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งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมคอมพอสิตระหว่างพอลิเอไมด์ 11 (PA11) กับเม็ดแก้วกลวง 

(HGM) ที่มีการใช้สารเชื่อมประสานไซเลนเพ่ือเพ่ิมความเข้ากันได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 เป็นการศึกษาผลของชนิดและปริมาณของไซเลน 3 ชนิดคือ 3-(aminopropyl)trimethoxysilane 
(APTMS), 3-(glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) และ  3-(trimethoxysilyl)propyl 
methacrylate (MPTMS) โดยใช้ปรับปรุง HGM ในคอมพอสิต PA11/HGM ที่ผสม HGM ปริมาณ
คงที่ที่ 6 phr และในส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาผลของปริมาณ HGM ที่ปรับปรุงด้วยไซเลนที่เหมาะสม
จากตอนที่ 1 ที่มีต่อสมบัติต่างๆ ของคอมพอสิต PA11/HGM  จากผลการศึกษาพบว่าคอมพอสิตที่
เติม HGM ที่ปรับปรุงด้วยไซเลนทั้งสามชนิดมีเสถียรภาพทางความร้อนที่สูงขึ้น  และท าให้ค่า Tg 

(tanδ) ของ PA11 เพ่ิมสูงขึ้นจากการเชื่อมประสานที่ดีขึ้นซึ่งยืนยันได้จากภาพ  SEM  ความหนืด
เชิงซ้อนของคอมพอสิตมีค่าต่ าลงเมื่อเติม HGM ที่ปรับปรุงด้วยไซเลน เนื่องจากไซเลนช่วยในการ
เลื่อนผ่านกันของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11และช่วยเพ่ิมปริมาณผลึกให้แก่ PA11 แต่ผนังที่บางของ HGM 
ส่งผลให้คอมพอสิตมี Elongation at break และ Impact strength ลดลง  คอมพอสิตที่เติม HGM 
ปรับปรุงด้วย MPTMS มีความแข็งเกร็งที่ดีที่สุด รองลงมาคือ APTMS และ GPTMS ตามล าดับ ดังนั้น 
การปรับปรุง HGM ด้วย MPTMS มีความเหมาะสมในงานวิจัยขั้นต่อไป  จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อ
เพ่ิม ปริมาณ HGM จาก 3 เป็น 6 และ 10 phr ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของ HGM มากขึ้นในคอม
พอสิต   ปริมาณ  HGM ที่ เ พ่ิมขึ้นท าให้ความหนืดเชิงซ้อน , Young’s modulus และ  Tensile 
strength at yield ของคอมพอสิ ตมี ค่ า เ พ่ิมขึ้ น  ในขณะที่ ค่ า  Elongation at break, Impact 
strength และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าลดลง  ทั้งนี้ ความหนาแน่นของคอมพอสิตมีค่าลดลงเมื่อเติม 
HGM ลงในคอมพอสิตในปริมาณที่มากข้ึน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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This research aimed to study the preparation of silane treated hollow glass 
microspheres (HGMs) reinforced polyamide 11 (PA11) composites, which the research 
was divided into two parts. The first part studied effect of silane types and silane 
content namely 3-(aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS), 3-(glycidyloxypropyl) 
trimethoxy silane (GPTMS) and 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPTMS) which 
used to treat HGMs in the PA11/HGM composite adding a fixed content of HGMs at 6 
phr. The second part studied effect of HGMs content treated with the suitable silane 
type from the first part on properties of PA11/HGM composites. The results showed 
that the treated HGMs with these silanes improved thermal stability and increased Tg 

(tanδ) of the PA11 matrix because of good interfacial bonding between the PA11 matrix 
and the treated HGMs as shown in SEM micrographs. The complex viscosities of the 
composite decreased in the treated HGMs composites resulting chain slippage 
enhancement from silane. HGMs increased the degree of crystallinity whereas 
elongation at break and impact strength were decreased owning to thin wall of HGMs. 
The treated HGMs composites using the MPTMS showed the best rigidity followed by 
APTMS and GPTMS, respectively.  Therefore, MPTMS was chosen to treat on HGMs in 
the next part. The agglomeration of HGMs took place when increasing HGMs content 
from 3 to 6 and 10 phr. There was also increasing of complex viscosities, Young’s 
modulus and  tensile strength at yield in composites, whereas elongation at break, 
impact strength, and dielectric constant. In addition, densities of composites decreased 
when adding higher content of HGMs content. 
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บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัสดุประเภทพลาสติกเป็นวัสดุที่มีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจ าวันของมนุษย์และมี

แนวโน้มในการใช้งานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต เนื่องจากมีข้อดีต่างๆ เช่น มีความคงทนถาวร ราคาถูก 

และน้ าหนักเบา แต่พลาสติกที่ได้มาจากปิโตรเลียมก าลังเป็นปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม เนื่องจาก

ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและในระหว่างกระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆต่อ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงแก๊สเรือนกระจก ท าให้พลาสติกที่สังเคราะห์ได้จากทรัพยากรหมุนเวียนใน

ธรรมชาติจึงเป็นที่น่าสนใจในการน ามาใช้ทดแทน เนื่องจากสามารถผลิตขึ้นมาทดแทนใหม่ได้และยังมี

รอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ที่ต่ าอีกด้วย[1] โดยพลาสติกที่สังเคราะห์ได้จากทรัพยากร

หมุนเวียนในธรรมชาติชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือ พอลิเอไมด์ 11 ซึ่งสังเคราะห์ได้จากน้ ามันละหุ่ง [2]  

พอลิเอไมด์ 11 มีสมบัติที่ดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเอไมด์ชนิดอ่ืนคือ อุณหภูมิ

หลอมเหลวต่ า สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ทนต่อการขัดถู ทนทานต่อสารเคมี และดูดความชื้นต่ า  

ในปัจจุบันพอลิเอไมด์ 11 มีการน ามาใช้งานในด้านต่างๆ คือ ท่อส่งน้ ามันหรือแก๊ส ปลอกหุ้มเส้นใย

แก้วน าแสง ข้อต่อ อุปกรณ์กีฬา และการเคลือบโลหะ ส่วนทางด้านยานยนต์มีการใช้งานแค่เพียงส่วน

ท่อส่งน้ ามันและท่อระบบเบรกด้วยการอัดอากาศ[3] ทั้งนี้เหตุผลที่ยังไม่ค่อยมีการน าพอลิเอไมด์ 11 

มาใช้งานทางด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์หรืองานด้านอ่ืนๆมากนัก อาจเนื่องมาจากราคาที่แพง 

สมบัติเชิงกลหรือสมบัติด้านอ่ืนๆยังไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน  

ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลพอลิเมอร์สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเติมสารเสริมแรง การ

ผสมกับพอลิเมอร์อีกชนิด หรืออาจเติมทั้งสารเสริมแรงและผสมกับพอลิเมอร์อีกชนิด โดยผู้วิจัยสนใจ

ที่จะเพ่ิมสมบัติเชิงกลให้กับพอลิเอไมด์ 11 ด้วยวิธีการเติมสารเสริมแรง ซึ่งสารเสริมแรงที่เลือกใช้คือ

เม็ดแก้วกลวง (HGMs) เนื่องจากเปลือกนอกของเม็ดแก้วกลวงมีความแข็งแรงต่อความหนาแน่นที่สูง 

ภายในเป็นแก๊สเฉื่อยจึงท าให้มีน้ าหนักเบา ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนและค่าคงตัวการน าไฟฟ้า

ต่ า[4] เมื่อเติมลงไปในพอลิเอไมด์ 11 แล้วคาดว่านอกจากจะช่วยเพ่ิมสมบัติเชิงกลแล้ว ยังช่วยให้

ชิ้นงานมีน้ าหนักเบาและลดปริมาณการใช้พอลิเอไมด์ 11 ซึ่งมีราคาแพงอีกด้วย  
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อย่างไรก็ตาม การเติมสารเสริมแรงลงไปในพอลิเมอร์เพ่ือเพ่ิมสมบัติเชิงกลนั้นมีสิ่งที่ต้อง

ค านึงถึงนอกจากปริมาณการเติม การกระจายตัวและการจัดเรียงตัวของสารเสริมแรงแล้ว ได้แก่การ

ยึดติดหรือความเข้ากันได้ที่บริเวณผิวหน้าของสารเสริมแรงและพอลิเมอร์เมทริกซ์ เพราะหากการยึด

ติดกันที่บริเวณดังกล่าวไม่แข็งแรงประสิทธิภาพในการเสริมแรงของสารที่เติมลงไปจะไม่ดีเท่าที่ควร 

หรืออาจไม่ได้ช่วยเสริมแรงเลย เนื่องจากกลไกการเสริมแรงคือการที่พอลิเมอร์ได้รับแรง จากนั้นโอน

ถ่ายแรงไปยังสารเสริมแรงที่จะช่วยดูดซับแรงดังกล่าวเอาไว้แล้วท าให้ชิ้นงานโดยรวมไม่เกิดความ

เสียหายหรือมีความสามารถรับแรงได้มากขึ้น ดังนั้นการถ่ายโอนแรงจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อบริเวณ

ผิวหน้ามีการยึดติดกันที่ดี[5]  

งานวิจัยของ JZ Liang และคณะ[6]ได้ศึกษาการเติมเม็ดแก้วที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนลงในพอลิโพรพิลีน จากผลการทดสอบทางสัณฐานวิทยาพบว่า

คอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีการยึดติดที่ผิวหน้ากับพอลิโพรพิลีนที่ดีกว่าและ

ช่วยเพ่ิมค่ามอดูลัสของยังมากกว่าการเติมเม็ดแก้วที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว ต่อมางานวิจัยของ 

D.M. Laura และคณะ[7] ที่ศึกษาการปรับปรุงพ้ืนผิวเส้นใยแก้วด้วยสารเชื่อมประสานชนิดต่างๆที่

เติมลงในพอลิเมอร์ผสมระหว่างไนลอน 6 และยางมาลีเอต เอทิลีน-โพรพิลีน (EPR-g-MA) พบว่าเส้น

ใยแก้วที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะท าให้พอลิเมอร์ผสมมีค่ามอดูลัสของยังและความเค้นที่จุดคราก 

(Yield strength) มีค่าเพ่ิมขึ้น ส่วนค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) และความ 

สามารถในการรับแรงกระแทก (Impact strength) มีค่าที่ต่ าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เติมเส้นใย

แก้ว  เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ที่จะท าการเติมเม็ดแก้วกลวงผสมกับพอลิเอไมด์ 11 ซึ่งมีความเป็นขั้วที่

พ้ืนผิวต่างกัน ท าให้การยึดติดที่ผิวหน้าระหว่างเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 อาจไม่ดีนัก เป็นเหตุ

ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้สารเชื่อมประสานไซเลนมาใช้เพื่อปรับปรุงการยึดติดที่ผิวหน้าของคอมพอสิต  

จากที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมคอมพอสิตระหว่างพอลิเอไมด์ 

11 กับเม็ดแก้วกลวงที่มีการเติมสารเชื่อมประสานไซเลนเพ่ือเพ่ิมการยึดติดที่ผิวหน้า 3 ชนิดคือ 3 -

(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPTMS), 3 - (Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane 

(GPTMS) และ 3-(Amino propyl)trimethoxysilane (APTMS) โดยคาดว่าหมู่เมทาคริเลตของ 

MPTMS และหมู่อิพอกไซด์ของ GPTMS จะท าปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนที่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 

11 และหมู่อะมิโนของ APTMS จะท าปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอกซิลิกที่ปลายสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 โดย

จะศึกษาผลของชนิดสารเชื่อมประสานไซเลนและปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงต่อลักษณะสัณฐาน

วิทยา สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล และสมบัติทางไฟฟ้าของคอมพอสิต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ด

แก้วกลวง 

1.2.2 เพื่อศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อความเข้ากันได้และ

สมบัติต่างๆ ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง 

1.2.3 เพื่อศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวต่อสมบัติต่างๆ ของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง 

1.3 ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 

1.3.1 ใช้พลาสติกพอลิเอไมด์ 11 (PA11) เกรด Rilsan® BESNO TL จากบริษัท Arkema 

1.3.2 ใช้เม็ดแก้วกลวงเกรด iM30K จากบริษัท 3M 

1.3.3 ใช้สารเชื่อมประสานไซเลน 3 ชนิดคือ 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 3-

(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane และ 3- (Aminopropyl)trimethoxysilane จากบริษัท 

Sigma-Aldrich 

1.3.4 ความเข้มข้นสารเชื่อมประสานไซเลนมีการปรับเปลี่ยน 2 ระดับ คือ 3 และ 5 %wt 

1.3.5 ปริมาณการเติมเม็ดแก้วมีการปรับเปลี่ยน 3 ระดับ คือ 3, 6 และ 10 phr 

1.4 ขั้นตอนด าเนินงานวิจัยโดยสรุป 

1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.4.2 ออกแบบวิธีการทดลองและวางแผนการทดลอง 

1.4.3 ด าเนินงานวิจัย ในงานวิจัยนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อสมบัติต่างๆของ 

คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง โดยก าหนดให้ปริมาณการเติมเม็ดแก้ว

กลวงคงที่ที่ 6 phr  มีข้ันตอนดังนี้ 

- น าเม็ดแก้วกลวงอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

- ปรับปรุงพื้นผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตร 

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  

- ปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิดคือ 3-(Trimethoxy 

silyl)propyl methacrylate, 3-(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane และ 3-(Aminopropyl) 
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trimethoxysilane ในเอทานอล โดยความเข้มข้นของสารเชื่อมประสานไซเลนที่ใช้คือ 3 และ  

5 %wt 

- พิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซ

เลนด้วยเทคนิค Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) เพ่ือยืนยันการปรับปรุงพ้ืนผิว

และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM) 

- น าเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมาอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

- น าเม็ดพลาสติกพอลิเอไมด์ 11 อบในตู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 

8 ชั่วโมง จากนั้นจึงเก็บใส่กล่องที่มีซิลิกาเจล 

- เตรียมคอมพอสิตระหว่างพอลิเอไมด์ 11 กับเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ ก าหนดให้ปริมาณการเติมเม็ดแก้ว

กลวงคงที่ที่ 6 phr 

- ท าการขึ้นรูปชิ้นงานเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างชิ้นงานในการทดสอบต่างๆ ด้วยเครื่อง Injection 

molding 

- ศึกษาโครงสร้ า งทางเคมีของคอมพอสิตด้วยเทคนิค Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FTIR) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(Scanning Electron Microscope, SEM) ศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลแบบ

ทั่วไป (Universal testing machine) และเครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact tester) ศึกษาสมบัติ

เชิงกลแบบพลวัตด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) ศึกษาสมบัติการไหลด้วย

เครื่องทดสอบสมบัติการไหลแบบแผ่นคู่ขนาน (Parallel plate rheometer) และศึกษาสมบัติทาง

ค ว า ม ร้ อ น ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  Thermogravimetric analyzer (TGA) แ ล ะ  Differential Scanning 

Calorimeter (DSC)  

ส่วนที่ 2 ศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวต่อสมบัติต่างๆของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 มีข้ันตอน ดังนี้ 

- เลือกสารเชื่อมประสานไซเลนที่ปรับปรุงความเข้ากันได้ที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงกับพอลิเอ

ไมด์ 11 จากส่วนที่ 1 มา 1 ชนิด เพ่ือน ามาใช้เป็นสารเชื่อมประสานในส่วนที่ 2 

- ท าการอบเม็ดแก้วกลวงและปรับปรุงพื้นผิวตามวิธีในส่วนที่ 1  
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- อบเม็ดพลาสติกพอลิเอไมด์ 11 ในตู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 

ชั่วโมง จากนั้นจึงเก็บใส่กล่องที่มีซิลิกาเจล 

- เตรียมคอมพอสิตระหว่างพอลิเอไมด์ 11 กับเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสาร

เชื่อมประสานไซเลนที่เลือกจากส่วนที่ 1 ทั้ง 2 อัตราส่วน ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ โดยปรับเปลี่ยน

ปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงเป็น 3, 6 และ 10 phr 

- ท าการขึ้นรูปชิ้นงานเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างชิ้นงานในการทดสอบต่างๆ ด้วยเครื่อง Injection 

molding  

- ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM) ศึกษาสมบัติ เชิงกลด้วยเครื่องทดสอบสมบัติ เชิงกลแบบทั่วไป 

(Universal testing machine) และเครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact tester) ศึกษาสมบัติเชิงกล

แบบพลวัตด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) ศึกษาสมบัติการไหลด้วยเครื่อง

ทดสอบสมบัติการไหลแบบแผ่นคู่ขนาน (Parallel plate rheometer) ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าด้วย

เครื่อง Precision Impedance Analyzer และศึกษาความหนาแน่นของคอมพอสิต 

1.4.4 วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย 

1.4.5 น าเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

1.4.6 จัดท ารายงานผลวิจัย 

1.4.7 การสอบโครงงานวิจัย 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถเตรียมวัสดุคอมพอสิตของพอลิเอไมด์ 11 ที่มีการเสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวให้มีสมบัติเชิงกลและสมบัติอ่ืนๆที่ดี และเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงลงไปจะช่วยให้น้ าหนัก

ของคอมพอสิตลดลงและสามารถลดปริมาณการใช้พอลิเอไมด์ 11 นอกจากนี้สามารถต่อยอดในการ

น าไปใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบภายในรถยนต์หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 วัสดุคอมพอสิต 

วัสดุคอมพอสิตหรือเรียกอีกอย่างว่าวัสดุเชิงประกอบ คือการรวมกันของวัสดุมากกว่า 1 ชนิด 

โดยการรวมกันดังกล่าวท าให้สมบัติของวัสดุรวมดีขึ้น ส่วนความหมายในเชิงวิศวกรรม หมายถึง วัสดุที่

ประกอบไปด้วยวัสดุ 2 ชนิดขึ้นไปที่มีสมบัติแตกต่างกัน ผสมไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วท าให้มีสมบัติ

ร่วมกันของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ วัสดุคอมพอสิตประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ วัสดุที่เป็นเนื้อ

หลัก เรียกว่า เมทริกซ์ อีกส่วนหนึ่งที่ถูกห่อหุ้มและกระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์นั้นเรียกว่า สารเสริมแรง

[8] 

2.1.1 วิวัฒนาการของวัสดุคอมพอสิต 

วัสดุเชิงประกอบที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเริ่มแรกจากท าอิฐโบราณ จากการน าเอาฟางข้าวมาผสม

กับดินเหนียวแล้วใช้ก่อเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมามนุษย์เริ่มมาด ารงชีวิตจากเกษตรและเลี้ยงสัตว์จึงได้

น าเอาวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คันธนู และอาวุธจากเขาสัตว์ นอกจากนี้

ยังพบการใช้ซีเมนต์ในการสร้างพีระมิด วิหาร และโรงละครสมัยโรมัน 

วัสดุเชิงประกอบยุคปัจจุบันเริ่มต้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในระยะแรกพอลิเมอร์ถูก

สังเคราะห์และจ าหน่ายในเชิงการค้าเป็นพวกเรซิน ต่อมาจึงได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใย

แก้วจากแก้วหลอม เพ่ือใช้งานเป็นฉนวนกันความร้อนและเสริมแรงให้กับเรซิน วัสดุทั้งสองได้กลายมา

เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมวัสดุเชิงประกอบ ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่เกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น วัสดุเชิงประกอบจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากจะน าไปผลิตเป็น

ส่วนประกอบของเครื่องบิน รถยนต์และยุทโธปกรณ์ต่างๆ 

หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่ 2 วัสดุเชิงประกอบถึงได้ถูกน ามาใช้งานทั่วไปมากขึ้น ก่อให้เกิด

การพัฒนาและสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่ เป็นพวกเทอร์โมพลาสติกเพ่ือน าไปใช้งานใน

หลากหลายด้าน อีกทั้งกระบวนการขึ้นรูปได้ถูกพัฒนาเช่นเดียวกัน วัสดุเชิงประกอบยุคใหม่จึง

สามารถใช้ได้ส าหรับงานทั่วๆไปจนถึงงานที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ 

ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 20 จะเป็นการค้นคว้าหาวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้สูงเพ่ือใช้

ส าหรับอุตสาหกรรมยานอวกาศ จึงได้มีการผลิตวัสดุเชิงประกอบที่ใช้โลหะเป็นเมทริกซ์ เนื่องจากพอลิ

เมอร์ยังไม่สามารถทนความร้อนระดับสูงมากๆได้ โดยใส่สารเสริมแรงพวกเส้นใยคาร์บอนและซิลิกอน
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คาร์ไบด์ ต่อมาจึงเริ่มมีการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบที่เป็นเซรามิก ส่วนวัสดุเชิงประกอบของพอลิเมอร์ 

นั้นมีการพัฒนาให้มีสมบัติที่หลากหลาย รวมทั้งมีการผลิตเส้นใยอะรามีดหรือชื่อทางการค้าว่า เคฟ

