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  เบญจมาส  ปันหยดั : การปรับปรุงสมบติัเชิงกลและการลามไฟของพอลิบิวทิลีนซคัซิ
เนตสาํหรับใชท้าํกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ณฐักาญจน์  
หงส์ศรีพนัธ์.  160 หนา้. 
 

งานวจิยันีมีจุดประสงคเ์พือปรับปรุงสมบติัเชิงกล และการหน่วงไฟของ PBS สาํหรับใชท้าํกรอบ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การปรับปรุงสมบติัเชิงกลทาํโดยสองแนวทาง คือ การผสม PBS กบั PLA ในสภาวะทีมี
และไม่มีไกลซิดิลเมทธาอะคริเลต (GMA) เป็นสารช่วยใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี และการผสม PBS กบั PBT การ
ปรับปรุงการหน่วงไฟของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA และ PBS/PBT ทีมีสมบติัเชิงกลเหมาะสมทาํโดยการเติมสาร
หน่วงไฟแบบ intumescent ซึงประกอบดว้ยแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต เมลามีน และซิลิกา การพิสูจน์สมบติัของ
พอลิเมอร์ผสมทาํโดยเทคนิค SEM  DSC  TGA  การทดสอบการดึงยดื การทดสอบการตีกระแทก การทดสอบ
การเผาไหมใ้นแนวตงั และการวดัค่า LOI ผลการวจิยัพบวา่พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะมีความตา้นทานการ
เปลียนรูป ความแขง็แรงตา้นทานการดึง ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกเพิมขึน แต่การยดืตวัก่อนการแตกหกั
ลดลงเมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ อยา่งไรก็ตามสดัส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมไม่เพียงจะส่งผลต่อความเขา้กนั
ไดแ้ละโครงสร้างสณัฐานของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA แต่ยงัส่งผลต่อสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว
ดว้ย โดยเฉพาะเมือปริมาณ PLA เพิมขึนเป็น 50 wt% ซึงทาํใหเ้กิดโครงสร้างแบบเฟสต่อเนือง การเติม GMA จะ
ช่วยปรับปรุงความเขา้กนัได ้ การยดึเหนียวระหวา่งเฟสและความยดืหยุน่ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA สาํหรับ 
พอลิเมอร์ผสม PBS/PBT พบผลการทดลองทีคลา้ยกนั แมว้า่จะพบการลดลงของสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม
ดงักล่าวเมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ เนืองจากการสลายตวัทางความร้อนของ PBS ในระหวา่งกระบวนการ
หลอมเหลวผสม การเติมสารหน่วงไฟแบบ intumescent สามารถปรับปรุงการหน่วงไฟและการหยดของทงัพอลิ
เมอร์ผสม PBS/PLA และ PBS/PBT ในขณะทีจะส่งผลลบตอ่สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว การหน่วง
ไฟจะเกิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุดเมือเติมสารหน่วงไฟ 25 wt% ซึงจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 
ผา่น V-0 และมีค่า LOI เป็น 27 % ในขณะทีพอลิเมอร์ผสม PBST50 จะผา่น V-0 และมีค่า LOI เป็น 37 % แมว้า่
พอลิเมอร์ผสมทงัหมดทีเตรียมไดใ้นงานวจิยันีจะมีสมบติัไม่เพียงพอต่อการแข่งขนักบั HIPS และ ABS ซึงเป็น
วสัดุทีใชท้าํกรอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบนั แต่พบผลการทดลองซึงน่าสนใจ คือ ผลของโครงสร้าง
สณัฐานร่วมกบัผลของการเกิดปฏิกิริยาของ GMA จะทาํใหส้ามารถปรับปรุงความยดืหยุน่ของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ใหมี้ค่าสูงเทียบเท่ากบั LDPE  
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 This research was aimed to improve mechanical properties and flame 
retardancy of PBS using in electrical housing. Two traditions to achieve suitable mechanical 
properties were carried out by melt blending PBS with PLA in the presence and absence of 
GMA, reactive chemical agent and melt blending PBS with PBT. Flame retardancy of both 
preferred PBS/PLA blend and PBS/PBT blend were improved using intumescent flame 
retardant which consisted of APP, MA and Si. The properties of the blends were 
characterized using SEM, DSC, TGA, tensile test, impact test, vertical burning test and LOI 
measurement. The results found that blending PBS with PLA enhanced modulus, tensile 
strength, impact strength but reduced elongation at break of the blends compared to neat 
PBS. Fraction of PLA in PBS/PLA blends affected compatibility and morphology, which 
resulted on mechanical properties of the blends especially when PLA content was reached to 
50 wt% which co-continuous structure was achieved. Adding GMA improved compatibility, 
interface adhesion and flexibility of PBS/PLA blends. Similar result was established in 
PBS/PBT blends, though inclinable decreasing in mechanical properties of the blends 
compared to neat PBS occurred due to thermal degradation of PBS during melt-mixed 
process. Adding intumescent flame retardant successfully improved flame retardancy and 
dripping in both of PBS/PLA and PBS/PBT blends while negatively change in mechanical 
properties was introduced. The most efficiency of flame retardant was achieved with 25 wt% 
adding which completed V-0 rate and 27% in LOI for PBSL50_G10 blends and completed V-0 
rate and 37% in LOI for PBST50 blends. Although all blends prepared in this work did not 
have enough properties to compete with HIPS or ABS, materials of choices for electronic 
housing, interesting result showed that incorporation of morphology effect and GMA reaction 
could superior enhance flexibility in PBSL50_G10 blends which was equal to LDPE.  
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของเรือง 

ในยคุทีเทคโนโลยมีีความเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุยงั ผลกัดนัใหค้วามตอ้งการการใช้
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิมขึน ซึงการเปลียนแปลงเทคโนโลยทีีเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่การ
ลา้สมยัและการเปลียนเครืองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพือใหส้ามารถรองรับเทคโนโลยทีี
เปลียนแปลงไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิสินคา้ในกลุ่มของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
โทรศพัทเ์คลือนที ทาํใหเ้กิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเป็นปัญหาในระดบัโลกทีกาํลงัทวคีวาม
รุนแรงมากขึนและตอ้งการการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน จากรายงานของสหประชาชาติ (UN) [1]  กล่าว
วา่ ปัญหาขยะทีเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมากขึนเรือยๆโดยเฉพาะในประเทศ
กาํลงัพฒันาทีมีการเปลียนแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว ในปัจจุบนัพบวา่ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากทวัโลกมีมากถึง 40 ลา้นตนัต่อปี และมีแนวโนม้ทีจะเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ซึง
ปัญหาดงักล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและประชาชนอยา่งแน่นอน ทางดา้นประเทศ
ไทย จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.  รายงานวา่ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ ,  ตนัต่อปี  เมือพิจารณาถึงตน้เหตุของขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการแกไ้ข 
พบวา่เนืองจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ผลิตจากวสัดุทีไม่สามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ 
ก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางสิงแวดลอ้มในขนัตอนการกาํจดั อีกทงัในกระบวนผลิตมกัมีการเติม
สารเติมแต่งหลากหลายชนิด ทาํใหก้ระบวนการแยกและกระบวนการรีไซเคิลเป็นไปไดย้ากเช่นกนั 
ดงันนัการใชพ้ลาสติกทีสามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ  

พอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพในกลุ่มพอลิเอสเทอร์ เช่น พอลิแลคติกแอซิด 
(PLA), พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS), พอลิบิวทิลีนอะดิเปตเทอเรพทาเลต (PBAT), พอลิคาร์โปร
แลคโทน (PCL) เป็นพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพทีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งนบัตงัแต่ปี 
1970 เป็นผลจากการตระหนกัถึงปัญหาสิงแวดลอ้มซึงเกิดจากขยะพลาสติกทีไม่สามารถยอ่ยสลาย
ไดท้างชีวภาพ เมือพิจารณาร่วมกบัปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียมทีอาจเกิดขึนในอนาคตอนัใกลนี้ 
จึงมีความพยายามทีจะผลิตพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพจากวสัดุทีสามารถทดแทนใหม่ได ้ 
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พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต นบัเป็นพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพและสามารถเตรียมไดจ้ากวตัถุดิบที
สามารถทดแทนใหม่ไดที้น่าสนใจอีกชนิดหนึง ซึงปัจจุบนัไดมี้การผลิตในระดบัอุตสาหกรรมเป็น
ทีเรียบร้อยแลว้ ตวัอยา่งผลิตภณัฑที์ใชพ้อลิบิวทิลีนเป็นวตัถุดิบ เช่น ฟิลม์สาํหรับบรรจุภณัฑ ์ แผน่
ชีท ขวด ผลิตภณัฑที์ขึนรูปโดยกระบวนการฉีด เป็นตน้ ซึงคาดวา่ในอนาคตจะสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวศิวกรรม เช่น ใชใ้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์
ได ้ การเตรียมพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตทาํโดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่นของ
มอนอเมอร์สองชนิด คือ 1,4-บิวเทนไดออล และกรดซคัซินิค ซึงเตรียมไดจ้ากปิโตรเลียม แต่เมือไม่
นานมานี บริษทั Mitsubishi Chemical  ร่วมกบั Ajinimoto ประสบความสาํเร็จในการพฒันาการ
ผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ และมีโรงงานผลิตทีมีกาํลงัการผลิต 30,000 ตนั
ต่อปี ในปี 2006 นอกจากนียงัมีนโยบายทีจะขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ดงักล่าว 
ซึงคาดวา่ จะสามารถพฒันาการผลิตทาํใหมี้ตน้ทุนตาํกวา่การผลิตพอลิแลคติกแอซิด ซึงเป็นพอลิ
เมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพทีมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั [2] อยา่งไรก็ตาม แมว้า่พอลิ
บิวทิลีนซคัซิเนตจะมีความน่าสนใจทงัทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสิงแวดลอ้ม แต่เมือพิจารณาถึง
การนาํไปใชง้านทางดา้นวศิวกรรม เช่น การผลิตเป็นกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ พอลิบิวทิ
ลีนซคัซิเนตมีสมบติัเชิงกลใกลเ้คียงกบัพอลิเอทธิลีน ซึงถือวา่มีความแขง็แรงค่อนขา้งตาํเมือเทียบ
กบัพลาสติกทีใชใ้นการผลิตกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั เช่น ABS HIPS นอกจากนี พอ
ลิบิวทิลีนซคัซิเนตยงัมีความตา้นทานการติดไฟทีตาํ มีการหยดของเนือพลาสติกในขณะเกิดการเผา
ไหมท้าํใหเ้กิดการลามไฟไดง่้าย [3,4] ดงันนัการนาํพอลิเมอร์ดงักล่าวไปผลิตเป็นกรอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงทงัสมบติัเชิงกลและสมบติัการหน่วงไฟให้
ทดัเทียมกบัพลาสติกทีใชใ้นการผลิตปัจจุบนั 

จากงานวจิยัของ Tadashi Yokohara และคณะ [5] ศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
PLA/PBS พบวา่พอลิเมอร์ผสมดงักล่าวเป็นระบบพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถเขา้กนัไดใ้นทุก
สัดส่วนการผสม ทาํใหเ้กิดการแยกเฟสกนั ส่งผลลบต่อสมบติัเชิงกล ดงันนั การมีแรงยดึเหนียวที
แขง็แรงของแต่ละองคป์ระกอบจึงเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งคาํนึงถึง จากผลการศึกษาพบวา่ การเติมสาร
ทีมีหมู่อิพอ็กซีในโครงสร้างโมเลกุลในระหวา่งกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ผสม สามารถ
ปรับปรุงความเขา้กนัไดข้องพลาสติกจาํพวกพอลิเอสเทอร์และเฟสทีสองได ้ [6,7,8] ในส่วนของ
การปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟของ PBS พบวา่ การใชส้ารหน่วงไฟแบบ intumescent ซึง
ประกอบดว้ย ammonium polyphosphate และ melamine ร่วมกบัการเติม synergistic agent สามารถ
ปรับปรุงสมบติัการลามไฟ และการหยดระหวา่งการเผาไหมข้อง PBS ได ้[3,4] 
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งานวจิยันีมีจุดประสงคเ์พือปรับปรุงสมบติัเชิงกลและการหน่วงไฟของพอลิบิวทิลีน
ซคัซิเนต เพือใหเ้หมาะสมต่อการนาํไปใชง้านเป็นกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปรับปรุง
สมบติัเชิงกลจะแบ่งเป็นสองแนวทางคือ การเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบัพอลิแลคติกแอซิด 
(PLA) และการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบัพอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลต (PBT) ซึงจะศึกษาถึง
ผลของสัดส่วนการผสม และปริมาณสารเชือมประสานทีมีต่อสมบติัเชิงกล ในส่วนของการ
ปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟ จะศึกษาผลของปริมาณสารหน่วงไฟทีมีต่อการหน่วงไฟและการลาม
ไฟของพอลิบิทิลีนซคัซิเนตภายหลงัผา่นการปรับปรุงสมบติัเชิงกลแลว้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงสมบติัของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตให้
เหมาะสมสาํหรับนาํไปใชท้าํกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปรับปรุงสมบติัเชิงกลของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตโดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสม
กบัพอลิแลคติกแอซิด โดยใชไ้กลซิดิลเมทธาคิเลตเป็นสารเชือมประสาน 

3. ปรับปรุงสมบติัเชิงกลของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตโดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสม
กบัพอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลต  

4. ปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตทีผา่นการปรับปรุงสมบติั
เชิงกลดว้ยการผสมสารหน่วงไฟแบบ Intumescent 

 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. สามารถปรับปรุงสมบติัของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตใหเ้หมาะสมสาํหรับใชเ้ป็น

กรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพือลดการใชง้านวสัดุทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัซึงเป็นพลาสติกทีไม่สามารถ
ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ เช่น HIPS, ABS ได ้

2. การผสม PBS กบั PLA ซึงเป็นพอลิเมอร์แขง็เปราะ จะสามารถปรับปรุงความ
แขง็แรงของ PBS ได ้ซึงการใช ้GMA จะสามารถปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง PBS และ PLA 

ได ้ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติัทีดีขึน 

3. การผสม PBS กบั PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความแขง็แรงสูง ยดืหยุน่ไดดี้ และ
ตา้นทานการติดไฟไดดี้ จะสามารถปรับปรุงสมบติัเชิงกล และการหน่วงไฟของ PBS ได ้ 

4. การเติมสารหน่วงไฟแบบ Intumescent สามารถปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟและ
การลามไฟของ PBS ทีผา่นการปรับปรุงสมบติัเชิงกลได ้โดยไม่ทาํใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์
เปลียนแปลงมากนกั 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1. เมด็พลาสติกทีใชใ้นงานวจิยันีคือ  PBS ชือทางการคา้ GS Pla® เกรด AZ71TN 

ผลิตโดยบริษทั MitsubishiChemicals, PLA ชือทางการคา้ IngeoTM เกรด  3051D ผลิตโดยบริษทั 

Nature Work LLC และ PBT  ชือทางการคา้ Crastin®PBT เกรด S600F20 ผลิตโดยบริษทั Dupont 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. GMA ทีใชใ้นงานวจิยันีคือ GMA ความบริสุทธิ 97%  ผลิตจากบริษทั  Aldrich 

และนาํมาใชใ้นทนัทีโดยไม่ผา่นการทาํใหบ้ริสุทธิและการปรับปรุงใดๆทงัสิน 

3. การศึกษาการปรับปรุงสมบติัเชิงกลโดยการตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะใช ้
PBS เป็นเฟสหลกัโดยปรับเปลียนปริมาณ PLA เป็น 20, 30, 40 และ 50 %โดยนาํหนกั และ
ปรับเปลียนปริมาณ GMA เป็น 0, 5 และ 10%โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 

4. การศึกษาการปรับปรุงสมบติัเชิงกลโดยการตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะใช ้
PBS เป็นเฟสหลกัโดยปรับเปลียนปริมาณ PBT เป็น 20, 30, 40 และ 50 %โดยนาํหนกั โดยไม่มีการ
ใช ้GMA เป็นสารเชือมประสาน  

5. การศึกษาการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม จะเลือก
เฉพาะพอลิเมอร์ผสมสูตรทีไดรั้บการปรับปรุงใหมี้สมบติัเชิงกลเหมาะสมทีสุดสาํหรับพอลิเมอร์
ผสม PBS/PLA และ PBS/PBT อยา่งละ 1 สูตรการเตรียม  

6. สารหน่วงไฟแบบ intumescent ทีใชป้ระกอบดว้ย แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต     เม
ลามีน และซิลิกา ในสัดส่วนคงทีเป็น 15:3:2 ส่วนโดยนาํหนกั และปรับเปลียนปริมาณการเติมสาร
หน่วงไฟเป็น 0, 15, 20 และ 25 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 

 
ขนัตอนของการวจัิย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2. ออกแบบวธีิการและวางแผนการวจิยั 

3. ดาํเนินการวจิยั  
3.1 การปรับปรุงสมบติัเชิงกล ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสองแนวทาง ดงันี 

3.1.1 การปรับปรุงสมบติัเชิงกลโดยการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

และใช ้GMA เป็นสารเชือมประสาน ทาํโดย 

3.1.1.1 เตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA โดยปรับเปลียนปริมาณ 
PLA เป็น 0, 20, 30, 40 และ 50 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 
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3.1.1.2 เติม GMA เป็นสารเชือมประสานโดยปรับเปลียน
ปริมาณการเติมเป็น 0, 5 และ 10 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 

3.1.1.3  หลอมเหลวผสมส่วนผสมทงัหมดในเครืองอดัรีดแบบ
สกรูคู่ และนาํไปขึนรูปเป็นชินทดสอบสมบติัต่างๆ โดยเทคนิคการฉีดเขา้แม่พิมพ ์

3.1.1.4  ศึกษาโครงสร้างสัณฐาน ความเขา้กนัได ้ และสมบติั
เชิงกลของพอลิเมอร์ผสมสูตรต่างๆ โดยใชเ้ทคนิค SEM, DSC การวดัความตา้นทานต่อแรง
กระแทก และการทดสอบการดึงยดื ตามลาํดบั  

3.1.2 การปรับปรุงสมบติัเชิงกลโดยการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PBT ทาํโดย 

3.1.2.1 เตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT โดยปรับเปลียนปริมาณ 
PBT เป็น 0, 20, 30, 40 และ 50 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม เช่นเดียวกบัการเตรียมพอลิเมอร์
ผสม PBS/PLA ในขอ้ 3.1.1.1 แต่ไม่ใช ้GMA เป็นสารเชือมประสาน 

3.1.2.2 หลอมเหลวผสม ขึนรูปชินทดสอบ และการศึกษาสมบติั
ต่างๆของพอลิเมอร์ผสมเช่นเดียวกบัทีดาํเนินการกบัพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ในขอ้ 3.1.1.3-4 

3.2 การปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟ โดยการผสมพอลิเมอร์ผสมของ PBS 
ภายหลงัการปรับปรุงใหมี้สมบติัเชิงกลทีเหมาะสมตามขอ้ 3.1 กบัสารหน่วงไฟ ดงันี 

3.2.1 สารหน่วงไฟทีใชคื้อสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ซึง
ประกอบดว้ย แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต, เมลามีน และซิลิกา โดยจะปรับเปลียนปริมาณสารหน่วง
ไฟเป็น 0, 15, 20 และ 25 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 

3.2.2  ส่วนผสมทงัหมดจะถูกหลอมเหลวผสมในเครืองอดัรีดแบบสกรู
คู่  และขึนรูปเป็นชินทดสอบสมบติัต่างๆ โดยเทคนิคการฉีดเขา้แม่พิมพ ์ 

3.2.3 ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน การหน่วงไฟและการลามไฟของ
พอลิเมอร์ผสมทีได ้โดยใชเ้ทคนิค  TGA, การวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนตาํสุดทีทาํให้
ตวัอยา่งเกิดการติดไฟ (LOI)  และการวเิคราะห์ลกัษณะการติดไฟตามมาตรฐาน UL94 ตามลาํดบั 

3.2.4  ศึกษาโครงสร้างสัณฐาน ความเขา้กนัได ้และสมบติัเชิงกลของ
พอลิเมอร์ทีได ้โดยใชเ้ทคนิค SEM, DSC การวดัความตา้นทานต่อแรงกระแทก และการทดสอบ
การดึงยดื ตามลาํดบั 

4. วเิคราะห์ผลการวจิยั 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. นาํเสนองานวจิยั 
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ผลทคีาดว่าจะได้รับและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และการพฒันาสู่
เชิงพาณชิย์ 

1. สามารถปรับปรุงสมบติัของ PBS ใหเ้หมาะสมต่อการนาํไปใชเ้ป็นกรอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อนัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทีไม่สามารถยอ่ยสลายไดท้าง
ชีวภาพ ช่วยอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียมโดยทางออ้ม และเป็นส่วนหนึงในการแกไ้ขปัญหา
สิงแวดลอ้มโลกทีกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

2. ทราบถึงผลของปัจจยัต่างๆ ทีมีต่อโครงสร้างสัณฐาน สมบติัเชิงกล และสมบติัการ
หน่วงไฟของ PBS ซึงเป็นสมบติัพืนฐานทีจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมใหเ้หมาะสมในการนาํไปใชท้าํ
กรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ ผลของสัดส่วนการผสม ในการเตรียมเป็นพอ
ลิเมอร์ผสมกบั PLA และ PBT, ปริมาณสารเชือมประสาน, ปริมาณของสารหน่วงไฟ 

3. สามารถวเิคราะห์ความเป็นไปได ้ตลอดจนขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ ในการนาํ PBS 

ทีผา่นการปรับปรุงสมบติัไปใชท้าํกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนทีวสัดุทีใชใ้นการผลิตปัจจุบนั 

4. ทราบถึงแนวทางทีเหมาะสมในการปรับปรุงสมบติัเชิงกลและสมบติัการหน่วงไฟ
ของ PBS เพือให้เกิดประโยชน์และแนวคิดพืนฐานในการพฒันาสมบติัของ PBS ไปใชง้านในดา้น
อืนๆ 

5. สามารถเผยแผค่วามรู้ทีไดจ้ากการวจิยัไปสาธารณะชน เพือใหเ้กิดแนวทางในการ
วจิยัพฒันาและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นลาํดบัต่อไป 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

การใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ [9, 10] 

 

พลาสติกถูกนาํมาใชง้านทางดา้นการผลิต หีบ ห่อ บรรณจุภณัฑ ์ เป็นเวลานานแลว้ 
และไดมี้การนาํมาใชง้านแทนวสัดุชนิดอืนมากขึน เนืองจากสมบติัทีน่าสนใจหลายประการ ไดแ้ก่ 
มีสมบติัทางไฟฟ้า สมบติัทางเคมี และสมบติัเชิงกลทีดีเยยีม ทงัยงัมีนาํหนกัเบา ราคาถูก และ
สามารถขึนรูปไดง่้าย ดว้ยสมบติัต่างๆดงัทีกล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจทีทาํใหพ้ลาสติกกลายเป็นวสัดุ
ทีมีความสาํคญัและมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จุดเริมตน้ในการนาํ
พลาสติกมาใชง้านในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริมขึนในปี 1900 เมือมีการนาํ phenolic resin มา
ใชท้าํกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electrical housing) และแผน่รองระบบสายไฟ (wiring 

platforms) จนกระทงัมีการขยายการใชง้านอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั เช่น การใชเ้ป็นสายไฟ สาย
เคเบิล ทีมีความเป็นฉนวน การใชเ้ป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ระดบัไมครอน เป็นตน้ จนกระทงัปัจจุบนั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทีอยูร่อบๆตวั
เรา ลว้นแลว้แต่มีส่วนประกอบทีเป็นพลาสติกทงัสิน ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ 
โทรทศัน์ เครืองทาํความเยน็ เครืองชงกาแฟ เครืองเสียง เป็นตน้  

การเลือกวสัดุไปใชง้านในดา้นต่างๆ ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ความเหมาะสมทางวิศวกรม ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม
กุญแจสาํคญัในการเลือกวสัดุไปใชง้านในดา้นต่างๆ คือ จะตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะและสภาวะในการ
นาํผลิตภณัฑไ์ปใช ้ สาเหตุและสภาวะทีเป็นไปไดที้จะทาํใหผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวเกิดการเสือมสภาพ 
ตลอดจนความปลอดภยัในการนาํวสัดุดงักล่าวไปใชง้าน ซึงสามารถบอกไดถึ้งสมบติัของวสัดุที
ตอ้งการ ไดแ้ก่ สมบติัเกียวกบัดา้นวศิวกรรม (สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางกล สมบติัทางไฟฟ้า) 
และสมบติัเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม (สมบติัทางความร้อน การตา้นทานต่อรังสี และสารเคมี) ในส่วน
ของการนาํพลาสติกไปใชง้านในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะตอ้งพิจารณาถึง สมบติั
เชิงกลและสมบติัทางไฟฟ้า อนัเป็นสมบติัพืนฐานในการนาํวสัดุไปใชง้านแลว้ การเพมิขึนของ
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ความตอ้งการในการนาํพลาสติกมาใชใ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีมีส่วนเกียวขอ้งในชีวติประจาํวนั
มากขึน ทาํใหต้อ้งตระหนกัถึงความปลอดภยัในการนาํพลาสติกไปใชง้าน เนืองจากการมี
ความสามารถในการตา้นทานการติดไฟทีค่อนขา้งตาํของพลาสติกทวัไป ทาํใหเ้มือพลาสติก
ดงักล่าวตอ้งสัมผสักบัวงจรไฟฟ้า พลงังานทีพลาสติกไดรั้บโดยเฉพาะในกรณีทีเกิดการลดัวงจรจะ
มีค่ามากพอทีจะทาํใหพ้ลาสติกเกิดการติดไฟได ้

ปัจจุบนั มีการนาํพลาสติกไปใชง้านในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลาย
หนา้ที ตงัแต่การใชง้านในดา้นทีตอ้งการความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า จนถึงความตอ้งการใชพ้ลาสติก
นาํไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม สาํหรับพลาสติกทีใชง้านในดา้นการเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ เพือพิจารณาถึงความปลอดภยัในการนาํพลาสติกไปใชง้าน ไดด้งันี 1) พลาสติกทีใชท้าํ
ส่วนประกอบภายนอก (enclosures) พลาสติกทีนาํไปใชง้านในส่วนนีจาํเป็นตอ้งมีความตา้นทาน
การติดไฟทีดี มีสมบติัการนาํไฟฟ้า/ฉนวนไฟฟ้าทีเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้าน 2) พลาสติกทีใชท้าํ
ส่วนประกอบภายใน (Internal components)  พลาสติกทีใชใ้นส่วนนีตอ้งการเพียงสมบติัดา้นการ
ตา้นการติดไฟทีดี เพือใหส้ามารถใชเ้ป็นชินส่วนอยูภ่ายในวสัดุห่อหุม้อืนๆ อยา่งไรก็ตาม สมบติั
เชิงกล และสมบติัทางไฟฟ้า อาจเป็นทีตอ้งการตามความเหมาะสมในการนาํไปใชง้านดา้นต่างๆ 3) 

พลาสติกทีใชเ้ป็นชินส่วนตกแต่ง (decorative parts) พลาสติกในกลุ่มนีโดยทวัไปจะไม่สามารทาํ
หนา้ทีห่อหุม้ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไม่ไดส้ัมผสักบัชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง จึงไม่มี
ความจาํเป็นทีจะตอ้งมีสมบติัตา้นการติดไฟทีดีนกั และไม่จาํเป็นตอ้งผา่นการสอบทานสมบติัอยา่ง
เคร่งครัด 

 

การจัดระดับพลาสติกตามความสามารถด้านการต้านการติดไฟ  
พลาสติกสามารถถูกจดัประเภทตามอตัราการติดไฟได ้ เรียงตามความรุนแรงในการติด

ไฟจากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ไดด้งันี 94HB, 94V-2, 94V-1, 94V-0, 94-VA และ 94-5VB โดย
ตวัเลขสองตวัแรกทีปรากฏ หมายถึง การทดสอบตามมาตรฐาน UL-94 ส่วน H และ V จะหมายถึง
ลกัษณะการจดัวางชินงานในระหวา่งการทดสอบ โดยที H หมายถึง การวางชินงานในแนวขนาน
กบัแนวระดบั (horizontal) และ V หมายถึง การวางชินงานในทิศทางตงัฉากกบัแนวระดบั (vertical) 

ซึงการวางชินงานในทงัสองทิศทางจะถูกเผาไหมโ้ดยการใชเ้ปลวไฟทีมีความยาว 20 มิลลิเมตร 
ส่วน 5V จะหมายถึงการทดสอบดว้ยเปลวไฟทีมีความรุนแรงกวา่ คือทีความยาวของเปลวไฟเป็น 
125 มิลลิเมตร และจะใชส้ัญลกัษณ์ 94-5V 
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การพสูิจน์สมบัติทางความร้อนและทางไฟฟ้า 
ความทนทานต่อความร้อน จะบอกอุณหภูมิทีตาํกวา่อุณหภูมิทีเกิดการสูญเสียสมบติั

บางประการของวสัดุเนืองจากการสลายตวัทางความร้อนและเคมี จนไม่สามารถยอมรับไดเ้มือเทียบ
กบัวสัดุอา้งอิง ซึงการสูญเสียสมบติัดงักล่าวจะมีความรุนแรงมากกวา่การนาํวสัดุไปใชง้านตาม
วงจรชีวิตในสภาวะปกติของการใชง้านผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึงค่าดงักล่าวจะเรียกวา่ RTI 

(Relative Thermal Index) โดยทีวสัดุชนิดหนึงอาจมีค่า RTI ไดห้ลายค่าขึนอยูก่บัการนาํไปใชง้าน
ในแต่ละดา้น ตวัอยา่งค่า RTI เช่น RTI Elec หมายถึง อุณหภูมิทีทาํใหว้สัดุสูญเสียความเป็นฉนวน 
RTI Mech Tmp หมายถึง อุณหภูมิทีทาํใหว้สัดุสูญเสียความตา้นทานการกระแทก ความเหนียว 
ความสามารถในการยดืตวั RTI Mech Str หมายถึง อุณหภูมิทีทาํใหว้สัดุสูญเสียความแขง็แรงเชิงกล 
เสถียรภาพทางโครงสร้าง เป็นตน้ 

ความต้านทานการติดไฟและการลดัวงจร สมบติัดงักล่าวสามารถวดัไดโ้ดยตรงจาก
การตา้นทานการติดไฟจากแหล่งทีสามารถใหก้าํเนิดไฟฟ้า และสมบติัทางไฟฟ้าอืนๆ เช่น 
ศกัยไ์ฟฟ้าก่อทีใหเ้กิดการลดัวงจรและทาํใหว้สัดุติดไฟได ้ เมือมีการใหก้ระแสไฟฟ้าดว้ยอตัราคงที
ตามมาตรฐาน เวลาทีวสัดุสามารถตา้นทานการนาํไฟฟ้าไดเ้มือไดรั้บศกัยไ์ฟฟ้าสูงบริเวณผวิของ
วสัดุ เป็นตน้ 

 

พอลเิมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [11, 12] 

 

พลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพเป็นวสัดุทีสามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เนืองจากวตัถุดิบนนัสามารถสลายสภาพเป็นปุ๋ยหมกัไดเ้มือถูกนาํไปหมกัในสภาวะที
เหมาะสม และกลบัสู่ธรรมชาติโดยกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละนาํในทีสุด วตัถุดิบทีสามารถ
ผลิตเป็นพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพนนัเป็นไดท้งั วตัถุดิบทีมาจากมวลชีวภาพ (biomass) 

หรือจากปิโตรเคมี ในกรณีทีผลิตจากวตัถุดิบจากมวลชีวภาพ จะสามารถเตรียมไดจ้ากผลผลิตทาง
การเกษตรทีใหแ้ป้ง เช่น ขา้วเจา้ ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด และ ปาลม์นาํมนั ฯลฯ ซึงจะถูก
เปลียนใหเ้ป็นนาํตาลและมอนอเมอร์เริมตน้ดว้ยเทคโนโลยทีางชีวภาพ เช่น กรดแลคติก 1,4-บิวเทน
ไดออล (BDO) กรดซกัซินิก จากนนันาํมาผา่นกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยใชต้วัเร่ง
ปฏิกิริยา ไดเ้ป็นพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น พอลิแลคติกแอซิด (PLA) พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS) 

ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม การจาํแนกประเภทของพลาสติกชีวภาพนนัมี
หลายลกัษณะแตกต่างกนัออกไป หากแบ่งตามแหล่งกาํเนิดของวตัถุดิบจะสามารถแบ่งได ้ 2 
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ประเภท คือ พลาสติกชีวภาพทีผลิตจากวตัถุดิบปิโตรเคมี (petroleum-based biodegradable plastics) 

และ พลาสติกชีวภาพทีผลิตจากวตัถุดิบชีวมวล (bio-based biodegradable plastics) แต่ดว้ยขอ้จาํกดั
ของนาํมนัปิโตรเลียมทีกาํลงัลดปริมาณลงอยา่งน่าเป็นห่วง ทาํใหพ้ลาสติกทีผลิตจากวตัถุดิบหรือ
ทรัพยากรทีเกิดทดแทนใหม่ได ้ (renewable resource) ไดรั้บการยอมรับและเป็นทีสนใจอยา่ง
กวา้งขวาง ขอ้มูลจากแผนทีนาํทางแห่งชาติการพฒันาพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ ไดแ้บ่ง
พลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพออกเป็นสามประเภทดงัตารางที 2.1  

ตารางที 2.1   ประเภทของพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ [12] 

