elongation at break จะมีค่าเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณ LDPE เนื่องจาก DCP สามารถเกิดการเชื่อมขวางในวัฏภาคยางได้ดีกว่าวัฏภาค LDPE ดังนั้น
การเพ่ิมปริมาณ LDPE LDPE มีวัฏภาคท่ีใหญ่ขึ้น และเกิดการเปลี่ยนวัฏภาคเป็นวัฏภาคแบบต่อเนื่องร่วม 
(co-continuous) ของทั้งสองวัฏภาคมากข้ึน 

ในส่วนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 14S พบว่าค่า Elongation at break 
ของ เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณของ LDPE เนื่องจาก 14S มีความว่องไวใน
การเชื่อมขวางต่ ากว่า DCP ท าให้มีค่า Elongation at break ต่ ากว่า นอกจากนั้นแล้วเทอร์โมพลาสติกวัล
คาไนซ์ ที่เชื่อมขวางด้วยด้วย 14S และปฏิกิริยาการเชื่อมขวางสามารถเกิดที่ interface ของ LDPE และ 
ENR เกิดได้น้อยกว่าระบบ DCP ดังนั้นค่า Elongation at break จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แม้จะ
เพ่ิมปริมาณของ LDPE 

  

1694 1895 
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  4.1.3.2 สมบัติความต้านทานการฉีกขาดของ ENR/LDPE 

 
รูปที่ 4.11 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tear strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

สมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาดมีความส าคัญต่อการประเมินขีดความสามารถต่อการรับแรง
เมื่อวัสดุที่มีรอยตัด หรือ nick ดังนั้น ค่า Tear strength จึงมีค่าต่ ากว่า Tensile strength โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อค่า Tear strength จะเป็นปัจจัยที่คล้ายกับที่ส่งผลต่อ Tensile strength ซึ่งได้แก่ 1. ความ
ต่อเนื่องของวัฏภาคการผสม 2. Crosslinks density และ 3. ขนาดของวัฏภาค LDPE   จากรูปที่ 4.12 ที่
แสดง Tear strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE โดยใช้ระบบสารเชื่อมขวางต่างชนิดกัน 
พบว่าค่า Tear strength ของยางวัลคาไนซ์ทั้ง 2 ระบบ มีค่าต่ ามาก ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของยางที่มี
ปริมาณ crosslinks density สูง [11] นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากการมีอนุภาคของพลาสติกผสมอยู่ใน
ยาง นอกจากนั้นยังพบว่าค่า Tear strength จะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของ LDPE เนื่องจากวัฏภาคของ 
LDPE ท าหน้าที่เปน็วัฏภาคเสริมแรงให้กับวัสดุ เพราะเป็นพอลิเมอร์ที่มีผลึกนอกจากนั้นการเกิดการเชื่อม
ขวางระหว่างวัฏภาคยังมีอิทธิพลต่อความสามารถในการต้านทานการฉีกขาด  

เมื่อพิจารณาผลของการใช้ระบบเชื่อมขวางโมเลกุลที่มีต่อสมบัติความต้านทานการฉีกขาด 
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี โดยกรณีแรก พิจารณาที่ปริมาณของ LDPE ต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก พบว่าค่า Tear strength ในยางวัลคาไนซ์ทั้ง 2 ระบบ มีค่าไม่ต่างกันเนื่องจากกรณีนี้วัฏภาคยาง
จะควบคุมความสามารถในการฉีกขาดของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ เมื่อพิจารณากรณีที่สอง คือ กรณีที่
ปริมาณของ LDPE สูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่า ค่า Tear strength ของเทอร์โมพลาสติกวัล
คาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย ระบบ DCP มีโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในระดับที่ต่ ากว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อม
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ขวางด้วยระบบ 14S ซึ่งเป็นผลมาจาก LDPE ถูกเชื่อมขวางน้อยกว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อม
ขวางด้วยระบบ DCP ซึ่งสามารถต้านทานการฉีกขาดได้ดีกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 
DCP  

  4.1.3.3 ความสามารถในการคืนตัวหลังการดึงยืดของ ENR/LDPE 

 
รูปที่ 4.12 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า %Tension set ที ่300% strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

ENR/LDPEที่มีปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

โดยทั่วไปวัสดุอิลาสโตเมอร์ที่มาจากยางวัลคาไนซ์ 100% มีความสามารถในการคืนรูปกลับ
หลังจากถูกดึงยืดได้ดี เนื่องจากที่อุณหภูมิห้องยางจะอยู่ในสถานะ rubbery state โดยที่ linkage ของ
การเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลของยางจะช่วยดึงโมเลกุลยางให้กลับสู่สภาพเดิมหลังปลดปล่อยแรงกระท า 
การที่วัสดุมี %Tension set ที่เท่ากับ 0 นั้น หมายความว่าวัสดุนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนรูปถาวร ดังนั้นการ
ทดสอบ tension set จึงเป็นการทดสอบที่ส าคญัส าหรับวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ เนื่องจาก
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีส่วนประกอบของพลาสติกที่สามารถเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรได้ และ
ส่วนประกอบของยางที่มีความสามารถในการคืนตัวที่สูง ในงานวิจัยนี้จะศึกษา Tension set หลังการดึง
ยืดที่ 300 % strain โดยผลของค่า %Tension set ที่ 300% strain แสดงดังรูปที่ 4.12 จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง จะมีค่า %Tension set 
เพ่ิมข้ึน เมื่อเพ่ิมปริมาณ LDPE ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนรูปถาวรในวัฏภาคของ LDPE 
 ในส่วนของค่า %Tension set ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่า
ทีป่ริมาณของ LDPE ต่ าว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยหนัก ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากชิ้นงานทดสอบเกิดการ
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ขาดก่อนถึงเวลาปลดชิ้นงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการสลายตัวของ LDPE ขณะหลอมผสมมากเกินไป ท าให้
โมเลกุลขนาดสั้นของ LDPE เกิดการไหลได้ภายใต้แรงกระท าต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถทดสอบต่อได้ การ
สลายตัวของ LDPE ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA หัวข้อที่ 
4.1.6 และเมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่า %Tension set มีค่า
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนรูปถาวรของวัฏภาค LDPE อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่า 
%Tension set ของทั้ง 2 ระบบ พบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง มีค่า 
%Tension set ที่สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 14S  

 4.1.4 สมบัติความเป็นผลึกของ LDPE ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

  พิจารณาตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบ Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่ใช้ DCP และ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่าการเติม
สารเชื่อมขวาง DCP และ 14S ส่งผลให้อุณหภูมิการตกผลึก (Tc) มีค่าลดลงจาก 93.90 องศาเซลเซียส 
เป็น 92.04 และ 91.75 องศาเซลเซียสตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการสลายโมเลกุลของ LDPE ด้วยเปอร์
ออกไซด์ ดังสมการเคมีรูปที่ 4.13 โดยอิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมระหว่าง ENR/LDPE ไม่ส่งผลต่อ
อุณหภูมิการตกผลึกอุณหภูมิการหลอมผลึก (Tm) และปริมาณผลึกของ LDPE อย่างมีนัยส าคัญ 

 
รูปที่ 4.13 ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุล β - chain scission ของ LDPE ด้วยเปอร์ออกไซด์ [24] 
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ตารางที่  4.1 ค่าอุณหภูมิการหลอมผลึก , อุณหภูมิการเกิดผลึก และปริมาณผลึกของ LDPE ใน 
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

Sample Tc (oC) *Tm (oC) *%𝜒c 
LDPE  93.90 105.39 32.81 
LDPE/DCP 92.04 104.74 30.96 
ENR80LDPE20/DCP 93.16 104.86 30.46 
ENR75LDPE25/DCP 93.50 104.85 33.62 
ENR70LDPE30/DCP 93.29 105.14 33.14 
ENR65LDPE35/DCP 93.82 104.53 35.09 
ENR60LDPE40/DCP 92.63 104.75 35.87 
LDPE/14S  91.74 105.51 31.10 
ENR80LDPE20/14S 92.65 105.01 32.83 
ENR75LDPE25/14S 92.84 105.29 32.98 
ENR70LDPE30/14S 92.15 105.49 31.10 
ENR65LDPE35/14S 92.74 108.98 33.34 
ENR60LDPE40/14S 91.83 106.14 34.58 

หมำยเหตุ *Tm และ %𝜒c เป็นข้อมูลที่สังเคราะห์จากขั้น 2nd heating step โดย %𝜒c เป็นข้อมูลทีถู่ก normalization แล้ว 

 4.1.5 สมบัติเชิงกลพลวัตรของ ENR/LDPE 

  การใช้งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ในบางครั้งอาจอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้อง
ได้รับความร้อนและแรงกระท าไปพร้อมกัน การทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัตรจึงมีความส าคัญต่อการ
ประเมินขีดความสามารถของวัสดุในแง่ของการกักเก็บพลังงานเพ่ือคืนรูป (storage modulus) และการ
ท านายพฤติกรรมแบบวิสโคอิลาสติกของวัสดุ (Tan𝛿) จากรูปที่ 4.14 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า storage modulus กับอุณหภูมิการทดสอบ ของ ENR/LDPE ที่ใช้ระบบเชื่อมขวางแตกต่างกัน จาก
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าค่า storage modulus ของทั้ง 2 ระบบ มีการลดลงอย่างทันทีทันใดในช่วง
อุณหภูมิ -40 ถึง -20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะล้ายแก้ว (Glassy state) มาเป็น
สถานะคล้ายยาง (Rubbery state) ของยาง ENR หรือเกิด β-relaxation [30] ของสายโซ่โมเลกุลของ
ยาง ENR และเข้าสู่ช่วง Rubbery plateau ในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งมกีารลดลงของ
ค่า storage modulus อย่างต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมินี้และเมื่อพิจารณาค่า storage modulus ในช่วง
อุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่า มีการลดลงของค่า storage modulus ในอัตราที่สูงกว่าช่วง 
rubbery plateau การลดลงของค่า storage modulus ในช่วงนี้ เป็นผลมาจากการเกิด α-relaxation 
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[30] ของสายโซ่โมเลกุล LDPE ซึ่งเป็นการสั่นไหวของโมเลกุลภายในผลึก( intra-molecular motion) 
LDPE ท าให้วัสดุมีความสามารถในการเก็บสะสมพลังงาน (storage energy) เพ่ือใช้ในการคืนรูปได้
น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วง Rubbery plateau 