ลาร์  

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันเป็นยุคของวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง เนื่องจากนัก

วัสดุศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนาทั้งวัสดุเชิงประกอบและกระบวนการขึ้นรูปให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการและการประยุกต์ในงานด้านต่างๆมากมาย โดยวัสดุเชิงประกอบสามารถทนความร้อนมากขึ้น 

สมบัติดีขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดวัสดุเชิงประกอบผสม ที่มีองค์ประกอบในวัสดุรวมมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป

เพ่ือเสริมสมบัติต่างๆต่อกัน และมีการพัฒนาให้วัสดุเชิงประกอบมีความเข้ากันได้ในระดับอนุภาคหรือ

ที่เรียกว่าวัสดุเชิงประกอบนาโน 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าวัสดุเชิงประกอบมีบทบาทอย่างมากส าหรับงานด้านวัสดุศาสตร์ และ

ยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปอย่างก้าวกระโดด ในปัจจุบันการพัฒนาและการวิจัยจะมุ่งเน้นใน

ด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมความเข้ากันได้ของวัสดุองค์ประกอบ 

เพ่ือให้ได้สมบัติที่เหมาะสมตรงความต้องการในด้านนั้นๆ มากที่สุด 

2.1.2 ประเภทของวัสดุเชิงประกอบ 

การจ าแนกประเภทวัสดุเชิงประกอบสามารถจ าแนกได้ตามชนิดของวัสดุที่เป็นเมทริกซ์ 

ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 

1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ 

2. วัสดุเชิงประกอบโลหะ 

3. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก 

นอกจากนี้ยังสามารถแยกประเภทย่อยลงไปตามลักษณะของสารเสริมแรงได้อีกดังภาพที่ 2.1 

สารเสริมแรงสามารถแยกออกตามลักษณะคือ อนุภาค เส้นใย และวิสเกอร์ โดยสารเสริมแรงที่

เป็นอนุภาคจะมีลักษณะเป็นเม็ดหรือผง เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ เม็ดแก้ว เป็นต้น ส่วนสารเสริมแรงที่มี

อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 100 ขึ้นไปจะเรียกว่า เส้นใย ซึ่งสามารถ

แยกออกเป็นเส้นใยสั้น (มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1,000) และเส้นใยยาว (มีอัตราส่วนมากกว่า 1,000) ได้

อีกด้วย สุดท้ายคือวิสเกอร์จะมีลักษณะเป็นเส้นใยขนาดเล็กมากเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในหน่วย

ไมโครเมตรและความยาวไม่ก่ีมิลลิเมตร โดยในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่ใช้

พอลิเอไมด์เป็นเมทริกซ์และเติมสารเสริมแรงที่มีลักษณะเป็นอนุภาคซึ่งก็คือ เม็ดแก้วกลวง 
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ภาพที่ 2.1 แสดงการจ าแนกประเภทของวัสดุเชิงประกอบตามชนิดของเมทริกซ์และ 

ลักษณะของสารเสริมแรง[8] 

2.1.3 การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ด้านยานยนต์ 

ข้อดีของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านยานยนต์คือ มีความแข็งแรง

จ าเพาะสูง และสามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้ ในช่วงเริ่มต้นวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ถูก

น ามาผลิตเป็นวัสดุที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น แผ่นรองคันเร่ง ขอบยึดกระจก และขอบแผ่นกรอง ตามมา

ด้วยชิ้นส่วนกึ่งโครงสร้าง เช่น ห้องรวมท่ออากาศ ชิ้นส่วนในห้องเครื่องส่วนหน้า ต่อมาจึง เริ่มมีการ

น ามาใช้ในส่วนโครงสร้าง เช่น กันชน โครงสร้างร่วมในห้องโดยสาร มีการใช้พลาสติกท้ังเทอร์โมเซตติง 

เช่น อีพอกซี และเทอร์โมพลาสติก เช่น พอลิเอไมด์ พอลิโพรพิลีน ทางด้านยานยนต์นอกจากจะ

ต้องการวัสดุที่มีความแข็งแรงจ าเพาะสูงแล้วหากวัสดุมีน้ าหนักที่เบาโดยที่ยั งคงความแข็งแรงได้

เช่นเดิมจะเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนและหากมีความคงทนต่อการใช้งานก็จะยิ่งมี

ประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาในระยะยาวอีกด้วย จึงเป็นเหตุที่วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์นั้นมีบทบาท

ในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ 
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2.2 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) 

พลาสติกชีวภาพ หมายถึง พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (Bio-based) และ/หรือวัสดุที่

สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) หรือสามารถแยกประเภทพลาสติกชีวภาพดัง

ภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงการแยกประเภทของพลาสติกชีวภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตและความสามารถในการย่อย
สลายทางชีวภาพ[9] 

2.2.1 ประเภทของพลาสติกชีวภาพ[9] 

จากภาพที่ 2.2 สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

2.2.1.1 พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (Bio-based) หรือกึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 

(Partly bio-based) คือ พลาสติกท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนผลิตจากแหล่งชีวมวลในธรรมชาติซ่ึงเป็นวสัดุ

ที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ เส้นใยจากพืช พลาสติก

ประเภทนี้มีทั้งที่สามารถและไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พอลิบิวทิลีนซักซิเนต และพอลิ

เอไมด์ 11 

2.2.1.2 พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) คือ พลาสติกที่

แตกสลายได้จากการท างานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย รา และสาหร่าย ใน

สภาวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในธรรมชาติ เช่น น้ า และแก๊ส
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คาร์บอนไดออกไซด์ พลาสติกประเภทนี้มีทั้งที่ผลิตมาจากปิโตรเลียมและวัสดุธรรมชาติ เช่น พอลิไฮ 

ดรอกซีอัลคาโนเอต และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทอเรพธาเลต 

2.2.1.3 พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ

พลาสติกที่ผลิตจากแหล่งชีวมวลในธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ พร้อมทั้งแตกสลายได้

จากการท างานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พอลิแลคติคแอซิด 

2.2.2 พลาสติกชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม[10] 

พลาสติกชีวภาพถือเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากในกระบวนการ

ผลิตจะได้มาจากแหล่งชีวมวลที่สามารถสร้างใหม่หรือเพาะปลูกทดแทนได้ นอกจากนี้โรงงานผลิต

พลาสติกชีวภาพสามารถสร้างให้ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบได้ ลดระยะเวลาในการขนส่ง 

และลดต้นทุนเมื่อเทียบกับการลงทุนขุดเจาะน้ ามันดิบในทะเลหรือบริเวณที่ห่างไกล อีกทั้ ง

กระบวนการผลิตจะใช้วิธีการหมักซึ่งมีการใช้พลังงานและปลดปล่อยคาร์บอนหรือแก๊สเรือนกระจกที่

น้อย ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเมื่อถูกใช้งานแล้วถูกทิ้งเป็นขยะ ก็เป็นขยะที่สามารถก าจัดทิ้งได้ง่าย

เพราะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการหมักกลายไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบันพลาสติกชีวภาพมีแนวโน้มที่เป็นที่สนใจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับประเทศไทยการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลาสติกชีวภาพถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยมี

ศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบชีวภาพสูง หากมีการศึกษาและวิจัยต่อเนื่องไปในอนาคตจะช่วยลดต้นทุน

การผลิตให้สามารถแข่งขันกับพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้ นอกจากนี้การสนับสนุนให้ใช้พลาสติก

ชีวภาพยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการจ้างงานในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าให้ผลลิตทาง

การเกษตร รวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.3 พอลิเอไมด์ 11 (Polyamide 11, PA11) 

พอลิเอไมด์ 11 เป็นพลาสติกชีวภาพเชิงวิศวกรรมที่มีโครงสร้างแบบสายโซ่ตรง สังเคราะห์ได้

จากปฏิกิริยา Self-condensation ของกรด ω–aminoundecanoic ซึ่งได้มาจากวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติคือ น้ ามันละหุ่ง ดังนั้นพอลิเอไมด์ 11 จึงจัดเป็นพลาสติกชีวภาพ โดยโครงสร้างทางเคมีของ

พอลิเอไมด์ 11 แสดงดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอไมด์ 11 

2.3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต[2] 

กรด ω–aminoundecanoic เป็นมอนอเมอร์ตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตพอลิเอไมด์ 11 โดย

สามารถสังเคราะห์ได้จากน้ ามันละหุ่ง (Castor oil) ตามปฏิกิริยาที่ได้แสดงดังภาพที่ 2.4 

ภาพที่ 2.4 การสังเคราะห์กรด ω–aminoundecanoic จากน้ ามันละหุ่ง[2] 

2.3.2 สมบัติของพอลิเอไมด์ 11[11] 

พอลิเอไมด์ 11 เป็นเทอร์โมพลาสติก มีความหนาแน่น 1.03 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

อุณหภูมิการหลอมเหลวประมาณ 180-189 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถรับแรงกระแทกได้ดี 

ทนต่อการขัดถู ทนทานต่อสารเคมี และดูดความชื้นต่ า โดยสมบัติเชิงกลและความต้านทานในการดูด

ความชื้นของพอลิเอไมด์ 11 เมื่อเทียบกับพอลิเอไมด์ชนิดอื่นแสดงดังภาพที่ 2.5 และตารางที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.5 ความสามารถในการดูดความชื้นของพอลิเอไมด์ชนิดต่างๆ[11] 

ตารางที่ 2.1 แสดงสมบัติเชิงกลและสมบัติอ่ืนๆของพอลิเอไมด์แต่ละชนิด[11] 

 

2.3.3 การน าไปใช้งานในด้านต่างๆ[11] 

พอลิเอไมด์ 11 ได้มีการน าไปผลิตเป็นชิ้นงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.3.3.1 ยานยนต์ 

ผลิตเป็น สายน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel line) ข้อต่อ (Fitting) ตัวยึดหรือรัด (Fasteners) 

และส่วนประกอบในส่วนที่ต้องรับแรงเสียดทาน (Friction part) 

 PA 12 PA 11 PA 6 PA 6.6 
% Moisture absorption at 23 °C     
    @50%RH 0.7 0.8 3 2.8 
    @100%RH 1.6 1.9 9.5 8.5 

Density (g/cm3) 1.01 1.02 1.14 1.14 

Tf Crystallization rate (injectability) °C 178 189 220 260 
Impact – Notched Charpy @+23°C (kJ/m2) 6-20 10-40 10 7 
                                       @-40°C (kJ/m2) 6 13 3.5 3 
Falling weight impact @-30°C (kJ/m2) 60-80 70-90 20-50 <10 

Tensile elongation, dry (%) 
250-400 

250-
400 

10-15 15-30 

Tensile modulus (MPa) -Conditioned 1000 900 1200 1600 
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คุณสมบัติเฉพาะคือ ทนทานต่อสารไฮโดรคาร์บอน ทนทานต่อซิงค์คลอไรด์ รับแรง

กระแทกได้ดี และมีความยืดหยุ่น 

2.3.3.2 ระบบนิวแมติก (Pneumatics) 

ผลิตเป็น ท่อนิวแมติก (Pneumatic hoses) สายอากาศนิวแมติก (Air line) และท่อ 

ไฮดรอลิค (Hydraulic hoses) 

คุณสมบัติเฉพาะคือ มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อสารเคมี และความต้านทานแรงดัน

ทะลุ (Burst strength) 

2.3.3.3 การบินและอวกาศ (Aerospace) 

ผลิตเป็น ปลอกหุ้มสายเคเบิ้ล ท่อไฮดรอลิค ถังน้ ามัน ท่อแอร์คอนดิชั่นและท่อปรับ

อากาศ 

คุณสมบัติเฉพาะคือ ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง รูปร่างมีเสถียรภาพ และทนทานต่อ

เชื้อเพลิง 

2.3.3.4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ผลิตเป็น ปลอกหุ้มเส้นใยแก้วน าแสง ปลอกหุ้มสายทองแดง ข้อต่อ ตัวเรือน และตัว

ยึด 

คุณสมบัติเฉพาะคือ ทนทานต่อสารเคมี ขึ้นรูปได้ง่าย  มีพ้ืนผิวหลังขึ้นรูปที่เรียบ 

ทนทานต่อปลวก และทนทานต่อการขัดถู 

2.3.3.5 น้ ามันและแก๊ส 

ผลิตเป็น ท่อส่งแก๊ส วาล์ว ข้อต่อ และสายล าเลียงของไหลที่มีความยืดหยุ่น 

คุณสมบัติเฉพาะคือ ทนทานต่อสารไฮโดรคาร์บอน ขึ้นรูปง่าย และมีความยืดหยุ่น 

2.3.3.6 การแพทย์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ผลิตเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่อสอด ถุงให้อาหารผู้ป่วย บรรจุภัณฑ์อาหาร และ

ท่อเครื่องดื่ม 

คุณสมบัติเฉพาะคือ ผ่านมาตรฐานในการน ามาใช้กับอาหารและด้านการแพทย์ 

(Europe, FDA, USP Class VI) มีเสถียรภาพต่อสารเคมี และมีการแพร่ผ่านของแก๊สต่ า (ออกซิเจน

และคาร์บอนไดออกไซด์) 
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2.3.3.7 กีฬา 

ผลิตเป็น ลูกขนไก่ส าหรับกีฬาแบตมินตัน ส่วนประกอบของไมแ้บดมินตัน เคลือบไม้

สกี แผ่นรองรองเท้าและพ้ืนรองเท้า 

คุณสมบัติเฉพาะคือ น้ าหนักเบา มีความแข็งท่ีผิว ทนทานต่อการขัดถู รูปร่างมี

เสถียรภาพ พิมพ์ติดสี โปร่งแสง และรับแรงกระแทกได้ดี 

2.3.3.8 สิ่งทอและเส้นใยเดี่ยว 

ผลิตเป็น แผ่นกรอง วัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรง และสิ่งทอที่มีคุณภาพสูง 

คุณสมบัติเฉพาะคือ ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการขัดถู รูปร่างมีเสถียรภาพ 

ทนทานต่อความล้า และอัดขึ้นรูปได้ง่าย 

2.4 เม็ดแก้วกลวง (Hollow glass microspheres, HGMs) 

ภาพที่ 2.6 ลักษณะของเม็ดแก้วกลวง[12] 

เม็ดแก้วกลวงท ามาจากแก้วโซดาไลม์บอโรซิลิเกต โดยเปลือกแก้วชั้นนอกมีความแข็งแกร่ง 

(Stiffness) สูงและภายในเป็นแก๊สเฉื่อย มีลักษณะดังภาพที่ 2.6 ซึ่งมีสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์คือมี

ความแข็งแรงต่อความหนาแน่นที่สูง น้ าหนักเบา เฉื่อยต่อสารเคมี ผิวหน้าที่เรียบไม่มีรูพรุน ช่วยให้

การไหลของระบบในระหว่างการขึ้นรูปดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเติมสารตัวเติมอ่ืน ค่าสัมประสิทธิ์การน า

ความร้อนและค่าคงตัวการน าไฟฟ้าต่ า[4] จึงมีการน าเอาเม็ดแก้วกลวงมาเสริมแรงให้กับพลาสติกใน

หลายด้าน ข้อมูลสมบัติต่างๆ ของเม็ดแก้วกลวงเกรด iM30K จากบริษัท 3M ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ แสดง

ดังตารางที่ 2.2 

  



  15 

ตารางที่ 2.2 สมบัติต่างๆ ของเม็ดแก้วกลวงเกรด iM30K[13] 

Property iM30K Test Method 

Isostatic crush strength (psi) 28,000 3M QCM 14.1.8 

True density (g/cc) 0.60 3M QCM 14.24.1 
Packing factor (bulk density to true 
particle density) 

63%  

Oil absorption (g oil/100 cc) 33.5 
ASTM D282-84 of 
polymer additive 

Softening point (°C) 600  

Flotation (density<1.0 g/cc) 
90% (in 
volume) 

3M QCM 37.2 

Volatile content (by weight) 0.5% max. 3M QCM 1.5.7 

Alkalinity (milliequivalents) 0.5 3M QCM 55.19/gram max 
pH (5% loading in water) 9.5 ASTM D3100-1982 

Diameter (average) 18 microns 3M QCM 193.0 

 

2.5 การปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน 

ภาพที่ 2.7 โครงสร้างทั่วไปของสารเชื่อมประสานไซเลน[14] 
สารเชื่อมประสานไซเลนเป็นสารประกอบทางเคมีของซิลิกอน มีโครงสร้างดังภาพที่ 2.7 คือ

ประกอบไปด้วย 2 หมู่ฟังก์ชั่น คือ หมู่ฟังก์ชั่นที่สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ ส่วนอีกหมู่ฟังก์ชั่น

หนึ่งจะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ โดยบทบาทของสารเชื่อมประสานไซเลนในด้านวัสดุ

คอมพอสิตพอลิเมอร์นั้นจะท าหน้าที่ช่วยให้สารตัวเติมกับพอลิเมอร์เกิดการยึดติดกันได้ดีขึ้นจากการ

เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างสารตัวเติมและพอลิเมอร์ 

หากสารตัวเติมมีหมู่ฟังก์ชั่นที่ผิวเป็นหมู่ไฮดรอกซิล เช่น เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยแก้ว และเม็ด

แก้ว ถูกเติมลงในพอลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วต่ าหรือไม่มีข้ัวจะก่อให้เกิดการยึดติดที่ผิวหน้าระหว่างเฟส

ที่ไม่ดี ผลที่ตามมาคือสมบัติต่างๆจะลดลงตามไปด้วย ดังเช่นในงานวิจัยนี้ที่จะใช้เม็ดแก้วกลวงเป็นสาร
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เสริมแรงให้กับพอลิเอไมด์ 11 จึงต้องมีการปรับปรุงพ้ืนผิวของเม็ดแก้วกลวงก่อนที่จะน ามาเติมใน 

คอมพอสิต โดยปฏิกิริยาของสารเชื่อมประสานไซเลนกับหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่บนพ้ืนผิวของเม็ดแก้ว 

แสดงดังภาพที่ 2.8 เริ่มจาก  

(a) หมู่ฟังก์ชั่น –OR ของสารเชื่อมประสานไซเลนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยมีกรดหรือเบส

เป็นตัวเร่งแล้วได้เป็นไซลานอล  

(b) หมู่ไซลานอลที่มีความว่องไวสูงเกิดปฏิกิริยาควบแน่นกันเอง เกิดเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่

มีพันธะไซลอกเซน (Siloxane linkage)  

(c) ไซลานอลถูกดูดซับที่พ้ืนผิวสารตัวเติมหรือเม็ดแก้วด้วยหมู่ไฮดรอกซิล 

(d) ภายใต้ความร้อนจึงท าให้ไซลานอลและหมู่ไฮดรอกซิลเกิดพันธะโควาเลนต์ ( -C-O-Si-) 

ดังนั้นสารเชื่อมประสานไซเลนจึงถูกกราฟท์ลงบนพ้ืนผิวสารตัวเติมหรือเม็ดแก้ว[15] 

ภาพที่ 2.8 การเกิดปฏิกิริยาของสารเชื่อมประสานไซเลนกับหมู่ไฮดรอกซิลของสารตัวเติม

ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส[15] 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากงานวิจัยของ Li Huang และคณะ[16] ได้ศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของ

ไนลอน 6 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้ว โดยปรับเปลี่ยนปริมาณการเติมเม็ดแก้วเป็น 0 , 7.0, 14.9 และ 

31.1%vol แล้วท าการผสมด้วยเครื่อง Internal mixer จากผลการทดสอบการดึงยืดแสดงให้เห็นว่า

เมื่อเพ่ิมปริมาณเม็ดแก้วในคอมพอสิตท าให้ค่า Tensile strength และ %Elongation at break มีค่า

ลดลง ในขณะเดียวกันค่า Young’s modulus มีค่าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ จากผลการทดสอบทางความ

ร้อนพบว่าค่า Tg ของคอมพอสิตเพ่ิมขึ้นตามปริมาณเม็ดแก้ว เป็นผลจากการมีอันตรกิริยาต่อกัน

ระหว่างเม็ดแก้วและไนลอน 6 นอกจากนี้เสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิตเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ

เม็ดแก้วอีกด้วย 

จากงานวิจัยของ Lin Zhu และคณะ[17] ได้ศึกษาสมบัติการไหลและสมบัติทางความร้อนของ

พอลิโพรพิลินที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง (HGM) ที่ปริมาณ 5, 10 และ 15 %wt ภาพที่ 2.9 แสดง

ให้เห็นว่าความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอสิตจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเติม HGM แต่คอมพอสิตยังคงมี

พฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning เช่นเดียวกับ neat-PP อยู่ ในท านองเดียวกันค่า Storage 

modulus ของคอมพอสิตมีมากกว่า neat-PP การเพ่ิมขึ้นของค่าความหนืดและค่า Storage 

modulus มาจากการที่ HGM และพอลิโพรพิลีนมี Interaction ต่อกัน จากผลการทดสอบสมบัติทาง