ประเภทของพอลิเมอร์ รายละเอียด ประเภทของวตัถุดิบ 

พล
าสต

กิท
มีแี

ป้ง
เป็น

องค์
ปร

ะก
อบ

 

พนื
ฐาน

 

แป้งทีมีสมบติัเทอร์โมพลาสติก 

(Thermoplastic Starch, TPS) 
มีแป้งเป็นส่วนประกอบ
มากกวา่ร้อยละ 70 และผา่น
การทาํใหเ้ป็นเจลาติน 

แป้งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที
เตรียมไดจ้ากวตัถุดิบทีปลูก
ทดแทนใหม่ได ้

แป้งผสมพอลิเอสเทอร์แบบสายโซ่
ตรง (Starch-aliphatic polyester 

blends) 

แป้งนาํไปผสมกบัพอลิเอส
เทอร์สงัเคราะห์แบบสายโซ่
ตรง เช่น  PLA PCL PBS 

PBSA 

 

• แป้งเตรียมไดจ้ากวตัถุดิบ ที
ปลูกทดแทนใหม่ได ้

• พอลิเอสเทอร์เตรียมไดจ้าก
ทงัผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ
วตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ได ้

แป้งผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 

(Starch-PVA blends) 

แป้งนาํไปผสมกบั PVA  

 

• แป้งเตรียมไดจ้ากวตัถุดิบที
ปลูกทดแทนใหม่ได ้

• PVA จากผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 

พอ
ลเิอ

สเท
อร์

 

พอลิแลคติกแอสิด 

(Poly Lactic Acid, PLA) 

 

พอลิเอสเทอร์สงัเคราะห์
แบบสายโซ่ตรงทีมีกรดแล
คติกหรือแลคไทดเ์ป็นมอนอ
เมอร์ 

เตรียมไดจ้ากวตัถุดิบทีปลูก
ทดแทนใหม่ได ้

พอลิไฮดรอกซีอลัคาโนเอต 

(Poly Hydroxyalkanoates, PHAs) 

 

กลุ่มพอลิเอสเทอร์แบบสาย
โซ่ตรงซึงผลิตไดท้าง
ธรรมชาติโดยแบคทีเรีย 

เตรียมไดจ้ากวตัถุดิบทีปลูก
ทดแทนใหม่ได ้

พอลิคาร์โปแลคโทน 

(Poly Carprolactone, PCL) 

 

พอลิเอสเทอร์สงัเคราะห์
แบบสายโซ่ตรงทีมีคาร์โป
แลคโทน (CL) เป็นมอนอ
เมอร์ 

เตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 
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ประเภทของพอลิเมอร์ รายละเอียด ประเภทของวตัถุดิบ 

พอ
ลเิอ

สเท
อร์

 

พอลิบิวธิลีนซคัซิเนต 

(Poly Butylene Succcinate,PBS) 

 

พอลิเอสเทอร์สงัเคราะห์
แบบสายโซ่ตรง เตรียมได้
จากมอนอเมอร์ 2 ชนิด คือ 

1,4-บิวเทนไดออล (BDO) 

และกรดซกัซินิก 

กรดซกัซินิก และ BDO 

เตรียมไดจ้ากทงัผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีและวตัถุดิบทีปลูก
ทดแทนใหม่ได ้

พอลิบิวธิลีนเทอเรพธาเลต 

(Poly Butylene 

Terephthalate,PBT) 

 

พอลิเอสเทอร์สงัเคราะห์
แบบสายโซ่ตรงทีมีวง
แหวนอะโรมาติกใน
โครงสร้าง เตรียมไดจ้าก
มอนอเมอร์ 2 ชนิด คือ 1,4-

บิว- เทนไดออล (BDO) และ
กรดเทอเรพธาลิก (TPA) 

หรือไดเมทธิล 

เทอเรพธาเลต (DMT) 

• BDO เตรียมไดจ้ากทงั
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ
วตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ได ้

• TPA และ DMT เตรียมได้
จากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

พอลิไตรเมทธิลีนเทอเรพธาเลต 

(Poly Trimethylene 

Terephathalate, 

PTT ) 

 

พอลิเอสเทอร์สงัเคราะห์
แบบสายโซ่ตรงทีมีวง
แหวนอะโรมาติกใน
โครงสร้าง เตรียมจากมอนอ
เมอร์ 2 ชนิด คือ 1,3-โพ
รเพนไดออล (PDO) และ
กรดเทอเพธาลิก 

(TPA) หรือไดเมทธิลเทอ
เรพธาเลต (DMT) 

• PDO เตรียมไดจ้ากทงั
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ
วตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ได ้

• TPA และ DMT เตรียมได้
จากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

พอ
ลเิม

อร์
ทยี่

อย
สล

ายไ
ด้ป

ระเ
ภท

อนื
 พอลิเอไมด ์(Polyamides,PAs)  มี 2 

ประเภท คือ 

1. ประเภท AABB 

 
2. ประเภท AB 

 

• พอลิเอไมดส์งัเคราะห์
ประเภท AABB เตรียมได้
จากมอนอเมอร์ 2 ชนิด คือ
ไดเอมีน และกรดไดคาร์
บอกซิลิก เช่นไนลอน 66 

ไนลอน 69 

• พอลิเอไมดส์งัเคราะห์
ประเภท AB เตรียมไดจ้าก
กรดอะมิโนหรือแลคแทม  

• ไดเอมีนเตรียมไดจ้าก
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

• กรดไดคาร์บอกซิลิก กรดอะ
มิโนและแลคแทม เตรียมได้
จากทงัผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
และวตัถุดิบทีปลูกทดแทน
ใหม่ได ้
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ประเภทของพอลิเมอร์ รายละเอียด ประเภทของวตัถุดิบ 

พอ
ลเิม

อร์
ทยี่

อย
สล

ายไ
ด้ป

ระเ
ภท

อนื
 

พอลิยรีูเธน (Polyurethane,PURs) 

 

พอลิยรีูเธนสงัเคราะห์ เตรียม
ไดจ้ากมอนอเมอร์ 2 ชนิด 

คือ ไอโซไซยาเนต (เช่น 

TDI MDI) และไดออล หรือ
พอลิออล (เช่น พอลิเอส -
เทอร์ พอลิอีเทอร์) 

• ไอโซไซยาเนต เตรียมได้
จากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

• พอลิออลเตรียมไดจ้ากทงั
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ
วตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ได ้

พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์

(Poly Vinayl Alcohol,PVA) 

 

พอลิเมอร์ทีสามารถละลาย
นาํได ้และการยอ่ยสลายผา่น
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

 

เตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 

พอลิเมอร์ทียอ่ยสลายไดด้ว้ยแสง  

 
พอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างทีมี
พนัธะเคมีทีแตกหกัง่าย
ภายใตแ้สง UV 

เตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 

controlled degradation additive 

master-batches 
พลาสติกทีมีการเติมสารเติม
แต่งเพือใหส้ามารถยอ่ย
สลายได ้

เตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 

 

สาํหรับแนวโนม้การเติบโตของตลาดของพลาสติกชีวภาพ จะเป็นตลาดในประเทศที
พฒันาแลว้เป็นหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป และประเทศญีปุ่น ซึงใน
ประเทศญีปุ่นการพฒันาผลิตภณัฑพ์ลาสติกยอ่ยสลายไดเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะบริษทัธุรกิจ
หลกั ไดแ้ก่ โซนี พานาโซนิค โตชิบา ต่างใชพ้ลาสติกบรรจุภณัฑเ์ป็นพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะ
บรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑ์วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผน่ซอฟทแ์วร์ประเภทต่างๆ เมือพิจารณา
ความเป็นมาของรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในกลุ่มประเทศดงักล่าวเห็นไดว้า่ 
ส่วนแบ่งตลาดพลาสติกชีวภาพทีจะไปทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีนนัเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ทงันี
กาํลงัการผลิตพลาสติกชีวภาพในโลกในปี ค.ศ. 2005 มีประมาณ 360,000 ตนั คิดเป็นส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 1 ของการใชพ้ลาสติกทวัไปซึงมีปริมาณการผลิตประมาณ 200 ลา้นตนัต่อปี 

และมีอตัราการขยายตวัของพลาสติกชีวภาพโดยรวมของตลาดโลกประมาณร้อยละ 30 ต่อปี 
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พอลบิิวทลินีซัคซิเนต  (Polybutylene succinate หรือ PBS) [2, 11, 13] 

พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตเป็นพอลิเอสเทอร์สังเคราะห์ทีมีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรง ดงั
แสดงในภาพที 1 ซึงสามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ มีสมบติัคลา้ยกบัพอลิเอทิลีนเทอเรพธาเลต 
และสามารถขึนรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ดว้ยกระบวนการหลอมเหลวทีใชก้บัพลาสติกทวัไป 
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการผลิตเป็นฟิลม์คลุมดิน ถุงหรือฟิลม์ทีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑอ์นามยัทีใชแ้ลว้ทิง เป็นตน้ นอกจากนียงันิยมนาํพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตมาผสมกบัพอลิเม
อร์ชนิดอืนเพือปรับปรุงสมบติัดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการนาํไปใชง้านมากขึน เช่น การผสมกบั
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และพอลิเมอร์ร่วมของอะดิเปต  

 

 
ภาพที 2.1  โครงสร้างทางเคมีของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต [11] 

 

กระบวนการผลติ พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตสามารถเตรียมไดจ้ากปฏิกิริยาการควบแน่น
ของกรดซคัซินิค และ 1,4-บิวเทนไดออล เป็นมอนอเมอร์ตงัตน้ ซึงในปัจจุบนัมอนอเมอร์ทงัสอง
ชนิดนีเตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑท์างปิโตรเคมีโดยเริมจากก๊าซบิวเทนถูกเปลียนไปเป็นมาเลอิคแอนไฮ
ไดรด์ จากนนัจะถูกเปลียนไปเป็นกรดซคัซินิค และ 1,4-บิวเทนไดออลต่อไป อยา่งไรก็ตามกรดซคั 
ซินิค ยงัสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ไดโ้ดยผา่นกระบวนการหมกัแบบไม่ใช้
ออกซิเจนของแบคทีเรียและรา ซึงจะไดก้รดออกซาลิก กรดฟูมาริก และกรดมาเลอิก ร่วมดว้ย จาก
งานวจิยัพบวา่สามารถผลิตซคัซินิคแอซิดไดที้ความเขม้ขน้สูงถึง 110 กรัมต่อลิตร ของกลูโคสทีใช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิตโดยกระบวนการหมกัของ Actinobacillus succinogenes นอกจากนียงั
สามารถเตรียมไดจ้ากกระบวนการหมกัของ Anarobiospirillum succiniciproducens โดยใชก้ลูโคส 
แลคโทส ซูโครส มอลโทส และฟรุคโตส เป็นวตัถุดิบในการผลิตไดเ้ช่นกนั นอกจากนีกรดซคัซิ 
นิคทีไดส้ามารถใชเ้ป็นสารตงัตน้เพือผลิต 1,4-บิวเทนไดออล โดยผา่นการเตรียมเป็นมาเลอิค
แอนไฮไดรดก่์อน ดงัแสดงในภาพที 2.2 จากนนัมอนอเมอร์ทงัสองคือ กรดซคัซินิคและ 1,4-บิวเทน
ไดออล จะเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นแลว้เชือมต่อกนัเป็นสายโซ่ยาวของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต 
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ภาพที 2.2   แหล่งสารตงัตน้ทีใชใ้นกระบวนการผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต [11] 

 

สมบัติของพอลบิิวทลินีซัคซิเนต  พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตเป็นเทอร์โมพลาสติกกึงผลึกสี
ขาว มีความหนาแน่น 1.23 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ซึงใกลเ้คียงกบัพอลิแลคติกแอซิด มีอุณหภูมิ
หลอมเหลวสูงกวา่พอลิแลคติกแอซิดมาก และมีอุณหภูมิคลา้ยแกว้ตาํมาก โดยทวัไปแลว้พอลิบิวทิ
ลีนซคัซิเนตมีสมบติัเชิงกลสูง และทนความร้อนไดถึ้ง 200 องศาเซลเซียส โดยไม่เสียเสถียรภาพ อีก
ทงัยงัสามารถยอ้มติดสีไดดี้ และขึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดง่้ายโดยใชเ้ครืองมือทีใชก้บักระบวนการ
ผลิตพอลิโอเลฟินในช่วงอุณหภูมิ 160 - 200 องศาเซลเซียส ทงัในกระบวนการฉีดเขา้แม่พิมพ ์
กระบวนการอดัรีด สมบติัของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตทีผลิตจากบริษทั Showa ภายใตชื้อทางการคา้ 
Bionolle แสดงดงัตารางที 2.2 

การย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ พอลบิิวทลินีซัคซิเนต  การยอ่ยสลายของพอลิบิวทิ
ลีนซคัซิเนตเกิดขึนโดยผา่นกระบวนการ hydro-biodegradable เริมจากการยอ่ยสลายทางชีวภาพ
โดยผา่นกลไกของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึงเกิดขึนทีพนัธะเอสเทอร์ ส่งผลใหน้าํหนกัโมเลกุลของ
พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตลดลง และสามารถเกิดการยอ่ยสลายโดยจุลินทรียต่์อไปได ้ มีงานวจิยัระบุวา่ 
แผน่ฟิลม์พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตทีมีความหนา 40 ไมครอน สามารถถูกยอ่ยสลายไดถึ้งร้อยละ 50 
ภายในเวลา 1 เดือนในดินทีใชเ้พาะปลูกทวัไป 
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ตารางที 2.2  สมบติัของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (Bionolle) เกรดต่างๆ [13] 

สมบัต ิ PBSU 

#1000 

PBSU 

#2000 

PBSU 

#3000 

PBSU 

#6000 

LDPE 

F082 

HDPE 

5110 

PP 210 

ดชันีการไหลที 230 °C  

(กรัม/10 นาที) 
1.5 4.0 28 3.5 0.8 11 3.0 

ความหนาแน่น (กรัม/ซ.ม.3) 1.26 1.25 1.23 1.32 0.92 0.95 1.90 

อุณหภูมิหลอมเหลว (°C) 114 104 96 104 110 129 163 

อุณหภูมิคลา้ยแกว้ (°C) -32 -39 -45 -10 -120 -120 -5 

ความแขง็แรงทีจุดคราก  

(กก./ซ.ม.2) 

336 270 192 209 100 285 330 

การยดืตวั (%) 560 710 807 200 700 300 415 

ความแขง็เกร็ง 103 (กก./ซ.ม.3) 5.6 4.2 3.3 5.9 1.8 12.0 13.5 

ความตา้นทานการกระแทก 

 (กก-ซ.ม./ซ.ม.) 20 °C 

30 36 >40 10 >40 4 2 

ความร้อนทีใชใ้นการเผาไหม ้
(แคล/กรัม) 

5550 5640 5720 4490 >11000 >11000 >11000 

 

การนําพอลบิิวทลิีนซัคซิเนตไปใช้ประโยชน์  พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต สามารถนาํไปใช้
แทนที PET , PP และพอลิโอเลฟินส์ได ้โดยเฉพาะ low-density polyethylene (LDPE), high-density 

polyethylene (HDPE) , polystyrene (PS) และพอลิแลคติกแอซิด นอกจากนี พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต 

ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น หลอดฉีดยา ผลิตภณัฑใ์ชค้รังเดียวทิง ฟิลม์บรรจุภณัฑ์
อาหาร ขวดนาํ ผลิตภณัฑอ์นามยั เบาะโฟม สารเสริมสร้างพลาสติก แบบ non-migrating สาํหรับ 

polyvinyl chloride (PVC) และพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพประเภทอืนๆ ฟิลม์คลุมดินสาํหรับ
การเกษตร กระถางตน้ไม ้วสัดุห่อหุม้และปลดปล่อยยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวชัพืช หรือปุ๋ย รวมไปถึงวสัดุ
ทีใชใ้นงานทางดา้นวศิวกรรมต่างๆ เช่น ส่วนประกอบและชินส่วนตกแต่งภายในยานยนต ์

แนวโน้มในการผลติพอลบิิวทลินีซัคซิเนตในอนาคต  ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่ มอ
นอเมอร์ตงัตน้ชนิดหนึงทีสาํคญัในการผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตไดแ้ก่ กรดซคัซินิค ทีจดัเป็นกรด
ทีประกอบดว้ยหมู่คาร์บอกซิลสองหมู่ในโมเลกุล ซึงก่อนหนา้นียงัไม่ไดรั้บความสนใจใน
การศึกษาและพฒันามากนกั จนกระทงัเมือไม่นานมานีการศึกษาเกียวกบัการเตรียมกรดซคัซินิคมี
มากขึน โดยเฉพาะในประเทศญีปุ่น เนืองจากมีความน่าสนใจในการนาํไปผลิตพอลิเอสเทอร์ชนิด
ใหม่ทีมีสมบติัเชิงกลทีดี รวมทงัสามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ และมีศกัยภาพในการเตรียมจาก
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วตัถุดิบทีปลูกทดแทนใหม่ได ้ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั Showa Highpolymer ซึงเป็นทีรู้จกักนัดีใน
ฐานะผูผ้ลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตรายใหญ่ยงัคงผลิตมอนอเมอร์ดงักล่าวผลิตภณัฑท์างปิโตรเคมี 
ในขณะทีบริษทั Mitsubishi Chemical และ Ajinimoto ไดร้ายงานการพฒันาการผลิตกรดซคัซินิค
ทีมาจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ โดยทีบริษทั Mitsubishi มีนโยบายทีจะผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต
โดยใชก้รดซคัซินิคทีเตรียมไดจ้ากวตัถุดิบทางธรรมชาติ ซึงคาดวา่จะมีตน้ทุนการผลิตทีตาํกวา่การ
ผลิตพอลิแลคติกแอซิด และสามารถนาํมาใชง้านแทนพอลิแลคติกแอซิดในการผลิตผลิตภณัฑ์
ทวัไปได ้ นอกจากนี Mitsubishi กล่าววา่ พอลิบิวทิลีนซคัซิเนตมีศกัยภาพในการนาํไปใชง้านแทน
พอลิโอเลฟินส์ และพอลิสไตรีน ในการผลิตผลิตภณัฑบ์างประเภทได้ 

การผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนตจากวตัถุดิบทางชีวภาพเป็นครังแรกเกิดขึนโดยบริษทั 
Mitsubishi Chemical ซึงมีการผลิตพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต 3,000 ตนัต่อปี สาํหรับใชใ้นการผลิตถุง
ขยะและฟิลม์ทีใชท้างการเกษตร ต่อมา Mitsubishi ไดพ้ฒันากระบวนการผลิตร่วมกบั Ajiinmoto 

ทาํใหต้อ้งขยายโรงงานการผลิตในตอนแรกทีมีขีดความสามารถในการผลิต 30,000 ตนัต่อปี (ในปี 
2006) ไปในแถบชานเมืองของประเทศญีปุ่นซึงเป็นบริเวณทีเหมาะสมในการจดัหาขา้วโพดทีใช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิต 

 

พอลแิลคติกแอซิด (polylactic acid หรือ PLA) [2, 14] 

 
ภาพที 2.3 โครงสร้างทางเคมีของ PLA [2] 

 

พอลิแลคติกแอซิดเป็นพอลิเอสเทอร์สายโซ่ตรงซึงมีสูตรโครงสร้างทางเคมีแสดงดงั
ภาพที 2.3 พอลิแลคติกแอซิดสามารถผลิตไดจ้ากกระบวนการหมกัของพชืจาํพวกแป้งซึงเป็น
วตัถุดิบทีสร้างขึนทดแทนได ้เช่น ขา้วโพด PLA จึงกลายเป็นพลาสติกทางเลือกใหม่ในการนาํมาใช้
งานแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม กระบวนการสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดถูกคิดคน้ขึนครังแรก
ในปี 1932 โดย W.H. Carothers นกัวจิยัของบริษทั Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใหค้วาม
ร้อนแก่กรดแลคติกภายใตค้วามดนัสูญญากาศ ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็น PLA ทีมีนาํหนกัโมเลกุลตาํ ซึง
ไดรั้บการจดสิทธิบตัรในปี 1954 หลงัจากนนัไดมี้การศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตอยา่ง
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ต่อเนือง ถึงแมว้า่ PLA จะมีความเหมาะสมทงัในดา้นของสมบติัทีดีต่างๆ และในดา้นการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม แต่ในอดีต PLA มกัถูกนาํไปใชง้านทางการแพทยเ์ท่านนั เนืองจากมีตน้ทุนการผลิตสูง 
แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคนิคและกระบวนการผลิตจนทาํใหต้น้ทุนการผลิตตาํลงมาก จึงคาด
วา่สามารถนาํมาทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมไดใ้นอนาคต  

กระบวนการผลติ กระบวนการสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 

กระบวนการหลกัคือ การสังเคราะห์ดว้ยปฏิกิริยาพอริเมอไรเซชนัแบบควบแน่นของกรดแลคติก 

(Direct polycondensation polymerization) และการสังเคราะห์ดว้ยปฏิกิริยาพอริเมอไรเซชนัแบบ
เปิดวงแหวนของแลกไทด์ (Ring-opening polymerization, ROP) แมว้า่พอลิเมอร์ทีผลิตไดจ้ากทงั
สองกระบวนการนีจะมีโครงสร้างและสมบติัต่างๆเหมือนกนัทุกประการ แต่รายละเอียดขนัตอน
การสังเคราะห์ทีต่างกนั ทาํใหพ้อลิเมอร์ทีสังเคราะห์ไดจ้ากแต่ละกระบวนการมีชือเรียกทีแตกต่าง
กนั ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ทีไดจ้ากกระบวนการควบแน่นจะถูกเรียกวา่ “พอลิแลคติกแอซิด” เนืองจาก
กระบวนการนี จะเริมจากการใชก้รดแลคติกโดยตรงจนไดพ้อลิเมอร์ในขนัตอนสุดทา้ย ส่วน
กระบวนการเปิดวง จะเริมจากการเปลียนกรดแลคติกโดยปฏิกิริยาการรวมตวัของกรดแลคติก 2 

โมเลกุล แลว้เกิดเป็นสารประกอบแบบวงทีมีชือวา่ แลคไทด ์ (lactide) ก่อน จากนนัวงแหวนแลค
ไทดนี์จะถูกเปิดออกและนาํมาสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์สายโซ่ยาวในขนัตอนต่อมา ดว้ยเหตุนีจึง
เรียกชือผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์จากกระบวนการนีวา่ “พอลิแลคไทด”์ นอกจากนียงัมีอีกวธีิทีนิยม
นาํมาใชใ้นการสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิด คือ Azeotropic Condensation Polymerization ซึง
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดดงักล่าวแสดงในภาพที 2.4 

 สมบัติของพอลแิลคติคแอซิด พอลิแลคติกแอซิดเป็นพอลิเมอร์ทีมีลกัษณะโปร่งใส มี
ความแวววาวสูงโดยธรรมชาติ ซึงลกัษณะดงักล่าวขึนอยูก่บัชนิดของสารเติมแต่งทีใช ้ เนืองจากการ
มีอุณหภูมิคลา้ยแกว้ทีสูงกวา่อุณหภูมิหอ้ง (Tg = 60 °C) ทาํใหพ้อลิแลคติกแอซิดแสดงสมบติัแขง็
เปราะทีอุณหภูมิห้อง นอกจากนีพอลิแลคติกแอซิดยงัสามารถกกัเก็บกลินและรสชาติไดดี้ มีความ
ตา้นทานต่อนาํมนั และไขมนัสูง ในขณะทีก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และนาํสามารถ
แพร่ผา่นไดดี้  

การนําพอลแิลคติคแอซิดไปใช้ประโยชน์ เนืองจากพอลิแลคติกแอซิดเป็นพอลิเมอร์
ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ (biodegradable) จึงสามารถเขา้กบัเนือเยอื (biocompatible) และสามารถถูก
ดูดซึม (bioresorbable) ไดโ้ดยระบบชีวภาพ (biological system) ในร่างกาย จึงทาํใหพ้อลิแลคติก
แอซิดเป็นวสัดุทีมีศกัยภาพสูงสาํหรับงานทางการแพทย ์ และถูกนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือทาง
การแพทยม์านาน เช่น ไหมเยบ็แผล วสัดุปิดแผล อุปกรณ์ฝังในร่างกาย อุปกรณ์สาํหรับยดึกระดูก 

วสัดุสาํหรับนาํพาหรือปลดปล่อยตวัยา ซึงสามารถควบคุมอตัราและระยะเวลาในการปลดปล่อยยา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัมีการนาํพอลิแลคติกแอซิดไปใชอ้ยา่งแพร่หลายทางดา้น
การเกษตร และบรรจุภณัฑ์ 

 

 

 
 

ภาพที 2.4 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดดว้ยวธีิต่างๆ [14] 

 

พอลบิิวทลินีเทอเรพทาเลต (poly(butylenes terephthalate) หรือ PBT) [2] 

พอลิบิวทิลีนเทอรพทาเลตเป็นอะโรมาติกพอลิเอสเทอร์สายโซ่ตรง โครงสร้างโมเลกุล
ของ PBT แสดงดงัรูปที 2.5  

 

ภาพที 2.5 โครงสร้างโมเลกุลของ PBT [2] 

กระบวนการผลติ  พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตสามารถเตรียมไดจ้ากปฏิกิริยาทรานส์เอ-
สเทอริฟิเคชนั (transesterification) และการเตรียมพอลิเมอร์แบบควบแน่น (polycondensation) ของ
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ไดเมธทิวเทอเรพทาเลต (DMT) ร่วมกบั 1,4-บิวเทนไดออล (BDO) นอกจากนียงัสามารถเตรียมได้
จากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งกรดเทอเรพทาลิคบริสุทธิ (PTA) และ BDO อีกดว้ย โดยทวัไปแลว้ 
BDO เป็นสารตงัตน้ซึงเตรียมไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยปฏิกิริยาหลกัทีใชใ้นการผลิต คือ 
กระบวนการผลิตแบบเรพพ ์(Repp process) โดยใชส้ารตงัตน้เป็นอะเซติลีนและฟอร์มาลดี์ไฮด ์ตาม
ดว้ยกระบวนการไฮโดรจีเนชนัของสารมธัยนัตจ์นกระทงัได ้ BDO ในทีสุด [2] อยา่งไรก็ตาม การ
เตรียม BDO จากกระบวนการทางชีวภาพเป็นอีกวธีิทางหนึงทีน่าสนใจ ซึงไดถู้กอธิบายโดย Smith, 

Cooper และ Vigon ในปี 2001 ประกอบดว้ยสามขนัตอน คือ ขนัแรกกลูโคสซึงเตรียมไดจ้าก
ขา้วโพดจะถูกหมกัดว้ยจุลินทรียจ์นไดก้รดซคัซินิค จากนนักรดซคัซินิคทีไดจ้ะถูกนาํไปทาํให้
บริสุทธิดว้ยกระบวนการ electrodialysis ในขนัสุดทา้ยกรดซคัซินิคบริสุทธิจะถูกนาํไปเตรียมเป็น 
BDO ในทีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม กระบวนการดงักล่าวยงัอยูใ่นขนัตอนของการปรับปรุงและพฒันา
และยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

สมบัติของพอลบิิวทลินีเทอเรพทาเลต พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตเป็นพอลิเมอร์กึง
ผลึกทีมีโครงสร้างทางเคมีและสมบติัคลา้ยกบัพอลิเอทิลีน (PET) เมือเปรียบเทียบกบัพอลิเอทิลีน 
พบวา่ พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตจะมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่ มีความอ่อนนิมมากกวา่ แต่มีความ
ตา้นทานต่อแรงกระแทกทีสูงกวา่ และมีความทนทานต่อสารเคมีทีคลา้ยคลึงกนั อุณหภูมิการเกิด
ผลึกของพอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตอยูใ่นช่วง 80 - 120 °C ซึงตาํกวา่อุณหภูมิในการเกิดผลึกของพอ
ลิเอทิลีน ซึงอยูใ่นช่วง (130 - 150 °C) การตกผลึกทีเร็วกวา่พอลิเอทิลีน นีทาํใหมี้ความเหมาะสม
สาํหรับการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น การใชง้านทางดา้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการทาํ
ชินส่วนยานยนต ์ นอกจากนี พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบเทอร์โมพลาสติกทวัไป
เนืองจากมีสมบติัทางไฟฟ้า การหน่วงไฟ และเสถียรภาพทางรูปร่างทีดี ตลอดจนมีความทนทานต่อ
สารเคมี สารละลายอินทรียแ์ละนาํมนัไดดี้อีกดว้ย 

การนําพอลบิิวทลิีนเทอเรพทาเลตไปใช้ประโยชน์ พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลตมกัถูก
นาํไปใชใ้นรูปของพอลิเมอร์ผสมหรือคอมปาวด์ร่วมกบัพอลิเมอร์และสารเติมแต่งอืนๆ เช่น พอลิ
คาร์บอเนต ซึงส่วนใหญ่ใชใ้นงานทางดา้นทีตอ้งการวสัดุทีมีสมรรถนะสูง ไดแ้ก่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ชินส่วนยานพาหนะ นอกจากนียงันิยมมาใชเ้ตรียมวสัดุคอมพอสิตเพือปรับปรุง
ความแขง็แรง และการหน่วงไฟ อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ถา้สามารถลดตน้ทุนการผลิตพอลิบิวทิลีนเทอ
เรพทาเลตลงไดจ้ะทาํใหต้ลาดการนาํไปใชง้านกวา้งขึน โดยเฉพาะการนาํไปปันเป็นเส้นใย 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

พอลเิมอร์ผสมและการปรับปรุงความเข้ากนัได้ของพอลเิมอร์ผสม [5, 16] 

 

เทอร์โมพลาสติกทีมีการสังเคราะห์ขึนในปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็นสามกลุ่มหลกัๆ 
คือ 1) พลาสติกทีใชใ้นงานทวัไป ซึงนบัเป็นพลาสติกกลุ่มใหญ่ทีสุด โดยมีสัดส่วนมากถึงประมาณ 
79% ของพลาสติกทงัหมด พลาสติกทีนิยมใชใ้นกลุ่มนี ไดแ้ก่ พอลิเอทิลีน (PE) พอลิพรอพิลีน (PP) 

พอลิสไตรรีน (PS) พอลิเมทธิลเมทาอะคริเลท (PMMA) และพอลิไวนิลคลอรีน (PVC)  2) 

พลาสติกวศิวกรรม เป็นพลาสติกทีมีสมบติัเชิงกลและสมบติัทางความร้อนสูง มีสัดส่วนการใชง้าน
ประมาณ 11 %โดยปริมาตร แต่มีมูลค่ามากถึงประมาณ 34% ของการอุปโภคผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ทงัหมด ตวัอยา่งพอลิเมอร์ทีนิยมใชใ้นกลุ่มนี ไดแ้ก่ พอลเอไมด ์ (PA) เทอร์โมพลาสติกพอลิเอส
เทอร์ (PEST) พอลิคาร์บอเนต (PC) พอลิออกซีเมทิลีน (POM) พอลิฟีนิลีนอีเทอร์ (PPE) เป็นตน้  3) 

พลาสติกทีมีสมบติัพิเศษเหมาะสมกบัการใชง้านเฉพาะทาง ซึงเป็นพลาสติกทีมีสมบติัเชิงกลสูง 
และสามารถใชง้านไดที้อุณหภูมิในช่วง 150 - 500 องศาเซลเซียส ซึงในปัจจุบนัอุตสาหกรรมพอลิ
เมอร์ไดมี้การใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั เพือเพิมมูลค่าใหแ้ก่วสัดุ เช่น การคน้ควา้หาวธีิการที
เหมาะสม ในการทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั การใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงเขา้มาช่วยใน
กระบวนการผลิต การเสริมแรงหรือการเตรียมพอลิเมอร์อลัลอยด ์ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม พบวา่
แนวโนม้ในการการพฒันาดงักล่าวไดเ้อนเอียงไปทางดา้นการเตรียมอลัลอยด์ การเสริมแรง การเติม
สารเติมแต่ง และการเตรียมพอลิเมอร์ผสมหลายองคป์ระกอบ โดยในปี 2000 พบวา่พอลิเมอร์
สังเคราะห์ถูกใชส้าํหรับเตรียมวสัดุคอมพอสิต 39% และถูกใชไ้ปในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 36% 

ซึงตลาดหลกัของการใชง้านพอลิเมอร์ผสม ไดแ้ก่ การนาํไปใชง้านในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ทน
การใชโ้ลหะ เนืองจากการใชพ้อลิเมอร์ผสมซึงมีนาํหนกัเบากวา่จะช่วยในเรืองของการประหยดั
พลงังาน นอกจากนียงัมีการนาํพอลิเมอร์ผสมไปใชง้านในดา้นอืนๆ เช่น การทาํกรอบเครืองจกัร
หรือคอมพิวเตอร์ ชินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานโครงสร้าง และการใชง้านทางดา้น
อุตสาหกรรม เป็นตน้ สาเหตุดงักล่าวเนืองจากการเตรียมพอลิเมอร์ผสมมีขอ้ดีหลายประการ ไดแ้ก่ 
ทาํใหไ้ดว้สัดุทีมีสมบติัเหมาะสมกบัการใชง้านโดยมีตน้ทุนการผลิตตาํ ช่วยปรับปรุงสมบติัพิเศษ
หรือขอ้ดอ้ยของพอลิเมอร์แต่ละชนิด เช่น ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก ความทนทานต่อตวั
ทาํละลาย เป็นตน้ นอกจากนียงัส่งผลดีต่อภาคการผลิตในแง่ของการปรับปรุงความสามารถในการ
ขึนรูป ทาํใหเ้กิดของเสียระหวา่งกระบวนการผลิตลดลง 