    𝑇𝑎𝑛𝛿 =  
𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠
   (4.1) 

 

 
รูปที่ 4.14 แผนภูมิแสดงค่า storage modulus ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

ENR/LDPE (ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S ที่ปริมาณ LDPE 20-40% โดยน้ าหนัก 

(ก) 

(ข) 



63 
 

 
 

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อค่า storage modulus สามารถแยกพิจารณา
ได้เป็น 2 กรณี กรณีแรก พิจารณาในช่วงที่อุณหภูมิต่ากว่า -40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วง glassy state 
ของ ENR พบว่า ค่า storage modulus ในช่วงอุณหภูมินี้เป็นสมบัติที่ขึ้นอยู่กับวัฏภาคของยาง ENR เมื่อ
ปริมาณของยาง ENR ที่ผสมในวัสดุมีปริมาณมาก ส่งผลให้ค่า Storage modulus มีค่ามากขึ้นด้วย ซึ่ง
เป็นผลมาจากความแข็งแรงเชิงกลที่เกิดจาก crosslinks density ในวัฏภาคของยาง โดยในช่วงอุณหภูมินี้
ยาง ENR จะมีความแข็งเกร็งในโมเลกุลสูงเนื่องจากอยู่ในสถานะ glassy state แต่โมเลกุลของ LDPE 
ยังคงอยู่ในสถานะ rubbery state [31] ส่งผลให้การเพ่ิมปริมาณของยาง ENR มีผลต่อค่า storage 
modulus อย่างมีนัยส าคัญ และในกรณีที่ 2 พิจารณาค่า storage modulus ในช่วงที่อุณหภูมิ -40 ถึง 
100 องศาเซลเซียส พบว่าการเพ่ิมปริมาณ LDPE ส่งผลให้ค่า storage modulus มีค่าเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
LDPE ท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัสดุ เนื่องจาก LDPE เป็นพอลิเมอร์ที่มีผลึก และปริมาณผลึก
จะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของ LDPE ดังที่กล่าวไว้ ในการทดสอบ DSC หัวข้อที่  4.14 ท าให้วัสดุมี
ความสามารถในการรับและเก็บสะสมพลังเชิงกลได้มากขึ้น 

 Tan𝛿: จากแผนภูมิค่า Tan𝛿 ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่เป็นฟังก์ชันกับ
อุณหภูมิ รูปที่ 4.15 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อค่า Tan𝛿 ของวัสดุ เมื่อพิจารณา 
ณ ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง -10 องศาเซลเซียส (β-relaxation ของ ENR) แสดงให้เห็นว่าปริมาณของ LDPE 
ส่งผลต่อค่า Tan𝛿 อย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถสรุปเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tg ของ 
ENR และ Tan𝛿 ดังตารางที่ 4.2 พบว่า การเพ่ิมปริมาณของ LDPE ส่งผลให้ค่า Tg ของยาง ENR และค่า 
Tan𝛿 ของวัสดุมีค่าลดลง การลดลงของค่า Tg ของยาง ENR เกิดจากการลดลงของปริมาณการเชื่อมขวาง
โมเลกุลในวัฏภาคของยาง [29] อันเนื่องมาจากการแพร่ของเปอร์ออกไซด์เข้าสู่วัฏภาคของ LDPE ท าให้
ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางที่เกิดกับวัฏภาคของยางเกิดได้น้อยลง และในส่วนของการลดลงของค่า Tan𝛿 
เมื่อเพ่ิมปริมาณ LDPE มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นของค่า Storage modulus อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
เป็นไปตามสมการที่ 4.1 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเสริมแรงของวัฏภาค LDPE ท าให้วัสดุมีพฤติกรรมแบบ 
solid elastic มากขึ้น 
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รูปที่ 4.15 แผนภูมิแสดงค่า Tan𝛿 ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

(ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S ที่ปริมาณ LDPE 20-40% โดยน้ าหนัก 

 พิจารณาค่า Tan𝛿 ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่า ค่า Tan𝛿 มีการเพิ่มขึ้นจน
เกิดเป็น board peak โดยในช่วงอุณหภูมินี้ โมเลกุลของ LDPE ภายในโครงสร้างผลึกเริ่มเกิดการสั้นไหว
เพ่ือลดความเค้นภายในโครงสร้างผลึก [31] ท าให้วัสดุเก็บพลังงานเชิงกลได้น้อยลง (storage modulus 
ลดลง) ค่า Tan𝛿 จึงเพิ่มสูงขึ้นตามสมการที่ 4.1 และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อค่า 
Tan𝛿 ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส ไม่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของค่า Tan𝛿 ได้อย่าง

(ก) 

(ข) 
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เด่นชัด เนื่องจาก ณ ช่วงอุณหภูมินี้เป็นการเกิด α-relaxation ของสายโซ่โมเลกุล LDPE ภายในผลึก
(intra-molecular motion) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ LDPE แต่เนื่องด้วย LDPE เกิดปฏิกิริยาเชื่อม
ขวางโมเลกุล ท าให้รบกวนการเกิด α-relaxation ในช่วงอุณหภูมินี้ 

ตารางที่ 4.2 ค่า Tg ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์และ damping factor ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
ENR/LDPE 

Sample Tg of ENR (°C) Damping factor 
ENR80LDPE20/DCP -24.0 0.95 
ENR75LDPE25/DCP -26.6 0.69 
ENR70LDPE30/DCP -26.7 0.57 
ENR65LDPE35/DCP -26.6 0.50 
ENR60LDPE40/DCP -28.7 0.43 
ENR80LDPE20/14S -22.9 0.94 
ENR75LDPE25/14S -24.3 0.69 
ENR70LDPE30/14S -26.4 0.60 
ENR65LDPE35/14S -27.7 0.48 
ENR60LDPE40/14S -26.1 0.42 

 4.1.6 เสถียรภาพทางความร้อนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

 จาก DTG เทอร์โมแกรม รูปที่ 4.16 สามารถสรุปค่าอุณหภูมิการสลายตัวของ LDPE และ ENR 
ได้ดังตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาค่าอุณหภูมิการสลายตัวของยาง ENR พบว่าการเติมสายเชื่อมขวาง DCP 
และ 14S ลงในยาง ENR มีผลท าให้อุณหภูมิการสลายตัวของยาง ENR เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากยาง
เกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางโมเลกุล ท าให้มีเสถียรภาพทางความร้อนดีขึ้น โดยทั้ง 2 ระบบ แสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วนในการผสมระหว่างยาง ENR และ LDPE ไม่ส่งผลต่อ อุณหภูมิการสลายตัวของยาง ENR 
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รูปที่ 4.16 DTG เทอร์โมแกรมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

(ก) ระบบ DCP และ (ข) ระบบ 14S 

 เมื่อท าการพิจารณาค่าอุณหภูมิการสลายตัวของ LDPE พบว่า LDPE มีค่าอุณหภูมิการสลายตัว
เท่ากับ 471.02 องศาเซลเซียส เมื่อท าการผสมสารเชื่อมขวาง พบว่าอุณหภูมิการสลายตัวของ 
LDPE/DCP และ LDPE/14S มีค่าอุณหภูมิการสลายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 479.91 และ 475.94 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า DCP และ 14S ท าให้สายโซ่โมเลกุลของ LDPE เกิดการเชื่อมขวางผ่านกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาแบบ Free-radical [32] โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่ท าให้สายโซ่โมเลกุลของ LDPE 
เกิดการเชื่อมขวางเท่านั้น แต่ยังท าให้ LDPE เกิดการสลายโมเลกุลผ่านปฏิกิริยา chain-scission 

(ก) 

(ข) 
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degradation [24, 32] ดังสมาการเคมีรูปที่ 4.11 ส่งผลให้อุณหภูมิเริ่มต้นในการสลายตัวของ LDPE 
ลดลงจาก 454.79 องศาเซลเซียส เป็น 448.85 และ 444.60 องศาเซลเซียส ในระบบ DCP และ 14S 
ตามล าดับ และลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อท าการผสมกับ ENR ในอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
LDPE/14S มีอุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวต่ ากว่า LDPE/DCP แสดงให้เห็นว่า ระบบ14S สามารถท าให้ 
LDPE เกิดการสลายตัวในปริมาณมากกว่าระบบ DCP ผลการทดสอบนี้จึงสอดคล้องกับการที่  
ENR/LDPE/14S มีสมบัติเชิงกลโดยรวมต่ ากว่า ENR/LDPE/DCP และสนับสนุนผลการลดลงของค่า 
Elongation at break ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE ที่ปริมาณของยาง ENR สูง ๆ เนื่องจาก
การผสมยาง ENR ในปริมาณมาก ส่งผลให้มีเปอร์ออกไซด์ในระบบเพ่ิมขึ้นและท าให้ LDPE เกิดการสลาย
โมเลกุลเป็นโมเลกุลขนาดสั้น ๆ จ านวนมากและเกิดการไหลภายใต้แรงกระท าต่อเนื่อง 

ตารางที่ 4.3 ค่าอุณหภูมิการสลายตัวของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE 

Sample 
Decomposition Temperature 

1st peak 2nd peak 
Tdonset (oC) Td (oC) Tdonset (oC) Td (oC) 

