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บทคดัย่อ 
            การศึกษาสมบัติเชิงกลทนต่อการดึง ใช้ก  าหนดเป็นมาตรฐาน
(space)  ของเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ปะกบกนั 5 ชั้น เป็นแผ่นขนาดกวา้ง
420 มม.ยาว800  มม.หนา 1.26 มม.ข้ึนรูปด้วยกระบวนการสุญญากาศ
ระบบอินฟิวชัน่ เพ่ือน าค่าสมบติัทนต่อการดึง ไปใชใ้นการออกแบบและ
สร้างเป็นช้ินส่วนต่างๆตามตอ้งการ ทดสอบมาตรฐาน ASTM D3039-14 
(Tensile Test ) ช้ินทดสอบขนาด กวา้ง 24.13 มม.ยาว 250 มม. หนา 1.26 
มม. ได้ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลทนต่อการดึง 525 MPa ค่ามอดูลัส
แรงดึง 57000 MPa 

 
ค าส าคญั: ศึกษาสมบติัเชิงกล, เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ 5 ชั้น 
 

Abstract  
              Study of mechanical properties, tensile strength Used to define 
as a space of 5 layers of carbon fiber , which are 420 mm wide, 800 mm 
long, 1.26 mm thick, molded by vacuum process, infusion system. To 
bring the tensile properties Used to design and create as many parts as 
needed Test method ASTM D3039-14 (Tensile Test) Test piece, width 
24.13 mm, length 250 mm, thickness 1.26 mm. Test results for 
mechanical properties, resistance to 525 MPa , tensile modulus of 
57000 MPa 

 
Keywords:  Study of mechanical properties, 5 layers of carbon fiber 
 

1. บทน า 

  ในปี 1957 กองทัพสหรัฐต้องการพฒันาช้ินส่วนท่ีใช้ในการ
สร้างเคร่ืองบินข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา แข็งแรง และมี

ความทนทานสูง จึงเป็นท่ีมาให้เกิดการพฒันาคาร์บอนไฟเบอร์อย่าง
จริงจัง เกิดข้ึน [1] องค์ประกอบของเส้นใยคาร์บอน  เป็นวัสดุทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบอย่างน้อยร้อยละ 90 โดยเส้น
ใยคาร์บอนจะมีขนาดของเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีเล็กอยู่ท่ีประมาณ 0.005-
0.10 มิลลิเมตร เส้นใยคาร์บอนท่ีผลิตได้นั้นจะถูกควั่นเป็นเส้นด้าย 
สมบติัของคาร์บอนไฟเบอร์เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงกลกบัเหล็กกล้าใน
น ้าหนกัท่ีเท่ากนั พบว่าคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงกว่าเหล็ก[3] การ
น าคาร์บอนไฟเบอร์มาใชใ้นรูปของคอมโพสิต ในอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองบิน มาท าเป็นตวัถงัรถยนต ์เน่ืองจากจะท าให้รถมีน ้ าหนักเบาและ
แข็งแรง ใชใ้นการผลิตอุปกรณ์กฬีา เช่น ไมเ้ทนนิสไมก้อล์ฟ กระดานโต้
คล่ืน ไมแ้บดมินตนั กระดานสกรี คันเบ็ดตกปลา หมวกกนัน็อค ไม้เบส
บอลเป็นตน้[4] ดว้ยสมบติัท่ีดีของคาร์บอนไฟเบอร์ มีการประยุกต์ใช้ใน
การป้องกนัแผ่นดินไหว โดยใช้ ในการเสริมก  าลังให้กบั ตึกสูง โดย
คาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยในการป้องกนัโครงสร้างต่างๆ ของตัวอาคาร
ไม่ใหเ้กดิการพงัทลายไดง่้ายเม่ือตอ้งประสบกบัแรงสั่น[5] วตัถุประสงค์
ของการศึกษาสมบติัเชิงกลค่าทนต่อการดึงของเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ 5 
ชั้นท่ีความ หนา 1.26 มม. เพ่ือใชก้  าหนดเป็นมาตรฐาน(space)  แผ่นเส้น
ใยคาร์บอนไฟเบอร์ ไปใชใ้นการสร้างเป็นช้ินส่วนต่างๆตามตอ้งการ 

2. การด าเนินงาน 
    2.1  การเตรียมช้ินทดสอบการสร้างวสัดุเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ 
เสริมแรงอีพอ็กซ่ีเรซ่ิน[5] ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 แผ่นเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์  
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ตาข่ายน าเรซ่ิน,อินฟิวชัน่เนท (Infusion Net) [6]  ใช้ในการน าทางอีพ็อก
ซ่ีเรซ่ินไหลไปทัว่แม่พิมพ ์เพ่ือข้ึนรูปช้ินงานทดสอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 
 

รูปท่ี 2 ตาข่ายน าเรซ่ิน 

 
วางเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงอีพอ็กซ่ีเรซ่ินซ้อนกนัจ านวน5ชั้น[7]  
ขนาด420 X 800 X 20 มม.ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 การข้ึนรูปช้ินทดสอบ 

 
ช้ินงานหลงัจากถอดออกจากแม่พิมพด์งัแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 ช้ินงานท่ีไดห้ลงัการข้ึนรูป 

 
น าช้ินทดสอบมาแบ่งย่อยให้ได้ขนาดตามแบบท่ีก  าหนดและ

ใชแ้ผ่นอลูมิเนียมประกบหวัทา้ยเพ่ือใชใ้นการจบัยึดดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

รูปท่ี 5 ช้ินทดสอบแรงดึง 
 

 2.2 เคร่ืองทดสอบแรงดึง ด าเนินการทดสอบแรงดึง (Tensile 
Strength)  ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

รูปท่ี 6 ทดสอบแรงดึง   

 
    2.3  ผลจากการดึงช้ินทดสอบไดก้ราฟความสัมพนัธ์
ระหว่างแรงมาตรฐานกบัความผิดปกติดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 
 

 
 
 
 
รูปท่ี7 กราฟทดสอบแรงดึง  
 

    

 

รูปท่ี 7 กราฟผลการดึงช้ินทดสอบช้ินท่ี 5 

    

     2.3 ผลการทดสอบแรงดึง วสัดุผสมท ามาจากเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์
ซ้อนกนั5ชั้น จ  านวน 5 ช้ินไดค่้าทดแรงดึงดงัแสดงในตารางท่ี1 

 

ตารางท่ี1 แรงดึงของเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์จ านวน 5 ช้ิน 
ช้ินทดสอบท่ี Tensile Test (MPa) 

1 396.31 
2 588.67 
3 572.05 
4 522.00 
5 548.50 
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3. สรุป   
             ผลการทดสอบหาสมบัติเชิงกลค่าทนต่อแรงดึง( Tensile Test) 
ตามมาตรฐาน ASTM D3039-14 ขนาดของช้ินทดสอบตามแบบท่ี
ก  าหนด กวา้ง 24.13 มม.ยาว 250 มม. หนา 1.26 มม. จากช้ินทดสอบ5ช้ิน 
ไดค่้าเฉล่ียค่าทนต่อแรงดึง 525 MPa ค่ามอดูลสัแรงดึง 57000 MPa  
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พระนครใหใ้ชเ้ป็นท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลและน าเสนอผลงาน 
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