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บทคัดยอ 
 ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของดินขาว หรือเคลย (Clay) ชนิดตางๆ ไดแก เคลยชนิดดัด

แปร (Organoclay; Claytone®), เคลยชนิดแคลไซน (Calcined clay) และเคลยมอนตมอริลโลไนต 

(Montmorillonite; MMT) ที่มีผลตอสมบัติตานการซึมผานแกสในยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) เกรด STR-5L 

ในปริมาณ 10 และ 20 phr เตรียมยางผสมสูตรดวยเครื่องผสมชนิดสองลูกกล้ิง แลวขึ้นรูปตัวอยางดวยเครื่องกดอัด

ข้ึนรูป (Compression molding machine) งานวิจัยนี้เนนศึกษา 2 ปจจัยหลัก คือ ผลของชนิดและปริมาณของเคลย 

โดยศึกษาลักษณะการเชื่อมโยง (Cure characteristics) สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) สัณฐานวิทยา 

(Morphology) และสมบัติตานการซึมผานแกส (Gas barrier Properties)  จากการทดลองพบวา Claytone® มี

ลักษณะชวยเรงการเชื่อมโยง คาดวาเนื่องจากสารอินทรียจําพวกเกลือควอเทอนารีแอมโมเนียม (Quaternary 

ammonium salt) ท่ีใชในการปรับปรุงเคลยชนิดนี้  จากการศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค SEM พบวา Claytone® มี

ลักษณะการกระจายตัวที่ดี ตางจากเคลยอีกสองชนิดที่มีการจับตัวเปนกลุมกอนขนาดใหญหรือแอกโกลเมอเรต 

(Agglomerate)  ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับการทดสอบสมบัติเชิงกล พบวา ยางผสม Claytone® มีสมบัติเชิงกล

โดยรวมสูงกวาเคลยชนิดอื่น จากการศึกษาประสิทธิภาพการตานการซึมผานของแกสออกซิเจน (Oxygen 

permeability) พบวา ยางธรรมชาติท่ีผสม Claytone® มีคาการตานการซึมผานของแกสออกซิเจนลดลงถึง 2 เทาเม่ือ

เทียบกับกรณีท่ีไมไดเติมเคลยและกรณีเติม Calcined clay และ MMT  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการแตกกระจายของแผน

เคลยทําใหเกิดเสนทางผานแกสท่ียาวขึ้น และกลุมกอนขนาดใหญจํานวนนอยกวา เม่ือเพ่ิมปริมาณการใสเคลยจาก 

10 เปน 20 phr พบวา สมบัติเชิงกลและสมบัติการตานการซึมผานแกสดีขึ้น 

คําสําคัญ : ยางธรรมชาติ  เคลย 

  

ABSTRACT 

 Objective of this work was to study effects of clay types, i.e., modified clay (Organoclay; 

Claytone®), calcined clay, and montmorillonite clay (MMT) and clay loading (0, 10, 20 phr), on gas barrier 

properties of natural rubber (NR-STR-5L).  Rubber compounds were prepared by using a two roll mill   
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and pressed into sheets by compression molding technique. Cure characteristics, mechanical, 

morphological, and barrier properties of vulcanizates were characterized.  It was found that Claytone® 

could accelerate crosslinking reaction.  This might derive from organic modifier, quaternary ammonium 

salt, in Claytone®.  SEM micrographs revealed good dispersion of Claytone® in NR whereas calcined clay 

and MMT exhibited agglomerates.  These results agreed well with overall mechanical properties of the 

Claytone® filled rubber compared to the other two clays.  In oxygen barrier test, NR/Claytone® showed 

double gas barrier property compared to the unfilled, calcined and MMT filled rubbers.  This might derive 

from longer tortuous paths of the gas due to exfoliated Claytone® platelets and smaller amount of 

agglomerates.  As loading of the clay in NR was increased (10 phr to 20 phr), both mechanical and gas 

barrier properties were improved. 
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คํานาํ 

ประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติ อันดับ 1 ของโลกตั้งแตป พ.ศ. 2534 ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางรวมทั้งส้ิน 

16.89 ลานไร มีปริมาณการผลิต 3.16 ลานตัน คิดเปนรอยละ 33 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก แต     

เปนการสงออกในรูปของวัตถุดิบถึงรอยละ 86  มียางธรรมชาติเพียงรอยละ 13 นําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ        