พอลิเมอร์ผสม คือ ของผสมซึงประกอบดว้ยพอลิเมอร์ หรือพอลิเมอร์ร่วมอยา่งนอ้ย
สองชนิด โดยพอลิเมอร์ผสมสามารถแบ่งตามความเขา้กนัทางเทอร์โมไดมิกส์ไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ พอลิเมอร์ผสมทีสามารถผสมเขา้กนัไดดี้ (miscible blends) พอลิเมอร์ผสมทีสามารถผสมเขา้
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กนัไดบ้างส่วน (partial miscible blends)  และพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ 
(immiscible blends)  อยา่งไรก็ตาม พบวา่พอลิเมอร์ผสมส่วนใหญ่ จดัเป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่
สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ ซึงจะส่งผลลบต่อสมบติัของวสัดุทีได ้ ภาพที 2.6  แสดงสมบติัของพอลิ
เมอร์ผสมทีทาํนายได ้ เมือผสมพอลิเมอร์องคป์ระกอบสองชนิดเขา้ดว้ยกนั ทงัแบบทีสามารถผสม
เขา้กนัไดดี้ แบบทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้และไม่ผา่นการทาํใหเ้ขา้กนั (uncompatibilized) และ
แบบทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้แต่ผา่นการทาํให้เขา้กนั (compatibilized)  ซึงจะเห็นวา่ กรณีทีพอ
ลิเมอร์ผสมสามารถผสมเขา้กนัไดดี้ สมบติัของพอลิเมอร์ผสมทีไดจ้ะอยูร่ะหวา่งสมบติัของพอลิ
เมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด โดยจะขึนอยูก่บัสัดส่วนในการผสม กรณีทีพอลิเมอร์ผสมไม่สามารถ
ผสมเขา้กนัไดดี้และไม่ผา่นการทาํใหเ้ขา้กนั สมบติัดา้นใดดา้นหนึงของพอลิเมอร์ผสมทีไดจ้ะตาํ
กวา่สมบติัของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด เนืองจากขาดกลไกในการเสถียรการกระจายตวั
ขององคป์ระกอบหนึงในองคป์ระกอบหลกั ทาํใหเ้กิดการผสมแบบไม่เป็นเนือเดียวกนัหรือในกรณี
ทีรุนแรงขึนอาจถึงขนัเกิดการหลุดลอกออกของแต่ละเฟส (delaminated) ส่วนในกรณีทีพอลิเมอร์
ผสมไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้แต่ผา่นการทาํให้เขา้กนั จะทาํใหเ้กิดการรวมกนัของสมบติัทีดีของ
พอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด ทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ผสมมีสมบติัเหมาะสมมากขึน ดงันนัการ
เชือมประสานจึงเป็นสิงสาํคญัในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมเพือใหมี้สมบติัทีดีตามความตอ้งการ  

 

 
 

ภาพที 2.6 ผลกระทบของสัดส่วนการผสมทีมีต่อสมบติัของพอลิเมอร์ผสม 
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เนืองจากสมบติัของพอลิเมอร์ผสมจะขึนอยูก่บัสมบติัของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่
ละชนิด สัดส่วนการผสม และโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม ดงันนัการใชส้ารเชือม
ประสานในการปรับปรุงสมบติัของพอลิเมอร์ผสม กระบวนการเชือมประสานดงักล่าวจะตอ้ง
สามารถ 1) ลดแรงตึงผวิระหวา่งเฟส ทาํใหอ้นุภาคทีกระจายตวัมีขนาดเล็กลง 2) ทาํใหเ้กิด
เสถียรภาพทางโครงสร้างสัณฐานในระหวา่งการไดรั้บความร้อนและแรงเฉือนในการนาํพอลิเมอร์
ผสมไปผา่นกระบวนการผลิตในลาํดบัต่อไป 3) คงไวซึ้งแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟส แมว้า่พอลิเมอร์
ผสมจะอยูใ่นสถานะของแขง็ 

การเพมิความเขา้กนัไดใ้นพอลิเมอร์ผสม (Compatibilization) คือ กระบวนการในการ
ปรับปรุงรอยต่อระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ โดยการลดแรงตึงผิว
บริเวณรอยต่อระหวา่งเฟส ปรับปรุงและเพิมเสถียรภาพทางโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม 
ทาํให ้ทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีสมรรถนะสูงขึน การเพิมความเขา้กนัไดใ้นพอลิเมอร์ผสมสามารถ
ทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ การเติมองคป์ระกอบทีสามปริมาณเล็กนอ้ย ซึงสามารถเขา้กนัไดดี้กบัทงัสอง
เฟสของพอลิเมอร์ผสม การเติมพอลิเมอร์ร่วมทีมีส่วนซึงสามารถผสมเขา้กนัไดดี้กบัองคป์ระกอบ
หนึง และมีอีกส่วนทีสามารถผสมเขา้กนัไดดี้กบัอีกองคป์ระกอบหนึง การเติมพอลิเมอร์ร่วมแบบ 
core-shell ในปริมาณสูง และการผสมแบบวอ่งไว (reactive compounding) ซึงจะทาํใหโ้มเลกุลของ
พอลิเมอร์ในพอลิเมอร์ผสมอยา่งนอ้ยหนึงชนิดไดรั้บการปรับปรุง ทาํใหมี้ส่วนทีสามารถผสมเขา้
กนัไดดี้กบัองคป์ระกอบอืนเกิดขึน เป็นตน้ 

 

การเพมิความเข้ากนัได้ของพอลเิมอร์ผสมแบบว่องไว (Reactive compatibilization) 

Reactive compatibilization  คือ กระบวนการเพมิความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม 
โดยการทาํให้เกิดพนัธะเคมีระหวา่งพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด ในระหวา่งกระบวนการผสม 
ซึงการเพิมขึนของแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสทีเกิดขึน จะส่งผลใหอ้นุภาคทีกระจายตวัมีขนาดเล็กลง 

วธีิทีนิยมใชก้นัโดยทวัไป ไดแ้ก่ การเติมพอลิเมอร์ร่วมแบบกราฟของพอลิเมอร์องคป์ระกอบชนิด
ใดชนิดหนึงลงไปในพอลิเมอร์ผสม หรือการทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วมบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสทีมี
การยดึเหนียวกนัดว้ยพนัธะโควาเลนตห์รือพนัธะไอออนิก ในระหวา่งกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์
ผสม ซึงเป็นกระบวนการทีไดรั้บความนิยมสูง เนืองจากสามารถทาํไดใ้นขนัตอนการผลิตหรือการ
ผสมดว้ยเครืองอดัรีด (Reactive extrusion) ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้ ตวัอยา่งของ
กระบวนการ Reactive compatibilization ทีน่าสนใจมีดงันี 

การทาํให้เกดิพอลเิมอร์ร่วมแบบกราฟ หรือบลอ็กด้วยปฏิกริิยา redistribution 

ปฏิกิริยา redistribution หรือเรียกอีกอยา่งวา่ transreactions เป็นปฏิกิริยาการแลกเปลียนส่วนของ
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สายโซ่โมเลกุลขององคป์ระกอบทีหนึง กบัส่วนของสายโซ่โมเลกุลขององคป์ระกอบทีสองทีมี
ความเหมาะสมกนั ตวัอยา่งหนึงของการเกิดปฏิกิริยา  redistribution ของพอลิเมอร์ผสม เช่น การ
ผสมพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีหนึงซึงมีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลทีมีความเป็น nucleophile กบัพอลิ
เมอร์องคป์ระกอบทีสองซึงสายโซ่หลกัมีการเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะทีมีความเป็น electroplile ในขนั
แรกหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลทีมีความเป็น nucleophile จะสามารถเขา้ทาํปฏิกิริยากบัหมู่ทีมีความ
เป็น electroplile บนสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีสอง ทาํใหเ้กิดการตดัสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีสอง ตามดว้ยปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชนั ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
สุดทา้ยเป็นพอลิเมอร์ร่วมแบบสุ่มของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด  

ปฏิกิริยา redistribution สามารถเกิดขึนไดเ้องในระหวา่งกระบวนการผลิตทีมีการให้
ความร้อน สาํหรับพอลิเมอร์แบบควบแน่น ทีมีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลเป็นหมู่เอมีน และหมู่ไฮดร-
อกซิลทีมีความเป็น nucleophile และมีพนัธะทีมีความเป็น electroplile  เช่น พนัธะเอสเทอร์ 
เอไมด ์ คาร์บอเนต บนสายโซ่โมเลกุล ตวัอยา่งพอลิเมอร์ผสมทีพบวา่สามารถเกิดปฏิกิริยา 
redistribution ในระหวา่งกระบวนการหลอมเหลวผสมได ้ ไดแ้ก่ 1) พอลิเมอร์ผสมระหวา่งพอลิเอ
ไมดก์บัพอลิเอไมด ์  2) พอลิเมอร์ผสมระหวา่งพอลิเอไมดก์บัพอลิเอสเทอร์ 3) พอลิเมอร์ผสม
ระหวา่งพอลิเอสเทอร์กบัพอลิเอสเทอร์ เช่น พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลต/พอลิเอทิลีนเทอเรพทาเลต 
[17]  พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลต/พอลิคาร์บอเนต [18] พอลิคาร์บอเนต/พอลิเอทิลีนเทอเรพทาเลต 

[19] เป็นตน้ 
การทาํให้เกดิพอลเิมอร์ร่วมแบบกราฟ การเพิมความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม โดย

การทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วมแบบกราฟระหวา่งพอลิเมอร์สององคป์ระกอบทีไม่สามารถผสมเขา้กนั
ไดดี้ นบัเป็นวธีิการทีไดรั้บความนิยมสูงสุด ปฏิกิริยาทีเกิดขึนมีทงัปฏิกิริยาทีสามารถเกิดไดโ้ดยตรง
ระหวา่งพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด เช่น การผสมพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีหนึง ซึงมีหมู่
วอ่งไวในการทาํปฏิกิริยาอยูบ่นสายโซ่หลกั กบัพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีสอง ซึงมีหมู่วอ่งไวในการ
ทาํปฏิกิริยาอยูที่ปลายสายโซ่โมเลกุล หรือบนหมู่แทนที (pendent group) และการเกิดปฏิกิริยาโดย
การเติมองคป์ระกอบทีสาม ซึงสามารถสนบัสนุนใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมอร์องคป์ระกอบ
ได ้

ตวัอยา่งการเพิมความเขา้กนัไดโ้ดยการทาํให้เกิดพอลิเมอร์ร่วมแบบกราฟ เช่น การ
ผสมพอลิเอสเทอร์กบัพอลิพรอพิลีนทีมีการปรับปรุงใหมี้หมู่แทนทีเป็นหมู่อิพอ็กซี โดยอาศยัการ
ทาํปฏิกิริยาระหวา่งกรดและอิพอ็กไซดใ์นการทาํให้เกิดพอลิเมอร์ร่วม พอลิเมอร์ร่วมทีไดจ้ะเกิดจาก
การเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะเอสเทอร์ ระหวา่งหมู่กรดทีปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอสเทอร์ และ
หมู่อิพอ็กไซดซึ์งเป็นหมู่แทนทีของพอลิพรอพิลีน ในกรณีทีมีหมู่อิพอ็กซีบนโครงสร้างของพอลิ
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พรอพิลีนมีจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดการเชือมขวางของพอลิเมอร์ร่วมได ้ เมือหมู่ปลายสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเอสเทอร์สามารถเกิดปฏิกิริยากบัหมู่อิพอ็กซีไดท้งัสองดา้น ซึงสัดส่วนในการเกิด
พอลิเมอร์ร่วมทีถูกเชือมขวางจะขึนอยูก่บัสัดส่วนในการผสมและสภาวะในการผลิต  

อยา่งไรก็ตาม การเกิดพนัธะเอสเทอร์ทีตาํแหน่งใหม่นี จะทาํใหเ้กิดแอลกอฮอลทุ์ติย-
ภูมิทีเกิดจาการเปิดวงของอิพอ็กไซด ์ ซึงสามารถเขา้ทาํปฏิกิริยากบัพนัธะเอสเทอร์บนสายโซ่หลกั
ของพอลิเอสเทอร์ได ้นาํไปสู่กระบวนการแตกสายโซ่โมเลกุล ตามดว้ยการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ-
เคชนั ไดพ้อลิเมอร์ร่วมทีมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างออกไป ซึงจากการศึกษาพบวา่มีรายงานไม่
มากนกัทีกล่าววา่ การเกิดพอลิเมอร์ร่วมในพอลิเมอร์ผสมเกิดโดยกระบวนดงักล่าว จะส่งผลต่อการ
เพิมความเขา้กนัไดใ้นพอลิเมอร์ผสม 

การทาํให้เกดิพอลเิมอร์ร่วมแบบบลอ็ก การเกิดพอลิเมอร์ร่วมแบบบล็อกโดยตรงใน
ระหวา่งการหลอมเหลวผสม เกิดจากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์
องคป์ระกอบแต่ละชนิดทีถูกปรับปรุงใหมี้หมู่ฟังกช์นับริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์แต่
ละชนิดในขณะหลอมเหลว อยา่งไรก็ตาม ในพอลิเมอร์ผสมบางระบบจาํเป็นตอ้งเติม coupling 

agent หรือ condensing agent เพือกระตุน้ความวอ่งไวในการทาํปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ของพอลิเมอร์องคป์ระกอบ 

ตวัอยา่งการเพิมความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมโดยการทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วมแบบ
บล็อก เช่น การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่งพอลิเอสเทอร์สองชนิด โดยการใชส้ารเชือมประสาน 
(coupling agent) ทีประกอบดว้ยหมู่อิพอ็กซีหลายหมู่ในโครงสร้างโมเลกุล ซึงสามารถทาํปฏิกิริยา
กบัหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิเอสเทอร์ทีมีความเป็น nucleophile ทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วม
แบบบล็อกบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของพอลิเอสเทอร์ทงัสองชนิด โดยมีโมเลกุลของสารเชือม
ประสานเป็นตวัเชือมโยง 
 

กลไกการติดไฟ การเผาไหม้ และกระบวนการหน่วงไฟของพอลเิมอร์ [20, 21, 22] 

 

กระบวนการเผาไหม้ของวสัดุพอลเิมอร์ 

กระบวนการเผาไหมข้องวสัดุพอลิเมอร์ เป็นกระบวนการทีซบัซอ้นและประกอบดว้ย
หลายขนัตอนดงัแสดงในภาพที 2.7 โดยขนัตอนทีริเริมใหเ้กิดกระบวนการเผาไหมป้ระกอบดว้ย
สามขนัตอนสาํคญั คือ การไดรั้บความร้อน (heating)  การสลายตวัทางความร้อน (decompose or 

pyrolyse)  และการลุกติดไฟ (ignition) ซึงโดยทวัไปแลว้ การติดไฟดงักล่าวจะเกิดจากการไดรั้บ
ความร้อนจากภายนอก เช่น ความร้อนจากเปลวไฟ หรือ ประกายไฟ แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้อุณหภูมิ
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สูงเพียงพอกระบวนการดงักล่าวก็สามารถเกิดไดเ้อง (autoignition) หลงัจากเกิดการติดไฟอุณหภูมิ
ของวสัดุพอลิเมอร์จะสูงขึนเนืองจากการไดรั้บความร้อนจากภายนอก เช่น ความร้อนจากการแผ่
รังสี เปลวไฟ หรือการไดรั้บความร้อนทีเกิดจากการเผาไหมข้องสารระเหยทีเกิดจากการสลายตวั 
(thermal Feedback) ดงัแสดงในภาพที 2.7 ความร้อนดงักล่าวจะเร่งใหเ้กิดการสลายตวัไดส้าร
โมเลกุลเล็กทีสามารถติดไฟได ้ ซึงจะทาํหนา้ทีเป็นเชือเพลิงสนบัสนุนใหก้ระบวนการเผาไหมเ้กิด
ไดย้า่งต่อเนือง ดงัจะเห็นไดว้า่ กลไกการเผาไหมจ้ะเกิดไดท้งัในเฟสของแขง็ (condensed phase) 
และเฟสทีเป็นไอ (vapor phase) 

 

 

ภาพที 2.7  ขนัตอนทีเกิดขึนในกระบวนการเผาไหมข้องพอลิเมอร์ [21] 

การสลายตัวทางความร้อน การสลายตวัทางความร้อนเป็นกระบวนการดูดความร้อนที
ตอ้งการพลงังานสูงเพียงพอในการทาํใหเ้กิดการแตกพนัธะ ซึงพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างโมเลกุล
ต่างกนั ช่วงอุณหภูมิในการสลายตวัก็จะแตกต่างกนั ซึงการเติมสารเติมแต่งต่างๆ สามารถทาํใหช่้วง
อุณหภูมิดงักล่าวเปลียนแปลงไปได ้

การลุกติดไฟ การลุกติดไฟเกิดจากสารผลิตภณัฑที์สามารถติดไฟได ้ หรือเชือเพลิง ที
เกิดจากการสลายตวัของพอลิเมอร์ ร่วมกบัปริมาณออกซิเจนทีอยูใ่นบรรยากาศอยา่งเพียงพอ จึง
สามารถเกิดการลุกติดไฟไดเ้นืองจากการไดรั้บความร้อนจากภายนอก หรือการติดไฟไดเ้องเมือ
อุณหภูมิมีค่าสูงพอ โดยทวัไปแลว้ การลุกติดไฟขึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ปริมาณออกซิเจน 
อุณหภูมิ สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของพอลิเมอร์ การลุกติดไฟเป็นกระบวนการคาย
ความร้อน ความร้อนทีไดจ้ะถูกเปลียนเป็นพลงังานทีทาํใหเ้กิดการสลายตวัของพอลิเมอร์ทีเป็น
กระบวนการดูดความร้อน ซึงเป็นจุดเริมตน้ทีทาํให้เกิดการลามไฟ 
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การลามไฟ การลามไฟเกิดขึนเมืออตัราการสลายตวัของพอลิเมอร์ถูกเร่งโดยความร้อน
ทีเกิดจากกระบวนการเผาไหม ้ทาํใหป้ริมาณเชือเพลิงทีสามารถติดไฟไดเ้พิมขึน นาํไปสู่การลามไฟ
ทีบริเวณพืนผวิของวสัดุพอลิเมอร์ เหตุการณ์ดงักล่าวจะถูกควบคุมโดยปริมาณความร้อนในการเผา
ไหม ้(heat of combustion) ของพอลิเมอร์ชนิดนนัๆ  ยงิปริมาณความร้อนดงักล่าวมีค่ามากขึน ความ
ร้อนทีถูกส่งกลบัไปทาํใหเ้กิดการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนืองก็จะเพิมขึน 

กระบวนการหน่วงไฟ 

ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิงทอ ประเด็นสาํคญัทีควรคาํนึงถึงเกียวกบัการป้องกนั
การติดไฟและความเสียหายทีอาจเกิดขึนจะเริมตงัแต่การพิจารณาวา่ ทาํอยา่งไรจึงจะสามารถลด
ความสามารถในการติดไฟของพอลิเมอร์หรือสามารถหน่วงการติดไฟของวสัดุใหน้านทีสุด และถา้
วสัดุเกิดการติดไฟแลว้ ทาํอยา่งไรจึงจะทาํใหก้ระบวนการเผาไหมที้เกิดขึนมีประสิทธิภาพตาํทีสุด 
การลดความสามารถในการติดไฟของพอลิเมอร์ ประกอบดว้ยสามแนวทาง คือ 1) เลือกใชพ้อลิ
เมอร์ทีมีสมบติัหน่วงไฟในตวัเอง เช่น พอลิเตตระฟลูออโรเอทธิลีน พอลิอิไมด ์ พอลิออกซาโซล 
เป็นตน้ 2) ปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ทีมีอยูโ่ดยการเตรียมพอลิเมอร์ร่วม 3) โดยการ
เติมสารหน่วงไฟ ซึงเป็นวธีิทีง่ายและสะดวกทีสุด จากภาพที 2.8 แสดงวงจรการเผาไหมอ้ยา่ง
ต่อเนืองและการทาํลายวงจรดงักล่าวโดยใชห้ลกัการของการหน่วงไฟ ซึงสามารถดบัไฟหรือลด
อตัราการเผาไหมด้ว้ยแนวทางต่างๆ ดงันี 

1. ลดปริมาณความร้อนทีเกิดขึนเพือลดการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง 

2. ปรับปรุงกระบวนการสลายตวัทางความร้อนของพอลิเมอร์เพือลดปริมาณสาร
ระเหยทีสามารถติดไฟไดง่้าย และเพิมปริมาณเถา้ซึงทนทานการติดไฟ (char) ซึง
จะทาํหนา้ทีเป็นแนวกนัระหวา่งพอลิเมอร์และเปลวไฟ (แนวทาง A) 

3. ป้องกนัไม่ใหเ้ปลวไฟทีเกิดจากการเผาไหมส้ัมผสักบัออกซิเจน (แนวทาง B) 

4. ใชส้ารประกอบทีสามารถปลดปล่อยอะตอมของคลอรีนหรือโบรมีนเมือไดรั้บ
ความร้อนสูงใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิทีทาํใหเ้กิดการลุกติดไฟ เนืองจากอะตอมของ
คลอรีนและโบรมีนสามารถยบัยงัการติดไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (แนวทาง C) 

5. ลดความร้อนทียอ้นกลบัมาเร่งกระบวนการสลายตวัของพอลิเมอร์ โดยการเติม
สารเติมแต่งบางชนิด เช่น อะลูมิเนียมออกไซดไ์ตรไฮเดรต (ATH, Al(OH)3) ซึงจะ
ดูดความร้อนเมือเกิดการสลายตวั หรือทาํให้เกิดเถา้ปกคลุมผวิของวสัดุทีกาํลงัเผา
ไหมซึ้งจะช่วยป้องกนัการสัมผสักบัความร้อน (แนวทาง D) 

6. พฒันาระบบพอลิเมอร์ทีสามารถป้องกนัการติดไฟไดต้งัแต่เริมตน้ 
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ภาพที 2.8   วงจรการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนืองและการทาํลายวงจรการเผาไหมโ้ดยการทาํงานของ 

สารหน่วงไฟ [21] 

 

การหน่วงไฟโดยการเติมสารหน่วงไฟนนัสามารถทาํไดง่้าย และมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นวธีิการทีไดรั้บความนิยมสูง ลกัษณะการทาํงานของสารหน่วงไฟสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองแบบ 
คือ การหน่วงไฟดว้ยกระบวนการทางกายภาพ และการหน่วงไฟดว้ยกระบวนการทางเคมี ซึงจะเกิด
ไดท้งัในส่วนของของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ โดยจะเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการเผาไหมใ้นระหวา่ง
ขนัตอนการเกิดความร้อน การสลายตวั การติดไฟ หรือการลามไฟ อยา่งไรก็ตาม สารหน่วงไฟ
ส่วนมากอาจเกียวขอ้งกบักระบวนการเผาไหมม้ากกวา่หนึงขนัตอน และหน่วงไฟดว้ยกระบวนการ
ทีซบัซอ้นมากขึน เช่น การใชไ้ฮดรอกไซด ์ ซึงนอกจากจะช่วยลดความร้อนในการเผาไหมโ้ดยการ
ดูดความร้อนไปใชใ้นการสลายตวัแลว้ การสลายตวัดงักล่าวยงัทาํใหเ้กิดก๊าซเฉือยซึงช่วยเจือจาง
ความเขม้ของก๊าซทีสามารถติดไฟได ้

การหน่วงไฟด้วยกระบวนการทางกายภาพ สามารถทาํใหเ้กิดไดห้ลายวธีิ ดงันี 

การทาํใหเ้กิดชนัปกคลุมผวิ เกิดเมือสารหน่วงไฟทีเติมลงไปสามารถทาํใหเ้กิด
สารประกอบทีมีค่าการนาํความร้อนตาํปกคลุมพืนผวิของวสัดุทีเกิดการเผาไหม ้ ซึงจะช่วยลด
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งใหค้วามร้อนไปยงัวสัดุ จึงทาํให้อตัราการสลายตวั
ของพอลิเมอร์และการส่งกลบัของความร้อนลดลง ปรากฏการณ์ดงักล่าวถูกนาํไปใชเ้ป็นหลกัการ
ทาํงานของสารหน่วงไฟแบบพองตวั (Intumescent flame retardant) ซึงเกิดขึนโดยการสลายตวัของ
สารประกอบฟอสฟอรัส ไดก้รดฟอสฟอริกทีมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง และทาํหนา้ทีเป็นชนั
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กนัความร้อน นอกจากนีกลไกการทาํงานของสารหน่วงไฟทีประกอบดว้ย กรดบอริก บอเรต หรือ
ซิลิกอน ก็ใหผ้ลในทาํนองเดียวกนั 

การทาํใหเ้ยน็ เกิดจากการสลายตวัของสารเติมแต่งโดยกระบวนการดูดความร้อน ทาํ
ใหค้วามร้อนของวสัดุทีถูกเผาไหมล้ดลง และมีค่าตาํกวา่ความร้อนทีตอ้งใชเ้พือใหส้ามารถเกิดการ
เผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง ตวัอยา่งของสารหน่วงไฟประเภทนี ไดแ้ก่ อะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ 
(ATH) ซึงประสิทธิภาพในการหน่วงไฟจะขึนอยูก่บัสัดส่วนการผสมกบัพอลิเมอร์ 

การเจือจางเชือเพลิง เกิดจากการทาํงานร่วมกนัของสารเฉือย เช่น ชอลก์ และสารเติม
แต่งทีสลายตวัใหก้๊าซเฉือย ซึงสามารถเจือจางความเขม้ขน้ของเชือเพลิงทงัทีเป็นของแข็งและก๊าซ 

การหน่วงไฟด้วยกระบวนการทางเคมี สามารถแบ่งตามปฏิกิริยาทีเกิดขึนไดด้งันี  
ปฏิกิริยาทีเกิดในส่วนอดัตวักนัแน่น (condensed phase) ในส่วนอดัตวักนัแน่นนี 

ปฏิกิริยาทีเกิดขึนมีสองแบบ แบบแรก สารหน่วงไฟจะเร่งใหพ้อลิเมอร์สลายตวัทาํใหส้ามารถไหล
ไดง่้ายขึน จึงสามารถปรับตวัเป็นทรงกลมและกนัเปลวไฟออกไปได ้ แบบทีสอง สารหน่วงไฟจะ
สามารถทาํใหเ้กิดชนัของเถา้ทีมีโครงสร้างคลา้ยเซรามิกหรือแกว้บนพืนผวิของพอลิเมอร์ได ้

ปฏิกิริยาทีเกิดในส่วนของก๊าซ ปฏิกิริยาทีเกิดในส่วนของก๊าซจะเกิดขึนเมือสารหน่วง
ไฟ หรือผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการสลายตวัของสารหน่วงไฟสามารถเขา้ไปรบกวนกลไกการเกิด
อนุภาคอิสระของกระบวนการเผาไหมซึ้งจะเกิดในส่วนทีเป็นก๊าซ จึงสามารถหยดุกระบวนการคาย
ความร้อนจากการเผาไหม ้ ทาํใหร้ะบบเยน็ตวัลง นอกจากนียงัช่วยลดปริมาณสารทีติดไฟไดซึ้งทาํ
หนา้ทีเป็นเชือเพลิงเอือใหเ้กิดการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง ดงันนัจึงสามารถยบัยงัการลามไฟไดใ้น
ทีสุด ตวัอยา่งสารหน่วงไฟในกลุ่มนี เช่น ออกไซดข์องโลหะ 

สาํหรับการหน่วงไฟในพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่ง พบวา่ ระบบสารหน่วงไฟที
ใชอ้าจประกอบดว้ยสารหน่วงไฟหนึงชนิดหรือมากกวา่ โดยการเติมสารเติมแต่งบางชนิดอาจ
สนบัสนุนใหส้ารหน่วงไฟสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน (synergistic effect) ซึง
โดยมากจะทาํใหส้ามารถลดปริมาณการใชส้ารหน่วงไฟลงได ้

 

สารหน่วงไฟแบบพองตัว 

เมือไม่นานมานี การใชง้านสารหน่วงไฟทีประกอบดว้ยฮาโลเจนไดถู้กจาํกดั แมว้า่
สารประกอบดงักล่าวสามารถหน่วงไฟไดดี้ เนืองจากพบวา่สามารถปลดปล่อยสารประกอบเฮโล
เจนทีมีความเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม สารหน่วงไฟแบบพองตวัจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงที
ไดรั้บความสนใจ เนืองจากไม่เพียงแต่สามารถป้องกนัการลามไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัมี
ความปลอดภยัสูงในการนาํไปใชง้าน แมว้า่การจดลิขสิทธิสารหน่วงไฟแบบพองตวัจะเริมขึนในปี 
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1983 แต่สารหน่วงไฟดงักล่าวไดถู้กศึกษาโดย Vandersall ตงัแต่ปี 1970 ซึงมีการประยกุตใ์ชใ้น
อุตสาหกรรมสีเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาถูกพฒันาใหส้ามารถนาํมาใชง้านกบัพอลิเมอร์โดย Camino 
และคณะ ปัจจุบนั พบวา่สารหน่วงไฟแบบพองตวัมกัประกอบดว้ยวสัดุหลกั คือ 1) สารอนินทรียที์
มีความเป็นกรด หรือวสัดุทีสามารถสลายตวัใหอ้นุภาคทีมีฤทธิเป็นกรดในช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 100 

ถึง 250 องศาเซลเซียส  2) สารทีทาํใหเ้กิดเถา้   3) สารทีทาํใหเ้กิดโฟม ซึงตวัอยา่งของระบบสาร
หน่วงไฟแบบพองตวัแสดงไวใ้นตารางที 2.3 โดยหลกัการทาํงานของสารหน่วงไฟดงักล่าวคือ การ
ทาํใหว้สัดุทีไดรั้บความร้อนเกิดการพองตวัเกิดโครงสร้างทีเป็นโฟมซึงเป็นฉนวนความร้อน จึง
สามารถทาํหนา้ทีเป็นแนวกนัความร้อนระหวา่งเปลวไฟและวสัดุทีถูกเผาไหม ้ ซึงการพองตวัเป็น
โฟมจะขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ คือ อตัราส่วนของคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ใน
สารประกอบ แมว้า่สารหน่วงไฟแบบพองตวัจะสามารถหน่วงการลามไฟไดดี้และไม่เป็นพิษต่อ
สิงแวดลอ้ม แต่ยงัมีขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น สามารถละลายนาํไดดี้ ราคาสูง และสามารถแพร่
ออกมาทีผวิหนา้ของพอลิเมอร์ไดง่้าย นอกจากนี เนืองจากการหน่วงไฟในพอลิเมอร์ส่วนใหญ่มกั
ทาํโดยการเติมสารหน่วงไฟลงไปผสมกบัพอลิเมอร์ในระหวา่งกระบวนการผลิต  สารทีเติมลงไปจึง
จาํเป็นตอ้งทนความร้อนไดสู้งประมาณ 200 องศาเซลเซียส ดงันนัสารหน่วงไฟทีมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนตาํจึงไม่สามารถใชไ้ดก้บัพอลิเมอร์บางชนิด ตวัอยา่งการพฒันาระบบสารหน่วงไฟทีทน
ความร้อนสูง และสามารถหน่วงการติดไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น สารผสมระหวา่ง
แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต และเพนตะอิริทไตรออล  

กรณีศึกษา การเติมสารหน่วงไฟทีประกอบดว้ย แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต (APP)/เพน
ตะอิริทไตรออล (PER) ลงในพอลิโพรพิลีน (PP) กลไกการทาํงานของสารหน่วงไฟเริมดว้ยการ
เกิดปฏิกิริยาของสารทีมีความเป็นกรด (APP และผลิตภณัฑที์เกิดจากการสลายตวัของ APP ได ้ออ
โทฟอสเฟตและกรดฟอสฟอริก) และสารทีทาํใหเ้กิดเถา้ (PER) ทีอุณหภูมิประมาณ 280 องศา
เซลเซียส ทาํใหเ้กิดสารผสมของเอสเทอร์ สารประกอบคาร์บอน และโครงสร้างทีเป็นพอลิอะโร
มาติกในทีสุด ลาํดบัต่อไปจะเกิดการสลายตวัของสารทีทาํใหเ้กิดโฟม ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นก๊าซ (ก๊าซ
แอมโมเนียจากการสลายตวัของ APP) ซึงทาํใหเ้ถา้ทีเกิดขึนพองตวัออกทีอุณหภูมิประมาณ 280 ถึง 
350 องศาเซลเซียส สุดทา้ยวสัดุทงัหมดรวมทงัสารหน่วงไฟทีเกิดการพองตวัแลว้จะสามารถ
สลายตวัไดที้อุณหภูมิประมาณ 430 องศาเซลเซียส อยา่งไรก็ตาม ในช่วงอุณหภูมิ 280 ถึง 430 องศา
เซลเซียส ความสามารถในการนาํความร้อนของเถา้ทีเกิดบริเวณผวิหนา้ของวสัดุจะลดลง ทาํใหว้สัดุ
มีความเป็นฉนวนมากขึน 
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ตารางที 2.3 ตวัอยา่งองคป์ระกอบของสารหน่วงไฟแบบพองตวั [22] 

