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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจยั นี้ เสนอ การเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้อนของไอออน
โลหะและเบนซอกซาซีน รวมทั้งพัฒนาสมบัติของ พอลิเบนซอกซาซี น
เพื่ อ ใช้เป็ นวัสดุ ทางไฟฟ้ า เบนซอกซาซี น มอนอเมอร์ ที่ สัง เคราะห์ ไ ด้
สามารถนาไปใช้ในการเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้อ นของเบนซอกซาซี
นมอนอเมอร์ แ ละไอออนโลหะชนิ ด ต่ า งๆ นอกจากนี้ สารประกอบ
เชิ ง ซ้ อ นสามารถเตรี ย มเป็ นโคออร์ ดิ เ นชัน พอลิ เ บนซอกซาซี น โดย
ปฏิกิริยาการเปิ ดวงแหวน โครงสร้างทางเคมีของเบนซอกซาซี นสามารถ
วิเคราะห์ได้โดยเทคนิ คฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ ม อินฟราเรด สเปกโตรสโคปี
(FTIR) แมสสเปกโตรสโคปี (MS) และ ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิ่ ง แคลอ
ริ มิท รี (DSC) สมบัติ ในการตอบสนองกับ โลหะของเบนซอกซาซี น
สามารถศึ ก ษาด้วยได้ด ้วยวิ ธี ก ารหาอัต ราส่ วนโดยโมล วิธี จ๊อ บ และ
เทคนิ ค พี เ ดอร์ เ ซน สภาวะในการโคออร์ ดิ เ นชัน เตรี ย มพอลิ เ บนซอก
ซาซี น โดยการเปิ ดวงแหวนจะก าหนดโดยเทคนิ คฟู เรี ย ร์ ทรานสฟอร์ ม
อินฟราเรด สเปกโตรสโคปี (FTIR) และสมบัติทางไฟฟ้ าของโคออร์ ดิ
เนชันพอลิเบนซอกซาซี น จะศึ กษาด้วยการวัด ค่าคงที่ ไดอิ เล็ก ตริ ก ที่ 11000 kHz

This research presents the preparation of metal –
benzoxazine complexes including the improvement of
benzoxazine property for using as conductive materials.
The synthesized benzoxazine monomers can be used to
prepare the complexes of benzoxazine monomer and
various metal ions. Moreover, the metal – benzoxazine
complexes can be used to prepare coordination polymer
by ring opening reaction. The chemical structures of
benzoxazine are characterized by Fourier Transform
Infrared Spectrophotometer (FTIR), Mass Spectrometer
(MS) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The
metal responsive properties of benzoxazines are studied
by Molar ratio method, Job’s method and Pedersen’s
technique.
The
condition
of
coordination
polybenzoxazine
preparation
by ring
opening
polymerization was determined by Fourier Transform
Infrared Spectrophotometry (FTIR) and the electrical
properties of the coordination polybenzoxazine were
studied by measuring the dielectric constant at 1 – 1000
kHz.
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บทนา
พอลิ เ บนซอกซาซี น เป็ นฟี นอลิ ก เรซิ น ที่ สั ง เคราะห์ ม าจาก

อะนิ ลลีน (Aniline, C6H7N) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล 93.13 ผลิตโดย
บริ ษทั Merck
เมทิลลามีน (Methylamine, CH5N) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล 31.06
ผลิตโดยบริ ษทั Merck
เอททานอลเอมีน (Ethanol Amine, C2H7NO) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล

ปฏิ กิ ริ ย าแมนนิ ช ของฟอร์ มัล ดี ไ ฮด์ เอมี น ปฐมภู มิ และ ฟี นอล และ

61.08 ผลิตโดยบริ ษทั Fluka

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิ ดวง ในปั จจุบนั ได้มีการนาพอลิเบนซอก