ยางสําเร็จรูป (พรชัย, 2548) ท้ังนี้ประเทศไทยมีการสงออกยางดิบเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตมีการใชยางในประเทศทํา

ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคานอยมาก เนื่องจากยางธรรมชาติ มีลักษณะเดนหลายประการ อาทิเชน ความแข็งแรงดึง 

(Tensile strength) ความทนทานตอการฉีกขาด (Tear resistance) ความทนทานตอการขัดสี (Abrasion 

resistance) ความยืดหยุน (Elasticity) สูง มีสมบัติการเหนียวติดกัน (Tack) ท่ีดี (Sperling, 1992) แตมีขอจํากัดใน

เรื่องสมบัติตานทานการซึมผานของแกส เม่ือเทียบกับยางสังเคราะหบิวทิล (Butyl Rubber) (อิทธิพล แจงชัด, 2549) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงสมบัติตานการซึมผานของแกสในยางธรรมชาติใหมีคาสูงขึ้น 

(Yurong et al., 2005; Yude et al., 2010 ) โดยการนําสารตัวเติม (Fillers) ที่เรียกวาดินขาวหรือเคลย (Clay) มาใช

ในงานวิจัยเนื่องจากเคลย เปนสารตัวเติมที่มีราคาถูก ใชลดตนทุนในอุตสาหกรรมพอลิเมอร มีโครงสรางที่เปนผลึกมี

ลักษณะเปนแผนหกเหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ ขนาดใหญ แตละชั้นยึดกันดวยแรงทุติยภูมิ เชน พันธะไฮโดรเจน และ

แรงแวนเดอวาลล ในบางกระบวนการผลิตอาจมีการแยกชั้นของโครงสรางใหแยกออกจากกันเปนแผน (Layer, 

Stacks หรือ Platelets) สงผลทําใหมีอัตราสวนความยาวตอความกวาง (Aspect ratio) สูง จะชวยลดการซึมผานของ

แกสได เนื่องจากมีพ้ืนที่ท่ีแกสสามารถแพรผานไดมีพ้ืนที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของระยะทางในการเคลื่อนที่ผานของแกส 

โดยแกสตองเคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่คดเคี้ยวรอบๆ แผนวัสดุท่ีแกสซึมผานไมได จึงทําใหมีประสิทธิภาพใน                    

การเสริมแรงดี เพ่ิมมอดุลัส และสมบัติตานการซึมผานของแกส (Ray and Okamoto, 2003; Patrapon, 2007 )            
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จากเหตุผลดังกลาวเปนการเพิ่มทางเลือกในการนําวัตถุดิบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น           

ซึ่งจะทําใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานดานการผลิตยางชิ้นสวนอุปกรณทางการกีฬา เชน จุกยางกันซึมลูก

บอล วัสดุท่ีเปาลมหรือกักอากาศ  

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาอิทธิพลของเคลยชนิดตางๆ ไดแก เคลยชนิดดัดแปร (Organoclay; Claytone®) 

เคลยชนิดแคลไซน (Calcined clay) และเคลยมอนตมอริลโลไนต (Montmorillonite; MMT) ท่ีมีผลตอสมบัติตานการ

ซึมผานแกสในยางธรรมชาติ (STR-5L) ในปริมาณ 10 และ 20 phr โดยเนนศึกษาสมบัติบางประการ ไดแก ลักษณะ

การเชื่อมโยง (Cure characteristics) สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) สัณฐานวิทยา (Morphology) และ

สมบัติตานการซึมผานของแกส (Gas barrier properties)  

อุปกรณและวิธีการ 

การผสมสูตรยางและการเชื่อมโยง (Rubber compounding and Vulcanization) 

ยางธรรมชาติและสารเคมีตางๆ ในอัตราตามสมควร ดังตารางที่ 1 จากนั้นผสมโดยใชเครื่องผสมชนิดสอง

ลูกกลิ้ง (Two-roll mill) แลวนําชิ้นงานไปทดสอบลักษณะการเชื่อมโยง (Cure characteristic) ดวยเครื่องวัดการ

เชื่อมโยงแบบไรจานหมุน (Moving Die Rheometer, MDR) ท่ีอุณหภูมิ 150°C แลวขึ้นรูปใหเปนแผนดวยเคร่ืองกด

