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บทนํา 

พอลิเมอร์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีประกอบด้วยโมเลกุลย่อยของไฮโดรเจนและคาร์บอน
หลายๆโมเลกุล (Poly) เช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ซ่ึงแต่โมเลกุลย่อยหรือท่ีเรียกว่า “โมโนเมอร์ 
(Monomer)” ของพอลิเมอร์ท่ีมีรูปแบบเหมือนกันเช่ือมต่อเข้าด้วยกันจะเรียกว่า Homopolymer แต่ถ้าแต่
ละส่วนหรือแต่ละโมโนเมอร์ท่ีเช่ือมต่อเข้าด้วยกันมีความแตกต่างกันจะเรียกว่า Copolymer ดังลักษณะ
แผนภาพการเช่ือมต่อของสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์ท่ีแสดงในภาพที่ 1-a) โดยที่สัญลักษณ์ A, B คือ โมโนเมอร์ท่ี
แตกต่างกัน 

 
Monomer             Homopolymer 
     A               A-A-A-A-A-A-A-A-A 
 
Monomers              Copolymer 
   A, B            A-B-A-B-A-B-A-B-A 

 

a) b) 

ภาพท่ี 1 การเช่ือมต่อของสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์ : a) แผนผังโครงสร้างของวัสดุ Homopolymer และ 
Copolymer, b) แผนผังโครงสร้างของพอลิเมอร์แบบเส้นและแบบก่ิงก้านสาขา 

 
โมโนเมอร์ของพอลิเมอร์สามารถจัดเรียงตัวกันเป็นแบบเส้นตรง (Linear) หรือแบบกิ่งก้านสาขา 

(branched) ดังลักษณะที่แสดงในภาพท่ี 1-b) ซ่ึงแนวโน้มของการเกิดการจัดเรียงตัวแบบกิ่งก้านสาขาน้ีข้ึนอยู่
กับการควบคุมสภาวะของขบวนการสังเคราะห์ ดังน้ัน สิ่งท่ีควรจําและทําความเข้าใจก็คือรูปแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของพอลิเมอร์ ดังลักษณะการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลท่ีแสดงในภาพท่ี 1-a) และ 1-b) ท่ีแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างอย่างง่ายๆ ของโครงสร้างพอลิเมอร์ ตัวอย่างเช่น Copolymer มีความเป็นไปได้ท่ีจะมี
โครงสร้างย่อยหรือโมโนเมอร์ย่อยต่างชนิดกัน ตามชนิดของธาตุต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีผสมเข้าไป แต่
ในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม พอลิเอทิลีนรวมท้ัง UHMWPE จะเป็น Copolymer ท่ีเกิดร่วมกับโมโนเมอร์อ่ืนๆ 
(ตัวอย่างเช่น พอลิโพรพิลีน(Polypropylene)) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหรือ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ 

สมบัติพ้ืนฐานท่ีโดดเด่นและเห็นได้ชัดของพอลิเมอร์ท่ีแตกต่างจากวัสดุอ่ืนๆ (เช่น โลหะชนิดต่างๆ และ
เซรามิก) คือ ขนาดโมเลกุล (Molecular size) ในกรณีท่ีเป็นโลหะผสมและเซรามิกองค์ประกอบย่อยท่ีเป็น
ส่วนประกอบคืออะตอมของธาตุโลหะชนิดต่างๆ (ตัวอย่างเช่น Co, Cr, Moและอื่นๆ) หรืออาจจะเป็นพันธะ
โมเลกุลเล็กๆ เช่น คาร์ไบด์ หรือ ออกไซด์ของโลหะ แต่สําหรับขนาดโมเลกุลของพอลิเมอร์อาจประกอบด้วยโม



โนเมอร์หลายๆ ชนิดรวมกันมากกว่า 100,000 โมโนเมอร์ ซ่ึงมีผลทําให้มวลโมเลกุล (Molecular weights) 
ของพอลิเมอร์สามารถปรับขนาดเพ่ิมข้ึนเป็นล้านกรัมต่อโมล (106 g/mol) และนอกจากน้ีรูปแบบการก่อตัว
ของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ท่ีประกอบด้วยโมโนเมอร์ย่อยๆ เช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ทําให้พอลิเมอร์มี
คุณลักษณะพิเศษจําเพาะที่ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพอลิเมอร์ 