3-อะมิโนโพพานอล (3-Amino Propanol, C3H9NO) AR.grade น้ าหนัก

ซาซีนไปใช้งานกันอย่างหลากหลาย เช่น เคลือบบนชิปในคอมพิวเตอร์

โมเลกุล 75.11 ผลิตโดยบริ ษทั Fluka

ส่ วนประกอบของลาเครื่ องบิน และใช้เป็ นฟิ ลม์ บางเคลือบเพื่อให้วสั ดุทน

3-เมทอกซี โพพิลเอมีน (3-Methoxy Propylamine, C4H11NO) AR.grade

ต่อน้ าและตัวทาละลายต่างๆ เนื่ องจากพอลิเบนซอกซาซีนมีสมบัติคล้ายฟี
ข้อเด่นคือ สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติได้ตามต้องการ ไม่

น้ าหนักโมเลกุล 89.14 กรัม ผลิตโดยบริ ษทั Fluka
บิส-ฟี นอล เอ (Bis-phenol A, C15H16O2) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล
228.29 ผลิตโดยบริ ษทั Fluka

จาเป็ นต้องใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาในการเตรี ยม และไม่เกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้

1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane, (C2H4)2O2) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล

ขึ้น

88.11 ผลิตโดยบริ ษทั LAB-SCAN

นอลิกเรซินทัว่ ไปคือ สมบัติเชิงกลดี ทนอุณหภูมิสูง ดูดซึ มน้ าน้อย แต่มี

นอกจากนั้นยังพบว่า พอลิเ บนซอกซาซี น มอนอเมอร์ ไ ด้แสดง

ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane, CH2Cl2) AR.grade น้ าหนักโมเลกุล

สมบัติเช่นเดียวกับสารซุ ปปราโมเลกุลที่สามารถตอบสนองต่อไอออน

84.93 ผลิตโดยบริ ษทั LAB-SCAN

ของโลหะประเภทต่างๆ ได้ โดยความสามารถดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมระหว่างไอออนของโลหะและโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเบน

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide, NaOH) AR.grade น้ าหนัก
โมเลกุล 40.0 ผลิตโดยบริ ษทั LAB-SCAN

ซอกซาซีน ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึงได้เสนอถึงการเตรี ยมเบนซอกซาซี น

โซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส (Sodium Sulphate Anhydrous, Na2SO4.anh)

ชนิ ดใหม่ที่มีโครงสร้ างเอื้อต่อการรองรั บไอออนชนิ ดต่างๆเช่น โลหะ

AR.grade น้ าหนักโมเลกุล 142.0 ผลิตโดยบริ ษทั Riedel-deHaen

ทรานซิชนั และ โลหะหายาก เพื่อพัฒนาให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนพอลิ
เบนซอกซาซีนชนิ ดใหม่ที่มีสมบัติแม่เหล็กหรื อทางไฟฟ้ า ซึ่ งจะเป็ นวัสดุ
ที่สามารถประยุกต์ใช้เป็ นอิเล็กโทรไลต์สาหรั บเซลล์เชื้อเพลิงต่อไปใน
อนาคต

วิธีการดาเนินโครงงาน
1.

การเตรี ยมเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์
เบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ สามารถเตรี ยมได้จากปฏิกิริยาแมน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาวะการเตรี ยมพอลิเบนซอกซาซี นจากเบนซอก
ซาซีนมอนอเมอร์ โดยปฏิกิริยาแมนนิ ชและปฏิกิริยาเปิ ดวงแหวน รวมทั้ง
ศึก ษาความเป็ นไปได้ในการน าไปประยุ กต์ใช้เ ป็ นวัสดุ ที่มีสมบัติ ท าง
ไฟฟ้ า

สารเคมีทใี่ ช้ ในการทดลอง
พาราฟอร์ มลั ดีไฮด์ (Paraformaldehyde, (CH2O)n) AR.grade น้ าหนั ก
โมเลกุล 30.03 ผลิตโดยบริ ษทั Fluka
2-เมทอกซี เอทิลเอมีน (2-Methoxy Ethylamine, C3H9NO) AR.grade
น้ าหนักโมเลกุล 75.11 ผลิตโดยบริ ษทั Fluka