อัดขึ้นรูป (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 150°C แลวจึงนําชิ้นงานที่ไดนํามาทดสอบสมบัติเชิงกล 

(Mechanical Properties) โดยใชเครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing Machine, UTM) สมบัติตานการ

ซึมผานแกส (Gas barrier properties) ดวยเครื่องทดสอบสมบัติการตานการซึมผานของแกสออกซิเจน (Oxygen 

permeability analyzer) และสัณฐานวิทยา (Morphology) โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(Scanning Electron Microscope, SEM) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 1 สูตรยางที่ใชในวิจัย 

ปริมาณ (phr) สารเคมี 
สูตรที่ 1  สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรท่ี 4 

STR 5L (NR) 100 100 100 100 

Organoclay  (Claytone®) - 10, 20 - - 

Calcined clay  (Iceberg®) - - 10, 20 - 

Montmorillonite clay (MMT) - - - 10, 20 

น้ํามันพาราฟน 5 5 5 5 

ZnO 5 5 5 5 

Stearic acid 2 2 2 2 

Sulfur 2 2 2 2 

สารเรง CBS 1 1 1 1 

สารเรง TMTD 0.1 0.1 0.1 0.1 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ลักษณะการเชื่อมโยง (Cure characteristics) 
 จากผลการศึกษาลักษณะการเชื่ อมโยงจะเห็นไดวา  Claytone® มี ลักษณะชวยเร งการเชื่อมโยง                      

เม่ือเปรียบเทียบกับ Calcined clay และ MMT เนื่องจาก Claytone®  เปนเคลยชนิดดัดแปรที่มีสารอินทรียจําพวก

เกลือควอเทอนารีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium salt) ที่ใชในการปรับปรุงเคลย ซึ่งเปนสารที่อยูในกลุมของ

เอมีน มีฤทธเปนดาง จะชวยทําใหยางมีอัตราของการเชื่อมโยงเร็วขึ้น ในกรณีของ Calcined clay และ MMT อาจมี

ความสามารถในการดูดสารเคมียางบางชนิด เชน สารเรงปฏิกิริยาเชื่อมโยง (Accelerators) ซิงคออกไซด (ZnO) 

สงผลทําใหประสิทธิภาพการเชื่อมโยงลดลง เกิดการหนวงการเชื่อมโยง และเมื่อเพ่ิมปริมาณการใสเคลยจาก 10 เปน 

20 phr พบวา Claytone® และ MMT มีอัตราของการเชื่อมโยงลดลงเนื่องจากอนุภาคเคลยมีขนาดเล็กเม่ือใสใน

ปริมาณมากอาจเกิดการแยกเฟสกับยางธรรมชาติและเกิดปญหาการเกาะกลุมกอนเปนแอกโกลเมอเรต สงผลทําให

อัตราของการเชื่อมโยงมีคาลดลง ในสวนของ Calcined clay มีอัตราของการเชื่อมโยงที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย เม่ือ

เพ่ิมปริมาณเคลยเปน 20 phr 
 

                        
รูปที่ 1 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอระยะเวลาสกอรช (Ts2)     รูปที่ 2 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอระยะเวลาในการคงรูป (Tc90) 

         
รูปที่ 3 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคาดัชนีอัตราเร็วในการเชื่อมโยง   รูปที่ 4 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคา Plateau torque (MHF) 
หมายเหตุ : เสนประที่แสดงในรูปขางตนเปนเสนท่ีบงบอกถึงคาที่ทดสอบของยางธรรมชาติโดยไมมีการเติมเคลย 

 

สัณฐานวิทยา (Morphology)  

รูปท่ี 5 แสดงสัณฐานวิทยาที่กําลังขยาย 5,000 เทา ของ (a) ยางธรรมชาติ (b) Claytone® (c) Calcined clay 

(d) MMT จะเห็นไดวาเคลยท้ัง 3 ชนิดนั้นมีลักษณะเปนผลึกแผนหกเหลี่ยม (Hexagonal platelets) ซอนกันเปนชั้นๆ 

โดยชอบที่จะจับตัวเปนกลุมกอนขนาดใหญท่ีเรียกวาแอกโกลเมอเรต (Agglomerates)  รูปท่ี 6 และ 7 แสดงสัณฐาน
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วิทยาที่กําลังขยาย 5,000 เทา ของยางธรรมชาติท่ีมีการผสม Claytone® , Calcined clay, MMT ปริมาณ 10 และ 20 

phr ตามลําดับ พบวา Claytone® มีการกระจายตัวไดดีท่ัวทั้งชิ้นงาน ไมจับตัวรวมกันเปนกอน เนื่องจาก Claytone® 