ENR 346.32 371.57 - - 
ENR/DCP  355.86 391.45 - - 
ENR80LDPE20/DCP 358.34 389.56 423.56 477.28 
ENR75LDPE25/DCP 360.54 389.46 434.12 478.78 
ENR70LDPE30/DCP 357.87 387.88 437.17 478.28 
ENR65LDPE35/DCP 358.10 387.74 440.65 477.68 
ENR60LDPE40/DCP 360.14 389.12 440.62 478.99 
LDPE/DCP - - 448.85 479.91 
ENR/14S  364.49 389.12 - - 
ENR80LDPE20/14S 356.96 389.64 421.25 476.59 
ENR75LDPE25/14S 358.33 392.57 433.81 478.12 
ENR70LDPE30/14S 356.70 391.38 436.09 477.69 
ENR65LDPE35/14S 355.12 385.82 438.69 476.58 
ENR60LDPE40/14S 355.89 389.47 439.72 478.15 
LDPE/14S - - 444.60 475.94 
LDPE - - 454.79 471.02 
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ตอนที่ 2 กำรเตรียมเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์จำก NR/LDPE โดยใช้สำรเชื่อมขวำงที่ต่ำงกัน 

4.2 กำรศึกษำผลกระทบของระบบเชื่อมขวำงท่ีมีต่อเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์ NR/LDPE 

 4.2.1 การศึกษาค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

 

 
รูปที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและเวลาในการหลอมผสมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

NR/LDPE (ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S และ (ค) ระบบ SP1045 

 เพ่ือท าการศึกษาอิทธิพลของสารเชื่อมขวางที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยจึงเลือกใช้สารเชื่อมขวาง 2 
กลุ่ม กลุ่มแรก คือสารประกอบเปอร์ออกไซด์ (DCP และ 14S) ที่มีความสามารถในการเชื่อมขวางได้ทั้ง 2 
วัฏภาค และสารกลุ่มที่สอง คือฟีนอลิกเรซิน (SP1045) ที่สามารถเกิดการเชื่อมขวางได้เฉพาะวัฏภาคยาง
เท่านั้น จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและเวลาในการหลอมผสมของเทอร์โมพลาสติก 
วัลคาไนซ์ NR/LDPE ดังรูปที่ 4.17 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ระบบที่ใช้เปอร์
ออกไซด์ (DCP และ 14S) เป็นสารเชื่อมขวาง และกรณีที่สอง ระบบที่ใช้ฟีนอลิกเรซิน (SP1045) เป็นสาร
เชื่อมขวาง 

(ก) 

(ข) (ค) 
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 พิจารณากรณีที่หนึ่ง เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ใช้เปอร์ออกไซด์ (DCP และ 14S)
เป็นสารเชื่อมขวางรูปที่ 4.18 (ก) และ (ข) พบว่า ในช่วง 0 – 100 วินาที พอลิเมอร์ผสม NR/LDPE ที่ก่อน
ได้รับความร้อน มีลักษณะเป็นของแข็ง ท าให้ต้องใช้แรงในการหมุนโรเตอร์สูง เมื่อได้รับความร้อนต่อไป 
พลาสติก LDPE เริ่มเกิดการหลอมตัว เช่นเดียวกับ NR การที่แรงบิดมีค่าลดลงแสดงถึงการหลอมตัวหรือ 
Plasticization ของยางและ LDPE โดยขณะเกิดการหลอมตัวนั้น เปอร์ออกไซด์ที่อยู่ในวัฏภาคยาง
สามารถแพร่เข้าสู่วัฏภาค LDPE และเมื่อเปอร์ออกไซด์เริ่มแตกตัวอนุมูลอิสระจะท าให้เกิดการเชื่อมขวาง
ขณะผสมในช่วง 100 วินาทีนี ้เมื่อพิจารณาจากกราฟรูปที่ 4.18 (ก) และ (ข) พบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคา
ไนซ์ NR/LDPE ที่มปีริมาณของยาง LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ให้ค่าแรงบิดขณะหลอมผสม
สูงที่สุด และค่าแรงบิดจะลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณของเปอร์ออกไซด์ที่
กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคยาง NR ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของยางโดยตรง และส่งผลท าให้อัตราการเชื่อมขวาง
ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของยาง NR หลังจากปฏิกิริยาการเชื่อม
ขวางโมเลกุลในวัฏภาคยาง NR เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ค่าแรงบิดระหว่างการผสมจะมีค่าลดลงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาการเชื่อมขวางโมเลกุลแข่งกับปฏิกิริยาสลายโมเลกุล [24] เมื่อเปรียบเทียบ
การลดลงของค่าแรงบิดในระบบ DCP พบว่ามีการลดลงมากกว่าระบบ 14S เนื่องจาก DCP มีว่องไวใน
การเกิดปฏิกิริยากับ LDPE มากกว่า 14S 

 

รูปที่ 4.18 ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางโมเลกุลของยางธรรมชาติด้วยฟีนอลิกเรซิน [14] 

 กรณีที่สอง เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ใช้ฟีนอริกเรซิน (SP1045) เป็นสารเชื่อม
ขวาง รูปที่ 4.17 (ค) พบว่า กราฟของค่าแรงบิดมีช่วงเวลาก่อนการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง (Scorch 
time) เท่ากับ 200 วินาที ซึ่งใช้เวลามากกว่ากรณีที่หนึ่งที่เป็นระบบเปอร์ออกไซด์ แสดงให้เห็นว่า 
SP1045 มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางต่ ากว่าเปอร์ออกไซด์ โดยปฏิกิริยาการเชื่อมขวางจะ
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เกิดขึ้นเฉพาะในวัฏภาคยางเท่านั้น [14] ดังสมการเคมีรูปที่ 4.18 ในช่วง 200 วินาทีแรก ยาง NR และ 
LDPE ที่อยู่ในสถานะของแข็งถูกความร้อนและแรงเฉือนท าให้พอลิเมอร์ทั้งสองเกิดการหลอมตัวหรือ 
Plasticization และเริ่มเกิด Dynamic vulcanization หลังจากผ่านไป 200 วินาที โดยที่ปริมาณของ 
LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสมมีค่าสูงที่สุด และค่าแรงบิดจะมี
ค่าลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE เนื่องจาก SP1045 ที่กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคยาง NR มีปริมาณ
น้อยลงและแพร่เข้าสู่วัฏภาคของ LDPE ได้มากขึ้น หลังจากผ่านวินาทีที่ 400 พบว่า ค่าแรงบิดยังมีค่า
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย SP1045 มีพฤติกรรมการ
เชื่อมขวางแบบ marching on [29] กล่าวคือ ยางสามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางโมเลกุลได้ต่อเนื่องใน
อัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านวินาทีที่ 700 พบว่า ที่ปริมาณผสมของยาง NR มากกว่า 70 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก เริ่มมีการลดลงของค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสม เนื่องจากเกิดการสลายตัวของ 
LDPE ขณะหลอมผสม ซึ่งจะส่งผลอย่างเด่นชัดที่ปริมาณของยาง NR เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

 4.2.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

 

 

 
รูปที่ 4.19 ลักษณะทางสัณฐาณวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่เตรียมจากการ

หลอมผสมและท าให้แตกหักในสภาวะเย็นยิ่งยวด ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า 

NR80LDPE20/DCP NR70LDPE30/DCP NR60LDPE40/DCP 

NR70LDPE30/14S NR80LDPE20/14S NR60LDPE40/14S 

30 μm 30 μm 30 μm 

30 μm 30 μm 30 μm 

30 μm 30 μm 30 μm 
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การศึกษาพ้ืนผิวการแตกหักของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (TPV) ที่เตรียมจากการหลอมผสม
แล้วท าให้แตกหักในสภาะวะเย็นยิ่งยวด รูปที่ 4.19 พบว่าลักษณะผิวหน้าของการแตกหักของเทอร์โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ทั้ง 3 ระบบ มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ ที่ปริมาณของ LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก มีลักษณะการแตกหักแบบอิลาสโตเมอร์ (Elastomeric fracture characteristic) [25] ซึ่งเป็น
ผลมาจากการมีวัฏภาคของ NR เป็นวัฏภาคหลัก (80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE 
ทั้ง 3 ระบบเชื่อมขวาง พบว่า ลักษณะของการแตกหักไม่พบการยืดออก (Yielding)  

 

 

    
รูปที่ 4.20 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

หลังการทดสอบการดึงยืด ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า 

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE หลังการ
ทดสอบการดึงยืดรูปที่ 4.20 (Tensile fractured surface) สามารถแยกวิเคราะห์ได้เป็น 2 กรณี กรณี
แรก พิจารณาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วยเปอร์ออกไซด์ (DCP และ 14S) พบว่าที่ปริมาณ
ของ LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ผิวหน้าของการแตกหักหลังการดึงยืดมีผิวเรียบ (smooth) 
ไม่พบการเกิดยืดตัวออก (yielding) หลังจากเพ่ิมปริมาณของ LDPE เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
พบว่าผิวหน้าของการแตกหักมีลักษณะของการเกิด yielding [26] ซึ่งเป็นการยืดตัวออกของวัฏภาค 
LDPE และมีความเด่นชัดมากกว่าลักษณะการแตกหักในสภาวะเย็นยิ่งยวดรูปที่ 4.19 เนื่องจากที่
อุณหภูมิห้อง การเคลื่อนตัวโมเลกุลของ LDPE สามารถตอบสนองต่อแรงกระท าได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ า 

ไม่สามารถหลอม 
ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ

กดอัดได้ 
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โดยการเกิด yielding ในเปอร์ออกไซทั้ง 2 ชนิด แสดงให้เห็นลักษณะการยืดที่แตกต่างกันออกไป ใน
ระบบของ DCP มีลักษณะของวัฏภาคท่ียืดออกค่อนข้างใหญ่ อยู่ในช่วง 10 – 15 ไมโครเมตร แต่ในระบบ 
14S ลักษณะของ Yielding จะมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร  