นิ ชระหว่าง ฟอร์ มลั ดีไฮด์ เอมีน และ ฟี นอล ในอัตราส่ วนโดยโมล 2:1:1
ในงานวิจัย นี้ ได้เ ลื อ กใช้บิ ส-ฟี นอลเอ เป็ นฟี นอล และใช้ห มู่ เ อมี น ที่
แตกต่างกัน 6 ชนิ ดได้แก่ เมทิลลามีน, อะนิ ลีน, 2-เมทอกซี เอทิลเอมีน, 3เมทอกซี โพรพิลเอมีน, เอทานอลเอมีน และ 3-อะมิโน โพรพานอลเอมีน
มีสมการดังตารางที่ 4.1 ดังนั้น ต้องใช้อตั ราส่ วนโดยโมลระหว่าง ฟอร์ มลั
ดีไฮด์ และหมู่เอมีน และ บิส-ฟี นอล เอ เป็ น 4:2:1 โดยมีการใช้หมู่เอมีน
ต่างๆ ในตารางที่ 1 เพื่อเปรี ยบเทียบสมบัติของเบนซอกซาซี นแต่ละชนิ ด
ดังรู ปที่ 1

ในการวิเ คราะห์ สเปกตรั ม ของชิ้ น งาน จากนั้ นน าสเปกตรั ม ที่ ไ ด้จาก

ตารางที่ 1 ชนิ ดของหมู่แทนที่
ชนิดของเอมีน

สู ตรเคมี

อักษรย่ อ

เมทิลลามีน

NH2-CH3

BA-Mt

NH2

BA-An

อะนิ ลีน
2-เมทอกซี เอทิลเอ
มีน
3-เมทอกซี
โพรพิลเอมีน
เอทานอลเอมีน
3-อะมิโน
โพรพานอลเอมีน

NH2-(CH2)2-OCH3
NH2-CH2CH2CH2OCH3
NH2-CH2CH2OH
NH2-CH2CH2CH2OH

BA-EtMeO

โปรแกรมมาวิเคราะห์ โครงสร้ างด้วยวิธี finger print ของ IR สเปกตรั ม
โดยจะต้องปรากฏพีกของ OH group และ Tetra substituted benzene ring
2.2 วิเคราะห์คุณลักษณะของเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ ดว้ ย
MS
การวิเคราะห์ ดว้ ย MS เป็ นการวิเคราะห์ มวล โดยผลที่ได้จะ

BA-PrMeO

เป็ นกราฟที่มีแกนตั้งเป็ นค่า relative intensity และแกนนอนเป็ นค่ามวล
ต่อประจุ (m/z) เทคนิ คนี้ ใช้ในการหามวลโมเลกุล (molecular mass) และ

BA-EtOH
BA-PrOH

องค์ประกอบโครงสร้างของธาตุ
2.3 วิเคราะห์คุณลักษณะของเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์
โลหะ และสารประกอบเชิงซ้อนของเบนซอกซาซีนและ
โลหะด้วย UV-Spectrophotometer
เตรี ยมสารละลายสารประกอบเชิงซ้อนของเบนซอกซาซี น
และโลหะตามอัตราส่ วนดังตารางที่ 4.2 และ ตารางที่ 4.3 จากนั้นนามา
วิเ คราะห์ โดยเครื่ อ งยู วี -วิ สิเ บิ ล สเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ จากบริ ษัท

รู ปที่ 1 การเตรี ยมเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์
2. การวิเคราะห์ คุณลักษณะเบนซอกซาซีนและการทดสอบ
สมบัติของพอลิเบนซอกซาซีน

SHIMADZU รุ่ น UV-1700 เพื่อหาค่าการดูดกลืนของแสง แล้วจึงนามา
วาดกราฟ เพื่อหาค่าอัตราส่ วนการสกัดจับของเบนซอกซาซีน
2.4 วิเคราะห์คุณลักษณะของเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ ดว้ ย
DSC

2.1 การวิการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของเบนซอกซาซีนมอนอ
เมอร์ และพอลิเบนซอกซาซีนด้ วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานฟอร์ ม
อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