เปนเคลยชนิดดัดแปรหรือออรกาโนฟลลิกเคลยเปนเคลยท่ีถูกปรับปรุงใหมีสมบัติไมชอบนํ้า หรือชอบสารอินทรียทําให

เกิดการผสมเขากันไดดีกับยางธรรมชาติ (ไมมีข้ัว) เกิดการกระจายออกเปนชั้นเดี่ยวๆ กระจายในยางธรรมชาติไดดี 

ในสวนของ Calcined clay และ MMT เปนสารอนินทรียท่ีมีความมีขั้วสูงเนื่องจากเคลยท้ัง 2 ชนิดนี้ มีโมเลกุลของน้ํา 

(Bound water) ซึ่งเปนหมูฟงกชั่นที่มีขั้ว ติดอยูในโครงผลึก จึงกอใหเกิดปญหาในเรื่องความเขากันไดไมดีกับยาง

ธรรมชาติ ซึ่งเคลยท้ัง 2 ชนิดนี้ อาจกอใหเกิดการรวมเปนกลุมกอนขนาดใหญหรือแอกโกลเมอเรต สงผลทําใหเกิดการ

กระจายตัวไดไมดี 

(a)     (b)     (c)     (d)   
รูปที่ 5 ภาพถาย SEM ท่ีกําลังขยาย 5,000 เทา เมื่อ (a) ยางธรรมชาติ  (b) Claytone®  (c) Calcined clay  (d) MMT 

         (e)      (f)     (g)   
รูปที่ 6 ภาพถาย SEM ท่ีกําลังขยาย 5,000 เทา เมื่อเติมยางธรรมชาติรวมกับ (e) Claytone® 10 phr  (f) Calcined clay 10 phr  (g) MMT 10 phr 

 (h)        (i)     (j)   

รูปที่ 7 ภาพถาย SEM ท่ีกําลังขยาย 5,000 เทา เมื่อเติมยางธรรมชาติรวมกับ (h) Claytone® 20 phr  (i) Calcined clay 20 phr  (j) MMT 20 phr 

 

สมบัติตานการซึมผานแกส (Gas barrier Properties) 

 พบวายางธรรมชาติมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการกักอากาศไดไมดีสงผลทําใหไดคาการซึมผานของ

แกสออกซิเจนที่สูง (759.99 mm.ml/m2.day) เม่ือนําชิ้นงานที่ผสมดวย Claytone® มาทดสอบพบวาไดคาการซึมผาน

ของแกสออกซิเจนลดลงอยางมาก (479.51 mm.ml/m2.day) เม่ือเทียบกับกรณีไมผสมเคลยและกรณีผสม Calcined 

clay และ MMT เนื่องจาก Claytone® เกิดการกระจายทั่วทั้งชิ้นงาน (ยืนยันจากรูปสัณฐานวิทยา) สอดคลองกับ
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ทฤษฏี Tortuosity กลาวคือ เสนทางการผานของแกสออกซิเจนตองเปนไปตามชั้นเคลยท่ีกระจายกั้นขวางอยู          

ดังรูปที่ 9 ในกรณีท่ีอนุภาคเคลยวางตัวในทิศทางตั้งฉากกับเมตริกซ (Matrix) จะเพิ่มข้ึน ระยะทางที่โมเลกุลของ    

แกสออกซิเจนเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน สงผลทําใหมีพ้ืนที่ที่แกสสามารถแพรผานไดมีพ้ืนที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของระยะทาง    

ในการเคลื่อนที่ผานของแกส โดยแกสจะตองเคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่คดเคี้ยวรอบๆ จึงทําใหมีประสิทธิภาพใน    

การตานการซึมผานของแกสเพ่ิมข้ึน 

  
รูปที่ 8 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคาสัมประสิทธิ์การซมึผานของแกสออกซิเจน (Oxygen Permeability Coefficient : OP) 

        หมายเหตุ : เสนประที่แสดงในรูปขางตนเปนเสนท่ีบงบอกถึงคาที่ทดสอบของยางธรรมชาติโดยไมมีการเติมเคลย 