ก)  แหล่งให้กรดอนินทรีย์ ข)  สารทาํให้เกดิเถ้า 

กรดฟอสฟอริก แป้ง 

กรดซลัฟูริก เดกซ์ตริน 

กรดบอริก ซอบิทอล, แมนนิทอล 

เกลือแอมโมเนียม มอนอเมอร์, ไดเมอร์, ไตรเมอร์ เพนตะอิริทไตร
ออล 

     ฟอสเฟต, พอลิฟอสเฟต ฟีนอลฟอร์มาดีไฮด์เรซิน 

     บอเรต, พอลิบอเรต เมทธิลออล เมลามีน 

     ซลัเฟต พอลิเมอร์ทีทาํใหเ้กิดเถา้ได ้(พอลิเอไมด ์6,  
     เฮไลด์ พอลิยริูเทน, พอลิคาร์บอเนต เป็นตน้) 
ฟอสเฟตของเอมีนหรือเอไมด์  

     ผลิตภณัฑที์เกิดจากการทาํปฏิกิริยาของยเูรีย
หรือกวันิดิวยเูรีย กบักรดฟอสฟอริก 

ค)  สารทาํให้เกดิฟอง 

     เมลามีนฟอสเฟต ยเูรีย 

     ผลิตภณัฑที์เกิดจากการทาํปฏิกิริยาของ ยเูรียฟอร์มาดีไฮดเ์รซิน 

แอมโมเนียกบั P2O5 ไดไซเยนไดเอไมด์ 
สารประกอบอินทรีย์ของฟอสฟอรัส เมลามีน 

ไตรครีซิลฟอสเฟต พอลิเอไมด์ 
แอลคิลฟอสเฟต  

เฮโลแอลคิลฟอสเฟต  

 

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

Tadashi Yokohara และคณะ, 2008 [5] ศึกษาโครงสร้างสัณฐานและพฤติกรรมการ
ตกผลึกของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS ทงัในสถานะของแขง็และในขณะหลอมเหลว โดยการ
หลอมเหลวผสม PLA และ PBS ในสัดส่วน PLA:PBS เป็น 100/0  95/5  90/10  และ 80/20 ดว้ย
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เครือง internal mixer ทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส  จากนนัวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานและ
พฤติกรรมการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ผสมโดยเทคนิค SEM DSC DMA และ optical polarized 

microscope จากผลการทดลองพบวา่ PLA/PBS เป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ 
และเกิดการแยกเฟสกนั อยา่งไรก็ตาม จากผลการทดลองพบวา่ PBS ทีเติมลงไปเป็นเฟสกระจายตวั 
สามารถทาํหนา้ทีเป็นสารริเริมการเกิดผลึกใหก้บั PLA ไดแ้มว้า่ในขณะที PLA เกิดการตกผลึก PBS 

ยงัคงอยูใ่นสถานะหลอมเหลว ส่งผลใหอุ้ณหภูมิในการตกผลึกเพิม (cold crystallization) ของ PLA 

ตาํลง โดยทีเหตุการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเมือปริมาณ PBS ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน  

Guang-Xin Chen และ Jin-San Yoon, 2004 [6] ศึกษาโครงสร้างสัณฐาน สมบติั
เชิงกล และสมบติัทางความร้อนของนาโนคอมพอสิต PLLA/PBS/clay ซึง clay ทีใชคื้อ 

Organically modified clay ทีถูกปรับปรุงใหมี้หมู่อิพอ็กซีบนโครงสร้าง (TFC) จากผลการทดลอง
พบวา่ PLLA/PBS เป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ เมือเติม TFC ลงในพอลิเมอร์
ผสม พบวา่ หมู่อิพอ็กซีใน TFC จะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัหมู่ฟังกช์นัทีปลายสายโซ่โมเลกุล
ของทงั PLLA และ PBS ในระหวา่งกระบวนการหลอมเหลวผสมได ้ทาํใหเ้กิดการยดึติดทีดีบริเวณ
รอยต่อระหวา่งเฟสของ PLLA และ PBS ส่งผลใหอ้นุภาคของเฟสกระจายตวัมีขนาดลดลง และมี
ความสมาํเสมอของขนาดอนุภาคมากขึน นอกจากนีการเกิดปฏิกิริยาดงักล่าว จะทาํใหเ้กิดแรงยดึ
เหนียวทีดีระหวา่ง clay และ PLLA  ทาํใหเ้กิดการแยกตวัของชนั clay ไดดี้ขึน ส่งผลใหน้าโนคอม
พอสิตทีไดมี้ความตา้นทานการเปลียนรูป ความแขง็แรงตา้นทานการดึง และเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวั
ก่อนการแตกหกัมากขึน  

Hun-Sik Kim และคณะ, 2007 [7]  ศึกษาการเตรียมวสัดุนาโนคอมพอสิต 
PBS/nanoclay โดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ In situ ในระบบทีมี บิวเทนไดออล กรด
ซคัซินิค และ clay โดยใชทิ้ทาเนียมเตตระบิวทอกไซดเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ซึง clay ทีใชคื้อ 

Organically modified clay ทีถูกปรับปรุงใหมี้หมู่อิพอ็กซีบนโครงสร้าง (TFC) พบวา่ สามารถทาํให้
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหวา่งหมู่ปลายสายโซ่ของ PBS และหมู่อิพอ็กซีของ TFC ในระหวา่ง
กระบวนการเตรียมคอมพอสิตแบบ In situ ได ้ ทาํใหเ้กิดการยดึเหนียวระหวา่งเฟสของ PBS และ 
TFC ทีดี เป็นสาเหตุใหเ้กิดการแยกตวัของชนั clay และส่งผลดีต่อสมบติัเชิงกลของนาโนคอมพอ
สิตดงักล่าว 

 Mukesh Kumar และคณะ, 2010 [8] ศึกษาผลของการใช ้ glycidyl methacrylate 

(GMA) ซึงมีหมู่อิพอ็กซีในโครงสร้างโมเลกุล เป็นสารเชือมประสานในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
PLA/PBAT จากผลการทดลองพบวา่ การเตรียมพอลิเมอร์ผสมทีมีสัดส่วนการผสมของ PLA/PBAT 

เป็น 75/25 จะทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีสมบติัเชิงกลเหมาะสมทีสุด ซึงเมือเทียบกบั PLA บริสุทธิ
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แลว้ พอลิเมอร์ผสมดงักล่าวจะมีค่าความแขง็แรงตา้นทานการดึงลดลง 62.8% ค่าความตา้นทานการ
เปลียนรูปลดลง 55.1% โดยทีลกัษณะการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมจะปรากฏการ yielding, 

necking, การเติบโตของ necking และ cold drawing ก่อนทีจะเกิดการแตกหกั อยา่งไรก็ตาม พบวา่ 
พอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT เป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ ทาํใหเ้กิดการแยกเฟส
กนัอยา่งรุนแรง จึงมีการใช ้ GMA เป็นสารเชือมประสานทีวอ่งไว (reactive compatibilizer) เพือ
ปรับปรุงความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว ทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาระหวา่งหมู่อิพอ็กซีของ 
GMA กบัหมู่คาร์บอกซิลและหมู่ไฮดรอกซิล บริเวณหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของทงั PLA และ 
PBAT ทาํใหเ้กิดเทอร์พอลิเมอร์แบบสุ่มของ ethylene, acrylic ester และ GMA ทีบริเวณรอยต่อ
ระหวา่งเฟสของแต่ละองคป์ระกอบ ทาํให ้PLA และ PBAT สามารถผสมเขา้กนัไดดี้มากขึน ส่งผล
ใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความตา้นทานการเปลียนรูป และความแขง็แรงตา้นการกระแทกเพิมขึน  

Young Jin Kim และ O Ok Park, 1998 [23] ศึกษาความเขา้กนัไดแ้ละสมบติัการ
ไหลของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT โดยใชเ้ทคนิค DSC DMTA DEA และ cone and plate rheometer 

ซึงไดป้รับเปลียนสัดส่วนการผสมของ PBS/PBT เป็น 30/70  40/60  50/50  60/40 และ 70/30 พบวา่ 
PBS/PBT เป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ในทุกสัดส่วนการผสม และแมว้า่
กระบวนการหลอมเหลวผสม PBS/PBT จะทาํในเครืองอดัรีดทีอุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส โดย
ควบคุมเวลาในการผสมเป็น 2 นาที พบวา่ จะไม่ส่งผลต่อการสลายตวัทางความร้อนของ PBS ซึง
เป็นพอลิเมอร์ทีมีอุณหภูมิการหลอมเหลวตาํที 114 องศาเซลเซียส อยา่งมีนยัสาํคญั ในทาํนอง
เดียวกนั ทีสภาวะในการผสมดงักล่าวไม่สามารถยนืยนัการเกิดปฏิกิริยา transesterification ระหวา่ง 
PBS และ PBT ไดอ้ยา่งแน่ชดั จึงไม่พบการเปลียนแปลงสมบติัทางความร้อนทีชีใหเ้ห็นถึงความเขา้
กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมอยา่งมีนยัสาํคญั  

Young Jin Kim และ O Ok Park, 1999 [24] ศึกษาความเขา้กนัไดแ้ละการยอ่ยสลาย
ทางชีวภาพของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT โดยการทาํให้เกิดปฏิกิริยา tranesterification ระหวา่ง PBS 

และ PBT ภายในถงัปฏิกรณ์ทีอุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ภายใตส้ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน โดย
ใช ้ di-n-butyltin-dilaurate เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และปรับเปลียนเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเป็น 20 40 

และ 60 นาที จากการศึกษาพบวา่ สามารถทาํใหเ้กิดปฏิกิริยา tranesterification ระหวา่ง PBS และ 
PBT ทีสภาวะดงักล่าวได ้ โดยปฏิกิริยาจะเกิดไดดี้ขึนเมือเวลาในการทาํปฏิกิริยามากขึน ซึงการ
เกิดปฏิกิริยาดงักล่าว นอกจากจะส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสม PBS/PBT มีความเขา้กนัไดม้ากขึนแลว้ ยงั
ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมมีความเป็นผลึกนอ้ยลง ทาํใหส้ามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพไดดี้ขึน 
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Yangjuan Chen และคณะ, 2010 [3] ศึกษาสารหน่วงไฟแบบ intumescent ที
ประกอบดว้ย ammonium polyphosphate (APP) melamine (MA) และ fumed silica สาํหรับการ
ปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟใน PBS พบวา่ PBS บริสุทธิมีค่า LOI เป็น 24% เมือเกิดการเผาไหมจ้ะ
เกิดการหยดและทาํใหผ้า้ฝ้ายทีใชใ้นการทดสอบเกิดการลามไฟต่อไปได ้ เมือเติม APP ปริมาณ 25 

%โดยนาํหนกั พบวา่สามารถปรับปรุงค่า LOI เป็น 31% ได ้แต่ลกัษณะการหยดและการติดไฟของ
ผา้ฝ้ายทีใชท้ดสอบยงัคงเดิม เมือเติม MA ในระบบสารหน่วงไฟ พบวา่อตัราส่วนระหวา่ง APP:MA 

เป็น 5:1 เป็นอตัราส่วนทีเหมาะสมทีสุดในการปรับปรุง PBS ใหมี้ค่า LOI เป็น 39 มีลกัษณะการติด
ไฟตามมาตรฐาน UL-94 เป็นแบบ V-0 และไม่เกิดการหยด อยา่งไรก็ตาม จาํเป็นตอ้งเติมสารหน่วง
ไฟอยา่งนอ้ย 25 %โดยนาํหนกั แต่เมือใชส้ารหน่วงไฟดงักล่าวโดยยงัคงอตัราส่วนระหวา่ง 
APP:MA เป็น 5:1 ร่วมกบัการเติม fume silica ปริมาณ 2 %โดยนาํหนกั พบวา่สามารถลดปริมาณ
การเติมสารหน่วงไฟเป็น 17 %โดยนาํหนกัได ้โดยที PBS ยงัคงมีค่า LOI เป็น 33% มีลกัษณะการ
ติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 เป็นแบบ V-0 และไม่เกิดการหยด  

Xin Wang  และคณะ, 2011 [4] ศึกษาผลของการเติมสารหน่วงไฟแบบ intumescent 

ซึงประกอบดว้ย ammonium polyphosphate (APP)  melamine (MA) และ graphene ทีมีต่อการ
ตา้นทานการหยดและการติดไฟของ PBS โดยปรับเปลียนปริมาณ โดยทีกาํหนดสัดส่วนระหวา่ง 
APP:MA คงทีเป็น 2:1 โดยนาํหนกั และปรับเปลียนปริมาณ  graphene ตงัแต่ 0 - 2 %โดยนาํหนกั 
พบวา่ การเติมสารหน่วงไฟปริมาณ 20 %โดยนาํหนกั ซึงประกอบดว้ย graphene 2 % โดยนาํหนกั
จะสามารถปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟและการหยดของ PBS ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด 
โดยจะทาํให ้PBS ทีผา่นการปรับปรุงมีค่า LOI เป็น 33%  มีลกัษณะการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 

เป็นแบบ V-0 และไม่เกิดการหยดระหวา่งการเผาไหม ้อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การเติมสารหน่วงไฟจะ
ช่วยปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟของวสัดุ แต่จะส่งผลลบต่อสมบติัเชิงกล ซึงจากการทดลองพบวา่ 
การเติมสารหน่วงไฟดงักล่าว ทาํให ้PBS ทีผา่นปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟสามารถยืดตวัก่อนการ
แตกหกัไดล้ดลงประมาณ 50% เมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ แต่จะมีความแขง็แรงตา้นทานแรงดึง 
ใกลเ้คียงกบั PBS บริสุทธิ เนืองจาก graphene จะสามารถกระจายตวัและเขา้กนัไดดี้กบั PBS  
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

3.1  วสัดุทใีช้ในงานวจัิย 

3.1.1 พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS) PBS ทีใชส้าํหรับงานวจิยันีคือ GS Pla® 

เกรด AZ71TN ผลิตโดยบริษทั Mitsubishi Chemicals มีลกัษณะเป็นเมด็สีขาวขุ่นซึงสมบติัต่างๆ
แสดงไวใ้นตารางที 3.1 

3.1.2 พอลิแลคติกแอซิด (PLA) PLA ทีใชส้าํหรับงานวจิยันีคือ Ingeo  เกรด 

3051D ผลิตโดยบริษทั Nature Work LLC มีลกัษณะเป็นเมด็กลมใสไม่มีสีซึงสมบติัต่างๆแสดงไว้
ในตารางที 3.1 

3.1.3 พอลิบิวทิลีนเทอเรพทาเลต (PBT) PBT ทีใชส้าํหรับงานวิจยันีคือ 

Crastin®PBT เกรด S600F20 ผลิตโดยบริษทั Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะเป็นเมด็สีขาว
ขุ่นซึงสมบติัต่างๆแสดงไวใ้นตารางที 3.1 

 

ตารางที 3.1  สมบติัของเม็ดพลาสติกทีใชใ้นงานวจิยันี 

สมบติั PBS PLA PBT 

ดชันีการไหล (กรัม/10 นาที) 
ASTM D 1238 

220.00 

(155 °C, 2.16 kg) 

0.12 

(155 °C, 2.16 kg) 

17.70 

(245 °C, 2.16 kg) 

อุณหภูมิการหลอมเหลว (°C) 100.57-107.10 146.23 210.74-219.30 

อุณหภูมิการสลายตวั (°C) 403.37 362.00 404.39 
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3.1.4 ไกลซิดิลเมทธาคริเลต (GMA) GMA ทีใชส้าํหรับงานวจิยันีคือ GMA 

ความบริสุทธิ 97%  ผลิตจากบริษทั  Aldrich มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี และนาํมาใชใ้นทนัที
โดยไม่ผา่นการทาํใหบ้ริสุทธิและการปรับปรุงใดๆทงัสิน 

3.1.5 แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต (APP) APP ทีใชส้าํหรับงานวจิยันีมีลกัษณะ
เป็นผงละเอียด สีขาว ความหนาแน่น 1.900 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร ผลิตโดยบริษทั Shandomg 

Tianyi Imp.&Exp. จาํกดั ประเทศจีน 

3.1.6 เมลามีน เรซิน (MA) เมลามีนทีใชส้าํหรับงานวิจยันีคือ M018-05 ซึงมี
ลกัษณะเป็นผงสีขาว ความบริสุทธิ 99.8%  ผลิตโดยบริษทั เคมมิน จาํกดั ประเทศไทย 

3.1.7 ซิลิกา ซิลิกาทีใชส้าํหรับงานวจิยันีคือ Tokusil® UR-T มีลกัษณะเป็นผงสี
ขาวละเอียด ขนาดอนุภาคกระจายตวัในช่วง 50-200 ไมครอน ผลิตโดยบริษทั Tokuyama Siam 

Silica co.Lt.th ประเทศไทย 

 

3.2   เครืองมือทใีช้ดําเนินการวจัิย 

3.2.1   เครืองอดัรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw extruder) ชือทางการ
คา้ Rheomex ประกอบดว้ย Rheocord RC300p และRheomex PTW16/25D บริษทั Hakke จาก
ประเทศเยอรมนั 

3.2.2    เครืองอดัรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw extruder) รุ่น SHJ-25 

จากประเทศจีน 

3.2.3     เครืองฉีดพลาสติก (Injection molding) ชือทางการคา้ Battenfeld รุ่น PLUS 

350/75  
3.2.4   เครืองทดสอบสมบติัของวสัดุแบบทวัไป (Universal testing machine) รุ่น 5969 

บริษทั Instron Engineering Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.5   เครืองทดสอบวสัดุแบบตีหรือกระแทก (Impact tester) ชือทางการคา้ Swick รุ่น 

Pendulum Impact Tester B5102.202 4 J   
3.2.6      เครืองวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพโดยใชค้วามแตกต่างของความร้อน 

(Differential Scanning Calorimeter, DSC) รุ่น DSC 1 บริษทั Mettler Toledo 

3.2.7     เครืองวเิคราะห์การสลายตวัทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer, 

TGA) รุ่น TGA/DSC 1 บริษทั Mettler Toledo 

3.2.8     กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, 

SEM) ชือทางการคา้ Camscan รุ่น MX500 จากสหราชอาณาจกัร 
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3.2.9     เครืองทดสอบหาปริมาณออกซิเจนตาํสุดทีทาํให้ตวัอยา่งเกิดการติดไฟ 
(Limited Oxygen Indexer) เป็นเครืองทีประดิษฐขึ์นเอง แสดงดงัภาพที 3.1 

3.2.10    อุปกรณ์ในการทดสอบการเผาไหมใ้นแนวตงัตามมาตรฐาน UL-94 เป็น
อุปกรณ์ทีประดิษฐขึ์นเองแสดงดงัภาพที 3.2 

 

 
 

ภาพที 3.1   เครืองทดสอบหาปริมาณออกซิเจนตาํสุดทีทาํใหต้วัอยา่งเกิดการติดไฟ (LOI) 

 

 
 

ภาพที 3.2   อุปกรณ์ในการทดสอบการเผาไหมใ้นแนวตงัตามมาตรฐาน UL-94 
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3.3   วธีิการวจัิย 

3.3.1  การปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

3.3.1.1   การเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA  วสัดุทีใชใ้นงานวจิยัส่วนนี
ไดแ้ก่ เมด็พลาสติกพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS) พอลิแลคติกแอซิด (PLA) และไกลซิดิลเมทธาคริ
เลต ซึงก่อนขนัตอนการผสม เมด็พลาสติก PBS และ PLA จะถูกนาํไปอบไล่ความชืนในตูอ้บที
อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 12 ชวัโมง จากนนัผสมเม็ดพลาสติกทงัสองชนิดและ GMA เขา้ดว้ยกนั
โดยวธีิทางกายภาพ ซึงปริมาณการผสมในสูตรการผสมต่างๆแสดงดงัตารางที 3.2 หลงัจากนนั
ส่วนผสมทงัหมดจะถูกหลอมเหลวผสมดว้ยเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่   Rheomex PTW16/25D ของ
บริษทั Haake ประเทศเยอรมนั โดยใชค้วามเร็วรอบของสกรูในการผสมเป็น 35 รอบ/นาที  อุณหภูมิ
การหลอมเหลวผสมภายในกระบอกหลอมแต่ละช่วงตงัแต่ hopper จนถึง die ถูกควบคุมใหมี้ค่าคงที
ในช่วง 135 - 155 °C แสดงดงัภาพที 3.3 

 

ตารางที 3.2   สูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

สูตร PBS/PLA/GMA  

(%โดยนาํหนกั) 
สูตร 

PBS/PLA/GMA  

(%โดยนาํหนกั) 

PBS 100/0/0 PBSL40_G5 57/38/5 

PBSL20 80/20/0 PBSL50_G5 47.5/47.5/5 

PBSL30 70/30/0 PBSL20_G10 72/18/10 

PBSL40 60/40/0 PBSL30_G10 63/27/10 

PBSL50 50/50/0 PBSL40_G10 54/36/10 

PBSL20_G5 76/19/5 PBSL50_G10 45/45/10 

PBSL30_G5 66.5/28.5/5 PLA 0/100/0 

 

พอลิเมอร์ผสมสูตรต่างๆทีผา่นการอดัรีดจะถูกตดัเป็นเมด็เล็กๆ ดว้ยเครืองตดัเม็ด
พลาสติก จากนนันาํไปอบไล่ความชืนอีกครังทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชวัโมง ก่อน
จะนาํไปฉีดขึนรูปเป็นชินทดสอบการดึงยดืและชินทดสอบการตา้นทานแรงกระแทกตามมาตรฐาน 
ASTM-D638 และ ASTM-D256 ตามลาํดบั ดว้ยเครืองฉีดพลาสติก (Injection molding) Battenfeld 
รุ่น PLUS 350/75 โดยใชอุ้ณหภูมิหวัฉีด 145 องศาเซลเซียส 
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ภาพที 3.3 แบบจาํลองเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่และสภาวะทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสมPBS/PLA 

 
3.3.1.2   การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA  การศึกษา

โครงสร้างสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์ผสมโดยใชเ้ทคนิค SEM โดยชินทดสอบ PBS บริสุทธิ PLA 

บริสุทธิ และพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะถูกนาํไปแช่ในไนโตรเจนเหลวแลว้ทาํให้แตกหกัอยา่ง
ฉบัพลนั อยา่งไรก็ตาม สาํหรับการศึกษาพฤติกรรมการแตกหกัของตวัอยา่งทงัหมดจะทาํโดยการ
หกัตวัอยา่งดว้ยการใหแ้รงตีกระแทกจากเครือง Impact tester โดยไม่ผา่นการทาํใหเ้ยน็ตวัดว้ย
ไนโตรเจนเหลว ก่อนการศึกษาโครงสร้างสัณฐาน ลกัษณะการกระจายตวั และความเขา้กนัไดข้อง
พอลิเมอร์ผสมโดยเทคนิค SEM จะตอ้งเคลือบผวิหนา้ของตวัอยา่งทีทาํใหแ้ตกหกัดว้ยทองคาํเพือ
ป้องกนัการสะสมของประจุในขณะทดสอบ 

การศึกษาสมบติัทางความร้อนและความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม โดยใชเ้ทคนิค 
DSC จะกระทาํภายใตส้ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน โดยบรรจุตวัอยา่งทีใชท้ดสอบประมาณ 5-10 

มิลลิกรัมใน Alumina pan และทาํการศึกษาในโหมด ใหค้วามร้อน-ทาํใหเ้ยน็ตวั-ใหค้วามร้อน 
ในช่วงอุณหภูมิ -85 องศาเซลเซียส ถึง 180 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการใหค้วามร้อนและการทาํให้
เยน็ตวัที 5 องศาเซลเซียส/นาที การใหค้วามร้อนในครังแรกจะทาํเพือกาํจดัประวติัทางความร้อนที
เกิดจากกระบวนการขึนรูปและการเตรียมตวัอยา่ง ขอ้มูลเกียวกบัอุณหภูมิคลา้ยแกว้ (Tg) อุณหภูมิ
หลอมเหลว (Tm) และความเป็นผลึก จะไดจ้ากกราฟ DSC ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสอง 

การศึกษาสมบติัเชิงกลโดยการทดสอบการดึงยดื (Tensile test) จะดาํเนินการตาม
มาตรฐาน ASTM-D638 ภายในหอ้งทดสอบซึงควบคุมอุณหภูมิไวที้ 25 องศาเซลเซียส ดว้ยเครือง
ทดสอบวสัดุแบบทวัไป (Universal testing machine) ก่อนการทดสอบชินงานทงัหมดจะถูกเก็บ
รักษาไวใ้นหอ้งทดสอบเป็นเวลา 48 ชวัโมง และการทดสอบการดึงยดืจะกระทาํดว้ยอตัราการดึง
สองค่าคือ 5 มิลลิเมตร/นาที และ 500 มิลลิเมตร/นาที ชินงานทดสอบ PBS บริสุทธิ PLA บริสุทธิ 
และพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะถูกนาํมาทดสอบการดึงยดืประมาณ 10 ชิน ค่าเฉลียและค่า
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เบียงเบนมาตรฐานของ Young’s modulus, Tensile strength และ %Elongation at break จากการ
ทดสอบชินงานจาํนวน 7 ชินทีมีค่าใกลเ้คียงกนัมากทีสุดจะถูกรายงานไวใ้นงานวจิยันี 

การศึกษาความตา้นทานต่อแรงกระแทกโดย Notch Izod Impact test จะดาํเนินการตาม
มาตรฐาน ASTM-D256 ภายในหอ้งทดสอบซึงควบคุมอุณหภูมิไวที้ 25 องศาเซลเซียส ดว้ยเครือง
ทดสอบวสัดุแบบการตีหรือการกระแทก (Impact tester) ซึงประกอบดว้ยคอ้นทีใชใ้นการตีขนาด 
4.0 จูล ก่อนการทดสอบชินงานทงัหมดจะถูกเก็บรักษาไวใ้นหอ้งทดสอบเป็นเวลา 48 ชวัโมง 
ชินงานทดสอบ PBS บริสุทธิ PLA บริสุทธิ และพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะถูกนาํมาทดสอบการ
ตา้นทานต่อแรงกระแทกจาํนวน 12 ชิน ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของ Impact strength จาก
การทดสอบชินงานจาํนวน 8 ชินทีมีค่าใกลเ้คียงกนัมากทีสุดจะถูกรายงานไวใ้นงานวิจยันี 

3.3.2    การปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT 

3.3.2.1   การเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT  วสัดุทีใชใ้นงานวจิยัส่วนนี
ไดแ้ก่ เมด็พลาสติกพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS) และพอลิบิวทิลีนเทอเรฟทาเลต (PBT) ก่อน
ขนัตอนการผสมเม็ดพลาสติก PBS และ PBT จะถูกนาํไปอบไล่ความชืนในตูอ้บทีอุณหภูมิ 60 °C 

เป็นเวลา 12 ชวัโมง จากนนัผสมเมด็พลาสติกสองชนิดเขา้ดว้ยกนัโดยวธีิทางกายภาพ ตามสัดส่วน
การผสมต่างทีแสดงไวใ้นตารางที 3.3 หลงัจากนนัส่วนผสมทงัหมดจะถูกหลอมเหลวผสมดว้ย
เครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ รุ่น SHJ-25 จากประเทศจีน โดยใชค้วามเร็วรอบของสกรูในการผสม 100 

รอบ/นาที อุณหภูมิภายในกระบอกทงั 6 โซนตงัแต่ hopper จนถึง die คือ 160-220-230-245-220-

160 องศาเซลเซียส 

 
ตารางที 3.3   สูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT 

 

สูตร PBS/PBT  

(%โดยนาํหนกั) 
PBS 100/0/0 

PBST20 80/20/0 

PBST30 70/30/0 

PBST40 60/40/0 

PBST50 50/50/0 
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พอลิเมอร์ผสมสูตรต่างๆทีผา่นการอดัรีดจะถูกตดัเป็นเมด็เล็กๆ ดว้ยเครืองตดัเมด็
พลาสติก จากนนันาํไปอบไล่ความชืนอีกครังทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง ก่อน
จะนาํไปขึนรูปเป็นชินทดสอบการดึงยดืและชินทดสอบการตา้นทานแรงกระแทกตามมาตรฐาน 
ASTM-D638 และ ASTM-D256 ตามลาํดบั ดว้ยเครืองฉีดพลาสติก (Injection molding) โดยจะทาํที
อุณหภูมิหวัฉีด 245 องศาเซลเซียส 

3.3.2.2    การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT   การศึกษา
โครงสร้างสัณฐานวทิยาโดยใชเ้ทคนิค SEM การศึกษาสมบติัทางความร้อนและความเขา้กนัไดโ้ดย
ใชเ้ทคนิค DSC การศึกษาสมบติัเชิงกลโดยการทดสอบการดึงยดื และการศึกษาความตา้นทานต่อ
แรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะดาํเนินการเช่นเดียวกนักบัการทดสอบสมบติัดงักล่าว
ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ตามขอ้ 3.3.1.2  อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของการศึกษาสมบติัทางความ
ร้อนและความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะกระทาํในช่วงอุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส 
ถึง 250 องศาเซลเซียส เพือใหค้รอบคลุมช่วงอุณหภูมิการเปลียนแปลงทางกายภาพของ PBT  

3.3.3 การปรับปรุงสมบติัการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

และ PBS/PBT จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์ และการวเิคราะห์สมบติัเชิงกลทาํใหส้ามารถคดัเลือกพอลิ
เมอร์ผสมทีจะนาํมาปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟได ้คือ พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 และ 
PBST50 ซึงเป็นสูตรทีมีสมบติัเหมาะสมทีสุดในการเตรียมพอลิเมอร์ผสมแต่ละระบบ สารหน่วงไฟ
ทีใชเ้ป็นสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ซึงประกอบดว้ยแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต (APP) เมลามีน 
(MA) และซิลิกา (Si) ซึงจะควบคุมสัดส่วนการผสมของสารดงักล่าวใหค้งที คือ APP:MA:Si เป็น 
15:3:2 ส่วนโดยนาํหนกั และปรับเปลียนปริมาณการเติมเป็น 0, 15, 20 และ 25 %โดยนาํหนกัของ
พอลิเมอร์ผสม ปริมาณสารเคมีและเมด็พลาสติกทีใชใ้นสูตรต่างๆแสดงไวใ้นตารางที 3.4 ซึงก่อน
การหลอมเหลวผสมเมด็พลาสติก PBS, PLA และ PBT จะถูกนาํไปอบไล่ความชืนในตูอ้บที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง ส่วนสารหน่วงไฟทงัสามชนิดจะถูกนาํไปอบไล่
ความชืนในตูอ้บทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง ขนัตอนการปรับปรุงการหน่วง
ไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวทาํไดด้งันี 

3.3.3.1    สาํหรับการปรับปรุงพอลิเมอร์ผสม PBSTL50_G10 เนืองจาก
ส่วนประกอบทีจะนาํมาผสมกนัมีหลายลกัษณะ กล่าวคือ เมด็พลาสติกทีมีลกัษณะเป็นเมด็แขง็ สาร
หน่วงไฟทีมีลกัษณะเป็นผง และ GMA ทีเป็นของเหลว ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการนาํมาผสม
ร่วมกนัทงัหมด นอกจากนีอาจทาํใหส้ารหน่วงไฟเกิดการกระจายตวัไดไ้ม่ดี ดงันนัในงานวจิยันีจึง
แกไ้ขโดยการเตรียม master batch ของสารหน่วงไฟและ PLA ก่อน ซึงการเตรียม master batch 

ดงักล่าวทาํโดยผสมสารหน่วงไฟทงัหมดกบั PLA ดว้ยวธีิทางกายภาพก่อนนาํไปหลอมเหลวผสม
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ดว้ยเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ ทีความเร็วรอบในการผสม 60 รอบ/นาที อุณหภูมิภายในกระบอกทงั 6 

โซนตงัแต่ hopper จนถึง die คือ 155-160-165-165-155-145 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหวั die 140 

องศาเซลเซียส master bath ทีไดจ้ะถูกตดัเป็นเมด็เล็กๆดว้ยเครืองตดัเมด็พลาสติก จากนนันาํไปอบ
ไล่ความชืนอีกครังทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง ก่อนนาํไปหลอมเหลวผสมกบั 
PBS และ GMA 10 %โดยนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม ดว้ยเครืองอดัรีดแบบสกรูคู่ โดยใชค้วามเร็ว
รอบของสกรูในการผสม 40 รอบ/นาที อุณหภูมิภายในกระบอกทงั 6 โซนตงัแต่ hopper จนถึง die 

คือ 60-120-150-155-150-145 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหวั die 135 องศาเซลเซียส พอลิเมอร์ผสมที
ไดจ้ะถูกตดัเป็นเมด็เล็กๆดว้ยเครืองตดัเมด็พลาสติก จากนนันาํไปอบไล่ความชืนอีกครังทีอุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง ก่อนนาํไปฉีดขึนรูปเป็นชินทดสอบต่างๆ ดว้ยเครืองฉีด
พลาสติก (Injection molding) โดยจะทาํทีอุณหภูมิหวัฉีด 140 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที 3.4 สูตรการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA และ 
PBS/PBT  

 

สูตร 

PBS/PLA/GMA/FR 

หรือ 

PBS/PLA/GMA/FR   
(wt%) 

สารหน่วงไฟ (FR) 

APP:MA:Si = 15:3:2 

APP   
(wt%) 

MA 

(wt%) 

Si 

(wt%) 

