
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการทดสอบสมบัติของวัสดุ 

ได้แก่

1.  เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพสิจูน์แนวคิดในการออกแบบ

2. เพื่อความปลอดภัย และมีคุณภาพในการใช้งาน

3. เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก�าหนด

5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันความถูกต้องของกระบวน

การผลิต

6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ และเลือกใช้วัสดุ

7. เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ 

การทดสอบสมบัติของพลาสติก
ตอนที่ 1

พลาสติกจัดเป็นวัสดุประเภทหนึ่ง  ได้จากการน�าพอลิ-

เมอร์มาผสมกับสารเติมแต่ง เพื่อให้ได้สมบัติที่เหมาะสมต่อการ

ผลิตหรือการน�าไปใช้งาน  เช่น พอลิเอทิลีนผสมสารหน่วงการ

ติดไฟ  สารป้องกันแสงยูวี  เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ี

ช่วยป้องกันแสงยูวี หรือหน่วงการติดไฟได้ เป็นต้น ดังแสดงใน

รูปที่ 1  ดังนั้นประเภทของการทดสอบ จึงแบ่งตามสมบัติของ

พลาสติกได้เป็น  การทดสอบสมบัติทางกล การทดสอบสมบัติ

ทางความร้อน การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ

ทางแสง การทดสอบสมบัติการติดไฟ การทดสอบสมบัติด้าน

สภาพอากาศ  และการทดสอบสมบัติทางเคมี

ในอดีตคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์มักจะมุ่งเน้นไปท่ีประสบการณ์ และความชำ นาญ

ของผู้ผลิต  แนวคิดเรื่องการทดสอบสมบัติของวัสดุจึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก ต่อมาด้วยความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ทำ ให้การ

ทดสอบได้เร่ิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลสำ หรับใช้ในงาน

วิจัยและพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ

ในการใช้งาน

วารุณี ฟางทวานิช

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก 

เป็นการตรวจวัดสมบัติของพลาสติกในการรับแรง

กระท�าในลักษณะต่างๆ  โดยสามารถแบ่งการทดสอบได้เป็น 

2 ประเภท ได้แก่  การทดสอบสมบัติทางกลระยะสั้น (Short–

term mechanical tests)  และการทดสอบสมบัติทางกล

ระยะยาว (Long–term mechanical tests)  เป็นการน�าระยะ

เวลาใช้ในการทดสอบมาแบ่งแยกประเภทของการทดสอบทั้ง 2 

ประเภทนี้ ซึ่งการทดสอบระยะสั้น อาจใช้เวลาในการทดสอบ

ระดับวินาทีหรือนาที  ในขณะที่การทดสอบระยะยาวจะใช้

เวลานานกว่ามาก อาจจะกินเวลาเป็นวัน เป็นเดือน หรือเป็น

ปี ขึ้นกับความต้องการในการทดสอบ  การทดสอบระยะสั้น

จะใช้เวลา และค่าใช้จ่ายน้อย  มักใช้ในการเปรียบเทียบสมบัติ

เบื้องต้นส�าหรับการเลือกใช้พลาสติก หรือใช้ในการควบคุม

คุณภาพของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาว่ามีสมบัติ

คงท่ีหรือไม่  นอกจากน้ียังใช้เป็นข้อมูลส�าหรับงานวิจัยและ

พัฒนาได้  ตัวอย่างการทดสอบสมบัติทางกลระยะสั้นท่ีนิยม

ใช้ ได้แก่ การทดสอบความแข็ง การทดสอบความต้านแรง

กระแทก การทดสอบความเค้น และความเครียด (เก่ียวข้อง

กับการทดสอบแรงดึง  การทดสอบแรงอัด  การทดสอบแรง

ดัด) ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนการทดสอบระยะยาว จะใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการประเมินประสิทธิภาพในการ

ใช้งานของพลาสติกแต่ละประเภทได้ แต่ไม่เหมาะส�าหรับการ

ควบคุมคุณภาพ เนื่องจากใช้เวลาทดสอบนาน และค่าใช้จ่าย

สูง  ตัวอย่างการทดสอบสมบัติทางกลระยะยาวที่นิยมใช้ ได้แก่ 

การทดสอบการคืบตัว การทดสอบความเสียหายจากการคืบตัว 

และการทดสอบความล้า เป็นต้น 

รูปที่ 1  การน�าพลาสติกผสมสารเติมแต่งขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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การทดสอบสมบัติทางความร้อนของพลาสติก

พลาสติกมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

จึงส่งผลต่อสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางเคมี

ได้    สิ่งส�าคัญที่มีผลต่อสมบัติทางความร้อนของพลาสติก ได้แก่ 

ความเป็นผลึก ความเป็นอสัณฐาน การจัดเรียงตัวของโมเลกุล

ในโครงสร้างพอลิเมอร์ น�้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ รวมถึง

การเกิดโครงร่างตาข่าย (crosslinking) พันธะระหว่างโมเลกุล 

และการเกิดโคพอลิเมอไรเซชัน (copolymerization) เทอร์โม

พลาสติกส่วนใหญ่น้ันมักแสดงพฤติกรรมเม่ืออุณหภูมิเปล่ียน

ไป โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอสัณฐานค่อยๆ อ่อนตัวเมื่อให้ความ

ร้อนเหนืออุณหภูมิห้อง พฤติกรรมลักษณะนี้มีความส�าคัญท�าให้

แสดงออกมาในรูปอุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสมของพลาสติก 

ดังนั้นในการเลือกใช้และการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก จึง

ควรเข้าใจผลกระทบของอุณหภูมิในลักษณะต่างๆ ต่อสมบัติ

ทางความร้อนของพลาสติก ในที่นี้จะกล่าวถึงการทดสอบสมบัติ

ทางความร้อนมีใช้กันท่ัวไป 2 ลักษณะท่ีเช่ือมโยงกับสมบัติทาง

กล ได้แก่ การทดสอบ Heat Deflection Temperature หรือ 

Heat Distortion Temperature (HDT) และ Vicat Softening 

Temperature (VST) โดยการทดสอบทั้งสองน้ี เป็นการแสดง

พฤติกรรมการอ่อนตัวของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน

HDT เป็นอุณหภูมิที่ชิ้นทดสอบแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ได้รับแรงกดคงที่ค่าหนึ่งในแบบ 3-point bending และชิ้น

ทดสอบเกิดการแอ่นตัวเป็นระยะ 0.01 นิ้ว (0.25 มิลลิเมตร) 

โดยทั่วไปค่าอุณหภูมินี้ใช้ส�าหรับการควบคุมคุณภาพ การคัด

เลือก และการจัดล�าดับการต้านทานต่อความร้อนในระยะสั้น

ของพลาสติก ข้อมูลการวัดนี้ไม่สามารถใช้ท�านายพฤติกรรม

ของพลาสติกเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งการออกแบบหรือ

การเลือกใช้วัสดุ   การวัด HDT เป็น single point measure-

ment  ที่ไม่ได้บอกถึงความต้านทานต่อความร้อนในระยะยาว

ของพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 1  สมบัติทางกลของพลาสติกบางชนิด

Polymer Tensile

Flexural
modulus/

(modulus of
elasticity)

(GPa)

Elongation
at break

(%)

Strain
at yield

(%)

Notched
Izod impact

Strength
(kJ/m)

Surface
hardness

Carbon/hydrogen-containing polymers
Low-density
polyethylene (LDPE)

10 0.25 400 19 1.064 SD 48

High-density
polyethylene (HDPE)

32 1.25 150 15 0.15 SD 68

Crosslinked
Polyethylene (PE)

18 0.5 350 N/Y 1.064 SD 58

Polypropylene (PP) 26 2 80 N/Y 0.05 RR 85

Ethylene-propylene 26 0.6 500 N/Y 0.15 RR 75

Polymethyl pentene 28 1.5 15 6 0.04 RR 70

Styrene-butadiene 28 1.6 50 N/Y 0.08 SD 75

Styrene-ethylene-
butylene-styrene

6 0.02 800 N/Y 1.064 SA 45

High-impact
polystyrene (PS)