    
รูปที่ 9 โครงสรางของอนุภาคเคลยท่ีกระจายอนุภาคอยูในพลาสติกนาโนคอมโพสิตเพื่อสกัดกั้นเสนทางการซึมผานของแกส (Tortuous path) 

ในกรณีท่ีเติม Calcined clay และ MMT ในยางธรรมชาติ พบวาใหคาการซึมผานของแกสออกซิเจนที่สูง

เนื่องมาจากเคลยทั้ง 2 ชนิด มีการกระจายตัวของอนุภาคเคลยในยางที่ไมดี ดังภาพ SEM รูปท่ี 6 และ 7 จะเห็นไดวา

อนุภาคของเคลยเกิดการรวมกันเปนกลุมกอนขนาดใหญหรือแอกโกลเมอเรต ทําใหมีพ้ืนที่ท่ีแกสออกซิเจนสามารถ

แพรผานไดมีพ้ืนที่มากขึ้น เนื่องจากชั้นเคลยท่ีจะสกัดกั้นเสนทางการซึมผานของแกส มีจํานวนนอยจึงทําใหโมเลกุล

ของแกสออกซิเจนสามารถวิ่งผานชิ้นงานไดอยางอิสระจึงสงผลทําใหประสิทธิภาพในการตานการซึมผานแกส

ออกซิเจนต่ํา 

 
สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) 

 จากผลการทดสอบสมบัติตานแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D412 พบวายางธรรมชาติ มีสมบัติเดนในเรื่อง  

การยืดหด (Elastic) ยืดหยุน (Flexible) เหนียว (Tough) ท่ีแข็งแรง สามารถรับแรงดึงและเปลี่ยนรูปรางไดเม่ือรับแรง 

เม่ือมีการเติมเคลยตางชนิดกันพบวา Claytone® ใหคาความแข็งแรงดึง, คาความเคนที่ 100% การยืด และคาความ

แข็งกด ท่ีสูงกวา Calcined clay และ MMT ตามลําดับ เนื่องจากเหตุผลในเรื่องของการกระจายตัวดังที่กลาวมาแลว 
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ทําให Claytone® มีประสิทธิภาพการเสริมแรงในยางธรรมชาติสูงกวา  และเมื่อเพ่ิมปริมาณการใสเคลยจาก 10 เปน 

20 phr พบวา สมบัติเชิงกลโดยรวมดีขึ้น ตามลําดับ 

  
รูปที ่10 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคาความแข็งแรงดึง รูปที ่11 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอเปอรเซ็นตยืด ณ จุดขาด    

     
รูปที่ 12 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคาความเคนที่ 100% การยืด รูปที่ 13 ผลของชนิดและปริมาณเคลยตอคาความแข็งกด 

หมายเหตุ : เสนประที่แสดงในรูปขางตนเปนเสนท่ีบงบอกถึงคาที่ทดสอบของยางธรรมชาติโดยไมมีการเติมเคลย 

สรุป 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของเคลยท่ีมีผลตอสมบัติตานการซึมผานแกสในยางธรรมชาติโดยใชแรงเฉือนผาน

เครื่องผสมสองลูกกล้ิง (Two-roll mill) ซึ่งเคลยท่ีใชในงานวิจัยมี 3 ชนิด ไดแก Claytone®, Calcined clay และ MMT 

ในปริมาณ 10 และ 20 phr ในแตละชนิด พบวา Claytone® มีลักษณะชวยเรงการเชื่อมโยงเนื่องจากเปนเคลยชนิดดัด

แปรที่มีสารอินทรียท่ีอยูในกลุมของเอมีนนํามาใชในการปรับปรุงเคลย ในเรื่องของสัณฐานวิทยา Claytone® สามารถ

กระจายตัวไดท่ัวทั้งชิ้นงาน มีการกระจายตัวดี จึงสงผลทําใหยางธรรมชาติท่ีผสม Claytone® มีคาการตานการซึม

ผานของแกสออกซิเจนลดลงถึง 2 เทาเม่ือเทียบกับกรณีท่ีไมไดเติมเคลยและกรณีเติม Calcined clay และ MMT  

และเมื่อเพ่ิมปริมาณการใสเคลยจาก 10 เปน 20 phr พบวาสมบัติเชิงกลและสมบัติการตานการซึมผานแกส

ออกซิเจนดีขึ้น  
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