PBSL50_G10_F0 45.00/ 45.00/ 10.00/ 0.00 0 0 0 

PBSL50_G10_F15 38.25/ 38.25/ 8.50/ 15.00 11.03 2.21 1.76 

PBSL50_G10_F20 36.00/ 36.00/ 8.00/ 20.00 14.71 2.94 2.35 

PBSL50_G10_F25 33.75/ 33.75/ 7.50/ 25.00 18.38 3.68 2.94 

PBST50_F0 50.00/ 50.00/ 0.00/ 0.00 0 0 0 

PBST50_F15 42.50/ 42.50/ 0.00/ 15.00 11.03 2.21 1.76 

PBST50_F20 40.00/ 40.00/ 0.00/ 20.00 14.71 2.94 2.35 

PBST50_F25 37.50/ 37.50/ 0.00/ 25.00 18.38 3.68 2.94 
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3.3.3.2    สาํหรับการปรับปรุงพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทาํโดยผสม
ส่วนผสมทงัหมดเขา้ดว้ยกนัโดยวธีิทางกายภาพ จากนนันาํไปหลอมเหลวผสมในเครืองอดัรีดแบบ
สกรูคู่ รุ่น SHJ-25 จากประเทศจีน โดยใชค้วามเร็วรอบของสกรูในการผสม 100 รอบ/นาที อุณหภูมิ
ภายในกระบอกทงั 6 โซนตงัแต่ hopper จนถึง die คือ 160-220-230-245-220-160 องศาเซลเซียส 

พอลิเมอร์ผสมสูตรต่างๆทีผา่นการอดัรีดจะถูกตดัเป็นเมด็เล็กๆ ดว้ยเครืองตดัเม็ดพลาสติก จากนนั
นาํไปอบไล่ความชืนอีกครังทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชวัโมง ก่อนนาํไปฉีดขึนรูป
เป็นชินทดสอบต่างๆ ดว้ยเครืองฉีดพลาสติก (Injection molding) โดยจะทาํทีอุณหภูมิหวัฉีด 245 

องศาเซลเซียส 

3.3.3.3 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 และ 
PBST50 ภายหลงัการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟในดา้นการศึกษาโครงสร้างสัณฐาน
วทิยาโดยใชเ้ทคนิค SEM, การศึกษาสมบติัทางความร้อนและความเขา้กนัไดโ้ดยใชเ้ทคนิค DSC, 

การศึกษาสมบติัเชิงกลโดยการทดสอบการดึงยดื และการศึกษาความตา้นทานต่อแรงกระแทกของ
พอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะดาํเนินการเช่นเดียวกนักบัการทดสอบสมบติัดงักล่าวของพอลิเมอร์
ผสม PBS/PLA และ PBS/PBT ทียงัไม่ผา่นการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟตามขอ้ 
3.3.1.2 และ 3.3.2.2 ตามลาํดบั  

การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมโดยใชเ้ทคนิค TGA จะทาํภายใต้
สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50-700 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการใหค้วามร้อน 10

องศาเซลเซียส/นาที 

การวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนตาํสุดทีทาํใหส้ารตวัอยา่งเกิดการติดไฟ (LOI) ของพอลิ
เมอร์ผสมสูตรต่างๆ จะดาํเนินการตามมาตรฐาน ASTM-D2863 ดว้ยเครืองวดั LOI ทีประดิษฐขึ์น
เองแสดงดงัภาพที 3.1 ตวัอยา่งทีใชท้ดสอบมีขนาดยาว 130 มิลลิเมตร กวา้ง 13 มิลลิเมตร และหนา 
3 มิลลิเมตร ส่วนการวเิคราะห์ลกัษณะการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 จะดาํเนินการโดยการเผา
ตวัอยา่งในแนวตงัและปล่อยใหส่้วนทีเกิดจากการเผาไหมต้กลงบนแผน่ฝ้ายซึงอยูด่า้นล่าง ตาม
มาตรฐาน ASTM-D3801 ดว้ยอุปกรณ์ทีประดิษฐขึ์นเองแสดงดงัภาพที 3.2 ตวัอยา่งทีใชท้ดสอบมี
ขนาดยาว 130 มิลลิเมตร กวา้ง 13 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1   ผลของการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PLA 

 

4.1.1   การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งกระบวนการหลอมเหลวผสม 

ภาพที 4.1 แสดงตาํแหน่งอะตอมของไฮโดรเจนในโครงสร้างโมเลกุลของ GMA, 

Poly(glycidyl methacrylate), PBS และ PLA ซึงผลการทดสอบโดยใชเ้ทคนิค H1NMR ของสาร
ดงักล่าว พอลิเมอร์ผสม PBSL50 และพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 แสดงขอ้มูลเชิงตวัเลขไวใ้น
ตารางที 4.1 พบวา่ PBS บริสุทธิ จะแสดงพีคทีสาํคญัๆ คือ พีคทีเกิดจากไฮโดรเจนของ -CH2- ใน
หน่วยของเตตระเมทธิลีน (ตาํแหน่งที 1), -CH2- ในหน่วยของเตตระเมทธิลีน (ตาํแหน่งที 2),   และ 

-CH2- ในหน่วยของซคัซิเนต (ตาํแหน่งที 3) ซึงตรงกบัพีคทีค่า chemical shift เป็น 4.117, 1.710 

และ 2.627 ppm ตามลาํดบั ส่วน PLA บริสุทธิ จะแสดงพีคทีสาํคญัๆ สองตาํแหน่งทีเกิดจาก
ไฮโดรเจนของ CH3- ของหมู่เมทธิล (ตาํแหน่งที 1) ซึงจะปรากฏเป็นพีคยอ่ยสองพีคทีตาํแหน่ง 
chemical shift เป็น 1.569 และ1.547 ppm  และพีคทีเกิดจากไฮโดรเจนของ -CH- ในสายโซ่หลกั 

(ตาํแหน่งที 2) ซึงจะปรากฏเป็นพีคยอ่ยสีพีคอยูใ่นช่วง chemical shift เป็น 5.152 - 5.199 ppm    

 

             

                             
 

ภาพที 4.1 ตาํแหน่งอะตอมไฮโดรเจนบนโครงสร้างโมเลกุลของ PBS, PLA, GMA และ pGMA  
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ตารางที 4.1 ตาํแหน่งพีคทีไดจ้ากการทดสอบดว้ยเทคนิค H1NMR ของวสัดุทีเกียวขอ้งในงานวจิยั 

 

ตาํแหน่ง H PBS 

H1  (ppm) 

PLA 

H1  (ppm) 

PBSL50  H1  (ppm) 

PBS PLA 

1 4.117 1.569, 1.547 4.120 1.574 – 1.593 

2 1.707, 1.575 5.152 - 5.199 1.710, 1.574 5.153 – 5.199 

3 2.624 - 2.627 - 

ตาํแหน่ง H GMA [25] 

H1  (ppm) 

pGMA [25] 

H1  (ppm) 

PBSL50_G10  H1  (ppm) 

PBS PLA GMA 

1 6.2 (a) 

5.6 (b) 

1.2-2 4.119 1.580 6.186 (a) 

5.620 (b) 

2 1.96 0.8-1.2 1.709 5.129 – 

5.199 

1.967 

3 4.0 (a) 

4.5 (b) 

3.8 (a) 

4.3 (b) 

2.626  4.462 -

4.511 

4 3.2 3.2 - - 3.259 

5 2.8 (a) 

2.6 (b) 

2.8 (a) 

2.6 (b) 
- - 2.866 (a) 

 

จากภาพที 4.1 เห็นไดว้า่ GMA เป็นสารโมเลกุลเล็ก ประกอบดว้ยหมู่ฟังชนักส์องชนิด
ในโครงสร้าง คือ พนัธะคู่ ซึงสามารถกราฟลงบนพอลิเมอร์โดยผา่นการทาํปฏิกิริยาของอนุภาค
อิสระได ้ และหมู่อิพอ็กไซดที์มีความเป็นอิเล็กโทรไฟล ์ จึงสามารถเกิดปฏิกิริยากบัหมู่ฟังกช์นัทีมี
ความเป็นนิวคลีโอไฟลไ์ด ้ เช่น หมู่คาร์บอกซิล หมู่ไฮดรอกซิล และหมู่เอมีน [15] ดงันนั GMA จึง
ไดรั้บความนิยมในการใชเ้ป็นสารปรับปรุงโครงสร้างทางเคมี (chemical modifications) ในพอลิ
เมอร์เพือการประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ รวมทงัการใชเ้ป็นสารเชือมประสานวอ่งไว (reactive 

compatibilizer) สาํหรับการเตรียมพอลิเมอร์ผสม ซึงกลไกการปรับปรุงทางเคมีโดยการทาํปฏิกิริยา
ระหวา่งหมู่กรด (-COOH) หรือหมู่แอลกอฮอล ์ (-OH)  ของพอลิเมอร์กบั GMA จะเกิดไดด้ว้ยสอง
แนวทางหลกั คือ การเกิดปฏิกิริยาผา่นการแลกเปลียนหมู่เอสเทอร์ (tranesterification) และการ
เกิดปฏิกิริยาผา่นการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซด ์(epoxide ring - opening)  ดงัแสดงในภาพที 4.2 โดยมี
ความเป็นกรด-เบส (pH) ของระบบเป็นปัจจยัสาํคญัในการควบคุมทิศทางในการเกิดปฏิกิริยา ซึง
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โดยทวัไปพบวา่ ปฏิกิริยาหลกัทีเกิดขึน คือ การเกิดปฏิกิริยาผา่นการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซด์ [26, 

27]  อยา่งไรก็ตาม มีรายงานวา่ [8, 25, 28] โอกาสในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของ GMA ลงบนสาย
โซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์จะค่อนขา้งตาํ สาํหรับระบบทีไม่มีตวัเร่งหรือสารริเริมใหเ้กิดปฏิกิริยา 
เนืองจากอนุภาคอิสระทีเกิดจาก GMA จะมีขนาดใหญ่และไม่วอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยา ซึง
นอกจากจะไม่ส่งผลดีต่อการเกิดปฏิกิริยาบนสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์แลว้ ยงัสนบัสนุนใหเ้กิด
ปฏิกิริยาขา้งเคียง ซึงไดแ้ก่การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัของอนุภาคอิสระดงักล่าว ไดส้าร
ผลิตภณัฑเ์ป็นพอลิเมอร์ หรือโอลิโกเมอร์ของ GMA (Poly(glycidyl methacrylate), pGMA) อีกดว้ย 
ทงันี ประสิทธิภาพและทิศทางในการเกิดปฏิกิริยาจะขึนกบัสภาวะทีใชใ้นการหลอมเหลวผสมเป็น
หลกั โดยมีปัจจยัควบคุมหลายประการ เช่น อุณหภูมิ เวลาทีใชใ้นการหลอมเหลวผสม การมีตวัเร่ง
หรือสารริเริมให้เกิดปฏิกิริยาในระบบ ความวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง GMA กบัหมู่ที
วอ่งไว (active site) บนสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ 

 

 
 

ภาพที 4.2 แนวทางการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของ GMA กบัพอลิเมอร์ผา่นปฏิกิริยาการแลกเปลียน 

หมู่เอสเทอร์ และการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซด ์[26] 
 

จากสมมติฐานของงานวจิยัคาดวา่  GMA ทีเติมลงไปในพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA จะ
สามารถทาํหนา้ทีเป็นสารเชือมประสานวอ่งไว (reactive compatibilizer) โดยการทาํปฏิกิริยาของ
หมู่อิพอ็กซีในโครงสร้าง กบัหมู่ไฮครอกซิล และหมู่คาร์บอกซิล ซึงเป็นหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ของทงั PBS และ PLA ทาํใหเ้กิดการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS และ PLA 
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เช่นเดียวกบัในงานวจิยัของ Mukesh Kumar และคณะ [8] ซึงไดใ้ช ้ GMA เป็นสารเชือมประสาน
วอ่งไวในพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT และพบวา่สามารถทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ร่วมแบบสุ่มของเอทธิ
ลีน อะคริลิคเอสเทอร์ และ GMA บริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของ PLA และ PBAT ได ้ 

สาํหรับงานวจิยันี การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของ GMA ในพอลิเมอร์ผสม PBSL50 

สามารถพิสูจน์ไดจ้ากการวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมีดว้ยเทคนิค NMR กล่าวคือ ในกรณีที GMA 

สามารถเขา้ทาํปฏิกิริยากบั PBS หรือ PLA ผา่นการแลกเปลียนหมู่เอสเทอร์ จะส่งผลต่อการเปลียน
ตาํแหน่ง chemical shift และความเขม้ของพีคทีแสดงถึงไฮโดรเจนอะตอมในตาํแหน่งที 3a และ 3b  
ในกรณีทีปฏิกิริยาเกิดผา่นการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซด ์ จะส่งผลต่อการเปลียนตาํแหน่ง chemical 

shift และความเขม้ของพีคทีแสดงถึงไฮโดรเจนอะตอมในตาํแหน่งที 4, 5a, และ 5b  ในทาํนอง
เดียวกนัถา้ GMA เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั จะส่งผลต่อการเปลียนตาํแหน่ง chemical shift และ
ความเขม้ของพีคทีแสดงถึงไฮโดรเจนอะตอมในตาํแหน่งที 1a  และ 1b  ดงันนั การติดตามการ
เกิดปฏิกิริยาของ GMA โดยใชเ้ทคนิค H1NMR สามารถทาํไดโ้ดยการติดตามการเปลียนของพีคที
แสดงถึงไฮโดรเจนอะตอมทีตาํแหน่งต่างๆ เทียบกบัพีคทีแสดงถึงไฮโดรเจนอะตอมในหมู่เมทธิลีน
ในโครงสร้างของ GMA (  = 1.96 ppm) ซึงเป็นตาํแหน่งทีไม่เกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยา  

ภาพที 4.3 แสดง NMR spectrum ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีประกอบดว้ย 
PBS:PLA ในสัดส่วน 50:50 (PBSL50) โดยไม่เติม GMA และถูกเตรียมเป็นสารละลายโดยใช้
คลอโรฟอร์มเป็นตวัทาํละลาย พบวา่ PBSL50 จะปรากฏพีคทีแสดงเอกลกัษณ์ของทงั PBS และ 
PLA ทีตาํแหน่งเดียวกนักบัทีพบใน PBS บริสุทธิ และ PLA บริสุทธิ ตามลาํดบั ชีใหเ้ห็นวา่ ใน
งานวจิยันี การหลอมเหลวผสม PBS และ PLA จะทาํใหเ้กิดการผสมกนัทางกายภาพโดยไม่มีการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใดๆร่วมดว้ย เมือเปรียบเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมในสัดส่วนเดียวกนัทีเติม GMA 

(PBSL50_G10) ซึงจาก NMR spectrum ดงัแสดงในภาพที 4.4 พบวา่ นอกจากพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 จะแสดงพีคซึงเป็นเอกลกัษณ์ของทงั PBS บริสุทธิ และ PLA บริสุทธิ เช่นเดียวกบัที
พบในพอลิเมอร์ผสม PBS50 ทีไม่ไดเ้ติม GMA แลว้ยงัแสดงพีคซึงเป็นเอกลกัษณ์ของ GMA คลา้ย
กบัพีคทีปรากฏใน GMA บริสุทธิ ดงัแสดงขอ้มูลเชิงตวัเลขในตารางที 4.1 แมว้า่พีคทีแสดงถึง
ไฮโดรเจนอะตอมบางตาํแหน่งจะเกิดการซ้อนทบักบัพีคทีแสดงเอกลกัษณ์ของ PBS และ PLA จน
ไม่สามารถระบุการมีอยูไ่ด ้เมือพิจารณาสัดส่วนของไฮโดรเจนอะตอมทีแสดงเอกลกัษณ์ของ GMA

ในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีปรากฏทีตาํแหน่ง 1a: 1b: 2: 3b: 4: 5a ซึงมีค่าเป็น 0.8: 0.9: 3: 

0.7: 0.5: 0.6 เทียบกบัสัดส่วนของไฮโดรเจนอะตอมทีแสดงเอกลกัษณ์ของ GMA บริสุทธิที
ตาํแหน่งเดียวกนัซึงมีค่าเป็น 1: 1: 3: 1: 1: 1 เห็นไดว้า่ ไฮโดรเจนทีอยูใ่นวงแหวนอิพอ็กไซดมี์การ
ลดลงประมาณ 45% ในขณะทีไฮโดรเจนทีอยูบ่ริเวณพนัธะคู่มีการลดลงประมาณ 15% นอกจากนี
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ยงัพบพีคเล็กๆ ทีมีความเขม้ตาํเกิดขึนทีค่า chemical shift ประมาณ 4.0 ppm ซึงแสดงถึงการเปลียน
ตาํแหน่งของไฮโดรเจนไฮโดรเจนอะตอมในวงแหวนอิพอ็กไซด ์(glyceryl spacer) ดงัแสดงในภาพ
ที 4.2 หลงัจากเกิดปฏิกิริยาการเปิดวงและเกิดการเชือมโยงกบัสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ [26] 

นอกจากนี การยงัมีพีคทีแสดงถึงไฮโดรเจอะตอมทีตาํแหน่งพนัธะคู่ และหมู่อิพอ็กไซด ์ แสดงให้
เห็นวา่ยงัมี GMA ส่วนทีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆเหลืออยู ่ และแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุล
ของพอลิเมอร์ อยา่งไรก็ตามจากผลการทดลองไม่ปรากฏพีคทีแสดงถึงการมีอยูข่อง pGMA ผลจาก
การวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมีดงักล่าว ชีใหเ้ห็นวา่ ปฏิกิริยาทีเป็นไปไดใ้นระบบพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PLA/GMA คือ 1) การเขา้ทาํปฏิกิริยาของ GMA ทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ผา่น
ปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซด ์ 2) การเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ผา่น
ปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนอิพอ็กไซดข์อง di-GMA ซึงเกิดจากการทาํปฏิกิริยาระหวา่ง GMA สอง
โมเลกุลทีตาํแหน่งพนัธะคู่ 3) ปฏิกิริยาขา้งเคียงอืนๆ ไดแ้ก่ การกราฟ GMA ลงบนสายโซ่โมเลกุล
พอลิเมอร์ผา่นปฏิกิริยาการแตกพนัธะคู่ของ GMA และการแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลพอลิ
เมอร์ของ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาใดๆ ซึงปฏิกิริยาทีเป็นไปไดท้งัหมดแสดงดงัภาพที 4.5 

 

 
 

ภาพที 4.3 NMR spectrum ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50 
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ภาพที 4.4 NMR spectrum ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 

 

ภาพที 4.6 แสดงผลของ GMA ทีมีต่อการเปลียนแปลงของค่า melt torque ในการ
หลอมเหลวผสม PBS บริสุทธิ  ในเวลา 15 นาที ดว้ยเครือง Internal mixer ทีอุณหภูมิ 155 องศา
เซลเซียส ความเร็วในการหมุนใบกวน 50 รอบ/นาที พบวา่ เมือไม่เติม GMA ค่า mixing torque ทีใช้
ในการหลอมเหลวผสม PBS บริสุทธิ จะค่อยๆลดลงตามเวลา เนืองจากการสัมผสักบัความร้อนและ
แรงเฉือนเป็นเวลานานขึน สามารถทาํใหเ้กิดการตดัสายโซ่โมเลกุลของ PBS ได ้  

เมือเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั ลงใน PBS บริสุทธิ พบวา่ torque ทีใชใ้นการผสมจะมี
ค่าตาํกวา่ระบบทีไม่เติม GMA เนืองจากการทาํปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลผา่นปฏิกิริยาการ
เปิดวงแหวนอิพอ็กไซดข์อง GMA ทาํให ้PBS มีความเกะกะในโครงสร้างโมเลกุลมากขึน และการ
มี GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS ยนืยนัไดจ้ากผลการ
วเิคราะห์ดว้ยเทคนิค NMR ดงัไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ ทงัสองเหตุการณ์ดงักล่าวส่งเสริมให้ปริมาตรอิสระ
ของระบบเพิมขึน ทาํให ้ torque ทีใชใ้นการผสมมีค่าลดลง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณ GMA ทีใชย้งัไม่
เพียงพอต่อการปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS  
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ภาพที 4.5 ปฏิกิริยาทีคาดวา่จะเกิดไดใ้นพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ซึงมีการเติม GMA  ก) ปฏิกิริยาที
หมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล ข) ปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุล และ ค) การ
แทรกตวัของ GMA ระหวา่งโมเลกุลของพอลิเมอร์ 

ก) 

ข) 

ค) 
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เมือปริมาณ GMA ใน PBS บริสุทธิเพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั พบวา่ ในช่วง 6 นาที 
แรกของการหลอมเหลวผสม ค่า melt torque ทีพบจะตาํกวา่ระบบทีเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั 
จากนนั melt torque จะเพิมขึนเมือเวลาในการผสมมากขึน อยา่งไรก็ตามค่า torque ทีเวลา 15 นาที
ของการผสมยงัคงตาํกวา่ระบบทีเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั อธิบายไดว้า่ ในช่วงแรกของการผสม 

GMA จะทาํปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของ PBS ไดดี้กวา่ในระบบทีมี GMA 5 %โดย
นาํหนกั ซึงไม่เพียงจะทาํให ้melt torque  มีค่าตาํกวา่ ยงัเปิดโอกาสให้โมเลกุลของ GMA ทีเป็นหมู่
ปลายสายโซ่โมเลกุลของ PBS สามารถเขา้ทาํปฏิกิริยากนัเองโดยผา่นการแตกพนัธะคู่ไดดี้ขึน ทาํให้
เกิดการเชือมโยงระหวา่งโมเลกุลของ PBS ดงัแสดงในภาพที 4.5 ค) ปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถ
สังเกตไดจ้ากการที melt torque มีค่าเพิมขึนเมือเวลาในการผสมมากขึน   อยา่งไรก็ตาม การที 

melt torque ทีเวลา 15 นาที มีค่าตาํกวา่ระบบทีไม่เติม GMA หรือเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั 
ชีใหเ้ห็นวา่ ผลของการเปลียนแปลง melt torque ดงักล่าวเกิดจากการเพิมขึนของปริมาตรอิสระที
เกิดจากการเขา้ทาํปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของ GMA และการแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่
โมเลกุลพอลิเมอร์ของ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาภาพที 4.5 ก)- ข) เป็นหลกั  

 

 
ภาพที 4.6 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของ PBS  
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ภาพที 4.7 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของ PLA 

 

ภาพที 4.7 แสดงผลของ GMA ทีมีต่อการเปลียนแปลงของค่า melt torque ในระหวา่ง
การหลอมเหลวผสม PLA บริสุทธิ  ในเวลา 15 นาที ดว้ยเครือง Internal mixer ทีอุณหภูมิ 155 องศา
เซลเซียส ความเร็วในการหมุนใบกวน 50 รอบ/นาที คลา้ยกนักบัผลการทดลองทีพบใน PBS 

กล่าวคือ การเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั จะทาํให ้ melt torque ของระบบตาํลง และเมือปริมาณ 
GMA เพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั การลดลงของ melt torque จะเกิดอยา่งรุนแรงมากขึน อยา่งไรก็
ตาม ไม่พบการเพิมขึนของ melt torque ไปตามเวลาในการผสมเช่นเดียวกบัทีพบใน PBS ทีเติม 
GMA 10 %โดยนาํหนกั  

ดงัไดก้ล่าวไปแลว้วา่ การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง GMA และพอลิเมอร์ขึนอยูก่บัปัจจยั
หลายประการ เช่น ความเป็นกรด-เบสของระบบ (ปฏิกิริยาเกิดไดดี้ในระบบทีมีความเป็นกรดสูง) 

ปริมาณตาํแหน่งทีวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยา ซึงในทีนีไดแ้ก่หมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์  
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหค้วามสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของ GMA ในเฟสของ PBS และ PLA 

แตกต่างกนั กล่าวคือ GMA จะสามารถเกิดปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลในเฟสของ PLA ได้
นอ้ยกวา่ PBS ซึงไม่เพียงแต่จะทาํใหป้ฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลเกิดไดไ้ม่ดีแลว้ 
ยงัทาํใหมี้ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาและแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PLA มากขึน การ
เปลียนแปลงของ mixing torque ดงัแสดงในภาพที 4.7 จึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของปริมาตร
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อิสระ เนืองจากปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของ GMA ทีสามารถเกิดไดบ้า้ง และการแทรก
ตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์ของ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาเป็นหลกั  

สาํหรับปฏิกิริยาทีเกิดขึนในพอลิเมอร์ผสม (แสดงขอ้มูลเพิมเติมไวใ้นภาคผนวก ก) 
พบวา่ การเกิดปฏิกิริยาของ GMA จะเป็นไปในทิศทางใดนนั ขึนอยูก่บัสัดส่วนการผสมของพอลิ
เมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด กล่าวคือ สาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีมีสัดส่วนของ PLA ตาํทีสุด 
(PBSL20) การเปลียนแปลงของ melt torque จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนักบัการ
เปลียนแปลงทีพบใน PBS บริสุทธิ กล่าวคือ การเติม GMA จะทาํให ้ melt torque ของพอลิเมอร์
ผสมตาํลง ซึงจะสามารถสังเกตเห็นการเพิมขึนของค่า melt torque ไปตามเวลาในการผสม เมือเติม 
GMA 10 %โดยนาํหนกั โดยทีความชดัเจนของเหตุการณ์ดงักล่าวจะค่อยๆ ลดลงเมือสัดส่วนของ 
PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึน  

 

4.1.2   ผลการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวทิยา 

ภาพที 4.8 แสดงภาพถ่ายจากลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของชินทดสอบ
ทีทาํใหแ้ตกหกัอยา่งฉบัพลนัโดยการแช่ตวัอยา่งในไนโตรเจนเหลว สาํหรับตวัอยา่งพอลิเมอร์บริ-
สุทธิจะถ่ายทีกาํลงัขยาย 500 เท่า และตวัอยา่งพอลิเมอร์ผสมจะถ่ายทีกาํลงัขยาย 3000 เท่า พบวา่ แม้
จะทาํใหต้วัอยา่งแตกหกัอยา่งฉบัพลนั PBS บริสุทธิจะสามารถแสดงลกัษณะการแตกหกัแบบ
เหนียวไดม้ากกวา่ PLA บริสุทธิ ยนืยนัไดจ้ากลกัษณะพืนผวิการแตกหกัของ PBS บริสุทธิ ซึงจะมี
ความขรุขระในขณะทีพนืผวิการแตกหกัของ PLA บริสุทธิ จะค่อนขา้งเรียบ แสดงใหเ้ห็นถึงการ
แตกหกัแบบเปราะของ PLA บริสุทธิ  สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA พบวา่พอลิเมอร์ทงัสอง
ชนิดจะทาํใหเ้กิดพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ ทาํใหส้ังเกตเห็นการแยกเฟสไดอ้ยา่ง
ชดัเจน โดย PBS จะทาํหนา้ทีเป็นเฟสหลกัและ PLA จะทาํหนา้ทีเป็นเฟสกระจายตวั อยา่งไรก็ตาม 
ทีบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์ทงัสองสามารถสังเกตเห็นการเปียกผวิของ PBS บน
อนุภาคของ PLA ทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสหลกัได ้ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีแรงกระทาํอยา่งเบาบาง
ระหวา่ง PBS และ PLA ในพอลิเมอร์ผสม ซึงอาจมีสาเหตุมาจากความคลา้ยคลึงกนัทางโครงสร้าง
ทางเคมี  
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PBS บริสุทธิ 

 
PLA บริสุทธิ 

 

 
PBSL20_G0 

 
PBSL20_G5 

 
PBSL20_G10 

 
PBSL30_G0 

 
PBSL30_G5 

 
PBSL30_G10 

 
PBSL40_G0 

 
PBSL40_G5 PBSL40_G10 

 
PBSL50_G0 

 
PBSL50_G5 

 
PBSL50_G10 

ภาพที 4.8 ภาพถ่ายจาก SEM แสดงโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA สูตรต่างๆ  
 

สาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีไม่เติมสารเชือมประสาน (GMA) พบวา่เมือสัดส่วนของ PLA 

ในพอลิเมอร์ผสมเป็น 20 และ 30 %โดยนาํหนกั (PBSL20_G0 และ PBSL30_G0) PLA ทีทาํหนา้ที
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เป็นเฟสกระจายตวัจะมีลกัษณะเป็นเมด็กลมและขนาดอนุภาคไม่สมาํเสมอกนั แต่เมือสัดส่วนของ 
PLA เพิมขึนเป็น 40 %โดยนาํหนกั (PBSL40_G0) จะสังเกตเห็นวา่ PLA ทีกระจายตวัในเฟสหลกั มี
การยดืตวัและมีลกัษณะกลมรีมากขึน จนกระทงัเมือสัดส่วนของ PLA เพิมขึนเป็น 50 %โดย
นาํหนกั (PBSL50_G0) พบวา่ลกัษณะโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวจะเป็นแบบ
เฟสต่อเนือง (Co-continuous phase) ทงันีเนืองจากในขณะหลอมเหลวผสม PBS ซึงมีอุณหภูมิการ
หลอมเหลวตาํกวา่ จะมีความหนืดนอ้ยกวา่ PLA  ยนืยนัไดจ้ากผลการวดัดชันีการไหลทีอุณหภูมิ 
155 องศาเซลเซียส พบวา่ PBS มีค่าดชันีการไหลสูงถึง 220 กรัม/ 10 นาที ในขณะที PLA มีค่าดชันี
การไหลเพียง 0.12 กรัม/ 10 นาที ดงันนัเมือปริมาณ PLA ทีผสมลงใน PBS มีค่านอ้ยๆ PLA จะ
กระจายตวัและมีลกัษณะเป็นเมด็กลมอยูใ่นเฟสหลกั แต่เมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน 
ความหนืดของระบบจะมีค่ามากขึน ส่งผลใหแ้รงเฉือนทีใชใ้นการผสมมีค่ามากขึนตามไปดว้ย 
ประกอบกบัการมีแรงกระทาํอยา่งเบาบางบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟส PBS และ PLA ทาํใหแ้รงเฉือน
ทีใชใ้นการผสมสามารถถ่ายเทจากเฟสของ PBS ไปยงั PLA และดึงให ้ PLA สามารถยดืตวัไดม้าก
ขึน จนกระทงัสามารถเกิดเฟสต่อเนืองไดเ้มือปริมาณ PLA เพิมขึนเป็น 50 %โดยนาํหนกั 

สาํหรับการพิจารณาการกระจายตวัของสารองคป์ระกอบแต่ละชนิดในพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PLA ทีเติม GMA จะวเิคราะห์โอกาสในการกระจายตวัของ GMA ในเฟสของ PBS และ PLA 
โดยพิจารณาจากค่าความตึงผิว (surface tension) ของสารองคป์ระกอบแต่ละชนิด กล่าวคือ ใน
ระบบการผสมทีมีเสถียรภาพและการผสมเขา้กนัไดดี้ จะทาํใหแ้รงตึงผวิบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟส 
(interface tension) มีค่าตาํ ซึงจากกฏของ Antonoff ดงัแสดงในสมการที 1 [29] จะเห็นไดว้า่ ระบบ
สารผสมใดๆ จะมีเสถียรภาพและสามารถผสมเขา้กนัไดดี้ก็ต่อเมือ สารผสมองคป์ระกอบแต่ละชนิด
มีค่าความตึงผวิใกลเ้คียงกนั  

 

                                                                                                                                    (1) 
 

เมือ     คือ ค่าแรงตึงผวิบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของสารผสมแต่ละองคป์ระกอบ 
 คือ ค่าความตึงผวิของสารองคป์ระกอบชนิดทีหนึง  คือ ค่าความตึงผวิของสารองคป์ระกอบ

ชนิดทีสอง 
เมือพิจารณาระบบพอลิเมอร์ผสมในงานวจิยันีซึงประกอบดว้ย PBS ทีมีค่าความตึงผิว 

53.2 dynes/cm2 [30, 31] PLA ทีมีค่าความตึงผวิ 43.5 dynes/cm2 [32, 33] และ GMA ซึงมีค่าความ
ตึงผวิเป็น 25.0 dynes/cm2 [34, 35] ชีใหเ้ห็นวา่ ในพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA GMA จะมีความเสถียร
มากกวา่เมืออยูใ่นเฟสของ PLA  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL20 PBSL30 และ PBSL40 เมือเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั 
พบวา่ แมว้า่ GMA จะชอบอยูใ่นเฟสของ PLA มากกวา่ PBS อยา่งไรก็ตาม เหตุทีพอลิเมอร์ผสม
ดงักล่าวมีสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมนอ้ยกวา่ ทาํให ้GMA ยงัคงสามารถเขา้ไปทาํปฏิกิริยา
ทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของ PBS ไดดี้กวา่ใน PLA ทาํใหป้ริมาตรอิสระในเฟสของ PBS มากขึน 
เป็นผลใหก้ารลดลงของความหนืดในเฟส PBS เกิดไดดี้กวา่ ความแตกต่างระหวา่งความหนืดของ 
PBS และ PLA จึงมากขึน ทาํใหอ้นุภาคของ PLA สามารถรวมตวักนัและกระจายตวัในลกัษณะทีมี
ขนาดอนุภาคใหญ่ขึน แต่เมือเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั แมว้า่ ปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ของ PBS ซึงเป็นสาเหตุให้ความหนืดของ PBS ลดลงจะเกิดไดดี้ แต่ผลของปฏิกิริยาการเชือมโยง
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลทีน่าจะเกิดไดดี้มากขึน ร่วมกบัการลดลงของความหนืดในเฟส PLA ซึงเกิด
จากการมีส่วนของ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาและไปแทรกตวัระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PLA มาก
ขึน ทาํให ้PLA ไดรั้บแรงเฉือนเกิดการกระจายตวัในลกัษณะทีมีขนาดอนุภาคเล็กลง  

สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL50 ซึงประกอบดว้ย PBS และ PLA ในสัดส่วนทีเท่ากนั 
และมีโครงสร้างแบบเฟสต่อเนือง ดงันนั โอกาสที GMA จะเขา้ไปแทรกตวัอยูใ่นเฟสของ PLA จึง
มีมากกวา่ ทาํใหค้วามหนืดของ PLA ลดลง จึงถูกเฉือนใหส้ามารถยดืออกจนมีขนาดเล็กลงและ
ผสมเขา้กนัไดดี้กบั PBS ไดม้ากขึน เมือเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั ผลของปฏิกิริยาการเชือมโยง
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลทีเกิดไดดี้ขึน ร่วมการการลดลงของความหนืดในเฟสของ PLA ทาํให้
อนุภาคของ PLA มีขนาดเล็กลง และสามารถผสมเขา้กนักบั PBS ไดดี้ยงิขึน 

 

4.1.3   ผลการศึกษาสมบติัทางความร้อนและความเขา้กนัได ้
สมบติัทางความร้อนของ PBS บริสุทธิ PLA บริสุทธิ และพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ที

ไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค DSC ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสอง แสดงดงัภาพที 4.8 ซึง
แสดงขอ้มูลเชิงตวัเลขไวใ้นตารางที 4.2 พบวา่ PLA บริสุทธิจะแสดงอุณหภูมิคลา้ยแกว้ (Tg) ที 
51.81 องศาเซลเซียส สาํหรับพีคทีแสดงถึงการหลอมเหลวผลึก จะปรากฏเป็นพีคเดียวกวา้งๆ ที
อุณหภูมิ (Tm) 146.23 องศาเซลเซียส สาํหรับ PBS บริสุทธิ แมว้า่ขอ้มูลทีไดจ้ากเทคนิค DSC จะไม่
สามารถระบุตาํแหน่งอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของ PBS เนืองจากขอ้จาํกดัในเรืองความละเอียดอ่อนของ
เครืองมือทีใช ้อยา่งไรก็ตาม จาก DSC thermogram ในภาพที 4.9 จะเห็นไดว้า่ PBS จะแสดงพีคที
บ่งบอกถึงการตกผลึกเพิม (re-crystallization) ในขนัตอนการใหค้วามร้อน (Trc) ทีอุณหภูมิ 90.86 

องศาเซลเซียส พีคทีบ่งบอกถึงการหลอมเหลวผลึกทีอุณหภูมิ (Tm) 107.10 องศาเซลเซียส โดยทีพีค
ดงักล่าวจะแตกออกเป็นพีคเล็กๆ ทีอุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิในการหลอมผลึก ซึงสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการตอบสนองต่อความร้อนดงักล่าวไดว้า่ ในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวัดว้ยอตัราการลด
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อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส/นาที จะไม่สามารถทาํให ้PBS ตกผลึกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันนัในขนัตอน
การใหค้วามร้อนครังทีสอง PBS จะแสดงพีคคายความร้อน (exotherm) ทีบ่งบอกถึงการตกผลึกเพมิ 
ของส่วนทียงัตกผลึกไม่สมบูรณ์ จากนนัเมืออุณหภูมิสูงขึนผลึกทีมีความไม่สมบูรณ์ดงักล่าวจะเกิด
การหลอมเหลว ทาํใหเ้กิดพีคดูดความร้อน (endotherm) เล็กๆ ก่อนอุณหภูมิการหลอมเหลว 
หลงัจากนนั เมือความร้อนมีค่าสูงพอ การหลอมเหลวผลึกทีมีความสมบูรณ์ รวมทงัผลึกทีเกิดจาก
การตกผลึกเพิมในขนัตอนการใหค้วามร้อนจะเกิดขึน ทาํใหเ้กิดพีคดูดความร้อนทีแสดงถึงการ
หลอมเหลวผลึกส่วนใหญ่ 

 

ตารางที 4.2 สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA สูตรต่างๆ  
 

ตวัอยา่ง PBS PLA 

Tg  Tm %Xc Tg  Tg shift Tm %Xc 

PBS ND 107.1 60.24 - - - - 

PLA - - 51.81 - 146.23 1.75 

PBSL20 ND 107.35 66.82 46.94 -4.87 148.23 20.05 

PBSL30 ND 107.42 54.63 47.45 -4.36 148.58 17.13 

PBSL40 ND 107.68 46.09 48.08 -3.73 148.64 25.30 

PBSL50 ND 107.97 38.69 49.22 -2.59 148.98 24.97 

PBSL20_G5 ND 106.80 45.80 44.65 -7.16 147.32 20.03 

PBSL30_G5 ND 107.77 46.05 47.63 -4.18 148.17 19.28 

PBSL40_G5 ND 105.92 32.56 36.12 -15.69 145.92 28.07 

PBSL50_G5 ND 105.8 19.28 41.58 -10.23 146.15 30.58 

PBSL20_G10 ND 104.62 40.66 39.24 -12.57 145.20 22.46 

PBSL30_G10 ND 104.45 35.69 32.50 -19.31 145.00 27.08 

PBSL40_G10 ND 105.18 40.41 38.22 -13.59 145.38 28.29 

PBSL50_G10 ND 104.07 30.02 32.41 -19.40 144.56 32.26 

 
 

เมือผสม PLA ลงใน PBS พบวา่ จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการหลอมเหลวผลึกของ PBS 

อยา่งมีนยัสาํคญั แต่จะส่งผลต่อความเป็นผลึกของ PBS อยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือ เมือสัดส่วนของ 
PLA มีค่าเป็น 20 %โดยนาํหนกั จะทาํใหค้วามเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBSL20 
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เพิมขึนจาก 60.24% สาํหรับ PBS บริสุทธิ เป็น 66.82% อยา่งไรก็ตามเมือสัดส่วนของ PLA ในพอลิ
เมอร์ผสมเพิมขึนในช่วง 20 - 50 %โดยนาํหนกั กลบัทาํใหค้วามเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์
ผสมลดลง ทีเป็นเช่นนีเนืองจาก ความเป็นผลึกทีคาํนวณไดต้ามวธีิการดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ข. 
เป็นผลึกทีเกิดขึนในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวั โดยไม่พิจารณาถึงผลึกทีเกิดเพิมในขนัตอนการให้
ความร้อนครังทีสอง ซึงสอดคลอ้งกบัความเป็นผลึกของชินงานตวัอยา่งทีถูกทาํใหค้่อยๆ เยน็ตวั
หลงัผา่นการฉีดขึนรูปเป็นชินทดสอบต่างๆ ดงันนั จะเห็นไดว้า่ในขณะทีพอลิเมอร์ผสมหลอมเหลว
อยา่งสมบูรณ์ เมือลดอุณหภูมิลง PLA ซึงมีอุณหภูมิในการตกผลึกสูงกวา่จะตกผลึกไดก่้อน 
เพราะฉะนนั เมือลดอุณหภูมิลงจนถึงอุณหภูมิที PBS สามารถตกผลึกได ้  PBS จะเกิดการตกผลึก
ท่ามกลางผลึกของ PLA ทีเป็นของแขง็ ซึงเมือสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมีปริมาณตาํ ผลึก
ของ PLA ทีเกิดขึนสามารถทาํหนา้ทีนิวเคลียสเหนียวนาํให ้PBS สามารถตกผลึกไดดี้ขึน ความเป็น
ผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBSL20 จึงเพิมขึน อยา่งไรก็ตาม เมือสัดส่วนของ PLA ในพอลิ
เมอร์ผสมมากขึนในช่วง 20 – 50 %โดยนาํหนกั จะสามารถขดัขวางการเคลือนทีเขา้มาจดัเรียงตวั
เป็นผลึกในเฟสของ PBS ได ้ทาํใหค้วามเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสมลดลง โดยทีการลดลง
ของความเป็นผลึกของ PBS จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัการเพิมขึนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสม 

 

 
ภาพที 4.9 DSC thermogram ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

 

สาํหรับการเปลียนแปลงสมบติัทางความร้อนในเฟสของ PLA ภายหลงัการเตรียมเป็น
พอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PBS พบวา่ เฟสของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมจะแสดงพีคทีบ่งบอกถึงการ
หลอมเหลวผลึกแยกออกเป็นสองพีค โดยจะปรากฏพีคเล็กๆ ทีอุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิการหลอม
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ผลึก ดงัแสดงในภาพที 4.9 นอกจากนี ยงัพบวา่ ความเป็นผลึกของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมีค่า
เพิมขึนมากกวา่ 15% ซึงการเพิมขึนของความเป็นผลึกดงักล่าวมีแนวโนม้เพิมขึน เมือสัดส่วนของ 
PLA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ทงันี ผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tadashi 

Yokohara และคณะ [5] ซึงไดศึ้กษาลกัษณะโครงสร้างสัณฐานและสมบติัของพอลิเมอร์ผสม 
PLA/PBS และพบปรากฏการณ์ในลกัษณะเดียวกนั ซึงไดอ้ธิบายวา่ เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดจาก  PBS 

สามารถทาํหนา้ทีเป็นสารริเริมใหเ้กิดผลึก (nucleating agent) ใหก้บั PLA ไดแ้มว้า่ PBS จะอยูใ่น
สถานะหลอมเหลว ดงันนั เมือพอลิเมอร์ผสมหลอมเหลวอยา่งสมบูรณ์และทาํการลดอุณหภูมิลง
จนกระทงั PLA สามารถตกผลึกได ้ PLA จะตกผลึกภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของ PBS ทียงัคงอยูใ่น
สถานะหลอมเหลว ซึงสามารถเหนียวนาํให ้ PLA เกิดผลึกขนาดเล็กไดม้ากขึน ดงันนั ในขนัตอน
การใหค้วามร้อน จึงปรากฏพีคทีแสดงถึงการหลอมเหลวผลึกทีอุณหภูมิตาํ ซึงเกิดจากการหลอม
ผลึกทีมีขนาดเล็กซึงเกิดจากการเหนียวนาํของ PBS นอกจากนี การมีผลึกขนาดเล็กทีเพิมขึน ยงั
ส่งผลใหค้วามเป็นผลึกโดยรวมของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนอีกดว้ย 

ภาพที 4.10 แสดงผลของการเติม GMA ทีมีต่อการเปลียนแปลงสมบติัทางความร้อน
ของตวัอยา่งพอลิเมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL50 ทีไดจ้ากเทคนิค DSC เมือพิจารณาการ
เปลียนแปลงสมบติัทางความร้อนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมทีเติม GMA จะเห็นไดว้า่ การเติม 
GMA จะทาํใหอุ้ณหภูมิการหลอมเหลวผลึกของ PLA ลดลง ในขณะทีความเป็นผลึกของ PLA มี
แนวโนม้เพิมขึน ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวจะเกิดไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน เมือปริมาณ GMA ในพอ
ลิเมอร์ผสมเพิมขึน อยา่งไรก็ตาม การเติม GMA จะไม่ส่งผลต่อการแสดงลกัษณะของพีค
หลอมเหลวผลึก ทีเป็นเช่นนี เนืองจาก การแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุล PLA ของ GMA 

ส่วนทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยา สายโซ่โมเลกุลของ PLA สามารถเคลือนทีเขา้มาจดัเรียงตวัเป็นผลึกไดม้าก
ขึน ความเป็นผลึกของ PLA จึงสูงขึน อยา่งไรก็ตาม การตกผลึกภายใตส้ภาวะทีมีโมเลกุลเล็กๆ ของ 
GMA ขดัขวางอยู ่ จะทาํใหค้วามสมบูรณ์ของผลึกลดลง อุณหภูมิทีใชใ้นการหลอมผลึกจึงตาํลง 
อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถตรวจวดัพีคทีแสดงการเกิดผลึกในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของ PLA ได้
ดว้ยเทคนิค DSC  

ในทาํนองเดียวกนั เมือพิจารณาถึงผลของ GMA ทีมีต่อการเปลียนแปลงสมบติัทาง
ความร้อนของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม พบวา่ การเติม GMA จะทาํใหค้วามเป็นผลึกและอุณหภูมิการ
หลอมผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสมลดลง เนืองจาก การเกิดปฏิกิริยาทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ระหวา่ง GMA และ PBS ซึงไม่เพียงแต่จะไม่สนบัสนุนความสามารถในการเคลือนทีของสายโซ่
โมเลกุลเช่นเดียวกบั GMA ทีแทรกอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PLA แลว้ ยงัทาํใหมี้ความเกะกะ
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บริเวณปลายสายโซ่โมเลกุลของ PBS มากขึน ดงันนัการจดัเรียงตวัเป็นผลึกของ PBS จึงเกิดไดไ้ม่ดี
ลง เป็นผลใหท้งัความเป็นผลึก และความสมบูรณ์ของผลึกใน PBS ลดลง   
 

 
 

ภาพที 4.10 DSC thermogram ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม 

ทีเติม GMA 

 

จากภาพที 4.10 จะเห็นไดว้า่ พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA จะแสดงพีคที
บ่งบอกถึงการหลอมผลึกของ PBS แยกเป็นสองพีค โดยพีคทีเกิดทีอุณหภูมิตาํกวา่จะแสดงถึงการ
หลอมเหลวผลึกทีไม่สมบูรณ์และผลึกทีมีขนาดเล็ก ส่วนพีคทีเกิดทีอุณหภูมิสูงกวา่จะแสดงถึงการ
หลอมผลึกทีมีความสมบูรณ์และผลึกทีเกิดเพิมในขนัตอนการใหค้วามร้อน ซึงเป็นผลึกส่วนใหญ่ 
เมือเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั พบวา่ พีคทีแสดงถึงการหลอมผลึกส่วนใหญ่จะเลือนไปในทิศทางที
มีอุณหภูมิตาํลง และจะเลือนตาํลงมากขึนจนกระทงัซอ้นทบักบัพีคทีแสดงถึงการหลอมเหลวผลึกที
ไม่สมบูรณ์ ทาํใหเ้กิดพีคทีแสดงการหลอมเหลวผลึกเป็นพีคเดียวเมือเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั 

ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ การเติม GMA ทาํใหค้วามสมบูรณ์ของผลึก PBS 

ลดลง สาํหรับในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวั พบวา่การเติม GMA จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการตกผลึก
ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA อยา่งมีนยัสาํคญั แต่จะทาํลกัษณะพีคดงักล่าวมีความกวา้งมากขึน 
จนกระทงัสามารถเกิดไหล่พีคในดา้นทีมีอุณหภูมิตาํลงได ้ เมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์ผสม
เพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั  
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โดยทวัไปแลว้ ความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมสามารถวเิคราะห์ไดโ้ดยการติดตาม
การเปลียนแปลงอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด ซึงสาํหรับพอลิเมอร์ผสม
ทีสามารถผสมเขา้กนัไดดี้จะแสดงอุณหภูมิคลา้ยแกว้เพียงค่าเดียว อยูร่ะหวา่งอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของ
พอลิเมอร์องคป์ระกอบ แต่สาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ จะปรากฏอุณหภูมิ
คลา้ยแกว้สองค่าซึงตรงกบัอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด อยา่งไรก็ตาม 
การเลือนตาํแหน่งเขา้มาใกลก้นัมากขึนของอุณหภูมิคลา้ยแกว้ดงักล่าว สามารถบอกไดถึ้งการมีแรง
กระทาํทีดีระหวา่งพอลิเมอร์องคป์ระกอบ  

จากขอ้มูลในตารางที 4.2 จะเห็นไดว้า่ แมว้า่จะไม่เติม GMA อุณหภูมิคลา้ยแกว้ของ 
PLA จะเกิดการเปลียนตาํแหน่งไปในทิศทางทีมีค่าลดลง ชีใหเ้ห็นวา่ PBS และ PLA สามารถผสม
เขา้กนัไดดี้ในระดบัหนึง เนืองจากการมีโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยกนัของ PBS และ PLA 

สอดคลอ้งกบัภาพถ่ายจาก SEM ซึงพบวา่ แม ้ PBS และ PLA จะแยกเฟสกนัอยา่งชดัเจน แต่
สามารถสังเกตเห็นลกัษณะการเปียกผวิของ PBS บนอนุภาคของ PLA ได ้เมือเติม GMA พบวา่ จะ
ทาํใหอุ้ณหภูมิคลา้ยแกว้ของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมลดลงอยา่งชดัเจนมากขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิ
เมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ซึงการเปลียนแปลงอุณหภูมิคลา้ยแกว้ในเฟสของ PLA 

ดงักล่าว มีสาเหตุมาจาก ความเขา้กนัไดดี้มากขึนเนืองจากการเกิดปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสาย
โซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ ร่วมกบัการเพิมขึนของปริมาตรอิสระเนืองจากการมี GMA ทีไม่เขา้ทาํ
ปฏิกิริยาแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PLA  

 

4.1.4   ผลการศึกษาสมบติัเชิงกล 

4.1.4.1 ผลของสัดส่วนการผสม  โดยทวัไปแลว้ การเตรียมพอลิเมอร์ผสมจากพอลิ
เมอร์องคป์ระกอบสองชนิดหรือมากกวา่ จะทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีสมบติัอยูร่ะหวา่งสมบติัของ
พอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิด ซึงสามารถทาํนายสมบติัของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวไดอ้ยา่ง
คร่าวๆ จากสมบติัของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละชนิดโดยใชก้ฎการผสม (Mixing rule) ดงัได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ข. อยา่งไรก็ตาม สมบติัของพอลิเมอร์ผสมทีเตรียมไดจ้ริงอาจ
เบียงเบนจากค่าทีทาํนายได ้ เนืองจากมีปัจจยัหลายประการทีส่งผลต่อสมรรถนะของพอลิเมอร์ผสม
แต่ละระบบ เช่น แรงกระทาํระหวา่งพอลิเมอร์องคป์ระกอบ ลกัษณะโครงสร้างสัณฐานของพอลิ
เมอร์ผสม เป็นตน้ ดงันนังานวจิยันีจึงแสดงสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ทีไดจ้ากผลการทดลอง
เทียบกบัการทาํนายโดยใชก้ฎการผสมดงัแสดงในภาคผนวก ข. เพือสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ทีมีต่อสมบติัของพอลิเมอร์ผสมไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน 
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ผลจากการทดสอบสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์บริสุทธิ พบวา่ PLA เป็นพอลิเมอร์แข็ง
เปราะทีมีความแขง็แรงตา้นทานการดึงยดื (tensile strength) 57.9 MPA ความแขง็แรงตา้นทานการ
กระแทก (impact strength) 5.0 kJ/m2 และความตา้นทานการเปลียนรูป (modulus) 1260 MPa ซึง
ลว้นมีค่าสูงกวา่ใน PBS บริสุทธิ แต่จะมีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกั (%Elongation at 

break) 8.7% ซึงตาํกวา่ใน PBS บริสุทธิ ในขณะที PBS บริสุทธิ มีความแขง็แรงตา้นทานการดึงยดื 
25.8 MPa ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก 4.5 kJ/m2 ความตา้นทานการเปลียนรูป 260 MPa 

และเปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกั 15.2% ดงันนัจากกฎการผสม สามารถทาํนายผลของการ
ผสม PLA ลงใน PBS ไดอ้ยา่งคร่าวๆวา่ พอลิเมอร์ผสมทีไดค้วรจะมีความแขง็แรงและความ
ตา้นทานการเปลียนรูปมากกวา่ PBS บริสุทธิ โดยทีความแขง็แรงและความตา้นทานการเปลียนรูป
ดงักล่าวควรจะมีค่าเพิมขึนเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ในทางตรงขา้ม 
ความสามารถในการยดืตวัของพอลิเมอร์ผสมควรจะมีค่าตาํกวา่ PBS บริสุทธิ และจะมีค่าลดลงเมือ
ปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึน เนืองจากเมือพอลิเมอร์ผสมไดรั้บแรงกระทาํ จะเกิดการถ่าย
โอนแรงจาก PBS ซึงเป็นเฟสหลกัไปยงัอนุภาคของ PLA ทีกระจายตวัอยู ่ ซึงผลของการมีความ
แขง็แรงและความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูปสูงของ PLA ทาํให ้PLA สามารถช่วยแบก
รับแรงกระทาํไวไ้ดม้ากขึน พอลิเมอร์ผสมทีไดจึ้งมีความแขง็แรงมากขึน ในทางตรงขา้มเมือ PLA 

แบกรับแรงกระทาํไวม้ากพอ การแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมจะเกิดในเฟสของ PLA ซึงมีความ
ยดืหยุน่ตาํกวา่ ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัลดลง อยา่งไร
ก็ตาม ประสิทธิภาพของการเสริมแรงยงัขึนกบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของกลไก
การถ่ายโอนแรง ขนาดและรูปร่างของเฟสกระจายตวั ความสมาํเสมอในการกระจายตวัของเฟส
กระจายตวั เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 4.11 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA 
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ภาพที 4.11 แสดงความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่ได้
เติม GMA ซึงไดจ้ากการทดสอบการดึงยดืดว้ยอตัราการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที พบวา่ เมือปริมาณ 
PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึน ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสมจะเพิมขึน อยา่งไรก็
ตามจะมีค่าตาํกวา่ค่าทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม นอกจากนียงัพบวา่ พอลิเมอร์ผสมทีประกอบดว้ย 
PLA 20 และ 30 %โดยนาํหนกั (PBSL20 และ PBSL30) จะมีความแขง็แรงตา้นทานการดึงตาํกวา่ 
PBS บริสุทธิ  

สาเหตุทีทาํใหผ้ลการทดสอบความแขง็แรงตา้นทานการดึงเบียงเบนไปจากกฎการ
ผสมดงักล่าว เกิดจากการมีแรงยดึเหนียวอยา่งเบาบางทีบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสของ PBS และ 
PLA เนืองจากไม่ไดใ้ชส้ารเชือมประสาน ซึงนอกจากจะส่งผลใหก้ลไกการถ่ายโอนแรงเกิดไดอ้ยา่ง
ไม่เตม็ประสิทธิภาพแลว้ บริเวณดงักล่าวยงัสามารถทาํหนา้ทีเป็นศูนยร์วมแรงเคน้ และเป็นจุดริเริม
ใหเ้กิดการแตกหกัในพอลิเมอร์ผสมไดอี้กดว้ย ดงันนัความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์
ผสมจึงมีค่านอ้ยกวา่ทีควรจะเป็น นอกจากนี เหตุการณ์ดงักล่าวยงัส่งผลใหค้่าความตา้นทานการ
เปลียนรูป เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกั และความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิ
เมอร์ผสม เบียงเบนไปในทิศทางทีตาํกวา่ค่าทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม ดงัแสดงในภาพที 4.12-14

ดว้ยสาเหตุเดียวกนั  
ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL30 ทีลดลงเมือ

เทียบกบั PBS บริสุทธิ อธิบายไดจ้ากภาพถ่ายแสดงโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม ดงัแสดง
ในภาพที 4.8 ซึงจะเห็นไดว้า่สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL30 อนุภาค PLA ทีกระจาย
ตวัอยูใ่น PBS จะมีลกัษณะเป็นเมด็กลมและมีขนาดใหญ่ ประกอบกบัการมีแรงยดึเหนียวระหวา่ง
เฟสทีไม่แขง็แรง ซึงไม่เพียงจะส่งผลให ้PLA ไม่สามารถทาํหนา้ทีเสริมแรงใหก้บัพอลิเมอร์ผสมได้
แลว้ ยงัสามารถทาํหนา้ทีเป็นศูนยร์วมแรงเคน้ ก่อใหเ้กิดการแตกหกัขึนในพอลิเมอร์ผสม ทาํใหพ้อ
ลิเมอร์ผสมดงักล่าวสามารถรับแรงกระทาํไดน้อ้ยลง ความแขง็แรงตา้นทานการดึงจึงลดลง 

ภาพที 4.12 แสดงความตา้นทานการเปลียนรูป (Young’s modulus) ของพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PLA ทีไม่ไดเ้ติม GMA ซึงไดจ้ากการทดสอบการดึงยดืดว้ยอตัราการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที ดงั
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ การผสม PLA ทีมีความตา้นทานการเปลียนรูปสูงลงใน PBS ทีมีความ
ตา้นทานการเปลียนรูปตาํกวา่ จะทาํใหไ้ดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีความตา้นทานการเปลียนรูปสูงกวา่ 
PBS บริสุทธิ และเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึน ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิ
เมอร์ผสมจะมีค่ามากขึน ซึงผลการทดลองดงักล่าวเป็นไปตามกฎการผสม แมว้า่การมีแรงยดึเหนียว
ระหวา่งเฟสทีไม่แขง็แรง จะทาํใหก้ารถ่ายโอนแรงจากเฟสของ PBS ไปยงั PLA เกิดไดอ้ยา่งไม่เตม็
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ประสิทธิภาพ เป็นผลใหค้วามตา้นทานการเปลียนรูปทีวดัไดจ้ริงตาํกวา่ค่าทีทาํนายไดต้ามกฎการ
ผสมเล็กนอ้ย  

 

 
 

ภาพที 4.12 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA 

 

ภาพที 4.13 แสดงเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

ทีไม่ไดเ้ติม GMA ซึงไดจ้ากการทดสอบการดึงยืดดว้ยอตัราการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที จากกฎการ
ผสม พบวา่การผสม PLA ลงใน PBS ควรจะไดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีความสามารถในการยดืหยุน่ตาํ
กวา่ PBS บริสุทธิ และเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ความสามารถในการยดืตวัของ
พอลิเมอร์ผสมจะมีค่าลดลง จากผลการทดลองพบวา่ แมว้า่พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทุกสัดส่วนจะ
มีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัตาํกวา่ PBS บริสุทธิ โดยเมือปริมาณ PLA ในพอลิ-
เมอร์ผสมเพิมขึนจาก 20 %โดยนาํหนกั เป็น 30 %โดยนาํหนกั จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้
ความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัลดลง ซึงเป็นไปตามกฎการผสม อยา่งไรก็ตาม เมือ
ปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนในช่วง 30 - 50 %โดยนาํหนกั กลบัทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีได้
มีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัเพมิขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิ พอลิเมอร์ผสมที
ประกอบดว้ย PLA 50 %โดยนาํหนกั (PBSL50) จะมีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกั
มากกวา่ค่าทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม 
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ภาพที 4.13 เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA 

 

 

 
 

ภาพที 4.14 ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA 
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การยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมทีเพิมขึน เมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์
ผสมเพิมขึนในช่วง 30 - 50 %โดยนาํหนกั อธิบายไดว้า่ เป็นผลเนืองมาจากโครงสร้างสัณฐานของ
พอลิเมอร์ผสมดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL30 อนุภาคของ PLA ทีกระจายตวั
ใน PBS ซึงมีลกัษณะเป็นเมด็กลมและมีขนาดใหญ่สามารถทาํหนา้ทีเป็นศูนยร์วมความเคน้ แต่
สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL40 อนุภาคของ PLA ทีกระจายตวัใน PBS จะมีขนาดอนุภาคเล็กลง
และมีลกัษณะยาวรีมากขึน แสดงดงัภาพที 4.8 ทาํใหส้ามารถกระจายแรงไปตามความยาวของ
อนุภาคไดดี้ขึน ซึงลกัษณะโครงสร้างสัณฐานดงักล่าว ส่งเสริมใหก้ลไกการเสริมแรงเกิดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึน และเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนเป็น 50 %โดยนาํหนกั พบวา่ 
โครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม PBSL50 จะเปลียนเป็นแบบเฟสต่อเนืองทีมีส่วนของ PBS 

และ PLA ยดืตวัผสมกนัอยา่งกลมกลืน จนไม่สามารถระบุเฟสของพอลิเมอร์องคป์ระกอบแต่ละ
ชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงลกัษณะโครงสร้างดงักล่าวส่งเสริมใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50 สามารถ
ยดืหยุน่ไดม้ากขึนและมีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัมากกวา่ทีทาํนายตามกฎการผสม 

การเปลียนแปลงความสามารถในการยดืหยุน่ดงักล่าว มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั
กบัการเปลียนแปลงความแข็งแรงตา้นทานการกระแทก ดงัแสดงในภาพที 4.14 ซึงไดจ้ากการ
ทดสอบการตีกระแทกดว้ยคอ้นขนาด 4.0 จูล กล่าวคือ พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทุกสัดส่วนจะมี
ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกตาํกวา่ PBS บริสุทธิ โดยเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสม
เพิมขึนในช่วง 20 - 30 %โดยนาํหนกั จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความแขง็แรงตา้นทานการ
กระแทกลดลง แต่เมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนในช่วง 30 - 50 %โดยนาํหนกั จะทาํ
ใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความแข็งแรงตา้นทานการกระแทกเพิมขึน และเป็นทีน่าประหลาดใจอีก
ครัง เมือผลการทดลองพบวา่ พอลิเมอร์ผสม PBSL50 จะมีความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก
มากกวา่ค่าทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม ซึงปรากฏการณ์ดงักล่าว สามารถอธิบายไดใ้นทาํนอง
เดียวกนักบัการเปลียนแปลงความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม กล่าวคือ  
การมีอนุภาคของ PLA ซึงเป็นเฟสกระจายตวัทีมีลกัษณะเป็นเมด็กลมและมีขนาดใหญ่มากขึน จะ
ส่งผลใหค้วามแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL30 ลดลง แต่
อนุภาคของ PLA ทีมีขนาดเล็กลงและมีลกัษณะยาวรีมากขึน จะสามารถดูดกลืนแรงกระแทกได้
มากขึน ทาํใหค้วามแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBSL40 มีค่าเพิมขึน 
โดยเฉพาะอยา่งยงิ การมีโครงสร้างแบบเฟสต่อเนืองในพอลิเมอร์ผสม PBSL50 จะยงิส่งเสริมใหพ้อ
ลิเมอร์ผสมดงักล่าวสามารถดูดกลืนแรงกระแทกไดม้ากขึน ทาํใหมี้ค่าความแขง็แรงตา้นทานการ
กระแทกมากกวา่ทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม 
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4.1.4.2 ผลของการเติม GMA  ผลของการเติม GMA ทีมีต่อสมบติัการดึงยดืแสดงดงั
ภาพที 4.15-17 สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL30 ทีมีสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์
ผสมตาํ พบวา่ เมือเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั การทาํปฏิกิริยาของ GMA ทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุล
ของ PBS จะส่งผลสาํคญั กล่าวคือ ทาํใหเ้ฟสของ PBS มีความอ่อนนิมมากขึนเนืองจากปริมาตร
อิสระทีเพิมขึนส่งผลใหแ้รงกระทาํระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS ลดลง และทาํใหอ้นุภาคของ 
PLA ทีกระจายตวัในเฟสหลกัมีขนาดใหญ่ขึน ซึงความอ่อนนิมของเฟสหลกัทีเพิมขึนไม่เพียงจะ
เป็นสาเหตุใหพ้อลิเมอร์ผสมมีความแขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูปตาํลง
แลว้ การมีอนุภาคขนาดใหญ่ของ PLA ซึงสามารถเป็นจุดศูนยร์วมความเคน้ทีดียงัทาํใหเ้ปอร์เซ็นต์
การยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมลดลงอีกดว้ย แต่เมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์ผสม
เพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั พบวา่ การเปลียนแปลงสมบติัการดึงยดื จะเป็นผลมาจากสาเหตุ
ร่วมกนัระหวา่ง การทาํปฏิกิริยาของ GMA ทีหมู่ปลายสายโซ่โมเลกุลของ PBS การเกิดปฏิกิริยา
เชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS และ PLA และการแทรกตวัของ GMA ทีไม่เขา้ทาํ
ปฏิกิริยาในเฟสของ PLA ซึงนอกจากจะทาํใหเ้ฟสของ PBS และ PLA มีความอ่อนนิมมากขึนแลว้ 
ยงัทาํใหอ้นุภาคของ PLA มีขนาดเล็กลงและสามารถผสมเขา้กบั PBS ไดดี้ขึน ส่งผลใหพ้อลิเมอร์
ผสมทีไดมี้ความแขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูปตาํลง ในขณะที
เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัมากขึน 

 

 
 

ภาพที 4.15 ความแขง็แรงตา้นการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA  
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ภาพที 4.16 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA  

 

 
 

ภาพที 4.17 การยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA  
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สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL40 พบวา่ แมว้า่การเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั จะทาํให้
อนุภาคของ PLA ทีกระจายตวัในเฟสหลกัมีขนาดใหญ่ขึน อยา่งไรก็ตาม ขนาดอนุภาคทีเพิมขึนยงั
ไม่มากพอทีจะทาํให ้ PLA กลายเป็นศูนยร์วมความเคน้ ดงันนัผลของการมีความอ่อนนิมมากขึน
ของ PBS และ PLA จึงเป็นสาเหตุหลกัของการเปลียนแปลงสมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม ทาํ
ใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL40_G5 มีความแขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูป
ตาํลง ในขณะทีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัเพิมขึน  และเมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์
ผสมเพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั พบวา่ ผลของการมีความอ่อนนิมมากขึนในเฟสของ PBS และ 
PLA ร่วมกบัผลของการผสมเขา้กนัไดดี้ และการเกิดปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุล
ของ PBS และ PLA ทาํใหก้ารลดลงของความแขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการ
เปลียนรูป ตลอดจนการเพิมขึนของเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกั ในพอลิเมอร์ผสม 
PBSL40_G10 มีความชดัเจนมากขึนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม PBSL40_G5  