กรณีที่ 2 พิจารณาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่เชื่อมขวางด้วยระบบ SP1045 พบว่า 
ที่ อัตราส่วนระหว่าง NR/LDPE เท่ากับ 80/20 ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยกระบวนการ compression 
molding ได้ เนื่องจากปริมาณของการเชื่อมขวางโมเลกุลในวัฏภาคของยางธรรมชาติมีค่าสูงเกินไป ดังจะ
เห็นได้จากค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิดรูปที่ 4.17 (ค) พบว่าคา่แรงบิดระหว่าง
การผสมของ NR80/LDPE20/SP1045 มีค่าแรงบิด ณ ช่วงเวลาที่เกิดการเชื่อมขวางสูงกว่าที่ อัตรา
ส่วนผสมอ่ืนโดยการเชื่อมขวางจะเกิดขึ้นเฉพาะวัฏภาคของยางเพียงเท่านั้น ท าให้ LDPE เพียง 20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไม่สามารถช่วยให้อนุภาคของยางธรรมชาติเกิดการไหลได้ขณะขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน 
หลังจากเพ่ิมปริมาณ LDPE พบว่า พ้ืนผิวการแตกหักหลังการดึงยืดยังคงมีลักษณะเป็นผิวการแตกหัก
แบบอิลาสโตเมอร์ [25] ไม่พบการเกิด Yielding ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
NR/LDPE โดยใช้ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางจะท าให้ได้วัสดุมีลักษณะของพ้ืนผิวการแตกหักแบบ 
อิลาสโตเมอร์มากกว่าระบบ DCP และ 14S  

 4.2.3 สมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

  4.2.3.1 สมบัติความต้านทานการดึงยืดของ NR/LDPE 

จากรูปที่ 4.21 แสดงกราฟ stress และ strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ใช้
ระบบเชื่อมขวางแตกต่างกัน โดยลักษณะของกราฟที่ได้จะไม่พบการเกิด Yield ซึ่งชี้ให้เห็นว่าวัสดุที่เตรียม
ได้มีความแข็งแรงเชิงกลเหมือนกับ LDPE แต่มีระยะยืดสูงสุดที่ต่ ากว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
ENR/LDPE ที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง หากแบ่งกราฟเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะแสดงพฤติกรรมที่เป็น 
thermoplastic ของ LDPE (LDPE มี stress-strain curve เป็นแบบ strain hardening) และส่วนที่ 2 
หลังจากเลยจุดครากของ LDPE ลักษณะของกราฟเป็นพฤติกรรมของยาง โดยวัสดุที่ยืดเกิน 400 % 
strain จะเป็นพฤติกรรมของยางที่สามารถเกิน stress induced crystallization [27] อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก LDPE เป็น ductile plastic สามารถเกิดการยืดตัวได้สูง [28] ดังนั้น strain at break ของ 
NR/LDPE ที่มีปริมาณ LDPE สูง ๆ นั้นจึงมี strain at break ที่สูง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก 1. LDPE มี
ปริมาณมาก 2. มีขนาดวัฏภาคสูงขึ้นตามปริมาณ LDPE 

ในส่วนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง สามารถแบ่ง
กราฟเป็น 2 ส่วน ได้เช่นเดียวกับระบบ DCP โดยส่วนแรกแสดงพฤติกรรมที่เป็น thermoplastic ของ 
LDPE เมื่อเลยจุดครากของ LDPE จะเป็นพฤติกรรมของยาง และพบการเกิด stress induced 
crystallization วัสดุที่ยืดเกิน 400 % strain 
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รูปที่ 4.21 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Stress และ Strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

NR/LDPE (ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S และ (ค) ระบบ SP1045 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางโมเลกุล เมื่อแบ่งกราฟ
ออกเป็น 2 ส่วน สามารถพิจารณาได้ว่าส่วนแรกแสดงพฤติกรรมที่เป็น thermoplastic ของ LDPE เมื่อ
เลยจุดครากของ LDPE จะเป็นพฤติกรรมของยางเช่นเดียวกับระบบของเปอร์ออกไซด์ แต่ไม่พบการเกิด 
stress induced crystallization ดังจะเห็นได้จากค่า Elongation at break ของ NR/LDPE ที่เชื่อม
ขวางด้วย 14S นั้นมีค่าต่ า โดย strain ค่านี้ ต่ ากว่าจุดที่สามารถเกิด stress induced crystallization 
โดยค่า Young’s modulus ค่า tensile strength และค่า Elongation at break ของเทอร์โมพลาสติกวัล
คาไนซ์ ที่ crosslink ด้วยสารเชื่อมขวางทั้ง 3 ชนิด ที่ได้จาก stress-strain curves สามารถแสดงดังรูปที่ 
4.22 - 4.24  

 
รูปที่ 4.22 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Young’s modulus ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

Young’s modulus: จากแผนภูมิ เปรียบเทียบค่า  Young’s modulus ของวัสดุ เทอร์ โม
พลาสติกวัลคาไนซ์ที่เตรียมจาก NR/LDPE รูปที่ 4.21 ชี้ให้เห็นว่า ค่า Young’s modulus ของการดึงยืด
มีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ LDPE ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของวัฏภาคแข็ง (Hard phase) ภายในโครงสร้าง
ของวัสดุ กล่าวคือ LDPE คือวัฏภาคแข็งดังกล่าว และท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัฏภาคยาง 
เนื่องจาก LDPE เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถตกผลึกได้ ท าให้เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีความสามารถใน
การต้านทานการดึงเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของสารเชื่อมขวาง สามารถแยกพิจารณาค่า Young’s 
modulus ได้เป็น 2 กรณี โดยกรณีแรก พิจารณาที่ปริมาณของ LDPE ต่ ากว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
พบว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวาง จะให้ค่า Young’s modulus สูงกว่า
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ DCP และ 14S ป็นสารเชื่อมขวางตามล าดับ เนื่องจากสารเชื่อมขวาง 

หมายเหตุ NR80LDPE20/SP1045 ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ 
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SP1045 สามารถเกิดการเชื่อมขวางได้เฉพาะวัฏภาคของ NR เท่านั้น ท าให้ NR มี crosslinks density 
สูง เมื่อเทียบกับระบบของเปอร์ออกไซด์  

พิจารณากรณีที่ 2 เมื่อปริมาณของ LDPE มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พบว่า อัตราใน
การเพ่ิมขึ้นของค่า Young’s modulus ในระบบ SP1045 เริ่มมีค่าลดลง และแสดงให้เห็นชัดเจนที่
ปริมาณของ LDPE เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ที่อัตราส่วนนี้เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อม
ขวางด้วย DCP จะให้ค่า Young’s modulus สูงกว่าระบบ 14S และ SP1045 ตามล าดับ เป็นผลมาจาก
สารเชื่อมขวางทั้ง 3 ชนิด เกิดการแพร่เข้าสู่วัฏภาค LDPE ได้มากขึ้น แต่เนื่องจากระบบเปอร์ออกไซด์
สามารถท าให้ LDPE เกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลได้ ส่งผลให้ระบบของเปอร์ออกไซด์ (DCP และ 14S) มีค่า 
Young’s modulus สูงกว่าระบบ SP1045  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบในระบบเปอร์ออกไซด์ด้วยกัน พบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่
เชื่อมขวางด้วย DCP จะให้ค่า Young’s modulus สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 
14S ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณของการเชื่อมขวางโมเลกุลด้วยสารเชื่อมขวาง DCP สูงกว่า 14S ดังที่กล่าว
ไว้ในการศึกษาค่าแรงบิดในหัวข้อที่ 4.2.1 

 
รูปที่ 4.23 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tensile strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

 Tensile strength: เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมที่ส่งผลต่อค่า Tensile 
strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE รูปที่ 4.23 พบว่า ในระบบของ DCP ที่ปริมาณของ 
LDPE เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ค่า Tensile strength ของวัสดุมีค่าต่ ากว่ายางวัลคาไนซ์ (0% 
LDPE) ซึ่ งเป็นผลมาจากความไม่ต่อเนื่องของวัฏภาคยางหลังจากผ่านกระบวนการ Dynamic 

หมายเหตุ NR80LDPE20/SP1045 ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ 
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vulcanization ท าให้วัสดุทนแรงดึงได้น้อยลง เมื่อเพ่ิมปริมาณ LDPE มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
ส่งผลให้ค่า Tensile strength ของวัสดุมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลึกของ LDPE ท าหน้าที่
เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัสดุ  
 ในส่วนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่าที่ปริมาณของ LDPE 
เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก มีค่า Tensile strength ที่ไม่แตกต่างจากยาง NR ที่วัลคาไนซ์ด้วย 14S 
หลังจากเพ่ิมปริมาณ LDPE พบว่าค่า Tensile strength มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เสริมแรงด้วยผลึกของ LDPE 
 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางที่ปริมาณของ LDPE เท่ากับ 20 
เปอร์เซ็นโดยน้ าหนักไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการเพ่ิมปริมาณ
ของ LDPE ส่งผลให้ เกิดการเสริมแรงของผลึก LDPE ค่า Tensile strength จึงมีค่าเ พ่ิมขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบค่า Tensile strength ของทั้ง 3 ระบบ พบว่า วัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่
ใช้ระบบ DCP เป็นสารเชื่อมขวางโมกุล ให้ค่า Tensile strength สูงกว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 
14S และ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวาง ตามล าดับ ซึ่งเป็นผล 1. crosslinks density ในวัฏภาคยาง 2. 
ลักษณะของพันธะที่เกิดการเชื่อมขวาง กล่าวคือ การเชื่อมขวางด้วยเปอร์ออกไซด์จะมีลักษณะของพันธะ
แบบ C-C ซึ่งมีความแข็งเกร็งมากกว่า พันธะที่เกิดจาก Phenol formaldehyde linkage [4] 

 Elongation at break: เมื่อพิจารณาผลของระบบเชื่อมขวางที่มีต่อค่า Elongation at break 
ของ NR/LDPE ดังรูปที่ 4.24 พบว่าการเติม LDPE จะท าให้ค่า Elongation at break ลดลงอย่างฉับพลัน 
เมื่อเทียบกับยางวัลคาไนซ์ เนื่องจาก LDPE แทรกตัวอยู่ในวัฏภาคของยางท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของวัฏภาค พิจารณาระบบที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่า ค่า Elongation at break จะมีค่าเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณ LDPE เนื่องจาก DCP สามารถเกิดการเชื่อมขวางในวัฏภาคยางได้ดีกว่าวัฏภาค LDPE ดังนั้น
การเพ่ิมปริมาณ LDPE จะท าให้มีความต่อเนื่องของทั้งสองวัฏภาคมากขึ้น 