ความร้อนพบว่าคอมพอสิตมีปริมาณผลึกที่ลดลงตามปริมาณการเติม HGM แสดงให้เห็นว่า HGM ที่

เติมลงไปขัดขวางการเกิดผลึกของพอลิโพรพิลีน 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดเชิงซ้อน (*) กับความถ่ีเชิงมุม () ของ neat PP  
และคอมพอสิต[17] 
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จากงานวิจัยของ Jiwei Li และคณะ[18] ได้ศึกษาการเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของคอม

พอสิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง (Hallow Glass Microsphere, 

HGM) ที่มีสมบัติกายภาพดังตารางที่ 2.3 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล และสมบัติ

ทางความร้อนของวัสดุคอมพอสิตโดยใช้เทคนิค Masterbatch method ในการเตรียมคอมพอสิต

ก่อน จากนั้นจึงน ามาผสมกับ PBS ในปริมาณต่างๆ ด้วยเครื่อง Twin-screw extruder ปริมาณของ 

HGM ที่ใช้เพื่อเสริมแรง PBS คือ 5, 10, 15 และ 20 %wt ตามล าดับ 

ตารางที่ 2.3 แสดงสมบัติทางกายภาพของ HGMs[18] 

True 
density 
(g/cm3) 

Pressure 
resistance 

(MPa) 

Particle size (μm, by volume) 
Floating 
rate (%) 

Melting 
point 
(°C) 

10th% 50th% 90th% 

0.61 60 18 40 60 >95 625 

ผลการศึกษาสมบัติเชิงกลแสดงดังภาพที่ 2.10 พบว่า PBS มีพฤติกรรมการแตกหักแบบเหนียว 

แต่เมื่อเติม HGM ลงไปท าให้คอมพอสิตมีพฤติกรรมการแตกหักแบบเปราะ เนื่องจาก HGM ขัดขวาง

ความสามารถในการเคลื่อนไหวของสายโซ่จึงเป็นเหตุให้คอมพอสิตมีการแตกหักแบบเปราะ 

นอกจากนี้การเติม HGM ช่วยให้วัสดุคอมพอสิตมีค่ามอดูลัสเพ่ิมมากข้ึน 

ภาพที่ 2.10 แสดง Stress - Strain ของคอมพอสิต PBS/HGM (a)PBS, (b)PBS/HGM-05, 
(c)PBS/HGM-10, (d)PBS/HGM-15 และ (e)PBS/HGM-20[18] 
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ภาพที่ 2.11 แสดงค่า Impact strength ของวัสดุคอมพอสิต[18] 

ผลการศึกษาสมบัติในการรับแรงกระแทกของวัสดุคอมพอสิตแสดงดังภาพที่ 2.11 พบว่าเมื่อ

เติม HGM ลงไปท าให้ค่า Impact strength ของวัสดุคอมพอสิตมีค่าต่ ากว่า PBS เล็กน้อย แต่เมื่อ

พิจารณาที่ปริมาณการเติม HGM พบว่าการเติมที่  15%wt จะมีค่า Impact strength สูงที่สุด 

เนื่องจากที่ปริมาณการเติมดังกล่าวมีการโอนถ่ายแรงที่สมบูรณ์ที่สุด 

ภาพที่ 2.12 แสดงค่า (a) Storage modulus และ (b) Complex viscosity  ที่ความถ่ีต่างๆของ 
PBS และ PBS/HGM คอมพอสิตที่เติม HGM ปริมาณต่างๆ[18] 

ผลการศึกษาสมบัติ Dynamic rheology แสดงดังภาพที่ 2.12 เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.12(a) 

พบว่าค่า Storage modulus มีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเติม HGM เนื่องจาก HGM ขัดขวางการ

ไหลของ PBS ท าให้สายโซ่ไม่สามารถเกิดการผ่อนคลายแรง (Relaxation) ได้ทัน นอกจากนี้ยังเป็นผล

จาก HGM เกิด Interaction กับ PBS เกิดเป็นโครงข่าย (Network) ต่อมาเมื่อพิจารณาภาพที่  

2.12(b) พบว่า PBS และวัสดุคอมพอสิตมีพฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning จากการลดลงของ
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การเก่ียวพันกันของสายโซ่เมื่อมี Shear stress สูงขึ้น การเพ่ิมปริมาณ HGM ส่งผลให้วัสดุคอมพอสิต

มีค่าความหนืดเชิงซ้อน (Complex viscosity) ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก HGM และ PBS มี Interaction 

ต่อกันจึงท าให้ HGM เข้าไปขัดขวางการไหลและจ ากัดการเคลื่อนที่ของสายโซ่ PBS 

ผลการทดสอบจากเทคนิค TGA แสดงดังตารางที่ 2.4 พบว่าการเติม HGM ท าให้อุณหภูมิเริ่ม

เกิดการสลายตัวทางความร้อนของวัสดุคอมพอสิตเพ่ิมขึ้นจาก 367.50 องศาเซลเซียส ไปเป็น 373.70 

องศาเซลเซียส, 375.96 องศาเซลเซียส, 376.11องศาเซลเซียส และ 376.20 องศาเซลเซียส เมื่อเติม 

HGM ปริมาณ 5, 10, 15 และ 20%wt ตามล าดับ เนื่องจากผลการเป็น Physical barrier ของ HGM 

และยังพบว่าปริมาณ Char residue ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนตามปริมาณ HGM ที่เติม

ลงไปอีกด้วย จึงจะเห็นว่าการเติม HGM ช่วยให้วัสดุคอมพอสิตของ PBS มีเสถียรภาพทางความร้อนที่

สูงขึ้น 

ตารางที่ 2.4 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จากการทดสอบ TGA ของคอมพอสิต PBS[18] 

จากงานวิจัยของ K.C. Yung และคณะ[19] ได้ศึกษาการเตรียมวัสดุคอมพอสิต Epoxy ที่มีการ

เสริมแรงด้วย HGM โดยศึกษาผลของ HGM ต่ออุณหภูมิ Tg ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน และ

สัณฐานวิทยาของวัสดุคอมพอสิต ขั้นตอนการเตรียมเริ่มจาการปรับปรุงผิวหน้าของ HGM ด้วยสาร

เชื่อมประสานไซเลนชนิด 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane ปริมาณ 5%wt ของ HGM จากนัน้

เติมสารละลาย Epon 8008 (Brominated epoxy resin) สารละลาย Epon 1031 ( solid 

multifunctional epichlorohydrin/ tetraphenylol ethane epoxy resin ที่มีปริมาณของหมู่  

Epoxy4350–5130 มิลลิโมลต่อกิโลกรัม ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบ Cured epoxy resin) DICY 2-MI 

(Dicyandiamide เป็น Curing agent) และ HGM ดังตารางที่ 2.5 

Samples 
Degradation 
onset (°C) 

Weight loss at 
degradation onset 

(%) 

Charred residues 
500 °C (%) 

PBS 367.50 17.92 0.96 

PBS/HGM-05 373.30 17.85 5.25 
PBS/HGM-10 375.96 16.51 11.96 

PBS/HGM-15 376.11 15.53 15.96 

PBS/HGM-20 376.62 15.11 18.78 
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ตารางที่ 2.5 แสดงอัตราส่วนของวัสดุคอมพอสิต[19] 

จากนั้นท าการผสม 1 ชั่วโมงด้วยเครื่อง High-speed mixing machine แล้วน าสารผสมที่ได้

ไปหล่อในแม่พิมพ์และท าการปั๊มเป็นเวลา 1.0-1.5 ชั่วโมง และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 175 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา Polymerization 

ภาพที่ 2.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Tg และปริมาณของ HGM[19] 

ผลของปริมาณการเติม HGM ต่ออุณหภูมิ Tg แสดงดังภาพที่ 2.13 จะพบว่า neat Epoxy มี 

Tg ที่อุณหภูมิประมาณ 98 องศาเซลเซียส และเพ่ิมขึ้นจนถึง 136 องศาเซลเซียส เมื่อท าการเติม 

HGM ลงไป 51.3%vol เนื่องจาก HGM ที่เติมลงไปมีขนาดระดับไมโครเมตรท าให้เกิด Interaction 

กับ Epoxy ได้ดีส่งผลให้ลดความสามารถในการเคลื่อนไหวของสายโซ่ Epoxy ซึ่งสามารถยืนยันได้

จากผลการทดสอบด้วยเทคนิค SEM ดังแสดงในภาพที่ 2.14 เมื่อพิจารณาที่ภาพที่ 2.14(a) และ (b) 

จะสังเกตเห็น HGM กระจายตัวสม่ าเสมอและหลุดออกจากเมทริกซ์เกิดเป็นรูขึ้นที่บริเวณผิวหน้า เมื่อ

เพ่ิมก าลังขยายดังภาพที่ 2.14(c) และ (e) พบว่ารอยต่อของ HGM และ Epoxy มีความหนาประมาณ 

0.8-2 ไมโครเมตร ส่วนภาพที่ 2.14(d) และ (f) เป็นการเพ่ิมก าลังขยายเพ่ือให้สังเกตได้ชัดเจนมากขึ้น

ถึง Interaction ที่ดขีอง HGM และ Epoxy 
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ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของวัสดุคอมพอสิตแสดงดังภาพที่ 2.15 พบว่าค่าดังกล่าวมี

ค่าที่ลดลงตามปริมาณการเติม HGM โดย neat Epoxy มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนเท่ากับ 

0.392 W/mK และเมื่อปริมาณ HGM เพ่ิมขึ้นถึง 51.3%vol ค่าดังกล่าวลดลงเหลือ 0.34 W/mK 

หรือลดลงประมาณ 13.3% ทั้งนี้คาดว่าเป็นผลมาจากการที่ HGM ภายในเป็นแก๊สเฉื่อยท าให้คอมพอ

สิตน าความร้อนได้ต่ าลง 

ภาพที่ 2.14 แสดงภาพพ้ืนผิวที่แตกหักของวัสดุคอมพอสิต จากการทดสอบด้วยเทคนิคSEM[19] 

ภาพที่ 2.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนและปริมาณของ HGM[19] 
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จากงานวิจัยของ Soo-Jin Park และคณะ[20] ได้ศึกษาการเตรียมและสมบัติทางกายภาพของ

วัสดุคอมพอสิต Diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) epoxy ที่ เสริมแรงด้วย HGM มี

ขั้นตอนการเตรียมเริ่มจากผสม DGEBA กับ HGM ที่ 1 และ 2%wt ในอ่างน้ ามันที่มีอุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงเติม Diaminodiphenyl Methane (DDM เป็น Curing 

agent) ลงไป ของผสมถูกกวนด้วย Mechanical Stirrer และระเหยแก๊สออกในตู้อบสุญญากาศ 

จากนั้นจึงท าการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเทของผสมลงในแม่พิมพ์จากนั้นให้ท าการ cure โดยเพ่ิมอุณหภูมิ 

110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและ 170 องศา

เซลเซียส อีก 1 ชั่วโมงในตู้อบ 

ตารางที่ 2.6 แสดงอุณหภูมิ Tg และ Storage modulus ของวัสดุคอมพอสิตที่ปริมาณการเติม HGM 
ต่างๆ[20] 
 

 

 

จากตารางที่ 2.6 พบว่าค่าอุณหภูมิ Tg และ Storage modulus ของวัสดุคอมพอสิตมีค่า

เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติม HGM เป็นผลจากการที่ HGM ถูกห่อหุ้มด้วยเมทริกซ์โดยเกิด Interaction 

ต่อกันทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เช่น พันธะไฮโดรเจน จึงท าให้การเคลื่อนไหวของสายโซ่ถูก

ขัดขวางด้วย HGM ดังนั้นค่าอุณหภูมิ Tg และ Storage modulus ของวัสดุคอมพอสิตจึงมีค่าเพ่ิมข้ึน 

จากภาพที่ 2.16 แสดงถึงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุคอมพอสิต Epoxy ที่เสริมแรงด้วย HGM จะ

พบว่า ค่า Dielectric constant ของวัสดุคอมพอสิตจะมีค่าที่ต่ าลงเมื่อเติม HGM และเพ่ิมความถี่ 

เนื่องจาก HGM ที่เติมลงไปสามารถถ่ายเทประจุกับเมทริกซ์ได้จึงท าให้ค่า Dielectric constant มี

ค่าท่ีต่ าลง 

 
Filler content (wt%) 

0 1 2 

Tg (°C) 176 190 193 

Storage modulus at 35°C (GPa) 1.35 1.68 1.74 
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ภาพที่ 2.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Dielectric constant กับความถ่ีของวัสดุคอมพอสิตที่
ปริมาณการเติม HGM ต่างๆ[20] 

จากงานวิจัยของ D.M. Laura และคณะ[7] ได้ท าการศึกษาผลของการปรับปรุงพ้ืนผิวเส้นใย

แก้วด้วยสารเชื่อมประสานชนิดต่างๆที่เติมลงในพอลิเมอร์ผสมระหว่างไนลอน 6 และยางมาลีเอตเอ

ทิลีน-โพรพิลีน (EPR-g-MA) สารเชื่อมประสานที่ใช้ประกอบไปด้วย 3-(triethoxysilyl)propyl 

succinicanhydride (Anhydride silane), (3-glycidoxypropyl)trimethoxysilane (Epoxy 

silane), 3-aminopropyltriethoxy silane (Amino silane), γ-(polyalkylene oxide) 

propyltrimethoxysilane (Alkoxy silane) และ n-octyl triethoxysilane (Octyl silane) ขั้นตอน

การเตรียมเริ่มจากการปรับปรุงพ้ืนผิวของเส้นใยด้วยสารเชื่อมประสานทั้ง 5 ชนิด แล้วจึงน าไปหลอม

ผสมในเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวกับไนลอน 6 ที่มีและไม่มีการผสมกับยาง EPR-g-MA  

ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของไนลอน 6 ที่เติมเส้นใยแก้วที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวลงไป 

15%wt แสดงดังตารางที่ 2.7 เมื่อพิจาณาผลของการเติมเส้นใยแก้วเทียบกับการไม่เติมพบว่า การ

เติมเส้นใยแก้วที่มีการปรับปรุงพ้ืนผิวจะช่วยปรับปรุงค่า Tensile modulus, Yield strength และ 

Impact strength ของวัสดุคอมพอสิตไนลอน 6 เมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดของสารเชื่อมประสาน 

พบว่าวัสดุคอมพอสิตที่ใช้สารเชื่อมประสานชนิด Anhydride, Epoxy และ Amine ปรับปรุงพ้ืนผิว

เ ส้ น ใ ย แล้ ว จ ะมี ค่ า  Tensile modulus, Yield strength, Elongation at break และ  Impact 

strength ที่มากกว่าสารเชื่อมประสานชนิด Polyalkoxy และ Octyl เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสาร

เชื่อมประสานชนิด Anhydride, Epoxy และ Amine สามารถเกิดปฏิกิริยากับไนลอน 6 ได้ท าให้มี

ความเข้ากันได้ที่ผิวหน้าที่ดีระหว่างเส้นใยแก้วและไนลอน 6 หากพิจารณาจากภาพที่ได้จากเทคนิค 
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SEM ของตัวอย่างหลังการทดสอบรับแรงกระแทกก็จะพบชั้นบางของไนลอน 6 เคลือบที่ผิวเส้นใยแก้ว

ที่มีการปรับปรุงพื้นผิว 

ตารางที่ 2.7 แสดงสมบัติเชิงกลของไนลอน 6 ที่เติมเส้นใยแก้ว 15%wt 

ต่อมาเติมเส้นใยแก้วที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ
ไนลอน 6 ได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 30%wt  

ตารางที่ 2.8 แสดงสมบัติเชิงกลของคอมพอสิตไนลอน 6 จะพบว่าสมบัติเชิงกลมีค่าที่เพ่ิมขึ้น
เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ neat nylon 6  ส่วนผลของชนิดสารเชื่อมประสานนั้นพบว่าค่าสมบัติ
เชิงกลมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก 

ตารางที่ 2.8 แสดงสมบัติเชิงกลของไนลอน 6 ที่เติมเส้นใยแก้ว 30%wt[7] 

Silane coupling 
agent 

Tensile 
modulus 

(GPa) 

Yield 
strength 
(MPa) 

Notched Izod 
impact strength 

(J/m) 

No EPR-g-MA 

Amine 9.7 155 147 
Epoxy 9.6 153 135 

Anhydride 9.6 159 163 

 

Silane coupling 
agent 

Tensile 
modulus 

(GPa) 

Yield 
strength 

(MPa) 

Elongation 
at break (%) 

Notched Izod 
impact 

strength (Jm-1) 

No EPR-g-MA 
Anhydride 5.6 117 4.2 60 

Epoxy 5.5 110 4.5 59 

Amine 5.7 114 4.3 58 
Polyalkoxy 5.3 92 4.0 47 

Octyl 5.3 81 3.4 45 

Unreinforced 
materials 

Neat nylon 6 
2.8 70 73 52 
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 จากงานวิจัยของ S.N.Patankar และคณะ[21] ได้ท าการศึกษาสมบัติทางความร้อนและสมบัติ
เชิงกลของพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่เสริมแรงด้วย HGM โดยมีการเติม PE-g-MAH 
เพ่ือช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ที่ผิวหน้าของ HDPE และ HGM จากภาพที่ 2.17 จะพบว่าความหนาแน่น
โดยรวมของวัสดุคอมพอสิต HDPE มีค่าที่ลดลงเหลือประมาณ 88% จากความหนาแน่นเดิมเมื่อเติม 
HGM ลงไป 30%wt 

ภาพที่ 2.17 แสดงผลของ HGM ต่อความหนาแน่นของวัสดุคอมพอสิต HDPE[21] 

เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.18 ที่แสดงค่า Storage modulus ของวัสดุคอมพอสิต HDPE จะพบว่า 

HGM ช่วยท าให้วัสดุคอมพอสิตมีค่า Storage modulus ที่สูงขึ้นตามปริมาณการเติม HGM โดยที่

พฤติกรรมการตอบสนองยังคงเดิม และเมื่อพิจาณาผลของการเติม PE-g-MAH พบว่าในกรณีที่เติม

วัสดุคอมพอสิตจะมีค่า Storage modulus ที่สูงกว่าจากการช่วยให้ผิวหน้าของ HDPE และ HGM มี

ความเข้ากันได้จึงเกิดการส่งผ่านแรงได้ดีขึ้น วัสดุโดยรวมจึงรับแรงได้มากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้การที่ 

HGM เป็นวัสดุที่มีค่าการน าความร้อนที่ต่ า เมื่อเติมลงไปใน HDPE จึงท าให้วัสดุคอมพอสิต HDPE มี

ค่าการน าความร้อนที่ต่ าลงตามปริมาณการเติม HGM ทั้งในกรณีท่ีไม่เติมและเติม PE-g-MAH 

ภาพที่ 2.18 แสดงความสัมพันธ์ของค่า Storage modulus และอุณหภูมิของวัสดุคอมพอสิต HDPE 
ที่เสริมแรงด้วย HGM ที่ปริมาณต่างๆ (a) ไม่มีการเติม และ(b) เติม PE-g-MAH[21] 
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จากงานวิจัยของ OU Yuchun และคณะ[22] ได้ท าการศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่มีผล

ต่อการตกผลึกและสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมพอสิต Poly(ethylene terepthalate) (PET) ที่มีการ

เติมเม็ดแก้ว โดยเม็ดแก้วที่เติมลงไปมีทั้ง 3 กรณีคือ ไม่ผ่านการปรับปรุงผิวและผ่านการปรับปรุงผิว

ด้วย 𝛄-Aminopropyl Triethoxy Silane (KH-550) และEpoxy resin ร่วมกับ 𝛄-Aminopropyl 

triethoxy Silane (KH-550) ผลการศึกษาทางด้านสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาแสดงให้ เห็นว่า 

วัสดุคอมพอสิต PET ที่เติมเม็ดแก้วที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิวมีความเปราะ ส่วนวัสดุคอมพอสิต PET ที่

เติมเม็ดแก้วที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วย KH-550 มีการยึดติดที่ผิวเพ่ิมข้ึน จากการที่หมู่เอมีนที่ปลายของสาร

เชื่อมประสานท าปฏิกิริยากับ PET ส่วนวัสดุ PET ที่เติมเม็ดแก้วที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย Epoxy resin 

ร่วมกับ KH-550 มีการยึดติดที่ผิวดีที่สุด เนื่องจากหมู่ปลายของ Epoxy resin ข้างหนึ่งท าปฏิกิริยากับ

หมู่เอมีนของ KH-550 ที่อยู่ที่ผิวเม็ดแก้ว ส่วนอีกข้างหนึ่งของ Epoxy resin ท าปฏิกิริยากับ PET ที่

หมู่ไฮดรอกซิลและคาร์บอนิล 

จากงานวิจัยของ Xiao Hu และคณะ[23] ได้ศึกษาการเตรียมคอมพอสิตระหว่าง HGM ที่ผ่าน

การปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน aminopropyltrimethoxysilane ที่มีชื่อทางการค้า