คลา้ยกนักบัพอลิเมอร์ผสม PBSL40_G5 พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G5 จะมีความ
แขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูปตาํลง ในขณะทีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อน
การแตกหกัเพิมขึน  ดว้ยเหตุผลในทาํนองเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม เป็นทีน่าสนใจสาํหรับพอลิเมอร์
ผสม PBSL50_G10 ซึงพบวา่ ปริมาณ GMA ทีเพิมขึน นอกจากจะทาํใหเ้กิดการลดลงของความ
แขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูป และการเพิมขึนของเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวั
ก่อนการแตกหกัแลว้ ยงัทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 สามารถยดืตวัไดม้ากถึง 407%   ทงันี
เป็นผลเนืองจาก การมีสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมสูงถึง 50 %โดยนาํหนกั นอกจากจะทาํ
ใหเ้กิดโครงสร้างสัณฐานแบบเฟสต่อเนือง ซึงสนบัสนุนความสามารถในการยดืตวัของพอลิเมอร์
ผสม PBSL50 ดงัแสดงในรูปที 4.13 แลว้ ยงัเปิดโอกาสให้ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาสามารถเขา้ไป
แทรกอยูใ่นเฟสของ PLA ไดดี้ขึน ทาํใหส้ายโซ่โมเลกุลของ PLA สามารถเคลือนไหวไดดี้ขึน 
ความสามารถในการยดืตวัของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมจึงมีมากขึน ประกอบกบั การเติม GMA 10 

% โดยนาํหนกั จะทาํใหป้ฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS และ PLA สามารถ
เกิดไดดี้ขึน ซึงเหตุการณ์ดงักล่าวลว้นแลว้แต่สนบัสนุนให้พอลิเมอร์ผสมมีความอ่อนนิมมากขึน ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถยดืตวัไดสู้งถึง 407% 

เพือใหเ้ขา้ใจถึงอิทธิพลของโครงสร้างสัณฐาน ทีมีต่อการปรับปรุงความสามารถใน
การยดืตวัของพอลิเมอร์ผสมภายหลงัการเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั ไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน 
Tensile curve แสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ถูกเสนอไว้
ในภาพที 4.18-19  
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ภาพที 4.18 Tensile curve แสดงพฤติกรรมการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA  

ทีไม่เติม GMA 

 

 
ภาพที 4.19 Tensile curve แสดงพฤติกรรมการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA 
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จากภาพที 4.18 จะเห็นไดว้า่ แมว้า่พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA จะแสดง
ลกัษณะการแตกหกัแบบวสัดุเปราะ แต่จะสามารถสังเกตเห็นการเกิด yielding ในระหวา่งไดรั้บแรง
ดึงยดืดว้ยอตัราการดึงตาํเป็น 5 มิลลิเมตร/นาทีได ้ โดยทีปรากฏการณ์ดงักล่าวจะเกิดไดอ้ยา่งชดัเจน
มากขึนเมือปริมาณ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิสาํหรับพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50 พบวา่จะสามารถยดืตวัไดม้ากหลงัจากวสัดุดงักล่าวสูญเสียความเป็นอิลาสติกทีจุด yield 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่การเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแตกหกัของพอลิ
เมอร์ผสม PBSL20 และ PBSL30 อยา่งมีนยัสาํคญั ดงัแสดงในภาพที 4.19 แต่กลบัทาํใหพ้อลิเมอร์
ผสม PBSL40 สามารถเกิดการยดืตวัภายหลงัจากสูญเสียความเป็นอิลาสติกไดดี้ขึน และเป็นทีน่า
ประหลาดใจสาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ซึงพบวา่การเติม GMA 10 %โดยนาํหนกั จะทาํ
ใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าว มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงดึงเปลียนแปลงไปอยา่งสินเชิง 
กล่าวคือ เมือพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ไดรั้บแรงดึงจะแสดงการเกิด yielding ตามดว้ยการเกิด 
necking, cold drawing และ strain hardening จนกระทงัเกิดการแตกหกัในทีสุด แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ความสามารถในการยดืตวัไดสู้งของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว ไม่เพียงแต่จะเป็นผลมาจากลกัษณะ
โครงสร้างสัณฐานและการเกิดปฏิกิริยาของ GMA ยงัเป็นผลมาจากความสามารถในการเกิดผลึก
ระหวา่งการดึงยดื ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมีความแขง็แรงและความสามารถในการยดืตวัไดสู้ง
หลงัจากผา่นการเสียรูป 

 

 
 

ภาพที 4.20 ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA 
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ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสมทีเติม GMA แสดงดงัภาพที 
4.20 ซึงจะเห็นไดว้า่ พอลิเมอร์ผสม PBSL20_G5 PBSL30_G5 และ PBSL50_G5 จะมีความ
แขง็แรงตา้นทานการกระแทกลดลง เนืองอนุภาคของ GMA ทีมีขนาดใหญ่ขึนภายหลงัการเติม 
GMA 5 %โดยนาํหนกั แมว้า่ก่อนหนา้นี ในส่วนของการวเิคราะห์ผลการทดสอบการดึงยดื จะได้
อธิบายวา่ขนาดอนุภาคของ PLA ในพอลิเมอร์ผสม PBSL40 ทีเพิมขึนนีจะไม่ส่งผลต่อการทาํหนา้ที
ศูนยร์วมความเคน้ของพอลิเมอร์ผสม ทาํใหค้วามสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิ
เมอร์ผสม PBSL40_G5 มีค่าเพิมขึน เนืองจากผลของความอ่อนนิมทีเพิมขึนในเฟสของ PBS และ 
PLA เป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม สาํหรับการวิเคราะห์ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก สามารถ
พิจารณาไดจ้ากลกัษณะโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม ดงัแสดงในภาพที 4.7 ซึงจะเห็นไดว้า่ 
อนุภาคของ PLA ในพอลิเมอร์ผสม PBSL40 จะมีขนาดเล็กและมีลกัษณะยาวรีซึงสนบัสนุนการ
ดูดกลืนพลงังานการกระแทก แต่การเติม GMA 5 %โดยนาํหนกั ไม่เพียงทาํให ้อนุภาคของ PLA ใน
พอลิเมอร์ผสม PBSL40_G5 มีขนาดใหญ่ขึน แต่จะมีลกัษณะกลมมนมากขึน ซึงลกัษณะดงักล่าวจะ
ทาํใหก้ารกระจายแรงภายในอนุภาคและการดูดกลืนพลงังานในเฟสของ PLA เกิดไดน้อ้ยลง ทาํให้
พอลิเมอร์ผสม PBSL40_G5 มีความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกตาํลง สาํหรับพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G5 พบวา่ ความแข็งแรงตา้นทานการกระแทกจะเพิมขึน ภายหลงัการเติม GMA 5 %โดย
นาํหนกั เนืองจากการผสมเขา้กนัไดดี้มากขึนในระดบัอนุภาคทีเล็กลง 

 

เมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนเป็น 10 %โดยนาํหนกั พบวา่ จะทาํให้
ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสมในทุกสัดส่วนการผสมเพิมขึน เป็นผลมาจาก
การเกิดปฏิกิริยาเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของ PBS และ PLA บริเวณรอยต่อระหวา่งเฟส ทาํ
ใหก้ลไกการถ่ายโอนแรงเกิดไดดี้ขึน 

ภาพที 4.21 แสดงลกัษณะพนืผวิของการแตกหกัเนืองจากการตีกระแทกของพอลิเมอร์
ผสม PBS/PLA ทีเติม GMA 10% โดยนาํหนกั จะเห็นไดว้า่ ในพอลิเมอร์ผสม PBSL20_G10 และ 
PBSL30_G10 แมว้า่การมี GMA จะช่วยปรับปรุงความเขา้กนัไดแ้ละการยดึเกาะระหวา่งเฟสใหดี้
ขึน แต่ลกัษณะการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวยงัเป็นแบบวสัดุแขง็เปราะ  สาํหรับพอลิเมอร์
ผสม PBSL40_G10 การมี PLA ทีมีลกัษณะยาวรีและมีอนุภาคขนาดเล็กกระจายตวัเขา้กนัไดดี้ใน
เฟสของ PBS จะช่วยสนบัสนุนการเปียกผวิระหวา่งเฟสของ PBS และ PLA และการกระจาย
พลงังานภายในอนุภาคของ PLA ทาํให ้PBSL40_G10 แสดงพฤติกรรมการแตกหกัแบบเหนียวมาก
ขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิ สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีมีโครงสร้างแบบเฟสต่อเนืองจะ
สนบัสนุนใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมีพฤติกรรมการแตกหกัแบบเหนียวมากยงิขึน 
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ก) 

 
ข) 

 
ค) 

 
ง) 

ภาพที 4.21 ภาพถ่ายจาก SEM แสดงรอยแตกหกัเนืองจากการตีกระแทกของพอลิเมอร์ผสม  
ก) PBSL20_G10, ข) PBSL30_G10, ค) PBSL40_G10 และ ง) PBSL50_G10 

 

4.1.4.3 ผลของอตัราการดึง  
ภาพที 4.22 แสดงพฤติกรรมการแตกหกัของ PBS บริสุทธิ และ PLA บริสุทธิ ที

ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที และ 500 มิลลิเมตร/นาที พบวา่ ทงั PBS บริสุทธิ และ 
PLA บริสุทธิ จะแสดงลกัษณะการแตกหกัแบบพอลิเมอร์แขง็เปราะ โดยเมืออตัราการดึงเพิมขึน
เป็น 500 มิลลิเมตร/นาที จะทาํให ้ทงั PBS บริสุทธิ และ PLA บริสุทธิ มีความแขง็แรงตา้นทานการ
ดึง ความตา้นทานการเปลียนรูป และเปอร์เซ็นการยดืตวัก่อนการแตกหกัเพิมขึน เนืองจาก อตัราการ
ดึงทีเพิมขึน นอกจากจะทาํใหอ้ตัราการเสียรูป (deformation rate) เพิมขึน ยงัทาํใหเ้กิดความร้อนขึน
ในระหวา่งการทดสอบ สาเหตุดงักล่าวส่งผลให ้ ส่วนทีเป็นอสัณฐานในโครงสร้างของ PBS และ 
PLA ถูกเหนียวนาํใหเ้กิดการจดัเรียงตวัเป็นผลึกไดม้ากขึน [36,37] สังเกตไดจ้ากลกัษณะขาวขุ่น
ของชินงานทีเพิมขึนเล็กนอ้ยภายหลงัการดึงยดืดว้ยอตัราการดึงสูง ซึงนอกจากจะทาํใหค้วาม
แขง็แรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูปเพิมขึนแลว้ ยงัทาํใหพ้อลิเมอร์ดงักล่าว
สามารถยดืตวัก่อนการแตกหกัไดม้ากขึนอีกดว้ย 
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ภาพที 4.22 Tensile curve แสดงพฤติกรรมการแตกหกัตอบสนองอตัราการดึงของ PBS และ PLA 

 

เช่นเดียวกนักบัพอลิเมอร์บริสุทธิ พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทุกสัดส่วนการผสมที
ไม่ไดเ้ติม GMA จะมีความแขง็แรงตา้นทานการดึง ความตา้นทานการเปลียนรูป และเปอร์เซ็นตก์าร
ยดืตวัก่อนการแตกหกัเพมิขึน เมืออตัราการดึงเพิมขึนเป็น 500 มิลลิเมตร/นาที ดงัแสดงในภาพที 
4.23-25 เนืองจากสาเหตุในทาํนองเดียวกนั แต่เมือเติม GMA แมว้า่จะทาํให้พอลิเมอร์ผสม 
PBS/PLA/GMA ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่ออตัราการดึงเช่นเดียวกนักบัทีพบ
ในพอลิเมอร์บริสุทธิ และพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA อยา่งไรก็ตามพบวา่ การเติม 
GMA จะทาํใหค้วามสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม มีแนวโนม้
เปลียนแปลงไปในทิศทางทีลดลง เมืออตัราการดึงเพิมขึนจาก 5 มิลลิเมตร/นาที เป็น 500 มิลลิเมตร/

นาที โดยเฉพาะเมือปริมาณ GMA ในพอลิเมอร์ผสมเป็น 10 %โดยนาํหนกั และสัดส่วนของ PLA 

ในพอลิเมอร์ผสมมากกวา่ 20 %โดยนาํหนกั ทงันี เนืองจากดงัทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ GMA ทีไม่
เกิดปฏิกิริยาสามารถแทรกตวัอยูใ่นเฟสของ PLA ได ้ ลกัษณะดงักล่าวจะขดัขวางการตกผลึกเพมิ
ของ PLA ในขณะทดสอบการดึงยดื โดยเฉพาะเมือสัดส่วนของ PLA หรือ GMA ในพอลิเมอร์ผสม
มากขึน เหตุการณ์ดงักล่าวจะสามารถเกิดไดดี้ขึน ดงันนั การเปลียนแปลงพฤติกรรมการแตกหกัที
ตอบสนองต่ออตัราการดึง จึงไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการเพิมขึนของความเป็นผลึก แต่เป็นผลมาจาก
การตอบสนองต่อแรงกระทาํไม่ทนั ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวแสดงพฤติกรรมการแตกหกัแบบ
แขง็เปราะมากขึน ความแข็งแรงตา้นทานการดึง และความตา้นทานการเปลียนรูปจึงมีค่าเพิมขึน 
ในขณะทีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัมีค่าลดลง 
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ภาพที 4.23 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 

500 มิลลิเมตร/นาที 

 

 
ภาพที 4.24 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทดสอบดว้ยอตัราการดึง  

500 มิลลิเมตร/นาที 
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ภาพที 4.25 เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทดสอบการดว้ย

อตัราการดึง 500 มิลลิเมตร/นาที 

 

4.2   ผลของการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PBT 

 

4.2.1   ผลการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวทิยา 

ผลจากการศึกษาโครงสร้างสัณฐานโดยใชเ้ทคนิค SEM พบวา่ PBT บริสุทธิ (ภาพที 
4.26  ข) จะมีพืนผวิรอยแตกหกัทีแสดงถึงการยดืตวัไดม้ากกวา่ PBS บริสุทธิ (ภาพที 4.26  ก) แมจ้ะ
ทาํใหเ้กิดการแตกหกัอยา่งฉบัพลนัดว้ยไนโตรเจนเหลว แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการยดืตวั
ไดสู้งของ PBT ในภาพที 4.26 ค) - ฉ) แสดงโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT สูตร
ต่างๆ พบวา่ PBS/PBT เป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ ก่อใหเ้กิดการแยกเฟสกนัใน
ทุกสัดส่วนการผสมทีศึกษา แต่จากการมีลกัษณะโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยกนัของ PBS และ PBT 

ทาํใหมี้แรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสทีดี (ยนืยนัจากผลการศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค DSC) 
ส่งผลใหไ้ม่สามารถระบุรอยต่อระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์ทงัสองชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยเทคนิค 
SEM ทีกาํลงัขยาย 3000 เท่า อยา่งไรก็ตาม สามารถสังเกตการแยกเฟสของพอลิเมอร์ผสมได ้ โดย
การสังเกตจากลกักษณะพืนผวิรอยแตกหกัทีต่างกนัอยา่งชดัเจนของ PBS และ PBT  
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ก) 

 
ข) 

 
ค) 

 
ง) 

 
จ) 

 
ฉ) 

ภาพที 4.26 ภาพถ่ายจาก SEM แสดงโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทีกาํลงัขยาย 
3000 เท่า   ก) PBS บริสุทธิ   ข) PBT บริสุทธิ    ค) PBST20    ง) PBST30     
จ) PBST40    ฉ) PBST50 

 

สาํหรับพอลิเมอร์ผสมสององคป์ระกอบ พอลิเมอร์องคป์ระกอบชนิดใดจะทาํหนา้ที
เป็นเฟสกระจายตวั หรือเฟสหลกั ขึนอยูก่บัความหนืดและสัดส่วนของพอลิเมอร์องคป์ระกอบนนัๆ
ในพอลิเมอร์ผสม โดยทวัไปแลว้ พอลิเมอร์องคป์ระกอบทีมีสัดส่วนในพอลิเมอร์ผสมนอ้ยกวา่จะ
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ทาํหนา้ทีเป็นเฟสกระจายตวั ซึงลกัษณะและความสมาํเสมอในการกระจายตวั ตลอดจนขนาด
อนุภาคของเฟสกระจายตวั จะขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ความเขา้กนัไดร้ะหวา่งเฟสหลกั
และเฟสกระจายตวั สภาวะทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสม การเกิดปฏิกิริยาบริเวณรอยต่อระหวา่ง
เฟสของพอลิเมอร์ทงัสองชนิด และสัดส่วนระหวา่งความหนืดของพอลิเมอร์องคป์ระกอบสองชนิด 
(viscosity ratio) เป็นตน้ สาํหรับพอลิเมอร์ผสมสององคป์ระกอบทีประกอบดว้ยสัดส่วนของพอลิ
เมอร์องคป์ระกอบเป็น 50/50 พบวา่ พอลิเมอร์องคป์ระกอบทีมีความหนืดมากกวา่มกัจะทาํหนา้ที
เป็นเฟสกระจายตวั อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ในระบบพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวสามารถทาํใหเ้กิด
โครงสร้างสัณฐานแบบเฟสต่อเนืองได ้ 

ในงานวจิยันี สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT พบวา่ PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความ
หนืดสูงกวา่ในขณะหลอมเหลวผสมและมีสัดส่วนในพอลิเมอร์ผสมนอ้ยกวา่ จะทาํหนา้ทีเป็นเฟส
กระจายตวั มีลกัษณะกลมรีกระจายอยูใ่น PBS ทีทาํหนา้ทีเป็นเฟสหลกั และเมือปริมาณ PBT ในพอ
ลิเมอร์ผสมเพิมขึนเป็น 40 และ 50 %โดยนาํหนกั พบวา่เฟสของ PBT ทีกระจายตวัอยูใ่นเฟสหลกั
สามารถยดืตวัไดม้ากขึน ทาํใหค้วามยาวของอนุภาคมากขึนในขณะทีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางลดลง 
และมีการจดัเรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนั เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นผลร่วมกนัระหวา่งการมีแรง
กระทาํระหวา่งเฟสของ PBS และ PBT เนืองจากความคลา้ยคลึงทางดา้นโครงสร้างทางเคมี และผล
ของความหนืดทีเพิมขึนเมือปริมาณ PBT มากขึน ทาํใหอ้นุภาคของ PBT ทีกระจายตวัอยูใ่นเฟส
หลกัไดรั้บแรงเฉือนและถูกดึงใหย้ดืตวัออกไดม้ากขึน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับพอลิเมอร์ผสมซึง
ประกอบดว้ย PBS/PBT ในสัดส่วน 50/50 ไม่สามารถแสดงการเกิดเฟสแบบต่อเนือง ดงัทีเกิดในพอ
ลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีสัดส่วนการผสม 50/50 ในหวัขอ้ 4.1.1 ได ้ ทงันีเนืองจาก ความแตกต่าง
ของความหนืดระหวา่งพอลิเมอร์องคป์ระกอบสองชนิดในสภาวะทีใชใ้นการเตรียมพอลิเมอร์ผสม
มีค่ามากเกินไป 

 

4.2.2   ผลการศึกษาสมบติัทางความร้อนและความเขา้กนัไดโ้ดยเทคนิค DSC 

ภาพที 4.27 แสดง DSC thermogram ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทีไดใ้นขนัตอนการ
ใหค้วามร้อนครังทีสอง ซึงขอ้มูลเชิงตวัเลขแสดงไวใ้นตารางที 4.3 ซึงจะเห็นไดว้า่ PBS บริสุทธิ 
สามารถตกผลึกเพิมหรือเกิดการจดัเรียงตวัของผลึกทีไม่สมบูรณ์ (re-crystallization) ในขนัตอนการ
ใหค้วามร้อนครังทีสองไดที้อุณหภูมิ 88.05 องศาเซลเซียส (Trc) จากนนัผลึกจะเกิดการหลอมเหลว 
และปรากฏพีคทีแสดงถึงการหลอมผลึกแยกเป็นสองพีคยอ่ยทีอุณหภูมิ 98.06 และ 105.79 องศา
เซลเซียส (Tm)  ตามลาํดบั โดยพีคทีเกิดทีอุณหภูมิตาํจะมีขนาดเล็กกวา่ แสดงถึงการหลอมเหลวผลึก
ทีไม่สมบูรณ์ ส่วนพีคทีเกิดทีอุณหภูมิสูงกวา่แสดงถึงการหลอมเหลวผลึกทีเกิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ใน
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ขนัตอนการทาํให้เยน็ตวั และผลึกทีเกิดการจดัเรียงตวัใหม่ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสอง 
อยา่งไรก็ตาม ในงานวิจยันีไม่สามารถตรวจวดัอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของ PBS ดว้ยเทคนิค DSC ได ้
เนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นความละเอียดอ่อนของเทคนิคทีใชใ้นการวดั สาํหรับ PBT บริสุทธิ จะ
แสดงการเปลียนแปลงทีอุณหภูมิคลา้ยแกว้ 64.47 องศาเซลเซียส (Tg)  แต่การเปลียนแปลงดงักล่าว
จะทาํใหเ้กิดการเลือนตาํแหน่งของ base line เพียงเล็กนอ้ยเท่านนั ส่วนพีคทีแสดงถึงการ
หลอมเหลวของผลึก จะแยกออกเป็นสองพีคยอ่ยทีอุณหภูมิ 210.74 และ 219.30 องศาเซลเซียส (Tm)   
ตามลาํดบั คลา้ยกนักบัลกัษณะทีปรากฏใน PBS พีคทีเกิดทีอุณหภูมิตาํจะมีขนาดเล็กกวา่ แสดงถึง
การหลอมเหลวผลึกทีไม่สมบูรณ์ ทีเกิดขึนระหวา่งกระบวนการตกผลึกในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวั 

ตารางที 4.3 สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทีไดจ้ากการศึกษาดว้ยเทคนิค DSC  

ตวัอยา่ง 
PBS PBT 

Tc(°C) Tm (°C) Tm shift %Xc Tc(°C) Tm (°C) Tm shift %Xc 

PBS 69.35 98.06, 105.79 - 55.7 - - - - 

PBT - - - - 193.62 210.74, 219.30 - 25.9 

PBST20 73.45 98.35, 105.71 +0.29, -0.08 56.3 192.14 210.02, 218.55 -0.72, -0.75 25.7 

PBST30 76.52 100.62, 106.06 +2.56, +0.27 55.7 193.16 210.59, 218.87 -0.15, -0.43 29.0 

PBST40 75.80 102.45, 106.73 +4.39, +0.94 48.9 193.44 211.51, 219.25 +0.17, +0.04 29.7 

PBST50 76.82 102.01, 106.39 +3.95, +0.60 47.6 194.24 211.61, 219.37 +0.87, +0.07 25.5 

 

โดยทวัไปแลว้ การวเิคราะห์ความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมสามารถทาํไดโ้ดยการ
ติดตามการเปลียนแปลงของทงัอุณหภูมิคลา้ยแกว้ และ/หรืออุณหภูมิการหลอมเหลวผลึกของพอลิ
เมอร์ผสม เทียบกบัพอลิเมอร์บริสุทธิทีเป็นองคป์ระกอบแต่ละชนิด [38] แต่เนืองจากขอ้จาํกดัใน
เรืองของความละเอียดอ่อนของเทคนิค DSC ทาํใหไ้ม่สามารถตรวจวดัอุณหภูมิคลา้ยแกว้ของทงั 
PBS และ PBT ในพอลิเมอร์ผสมได ้ การศึกษาความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมจึงทาํโดยการ
ติดตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิการหลอมเหลวผลึกของ PBS และ PBT ซึงจากผลการทดลองดงั
แสดงในตารางที 4.3 พบวา่ เมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ อุณหภูมิการหลอมเหลวของ PBS ในพอลิ
เมอร์ผสมจะมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีเพิมขึน ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวจะมีความชดัเจน
มากขึน เมือสัดส่วนของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ในทาํนองเดียวกนั เมือเทียบกบั PBT 

บริสุทธิ อุณหภูมิการหลอมเหลวของ PBT ในพอลิเมอร์ผสม จะมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางที
ลดลงสาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีประกอบดว้ย PBT 20 และ 30 %โดยนาํหนกั แต่จะมีการเปลียนแปลง
ไปในทิศทางทีเพิมขึนสาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีประกอบดว้ย PBT 40 และ 50 %โดยนาํหนกั การ
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เปลียนแปลงอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ แมว้า่ PBS และ 
PBT จะไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ ทาํใหป้รากฏพีคการหลอมเหลวทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของพอลิ
เมอร์แต่ละชนิด แต่การเลือนตาํแหน่งของอุณหภูมิการหลอมเหลวเขา้มาใกลก้นัมากขึน แสดงให้
เห็นถึงการมีแรงกระทาํระหวา่งพอลิเมอร์ทงัสองทีอยูใ่นพอลิเมอร์ผสม 

 

ภาพที 4.27 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสอง 

 

เมือพิจารณาความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ พบวา่ PBS บริสุทธิเป็นพอลิเมอร์ทีมีความ
เป็นผลึกสูงถึง 55.7% ในขณะที PBT บริสุทธิมีความเป็นผลึก 25.9% สาํหรับพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PBT พบวา่ความเป็นผลึกของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมจะไม่แตกต่างจากความเป็นผลึกของ 
PBT บริสุทธิอยา่งมีนยัสาํคญั ในทางตรงขา้ม ความเป็นผลึกของ PBS จะเพิมขึนในพอลิเมอร์ผสมที
ประกอบดว้ย PBT 20 %โดยนาํหนกั แต่จะลดลงในพอลิเมอร์ผสมทีประกอบดว้ย PBT 40 และ 
50% โดยนาํหนกั เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นผลมาจาก ในระหวา่งการลดอุณหภูมิจาก 250 องศา
เซลเซียส จนถึง -60 องศาเซลเซียส ในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวั PBT จะเกิดการตกผลึกไดที้
อุณหภูมิประมาณ 193 องศาเซลเซียส ในขณะที PBS ยงัคงอยูใ่นสถานะหลอมเหลว การปรากฏเฟส
ของ PBS จึงไม่ส่งผลต่อการจดัเรียงตวัเป็นผลึกของ PBT มากนกั อยา่งไรก็ตาม ในขณะที PBS ตก
ผลึก PBT เกิดการตกผลึกเป็นทีเรียบร้อยแลว้ สาํหรับพอลิเมอร์ผสมทีมีสัดส่วนการผสมของ PBT 

ตาํ ปริมาณผลึกของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมจะมีค่านอ้ยและสามารถทาํหนา้ทีเป็นนิวเคลียส ทาํให ้
PBS ตกผลึกไดดี้ขึน ความเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBST20 จึงเพิมขึน ในทางตรงขา้ม 
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พอลิเมอร์ผสม ทีมีสัดส่วนการผสมของ PBT สูง ปริมาณผลึกของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมจะมีมาก 
ทาํใหส้ามารถขดัขวางการตกผลึกของ PBS ได ้ ทาํให ้ PBS ตกผลึกไดย้ากขึน ความเป็นผลึกของ 
PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBST40  และ PBST50 จึงลดลง ผลึกของ PBT ทีประพฤติตวัเป็นนิวเคลียส
หรือตวัการในการขดัขวางการตกผลึกของ PBS ยงัสามารถสังเกตไดจ้ากลกัษณะพีคการหลอมเหลว
ของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม ดงัแสดงในภาพที 4.27 ซึงพบวา่ เมือปริมาณ PBT ในพอลิเมอร์ผสม
มากขึน PBS จะถูกขดัขวางการตกผลึกไดม้ากขึน ทาํใหส้ามารถจดัเรียงตวัเป็นผลึกทีมีความ
สมบูรณ์ไดน้อ้ยลง พีคทีแสดงการหลอมเหลวผลึกทีอุณหภูมิสูงจึงมีขนาดเล็กลง  

 

 
 

ภาพที 4.28 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวั 

 

ภาพที 4.28 แสดง DSC thermogram ในขนัตอนการทาํใหเ้ยน็ตวัของ PBS บริสุทธิ, 
PBT บริสุทธิ และพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ซึงขอ้มูลของอุณหภูมิการตกผลึกแสดงไวใ้นตารางที 
4.3 พบวา่ เมือลดอุณหภูมิลงจาก 250 องศาเซลเซียส จนถึง -60 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการเยน็ตวั 
5 องศาเซลเซียส/นาที PBS บริสุทธิ จะตกผลึกไดที้อุณหภูมิ 69.35 องศาเซลเซียส (Tc) และ PBT 

บริสุทธิ จะตกผลึกไดที้อุณหภูมิ 193.62 องศาเซลเซียส (Tc) สาํหรับพอลิเมอร์ผสม พบวา่อุณหภูมิ
การตกผลึกของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมจะไม่แตกต่างจากอุณหภูมิการตกผลึกของ PBT บริสุทธิ 
อยา่งมีนยัสาํคญั ในทางตรงขา้ม อุณหภูมิการตกผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสมจะสูงกวา่อุณหภูมิ
การตกผลึกของ PBS บริสุทธิ ชีใหเ้ห็นวา่ PBS ทีอยูใ่นพอลิเมอร์ผสมสามารถตกผลึกไดเ้ร็วขึน การ
เปลียนแปลงดงักล่าวเป็นผลมาจาก การมีสายโซ่โมเลกุลทีสันลงของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม 
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เนืองจากการสลายตวัทางความร้อนในระหวา่งกระบวนการหลอมเหลวผสม กล่าวคือ ในขนัตอน
การหลอมเหลวผสมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ดว้ยเครืองอดัรีดโดยใชค้วามเร็วสกรู 100 รอบ/นาที 
ทาํใหพ้อลิเมอร์หลอมเหลวมีเวลาอยูใ่นกระบอกหลอมประมาณ 2 นาที และอุณหภูมิทีใชมี้
ค่าประมาณ 240 องศาเซลเซียส เพือใหส้ามารถหลอมเหลว PBT ทีมีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง
ประมาณ 220 องศาเซลเซียสได ้อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จากงานวจิยัของ Young Jin Kim และ O Ok 

Park [23] พบวา่ การผสมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT แบบหลอมเหลวดว้ยเครืองอดัรีด ทีอุณหภูมิ 240 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที จะไม่ส่งผลต่อการสลายตวัทางความร้อนของ PBS ซึงเป็นพอลิ
เมอร์ทีมีอุณหภูมิการหลอมเหลวตาํ (114 องศาเซลเซียส)  อยา่งมีนยัสาํคญั แต่จากการวจิยั พบวา่ ที
สภาวะการหลอมเหลวผสมดงักล่าว PBS จะสามารถเกิดการสลายตวัทางความร้อนได ้ ทาํใหเ้กิด
การลดลงของนาํหนกัโมเลกุล ยนืยนัไดจ้ากผลการวดัความหนืดโดยใช ้ Ubbelohde viscometer ซึง
พบวา่ PBS บริสุทธิ ซึงผา่นกระบวนการอดัรีดทีอุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และผา่นการฉีดขึนรูป
ทีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จะมีความหนืด (intrinsic viscosity) 105.25 cm3g-1 สาํหรับ PBS ซึง
ถูกสกดัดว้ยตวัทาํละลายออกมาจากพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ซึงผา่นกระบวนการอดัรีดทีอุณหภูมิ 
240 องศาเซลเซียส และผา่นการฉีดขึนรูปทีอุณหภูมิ 245 องศาเซลเซียส จะมีความหนืดลดลง โดย
ความหนืดของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBST50 และ PBST20 จะมีค่าลดลง 15% และ 51% เมือ
เทียบกบั PBS บริสุทธิ ตามลาํดบั การลดลงของความหนืดดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงนาํหนกัโมเลกุล
ทีลดลงของ PBS เนืองจากการสลายตวัทางความร้อน ซึงพบวา่ เหตุการณ์ดงักล่าวสามารถเกิดไดดี้
ขึนเมือสัดส่วนของ PBT ในพอลิเมอร์ผสมลดลง เนืองจากเมือสัดส่วนของ PBT ในพอลิเมอร์ผสม
ลดลง ความหนืดของระบบในระหวา่งหลอมเหลวผสมดว้ยเครืองอดัรีดจะลดลง พอลิเมอร์ผสมจึงมี
เวลาอยูใ่นกระบอกหลอมภายใตแ้รงเฉือนและอุณหภูมิสูงมากขึน แมว้า่จะควบคุมความเร็วสกรูให้
มีค่าคงที ทาํใหมี้โอกาสเกิดการสลายตวัทางความร้อนไดม้ากขึน การสลายตวัทางความร้อนของ 
PBS ไม่เพียงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตกผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ดงักล่าว ยงั
ส่งผลต่อสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ดงัจะอธิบายในลาํดบัต่อไปอีกดว้ย  

 
4.2.2   ผลการศึกษาสมบติัเชิงกล 

ผลการทดสอบการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT แสดงดงัภาพที 4.29-31

เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA การรายงานสมบติัการดึงยดื
ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะแสดงเทียบเคียงกบัค่าทีไดจ้ากการทาํนายดว้ยกฎการผสม จากผล
การทดลองพบวา่ การผสม PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความแขง็เกร็ง (stiffness) สูง มีความตา้นทาน
การเปลียนรูปแบบอิลาสติกเป็น 608 MPa  ลงใน PBS ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความแขง็เกร็งและความ
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ตา้นทานการเปลียนรูปแบบอิลาสติกตาํกวา่ จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความแขง็เกร็งมากขึน จึง
สามารถตา้นทานการเปลียนรูปไดม้ากขึน และเมือปริมาณ PBT ในพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT มาก
ขึน ความสามารถในการตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวจะมีค่ามากขึนตามไป
ดว้ย ซึงผลการทดลองดงักล่าวเป็นไปตามกฎการผสม ดงัแสดงในภาพที 4.26 