การวิเคราะห์ดว้ ย DSC เพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางความร้ อน
โดยใช้เ ครื่ อ ง เครื่ อ งเฟอเรนเชีย ล สแกนนิ่ ง แคลอริ มิเ ตอร์ (DSC) ที่
สภาวะ 1 บรรยากาศไนโตรเจนและใช้อ ัตราการเพิ่ มอุ ณหภูมิเป็ น 10

ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้เครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานฟอร์ มอินฟราเรดสเปก

องศาเซลเซียสต่อนาที โดยผลที่ได้ จะเป็ นกราฟที่มีแกนตั้งเป็ นค่า Heat

โตรโฟโตมิเตอร์ จากบริ ษทั Bruker Optics รุ่ น ALPHA Eco-ATR เพื่อ

flow และแกนนอนเป็ นค่า อุ ณหภู มิ เทคนิ ค นี้ ใช้ในงานวิจยั นี้ เพื่ อ หา

วิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างอนุ พนั ธ์ของเบนซอกซาซีน โดยมีวธิ ี การดังนี้

อุณหภูมิพอลิเมอไรเซชันของเบนซอกซาซีน

นามอนอเมอร์ เบนซอกซาซี นมอนอเมอร์ มาป้ ายบางๆบริ เวณแท่น วาง
ชิ้นงาน ใช้โปรแกรม Opus spectroscopy ในการวิเคราะห์ สเปกตรั มของ
ชิ้นงาน จากนั้ นนาสเปกตรั ม ที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ โครงสร้ า ง
ด้วยวิธี finger print ของ IR สเปกตรั ม โดยจะต้องปรากฏพีกของ C-N
Stretching C-O-C Stretching Tri-substituted benzene ring (Oxazine
ring) และ C-H Stretching หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเบนซอก
ซาซีนมอนอเมอร์ เรี ยบร้อยแล้วจึงนาไปพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ โดยวางพอลิ
เบนซอกซาซีนบริ เวณแท่นวางชิ้นงาน ใช้โปรแกรม Opus spectroscopy

2.5 การทดสอบการสกัดจับไอออนโลหะของเบนซอกซาซีน
ทดสอบการสกัดจับไอออนของโลหะชนิ ดต่างๆ ในหมู่ทราน
ซิชนั่ และแลนทาไนด์ ในเบื้องต้นได้ทดสอบว่า เบนซอกซาซี นมอนอ
เมอร์ สามารถสกัดจับไอออนของโลหะชนิ ดใดได้บา้ ง โดยละลายเบน
ซอกซาซีนมอนอเมอร์ ในตัวทาละลายไดคลอโรมีเทน จากนั้นเติมเกลือ
ของโลหะที่ ตอ้ งการทดสอบ ได้แ ก่ Nickel (II) nitrate, Cobalt (II)

chloride และ Cerium (III) nitrate จากนั้นเขย่าให้เข้ากัน และสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสี ที่เกิดจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของเบนซอกซา
ซีน และไอออนของโลหะ โดยวัดค่าความยาวคลื่นสู งสุ ดที่เปลี่ยนไปด้วย
เครื่ องยูว-ี วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
2.6 การวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก
พอลิเบนซอกซาซีนและโคออร์ ดิเนชันพอลิเบนซอกซาซี นที่
ผ่านการพอลิเมอไรเซชันแบบเปิ ดวงมา จะถูกแกะออกจากแม่พิมพ์ที่เป็ น

BA-PrOH
รู ปที่ 2 รู ปแสดงผลการวิเคราะห์ทาง spectroscopy
2. ผลการสกัดจับไอออน

อลู มิเ นี ย มฟลอยด์ จากนั้ นขัด ให้ ไ ด้เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ ต่ า กว่า 10
มิลลิเมตร และ ความหนาต่ากว่า 1 มิลลิเมตร จากนั้นนาไปเคลือบพื้ น
ผิวหน้าของพอลิเบนซอกซาซี นและโคออร์ ดิเนชันพอลิเบนซอกซาซี น
ด้วย high purity silver paste ที่ทาหน้าที่เป็ นอิเล็กโทรด เพื่อที่จะนาไปวัด
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กด้วยเครื่ อง LCR ที่ความถี่ 1 – 1000 kHz