พอลิเอทิลีน (Polyethylene) 
พอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์ชนิดหน่ึงที่ก่อตัวหรือสังเคราะห์จากแก๊สเอทิลีนโมโนเมอร์ (Ethylene 

monomer (C2H4)) ท่ีมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 28, สูตรเคมีโดยท่ัวไปของพอลิเอทิลีน คือ –(C2H4)n– โดยท่ี n  
คือ degree of polymerization ซ่ึงแผนภาพแสดงโครงสร้างทางเคมีของเอทิลีนและพอลิเอทิลีน มีลักษณะ
ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างทางเคมีของเอทิลีนโมโนเมอร์และพอลิเอทิลีน 

 
สําหรับพอลิเอทิลีน สายโซ่โมเลกุลประกอบด้วยเอทิลีนโมโนเมอร์ ต้ังแต่ 200,000 หน่วยเรียงต่อกันซํ้าๆ 

หรือในอีกหน่ึงความหมาย สายโซ่โมเลกุลของ UHMWPE ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนมากถึง 400,000 
อะตอม ซ่ึงพอลิเอทิลีนยังสามารถแบ่งชนิดแยกย่อยออกได้หลายชนิด (LDPE, LLDPE, HDPE, PE1000 และ 
UHMWPE) ตามขบวนการสังเคราะห์ โดยพอลิเอทิลีนแต่ละชนิดถูกสังเคราะห์ข้ึนมาด้วยขนาดของมวลโมเลกุล
และรูปแบบการจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์ภายในสายโซ่โมเลกุลท่ีแตกต่างกัน สําหรับในส่วนของ LDPE and 
LLDPE จะหมายถึง low-density polyethylene และ  linear low density polyethylene ตามลําดับ 
ลักษณะการจัดเรียงโมโนเมอร์ภายในสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอทิลีนเหล่าน้ีจะมีลักษณะเป็นแบบกิ่งก้านสาขา
และเป็นเส้นตรงตามลําดับ และนอกจากน้ีมวลโมเลกุลของพอลิเอทิลีนแต่ละชนิดจะต่ํากว่า 50,000 g/mol  

HDPE สายโซ่โมเลกุลมีลักษณะเป็นเส้นตรงท่ีมีมวลโมเลกุลสูงถึง 200,000 g/mol. สําหรับในส่วนของ 
PE1000 และ UHMWPE เม่ือเปรียบเทียบกับพอลิเอทิลีนชนิดอ่ืนๆ พบว่า PE1000 และ UHMWPE จะมีมวล
โมเลกุลสูงประมาณ 1 x 106 g/mol แต่ในความเป็นจริงมวลโมเลกุลท่ีสูงมากๆ เช่นน้ี ไม่สามารถทําการวัดได้
โดยตรงด้วยวิธีการธรรมดาท่ัวๆ ไป แต่จะทําการวัดเปรียบเทียบอนุมานแทนด้วยค่า intrinsic viscosity (IV). 

สภาพความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ (Crystallinity of polymer) 
วิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถจินตนาการเห็นสายโซ่โมเลกุลของ UHMWPE คือสายโซ่โมเลกุลมีลักษณะ

เป็นเส้นเชือกหรือสายโซ่ท่ีพันกันยุ่งเหย่ิงคล้ายสปาเกตต้ีท่ีมีความยาวมากกว่าหน่ึงกิโลเมตร เน่ืองจากสายโซ่จะ
ไม่อยู่น่ิง มีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา และมีการดูดซับพลังงานความร้อนภายในตลอดเวลา ส่งผลให้สายโซ่
โมเลกุลเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เม่ือถูกทําให้เย็นลงตํ่ากว่าอุณหภูมิ
หลอมละลาย (Melting point) สายโซ่โมเลกุลของ UHMWPE มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการสับเปลี่ยนพันธะของ 
C C และทําให้เกิดการพับของสายโซ่ (Chain fold) การพับงอของสายโซ่กลับไปกลับมาเช่นน้ีทําให้โมเลกุล
เกิดการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ (Ordered) เฉพาะบางช่วงบริเวณ, บริเวณท่ีมีการพับงอสายโซ่เป็นแผ่นน้ีเป็นท่ี
รู้จักกันโดยท่ัวไปและเรียกว่า “ผลึกแผ่น (Crystalline lamella)” ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นผลึกบางๆ โดยผลึก