ว่า KH-550 กับพอลิแอลแลคติดแอซิด (PLLA) ท าการหลอมผสมด้วยเครื่อง Twin-screw extruder 

โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณ HGM คือ 5 และ 15%wt ลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงดังภาพที่ 

2.19 จะพบว่าคอมพอสิตที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีการหลุดออกของ HGM ที่ลดลง 

แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพ้ืนผิวช่วยให้การยึดติดกันที่ผิวหน้าของ HGM และ PLLA ดีขึ้น จากผล

การทดสอบสมบัติทางความร้อน พบว่า HGM สามารถเป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) ให้กับ 

PLLA สังเกตได้จากปริมาณผลึกของคอมพอสิตเพ่ิมขึ้นจาก 5.8 เป็น 9.8 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ

เปรียบเทียบกับคอมพอสิตที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะพบว่าปริมาณผลึกเพ่ิมขึ้นเพียง

เล็กน้อยคือ 10.0 ต่อมาตารางที่ 2.9 แสดงสมบัติเชิงกลที่ได้จากการทดสอบการดึงยืดและการทดสอบ

การรับแรงกระแทก พบว่าคอมพอสิตที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีค่า Elongation at 

break, Tensile modulus, Tensile strength และ Impact strength ที่สูงกว่าคอมพอสิตที่ เติม 

HGM ที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงผิว เนื่องจากการปรับปรุงพ้ืนผิวจะท าให้ HGM และ PLLA มีความเข้า

กันที่ผิวหน้าที่ดีขึ้น เป็นผลให้การโอนถ่ายแรงจาก PLLA ไปยัง HGM เป็นไปได้ดีขึ้นนั่นเอง 
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ภาพที่ 2.19 แสดงพื้นผิวการแตกหักของ (a) PLLA ที่เติม HGM ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว  

และ (b) PLLA ที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว[23] 

ตารางที่ 2.9 แสดงสมบัติเชิงกลของ PLLA และคอมพอสิต PLLA[23] 

Sample 
Elongation 

at break (%) 
Tensile 

Modulus (MPa) 
Tensile 

Strength (MPa) 
Impact strength 

(J/m2) 

PLLA 3.7±0.2 3572±155 55.2±0.6 2268±37.2 
G5 2.4±0.1 3274±296 55.4±1.0 2576±32.0 

G15 2.1±0.1 3728±115 54.1±0.7 2905±41.5 

TG5 3.3±0.2 3200±169 54.8±0.9 2674±46.1 

TG15 2.6±0.1 4470±120 54.4±0.4 3563±29.4 

จากงานวิจัยของ Chi Huang และคณะ[24] ได้ศึกษาผลของชนิดสารเชื่อมประสานที่ใช้

ปรับปรุงพ้ืนผิว HGM ที่เติมในโฟม phenolic (PF) โดยท าการปรับปรุงพ้ืนผิว HGM ด้วยสารเชื่อม

ป ร ะ ส า น ไ ซ เ ล น  3  ช นิ ด  คื อ  -aminopropyltriethoxysilane ( APTES), di(dioctylpyro 

phosphato) ethylene titanate (NDZ-311) และ glutaraldehyde (GA) โดย HGM ที่ปรับปรุง

พ้ืนผิวด้วย APTES แล้วจะถูกน าไปปรับปรุงพื้นผิวด้วย GA อีกครั้งหนึ่ง ดังภาพที่ 2.20 
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ภาพที่ 2.20 แสดงกลไกการปรับปรุงพ้ืนผิว HGM ของสารเชื่อมประสานไซเลนแต่ละชนิด[24] 

ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลแสดงดังตารางที่ 2.10 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคอมพอสิต PF ที่

เติม HGM ที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะพบว่า คอมพอสิต PF ที่เติม HGM ที่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวจะสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า เนื่องจากผิวหน้าของ HGM และ PF ยึดติดกันได้ดี การถ่าย

โอนแรงระหว่างกันจึงเป็นได้ไปดี สมบัติเชิงกลจึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยภาพที่ 2.21 ได้ยืนยันการยึด

ติดกันที่ผิวหน้า HGM และ PF ซ่ึงสอดคล้องกับสมบัติเชิงกลที่ได้ 

ตารางที่ 2.10 แสดงสมบัติเชิงกลของคอมพอสิต PF[24] 

Sample 
Flexural strength 

(MPa) 
Flexural modulus 

(MPa) 
Impact strength 

(kJ/m2) 

Neat PF 38.3±0.97 428.54±19.28 4.03±0.18 

PF/pristine HGM 17.82±1.80 261.67±12.67 3.18±0.16 
PF/HGM-APTES 24.11±1.48 322.31±15.41 3.57±0.13 

PF/HGM-GA 26.93±1.02 378.91±18.63 3.71±0.12 
PF/HGM-NDZ311 22.69±1.17 297.20±13.35 3.65±0.15 

PF/HGM-APTES-GA 29.23±0.88 377.63±17.24 3.79±0.18 
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ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาบริเวณผิวหน้าระหว่าง HGM และ PF 
(a) PF/pristine HGM, (b) PF/HGM-APTES, (c) PF/HGM-GA, (d) PF/HGM-NDZ311และ  

(e) PF/HGM-APTES-GA[24] 

ภาพที่ 2.22 แสดงสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (DMA) เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.22(a) พบว่าเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น neat PF และคอมพอสิตทุกสูตรมีค่า Storage modulus ที่ลดลง เนื่องจากสายโซ่

ได้รับพลังงานมากพอให้เคลื่อนไหวได้ เมื่อสังเกตที่อุณหภูมิต่ าคอมพอสิต PF ทุกสูตรจะมีค่า Storage 

modulus สูงกว่า neat PF และคอมพอสิตที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีค่า Storage 

modulus สูงกว่า PF/pristine HGM ต่อมาพิจารณาภาพที่ 2.22(b) พิจารณาที่ peak tan ซึ่ง

สอดคล้องกับอุณหภูมิ Tg ของคอมพอสิต พบว่า peak tan ของคอมพอสิต PF ทุกสูตรมีค่ามากกว่า 

neat PF และคอมพอสิตที่เติม HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมี peak tan สูงกว่า PF/pristine 

HGM ทั้งนี้เป็นผลจากการยึดติดกันที่ผิวหน้าที่ดีของ HGM และ PF จึงขัดขวางการเคลื่อนไหวของ

สายโซ่ PF ค่า Storage modulus และ peak tan จึงมีค่าสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดสาร

เชื่อมประสานไซเลนจะพบว่าคอมพอสิตสูตร PF/HGM-APTES-GA จะมีสมบัติต่างๆดีที่สุด  รองลงมา

คือ PF/HGM-GA, PF/HGM-APTES, PF/HGM-NDZ311 และ PF/pristine HGM ตามล าดับ  
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ภาพที่ 2.22 (a) แสดงค่า Storage modulus และ (b) tan ของ neat PF และคอมพอสิต PF ที่
อุณหภูมิต่างๆ[24] 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

3.1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1.1 พอลิเอไมด์ 11 (Polyamide 11, PA11) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ Rilsan® เกรด BESNO 

TL จากบริษัท Arkema : ความหนาแน่น 1.02 กรัม/เซนติเมตร3, อุณหภูมิหลอมเหลว 186 องศา

เซลเซียส และมีค่า melt flow index 1 กรัม/สิบนาที สมบัติอ่ืนๆแสดงดังตารางที่ 2.1 

3.1.2 เม็ดแก้วกลวงเกรด iM30K จากบริษัท 3M : ความหนาแน่น 0.60 กรัม/เซนติเมตร3 และ

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 18 ไมโครเมตร สมบัติอื่นๆแสดงดังตารางที่ 2.2 

3.1.3 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPTMS) จากบริษัท Sigma-Aldrich 

3.1.4 3-(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) จากบริษัท Sigma-Aldrich 

3.1.5 3-(Aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS) จากบริษัท Sigma-Aldrich 

3.1.6 เอทานอล (Ethanol) ความบริสุทธิ์ 99.9% จากบริษัท QREC 

3.1.7 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จากบริษัท QREC 

3.1.8 กรดอะซิติก (Acetic acid) ความบริสุทธิ์ 99.8% จากบริษัท Sigma-Aldrich 

3.1.9 น้ ากลั่น 

3.2 เครื่องผสมและขึ้นรูป 

3.2.1 เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin-screw extruder) รุ่น Thermo Haake 

PolyLab mobile system ผลิตโดยบริษัท Haake ประเทศเยอรมนี  

3.3.3 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection molding) รุ่น PS40E5ASE ผลิตโดยบริษัท Nissei 

ประเทศญี่ปุ่น 

3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ 

3.3.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 

รุ่น TM3030 ผลิตโดยบริษัท Hitachi- High-Technologies Corporation ประเทศญี่ปุ่น 

3.3.2 ศึกษาสมบัติการไหลด้วยเครื่องทดสอบสมบัติการไหลแบบแผ่นคู่ขนาน (Parallel plate 

rheometer) รุ่น ARES G2 ผลิตโดยบริษัท TA Instrument ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3.3.3 เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrometer, 

FTIR) รุ่น Vertex 70 ผลิตโดยบริษัท BRUKER ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.3.4 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลแบบทั่วไป (Universal testing machine) รุ่น 5969 ผลิต

โดยบริษัท Instron Engineering Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.3.5 เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Tester) CEAST 9050 รุ่น 7614.000 ผลิตโดย

บริษัท Instron Engineering Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.3.6 เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน 

(Thermogravimetric Analyzer, TGA) รุ่น TGA/DSC1 ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

3.3.7 เครื่องดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (Differential Scanning Calorimeter, 

DSC) รุ่น DSC1 ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.3.8 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Analyzer, DMA) รุ่น 

EPLEXOR 100 N ผลิตโดยบริษัท NETZSCH GABO ประเทศเยอรมนี 

3.3.9 เครื่อง Precision Impedance Analyzer รุ่น 4294A ผลิตโดยบริษัท Agilent ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

3.4 วิธีการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อสมบัติต่างๆของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง โดยก าหนดให้ปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงคงที่ที่ 

6 phr  มีข้ันตอนดังนี ้

3.4.1 ขั้นตอนการเตรียมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน 

3.4.1.1 น าเม็ดแก้วกลวงอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

จากนั้นปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตร 

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นกรองและท าการสะเทินด้วยกรดอะซิติก แล้ว

ล้างด้วยน้ ากลั่นจนเป็นกลาง อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

3.4.1.2 น าเม็ดแก้วกลวงที่ได้มาปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิด

คือ 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 3-(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane และ 

3-(Amino propyl)trimethoxysilane ในเอทานอล โดยความเข้มข้นของสารเชื่อมประสานไซเลนที่
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ใช้คือ 3 และ 5 %wt ท าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นล้างเม็ด

แก้วกลวงด้วยเอทานอลและอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

3.4.2 การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อม

ประสานไซเลน 

 3.4.2.1 เทคนิคอินฟราเรด สเปกโตรสโครปี (FTIR)  

 เพ่ือยืนยันการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน จึงน า

เม็ดแก้วกลวงมาทดสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรด สเปกโตรสโครปี (FTIR) โดยท าการอบเม็ดแก้วกลวงที่

จะทดสอบและ KBr ในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงบดและ

อัดเม็ดแก้วกลวงกับ KBr เป็นแผ่นบางเพ่ือในไปทดสอบผ่านคลื่น IR ทดสอบที่เลขคลื่นตั้งแต่ 4000-

400 cm-1  

ภาพที่ 3.1 เครื่องอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ 
3.4.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, 

SEM) 

 เม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะถูกเคลือบด้วยทองและแพลทินัม

ด้วยเทคนิค Sputtering เพ่ือน ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด 

 
ภาพที่ 3.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
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 3.4.3 ขั้นตอนการเตรียมคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิดในพอลิเอไมด์ 11 

 3.4.3.1 น าเม็ดแก้วกลวงจากส่วนที่ 1 มาอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 12 ชั่วโมง และน าเม็ดพลาสติกพอลิ เอไมด์ 11 อบในตู้อบสุญญากาศที่ อุณหภูมิ  80  

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นจึงเก็บใส่กล่องที่มีซิลิกาเจล 

 3.4.3.2 เตรียมคอมพอสิตระหว่างพอลิเอไมด์ 11 กับเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิดด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating 

twin-screw extruder) ก าหนดให้ปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงคงที่ที่ 6 phr ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

โดยเส้นอัดรีดของคอมพอสิตที่ไหลผ่านหน้าดายมีการหล่อเย็นด้วยอากาศ ความเร็วรอบของสกรูที่ใช้

ผสมคือ 50 รอบต่อนาที และอุณหภูมิตั้งแต่โซนป้อนเม็ดจนถึงหัวดายคือ 185/215/235/240/235 

องศาเซลเซียส หลังจากเส้นอัดรีดของคอมพอสิตถูกหล่อเย็นจะถูกตัดด้วยเครื่องตัดเม็ดพลาสติก 

ตารางที่ 3.1 แสดงสัดส่วนการผสมเม็ดแก้วกลวงกับพอลิเอไมด์ 11 และปริมาณไซเลนที่ใช้ในส่วนที่ 1 

ชื่อย่อ 
ปริมาณการเติม 

ชนิดไซเลน 
ปริมาณไซเลนที่ใช้  

(%wt HGM) PA 11 (g) HGM (g) 

Neat PA11 1000 - - - 
PA11/HGM6 1000 60 - - 

PA11/HGM6A3 1000 60 APTMS 3 

PA11/HGM6A5 1000 60 APTMS 5 
PA11/HGM6G3 1000 60 GPTMS 3 

PA11/HGM6G5 1000 60 GPTMS 5 

PA11/HGM6M3 1000 60 MPTMS 3 
PA11/HGM6M5 1000 60 MPTMS 5 
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ภาพที่ 3.3 เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin-screw extruder) 

 3.4.3.3 ฉีดขึ้นรูปคอมพอสิตเพ่ือน าไปทดสอบสมบัติต่างๆ โดยน าเม็ดพลาสติกคอมพอ

สิต ที่ได้จากข้อที่ 3.4.2.2 ทุกสูตรอบในตู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 

ชั่วโมง จากนั้นจึงน าไปฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection molding) อุณหภูมิตั้งแต่

โซนป้อนเม็ดจนถึงหัวฉีดคือ 235/240/250/250 องศาเซลเซียส  

 3.4.4 การทดสอบสมบัติต่างๆของคอมพอสิต 

  3.4.4.1 พิสูจน์เอกลักษณ์ของคอมพอสิต 

   ทดสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรด สเปกโตรสโครปี (FTIR) น าเม็ดพลาสติกคอมพอ

สิตที่จะทดสอบและ KBr อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นบดและ

อัดผงจากเม็ดพลาสติกคอมพอสิตกับ KBr ให้เป็นแผ่นบางเพ่ือน าไปทดสอบผ่านคลื่น IR เลขคลื่นที่ใช้

ทดสอบตั้งแต่ 4000-400 cm-1 

  3.4.4.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของคอมพอสิต 

   ตัวอย่างชิ้นงานที่น ามาทดสอบประกอบด้วย ชิ้นงานที่ได้หลังจากการทดสอบ

การดึงยืด และชิ้นงานที่ได้จากการหักหลังจากแช่ในไนโตรเจนเหลว โดยชิ้นงานจะถูกเคลือบด้วยทอง

และแพลทินัมด้วยเทคนิค Sputtering เพ่ือน ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
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  3.4.4.3 การทดสอบสมบัติเชิงกล 

   3.4.4.3.1 ทดสอบสมบัติการดึงยืดของคอมพอสิต  

      ท าการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสมบัติ เชิ งกลแบบทั่ว ไป 

(Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ASTM D638 type I ขนาดของ Load cell ที่ใช้คือ 5 

กิโลนิวตัน อัตราเร็วในการดึงยืดคือ 50 มิลลิเมตรต่อนาที ท าการบันทึกค่า Young’s modulus, 

Tensile strength at yield และ %Elongation at break แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานจากชิ้นงานที่มีค่าการทดสอบใกล้เคียงกันมากที่สุดอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน 

ภาพที่ 3.4 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลแบบทั่วไป (Universal testing machine) 

 3.4.4.3.2 การทดสอบความสามารถในการรับแรงกระแทก  

 ท าการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการกระแทก ( Impact tester) 

ตามมาตรฐาน ASTM D256 แบบ Notched Izod Impact โดย Pendulum ที่ใช้ทดสอบหนัก 1 จูล 

ท าการบันทึกค่า Impact strength มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากชิ้นงานที่มีค่าการ

ทดสอบใกล้เคียงกันมากที่สุดอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน 
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ภาพที่ 3.5 เครื่องทดสอบการกระแทก (Impact tester) 

3.4.4.4 การทดสอบสมบัติเชิงกลแบบพลวัตของคอมพอสิต 

 ทดสอบด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) โหมดในการ

ทดสอบคือ 3-point bending ท าการกวาดอุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 150 องศาเซลเซียส อัตราการให้

ความร้อน 3 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ความถี่ 1 เฮิร์ตซ์ ชิ้นงานที่น ามาทดสอบมีขนาด 10x40x3 

มิลลิเมตร  

ภาพที่ 3.6 เครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)[25] 

3.4.4.5 การทดสอบสมบัติการไหลของคอมพอสิต 

ทดสอบด้วยเครื่อง Rotational rheometer แผ่นคู่ขนานที่ใช้ท าจากเหล็กกล้า

ปลอดสนิท (Stainless steel) เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานคือ 

1.350 มิลลิเมตร ระบบในการให้ความร้อนใช้ระบบ FCO ทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ที่ 250 องศา

เซลเซียส โดยปรับเปลี่ยนความถ่ีเชิงมุมตั้งแต่ 0.1 ถึง 100 เรเดียนต่อวินาที 
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ภาพที่ 3.7 เครื่อง Rotational rheometer 

 3.4.4.6 การทดสอบสมบัติทางความร้อนของคอมพอสิต 

 ทดสอบด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) ตัวอย่างที่

น ามาทดสอบหนักประมาณ 5-10 มิลลิกรัม อุณหภูมิที่ทดสอบตั้งแต่ 20 ถึง 240 องศาเซลเซียส อัตรา

การให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้บรรยากาศแก๊สไนโตรเจน โดยสามารถแบ่ง

ขั้นตอนการทดสอบเป็น 7 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Hold ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี

 ขั้นที่ 2 Heat จากอุณหภูมิ 20 ไปที่ 240 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 

10 องศาเซลเซียสต่อนาที 

 ขั้นที่ 3 Hold ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี

 ขั้นที่ 4 Cool จากอุณหภูมิ 240 ไปที่ 20 องศาเซลเซียส อัตราการการเย็นตัว  

-10 องศาเซลเซียสต่อนาที 

 ขั้นที่ 5 Hold ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี

 ขั้นที่ 6 Heat จากอุณหภูมิ 20 ไปที่ 240 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 

10 องศาเซลเซียสต่อนาที 

 ขั้นที่ 7 Hold ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี
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ภาพที่ 3.8 เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 

 3.4.4.7 การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิต 

 ทดสอบด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA) ตัวอย่างที่น ามา

ทดสอบหนักประมาณ 5-10 มิลลิกรัม อุณหภูมิที่ทดสอบตั้งแต่ 50 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราการ

ให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้บรรยากาศแก๊สไนโตรเจน โดยสามารถแบ่งขั้นตอน

การทดสอบเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Hold ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 

 ขั้นที่ 2 Heat จากอุณหภูมิ 50 ไปที่ 600 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 10 

องศาเซลเซียสต่อนาที 

 ขั้นที่ 3 Hold ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี

 

ภาพที่ 3.9 เครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA) 
 เมื่อท าการพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติต่างๆของคอมพอสิตในส่วนที่ 1 แล้ว 

ผู้วิจัยจะพิจารณาเลือกสารเชื่อมประสานไซเลน 1 ชนิด ที่ท าให้คอมพอสิตมีสมบัติต่างๆเหมาะสม

ที่สุดมาใช้ปรับปรุงพื้นผิวเม็ดแก้วกลวงเพ่ือใช้ในส่วนที่ 2 
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โดยวิธีการวิจัยในส่วนที่ 1 สามารถสรุปได้ดังแผนผังภาพที่ 3.10 

ภาพที่ 3.10 แสดงแผนผังวิธีการวิจัยส่วนที่ 1 โดยสรุป 

ส่วนที่ 2 ศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวต่อสมบัติต่างๆของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 มีข้ันตอนดังนี้ 

 3.4.5 ขั้นตอนการเตรียมคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนที่เลือกจากส่วนที่ 1 ลงในพอลิเอไมด์ 11  

 ส่วนที่ 2 จะท าการศึกษาผลของปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวต่อสมบัติต่างๆของคอมพอสิต โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณเม็ดแก้วกลวง 3, 6 และ 

10 phr ดังแสดงในตารางที่ 3.2 และท าการผสมคอมพอสิตด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating 

twin-screw extruder) และขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection molding) 