ผลการทดลอง
1. ผลการวิเคราะห์ทาง spectroscopy
รู ปที่ 3 รู ปแผนภูมิแสดงความสามารถดักจับไอออน
BA-Mt BA-An BA-EtMeO และBA-PrMeO สามรถสกัดจับ
ไอออนได้ดงั รู ปที่ 3 BA-EtOH BA-PrOH ไม่สามารถดักจับไอออนได้แต่
BA-Mt

สามารถเป็ นทาให้ไอออนของโลหะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันได้ดงั รู ปที่ 4

BA-An

รู ปที่ 3 รู ปแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
BA-EtMeO

2.1 ผลการสกัดจับไอออนด้วยวิธีจ๊อบและโมล
ตารางที่ 2 ตารางผลการสัดจับโดยจ๊อบและโมล

BA-PrMeO

ลิแกนด์

ไอออน

อัตราส่ วน ไอออน : ลิแกนด์

BA-Mt

Ce3+

1:4

BA-An

Ce3+

1:5

Ce

3+

1:3

Ce

3+

1:3

BA-EtMeO
BA-PrMeO
BA-EtOH

3. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้ า

เมื่ อศึ ก ษาการเกิ ด สารประกอบเชิง ซ้อนระหว่า งเบนซอกซาซี น มอนอ

การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้ าจะเป็ นการวิเคราะห์ค่าคงที่
ไดอิเล็กตริ ก

เมอร์ กบั โลหะพบว่า เบนซอกซาซี นมอนอ- เมอร์ ชนิ ด BA-Mt, BA-An,
BA-EtMeO และ BA-PrMeO สามารถสกัดจับไอออนของโลหะ Ni, Co
และ Ce และ ไม่สามารถสกัดจับไอออนของโลหะ Gd และ Sm แต่เบน
ซอกซาซี นมอนอเมอร์ ชนิ ด BA-EtOH และ BA-PrOH ไม่สามารถสกัด
จับไอออนของโลหะ Ni, Co และ Ce เนื่ องจากอนุ พนั ธ์ ของเบนซอก
ซาซีนชนิ ดดังกล่าวอาจสามารถรี ดิวซ์ไอออนของโลหะได้
ผลการทดสอบเทคนิ ค พีเดอร์ เ ซนพบว่า BA-Mt, BA-An, BA-EtMeO
และ BA-PrMeO มีการสกัดจับไอออนของโลหะ Ni ได้ร้อยละ 4.840,
1.305, 6.927 และ 0.790 ตามลาดับ และสกัดจับไอออนของโลหะ Co ได้
ร้อยละ 5.088, 5.485, 11.323 และ 8.230 ตามลาดับ และการหาอัตราส่ วน
ระหว่างเบนซอกซาซีนและไอออนของโลหะโดยวิธีอตั ราส่ วนโดยโมล
และ วิธีจ๊อบ พบว่า BA-Mt, BA-An, BA-EtMeO และ BA-PrMeO จะ
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะ Ce ในอัตราส่ วน 4 : 1, 5 : 1,
3 : 1 และ 3 : 1 ตามลาดับ

รู ปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และค่าคงที่

การเตรี ยมพอลิเบนซอกซาซี น และ โคออร์ ดิเนชันพอลิเบนซอกซาซี น

ไดอิเล็กตริ ก

สามารถเตรี ยมได้จากปฏิ กิริย าพอลิเมอไร-เซชันเปิ ดวงที่อุณ หภูมิ 180
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ซึ่ งจะได้ผลิตภัณฑ์คือ PBA-Mt, PBA-