ในส่วนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 14S พบว่าค่า Elongation at break 
ของ เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณของ LDPE เนื่องจาก 14S มีความว่องไวใน
การเชื่อมขวางต่ ากว่า DCP ท าให้มีค่า Elongation at break ต่ ากว่าระบบ 14S และปฏิกิริยาการเชื่อม
ขวางสามารถเกิดที่ interface ของ LDPE และ NR ได้ต่ ากว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เชื่อมขวางด้วย 
DCP ดังนั้นค่า Elongation at break จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แม้จะเพ่ิมปริมาณของ LDPE 
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมขวางด้วย SP1045 พบว่ามีค่า Elongation at break ต่ ากว่าระบบของเปอร์
ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมากจากการมี crosslinks density ในวัฏภาคยางมากเกินไป ท าให้มีความต่อเนื่อง
ระหว่างวัฏภาคต่ า ดังที่แสดงไว้ในการศึกษาแรงบิดหัวข้อที่ 4.2.1  
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รูปที่ 4.24 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Elongation at break ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่มี

ปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

  4.2.3.2 สมบัติความต้านทานการฉีกขาดของNR/LDPE 

  การศึกษาสมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาดมีความส าคัญต่อการประเมินขีด
ความสามารถต่อการรับแรงเมื่อวัสดุมีรอยตัด หรือ nick ดังนั้น ค่า Tear strength จึงมีค่าต่ ากว่า Tensile 
strength โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า Tear strength ได้แก่ 1. ความต่อเนื่องของวัฏภาคการผสม 2. 
Crosslinks density 3. อิทธิพลของวัฏภาค LDPE จากรูปที่ 4.25 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tear 
strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE โดยใช้ระบบสารเชื่อมขวางต่างชนิดกัน พบว่าค่า 
Tear strength ของยางวัลคาไนซ์ทั้ง 3 ระบบ มีค่าต่ ามาก ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของยางที่มีปริมาณ 
crosslinks density สูง [11] และค่า Tear strength จะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของ LDPE เนื่องจากวัฏ
ภาคของ LDPE ท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัสดุ เพราะเป็นพอลิเมอร์ที่มีผลึก โดยปริมาณผลึกจะ
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณของ LDPE  

เมื่อพิจารณาผลของการใช้ระบบเชื่อมขวางที่มีต่อสมบัติความต้านทานการฉีกขาด พบว่า ในกรณี
ของระบบเปอร์ออกไซด์ ค่า Tear strength ของระบบ DCP มีค่าสูงกว่าระบบ 14S ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เชื่อมขวางโมเลกุลในวัฏภาคของ LDPE จากการศึกษาค่าแรงบิดระหว่างการหลอมผสมหัวข้อที่ 4.2.1 
ชี้ให้เห็นว่า LDPE/DCP เกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลได้มากและเร็วกว่า LDPE/14S ดังนั้น โมเลกุลของ 
LDPE ที่เกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลอย่างหนาแน่นด้วย DCP ท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงได้ดีกว่า LDPE 
ที่เชื่อมขวางโมเลกุลด้วยระบบ 14S และในส่วนของระบบเชื่อมขวาง SP1045 เกิดการเชื่อมขวาง

1946  1500  1514 
หมายเหตุ NR80LDPE20/SP1045 ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ 
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เฉพาะวัฏภาคของยางเท่านั้น ท าให้มี crosslinks density ในวัฏภาคยางสูง และเกิดความไม่ต่อเนื่อง
ระหว่างวัฏภาคท้ังสอง 

 
รูปที่ 4.25 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tear strength ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่มีปริมาณ

การผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

  4.2.3.2 ความสามารถในการคืนรูปหลังการดึงยืดของ NR/LDPE 

 
รูปที่ 4.26 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า Tension set ที่ 300% strain ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

NR/LDPE ที่มีปริมาณการผสม LDPE 20-40 % โดยน้ าหนัก 

หมายเหตุ NR80LDPE20/SP1045 ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ 

หมายเหตุ NR80LDPE20/SP1045 ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นชิ้นงานทดสอบได้ 
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ผลของค่า %Tension set ที่ 300% strain รูปที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่าค่า %Tension set มีค่า
เพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนรูปถาวร (Permanent deformation) หลังการ
ดึงยืด อันเนื่องมาจากการยืดตัวของวัฏภาคพลาสติก LDPE ดังนั้น เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE วัสดุจะเกิด
การเปลี่ยนรูปถาวรมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการ
ทดสอบการดึงยืดรูปที่ 4.21 ที่ปริมาณของ LDPE เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักอย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของระบบเชื่อมขวางที่มีต่อค่า %Tension set พบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 
SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางให้ค่า %Tension set ต่ ากว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้ 14S และ DCP 
ตามล าดับ เนื่องจากสารเชื่อมขวาง SP1045 สามารถท าให้เกิดการเชื่อมขวางได้เฉพาะวัฏภาคของยาง
เท่านั้น ท าให้สามารถเกิดการ relaxation ของสายโซ่โมเลกุลได้อิสระมากขึ้นและมีการคืนรูปได้ดี แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระบบเชื่อมขวางแบบเปอร์ออกไซด์ พบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ใช้  
14S มีค่า %Tension set ต่ ากว่าระบบ DCP ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมขวางในวัฏภาคของ LDPE 
เนื่องจาก LDPE/DCP เกิดการเชื่อมขวางได้มากกว่า LDPE/14S ตามท่ีกล่าวในหัวข้อ 4.2.1 ดังนั้น การใช้ 
14S เป็นสารเชื่อมขวาง จะท าให้โมเลกุลของ LDPE เกิดการ relaxation และคืนรูปได้ง่ายกว่าระบบ 
DCP นอกจากนี้ยังพบว่าค่า %Tension set ที่ปริมาณของ LDPE เท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์โดยหนัก ใน
ระบบ SP1045 ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากชิ้นงานทดสอบเกิดการขาดก่อนถึงเวลาปลดชิ้นงาน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการสลายตัวของ LDPE ขณะหลอมผสม ท าให้มีโมเลกุลขนาดเล็กของ LDPE เป็นจ านวน
มาก เมื่อถูกดึงค้างไว้ขณะท าการทดสอบ สายโซ่โมเลกุลขนาดเล็กนี้จะเกิดการ relaxation และไหล
ภายใต้แรงกระท าต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถทดสอบต่อได้ การสลายตัวของ LDPE ดังจะเห็นได้จากผลการ
ทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA หัวข้อที่ 4.2.6 

 4.2.4 การตกผลึกของ LDPE ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

  พิจารณาตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบ Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ใช้สารเชื่อมขวางแตกต่างกัน พบว่าการเติมสารเชื่อม
ขวางทั้ง 3 ส่งผลให้อุณหภูมิการตกผลึก มีค่าลดลงจากเดิม 1 – 2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจากการ
สลายโมเลกุลของ LDPEอย่างไรก็ตาม อิทธิพลของอัตราส่วนในการผสมระหว่าง NR และ LDPE ไม่ส่งผล
ต่ออุณหภูมิการตกผลึก, อุณหภูมิการหลอมผลึก และปริมาณผลึกของ LDPE 
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ตารางที่  4.4 ค่าอุณหภูมิการหลอมผลึก , อุณหภูมิการเกิดผลึก และปริมาณผลึกของ LDPE ใน 
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

sample Tc (oC) *Tm (oC) *%𝜒c 
LDPE  93.90 105.39 32.81 
LDPE/DCP 92.04 104.74 30.96 
NR80LDPE20/DCP 91.02 105.19 33.02 
NR75LDPE25/DCP 91.96 105.34 32.19 
NR70LDPE30/DCP 91.78 105.12 34.13 
NR65LDPE35/DCP 92.12 105.02 33.65 
NR60LDPE40/DCP 92.06 105.75 32.34 
LDPE/14S  91.74 105.51 31.10 
NR80LDPE20/14S 90.67 104.37 33.44 
NR75LDPE25/14S 91.52 104.36 34.66 
NR70LDPE30/14S 91.54 104.77 31.22 
NR65LDPE35/14S 92.28 104.13 30.30 
NR60LDPE40/14S 92.19 105.36 34.58 
NR80LDPE20/SP1045 90.54 104.28 31.93 
NR75LDPE25/SP1045 90.99 104.59 34.89 
NR70LDPE30/SP1045 91.18 105.13 32.63 
NR65LDPE35/SP1045 91.54 105.27 32.93 
NR60LDPE40/SP1045 91.76 105.49 34.44 

หมำยเหตุ *Tmและ %𝜒c เป็นข้อมูลที่สังเคราะห์จากขั้น 2nd heating step โดย%𝜒c เป็นข้อมูลทีถู่กnormalization แล้ว 

 4.2.5 สมบัติเชิงกลพลวัตรของ NR/LDPE 

  การใช้งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ในบางครั้งอาจอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้อง
ได้รับความร้อนและแรงกระท าไปพร้อมกัน การทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัตรจึงมีความส าคัญต่อการ
ประเมินขีดความสามารถของวัสดุในแง่ของการกักเก็บพลังงานเพ่ือคืนรูป (storage modulus) และการ
ท านายพฤติกรรมแบบวิสโคอิลาสติกของวัสดุ (Tan𝛿) จากรูปที่ 4.27 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า storage modulus กับอุณหภูมิการทดสอบ ของ NR/LDPE ที่ใช้ระบบเชื่อมขวางแตกต่างกัน จาก
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าค่า storage modulus ของทั้ง 2 ระบบ มีการลดลงอย่างทันทีทันใดในช่วง
อุณหภูมิ -60 ถึง -40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะจากสถานะคล้ายแก้วมาเป็น



81 
 

 
 