เช่นเดียวกับในส่วนที่ 1  
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ตารางที่ 3.2 แสดงสัดส่วนการผสมเม็ดแก้วกลวงกับพอลิเอไมด์ 11 และปริมาณไซเลนที่ใช้ในส่วนที่ 2 

ชื่อย่อ 
ปริมาณการเติม ปริมาณไซเลนที่ใช้  

(%wt HGM) PA 11 (g) HGM (g) 

Neat PA11 1000 - - 

PA11/HGM3 1000 30 - 
PA11/HGM6 1000 60 - 

PA11/HGM10 1000 100 - 
PA11/HGM3X3 1000 30 3 

PA11/HGM6X3 1000 60 3 

PA11/HGM10X3 1000 100 3 
PA11/HGM3X5 1000 30 5 

PA11/HGM6X5 1000 60 5 

PA11/HGM10X5 1000 100 5 

 3.4.6 การทดสอบสมบัติต่างๆของคอมพอสิต 

  3.4.6.1 การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า 

     ทดสอบด้วยเครื่อง  Precision Impedance Analyzer เ พ่ือทดสอบหาค่า 

Dielectric constant ตามมาตรฐาน ASTM D150 

 
ภาพที่ 3.11 เครื่อง Precision Impedance Analyzer 

  3.4.6.2 การทดสอบความหนาแน่น 

         ท าการทดสอบด้วย Pycnometer ตามมาตรฐาน ASTM D792  

  3.4.6.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติการไหล สมบัติเชิงกลแบบพลวัต สมบัติการดึง

ยืด และสมบัติในการรับแรงกระแทก 

   ท าการทดสอบเช่นเดียวกับส่วนที่ 1 
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โดยวิธีการวิจัยในส่วนที่ 2 สามารถสรุปได้ดังแผนผังในภาพที่ 3.12  

ภาพที่ 3.12 แสดงแผนผังวิธีการวิจัยส่วนที่ 2 โดยสรุป 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

เนื่องจากปัจจุบันพลาสติกที่สังเคราะห์ได้จากปิโตรเลียมก าลังเป็นปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม จึง

ท าให้พลาสติกที่สังเคราะห์ได้จากทรัพยากรหมุนเวียนเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พอลิเอ

ไมด์ 11 แต่ยังไมม่ีการน าพอลิเอไมด์ 11 มาใช้งานทางด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านอ่ืนๆมาก

นัก อาจเนื่องมาจากราคาที่แพง สมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้ายังไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน 

งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุคอมพอสิตของพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วย

เม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน 3 ชนิดคือ  

3 - (Trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPTMS), 3- (Glycidyloxypropyl)trimethoxy 

silane (GPTMS) และ 3 -(Aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS) เ พ่ือเ พ่ิมการยึดติดกันที่

ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 โดยงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 

1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อความเข้ากันได้และสมบัติต่างๆ ของ

คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 โดยก าหนดให้ปริมาณเม็ดแก้วกลวงที่เติมลงไปคงที่ที่ 6 phr หลังจากการ

ทดสอบสมบัติต่างๆของคอมพอสิตในตอนที่ 1 แล้วจะท าการพิจารณาเลือกสารเชื่อมประสานไซเลนที่

ท าให้คอมพอสิตมีสมบัติต่างๆเหมาะสมที่สุดมาใช้ปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงเพ่ือใช้ในตอนที่ 2  ซึ่ง

ตอนที่ 2 ท าการศึกษาผลของปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวต่อ

สมบัติต่างๆของคอมพอสิต โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณเม็ดแก้วกลวงเป็น 3, 6 และ 10 phr  

4.1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อความเข้ากันได้และสมบัติ

ต่างๆของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ท่ีเสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง 

4.1.1 การพิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเม็ดแก้วกลวง 

ก่อนที่จะน าเม็ดแก้วกลวงไปปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนนั้น เม็ดแก้ว

กลวงได้ถูกปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า

ปฏิกิริยากับสารเชื่อมประสานไซเลน กล่าวคือก าจัดสิ่งเจือปนที่ผิวเม็ดแก้วกลวงและเพ่ิมปริมาณหมู่  

ไฮดรอกซิลบนพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวง[26] หลังจากนั้นเม็ดแก้วกลวงจึงถูกน าไปปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสาร

เชื่อมประสานไซเลนเพ่ือให้ผิวเม็ดแก้วกลวงมีหมู่ฟังก์ชั่นที่สามารถท าปฏิกิริยากับพอลิเอไมด์ 11 การ
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ยืนยันในการปรับปรุงพ้ืนผิวจะท าการพิสูจน์เอกลักษณ์หมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยเครื่องอินฟราเรด สเปก

โตรสโครปี (FTIR) ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.1  

ภาพที่ 4.1 แสดง FTIR สเปกตรัมของเม็ดแก้วกลวง (HGM), เม็ดแก้วกลวงที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (HGM/NaOH), APTMS (HGMA), GPTMS (HGMG) และ MPTMS (HGMM) 

เมื่อพิจารณาจะพบต าแหน่งเลขคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเม็ดแก้วกลวงคือ Si-O 

symmetric และ asymmetric stretching ที่ 1081 และ 799 cm-1 ตามล าดับ และ Si-O-Si ที่ 469 

cm-1[24] ในทุกสเปกตรัม แต่จะเห็นว่า HGM ไม่พบต าแหน่งเลขคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ O-H 

stretching โดยหลังจากที่มีการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(HGM/NaOH) แล้วจะพบต าแหน่งเลขคลื่นที่ 3462 cm-1 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ O-H stretching จึง

สามารถยืนยันได้ว่าการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  ช่วยเพ่ิม

ปริมาณของหมู่ไฮดรอกซิลบนพ้ืนผิว ต่อมาพิจารณาเม็ดแก้วกลวงที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้ วย APTMS 

(HGMA) พบต าแหน่งเลขคลื่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของ N-H stretching ที่  3459 cm-1 และ C-H 

stretching ที่ 2952 และ 2886 cm-1 ส่วนเม็ดแก้วกลวงที่ถูกปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย GPTMS (HGMG) 

พบต าแหน่งเลขคลื่นที่ส าคัญเพียง C-H stretching ที่ 2942 และ 2879 cm-1 ดังแสดงในกราฟแทรก

ด้านซ้าย แต่ไม่พบต าแหน่งเลขคลื่นเอกลักษณ์ของ epoxide ที่ประมาณ 1250, 950 และ 750 cm-1 

เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวถูกบดบังด้วยต าแหน่งเลขคลื่นเอกลักษณ์ของเม็ดแก้วกลวง สุดท้ายคือ

สเปกตรัมของเม็ดแก้วกลวงที่ถูกปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย MPTMS (HGMM) พบต าแหน่งเลขคลื่นของ C-H 

stretching ที่ 2943 และ 2878 cm-1 ดังกราฟแทรกด้านซ้าย นอกจากนี้ยังพบ C=O stretching ที่ 
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1733 cm-1 และ C=C stretching ที่ 1692 cm-1 ดังกราฟแทรกด้านขวา จากสเปกตรัมทั้งหมดแสดง

ให้เห็นถึงต าแหน่งเลขคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลน ท าให้ยืนยันได้

ว่าเม็ดแก้วกลวงถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิด 

นอกจากการพิสูจน์เอกลักษณ์หมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีของเม็ดแก้วกลวงด้วยเทคนิค FTIR 

แล้วยังได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดัง

แสดงในภาพที่ 4.2  

     (a)HGM   (b)HGM/NaOH 

         (c)HGMA  (d)HGMG 

           (e)HGMM  

ภาพที่ 4.2 แสดงพ้ืนผิวของ (a) เม็ดแก้วกลวง (HGM), เม็ดแก้วกลวงที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย (b)โซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ (HGM/NaOH), (c) APTMS (HGMA), (d) GPTMS (HGMG) และ (e) MPTMS 

(HGMM) ที่ก าลังขยาย 3,000 เท่า 
 



  47 

จากภาพที่ 4.2(a) แสดงพ้ืนผิวของเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว  (HGM) 

พบว่าเม็ดแก้วกลวงมีสิ่งเจือปนอยู่ที่บริเวณผิวค่อนข้างมาก หลังจากท าการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ภาพที่ 4.2b) พบว่าสิ่งเจือปนที่บริเวณผิวของเม็ดแก้วกลวงมีความ

เรียบมากขึ้น สิ่งเจือปนบริเวณผิวลดน้อยลง และเมื่อพิจารณาภาพที่ 4.2(c-e) พบว่าเมื่อท าการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนแล้วพบชั้นบางๆของสารเชื่อมประสาน

เคลือบอยู่บนพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวง (สังเกตได้จากภาพขยายของ HGMM) ผลการทดสอบที่ได้จาก

เทคนิค FTIR และ SEM มีความสอดคล้องกันยืนยันให้เห็นว่าเม็ดแก้วกลวงถูกปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสาร

เชื่อมประสานไซเลน 

หลังจากที่ได้ท าการเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดแก้วกลวงแล้ว เม็ดแก้วกลวงที่ไม่

ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวได้น าไปหลอมผสมกับพอลิเอไมด์ 11 ตามสัดส่วนที่แสดงไว้ในตาราง

ที่ 3.1 ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่และขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเพ่ือทดสอบสมบัติต่างๆด้วยเครื่องฉีด

พลาสติก 

4.1.2 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของคอมพอสิต 

เมื่อท าการเตรียมคอมพอสิตของพอลิเอไมด์ 11 กับเม็ดแก้วกลวงแล้ว คอมพอสิตที่ได้

ถูกน ามาพิสูจน์เอกลักษณ์หมู่ฟังก์ชั่นเคมีด้วยเทคนิค FTIR เพ่ือติดตามการเกิดปฏิกิริยาและอันตร

กิริยาของหมู่ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนกับหมู่ฟังก์ชั่นที่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 โดย

คาดว่าสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิดจะเกิดปฏิกิริยากับหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 แต่

ถึงอย่างไรก็ตาม นอกจากการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวแล้ว ความเข้ากันได้ที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงที่

ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวกับพอลิเอไมด์ 11 เกิดข้ึนไดจ้ากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลด้วยพันธะไฮโดรเจน 

แสดงดังภาพที่ 4.3 

ภาพที่ 4.4 แสดง FTIR สเปกตรัมของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 โดยต าแหน่งเลขคลื่นที่

เป็นเอกลักษณ์ของพอลิเอไมด์ 11 คือ N-H stretching ที่ 3300 cm-1, C-H asymmetric และ 

symmetric stretching ที่ 2925 cm-1 และ 2853 cm-1 ตามล าดับ, amide I (C=O) stretching ที่ 

1643 cm-1, amide II (C-N stretching และ C=O bending) ที่ 1546 cm-1, C-H bending ที่ 1463 

และ 1365 cm-1 และ C-N stretching ที่ 1277 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khairul Anwar 

A. Halim และคณะ[27] 
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(a)  

(b)  

(c)  

ภาพที่ 4.3 แสดงปฏิกิริยาและอันตรกิริยาที่เกิดข้ึนระหว่างหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 และหมู่

ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด (a) APTMS (b) GPTMS และ (c) MPTMS  

ที่ผิวเม็ดแก้วกลวง 

ภาพที่ 4.4 แสดง FTIR สเปกตรัมของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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FTIR สเปกตรัมของคอมพอสิตทุกสูตรปรากฏต าแหน่งเลขคลื่นเอกลักษณ์ของพอลิเอ

ไมด์ 11 โดยต าแหน่งเลขคลื่นที่เพ่ิมขึ้นมาคือ Si-O symmetric stretching ที่ 1080 cm-1 และ 

Si-O-Si ที่ 469 cm-1 แสดงให้เห็นว่าในคอมพอสิตนั้นมีเม็ดแก้วกลวงเป็นองค์ประกอบ ขณะเดียวกัน

คอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนทั้ง 3 ชนิดมี 

FTIR สเปกตรัมที่คล้ายคลึงกัน และไม่สามารถสังเกตเห็นต าแหน่งเลขคลื่นที่แสดงถึงการเกิดพันธะ  

โควาเลนต์ของหมู่ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนกับหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะปริมาณหมู่ปลายสายโซ่มีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณหมู่ฟังก์ชั่นบนสายโซ่หลัก จึง

ท าให้แม้หมู่ปลายสายโซ่เกิดพันธะกับสารเชื่อมประสานไซเลน การเปลี่ยนแปลงเลขคลื่นมีปริมาณที่

น้อยจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้และถูกบดบังด้วยต าแหน่งเลขคลื่นของหมู่ฟังก์ชั่นของพอลิเอไมด์ 11 

บนสายโซ่หลัก และการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 และหมู่

ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนนั่นไม่สามารถตรวจพบได้จากเทคนิค FTIR 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงใช้เทคนิค SEM มาสนับสนุนการยืนยันถึงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของ

เม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ดังแสดงในภาพที่ 4.5 เป็นภาพที่ได้จากการหักชิ้นงานที่ถูกจุ่มแช่ใน

ไนโตรเจนเหลว เมื่อพิจารณาภาพของชิ้นงานที่ก าลังขยาย 300 เท่าจะพบว่าคอมพอสิต PA11/HGM6 

มีการหลุดออกของเม็ดแก้วกลวงจ านวนมาก เนื่องจากความไม่เข้ากันของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอ

ไมด์ 11 เป็นผลให้การยึดติดที่บริเวณผิวหน้าไม่ดี แต่ในขณะเดียวกันเม็ดแก้วกลวงมีการกระจายตัวที่

ดีและมีการรวมกลุ่มกันเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่าน

การปรับปรุงพ้ืนผิวแล้วจะพบว่าการหลุดออกของเม็ดแก้วกลวงลดลงอย่างเห็นได้ชัด และมีการ

กระจายตัวที่ดี พบการรวมกลุ่มกันของเม็ดแก้วกลวงขึ้นเล็กน้อย  
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ภาพที่ 4.5 แสดงพ้ืนผิวการแตกหักของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11ที่ได้จากการจุ่มแช่ไนโตรเจนเหลว 
ที่ก าลังขยาย 300 และ 3,000 เท่า 

ก าลังขยาย 300 เท่า ก าลังขยาย 3,000 เท่า 
PA11/HGM6 

 

  

PA11/HGM6A3 

  
PA11/HGM6A5 

  
PA11/HGM6G3 
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ก าลังขยาย 300 เท่า ก าลังขยาย 3,000 เท่า 

PA11/HGM6G5 

  
PA11/HGM6M3 

  
PA11/HGM6M5 

  

ภาพที่ 4.5 แสดงพ้ืนผิวการแตกหักของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11ที่ได้จากการจุ่มแช่ไนโตรเจนเหลว 
ที่ก าลังขยาย 300 และ 3,000 เท่า (ต่อ) 
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การยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 สามารถดูได้จากภาพ

ก าลังขยาย 3,000 เท่า เมื่อพิจารณาคอมพอสิต PA11/HGM6 จะพบช่องว่างระหว่างผิวเม็ดแก้วกลวง

และพอลิเอไมด์ 11 ซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดเจนที่ผิวของเม็ดแก้วกลวงที่เกิดการแตก แสดงให้เห็นว่า

เม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 มีการยึดติดกันที่ไม่ดี ส่วนคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่าน

การปรับปรุงพ้ืนผิวจะพบว่าบริเวณผิวหน้ามีการยึดติดกันที่ดีอย่างเห็นได้ชัด โดยพอลิเอไมด์ 11 

เคลือบไปบนผิวเม็ดแก้วกลวงอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงของสารเชื่อมประสานไซเลน 

นอกจากนี้จะพบเศษของเม็ดแก้วกลวงที่แตก เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมและ

กระบวนการขึ้นรูปท าให้เม็ดแก้วกลวงที่มีผนังบางบางส่วนแตกเสียหาย  

ผลการทดสอบจากเทคนิค FTIR และ SEM ดังภาพที่ 4.4 และภาพที่ 4.5 ตามล าดับ ท า

ให้สามารถยืนยันได้ว่าสารเชื่อมประสานไซเลนช่วยปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวง

และพอลิเอไมด์ 11 

4.1.3 ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิต 

เสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิตจะศึกษาด้วยเทคนิค Thermogravimetric 

Analysis (TGA) โดยทดสอบตั้งแต่อุณหภูมิ 50 ถึง 600 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 10 

องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.6 และ 

ตารางที่ 4.1 

ภาพที่ 4.6 แสดงกราฟ TGA thermogram ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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ตารางที่ 4.1 แสดงเสถียรภาพทางความร้อนของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่ได้จาก
เทคนิค TGA 

Sample Ton (°C) Tmax (°C) Tend (°C) Residue (%) 

Neat PA11 442.05 457.95 470.36 0.97 

PA11/HGM6 442.57 465.73 480.20 6.58 

PA11/HGM6A3 443.53 466.25 481.95 6.21 

PA11/HGM6A5 444.69 467.28 482.70 6.28 

PA11/HGM6G3 443.73 466.01 481.68 5.57 

PA11/HGM6G5 443.84 466.18 481.94 5.91 

PA11/HGM6M3 444.48 467.61 483.03 6.31 

PA11/HGM6M5 444.79 468.06 483.37 6.15 

จากผลการทดสอบจะพบว่า neat PA11 และคอมพอสิตทุกสูตรมีการสลายตัวเพียงขั้น

เดียว โดยคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงมีเสถียรภาพทางความร้อนและปริมาณ residue ที่

เหลือสูงกว่า neat PA11 โดยอุณหภูมิที่มีการการสลายตัวสูงสุด (Tmax) ของ neat PA11 คือ 457.95 

องศาเซลเซียส แต่หลังจากเติมเม็ดแก้วกลวงลงไป 6 phr (PA11/HGM6) Tmax เพ่ิมขึ้นเป็น 465.73 

องศาเซลเซียส เสถียรภาพทางความร้อนที่สูงขึ้นของคอมพอสิตนั้นเป็นผลจากการมี interaction ของ

เม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 อีกทั้งการเป็น physical barrier ของเม็ดแก้วกลวง โดยเม็ดแก้ว

กลวงนั้นไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของสายโซ่ (chain mobility) และขัดขวางการแพร่ออกของสาร

ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการสลายตัวของพอลิเอไมด์ 11[18, 28] นอกจากนี้เม็ดแก้วกลวงยังมีค่า

สัมประสิทธิ์การน าความร้อนที่ต่ าจากการที่ภายในเม็ดแก้วกลวงบรรจุแก๊สเฉื่อย เมื่อเติมลงไปในคอม

พอสิตแล้วจึงท าให้คอมพอสิตโดยรวมมีการน าความร้อนที่ต่ าลง ความร้อนจึงแพร่เข้าไปในชิ้นงานได้

ช้าลง เป็นผลให้สามารถช่วยหน่วงการสลายตัวของคอมพอสิตได้[19, 29]  

เมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานพบว่าเสถียรภาพทาง

ความร้อนของคอมพอสิตแต่ละสูตรนั้นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่หากเปรียบเทียบ

ระหว่างผลของการไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว พบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพื้นผิวมีเสถียรภาพทางความร้อนที่สูงกว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงอาจท าให้การเชื่อมติดระหว่างเม็ดแก้ว

กลวงและพอลิเอไมด์ 11 นั้นดีขึ้น (พิจารณาเปรียบเทียบจากภาพเม็ดแก้วกลวงที่แตกออกในภาพที่ 
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4.5) ความร้อนที่ถ่ายโอนจากพอลิเอไมด์ 11 มายังเม็ดแก้วกลวงจึงถ่ายโอนได้ดีขึ้น แต่การถ่ายโอน

ผ่านเม็ดแก้วกลวงนั้นต่ าเนื่องจากเม็ดแก้วกลวงมีสัมประสิทธิ์การน าค่าความร้อนที่ต่ า จึงส่งผลให้การ

น าความร้อนโดยรวมของคอมพอสิตลดลง 

4.1.4 ศึกษาสมบัติทางความร้อนของคอมพอสิต 

สมบัติทางความร้อนของคอมพอสิตจะศึกษาด้วยเทคนิค Differential scanning 

calorimetry (DSC) โดยทดสอบตั้งแต่อุณหภูมิ 20 ถึง 240 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน

และอัตราการเย็นตัวอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ในการให้ความร้อน

ครั้งแรกท าเพ่ือก าจัดประวัติทางความร้อนที่เกิดจากขั้นตอนการผสมและขึ้นรูป DSC thermogram 

ของขั้นตอนการเย็นตัวและการให้ความร้อนครั้งที่สองแสดงดังภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8 ตามล าดับ 

อุณหภูมิการเกิดผลึก (Tc) อุณหภูมิการหลอมผลึก (Tm) และร้อยละความเป็นผลึก (Xc) แสดงดัง

ตารางที่ 4.2  

จากภาพที่ 4.8 ซึ่งเป็น DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่สอง พบพีค Tm 

อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 185 องศาเซลเซียส โดยพอลิเอไมด์ 11 มีโครงสร้างผลึก 2 แบบ[30-33] 