แผ่นเหล่าน้ีจะฝั่งตัวอยู่ภายในบริเวณท่ีเป็นอสัณฐาน (Amorphous) ท่ีไม่เป็นระเบียบ (Disordered) และ
สามารถท่ีจะเช่ือมต่อกับผลึกแผ่นข้างเคียงได้ด้วยพันธะโมเลกุล (Tie molecule) ซ่ึง UHMWPE มีลักษณะ
รูปร่างของสายโซ่โมเลกุลและความเป็นผลึก ดังแสดงในภาพท่ี 3 

ขนาดและตําแหน่งของบริเวณท่ีเป็นผลึกแผ่นภายใน UHMWPE ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของปัจจัยต่างๆ 
ประกอบด้วยมวลโมเลกุล, เง่ือนไขของขบวนการผลิตและเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมของการเก็บรักษาหรือ
การใช้งาน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว ผลึกแผ่นมีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และนอกจากน้ีผลึก
แผ่นทําให้เกิดการหักเหแสงส่งผลให้ UHMWPE มีลักษณะเป็นสีขาวและขุ่นมัวท่ีอุณหภูมิห้อง แต่ท่ีอุณหภูมิสูง
เหนือจุดหลอมละลายของผลึกแผ่น ท่ีอุณหภูมิประมาณ 137 C แสงสามารถส่องผ่านผลึกแผ่นของ 
UHMWPE ได้บ้างเล็กน้อย สําหรับผลึกแผ่นท่ีมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบะมีขนาดความหนาอยู่ในช่วง
ประมาณ 10 – 50 nm และมีความยาวประมาณ 10 – 50 μm ระยะห่างระหว่างผลึกแผ่นท่ีมีการจัดเรียง
ตัวอย่างเป็นระเบียบเฉลี่ยประมาณ 50 nm 

 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ UHMWPE 

 

 
ภาพท่ี 4 TEM ไมโครกราฟของ UHMWPE แสดงอาณาบริเวณท่ีเป็นอสัณฐานและผลึก (ผลึกแผ่น) 

 
รูปร่างผลึกของ UHMWPE สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงส่องผ่าน (TEM) ด้วย

กําลังขยายสําหรับพอลิเมอร์ต้ังแต่ 16,000 เท่าข้ึนไป การเตรียมช้ินทดสอบ UHMWPE จะถูกตัดเป็นแผ่น
บางๆ โดยมีความหนาในหน่วยไมโครเมตร ท่ีเรียกว่า “ultramicrotomed slice” หลังจากน้ันแผ่นบางๆ ของ 
UHMWPE จะถูกนําไปย้อมสีด้วย Uranyl acetate เพ่ือปรับปรุงให้สามารถเห็นความแตกต่างในการทํา TEM 
ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ขบวนการย้อมสีทําให้บริเวณท่ีเป็นอสัณฐานกลายเป็นสีเทาในแผนภาพโครงสร้างจุลภาค 
สําหรับในส่วนของผลึกแผ่นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการย้อมสี แต่จะปรากฏเป็นเส้นสีขาวกับเส้นขอบสีดํา  



จากภาพ TEM micrograph ท่ีแสดงในภาพท่ี 4 เป็นตัวอย่างองค์ประกอบตามธรรมชาติของ UHMWPE ท่ีมี
การเช่ือมต่อเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายของอาณาบริเวณท่ีเป็นอสัณฐานและผลึกแผ่น 

การเปล่ียนแปลงทางความร้อนของพอลิเมอร์ (Thermal transition of polymer) 
วิธีการหน่ึงท่ีใช้จําแนกหรือทําให้เห็นความแตกต่างของลักษณะจําเพาะของพอลิเมอร์แต่ละชนิด คือ 

อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อสมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์เหล่าน้ัน  ในท่ีน้ีจะขอย้อนกล่าวไปถึงรูปแบบของ
สายโซ่โมเลกุล UHMWPE ท่ีมีลักษณะเป็นสปาเก็ตต้ีท่ียาวและพันกันยุ่งเหย่ิง ซ่ึงสามารถจินตนาการได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกลับไปกลับมา และเกิดการบิดงอ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า พอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อน 3 ด้าน
หลักๆ คือ อุณหภูมิท่ีมีสภาพเป็นแก้ว (Glass transition temperature; Tg), อุณหภูมิหลอมละลาย (Melting 
point temperature; Tm) และ อุณหภูมิไหลตัว (Flow temperature; Tf). 