สถานะคล้ายยางหรือเกิด β-relaxation [30] ของยาง NR และเข้าสู่ช่วง rubbery plateau ในช่วง
อุณหภูมิ -40 ถึง 50 องศาเซลเซียสซึ่งมีการลดลงของค่า storage modulus อย่างต่อเนื่องในช่วง
อุณหภูมินี้และเมื่อพิจารณาค่า storage modulus ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่า มี
การลดลงของค่า storage modulus ในอัตราที่สูงกว่าช่วง rubbery plateau โดยการลดลงของค่า 
storage modulus ในช่วงนี้ เป็นผลมาจากการเกิด α-relaxation [30] ของสายโซ่โมเลกุล LDPE ซึ่ง
เป็นการสั่นไหวของโมเลกุลภายในผลึก (intra-molecular motion) LDPE 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อค่า storage modulus สามารถแยกพิจารณา
ได้เป็น 2 กรณี กรณีแรก พิจารณาในช่วงที่อุณหภูมิต่ากว่า -50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วง glassy state 
ของยาง NR พบว่า ค่า storage modulus ของวัสดุ เป็นสมบัติที่ขึ้นอยู่กับวัฏภาคของ NR เนื่องจาก
ในช่วงอุณหภูมินี้โมเลกุลของยาง NR มีความแข็งเกร็งสูง เพราะอยู่ในสถานะ glassy state ในขณะที่ 
LDPE อยู่ในสถานะ rubbery state [31] ดังนั้นการเพ่ิมปริมาณของยาง NR จะส่งผลให้ค่า storage 
modulus ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่าระบบ 
SP1045 เป็นระบบเชื่อมขวางที่มีอิทธิพลต่อค่า storage modulus ในช่วงอุณหภูมิอย่างเด่นชัด เนื่องจาก
สามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางได้เฉพาะวัฏภาคของยางเท่านั้น ท าให้ค่า storage modulus มีค่าสูงกว่า
ระบบ 14S และ DCP ตามล าดับ ส่วนของกรณีที่ 2 เมื่อพิจารณาค่า storage modulus ในช่วงที่อุณหภูมิ 
-50 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่าการเพ่ิมปริมาณ LDPE ส่งผลให้ค่า storage modulus มีค่าเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจาก LDPE ท าหน้าที่เป็นวัฏภาคเสริมแรงให้กับวัสดุ อันเนื่องมาจากผลึกของ LDPE โดยปริมาณผลึก
จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของ LDPE ดังจะเห็นได้จากการทดสอบ DSC หัวข้อที่ 4.2.4 ท าให้วัสดุ
มีความสามารถในการรับและเก็บสะสมพลังเชิงกลได้มากข้ึน 

 Tan𝛿: จากแผนภูมิค่า Tan𝛿 ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่เป็นฟังก์ชันกับ
อุณหภูมิ รูปที่ 4.28 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่ส่งผลต่อค่าTan𝛿 ของวัสดุ เมื่อพิจารณา 
ณ ช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง -40 องศาเซลเซียส (เกิด β-relaxation ของโมเลกุลNR) แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ของ LDPE ส่งผลต่อค่า Tan𝛿 อย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถสรุปเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า 
Tg ของยาง NR และ Tan𝛿 ดังตารางที่ 4.5 พบว่า การเพ่ิมปริมาณของ LDPE ส่งผลให้ค่า Tg ของยาง NR 
และค่า Tan𝛿 ของวัสดุมีค่าลดลง การลดลงของค่า Tg ของยาง NR เกิดจากการลดลงของปริมาณการ
เชื่อมขวางสายโซ่ในวัฏภาคของยาง [29] อันเนื่องมาจากการแพร่ของสารเชื่อมขวาง (ทั้ง 3 ระบบ) เข้า
สู่วัฏภาคของ LDPE ท าให้ปฏิกิริยาการเชื่อมขวางวัฏภาคของยางเกิดได้น้อยลง และในส่วนของการลดลง
ของค่า Tan𝛿 เมื่อเพ่ิมปริมาณ LDPE สัมพันธ์กันกับการเพิ่มขึ้นของค่า storage modulus ซึ่งเป็นไปตาม
สมการที่ 4.1 เป็นผลเนื่องมาจากการเสริมแรงของวัฏภาค LDPE ท าให้วัสดุมีพฤติกรรมแบบ solid 
elastic มากขึ้น 
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รูปที่ 4.27 แผนภูมิแสดงค่า Storage modulus ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 

NR/LDPE (ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S และ (ค) ระบบ SP1045 ที่ปริมาณ LDPE 20-40%  
โดยน้ าหนัก 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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รูปที่ 4.28 แผนภูมิแสดงค่า Tan𝛿 ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

(ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S และ (ค) ระบบ SP1045 ที่ปริมาณ LDPE 20-40% โดยน้ าหนัก 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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 พิจารณาค่า Tan𝛿 ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่า ค่า Tan𝛿 มีการเพ่ิมขึ้น
จนเกิดเป็น board peak โดยในช่วงอุณหภูมินี้ โมเลกุลของ LDPE ภายในโครงสร้างผลึกเริ่มเกิดการสั้น
ไหวเพ่ือลดความเค้นภายในโครงสร้างผลึก [31] ท าให้วัสดุเก็บพลังงานเชิงกลได้น้อยลง (storage 
modulus ลดลง) ค่า Tan𝛿 จึงเพิ่มสูงขึ้นตามสมการที่ 4.1 และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมที่
ส่งผลต่อค่า Tan𝛿 ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่า ในระบบของเปอร์ออกไซด์ (ระบบ 
DCP และ 14S) ไม่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของค่า tan𝛿 ได้อย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับระบบ SP1045
เนื่องจาก ณ ช่วงอุณหภูมินี้เป็นการเกิด α-relaxation ของสายโซ่โมเลกุล LDPE ภายในผลึก (intra-
molecular motion) โมเลกุลSP1045 ไม่สามารถท าให้ LDPE เกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางโมเลกุลได้ สายโซ่
โมเลกุลภายในผลึกจึงสามารถเกิดการสั้นไหวเพ่ือลดความเค้นภายในผลึกได้ดีกว่าระบบที่ใช้เปอร์ออกไซด์
เป็นสารเชื่อมขวาง โดยการเกิด α- relaxationสามารถตรวจจับได้มากขึ้นเมื่อปริมาณ LDPE ในระบบมี
ค่าเพ่ิมข้ึน [30] 

ตารางที่ 4.5 ค่า TgของยางธรรมชาติและDamping factor ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

Sample Tg of NR (°C) Damping factor 
NR80LDPE20/DCP -50.4 0.80 
NR75LDPE25/DCP  -52.3 0.56 
NR70LDPE30/DCP -52.4 0.55 
NR65LDPE35/DCP -50.1 0.51 
NR60LDPE40/DCP -51.8 0.44 
NR80LDPE20/14S -46.7 0.91 
NR75LDPE25/14S -46.5 0.75 
NR70LDPE30/14S -50.4 0.55 
NR65LDPE35/14S -50.6 0.51 
NR60LDPE40/14S -50.5 0.39 
NR80LDPE20/SP1045 -42.2 0.79 
NR75LDPE25/SP1045 -43.3 0.63 
NR70LDPE30/SP1045 -44.4 0.52 
NR65LDPE35/SP1045 -46.1 0.43 
NR60LDPE40/SP1045 -45.9 0.38 
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 4.2.6 เสถียรภาพทางความร้อนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

 

 

 
รูปที่ 4.29 DTG เทอร์โมแกรมของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์NR/LDPE 

(ก) ระบบ DCP (ข) ระบบ 14S และ (ค) SP1045 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าอุณหภูมิการสลายตัวของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE 

Formular 
Decomposition temperature 

1st peak 2nd peak 
Td onset(oC) Td(oC) Tdonset(oC) Td. (oC) 

NR 334.49 359.05 - - 
NR/DCP 354.96 379.72 - - 
NR80LDPE20/DCP 353.30 377.67 435.98 475.33 
NR75LDPE25/DCP 347.32 379.27 439.55 476.01 
NR70LDPE30/DCP 350.66 382.00 440.05 476.41 
NR65LDPE35/DCP 354.24 379.65 443.50 477.99 
NR60LDPE40/DCP 350.96 380.44 440.22 477.63 
LDPE/DCP   448.85 479.91 
NR/14S  374.60 380.35 - - 
NR80LDPE20/14S 345.11 380.79 432.81 473.23 
NR75LDPE25/14S 344.40 378.34 435.49 474.90 
NR70LDPE30/14S 347.56 381.15 435.40 474.53 
NR65LDPE35/14S 346.97 378.50 438.76 474.21 
NR60LDPE40/14S 348.01 377.78 438.38 474.70 
LDPE/14S - - 444.60 475.94 
NR/SP1045 343.67 381.28 - - 
NR80LDPE20/SP1045 341.66 381.31 420.91 475.31 
NR75LDPE25/SP1045 342.01 382.13 429.21 474.93 
NR70LDPE30/SP1045 344.37 382.58 432.85 476.32 
NR65LDPE35/SP1045 340.34 380.90 433.03 474.43 
NR60LDPE40/SP1045 344.73 380.09 434.88 474.93 
LDPE - - 454.79 471.02 

จาก DTG เทอร์โมแกรม รูปที่ 4.29 สามารถสรุปค่าอุณหภูมิการสลายตัวของ LDPE และ NR ได้
ดังตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาค่าอุณหภูมิการสลายตัวของยาง NR พบว่าการเติมสายเชื่อมขวางทั้ง 3 
ระบบ ลงในยาง NR มีผลท าให้อุณหภูมิการสลายตัวของยาง NR เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากยางเกิดปฏิกิริยา
เชื่อมขวาง ท าให้มีเสถียรภาพทางความร้อนดีขึ้น โดยทั้ง 3 ระบบ แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนในการผสม
ระหว่างยาง NR และ LDPE ไม่ส่งผลต่อ อุณหภูมิการสลายตัวของยาง NR อย่างมีนัยส าคัญ 
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เมื่อพิจารณาค่าอุณหภูมิการสลายตัวของ LDPE พบว่า อุณหภูมิการสลายตัวมีค่าสูงขึ้นหลังจาก
ท าการผสมสารเชื่อมขวาง DCP และ 14S ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมขวางผ่านกลไกการเกิดปฏิกิริยาแบบ 
Free-radical [32] อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระบบที่ใช้ SP1045 เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่า LDPE ที่
ผสมในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีค่าอุณหภูมิการสลายตัวสูงกว่า LDPE ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถ
ในการเป็น Heat stabilizer ของ SP1045 [14] ท าให้ความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุล
สู่โมเลกุลมีค่าต่ าลง LDPE จึงมีเสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น 