เนื่องจากที่บริเวณต าแหน่ง Tm จะพบไหล่พีคเกิดขึ้น โดยไหล่พีคจะเป็นการหลอมผลึกแบบ -form 

ที่ได้จากการเย็นตัวหลังจากหลอมและเป็นผลึกที่ไม่มีความเสถียร ส่วนที่พีคหลักของ Tm เป็นผลึก

แบบ -form ได้จากกระบวนการ melting-recrystallization และเป็นผลึกท่ีมีความเสถียร[30-33] 

นอกจากนี้ยังพบว่าเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะเหนี่ยวน าให้พอลิเอไมด์ 11 มีโครงสร้าง

ผลึกแบบ -form เพ่ิมข้ึนสังเกตได้จากพ้ืนที่ใต้พีค Tm ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paulina Latko 

และคณะ[34] ที่มีการเติม multi-walled carbon nanotubes ลงในพอลิเอไมด์ 11 แล้วท าให้พอลิ

เอไมด์ 11 มีโครงสร้างผลึกแบบ -form เพ่ิมข้ึน 

เมื่อพิจารณาผลของการเติมเม็ดแก้วกลวงต่ออุณหภูมิ Tc และร้อยละความเป็นผลึก (Xc) 

จะพบว่าเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวท าหน้าที่เป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) สังเกต

ได้จากอุณหภูมิ Tc มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งร้อยละความเป็นผลึกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลจากสาร

เชื่อมประสานไซเลนช่วยปรับปรุงความเข้ากันและการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอ

ไมด์ 11 เหนี่ยวน าให้สายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 ก่อผลึกที่ผิวของเม็ดแก้วกลวง ปริมาณผลึกจึงเพ่ิมข้ึน 

จากผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC พบว่าชนิดและปริมาณสารเชื่อมประสาน 

ไซเลนที่ใช้ให้ผลที่แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงสมบัติทางความร้อนของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่ได้จาก
เทคนิค DSC 

Sample Tc (°C) Tm (°C) Xc (%) 

 Neat PA11 160.30 185.58 13.81 

 PA11/HGM6 160.78 184.64 14.54 

 PA11/HGM6A3 164.58 187.99 17.52 

 PA11/HGM6A5 164.26 188.19 18.84 

 PA11/HGM6G3 164.22 188.03 16.10 

 PA11/HGM6G5 164.43 188.03 17.55 

 PA11/HGM6M3 164.26 188.48 17.30 

 PA11/HGM6M5 164.11 188.14 19.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 แสดง DSC thermogram ในขั้นตอนการเย็นตัวของ neat PA11 และ 

คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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ภาพที่ 4.8 แสดง DSC thermogram ในขั้นตอนให้ความร้อนครั้งที่สองของ neat PA11 และ 

คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 

4.1.5 ศึกษาสมบัติเชิงกลแบบพลวัต 

สมบัติ เชิ งกลแบบพลวัตของคอมพอสิตได้ท าการศึกษาด้วยเครื่อง Dynamic 

Mechanical Analyzer (DMA) โหมด 3-point bending โดยกวาดอุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 150 องศา

เซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 3 องศาเซลเซียสต่อนาที ที่ความถ่ี 1 เฮิร์ตซ์ 

ภาพที่ 4.9 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Storage modulus (E’) กับอุณหภูมิ

ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์11 โดยค่า E’ เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นอิลาสติก 

(ความสามารถในการกักเก็บพลังงานเมื่อได้รับแรง แล้วคืนพลังงานกลับออกไปอย่างสมบูรณ์เมื่อน า

แรงออก) หรือความแข็งเกร็ง (stiffness) ของวัสดุ หากพิจารณาในช่วงอุณหภูมิ -50 ถึง 40 องศา

เซลเซียส พบว่าคอมพอสิตทุกสูตรมีค่า E’ สูงกว่า neat PA11 แสดงให้เห็นว่าการเติมเม็ดแก้วกลวง

ลงไปช่วยเพ่ิมความแข็งเกร็งให้กับคอมพอสิต เนื่องจากเม็ดแก้วกลวงที่เติมลงไปนั้นไปแทรกกระจาย

ในเมทริกซ์  ลด free volume และขัดขวางการเลื่อนไหลแยกออกจากกันของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 

ท าให้คอมพอสิตสามารถเก็บสะสมพลังงานไว้ได้มากข้ึน  ค่า E’ จึงมีค่าที่มากกว่า neat PA 11 นั่นเอง

[18] เมื่อพิจารณาผลของสารเชื่อมประสานไซเลนพบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีค่า E’ ที่สูงกว่า neat PA11 และ PA11/HGM6 แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการ

ยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 จากนั้นเมื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นค่า E’ ของ neat 

PA11 และคอมพอสิตทุกสูตรจะลดลงอย่างมากที่ช่วงอุณหภูมิประมาณ 50-80 องศาเซลเซียส 
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เนื่องจากการเพ่ิมอุณหภูมิเหมือนเป็นการให้พลังงานกับสายโซ่ส่วนอสัณฐานของพอลิเอไมด์ 11 เพ่ือ

ใช้ในการสั่นและเคลื่อนไหว จนถึงช่วงอุณหภูมิหนึ่งที่สายโซ่มีพลังงานมากพอที่จะสั่นและเคลื่อนไหว

อย่างสมบูรณ์ free volume ในระบบจึงเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ความแข็งแกร่งของวัสดุจึงลดลง ซึ่ง

ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวสอดคล้องกับค่า Tg ที่ได้จากพีค tan 

เนื่องจากในการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC ไม่สามารถสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ Tg ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ได้อย่างชัดเจนในขั้นตอน

การให้ความร้อนครั้งที่สอง จึงท าการศึกษาด้วยเทคนิค DMA เพ่ือเป็นการยืนยันถึงการเกิดอันตร

กิริยาของสารเชื่อมประสานไซเลนบนพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงกับพอลิเอไมด์ 11 โดยค่า Tg จะสังเกตได้

จากอุณหภูมิที่จุดพีคของกราฟ tan แสดงดังภาพที่ 4.10 และตารางที่ 4.3 ค่า Tg ของคอมพอสิตที่

เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีค่ามากกว่า neat PA11 และ PA11/HGM6 แสดงถึงการ

เชื่อมติดกันที่ดีระหว่างเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 โดยการเชื่อมติดกันที่ดีดังกล่าวจะขัดขวาง

การสั่นไหวของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 ค่า Tg จึงมีค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ K.C. Yung และ

คณะ[19] ที่ปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด 3-glycidoxypropyltri 

methoxysilane ที่เตมิลงในอีพอกซีคอมพอสิตแล้วท าให้ Tg ของคอมพอสิตมีค่าสูงขึ้น  

เมื่อพิจารณาผลของชนิดสารเชื่อมประสานไซเลนต่อค่า E’ และพีค tan นั้นมีความ

แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS และ GPTMS จะช่วยปรับปรุง

สมบัติเชิงกลแบบพลวัตของคอมพอสิตได้ดีกว่าชนิด APTMS 
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ภาพที่ 4.9 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Storage modulus (E’) กับอุณหภูมิของ  

neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์11 

ภาพที่ 4.10 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า tan กับอุณหภูมิของ neat PA11 และ 
คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพีค tan ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์11 

Sample Peak tan (°C) 

 Neat PA11 69.5 

 PA11/HGM6 70.0 

 PA11/HGM6A5 70.9 
 PA11/HGM6G5 73.1 

 PA11/HGM6M5 72.1 
 

4.1.6 ศึกษาสมบัติการไหลของคอมพอสิต 

การศึกษาสมบัติการไหลของคอมพอสิตจะท าการศึกษาด้วยเครื่อง Rotational 

rheometer ด้วยแผ่นคู่ขนาน ทดสอบท่ีอุณหภูมิคงที่ที่ 250 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิในการขึ้น

รูปชิ้นงาน โดยปรับเปลี่ยนความถี่เชิงมุม (Angular frequency,) ตั้งแต่ 0.1 ถึง 100 เรเดียนต่อ

วินาที ความหนืดเชิงซ้อน (complex viscosity,*) ที่ได้แสดงดังภาพที่ 4.11 

ภาพที่ 4.11  แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนืดเชิงซ้อน (*) และค่าความถี่เชิงมุม () 
ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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จากภาพที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า neat PA11 และ PA11/HGM6 มีพฤติกรรมการไหล 

Non newtonian fluid แบบ Shear thinning (ความหนืดเชิงซ้อนมีค่าลดลงเมื่อเพ่ิมความถี่เชิงมุม

ในการทดสอบ) โดย neat PA11 จะมีค่าความหนืดเชิงซ้อนน้อยกว่า PA11/HGM6 ตลอดช่วงความถี่

ที่ทดสอบ เนื่องจากในขณะที่ท าการทดสอบพอลิเอไมด์ 11 มีสถานะหลอมเหลวแต่เม็ดแก้วกลวง

ยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่จึงขัดขวางการเลื่อนผ่านกันหรือการไหลของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 เป็น

ผลให้สายโซ่พอลิเอไมด์มีการผ่อนคลายแรง (relaxation) ได้ยากขึ้น ความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอ

สิตจึงสูงกว่า ในทางกลับกันคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวในช่วงแรก 

(<7 rad/s) จะแสดงพฤติกรรมการไหลแบบ Newtonian (ความหนืดเชิงซ้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แม้เพ่ิมความถี่เชิงมุมในการทดสอบ) จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning หาก

เปรียบเทียบกับ PA11/HGM6 แล้วพบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมี

ค่าความหนืดเชิงซ้อนที่ต่ ากว่า แสดงให้เห็นว่าสารเชื่อมประสานไซเลนช่วยในการเลื่อนผ่านกันของ

สายโซ่พอลิเอไมด์[35] สอดคล้องกับงานวิจัยของ A Ares และคณะ[36] ที่ท าการปรับปรุงพ้ืนผิวของ 

alumina whiskers ด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด Vinyltrimethoxysilane ที่เสริมแรงในพอลิเอ

ทิลีนความหนาแน่นสูง แล้วพบว่าคอมพอสิตที่เติม alumina whiskers ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวแล้ว

จะมีค่าความหนืดต่ ากว่าคอมพอสิตที่เติม alumina whiskers ที่ไมผ่่านการปรับปรุงพื้นผิว นอกจากนี้

งานวิจัยที่มีการปรับปรุงพ้ืนผิวสารตัวเติมก่อนน าไปเติมในพอลิเมอร์คอมพอสิตอ่ืนๆ[37, 38] ได้

รายงานผลการทดลองไว้ในท านองเช่นเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.12 ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนืด

เชิงซ้อนและความถี่ เชิงมุมของคอมพอสิตที่ เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว เมื่อ

เปรียบเทียบชนิดของสารเชื่อมประสานไซเลนพบว่า เม็ดแก้วกลวงที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย MPTMS จะ

มีค่าความหนืดเชิงซ้อนที่สูงกว่า APTMS และ GPTMS ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า MPTMS ช่วย

ปรับปรุงให้เม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ให้มีการยึดติดกันที่ดี เพราะถ้าหากการยึดติดกันระหว่าง

เม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 แข็งแรงจะส่งผลให้สายโซ่ของพอลิเอไมด์ 11 มีการเคลื่อนไหวหรือ

จัดเรียงตัวไปตามแนวแรงยากขึ้น ความหนืดของคอมพอสิตจึงสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการทดสอบที่ได้

จากเทคนิค SEM และ DMA และเมื่อเปรียบเทียบผลของปริมาณสารเชื่อมประสานไซเลนพบว่าคอม

พอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ใช้ปริมาณสารเชื่อมประสานไซเลน 5%wt จะมีความหนืดที่สูงกว่าที่

ปริมาณ 3%wt เพียงเล็กน้อย คาดว่าน่าจะเป็นผลของการยึดติดกันที่มากกว่าจึงท าให้ความหนืด

เพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 4.12 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนืดเชิงซ้อน (*) และค่าความถี่เชิงมุม () 
ของและคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 

4.1.7 ศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมพอสิต 

เพ่ือศึกษาผลของการเติมเม็ดแก้วกลวงและผลของการปรับปรุงพ้ืนผิวต่อสมบัติเชิงกล

ของคอมพอสิตจึงได้ท าการทดสอบการดึงยืด (Tensile testing) และความสามารถในการรับแรง

กระแทก (Impact testing) 

4.1.7.1 ศึกษาสมบัติการดึงยืด 

การศึกษาสมบัติการดึงยืดของคอมพอสิตท าการทดสอบด้วยเครื่อง Universal 

testing machine ตามมาตรฐาน ASTM D638 อัตราเร็วในการดึง 50 มิลลิเมตรต่อนาที และใช้ 

load cell 5 กิโลนิวตัน ในการทดสอบ 

จากภาพที่ 4.13 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 พบว่า neat PA11 มีพฤติกรรมการแตกหักแบบ

เหนียว (ductile) โดยพบจุดคราก (yield) และมีการเกิดคอคอด (necking) เกิดข้ึน เมื่อมีการเติมเม็ด

แก้วกลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวลงไปพฤติกรรมการแตกหักยังคงเป็นเช่นเดิม แต่มีการ

ยืดตัวที่ลดลง โดยค่า Young’s modulus, Tensile strength at yield และ Elongation at break 

สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.14 ภาพที่ 4.15 และภาพที่ 4.16 ตามล าดับ 

 



  62 

ภาพที่ 4.13 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของ neat PA11 และ 
คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14 แสดงค่า Young’s modulus ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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ภาพที่ 4.15 แสดงค่า Tensile strength at yield ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 

ภาพที่ 4.16 แสดงค่า Elongation at break ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 
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จากภาพที่ 4.14 - ภาพที่ 4.16 พบว่าค่า Young’s modulus และ Tensile 

strength at yield ของคอมพอสิตทุกสูตรมีค่ามากกว่า neat PA11 ส่วนค่า Elongation at break 

นั้นคอมพอสิตมีค่าต่ ากว่า โดยการที่ค่า Young’s modulus (ค่าที่บ่งบอกถึงความต้านทานการ

เปลี่ยนแปลงรูปของวัสดุ) และ Tensile strength at yield มีค่าเพ่ิมขึ้นนั้นคาดว่าเป็นผลมาจากเม็ด

แก้วกลวงที่เติมลงไปนั้นมีความแข็งเกร็ง (stiffness) ที่มากกว่า neat PA11 เมื่อชิ้นงานได้รับแรงดึง

เม็ดแก้วกลวงที่กระจายตัวอยู่ในคอมพอสิตไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 และช่วย

รับแรงดึงที่ถูกถ่ายโอนมาจากพอลิเอไมด์ 11 เป็นผลให้คอมพอสิตต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปและ

รับแรงดึงยืดได้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนค่า Elongation at break ที่ลดลงอาจเป็นผลจากการที่เม็ดแก้ว

กลวงไปขัดขวางการเคลื่อนไหวและการเลื่อนผ่านกัน (slippage) ของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 จึงท าให้

คอมพอสิตมีค่า Elongation at break ที่ต่ าลง 

 เมื่อเปรียบเทียบผลของการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงพบว่าคอมพอสิตที่เติม

เม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวนั้นมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าทั้งนี้เป็นผลจากการปรับปรุงการยึด

ติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน ภาพที่ 4.17 เป็น

ภาพที่ได้จากพ้ืนผิวการแตกหักของชิ้นงานหลังจากทดสอบการดึงยืด เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.17(a) จะ

พบว่าเม็ดแก้วกลวงไม่มีการยึดติดที่ผิวหน้ากับพอลิเอไมด์ 11 ต่อมาเม่ือพิจารณาภาพที่ 4.17(b-d)พบ

เศษเม็ดแก้วกลวงที่แตกเนื่องจากเม็ดแก้วกลวงมีผนังที่บางเม็ดแก้วกลวงบางส่วนจึงเกิดการแตก

เสียหายในขณะท าการขึ้นรูป นอกจากนี้ยังพบว่าที่ผิวของเม็ดแก้วกลวงมีการยึดติดกับพอลิเอไมด์ 11 

ที่ดีข้ึน ดังนั้นเมื่อชิ้นงานได้รับแรงดึง แรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านจากพอลิเอไมด์ 11 ไปยังเม็ดแก้วกลวง

เพ่ือดูดซับแรงเอาไว้ เป็นผลให้คอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวมีสมบัติเชิงกลที่

ดีกว่า 
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ภาพที่ 4.17 แสดงภาพพ้ืนผิวการแตกหักของชิ้นงานหลังจากการทดสอบการดึงยืดของ  
(a) PA11/HGM6, (b) PA11/HGM6A3, (c) PA11/HGM6G3 และ (d) PA11/HGM6M3  

ที่ก าลังขยาย 1500 เท่า 
เมื่อพิจารณาผลของชนิดสารเชื่อมประสานไซเลนต่อสมบัติเชิงกล พบว่าค่า 

Young’s modulus ของคอมพอสิตแต่ละสูตรมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ ส่วนค่า Tensile 

strength at yield และ Elongation at beak พบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ปรับปรุงพ้ืนผิว

ด้วย MPTMS จะมีค่าที่มากกว่าชนิด APTMS และ GPTMS ตามล าดับ สอดคล้องกับภาพที่ 4.17 ที่ 

PA11/HGMM3 มีการยึดติดกันของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ที่ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อชิ้นงานได้รับ

แรง คอมพอสิต PA11/HGMM จึงสามารถทนต่อการดึงยืดและยืดตัวออกได้มากกว่า เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของ Donghwan Cho และคณะ[39] ที่ได้ศึกษาสมบัติของคอมพอสิตระหว่างเส้นใยแก้วและ

พอลิเอไมด์ 6 โดยเส้นใยแก้วจะถูกปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนที่แตกต่างกัน 4 ชนิด

คือ N-2-Aminoethyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 

3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPTMS) แ ล ะ  3-Glycidoxylpropyltrimethoxy 

silane (GPTMS) จากผลการทดสอบพบว่าคอมพอสิตที่เส้นใยแก้วผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย 3 -

Chloropropyltrimethoxysilane มีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดรองลงมาคือ MPTMS, N-2-Aminoethyl-

3-aminopropyl-trimethoxysilane และ GPTMS ตามล าดับ โดยสมบัติของคอมพอสิตที่แตกต่าง

     (a) PA11/HGM6    (b) PA11/HGM6A3  

         (c) PA11/HGM6G3   (d) PA11/HGMM3  



  66 

กันเป็นผลจากความว่องไวของหมู่ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนและหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิเอ

ไมด์ 11 นอกจากนี้เมื่อเพ่ิมปริมาณสารเชื่อมประสานจะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของคอมพอสิต

เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 

4.1.7.2 ศึกษาสมบัติในการรับแรงกระแทก 

ท าการทดสอบการรับแรงกระแทก ( Impact tester) ตามมาตรฐาน ASTM 

D256 แบบ Notched Izod Impact โดย Pendulum ที่ใช้ทดสอบหนัก 1 จูล  

ภาพที่ 4.18 แสดงค่า Impact strength ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 

 ผลการทดสอบการรับแรงกระแทกแสดงดังภาพที่ 4.18 เมื่อพิจารณาจะพบว่า

คอมพอสิตทุกสูตรมีค่า Impact strength ที่ต่ ากว่า neat PA11 แสดงให้เห็นว่าเม็ดแก้วกลวงท าให้

คอมพอสิตมีความเปราะมากขึ้นและไม่ได้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับแรงกระแทกให้กับคอม

พอสิต เนื่องจากเม็ดแก้วกลวงที่ภายในบรรจุแก๊สเฉื่อยมีผนังที่บาง เมื่อได้รับการโอนถ่ายแรงกระแทก

จากพอลิเอไมด์ 11 แล้วท าให้ผนังเม็ดแก้วกลวงเกิดการแตกเสียหาย ความสามารถในการช่วยดูดซับ

แรงกระแทกจึงต่ า เป็นผลให้คอมพอสิตมีความสามารถในการรับแรงกระแทกท่ีต่ าลง 
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 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยวิธี 

Tukey ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงดังภาพที่ 4.18 (ตัวอักษรเหมือนกันหมายถึงมีความ

แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ และตัวอักษรต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ) พบว่าเมื่อ

เติมเม็ดแก้วกลวงปริมาณ 6 phr จะท าให้คอมพอสิตมีค่า Impact strength แตกต่างไปจาก neat 

PA11 อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อม

ประสานชนิด APTMS และ GPTMS ที่ปริมาณ 3%wt (PA11/HGM6A3 และ PA11/HGM6G3 

ตามล าดับ) ไม่ท าให้ค่า Impact strength มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับ PA11/HGM6 

ยกเว้นคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วย MPTMS ที่ปริมาณ 3%wt 

(PA11/HGM6M3) ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ และคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานทั้ง 3 ชนิดที่ปริมาณ 5%wt ไม่ท าให้เกิดความแตกต่างของค่า 