42 2.1 2.5 1.8 0.1 RM 30

PS, general purpose 34 3 1.6 RM 80
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 VST เป็นการวัดอุณหภูมิที่เข็มแทงทะลุชิ้นทดสอบรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไป 1 มิลลิเมตร จากผิวชิ้นทดสอบ ด้วยแรงกด

ที่ก�าหนดและให้ความร้อนด้วยอัตราเร็วคงท่ี ค่าอุณหภูมิ VST  

เหมาะส�าหรับการควบคุมคุณภาพ การวิจัยพัฒนา และการหา

ลักษณะเฉพาะตัวของพลาสติก (characterization of plastic 

materials)  ดังแสดงในรูปที่ 4

HDT เป็นการทดสอบบอกถึงการเปล่ียนแปลงสมบัติ

ทางกลในด้านความแข็งตึงต่อการดัดงอของพลาสติกเมื่อ

อุณหภูมิเปล่ียนไป ในขณะที่  VST   เป็นการทดสอบแสดง

ถึงความแข็ง (hardness) หรือความอ่อนตัว (softness) ของ

พลาสติกเม่ือได้รับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ดังนั้นผลทดสอบระหว่าง

การทดสอบทั้งสองลักษณะนี้น�ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้

        

รูปที่ 3  การทดสอบ  VST

รูปที่ 2  การทดสอบ  HDT      
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การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า 

พลาสติกโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี  

ในการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงใช้พลาสติกเป็นฉนวน

ไฟฟ้า รวมถึงเปลือกหุ้มสายไฟ  สายเคเบิล  สวิตช์ปิด-เปิด  และ

ชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เป็นฉนวนในอุปกรณ์

สื่อสัญญาณ โดยทั่วไปวัสดุท่ีแสดงความเป็นฉนวนไฟฟ้า ควรมี

ลักษณะ

• มีค่าความทนไดอิเล็กทริกมากพอที่จะวางตัวอยู่ใน

สนามไฟฟ้าระหว่างตัวน�าได้

•  มีความต้านทานไฟอาร์ก (arc resistance) ที่ดี เพื่อ

ป้องกันความเสียหายมาจากไฟอาร์ก

• ต้องคงสภาพได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันแปร เช่น  

มีความชื้น  อุณหภูมิ และรังสี

• ต้องมีความแข็งแรงเชิงกลมากพอในการต้านทานต่อ

การสั่นสะเทือน และการได้รับแรงกระท�า

• มีความต้านทานไฟฟ้ามากพอเพื่อป้องกันการรั่วของ

กระแสไฟฟ้าในตัวน�าได้

สมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ความทนไดอิเล็ก-

ทริก (dielectric  strength)  ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric 

constant) สภาพต้านทานเชิงปริมาตร (volume resistivity) 

สภาพต้านทานเชิงพื้นผิว (surface resistivity) และ Arc re-

sistance

ค่าความทนไดอิเล็กทริก  เป็นค่าความต่างศักย์

ไฟฟ้า (electrical voltage) สูงสุดท่ีท�าให้วัสดุเกิดความเสีย

หาย (breakdown) สามารถบอกถึงความเป็นฉนวนไฟฟ้าของ

พลาสติกได้ดีมากอย่างหนึ่ง ค่าความทนไดอิเลกทริกมาก  แสดง

ความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง  

 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก เป็นอัตราส่วนความจุไฟฟ้า (ca-

pacitance) ของแผ่นฉนวน (ที่วางอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น)  

ต่อความจุไฟฟ้าของอากาศ หรือสุญญากาศ (ที่อยู่ระหว่างแผ่น

โลหะ 2 แผ่น)  ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกจึงบอกได้ถึงความสามารถ

ของฉนวนในการเก็บพลังงานไฟฟ้า  ดังแสดงในรูปที่ 4

 สมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุที่เป็นฉนวนคือ มีความ

สามารถในการต้านทานการรั่วของกระแสไฟฟ้าได้  วัสดุที่มี

ความต้านทานต่อการรั่วของกระแสไฟฟ้าได้มาก แสดงถึงความ

เป็นฉนวนสูง  ซึ่งสมบัตินี้น�าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น

อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อลดการรั่วของกระแสไฟฟ้า การเกิดอัคคีภัย 

และการบาดเจ็บของผู้ใช้งานได้

 ความต้านทานต่อการรั่วของกระแสไฟฟ้า แบ่งได้

เป็น  2 แบบ ได้แก่ สภาพต้านทานเชิงปริมาตร และสภาพ

ต้านทานเชิงพื้นผิว  การทดสอบดังแสดงในรูปที่ 5  กล่าว

โดยทั่วไปสภาพต้านทานเชิงปริมาตรเป็นความต้านทานต่อ

การรั่วของกระแสไฟฟ้าตลอดวัสดุทั้งช้ิน ค่านี้จึงขึ้นอยู่กับชนิด

วัสดุ  ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นิยมใช้ค่าสภาพต้านทานเชิง

ปริมาตร    วัสดุที่มีค่าสภาพต้านทานเชิงปริมาตรสูงมักใช้

งานเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นแสดงลักษณะความเป็นฉนวน 

ส่วนสภาพต้านทานเชิงพ้ืนผิวเป็นความต้านทานต่อการรั่วของ

กระแสไฟฟ้าบริเวณผิวของวัสดุ  ดังนั้นค่าสภาพต้านทานเชิงพื้น

ผิว จึงขึ้นกับคุณภาพและความสะอาดของพื้นผิววัสดุที่ท�าเป็น

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พบอนุภาคน�้ามัน สิ่งสกปรกติด

บนพื้นผิว จะให้ค่าสภาพต้านทานเชิงพื้นผิวต�่า  

 อย่างไรก็ตามการทดสอบสภาพต้านทานเชิงปริมาตร 

สภาพต้านทานเชิงพื้นผิวมีความซับซ้อน ปัจจัยด้านอุณหภูมิ 

และความช้ืนมีผลต่อการทดสอบ  ที่อุณหภูมิและความช้ืนสูง 

ท�าให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัสดุต�่าได้

 Arc resistance  เป็นความสามารถของพลาสติก

ในการต้านทานต่อการอาร์กด้วยกระแสไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้า

สูง (high–voltage electrical arc) จนวัสดุสูญเสียความเป็น

ฉนวนไฟฟ้า  แสดงค่าในหน่วยเวลา วัสดุมีค่า arc resistance 

มาก มีความเป็นฉนวนที่ดี ลักษณะความเสียหายของวัสดุจาก

การอาร์กด้วยกระแสไฟฟ้าอาจเกิดจากความร้อนจนมีการเรือง

แสง  การเผาไหม้  หรือมีการก่อตัวของประจุไฟฟ้าเป็นล�าแสง

ตรงระหว่างขั้วไฟฟ้า ท่ีเรียกว่า tracking  ลักษณะความเสีย

หายเหล่านี้ พบได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป เช่น  สวิตซ์ไฟ แผง

วงจร และอุปกรณ์ตัดไฟ เป็นต้น 

การทดสอบ Arc resistance  ใช้ตรวจสอบวัสดุ

ในเบื้องต้นเท่านั้น  เหมะส�าหรับการปรับสูตรส่วนผสมของ

พลาสติกในกระบวนการผลิต  และการควบคุมคุณภาพ    
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รูปที่ 4  การทดสอบค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

จากการทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางไฟฟ้าที่กล่าวมานี้ เป็นรายการทดสอบพื้นฐาน นอกจาก

นี้ยังมีการทดสอบสมบัติของพลาสติกด้านแสง ด้านการติดไฟ ด้านสภาพอากาศ และด้านเคมี  ซึ่งจะขอกล่าวในตอนต่อไป ส�าหรับ

เนื้อหาในครั้งนี้มุ่งให้ข้อมูลพื้นฐานในการจ�าแนกประเภทการทดสอบตามสมบัติของพลาสติก และสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการ

เลือกใช้ประเภทการทดสอบพลาสติกได้ 
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