อุณหภูมิท่ีมีสภาพเป็นแก้ว (Glass transition temperature; Tg) คือ อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีสายโซ่โมเลกุลพอลิ
เมอร์มีพฤติกรรมเปราะคล้ายแก้ว ท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่า Tg สายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์มีการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงานความร้อนไม่เพียงพอท่ีจะเลื่อนผ่านสายโซ่อ่ืนได้และมีวิธีเดียวท่ีวัสดุจะตอบสนองต่อความเค้นทางกล
ท่ีมากระทําคือการยืดออกหรือแตกออกจากพันธะท่ีประกอบกันเป็นสายโซ่โมเลกุล ในกรณีของ UHMWPE, Tg 
จะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิประมาณ –160 C  

เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิ Tg สายโซ่โมเลกุลบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นอสัณฐานภายในพอลิเมอร์จะเคลื่อน
ตัวได้มากข้ึน และเม่ืออุณหภูมิของ UHMWPE เพ่ิมสูงข้ึนกว่า 60 – 90 C ผลึกท่ีมีขนาดเล็กหรืออนุภาคที่เล็ก
กว่าผลึกในพอลิเมอร์จะเริ่มหลอมละลาย ซ่ึงพฤติกรรมการหลอมละลายของพอลิเมอร์ ก่ึงผลึก (semi 
crystalline polymer) รวมท้ัง UHMWPE ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดปริมาณของผลึกของพอลิเมอร์ หรือท่ี
เรียกว่า “สภาพความเป็นผลึก (Crystallinity)” และสามารถวัดได้ด้วยการใช้ Differential Scanning 
Colorimeter (DSC) โดย DSC จะวัดปริมาณความร้อนจําเพาะท่ีจําเป็นต้องใช้ต่อการเพ่ิมอุณหภูมิของพอลิ
เมอร์ ตัวอย่าง DSC data สําหรับ UHMWPE มีลักษณะดังแสดงในภาพท่ี 5 

DSC traces สําหรับ UHMWPE ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึงของเส้นโค้งเป็นจุดสูงสุดของ
อุณหภูมิหลอมละลาย (Tm) เกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิประมาณ 137 C และสอดคล้องกับจุดที่เป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ
บริเวณท่ีเป็นผลึก (Crystalline regions) ท่ีมีการหลอมละลาย ซ่ึงอุณหภูมิหลอมละลายของ UHMWPE 
สะท้อนให้เห็นถึงความหนาของผลึก หรือความสมบูรณ์ของผลึก โดยความหนาแน่นและความสมบูรณ์ของผลึก 
UHMWPE ย่ิงมากมีแนวโน้มทําให้อุณหภูมิหลอมละลายสูงกว่าผลึกท่ีไม่สมบูรณ์หรือผลึกท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

 

 
ภาพที่ 5 DSC ของ UHMWPE 



 
บริเวณพ้ืนท่ีด้านล่างภายใต้จุดหลอมละลายสูงสุด คือ สัดส่วนของสภาพความเป็นผลึกหรือปริมาณผลึก

ท่ีเรียกว่า ปริมาณความเป็นผลึก (Degree of crystallinity) นอกจากน้ี DSC ยังสามารถวัดปริมาณพลังงาน
ความร้อนสุทธิต่อหน่วยมวล (ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานท่ีใช้สําหรับการหลอมละลาย (enthalpy) 
หรือ Hemdotherm) ท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับการหลอมละลายบริเวณส่วนท่ีเป็นผลึกภายในช้ินทดสอบโดย
เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง enthalpy ของช้ินทดสอบท่ีมีความสมบูรณ์ของผลึก 100% (enthalpy ของ 
UHMWPE บริสุทธ์ิ Hf = 291 J/g) และคํานวณออกมาเป็นปริมาณผลึก สําหรับก้อนวัสดุ UHMWPE ส่วน
ใหญ่จะมีปริมาณผลึกประมาณ 50 – 55% 