เมื่อศึกษาอิทธิพลของสารเชื่อมขวางทั้ง 3 ระบบ ที่ส่งผลต่อค่าอุณหภูมิเริ่มต้นในการสลายตัวของ 
LDPEพบว่าทั้ง 3 ระบบ มีความสามารถท าให้ LDPE เกิดการสลายโมเลกุลส่งผลให้อุณหภูมิเริ่มต้นในการ
สลายตัวของ LDPE มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อท าการผสมกับ NR ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ระบบที่ใช้ 
SP1045 เป็นสารเชื่อมขวางมีแนวโน้มท าให้อุณหภูมิเริ่มต้นในการสลายตัวของ LDPE ลดลงมากกว่า
ระบบ 14S และระบบDCP ตามล าดับบ่งชี้ว่าระบบ SP1045 สามารถท าให้ LDPE เกิดการสลายโมเลกุล
ในปริมาณมากกว่าระบบ 14S และระบบ DCP ท าให้ผลการทดสอบนี้สนับสนุนการลดลงของค่า 
Elongation at break ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE ที่ปริมาณของยาง NR สูง ๆ เพราะเมื่อ
ปริมาณของยางในระบบผสมมีปริมาณมาก ส่งผลให้มีสารเชื่อมขวางในระบบเพ่ิมขึ้นและท าให้ LDPE เกิด
การสลายโมเลกุลเป็นโมเลกุลขนาดสั้น ๆ เป็นจ านวนมาก เมื่อถูกดึงยืดจะเกิดการเคลื่อนผ่านกันของสาย
โซ่โมเลกุลได้ง่าย ค่า Elongation at break จึงมีค่าต่ า 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรทดลอง 

ตอนที่ 1 กำรเตรียมเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์จำก ENR/LDPE โดยใช้สำรเชื่อมขวำงที่ต่ำงกัน 

1. การศึกษาอัตราส่วนการผสมต่อสมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ENR/LDPE โดยใช้
สารเชื่อมขวางที่ต่างกัน พบว่า พ้ืนผิวการแตกหักมีลักษณะเป็นผิวการแตกหักแบบวัสดุอิลาสโตเมอร์ 
(Elastomeric fracture characteristic) จากการศึกษาสมบัติ เชิ งกล พบว่า ค่ามอดูลัส ,  Tensile 
strength, Elongation at break, Tear strength นั้นมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE จาก
การศึกษาการเปลี่ยนรูปถาวรหลังการดึงยืด พบว่า การเพ่ิมปริมาณของ LDPE ท าให้ค่า %Tension set 
ของวัสดุมีค่าเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ เกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรมากขึ้น แต่การทดสอบการเปลี่ยนรูปถาวรหลัง
การดึงยืดของ ENR/LDPE/14S ที่ปริมาณของ LDPE น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไม่สามารถ
ทดสอบได้ เนื่องจาก LDPE เกิดการสลายตัวและมีปริมาณน้อยเกินไป ในส่วนของการทดสอบ Dynamic 
Mechanical Analysis พบว่า ค่า Storage modulus ในช่วงอุณหภูมิสูงกว่า Glass transition state 
ของ ENR มีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ LDPE ในขณะเดียวกันค่า Tan 𝛿 ของวเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์และ
ค่า Tg ของ ENR มีค่าลดลง ในส่วนของการศึกษาสมบัติทางความร้อนของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
ENR/LDPE พบว่า อุณหภูมิเริ่มต้นในการสลายตัวของ LDPE มีค่าลดลง และมี Td สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 
LDPE บริสุทธิ์ โดยอัตราส่วนของการผสมไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวของ ENR จากการศึกษา
พฤติกรรมการตกผลึกของ LDPE พบว่า อัตราส่วนในการผสมไม่ส่งผลต่อค่า Tm Tc และ %Crystallinity 
ของ LDPE 

2. การศึกษาชนิดของสารเชื่อมขวางที่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์  
ENR/LDPE พบว่า ที่อัตราส่วนในการผสมระหว่าง ENR/LDPE เท่ากัน วัสดุที่ใช้ DCP เป็นสารเชื่อมขวาง 
มีค่ามอดูลัส, Tensile strength, Elongation at break, %Tension set และ Tear strength ที่สูงกว่า 
วัสดุที่ใช้ 14S เป็นสารเชื่อมขวาง 
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ตอนที่ 2 กำรเตรียมเทอร์โมพลำสติกวัลคำไนซ์จำก NR/LDPE โดยใช้สำรเชื่อมขวำงที่ต่ำงกัน 

1. การศึกษาอัตราส่วนการผสมต่อสมบัติของวัสดุ เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ NR/LDPE โดยใช้
สารเชื่อมขวางที่ต่างกัน พบว่า พ้ืนผิวการแตกหักมีลักษณะเป็นผิวการแตกหักแบบวัสดุอิลาสโตเมอร์ 
(Elastomeric fracture characteristic) จากการศึกษาสมบัติ เชิ งกล พบว่า ค่ามอดูลัส ,  Tensile 
strength, Elongation at break, Tear strength นั้นมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมปริมาณของ LDPE จาก
การศึกษาการเปลี่ยนรูปถาวรหลังการดึงยืด พบว่า การเพ่ิมปริมาณของ LDPE ท าให้ค่า %Tension set 
ของวัสดุมีค่าเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ เกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรมากขึ้น แต่การทดสอบการเปลี่ยนรูปถาวรหลัง
การดึงยืดของ NR/LDPE/SP1045 ที่ปริมาณของ LDPE น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไม่สามารถ
ทดสอบได้ เนื่องจาก LDPE เกิดการสลายตัวและมีปริมาณน้อยเกินไป ในส่วนของการทดสอบ Dynamic 
Mechanical Analysis พบว่า ค่า Storage modulus ในช่วงอุณหภูมิสูงกว่า Glass transition state 
ของ NR จะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของ LDPE ในขณะเดียวกันค่า Tan 𝛿 ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์
และ Tg ของ NR มีค่าดลลง  ในส่วนของการศึกษาสมบัติทางความร้อนของวัสดุเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ 
NR/LDPE พบว่า อุณหภูมิเริ่มต้นในการสลายตัวของ LDPE มีค่าลดลง และมี Td สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 
LDPE บริสุทธิ์ โดยอัตราส่วนของการผสมไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวของ NR จากการศึกษาการตก
ผลึกของ LDPE พบว่า อัตราส่วนในการผสมไม่ส่งผลต่อค่า Tm Tc และ %Crystallinity ของ LDPE 

2. การศึกษาชนิดของสารเชื่อมขวางที่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์  
ENR/LDPE พบว่า การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบของ NR/LDPE/SP1045 ที่ปริมาณของ LDPE เท่า 20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไม่สามารถขึ้นรูปผ่านกระบวนการกดอัดได้ เนื่องจาก NR เกิดการเชื่อมขวาง
โมเลกุลมากเกินไป และมีปริมาณของ LDPE ไม่เพียงพอต่อการท าให้ NR/SP1045 เกิดการไหล จาก
การศึกษาสมบัตเชิงกลของ NR/LDPE พบว่า อัตราส่วนในการผสมเท่ากัน NR/LDPE/DCP มีค่ามอดูลัส, 
Tensile strength, Elongation at break, %Tension set และ Tear strength สูงที่สุด รองลงมาคือ 
NR/LDPE/14S และ NR/LDPE/SP1045 ตามล าดับ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลผลการวิเคราะห์การทดสอบต่าง ๆ  

ก.1 ค่าทอร์คระหว่างการผสมภายในเครื่องผสมแบบปิด 

 

รูปที่ ก.1 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR60LDPE40/DCP 
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รูปที่ ก.2 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR65LDPE35/DCP 
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รูปที่ ก.3 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR70LDPE30/DCP 
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รูปที่ ก.4 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR75LDPE25/DCP 
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รูปที่ ก.5 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.6 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.7 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR65LDPE35/14S 
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รูปที่ ก.8 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR70LDPE30/14S 



103 

 

 

รูปที่ ก.9 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR75LDPE25/14S 
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รูปที่ ก.10 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.11 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR60LDPE40/DCP 
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รูปที่ ก.12 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR65LDPE35/DCP 
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รูปที่ ก.13 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR70LDPE30/DCP 
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รูปที่ ก.14 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR75LDPE25/DCP 
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รูปที่ ก.15 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.16 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.17 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR65LDPE35/14S 
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รูปที่ ก.18 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR70LDPE30/14S 
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รูปที่ ก.19 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR75LDPE25/14S 
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รูปที่ ก.20 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.21 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR60LDPE40/SP1045 
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รูปที่ ก.22 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR65LDPE35/SP1045 
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รูปที่ ก.23 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR70LDPE30/SP1045 
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รูปที่ ก.24 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR75LDPE25/SP1045 
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รูปที่ ก.25 ค่าทอร์คระหว่างการผสมของ NR80LDPE20/SP1045 
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ก.2 การศึกษา Cure characteristic 

 

รูปที่ ก.26 Cure curve ของ ENR/DCP ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 

 

รูปที่ ก.27 Cure curve ของ ENR/14S ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ ก.28 Cure curve ของ NR/DCP ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 

 

รูปที่ ก.29 Cure curve ของ NR/14S ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ ก.30 Cure curve ของ NR/SP1045 ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 
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ก.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด 

 

 

 

 

 
รูปที่ ก.31 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวดของ ENR/LDPE/DCP  

ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 

ENR70LDPE30/DCP 

ENR60LDPE40/DCP ENR60LDPE40/DCP 

ENR65LDPE35/DCP ENR65LDPE35/DCP 

ENR70LDPE30/DCP 

ENR75LDPE25/DCP ENR75LDPE25/DCP 

ENR80LDPE20/DCP ENR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.32 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวดของ ENR/LDPE/14S  

ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 

ENR60LDPE40/14S ENR60LDPE40/14S 

ENR65LDPE35/14S ENR65LDPE35/14S 

ENR70LDPE30/14S ENR70LDPE30/14S 

ENR75LDPE25/14S ENR75LDPE25/14S 

ENR80LDPE20/14S ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.33 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวดของ NR/LDPE/DCP  
ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 

NR60LDPE40/DCP NR60LDPE40/DCP 

NR65LDPE35/DCP NR65LDPE35/DCP 

NR70LDPE30/DCP NR70LDPE30/DCP 

NR75LDPE25/DCP NR75LDPE25/DCP 

NR80LDPE20/DCP NR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.34 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวดของ NR/LDPE/14S  

ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 

NR60LDPE40/14S NR60LDPE40/14S 

NR65LDPE35/14S NR65LDPE35/14S 

NR70LDPE30/14S NR70LDPE30/14S 

NR75LDPE25/14S NR75LDPE25/14S 

NR80LDPE20/14S NR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.35 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวดของ NR/LDPE/SP1045  

ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 
 

NR60LDPE40/SP1045 NR60LDPE40/SP1045 

 

NR65LDPE35/SP1045 

 

NR65LDPE35/SP1045 

 

NR70LDPE30/SP1045 

 

NR70LDPE30/SP1045 

 

NR75LDPE25/SP1045 

 

NR75LDPE25/SP1045 

 

NR80LDPE20/SP1045 

 

NR80LDPE20/SP1045 
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ก.4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืด 

 

 

 

 

 
รูปที่ ก.36 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืดของ 

ENR/LDPE/DCP ที่ก าลังขยาย 500 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 

ENR70LDPE30/DCP 

ENR60LDPE40/DCP ENR60LDPE40/DCP 

ENR65LDPE35/DCP ENR65LDPE35/DCP 

ENR70LDPE30/DCP 

ENR75LDPE25/DCP ENR75LDPE25/DCP 

ENR80LDPE20/DCP ENR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.37 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืดของ 

ENR/LDPE/14S ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 
 

ENR60LDPE40/14S ENR60LDPE40/14S 

ENR65LDPE35/14S ENR65LDPE35/14S 

ENR70LDPE30/14S ENR70LDPE30/14S 

ENR75LDPE25/14S ENR75LDPE25/14S 

ENR80LDPE20/14S ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.38 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืดของ 

NR/LDPE/DCP ที่ก าลังขยาย 500 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 
 

NR60LDPE40/DCP NR60LDPE40/DCP 

NR65LDPE35/DCP NR65LDPE35/DCP 

NR70LDPE30/DCP NR70LDPE30/DCP 

NR75LDPE25/DCP NR75LDPE25/DCP 

NR80LDPE20/DCP NR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.39 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืดของ 

NR/LDPE/14S ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 
 

NR60LDPE40/14S NR60LDPE40/14S 

NR65LDPE35/14S NR65LDPE35/14S 

NR70LDPE30/14S NR70LDPE30/14S 

NR75LDPE25/14S NR75LDPE25/14S 

NR80LDPE20/14S NR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.40 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการแตกหักหลังการทดสอบความต้านทานการดึงยืดของ 

NR/LDPE/SP1045 ที่ก าลังขยาย 1200 เท่า (ซ้าย) และ 3000 เท่า (ขวา) 
  

NR60LDPE40/SP1045 NR60LDPE40/SP1045 

 

NR65LDPE35/SP1045 

 

NR65LDPE35/SP1045 

 

NR70LDPE30/SP1045 

 

NR70LDPE30/SP1045 

 

NR75LDPE25/SP1045 

 

NR75LDPE25/SP1045 
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ก.5 ข้อมูลดิบจากการทดสอบสมบัติความต้านทานการดึงยืด 

 
รูปที่ ก.41 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ LDPE/DCP 



134 

 

 
รูปที่ ก.42 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR60LDPE40/DCP 
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รูปที่ ก.43 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR65LDPE35/DCP 



136 

 

 
รูปที่ ก.44 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR70LDPE30/DCP 
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รูปที่ ก.45 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR75LDPE25/DCP 
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รูปที่ ก.46 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.47 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ ENR/DCP 
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รูปที่ ก.48 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ LDPE/14S 
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รูปที่ ก.49 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.50 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR65LDPE35/14S 
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รูปที่ ก.51 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR70LDPE30/14S 
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รูปที่ ก.52 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR75LDPE25/14S 
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รูปที่ ก.53 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.54 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ ENR/14S 
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รูปที่ ก.55 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR60LDPE40/DCP 
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รูปที่ ก.56 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR65LDPE35/DCP 
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รูปที่ ก.57 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR70LDPE30/DCP 
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รูปที่ ก.58 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR75LDPE25/DCP 
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รูปที่ ก.59 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.60 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ NR/DCP 
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รูปที่ ก.61 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.62 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR65LDPE35/14S 
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รูปที่ ก.63 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR70LDPE30/14S 
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รูปที่ ก.64 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR75LDPE25/14S 
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รูปที่ ก.65 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.66 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ NR/14S 
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รูปที่ ก.67 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR60LDPE40/SP1045 
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รูปที่ ก.68 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR65LDPE35/SP1045 
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รูปที่ ก.69 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR70LDPE30/SP1045 
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รูปที่ ก.70 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ 

NR75LDPE25/SP1045 
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รูปที่ ก.71 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับ Strain และตารางข้อมูลดิบของ NR/SP1045 

 



164 

 

ก.6 DSC Thermogram 

 
รูปที่ ก.72 DSC Thermogram จากข้ัน First heating ของ ENR/LDPE/DCP 

 
รูปที่ ก.73 DSC Thermogram จากข้ัน Cooling ของ ENR/LDPE/DCP 
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รูปที่ ก.74 DSC Thermogram จากข้ัน Second heating ของ ENR/LDPE/DCP 

 
รูปที่ ก.75 DSC Thermogram จากข้ัน First heating ของ ENR/LDPE/14S 
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รูปที่ ก.76 DSC Thermogram จากข้ัน Cooling ของ ENR/LDPE/14S 

 
รูปที่ ก.77 DSC Thermogram จากข้ัน Second heating ของ ENR/LDPE/14S 



167 

 

 
รูปที่ ก.78 DSC Thermogram จากข้ัน First heating ของ NR/LDPE/DCP 

 
รูปที่ ก.79 DSC Thermogram จากข้ัน Cooling ของ NR/LDPE/DCP 
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รูปที่ ก.80 DSC Thermogram จากข้ัน Second heating ของ NR/LDPE/DCP 

 
รูปที่ ก.81 DSC Thermogram จากข้ัน First heating ของ NR/LDPE/14S 
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รูปที่ ก.82 DSC Thermogram จากข้ัน Cooling ของ NR/LDPE/14S 

 
รูปที่ ก.83 DSC Thermogram จากข้ัน Second heating ของ NR/LDPE/14S 
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รูปที่ ก.84 DSC Thermogram จากข้ัน First heating ของ NR/LDPE/SP1045 

 
รูปที่ ก.85 DSC Thermogram จากข้ัน Cooling ของ NR/LDPE/SP1045 
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รูปที่ ก.86 DSC Thermogram จากข้ัน Second heating ของ NR/LDPE/SP1045  
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ก.7 TGA และ DTG Thermogram 

 
รูปที่ ก.87 TGA และ DTG Thermogram ของ LDPE 

 
รูปที่ ก.88 TGA และ DTG Thermogram ของ LDPE/DCP 
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รูปที่ ก.89 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR60LDPE40/DCP 

 
รูปที่ ก.90 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR65LDPE35/DCP 
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รูปที่ ก.91 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR70LDPE30/DCP 

 
รูปที่ ก.92 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR75LDPE25/DCP 
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รูปที่ ก.93 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR80LDPE20/DCP 

 
รูปที่ ก.94 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR/DCP 



176 

 

 
รูปที่ ก.95 TGA และ DTG Thermogram ของ LDPE/14S 

 
รูปที่ ก.96 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.97 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR65LDPE35/14S 

 
รูปที่ ก.98 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR70LDPE30/14S 
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รูปที่ ก.99 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR75LDPE25/14S 

 
รูปที่ ก.100 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.101 TGA และ DTG Thermogram ของ ENR/14S 

 
รูปที่ ก.102 TGA และ DTG Thermogram ของ NR60LDPE40/DCP 
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รูปที่ ก.103 TGA และ DTG Thermogram ของ NR65LDPE35/DCP 

 
รูปที่ ก.104 TGA และ DTG Thermogram ของ NR70LDPE30/DCP 
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รูปที่ ก.105 TGA และ DTG Thermogram ของ NR75LDPE25/DCP 

 
รูปที่ ก.106 TGA และ DTG Thermogram ของ NR80LDPE20/DCP 
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รูปที่ ก.107 TGA และ DTG Thermogram ของ NR/DCP 

 
รูปที่ ก.108 TGA และ DTG Thermogram ของ NR60LDPE40/14S 
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รูปที่ ก.109 TGA และ DTG Thermogram ของ NR65LDPE35/14S 

 
รูปที่ ก.110 TGA และ DTG Thermogram ของ NR70LDPE30/14S 
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รูปที่ ก.111 TGA และ DTG Thermogram ของ NR75LDPE25/14S 

 
รูปที่ ก.112 TGA และ DTG Thermogram ของ NR80LDPE20/14S 
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รูปที่ ก.113 TGA และ DTG Thermogram ของ NR/14S 

 
รูปที่ ก.114 TGA และ DTG Thermogram ของ NR60LDPE40/SP1045 
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รูปที่ ก.115 TGA และ DTG Thermogram ของ NR65LDPE35/SP1045 

 
รูปที่ ก.116 TGA และ DTG Thermogram ของ NR70LDPE30/SP1045 
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รูปที่ ก.117 TGA และ DTG Thermogram ของ NR75LDPE25/SP1045 

 
รูปที่ ก.118 TGA และ DTG Thermogram ของ NR80LDPE20/SP1045 
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รูปที่ ก.119 TGA และ DTG Thermogram ของ NR/SP1045 
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