Impact strength อย่างมีนัยส าคัญ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงยืนยันได้ว่าการใช้สารเชื่อม

ประสานไซเลนชนิด MPTMS ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Impact strength มากกว่าสารเชื่อม

ประสานไซเลนชนิด APTMS และ GPTMS  

 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมบัติต่างๆของคอมพอสิตที่ได้ในตอนที่ 1 โดย

พิจารณาจากผลการทดสอบจากเทคนิค SEM สมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลพลวัตแสดงให้เห็นว่า 

MPTMS ช่วยปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ได้ดีที่สุด ประกอบ

กับผลการทดสอบสมบัติการดึงยืด (ค่า Tensile strength at yield และ Elongation at beak) และ

สมบัติในการรับแรงกระแทก (Impact strength) ของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพื้นผิวด้วย MPTMS มีค่าที่สูงที่สุด จึงท าให้ผู้วิจัยเลือกสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS 

มาใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวเม็ดแก้วกลวงที่จะใช้ในตอนที่ 2 
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4.2 ศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงท่ีผ่านการปรับปรุงพื้นผิวต่อสมบัติต่างๆของคอมพอสิต

พอลิเอไมด์ 11 

หลังจากท าการพิจารณาสมบัติเชิงกลและสมบัติอ่ืนๆของคอมพอสิตในตอนที่ 1 แล้วพบว่าสาร

เชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS ช่วยปรับปรุงสมบัติต่างๆของคอมพอสิตได้ดีที่สุด จึงเลือกสาร

เชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS มาใช้ปรับปรุงการยึดติดที่ผิวหน้าของคอมพอสิตในตอนที่ 2 โดย

ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาผลของปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงต่อสมบัติต่างๆของคอมพอสิต ท าการ

ปรับเปลี่ยนปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงเป็น 3 ระดับคือ 3, 6 และ 10 phr สัดส่วนในการผสมแสดง

ไว้ดังตารางที่ 3.2 

4.2.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของคอมพอสิต 

ท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของคอมพอสิตด้วยเทคนิค SEM ชิ้นงานที่น ามา

ทดสอบได้จากการหักหลังจากจุ่มแช่ในไนโตรเจนเหลว ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.19 โดยพบว่า 

PA11/HGM3 (ภาพที่ 4.19a) มีการกระจายตัวของเม็ดแก้วกลวงที่ดี ไม่พบการรวมกลุ่มกัน ส่วน 

PA11/HGM6 (ภาพที่ 4.19c) และ PA11/HGM10 (ภาพที่ 4.19e) จะพบเม็ดแก้วกลวงบางส่วนมีการ

รวมกลุ่มกันแต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วเม็ดแก้วกลวงยังมีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดี ซึ่งการรวมกลุ่ม

ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงลงในคอมพอสิตปริมาณที่มากขึ้น ระยะห่างระหว่างเม็ด

แก้วกลวงในคอมพอสิตจะลดลง เป็นผลให้เม็ดแก้วกลวงมีโอกาสในการรวมกลุ่มกันมากข้ึน นอกจากนี้

ยังพบว่าคอมพอสิตทั้ง 3 สูตรดังกล่าวมีการหลุดออกของเม็ดแก้วกลวงอย่างมาก โดย PA11/HGM10 

มีการหลุดออกของเม็ดแก้วกลวงมากที่สุดรองลงมาคือ PA11/HGM6 และ PA11/HGM3 ตามล าดับ 

จากนั้นเมื่อพิจารณาคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว (ภาพที่ 4.19b, d และ f) 

พบว่าการหลุดออกของเม็ดแก้วกลวงลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าสารเชื่อมประสานไซเลน

ช่วยปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 
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ภาพที่ 4.19 แสดงภาพพ้ืนผิวการแตกหักของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่ได้จากการจุ่มแช่ใน
ไนโตรเจนเหลวที่ก าลังขยาย 300 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

(a)PA11/HGM3 (b) PA11/HGM3M5 

(c)PA11/HGM6  (d) PA11/HGM6M5 

 (e)PA11/HGM10 (f)PA11/HGM10M5 
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4.2.2 ศึกษาสมบัติการไหลของคอมพอสิต 

เพ่ือศึกษาผลของปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงต่อสมบัติการไหลของคอมพอสิต จึง

ท าการศึกษาด้วยเครื่อง Rotational rheometer ด้วยแผ่นคู่ขนาน ทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ที่ 250 

องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิในการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยปรับเปลี่ยนความถี่เชิงมุม ( Angular 

frequency,) ตั้งแต่ 0.1 ถึง 100 เรเดียนต่อวินาที ความหนืดเชิงซ้อน (complex viscosity,*) 

ที่ได้แสดงดังภาพที่ 4.20 

(a) (b) 

(c) (d) 

ภาพที่ 4.20 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนืดเชิงซ้อน (*) และค่าความถี่เชิงมุม () 
ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณต่างๆ 

พิจารณาภาพที่ 4.20(a) แสดงค่าความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่

ไม่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวที่ปริมาณ 3, 6 และ 10 phr พบว่าค่าความหนืดเชิงซ้อนเพิ่มขึ้นตามปริมาณ

เม็ดแก้วกลวง เนื่องจากในขณะที่ท าการทดสอบพอลิเอไมด์ 11 มีสถานะหลอมเหลวแต่เม็ดแก้วกลวง

ยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่จึงขัดขวางการไหลของพอลิเอไมด์ 11 เป็นผลให้สายโซ่พอลิเอไมด์มีการ
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ผ่อนคลายแรง (relaxation) ได้ยากขึ้น และเมื่อมีการเพ่ิมปริมาณเม็ดแก้วกลวงก็จะยิ่งเพ่ิมการ

ขัดขวางการไหลของพอลิเอไมด์ 11 ท าให้ความหนืดเชิงซ้อนมีค่าเพ่ิมขึ้น[18] แต่ถึงอย่างไรคอมพอสิต

ทั้ง 3 สูตรยังคงมีพฤติกรรมการไหลแบบ shear thinning เช่นเดิม  

ต่อมาพิจาณาภาพที่ 4.20 (b) ซึ่งแสดงค่าความหนืดเชิงซ้อนของของคอมพอสิตที่เติม

เม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน 3%wt พบว่าคอมพอสิตยังคง

แสดงพฤติกรรมการไหลเช่นเดิม และหากเปรียบเทียบกับคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิว พบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีความหนืดที่ต่ ากว่า

ในทุกๆปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง ทั้งนี้เนื่องจากผลของการช่วยในการเลื่อนผ่านกันของสายโซ่พอ

ลิเอไมด์ 11 ของสารเชื่อมประสานไซเลนดังที่กล่าวไว้ในการทดสอบสมบัติการไหลของคอมพอสิตใน

ตอนที่ 1 และเมื่อปริมาณของเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมขึ้น ความหนืดเชิงซ้อนก็มีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง

คอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลน 5%wt (ภาพที่ 

4.20c) ก็ให้ผลการทดสอบเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาภาพที่ 4.20(d) เปรียบเทียบผลของสาร

เชื่อมประสานไซเลนต่อความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวง 3 phr พบว่าคอมพอสิต

ที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีความหนืดเชิงซ้อนที่ต่ ากว่า และเม่ือใช้ปริมาณสารเชื่อม

ประสานไซเลนในการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมขึ้น ค่าความหนืดเชิงซ้อนมีค่าเพ่ิมขึ้นเพียง

เล็กน้อย เนื่องจากเมื่อใช้ปริมาณสารเชื่อมประสานไซเลนเพ่ิมขึ้นจะยิ่งช่วยปรับปรุงการยึดติดที่

ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 เมื่อมีการยึดติดที่ผิวหน้าต่อกันที่ดี สายโซ่พอลิเอไมด์ 11 

ก็จะถูกจ ากัดความสามารถในการเคลื่อนไหว หรือถูกขัดขวางการไหลไปตามทิศทางการให้แรง เป็น

ผลให้ค่าความหนืดเชิงซ้อนมีค่าเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

4.2.3 ศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมพอสิต 

เพ่ือศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงต่อสมบัติเชิงกลของคอมพอสิต จึงได้ท าการ

ทดสอบสมบัติการดึงยืด (Tensile testing) และความสามารถในการรับแรงกระแทก ( Impact 

testing) 

4.2.3.1 ศึกษาสมบัติการดึงยืด 

การศึกษาสมบัติการดึงยืดของคอมพอสิตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ปริมาณ

ต่างๆ ด้วยเครื่อง Universal testing machine ตามมาตรฐาน ASTM D638 อัตราเร็วในการดึง 50 

มิลลิเมตรต่อนาที และใช้ load cell 5 กิโลนิวตัน ในการทดสอบ  
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ภาพที่ 4.21 แสดงค่า Young’s modulus ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวงใน

ปริมาณต่างๆ 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงค่า Tensile strength at yield ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวง

ในปริมาณต่างๆ 
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ภาพที่ 4.23 แสดงค่า Elongation at break ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวงใน
ปริมาณต่างๆ 

ภาพที่ 4.21 แสดงค่า Young’s modulus ของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่

ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่ปริมาณต่างๆ เมื่อพิจารณาผลของปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง

พบว่าค่า Young’s modulus มีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง คาดว่าเป็นผลมาจาก

เม็ดแก้วกลวงที่เติมลงไปนั้นมีความแข็งเกร็ง (stiffness) มากกว่าพอลิเอไมด์ 11 เมื่อชิ้นงานได้รับแรง

ดึงเม็ดแก้วกลวงที่กระจายตัวอยู่ในคอมพอสิตจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 

เป็นผลให้คอมพอสิตต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปได้มากขึ้น ดังนั้นหากเติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณท่ี

มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความแข็งเกร็งให้กับคอมพอสิต แต่การเพิ่มขึ้นของค่า Young’s modulus นั้น

จะเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากเมื่อเพ่ิมปริมาณเม็ดแก้วกลวงจาก 3 เป็น 6 phr และเพ่ิมข้ึนอีกเพียงเล็กน้อย

เมื่อเตมิเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมเป็น 10 phr คาดว่าเป็นผลจากการรวมกลุ่มกันของเม็ดแก้วกลวงในคอมพอ

สิต (ดังภาพที่ 4.19e) ท าให้ประสิทธิภาพในการเสริมแรงลดลง 

เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.22 ซึ่งแสดงค่า Tensile strength at yield ของคอมพอ

สิตพบว่าค่า Tensile strength at yield จะเพ่ิมขึ้นเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจาก 3 

เป็น 6 phr เนื่องจากในขณะที่ชิ้นงานได้รับแรงดึงยืดนั้น เม็ดแก้วกลวงที่กระจายตัวอยู่ในคอมพอสิต

จะรับแรงที่ถูกโอนถ่ายมาจากพอลิเอไมด์ 11 ดังนั้นเมื่อมีปริมาณเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมขึ้นก็จะยิ่งท าให้

คอมพอสิตมีความสามารถในการรับแรงดึงยืดมากขึ้นนั่นเอง ในทางกลับกันเมื่อเพ่ิมปริมาณเม็ดแก้ว

กลวงเป็น 10 phr พบว่าค่า Tensile strength at yield มีค่าลดลง คาดว่าเป็นผลจากการรวมกลุ่ม
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กันของเม็ดแก้วกลวง (ดังภาพที่ 4.19e) จึงท าให้ประสิทธิภาพในการเสริมแรงลดลงแม้จะเติมใน

ปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน 

ภาพที่ 4.23 ซึ่งแสดงค่า Elongation at break ของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้ว

กลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่ปริมาณต่างๆ พบว่ามีค่าลดลงเมื่อปริมาณเม็ดแก้วกลวง

เพ่ิมขึ้น คาดว่าเป็นผลจากการที่เม็ดแก้วกลวงไปขัดขวางการเคลื่อนไหวและการเลื่อนผ่านกัน 

(slippage) ของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 ดังนั้นเมื่อปริมาณเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้คอมพอสิต

มีค่า Elongation at break ที่ต่ าลงตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiwei Li และคณะ[18] ที่

ได้ท าการศึกษาสมบัติต่างๆของคอมพอสิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่มีการเติมเม็ดแก้วกลวงปริมาณต่างๆ

คือ 5, 10, 15 และ 20%wt พบว่าเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงเพ่ิมข้ึนจะท าให้ค่า Flexural modulus มีค่า

เพ่ิมขึ้น แต่ค่า Tensile strength มีค่าลดลง และเมื่อพิจารณาผลของปริมาณสารเชื่อมประสานไซ

เลน พบว่าการเพ่ิมปริมาณสารเชื่อมประสานไซเลนจะท าให้คอมพอสิตมีสมบัติเชิงกลที่เพ่ิมขึ้น จาก

การช่วยปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 

หากพิจารณาผลของสารเชื่อมประสานไซเลน พบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้ว

กลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวนั้นมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าในทุกปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง ทั้งนี้เป็น

ผลจากการปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้าของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ด้วยสารเชื่อม

ประสานไซเลน สามารถยืนยันได้จากภาพที่ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้ว

กลวงที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวพบว่า คอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวมีการยึดติดที่ผิวหน้ากับพอลิเอไมด์ 11 ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คอมพอสิตมี

สมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น 
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ภาพที่ 4.24 แสดงภาพพ้ืนผิวการแตกหักของชิ้นงานหลังจากการทดสอบการดึงยืดของ  
(a) PA11/HGM3, (b) PA11/HGM3M3, (c) PA11/HGM6, (d) PA11/HGM6M3, (e) 

PA11HGM10 และ (f) PA11HGM10M3 ที่ก าลังขยาย 1500 เท่า 
 

 

 

 

 

 

 

(a)PA11HGM3
   

 (b)PA11HGM3M3 

 (c)PA11HGM6   (d)PA11HGM6M3 

 (e)PA11HGM10   (f)PA11HGM10M3 
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4.2.3.2 ศึกษาสมบัติการรับแรงกระแทก 

ท าการทดสอบการรับแรงกระแทก (Impact tester) ตามมาตรฐาน ASTM 
D256 แบบ Notched Izod Impact โดย Pendulum ที่ใช้ทดสอบหนัก 1 จูล 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.25 แสดงค่า Impact strength ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวง 

ในปริมาณต่างๆ 
จากงานวิจัยของ Xiao Hu และคณะ[23] ได้ศึกษาการเตรียมคอมพอสิตระหว่าง 

HGM ที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด APTMS กับพอลิแอลแลคติดแอซิด 

(PLLA) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ neat PLLA คอมพอสิตมีค่า Impact strength ที่สูงขึ้นเป็น 17.90 

และ 57.10% ที่ปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว 5 และ 15%wt ตามล าดับ จึง

แสดงให้เห็นว่าเม็ดแก้วกลวงช่วยเพ่ิมความสามารถในการรับแรงกระแทกให้กับคอมพอสิตพอลิแอล

แลคติดแอซิด แต่เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.25 ซึ่งแสดงผลการทดสอบความสามารถในการรับแรง

กระแทกของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณเม็ดแก้วกลวง ค่า Impact strength มี

ค่าลดลง เนื่องจากพอลิเอไมด์ 11 เป็นพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการรับแรงกระแทกสูง เมื่อ

ชิ้นงานได้รับแรงกระแทกและโอนถ่ายแรงไปยังเม็ดแก้วกลวง แรงดังกล่าวจะท าให้ผนังเม็ดแก้วกลวง

ที่บางเกิดการแตกเสียหาย ก่อให้เกิดจุดรวมแรงเค้นของคอมพอสิต ความสามารถในการช่วยดูดซับ

แรงกระแทกจึงต่ า ดังนั้นการเติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นจึงไม่ได้ช่วยเพ่ิมความสามารถ

ในการรับแรงกระแทกของคอมพอสิต เมื่อพิจารณาผลของสารเชื่อมประสานไซเลนพบว่าคอมพอสิตที่

เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีค่า Impact strength ที่สูงขึ้นตามปริมาณสารเชื่อม
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ประสานไซเลนที่ใช้ปรับปรุงพ้ืนผิว เนื่องจากสารเชื่อมประสานช่วยปรับปรุงการยึดติดกันที่ผิวหน้า

ของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ท าให้การถ่ายโอนแรงในคอมพอสิตดีขึ้น  

4.2.4 ศึกษาความหนาแน่นของคอมพอสิต 

เพ่ือศึกษาผลของเม็ดแก้วกลวงต่อความหนาแน่นของคอมพอสิตจึงได้ท าการหาความ

หนาแน่นของคอมพอสิตด้วย Pycnometer ตามมาตรฐาน ASTM D792 

ตารางที่ 4.4 แสดงความหนาแน่นของคอมพอสิตหลังจากเติมเม็ดแก้วกลวง 

Sample Density (g/ml) %Weight Reduction 
NeatPA11 1.02 - 

PA11/HGM3 0.98 3.73 
PA11/HGM6 0.96 5.50 

PA11/HGM10 0.92 9.52 

PA11/HGM3M3 0.98 3.63 
PA11/HGM6M3 0.96 5.59 

PA11/HGM10M3 0.92 9.42 

PA11/HGM3M5 0.98 3.63 
PA11/HGM6M5 0.96 5.50 

PA11/HGM10M5 0.92 9.32 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงลงไปในคอมพอสิตแล้ว ท าให้คอม

พอสิตมีความหนาแน่นที่ลดลงตามปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง โดยปริมาณสารเชื่อมประสานไซเลน

นั้นไม่ได้มีผลต่อความหนาแน่น เม็ดแก้วกลวงมีลักษณะเป็นเม็ดแก้วที่ภายในกลวงบรรจุแก๊สเฉื่อยท า

ให้มีความหนาแน่นต่ ากว่าพอลิเอไมด์ 11 ดังนั้นเมื่อเติมลงไปในคอมพอสิตเม็ดแก้วกลวงจะไปแทนที่

พอลิเอไมด์ 11 จึงท าให้คอมพอสิตมีความหนาแน่นที่ต่ าลง[18] โดยเม็ดแก้วกลวงสามารถลดความ

หนาแน่นคอมพอสิตลงได้ถึง 9.52% เมื่อเติมในปริมาณ 10 phr จากผลการทดสอบที่ได้แสดงให้เห็น

ว่าเม็ดแก้วกลวงสามารถช่วยลดความหนาแน่นหรือน้ าหนักของชิ้นงานและลดปริมาณการใช้พอลิเอ

ไมด์ 11 ได้ 
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4.2.5 ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของคอมพอสิต 

ท าการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของคอมพอสิต โดยศึกษาค่า Dielectric constant ด้วย

เครื่อง Precision Impedance Analyzer ตามมาตรฐาน ASTM D150  ท าการทดสอบที่ความถี่

ตั้งแต่ 1x105 ถึง 1x106 เฮิรตซ์ ณ อุณหภูมิห้อง ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.26 

(a) 

 

(b) 
 

(c) 

 

(d) 

 

ภาพที่ 4.26 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกและค่าความถี่ของคอมพอสิต 
พอลิเอไมด์ 11 ที่เติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณต่างๆ 

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (r) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าหรือ

พลังงานไฟฟ้าของวัสดุฉนวนนั้นๆ เทียบกับสุญญากาศ ซึ่งพฤติกรรมไดอิเล็กทริกจะเกี่ยวข้องกับการ

จัดเรียงตัวของโมเลกุล (dipole polarization) ตามสนามไฟฟ้าภายนอกที่ให้เข้าไป โดยที่วัสดุใดที่มี

ค่าไดอิเล็กทริกท่ีสูงแสดงถึงสภาพขั้วที่สูง สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ดี จึงท าให้ความสามารถการเป็น

ตัวน าไฟฟ้าไม่ดีนั่นเอง จากคุณสมบัติการเป็นฉนวนและการเก็บประจุไฟฟ้าของวัสดุพลาสติก จึงนิยม

น าไปใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เช่น พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า[29], พอลิเอไมด์ 6 [40] 
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และอิพอกซี[41] มีค่า r ที่ความถ่ี 1x106 Hz เท่ากับ 2.343, 3.110 และ 4.641 ตามล าดับ ส่วนพอ

ลิเอไมด์ 11 ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีค่า r เท่ากับ 3.735 (ที่ความถ่ี 1x106 Hz)  

จากผลการทดสอบในภาพที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพ่ิมความถี่ในการทดสอบจะท าให้ 

neat PA11 และคอมพอสิตทุกสูตรมีค่า r ที่ลดลง เนื่องจากที่ความถี่ต่ าโมเลกุลมีเวลาในการเกิด 

dipole polarization สามารถจัดเรียงขั้วไฟฟ้าตามทิศทางของสนามฟ้าภายนอก  ท าให้มีค่า r ที่สูง 

ในทางกลับกันที่ความถี่สูงโมเลกุลไม่มีเวลาในการเกิด dipole polarization  ค่า r จะมีค่าที่ต่ า[19, 

41] ต่อมาเม่ือพิจารณาผลของเม็ดแก้วกลวงพบว่าคอมพอสิตมีค่า r ต่ ากว่า neatPA11 และเม่ือเติม