ในขณะท่ีอุณหภูมิของพอลิเมอร์กึ่งผลึกถูกทําให้สูงขึ้นเหนืออุณหภูมิหลอมละลาย พอลิเมอร์จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกิดการไหลตัว (Flow transition, Tf) และกลายเป็นของเหลว สําหรับพอลิเอทิลีนท่ีมีมวลโมเลกุล
ตํ่ากว่า 500,000 g/mol สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมการไหลได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามสําหรับพอลิเอทิลีนท่ีมี
มวลโมเลกุลสูงกว่า 500,000 g/mol ด้วยสายโซ่โมเลกุลท่ีมีปริมาณมากกว่าและซับซ้อนมากกว่าจะเป็นตัว
ป้องกันไม่ให้เกิดการไหล ส่งผลให้ UHMWPE ไม่แสดงพฤติกรรมการไหลตัวหรืออาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีจุดไหล
ตัว” เหมือนพอลิเอทิลีนชนิดอ่ืนๆ 

มวลโมเลกุล (Molecular Weight) 
พฤติกรรมทางกลหรือสมบัติทางกลของ UHMWPE จะสัมพันธ์กับมวลโมเลกุล ซ่ึงโดยปกติมวลโมเลกุล

จะอนุมานจากการวัด intrinsic viscosity, IV โดยมีวิธีการวัดท่ีนิยมใช้กันท่ัวไป 2 วิธีสําหรับการคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุล (Mv) ของ UHMWPE โดยยึดหลักการพ้ืนฐานของค่า IV มาใช้ในการคํานวณตาม
สมการของ Mark-Houwink ดังต่อไปน้ี 

 
1.  ASTM D4020-05: Mv = 53,700 IV1.37     (1) 
2.  Margolies equation, used outside North America: Mv= 53,700 IV1.49 (2) 

 
จากสมการท่ีกล่าวข้างต้น Mv มีหน่วยเป็น g/mol และ IV มีหน่วยเป็น dL/g ซ่ึงข้ันตอนของวิธีการ

ทดสอบสําหรับการหาค่ามวลโมเลกุลของ UHMWPE ประกอบด้วยการแยกสารและ gel permeation 
chromatography (GPC) ด้วยวิธีการแยกขนาดของ chromatography 

ค่า IV ของ UHMWPE สัมพันธ์กับความต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact strength) และความ
ต้านทานการสึกหรอแบบขัดถู (Abrasive wear resistance) ของ UHMWPE หลังจากผ่านการข้ึนรูปเป็นก้อน
ของแข็ง ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ท่ีได้จะไม่เป็นเชิงเส้นก็ตาม และนอกจากน้ีมวลโมเลกุลยังมีอิทธิพลตอบสนอง
ต่อการแตกหักสถิตย์ (Static fracture) พอๆ กับพฤติกรรมทางกลของ UHMWPE ท่ีมีค่า Strain สูงๆ 
ตัวอย่างเช่น บริเวณเหนือจุดคราก (yield point) ความแข็งแรงต่ออัตราการข้ึนรูปเย็นตามแนวแรงดึงข้ึนอยู่
กับมวลโมเลกุล จากภาพท่ี 6 แสดงให้เห็น True-stress curve ในแนวแกนภายใต้แรงดึง (ท่ีอุณหภูมิห้อง, 
อัตราการดึง 30 mm/min) ของช้ินทดสอบ UHMWPE สองชนิดท่ีมีมวลโมเลกุลต่างกันและพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE) 

 



 
ภาพท่ี 6 True-stress strain ในแนวแกนภายใต้แรงดึงของ UHMWPE ท่ีมีมวลโมเลกุลต่างกันเปรียบเทียบ

กับ HDPE (ทําการทดสอบที่อุณหภูมิห้องด้วยอัตราเร็วของการทดสอบ 30 mm/min) 
 

การทดสอบแรงดึงภายใต้สภาวะสองแกนด้วยวิธีการทดสอบแบบ Small punch test พฤติกรรมการ
แปรรูปทางกลของพอลิเอทิลีนแสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงของพอลิเอทิลีนข้ึนอยู่กับมวลโมเลกุลด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างผลการทดสอบ Small punch test data ท่ีแสดงดังภาพท่ี 7 เป็นผลการทดสอบ ซ่ึงทําการทดสอบท่ี
อุณหภูมิห้องด้วยอัตราเร็วของการทดสอบ 0.5 mm/min 

 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอย่างข้อมูลผลการทดสอบ Small punch test data ท่ีทําการทดสอบท่ีอุณหภูมิห้อง 

ด้วยอัตราเร็วของการทดสอบ 0.5 mm/min 
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