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก

An, PBA-EtMeO, PBA-PrMeO, PBA-EtOH และ PBA-PrOH

Dielectric constant

Sample

เมื่อนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กพบว่า โคออร์ ดิเนชัน

Pure

Ni

Co

Ce

PBA-Mt

3.06

0.93

5.20

0.06

พอลิเมอร์ ทวั่ ไป และ พอลิ เบนซอกซาซี นที่ปราศจาก Co จึง คาดว่าโค

PBA-EtMeO

2.96

0.01

3.72

0.06

ออร์ ดิเนชันพอลิเบนซอกซาซี นของ Co จะมีแนวโน้มสามารถนาไปใช้

PBA-PrMeO

3.08

0.33

4.08

0.05

งานเป็ นตัวเก็บประจุได้ เมื่อเทียบค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของโคออร์ ดิเนชัน

พอลิเบนซอกซาซีนของ Co มีค่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กสู งกว่า เมื่ อเทียบกับ

พอลิเมอร์ ของ Co ชนิ ดต่างๆ แล้ว พบว่า PBA-Mt-Co มีค่าไดอิเล็กตริ ก

สรุปผลการทดลอง
จากงานวิ จัย นี้ พบว่ า เบนซอกซาซี น มอนอเมอร์ ส ามารถ
สังเคราะห์ ได้จาก พาราฟอร์ มลั ดีไฮด์ เอมีนปฐมภูมิ และ บิส -ฟี นอล เอ
ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถออกแบบโครงสร้างเบนซอกซาซี นได้ตามต้องการ โดย
เปลี่ยนเอมีนปฐมภูมิที่ใช้คือ เมทิลลามีน อะนิ ลลีน 2-เมทอกซี เอทิลเอมีน
3-เมทอกซี โพรพิลลามีน เอทานอลเอมีน และ 3-อะมิโน โพรพานอล ซึ่ ง
จะได้ผลิ ตภัณ ฑ์คื อ BA-Mt, BA-An, BA-EtMEO, BA-PrMeO, BAEtOH และ BA-PrOH ตามลาดับ

สู งที่สุดคือ ที่ 10, 100 และ 1000 kHz มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กเป็ น 6.56,
5.59 และ 4.95 ตามลาดับ และผลค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของโคออร์ ดิเนชัน
พอลิเมอร์ ของ Ce และ Ni พบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ จึง
คาดว่าโคออร์ ดิเ นชันพอลิเ มอร์ ข อง Ce และ Ni จะมี แนวโน้มที่จะมี
สมบัตินาไฟฟ้ า หรื อ สมบัติแม่เหล็ก เมื่อเทียบค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของโค
ออร์ ดิเนชันพอลิเมอร์ ของ Ce และ Ni ชนิ ดต่างๆ แล้ว พบว่า PBA-Pr-Ni
มีค่าไดอิเล็กตริ กต่าที่สุดคือ ที่ 10, 100 และ 1000 kHz มีค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ กเป็ น 0.09, 0.04 และ 0.01 ตามลาดับ

จากงานวิจัยนี้ สรุ ปได้ว่าเบนซอกซาซี น BA-Mt, BA-An, BA-EtMeO
และ BA-PrMeO สามารถสกัดจับไอออนโลหะได้ และจากการทดสอบ
สมบัติทางไฟฟ้ าของโคออร์ ดิเนชันพอลิเบนซอกซาซี น พบว่าโคออร์ ดิ
เนชันเบนซอกซาซีนมีแนวโน้มที่จะมีสมบัติทางไฟฟ้ า ไม่ว่าจะเป็ น การ
เก็บประจุ การนาไฟฟ้ า หรื อ การเป็ นแม่เหล็ก และ เบนซอกซาซี น BAEtOH และ BA-PrOH ยัง ต้อ งมี ก ารศึ กษาต่ อ ไป เนื่ องจากมีปั ญหาใน

aminophenyl)methylphosphine oxide based benzoxazine and
glycidylether or benzoxazine of Bisphenol A.
Shahla Bagherifama, b., Tamer Uyarc,1, Hatsuo Ishida c, Jale
Hacaloglu a,b,* (2010). The use of pyrolysis mass spectrometry to
investigate polymerization and degradation processes of methyl aminebased benzoxazine.

กระบวนการขึ้นรู ป จึงไม่สามารถนาไปวัดค่าไดอิเล็กตริ กได้
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