เม็ดแก้วกลวงในปริมาณที่มากขึ้นค่า r มีค่าลดลงเล็กน้อยสังเกตได้จากภาพที่ 4.26 (a) เมื่อพิจารณา

ตารางที่  4 .5 ที่ ความถี่  1x105 เ ฮิรตซ์  ค่ า  r มีค่ าลดลงเป็น 3.722, 3.732 และ 3.743 ใน 

PA11/HGM10, PA11/HGM6 PA11/HGM3 ตามล าดับ การลดลงของค่า r ในคอมพอสิตเมื่อเติม

เม็ดแก้วกลวงในปริมาณที่มากขึ้นนั้นเป็นผลจากเม็ดแก้วกลวงมีค่า r (1.96 ที่ความถี่  100 

เมกะเฮิรตซ์[42]) ที่ต่ ากว่า neat PA11 เนื่องจากภายในเม็ดแก้วกลวงบรรจุแก๊สเฉื่อย ดังนั้นเมื่อเติม

เม็ดแก้วกลวงลงไปในคอมพอสิตในปริมาณที่มากขึ้น จะส่งผลให้ระบบโดยรวมมีค่า r ที่ต่ าลง[41] 

เมื่อพิจารณาผลของสารเชื่อมประสาน พบว่าค่า r ของคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีค่า r ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อปริมาณของสารเชื่อมประสานเพ่ิมขึ้น คาดว่าเป็นผล

จากการกระจายตัวของเม็ดแก้วกลวงและการยึดติดกันที่ดีระหว่างเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 

จึงไปขัดขวางการเกิด dipole polarization ของคอมพอสิต 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (r) ของ neatPA11 และคอมพอสิตที่ความถี่ 105 และ 106 
เฮิรตซ์ 

Sample Dielectric constant (r) 
at 1105 Hz 

Dielectric constant (r)  
at 1106 Hz 

Neat PA11 3.986 3.735 

PA11/HGM3 3.743 3.547 
PA11/HGM6 3.732 3.535 

PA11/HGM10 3.722 3.520 

PA11/HGM3M3 3.742 3.541 
PA11/HGM6M3 3.731 3.532 

PA11/HGM10M3 3.719 3.515 
PA11/HGM3M5 3.733 3.537 

PA11/HGM6M5 3.703 3.531 

PA11/HGM10M5 3.716 3.509 
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สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลงานวิจัย 

5.1.1 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนต่อสมบัติต่างๆของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง 

งานวิจัยในตอนที่ 1 เป็นการศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลน

ต่อสมบัติต่างๆของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง โดยก าหนดให้ปริมาณการ

เติมเม็ดแก้วกลวงคงที่ที่ 6 จากผลการศึกษาพบว่า 

- จากการพิสูจน์ เอกลักษณ์ของคอมพอสิตด้วยเทคนิค FTIR เ พ่ือติดตามการ

เกิดปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชั่นของสารเชื่อมประสานไซเลนกับหมู่ฟังก์ชั่นที่ปลายสายโซ่ของพอลิ เอไมด์ 

11 ผลการทดสอบไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดถึงการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว แต่สามารถยืนยันได้จากผล

การทดสอบด้วยเทคนิค SEM พบว่าเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซ

เลนมีการยึดติดกันที่ผิวหน้ากับพอลิเอไมด์ 11 ที่ดี นอกจากนี้เทคนิค DMA ก็สามารถสนับสนุนผล

ดังกล่าวได้จากค่า E’ และ Tg ของคอมพอสิตที่มีค่าเพ่ิมขึ้น โดยสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS 

และ GPTMS จะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลแบบพลวัติของคอมพอสิตได้ดีกว่าชนิด APTMS 

- เสถียรภาพทางความร้อนศึกษาด้วยเทคนิค TGA พบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้ว

กลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีเสถียรภาพทางความร้อนที่สูงกว่าการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่าน

การปรับปรุงพ้ืนผิวและพอลิเอไมด์ 11 เนื่องจากเม็ดแก้วกลวงท าหน้าที่เป็น physical barrier โดย

ชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนไม่ได้มีผลต่อเสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิต 

- สมบัติทางความร้อนศึกษาด้วยเทคนิค DSC พบว่าเม็ดแก้วกลวงท าหน้าที่เป็นสาร

ก่อผลึก โดยคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีปริมาณผลึกและอุณหภูมิใน

การตกผลึกที่สูงกว่าการเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านการปรับปรุง พ้ืนผิวและพอลิเอไมด์ 11 โดยชนิด

และปริมาณของสารเชื่อมประสานไซเลนไม่ได้มีผลต่อสมบัติทางความร้อนของคอมพอสิต 

- ความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอสิตมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงที่ไม่ผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิว และจะต่ าลงเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว แสดงให้เห็นว่าสารเชื่อม

ประสานไซเลนช่วยในการเลื่อนผ่านกันของสายโซ่พอลิเอไมด์ 11 แต่ถึงอย่างไรก็ตามคอมพอสิตทุก



  82 

สูตรยังคงมีลักษณะการไหลแบบ shear thinning เช่นเดียวกับพอลิเอไมด์ 11 โดยสารเชื่อมประสาน

ไซเลนชนิด MPTMS จะท าให้คอมพอสิตมีความหนืดเชิงซ้อนที่มากที่สุด รองลงมาคือชนิด APTMS 

และ GPTMS ตามล าดับ 

- จากการทดสอบสมบัติการดึงยืด พบว่าคอมพอสิตมีค่า Young’s modulus และ 

Tensile strength at yield สูงกว่าพอลิเอไมด์ 11 แต่มีค่า Elongation at break ที่ต่ ากว่า แต่หาก

เปรียบเทียบระหว่างผลของการไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวจะพบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้ว

กลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า เป็นผลจากการยึดติดกันที่ผิวหน้าที่ดีขึ้นของเม็ด

แก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 โดย MPTMS จะท าให้คอมพอสิตมีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดรองลงมาคือ 

APTMS และ GPTMS ตามล าดับ และปริมาณสารเชื่อมประสานที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้คอมพอสิตมีสมบัติ

เชิงกลที่ดีขึ้น 

- จากการทดสอบความสามารถในการรับแรงกระแทก พบว่าคอมพอสิตมีค่า Impact 

strength ที่ต่ ากว่าพอลิเอไมด์ 11 แต่หากเปรียบเทียบระหว่างผลของการไม่ผ่านและผ่านการ

ปรับปรุงพ้ืนผิวจะพบว่าคอมพอสิตที่เติมเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวมีค่า Impact 

strength ที่ดีกว่า เป็นผลจากการยึดติดกันที่ผิวหน้าที่ดีขึ้นของเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 โดย 

MPTMS จะท าให้คอมพอสิตมีค่า Impact strength ที่ดีที่สุดรองลงมาคือ APTMS และ GPTMS 

ตามล าดับและปริมาณสารเชื่อมประสานที่เพ่ิมข้ึนจะท าให้คอมพอสิตมีสมบัติเชิงกลที่ดีข้ึน 

- จากผลการทดสอบต่างๆท าให้ทราบว่าสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS มี

ความว่องไวในการท าปฏิกิริยากับหมู่ปลายสายโซ่ของพอลิไมด์ 11 มากที่สุด รองลงมาคือชนิด 

APTMS และ GPTMS ตามล าดับ ท าให้ผู้วิจัยเลือกสารเชื่อมประสานไซเลนชนิด MPTMS มาใช้ใน

งายวิจัยตอนที่ 2 

5.1.2 ศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงท่ีผ่านการปรับปรุงพื้นผิวต่อสมบัติต่างๆของคอม

พอสิตพอลิเอไมด์ 11 

งานวิจัยในตอนที่ 2 เป็นการศึกษาผลของปริมาณเม็ดแก้วกลวงที่ผ่านการปรับปรุง

พ้ืนผิวต่อสมบัติต่างๆของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 จากผลการศึกษาพบว่า 

- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้จากเทคนิค SEM แสดงให้เห็นว่าเมื่อเติมเม็ดแก้ว

กลวงลงในคอมพอสิตในปริมาณที่มากขึ้น จะท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเม็ดแก้วกลวง 

- ความหนืดเชิงซ้อนของคอมพอสิตเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเติมเม็ดแก้วกลวง 

เนื่องจากเม็ดแก้วกลวงนั้นไปขัดขวางการไหลของพอลิเอไมด์ 11 
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- จากการทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าค่า Young’s modulus และ Tensile strength 

at yield มีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ค่า Elongation at break และ Impact strength มีค่าลดลงตามปริมาณ

การเติมเม็ดแก้วกลวง โดยเป็นผลจากการรวมกลุ่มกันของเม็ดแก้วกลวง 

- ความหนาแน่นของคอมพอสิตมีค่าลดลงเมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงลงในคอมพอสิตใน

ปริมาณที่มากขึ้น โดยมีความหนาแน่นลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 9.52 ที่ปริมาณการเติมเม็ดแก้ว

กลวง 10 phr 

- จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า พบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอมพอสิตมีค่าลดลง

เมื่อเติมเม็ดแก้วกลวงในปริมาณท่ีมากขึ้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันการสูดดมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับเม็ดแก้วกลวง 

เนื่องจากเม็ดแก้วกลวงมีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร จึงเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

5.2.2 หากมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนการปรับปรุงพ้ืนผิวเม็ดแก้วกลวงด้วยสารเชื่อม

ประสานไซเลน จะช่วยลดเวลาในการปรับปรุงพื้นผิวได้[43]  

5.2.3 ในขั้นตอนการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อาจใช้สภาวะที่รุนแรง

น้อยลง เพื่อลดอัตราการแตกของเม็ดแก้วกลวงในขั้นตอนการผสมและขึ้นรูป 

5.2.4 คอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่เสริมแรงด้วยเม็ดแก้วกลวง อาจมีการน าไปงานทางด้านการ

พิมพ์สามมิติ (3D printing) เนื่องคอมพอสิตมีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ต่ า (ประมาณ 188 องศา

เซลเซียส) 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลและผลการทดลอบสมบัติต่างๆ 
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ก-1 ผลการทดสอบหมู่ฟังก์ชั่นที่ส าคัญด้วยเทคนิค FTIR 

ภาพผนวก ก. 1 FTIR spectra ของ HGM 

ภาพผนวก ก. 2 FTIR spectra ของ HGM/NaOH 
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ภาพผนวก ก. 3 FTIR spectra ของ HGMA 

ภาพผนวก ก. 4 FTIR spectra ของ HGMG 
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ภาพผนวก ก. 5 FTIR spectra ของ HGMM 

ภาพผนวก ก. 6 FTIR spectra ของ neat PA11 
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ภาพผนวก ก. 7 FTIR spectra ของ PA11/HGM6 

ภาพผนวก ก. 8 FTIR spectra ของ PA11/HGM6A5 
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ภาพผนวก ก. 9 FTIR spectra ของ PA11/HGM6G5 

ภาพผนวก ก. 10 FTIR spectra ของ PA11/HGM6M5 
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ก-2 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC 

ภาพผนวก ก. 11 DSC thermogram ของ neat PA11 

 

ภาพผนวก ก. 12 DSC thermogram ของ PA11/HGM6 
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ภาพผนวก ก. 13 DSC thermogram ของ PA11/HGM6A3 

 

ภาพผนวก ก. 14 DSC thermogram ของ PA11/HGM6A5 
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ภาพผนวก ก. 15 DSC thermogram ของ PA11/HGM6G3 

 

ภาพผนวก ก. 16 DSC thermogram ของ PA11/HGM6G5 
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ภาพผนวก ก. 17 DSC thermogram ของ PA11/HGM6M3 

 

ภาพผนวก ก. 18 DSC thermogram ของ PA11/HGM6M5 
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ก-3 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA 

 

ภาพผนวก ก. 19 TGA thermogram ของ neat PA11 

 

ภาพผนวก ก. 20 TGA thermogram ของ PA11/HGM6 
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ภาพผนวก ก. 21 TGA thermogram ของ PA11/HGM6A3 

 

ภาพผนวก ก. 22 TGA thermogram ของ PA11/HGM6A5 
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ภาพผนวก ก. 23 TGA thermogram ของ PA11/HGM6G3 

 

ภาพผนวก ก. 24 TGA thermogram ของ PA11/HGM6G5 
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ภาพผนวก ก. 25 TGA thermogram ของ PA11/HGM6M3 

 

ภาพผนวก ก. 26 TGA thermogram ของ PA11/HGM6M5 
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ก-4 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล 

ตารางผนวก ก.1 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า Young’s modulus, Tensile 
strength at yield และ Elongation at break ของ neat PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ใน
งานวิจัยส่วนที่ 1 

Sample 
Young's Modulus 

(MPa) 
Tensile Strength at 

yield (MPa) 
Elongation at Break 

(%) 

NeatPA11 491.69±4.34 35.73±1.64 872.54±18.71 
PA11/HGM6 533.22±6.67 36.30±3.26 308.91±12.71 

PA11/HGM6A3 536.46±8.05 39.13±1.47 331.13±30.30 

PA11/HGM6A5 542.45±4.85 40.39±2.41 350.16±27.25 
PA11/HGM6G3 536.55±3.18 37.12±1.76 314.01±19.60 

PA11/HGM6G5 541.94±5.63 38.47±3.48 350.81±24.96 

PA11/HGM6M3 539.30±8.41 39.81±1.35 380.45±13.78 
PA11/HGM6M5 543.33±3.10 41.20±2.27 391.40±12.14 

ตารางผนวก ก.2 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า Young’s modulus, Tensile 
strength at yield และ Elongation at break ของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ในงานวิจัยส่วนที่ 2 

Sample 
Young's Modulus 

(MPa) 
Tensile Strength at 

yield (MPa) 
Elongation at Break 

(%) 

PA/HGM3 470.24±11.54 30.28±1.87 556.21±11.06 

PA/HGM6 533.22±6.67 36.30±3.26 308.91±12.71 
PA/HGM10 554.70±7.98 30.52±1.01 243.87±28.17 

PA/HGM3M3 473.76±12.14 32.15±0.48 558.16±18.82 

PA/HGM6M3 539.30±8.41 39.81±1.35 380.45±13.78 
PA/HGM10M3 560.82±9.87 30.94±3.16 279.80±14.57 

PA/HGM3M5 479.92±10.84 32.16±1.90 727.26±11.57 

PA/HGM6M5 543.33±3.10 41.20±2.27 391.40±12.14 
PA/HGM10M5 568.22±6.67 32.11±2.83 309.40±31.78 
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ตารางผนวก ก.3 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า Impact strength ของ neat 
PA11 และคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ในงานวิจัยส่วนที่ 1 

Sample 
Impact strength 

(kJ/m2) 
NeatPA11 6.20±0.09 

PA11/HGM6 4.12±0.14 
PA11/HGM6A3 4.29±0.15 

PA11/HGM6A5 4.57±0.14 

PA11/HGM6G3 4.27±0.10 
PA11/HGM6G5 4.53±0.07 

PA11/HGM6M3 4.46±0.06 

PA11/HGM6M5 4.56±0.09 

ตารางผนวก ก.4 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า Impact strength ของ คอมพอ
สิตพอลิเอไมด์ 11 ในงานวิจัยส่วนที่ 2 

Sample 
Impact strength 

(kJ/m2) 
PA/HGM3 4.87±0.10 

PA/HGM6 4.12±0.14 

PA/HGM10 3.64±0.06 
PA/HGM3M3 5.25±0.17 

PA/HGM6M3 4.46±0.10 

PA/HGM10M3 3.98±0.08 
PA/HGM3M5 5.55±0.06 

PA/HGM6M5 4.56±0.09 

PA/HGM10M5 4.08±0.07 
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ก-5 ผลการทดสอบหาความหนาแน่น 

ตารางผนวก ก.5 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความหนาแน่นของคอมพอสิต
พอลิเอไมด์ 11 ในงานวิจัยส่วนที่ 2 

Sample Density (g/ml) 
NeatPA11 1.02±0.001 

PA/HGM3 0.98±0.006 

PA/HGM6 0.96±0.004 
PA/HGM10 0.92±0.009 

PA/HGM3M3 0.98±0.005 
PA/HGM6M3 0.96±0.008 

PA/HGM10M3 0.92±0.008 

PA/HGM3M5 0.98±0.002 
PA/HGM6M5 0.96±0.003 

PA/HGM10M5 0.92±0.010 
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ก-6 ผลการทดสอบเพื่อหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการผสมคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ด้วย

เทคนิค SEM 

(a) (b) 

(c) (d) 

ภาพผนวก ก. 27 ภาพพ้ืนผิวของคอมพอสิตพอลิเอไมด์ 11 ที่ความเร็วรอบสกรู (a) 40, (b) 50,  
(c) 60 และ (d) 70 รอบต่อนาท ี

จากภาพผนวก ก.27 พบว่าที่ความเร็วรอบสกรู 60 และ 70 รอบต่อนาทีจะท าให้เกิดความ

เสียหายของเม็ดแก้วกลวงเป็นอย่างมาก แต่ที่ความเร็วรอบสกรู 40 และ 50 รอบต่อนาที จะพบว่า

เม็ดแก้วกลวงมีการแตกเสียหายเพียงเล็กน้อย จึงท าให้งานวิจัยนี้เลือกความเร็วรอบสกรูที่ 50 รอบต่อ

นาทีในขั้นตอนการผสมเม็ดแก้วกลวงและพอลิเอไมด์ 11 ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ 
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ก-7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับการทดสอบ

ความสามารถในการรับแรงกระแทก (Impact test) ในงานวิจัยส่วนที่ 1 

One-way ANOVA: Impact strength versus Sample  

 
Method 

 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0.05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

Factor Information 

  

Factor   Levels   Values 

Sample       8   PA11, PA11/HGM6, PA11/HGM6A3, PA11/HGM6A5, 

PA11/HGM6G3, PA11/HGM6G5,PA11/HGM6M3, PA11/HGM6M5 

Analysis of Variance 

 

Source   DF    Adj SS    Adj MS   F-Value   P-Value 

Sample    7   14.9868   2.14098    184.28     0.000 

Error    32    0.3718   0.01162 

Total    39   15.3586 

 

Model Summary 

  

       S     R-sq    R-sq(adj)   R-sq(pred) 

0.107787   97.58%      97.05%       96.22% 

 

Means 

 

Sample       N    Mean   StDev       95% CI 

PA11         5  6.1959  0.0856  (6.0977, 6.2941) 

PA11/HGM6    5  4.1240  0.1350  (4.0258, 4.2222) 

PA11/HGM6A3  5  4.2940  0.1472  (4.1958, 4.3922) 

PA11/HGM6A5  5  4.5700  0.1423  (4.4718, 4.6682) 

PA11/HGM6G3  5  4.2700  0.0957  (4.1718, 4.3682) 

PA11/HGM6G5  5  4.5260  0.0709  (4.4278, 4.6242) 

PA11/HGM6M3  5  4.4640  0.0573  (4.3658, 4.5622) 

PA11/HGM6M5  5  4.5600  0.0894  (4.4618, 4.6582) 

 

Pooled StDev = 0.107787 

 

Tukey Pairwise Comparisons  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Sample       N     Mean    Grouping 

PA11         5   6.1959   A 

PA11/HGM6A5  5   4.5700     B 

PA11/HGM6M5  5   4.5600     B 

PA11/HGM6G5  5   4.5260     B 

PA11/HGM6M3  5   4.4640     B C 

PA11/HGM6A3  5   4.2940       C D 

PA11/HGM6G3  5   4.2700       C D 

PA11/HGM6    5   4.1240         D 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Tukey Simultaneous 95% CIs  
Interval Plot of Impact strength vs Sample  
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการค านวณ 
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ข-1 การค านวณหาร้อยละความเป็นผลึก (%Xc) จากเทคนิค DSC 

Xc(%) =
∆Hm

w∆Hm
°
× 100 

 โดยที่ ΔHm คือ ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวตัวอย่าง (J/g), w คือสัดส่วนโดยน้ าหนัก

ของ PA11, ΔHm
 คือ ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวผลึกตัวอย่าง PA11 100 เปอร์เซ็นต์ (189 

J/g) 

ตัวอย่างการค านวณ 
หาเปอร์เซ็นต์ผลึกของ PA11 ใน neat PA11 จากข้ันตอนการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

 
ภาพผนวก ข. 28 ภาพประกอบการค านวณร้อยละความเป็นผลึกของ PA11  

ΔHm = 26.11 J/g, ΔHm
 = 189 J/g และ w = 1.0 

Xc(%) =
26.11

1.0 × 189
× 100 = 13.81% 
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ภาคผนวก ค 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
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ค-1 การประชุมวิชาการ International Conference on Advanced and Applied 
Petroleum, Petrochemicals, and Polymers 2018 (ICAPPP2018) 

- บันทึกรายงานการประชุม (Proceeding) 
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ค-2 การประชุมวิชาการ The International Conference on Materials Research and 
Innovation 2018 (ICMARI 2018) 

- บันทึกรายงานการประชุม (Abstract) 
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