 

ความแขง็แรงตา้นทานการดึงยดื และการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PBT สูตรต่างๆ ทีไดจ้ากการทดสอบการดึงยืด ดว้ยความเร็วในการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที แสดง
ดงัภาพที 4.30 และ ภาพที 4.31 ตามลาํดบั จากกฎการผสม เมือผสม PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความ
แขง็แรงและความยดืหยุน่สูงลงใน PBS ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความแขง็แรงและความยดืหยุน่ตาํกวา่ 
ควรจะไดพ้อลิเมอร์ผสมทีมีความแขง็แรงและสามารถยดืตวัก่อนการแตกหกัไดม้ากขึน แต่จากผล
การทดลอง การผสม PBT ลงไปใน PBS จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทีไดมี้ มีความแขง็แรง
ตา้นทานการดึงยดื และเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัตาํกวา่ค่าทีไดจ้ากการทาํนายตามกฎ
การผสม เนืองจากความไม่ต่อเนืองของเนือวสัดุทีบริเวณรอยต่อระหวา่งเฟส ทาํใหบ้ริเวณดงักล่าว
เป็นศูนยร์วมความเคน้และเป็นจุดริเริมใหเ้กิดการแตกหกั ส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสมสามารถรับแรงดึง
และเกิดการยดืตวัก่อนการแตกหกัไดน้อ้ยกวา่ในทฤษฎี  นอกจากนียงัพบวา่ ความแขง็แรงตา้นทาน

 
 

ภาพที 4.29 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT  
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การดึงยดื และเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมโดยส่วนใหญ่จะมีค่าลดลง
เมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ  

 

 
 

ภาพที 4.31 เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT 
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ภาพที 4.30 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT  
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การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง PBS และ PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีอุณหภูมิ
หลอมเหลวต่างกนัมากประมาณ 100 องศาเซลเซียส ทาํใหเ้กิดขอ้เสียหลายประการ เช่น การมีความ
หนืดทีแตกต่างกนัมาก ณ สภาวะทีใชใ้นการหลอมเหลวผสม ซึงจะส่งผลลบต่อการกระจายตวัของ 
PBT และโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม การหลอมเหลวผสมทีอุณหภูมิสูง ทาํให ้ PBS ทีมี
อุณหภูมิหลอมเหลวตาํกวา่มีโอกาสเกิดการสลายตวัทางความร้อน พิสูจน์ไดจ้ากผลการวดัความ
หนืดดว้ย Ubbelohde viscometer ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ซึงสิงเหล่านีสนบัสนุนใหพ้อลิเมอร์ผสม 
PBS/PBT ทีไดมี้สมบติัตาํกวา่ PBS บริสุทธิ  

สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST20 และ PBST30 ในขณะหลอมเหลวผสม PBS จะมีความ
หนืดตาํมากเมือเทียบกบั PBT ทาํใหอ้นุภาคของ PBT สามารถเคลือนเขา้มารวมตวักนัและไม่
สามารถกระจายตวัไดอ้ยา่งสมาํเสมอใน PBS ทาํใหอ้นุภาคของ PBT สามารถทาํหนา้ทีเป็นศูนย์
รวมความเคน้ในพอลิเมอร์ผสมได ้ และแมว้า่จากผลการทดสอบดว้ยเทคนิค SEM และ DSC จะ
แสดงวา่มีแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสของ PBS และ PBT แต่ความหนืดทีลดลงมากถึงประมาณ 51% 

ของ PBS เนืองจากการสลายตวัทางความร้อน ทาํให้ความแขง็แรงของ PBS ตาํลงมากจนไม่
สามารถรับแรงกระทาํและถ่ายเทไปให ้ PBT ได ้ การแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมจึงเริมเกิดในเฟส
ของ PBS 

สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST40 และ PBST50 แมว้า่ปริมาณ PBT ทีมากขึนจะทาํให้
ความหนืดของระบบมากขึน ทาํใหอ้นุภาคของ PBT ไดรั้บแรงเฉือนและถูกดึงใหย้ดืตวัมีลกัษณะ
ยาวรี กระจายตวัอยูใ่น PBS ได ้ซึงลกัษณะอนุภาคดงักล่าวจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํหนา้ที
เสริมแรงของ PBT อยา่งไรก็ตาม พบวา่ สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST40 ปริมาณ PBT ยงัไม่มาก
พอทีจะทาํใหเ้กิดการกระจายตวัไดอ้ยา่งสมาํเสมอตลอดทงัชินงาน โดยทีการกระจายของ PBT จะมี
ความหนาแน่นมากทีผวิของชินงาน จึงไม่สามารถปรับปรุงสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมได ้ แต่
สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST50 ลกัษณะการกระจายตวัอยา่งสมาํเสมอของอนุภาค PBT ทีมีลกัษณะ
ยาวรี ประกอบกบัปัจจยัอีกหลายประการ ไดแ้ก่ การมีแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสของ PBS และ PBT 

ทาํใหก้ารถ่ายเทแรงเกิดไดดี้ขึน การมีความเป็นผลึกทีลดลงของ PBS ทาํใหเ้ฟส PBS มีความแขง็
เปราะลดลง และการสลายตวัทางความร้อนของ PBS เพียงเล็กนอ้ย ทาํใหส้มบติัเชิงกลของ PBS 

เปลียนแปลงไปไม่มากนกัหลงัจากผา่นกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ผสม ปัจจยัเหล่านีลว้นแลว้แต่
ส่งเสริมใหพ้อลิเมอร์ผสม PBST50 ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความแขง็แรงตา้นการดึงยดื และ
เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัเพมิทีขึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ผลของการการมีแรงยดึเหนียวระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์องคป์ระกอบทงัสอง การ
สลายตวัทางความร้อนของ PBS ในระหวา่งการเตรียมพอลิเมอร์ผสม และการปรากฏโครงสร้าง
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สัณฐานดงัอธิบายไปแลว้นนั ยงัส่งผลต่อความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก ดงัแสดงในภาพที 
4.32 ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ PBS บริสุทธิมีความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก 4.54 kJ/m2 

ซึงตาํกวา่ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของ PBT ทีมีค่า 5.38 kJ/m2 จากการทดลองพบวา่ ไม่
เพียงการผสม PBT ใน PBS จะทาํใหค้วามแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสมทีได ้ตาํ
กวา่ค่าทีทาํนายไดจ้ากกฎการผสม ยงัทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก
ตาํกวา่ PBS บริสุทธิอีกดว้ย  

สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST20 และ PBST30 จะสามารถเห็นการลดลงของความ
แขง็แรงตา้นทานการกระแทกเมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงเกิดจากการรวมตวักนั
ของอนุภาค PBT ทาํใหเ้กิดศูนยร์วมความเคน้ และความแขง็แรงทีลดลงของ PBS เนืองจากการ
สลายตวัทางความร้อน สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST40 และ PBST50 แมว้า่การมีอนุภาคของ PBT 

ทีมีลกัษณะยาวรี เอือใหเ้กิดการกระจายแรงกระแทกไดดี้ขึน จะส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมี
ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกเพิมขึนเมือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสม PBST20 และ PBST30 

อยา่งไรก็ตาม ทงัพอลิเมอร์ผสม PBST40 และ PBST50 ยงัคงมีความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก
ทีตาํกวา่ PBS บริสุทธิ ทงันี เนืองมาจากความแขง็แรงของ PBS ทีลดลงเนืองจากการสลายตวัทาง
ความร้อนนนัเอง 

 
 

ภาพที 4.32 ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT 
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4.2.3   ผลของอตัราการดึงต่อสมบติัเชิงกล 

ภาพที 4.33 แสดงการเปรียบเทียบสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์บริสุทธิ PBS และ PBT 

ระหวา่งการทดสอบการดึงยืด ดว้ยอตัราการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที และ 500 มิลลิเมตร/นาที พบวา่ 
PBS จะแสดงลกัษณะการแตกหกัแบบพอลิเมอร์แขง็เปราะ แมจ้ะดึงยดืดว้ยอตัราการดึงตาํที 5 

มิลลิเมตร/นาที ในขณะที PBT จะเกิดการแตกหกัแบบเหนียว โดยในระหวา่งการดึงยดืดว้ยอตัรา
การดึง 5 มิลลิเมตร/นาที จะสามารถเกิด necking และ strain hardening เนืองจากการจดัเรียงตวัของ
สายโซ่โมเลกุลไปตามแนวแรง ทาํใหมี้ความสามารถในการยดืตวัไดสู้งประมาณ 650% เมืออตัรา
การดึงเพิมขึนเป็น 500 มิลลิเมตร/นาที พบวา่ PBT จะแสดงความแขง็เปราะมากขึน เนืองจาก
ตอบสนองต่อแรงดึงไม่ทนั ทาํใหค้วามตา้นทานการเปลียนรูปและความแขง็แรงตา้นทานการดึง
มากขึน ในขณะทีเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัทีจุดแตกหกัลดลง อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ PBS เมืออตัราการ
ดึงเพิมขึนเป็น 500 มิลลิเมตร/นาที พบวา่ ทงัความตา้นทานการเปลียนรูป ความแขง็แรงตา้นการดึง 
และเปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัทีจุดแตกหกัจะเพิมขึน ทงันีเนืองจาก เมืออตัราการดึงหรือการให้
ความเครียดทีสูงขึน จะทาํให ้ PBS สามารถตกผลึกเพิมไดม้ากขึน ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 
4.1.4.3  

 

 
 

ภาพที 4.33 Tensile curve แสดงพฤติกรรมการแตกหกัตอบสนองต่ออตัราการดึงของ PBS และ 
PBT 
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สาํหรับการเปลียนแปลงสมบติัการดึงยดืตอบสนองต่ออตัราการดึงของพอลิเมอร์ผสม 
PBS/PBT แสดงดงัภาพที 4.34-36 พบวา่ เมืออตัราการดึงสูงขึนเป็น 500 มิลลิเมตร/นาที ไม่เพียงแต่
จะทาํใหค้วามตา้นทานการเปลียนรูป ความแขง็แรงตา้นการดึง ของพอลิเมอร์ผสมเพิมขึน ยงัส่งผล
ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนอีกดว้ย ทงันี การเพิมขึนของ
เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม ชีใหเ้ห็นถึงการมีพฤติกรรมการแตกหกั
แบบ PBS บริสุทธิ โดยทีการยดืตวัไดม้ากขึนภายใตอ้ตัราการดึงทีมากขึนจะสามารถสังเกตไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเมือสัดส่วนของ PBS ในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถยนืยนั
สมมติฐานทีกล่าวไวใ้นตอนตน้วา่ พอลิเมอร์ผสม PBS/PBT จะเริมเกิดการแตกหกัในเฟสของ PBS 

เนืองจากความแขง็แรงของ PBS ทีลดลงจากการสลายตวัทางความร้อนในระหวา่งกระบวนการ
เตรียมพอลิเมอร์ผสม ทาํใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมตาํลงเมือเทียบกบั PBS บริสุทธิ 

 
 

ภาพที 4.34 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 
500 มิลลิเมตร/นาที 
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ภาพที 4.35 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทดสอบการดว้ยอตัราการดึง 
500 มิลลิเมตร/นาที 

 

 
ภาพที 4.36 เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทดสอบอตัราการดึง 
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4.3   ผลของการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลเิมอร์ผสม PBS/PLA และ 
PBS/PBT 

 

4.3.1   ผลการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน  

สาํหรับงานวจิยันี การปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อน การลามไฟ และการหยดของ
พอลิเมอร์ผสม PBS/PLA และ PBS/PBT ทาํโดยการผสมสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ซึง
ประกอบดว้ย APP: MA: Si ในสัดส่วนคงทีเป็น 15: 3: 2 เช่นเดียวกบัในงานวจิยัของ Yangjuan 

Chen และคณะ [3] ซึงพบวา่ การเติมสารหน่วงไฟดงักล่าวปริมาณ 17 %โดยนาํหนกั สามารถ
ปรับปรุงการลามไฟและการหยดของ PBS บริสุทธิไดเ้ป็นผลสาํเร็จ โดยจะทาํให ้PBS สามารถผา่น
ขนั V-0 ตามมาตรฐาน UL-94 และมีค่า LOI เป็น 33  

จากผลการวเิคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของสารหน่วงไฟดว้ยเทคนิค TGA พบวา่ 
APP จะเกิดการสลายตวัทางความร้อนเป็นสองขนั โดยขนัแรกจะเริมทีอุณหภูมิประมาณ 300 องศา
เซลเซียส ซึงจะมีการปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็ก ไดแ้ก่ นาํ และแอมโมเนีย ออกมา โดยจะมีสาร
ผลิตภณัฑที์เหลือจากการสลายตวั 82.88% ซึงไดแ้ก่ กรดพอลิฟอสฟอริก (polyphosphoric acid) ที
เกิดการเชือมขวางกนัอยา่งหนาแน่น สาํหรับการสลายตวัขนัทีสองจะเริมเกิดทีอุณหภูมิประมาณ 
600 องศาเซลเซียส ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมี และ/หรือการเกิดปฏิกิริยาการ
สูญเสียนาํ (dehydration) ของ polyphosphoric acid โดยในขนันีจะมีสารผลิตภณัฑที์เหลือจากการ
สลายตวั 27.30% ซึงไดแ้ก่ P4O10 [39] สาํหรับ MA จะเกิดการสลายตวัทางความร้อนเพียงขนัเดียว 
เริมทีอุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส ซึงในระหวา่งการสลายตวัทางความร้อนจะมีการ
ดูดกลืนพลงังานสูงถึง 866.72 จูล/กรัม และมีการปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็กออกมา คือ แอมโมเนีย 
โดยจะมีสารผลิตภณัฑที์เหลือจากการสลายตวั 0.98% สาํหรับซิลิกา พบวา่ จะไม่เกิดการสลายตวั
ทางความร้อนทีอุณหภูมิตาํกวา่ 700 องศาเซลเซียส อยา่งไรก็ตาม จะเกิดการลดลงของนาํหนกั
ประมาณ 2.28% เนืองจากการเสียนาํในโครงสร้างโมเลกุล 

ภาพที 4.37 แสดงกราฟ TGA ของสารหน่วงไฟแบบ Intumescent โดยจะแสดง
เปรียบเทียบระหวา่งค่าทีไดจ้ากการทดสอบ และค่าทีไดจ้ากการทาํนายโดยอาศยัสัดส่วนการผสม 
ดงัแสดงวธีิการคาํนวณไวใ้นภาคผนวก ข เพือใหส้ามารถเห็นถึงผลของการมีแรงกระทาํระหวา่งกนั
ของสารหน่วงไฟทงัสามชนิด อนัไดแ้ก่ APP MA และซิลิกา ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงจากผลการทดลอง
เห็นไดว้า่ การสลายตวัทางความร้อนของสารหน่วงไฟจะเกิดไดเ้ร็วกวา่ทีทาํนายไว ้แต่อยา่งไรก็ตาม 
ปริมาณเถา้ทีเกิดขึนภายหลงัการเผาไหมที้อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จะมีค่ามากกวา่ แสดงใหเ้ห็น
วา่ สารหน่วงไฟองคป์ระกอบแต่ละชนิดมีแรงกระทาํระหวา่งกนั กล่าวคือ กรดฟอสฟอริกทีเกิดจาก
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การสลายตวัทางความร้อนของ APP ในขนัแรกจะสามารถเร่งให ้ MA สามารถเกิดการสลายตวัทาง
ความร้อนไดเ้ร็วขึน นอกจากนีอาจเกิดการเชือมโยงกนัระหวา่งอนุภณัฑที์เกิดจากการสลายตวัของ
สารหน่วงไฟองคป์ระกอบแต่ละชนิด เกิดเป็นโครงสร้างข่ายทีมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง 
ปริมาณเถา้ทีเหลือจากการเผาไหมจึ้งเพิมขึน นอกจากนียงัพบผลการทดลองทีน่าสนใจ เช่นเดียวกบั
ในงานวจิยัของ Yangjuan Chen และคณะ [3] กล่าวคือ การเติมซิลิกา นอกจากจะสามารถเพิม
เสถียรภาพทางความร้อนให้กบัสารหน่วงไฟไดแ้ลว้ ยงัทาํใหป้ริมาณเถา้ทีเหลือภายหลงัการเผาไหม้
ทีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส มีค่ามากกวา่ทีทาํนายไวถึ้งประมาณ 18 %โดยนาํหนกั เนืองจากซิลิ
กาจะทาํหนา้ทีเป็น synergistic agent ในระบบสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ซึงประกอบดว้ย APP 

และ MA โดยนอกจากจะสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแขง็แรงกบัสารหน่วงไฟองคป์ระกอบอืนๆ 
เป็นผลใหเ้สถียรภาพทางความร้อนของสารหน่วงไฟดงักล่าวสูงขึนแลว้ ยงัสนบัสนุนให้
เกิดปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งโมเลกุลกบั APP และ MA หรืออนุภณัฑที์เกิดจากการสลายตวั
ทางความร้อนของสารดงักล่าว ทาํใหเ้กิดเป็นสารประกอบของฟอสฟอรัส คาร์บอน และซิลิเกต ทีมี
เสถียรภาพทางความร้อนสูง ส่งผลใหป้ริมาณเถา้เถา้ของสารหน่วงไฟดงักล่าวมีค่าเพิมขึน 

 

 
 

ภาพที 4.37 กราฟ TGA ของสารหน่วงไฟแบบ Intumescent 
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ภาพที 4.38 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 

 

ภาพที 4.38 แสดงกราฟ TGA และ DTG ทีไดจ้ากการทดสอบการสลายตวัทางความ
ร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 เปรียบเทียบกบัค่าทีไดจ้ากการทาํนาย โดยอาศยั
สัดส่วนการผสมดงัแสดงวธีิการคาํนวณไวใ้นภาคผนวก ข เพือใหส้ามารถพิสูจน์ผลกระทบของการ
สลายตวัทางความร้อนร่วมกนัระหวา่งสารหน่วงไฟแบบ intumescent และพอลิเมอร์ผสมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ซึงจากผลการทดลองพบวา่ พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 นอกจากจะเกิดการสลายตวั
ทางความร้อนไดเ้ร็วกวา่ทีทาํนายไวแ้ลว้ ยงัมีปริมาณเถา้ทีเกิดขึนภายหลงัการเผาไหมที้อุณหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส นอ้ยกวา่อีกดว้ย นอกจากนี ขอ้มูลจากกราฟ DTG ซึงบ่งบอกถึงพฤติกรรมการ
สลายตวัของวสัดุทาํนายวา่ สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 ซึงเป็นพอลิเมอร์ผสมทีไม่
สามารถผสมเขา้กนัไดดี้จะเกิดการสลายตวัแยกกนัในเฟสของ PBS และ PLA ทาํใหป้รากฏพีค 
DTG แตกออกเป็นสองพีค โดยพีคซึงเกิดทีอุณหภูมิตาํกวา่แสดงถึงการสลายตวัทางความร้อนของ 
PLA และพีคทีเกิดทีอุณหภูมิสูงกวา่แสดงถึงการสลายตวัทางความร้อนของ PBS นอกจากนีจะ
ปรากฏพีคเล็กๆ ทีอุณหภูมิตาํซึงตรงกบัช่วงอุณหภูมิที MA เกิดการสลายตวัทางความร้อน และ 
APP เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมี เกิดเป็นกรดฟอสฟอริก แต่จากผลการทดลองพบวา่ 
พีคทีแสดงการสลายตวัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 จะปรากฏเป็นพีคเดียว
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ในช่วงอุณหภูมิกวา้ง เริมตงัแต่อุณหภูมิทีตรงกบัการสลายตวัทางความร้อนของ MA และ APP ที
ทาํนายไว ้และจะสลายตวัอยา่งสมบูรณ์ในช่วงอุณหภูมิที PLA ในพอลิเมอร์ผสมเกิดการสลายตวั  

ผลการทดลองดงักล่าว ชีให้เห็นวา่ สารหน่วงไฟและพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 มี
แรงกระทาํต่อกนั กล่าวคือ การสลายตวัทางความร้อนในขนัแรกของ APP นอกจากจะทาํใหเ้กิด
กรดฟอสฟอริกทีสามารถเร่งใหพ้อลิเมอร์ผสมเกิดการสลายตวัทางความร้อนไดเ้ร็วขึนแลว้ ยงัมีการ
ปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็ก เช่น นาํ ซึงสนบัสนุนให้เกิดปฏิกิยาไฮโดรไลซิสไดดี้ ทงัในเฟสของ 
PBS และ PLA ส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 มีเสถียรภาพทางความร้อนตาํกวา่ที
ทาํนายไว ้ และเกิดการสลายตวัไปพร้อมๆ กนัทงัในเฟสของ PBS และ PLA ทาํใหป้รากฏพีคการ
สลายตวัทางความร้อนเป็นพีคเดียวในช่วงอุณหภูมิกวา้ง  

ผลกระทบของปริมาณสารหน่วงไฟทีมีต่อเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ทีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค TGA แสดงดงัภาพที 4.39-40 ซึงขอ้มูลเชิงตวัเลข
แสดงไวใ้นตารางที 4.4  จากกราฟ TGA ในภาพที 4.41 พบวา่ แมว้า่จะสามารถสังเกตเห็นการลดลง
ของนาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F0 เกิดไดที้อุณหภูมิตาํกวา่พอลิเมอร์ผสมใน
สัดส่วนเดียวกนัทีเติมสารหน่วงไฟ เนืองจากการสลายตวัทางความร้อนของ GMA ในส่วนทีไม่เขา้
ทาํปฏิกิริยา แต่พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F0 จะมีอุณหภูมิทีสารตวัอยา่งเกิดการสลายตวัไป 5 
%โดยนาํหนกั (T-5%) และอุณหภูมิทีสารตวัอยา่งเกิดการสลายตวัไดม้ากทีสุด (Tmax) สูงกวา่พอลิ
เมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ ซึงการลดลงของ T-5%   และ  Tmax มีแนวโนม้ทีจะเกิดไดดี้ขึนเมือ
ปริมาณสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสมมากขึน อยา่งไรก็ตาม พบวา่การเติมสารหน่วงไฟจะทาํใหมี้
เถา้หรือส่วนทีเหลือจากการเผาไหมม้ากขึน โดยทีปริมาณเถา้ทีเพิมขึนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบั
ปริมาณสารหน่วงไฟ สาํหรับกราฟ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ
แสดงดงัภาพที 4.36 ดงัไดก้ล่าวไปแลว้วา่ สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F0 ซึงไม่เติมสาร
หน่วงไฟจะปรากฏพีคทีแสดงการสลายตวัทางความร้อนแยกเป็นสองพีค แต่เมือเติมสารหน่วงไฟ
ลงในพอลิเมอร์ผสมดงักล่าว จะทาํใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ ในพอลิเมอร์ผสมเกิดการสลายตวัร่วมกนั 
ปรากฏพีคทีแสดงการสลายตวัทางความร้อนเป็นพีคเดียว ทีอุณหภูมิใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิการ
สลายตวัทางความร้อนของ PLA โดยพีคทีพีคดงักล่าวจะเลือนตาํแหน่งไปในทิศทางทีมีอุณหภูมิ
ตาํลง เมือปริมาณสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสมมากขึน ผลการทดลองดงักล่าวชีให้เห็นวา่ แมว้า่
ปริมาณสารหน่วงไฟทีเพิมขึนจะเร่งใหป้ฏิกิริยาการสลายตวัของพอลิเมอร์ผสมใหเ้กิดไดดี้ขึน แต่
จะทาํใหมี้เถา้ภายหลงัการเผาไหมม้ากขึน ซึงเถา้ทีเกิดขึนนีนอกจากจะสามารถทาํหนา้ทีปกคลุม
พืนผวิทีกาํลงัเผาไหม ้ ป้องกนัการไหลยอ้นกบัของความร้อน การถ่ายเทสารระเหยทีสามารถติดไฟ
ไดแ้ละการสัมผสักบัออกซิเจน เป็นผลใหส้ามารถยบัยงักลไกการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนืองไดแ้ลว้ ยงั
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ทาํใหพ้อลิเมอร์ทีถูกหลอมเหลวมีความหนืดมากขึน ส่งผลใหเ้กิดการหยดในระหวา่งการเผาไหมไ้ด้
นอ้ยลง ส่งผลดีต่อการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม ดงัจะไดอ้ธิบายในลาํดบัต่อไป 

 

 
 

ภาพที 4.39 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

 
 

ภาพที 4.40 DTG curve ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ 
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สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST50 พบผลการทดลองทีคลา้ยกนัดงัแสดงในภาพที 4.41  
คือ การเติมสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสม PBST50 จะทาํใหพ้อลิเมอร์สมดงักล่าวมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนทีตาํกวา่ค่าทีทาํนายไว ้ เนืองการสลายตวัทางความร้อนในขนัแรกของ MA และ APP 
สามารถเร่งใหป้ฏิกิริยาการสลายตวัของพอลิเมอร์ผสมเกิดไดเ้ร็วขึน จากการทาํนายพฤติกรรมการ
สลายตวัของ PBST50_F25 พบวา่ แมว้า่พอลิเมอร์ผสม PBST50_F0 ซึงไม่เติมสารหน่วงไฟจะ
แสดงพีคการสลายตวัทางความร้อนเป็นพีคเดียว เนืองจากช่วงอุณหภูมิในการสลายตวัทางความ
ร้อนของ PBS และ PBT มีทีใกลเ้คียงกนัมาก แต่ภายหลงัจากการเติมสารหน่วงไฟ 25 %โดย
นาํหนกั จะแสดงพีคการสลายตวัทางความร้อนของแตกออกเป็นสามพีคยอ่ยๆ ซึงเกิดจากพีคทีเกิด
ทีอุณหภูมิตาํสุด เกิดจากการสลายตวัทางความร้อนในขนัแรกของ MA และ APP ซึงกรดฟอสฟอ
ริก และนาํทีเกิดขึนจะสามารถเร่งเกิดการสลายตวัทางความร้อนในเฟสของ PBS ไดดี้กวา่ PBT ทาํ
ใหเ้ห็นพีคทีเกิดจากการสลายตวัทางความร้อนของ PBS และ PBT แยกกนัอยา่งชดัเจน 

ในทาํนองเดียวกนั พบผลกระทบของปริมาณสารหน่วงไฟทีมีต่อเสถียรภาพทางความ
ร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทีตรงกนักบัในกรณีของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ดงัแสดงใน
ภาพที 4.42 และ 4.43 ซึงขอ้งมูลเชิงตวัเลขแสดงไวใ้นตารางที 4.4 กล่าวคือ พอลิเมอร์ผสม PBST50 

จะมีอุณหภูมิ T-5% และ Tmax ตาํลง แต่จะมีเถา้หรือส่วนทีเหลือจากการเผาไหมม้ากขึนเมือเติมสาร
หน่วงไฟ โดยทีการเปลียนแปลงดงักล่าวจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน เมือปริมาณสารหน่วงไฟใน
พอลิเมอร์ผสมมากขึน ซึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลในทาํนองเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 4.41 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBST50_F25 
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ภาพที 4.42 TGA curve ของพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

 
 

ภาพที 4.43 DTG curve ของพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทีเติมสารหน่วงไฟ 
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ตารางที 4.4 เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม 
 

ตวัอยา่ง T-5% (°C) Tmax (°C) %เถา้ (wt %) 

PBS 365.10 403.37 0.85 

PLA 334.19 362.00 0.17 

PBT 373.53 404.39 4.44 

APP 335.37 654.57 27.30 

MA 282.45 347.76 0.98 

Si ND 404.54 97.22 

PBSL50_G10_F0 331.70 364.11 1.17 

PBSL50_G10_F15 306.32 367.63 9.96 

PBSL50_G10_F20 292.34 360.17 10.44 

PBSL50_G10_F25 288.21 362.85 12.19 

PBST50_ F0 371.01 404.42 5.23 

PBST50_ F15 318.64 383.27 13.76 

PBST50_ F20 313.80 381.00 17.26 

PBST50_ F25 313.97 380.35 19.97 

 

4.3.2   ผลการศึกษาการหน่วงไฟและการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 และการวดั LOI  

ผลการทดสอบการเผาไหมใ้นแนวตงัและการวดัค่า LOI ของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 และพอลิเมอร์ผสม PBSL50 ทีเติมสารหน่วงไฟ แสดงดงัตารางที 4.5 พบวา่ PBS 

บริสุทธิทีใชใ้นงานวจิยันี เป็นพอลิเมอร์ทีตา้นทานการติดไฟไดค้่อนขา้งดี แต่เมือไดรั้บความร้อน
จะเกิดการอ่อนตวั หลอมเหลว และหยดไดดี้ โดยจะมีค่า LOI เป็น 20% และผา่นขนั V-2 ตาม
มาตรฐาน UL-94 สาํหรับ PLA บริสุทธิ เป็นพอลิเมอร์ทีสามารถติดไฟไดง่้าย ไม่สามารถดบัไฟได้
ดว้ยตวัเอง และเกิดการลามไฟไดดี้ นอกจากนี ระหวา่งการเผาไหมย้งัเกิดการหยดของพอลิเมอร์ 
หลอมเหลวและส่วนทีเกิดจากการเผาไหมอ้ยา่งรุนแรง โดยจะมีค่า LOI เป็น 16% และไม่สามารถ
จดัระดบัการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 ได ้ดงันนัเมือเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PBS ทาํให้
พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีได ้ สามารถติดไฟไดง่้าย เกิดการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนืองและหยด
อยา่งรุนแรงจนไม่สามารถจดัระดบัการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 ได ้และมีค่า LOI เป็น 16% เมือ
เติมสารหน่วงไฟปริมาณ 15 %โดยนาํหนกั จะสามารถปรับปรุงความตา้นทานการติดไฟของพอลิ
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เมอร์ผสมได ้ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F15 ไมเ่กิดการลุกติดไฟ อยา่งไรก็ตามความร้อน
ทีใหจ้ะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมเกิดการอ่อนตวัและหยดไดแ้ต่จะไม่ทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ ทาํใหพ้อลิ
เมอร์ผสมดงักล่าวสามารถผา่นขนั V-0 ตามมาตรฐาน UL-94 ไดแ้ละมีค่า LOI เพิมขึนเป็น 23% เมือ
ปริมาณสารหน่วงไฟสูงขึนเป็น 20 %โดยนาํหนกั แมว้า่จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F20 
มีระดบัการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 และค่า LOI ทีไม่เปลียนแปลง แต่จากการสังเกต พบวา่จะ
ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวสามารถเกิดการหยดไดน้อ้ยลง และเมือปริมาณสารหน่วงไฟเพิมขึน
เป็น 25 %โดยนาํหนกั นอกจากจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 สามารถผา่นขนั V-0 

ตามมาตรฐาน UL-94 แลว้ ยงัทาํใหมี้ค่า LOI เพิมขึนเป็น 27% ตลอดจนเกิดการหยดไดน้อ้ยลง 
 

ตารางที 4.5 การหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม  
 

ตวัอยา่ง LOI (%) UL-94 rate ลกัษณะการติดไฟ 
PBS 20 V-2 ติดไฟในเวลาสนัๆ แต่ตวัอยา่งจะค่อยๆ อ่อนตวั หลอม 

และหยดลงบนแผน่ฝ้ายคลา้ยนาํตาเทียน 
PLA 16 Fail ติดไฟไดง่้าย ไม่สามารถดบัไดเ้อง และเกิดการหยด

อยา่งรุนแรงทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ  
PBT 17 V-2 ติดไฟไดง่้าย แต่สามารถดบัไดเ้องในเวลาสนั และเกิด

การหยดของส่วนทีเผาไหม ้ทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ 

PBSL50_G10_F0 16 Fail ติดไฟไดง่้าย ลุกไหมอ้ยา่งรุนแรงทาํใหไ้ม่สามารถดบั
ไฟไดเ้อง นอกจากนียงัเกิดการหยดอยา่งรุนแรงทาํให้
ฝ้ายเกิดการติดไฟ 

PBSL50_G10_F15 23 V-0 ไม่เกิดการติดไฟ แต่เกิดการหลอมของชินงานและหยด
ลงบนฝ้าย 

PBSL50_G10_F20 23 V-0 ไม่เกิดการติดไฟ การหลอมและหยดของชินงานเกิดได้
นอ้ยลง 

PBSL50_G10_F25 27 V-0 ไม่เกิดการติดไฟ การหลอมและหยดของชินงานเกิดได้
นอ้ยลง 

PBST50_ F0 18 Fail เกิดการติดไฟอยา่งต่อเนือง ดบัไฟไดย้าก และเกิดการ
หยดทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ 

PBST50_ F15 21 Fail ติดไฟไดย้าก แต่ถา้ไฟติดแลว้จะไม่สามารถดบัไดเ้อง 

แต่จะไม่เกิดการหยดของส่วนทีถูกเผาไหม ้
PBST50_ F20 28 V-0 ติดไฟไดย้ากมากแต่สามารถดบัไดเ้อง และไม่เกิดการ

หยดของส่วนทีถูกเผาไหม ้

PBST50_ F25 37 V-0 ไม่ติดไฟ 
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ผลการทดลองดงักล่าวคลา้ยกนักบัทีพบในพอลิเมอร์ผสม PBST50 ดงัแสดงในตาราง
ที 4.5 ซึงพบวา่ การผสม PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีสามารถติดไฟไดง่้าย แต่จะเกิดการดบัไฟไดเ้องใน
เวลาสัน และเกิดการหยดของส่วนทีเผาไหม ้ทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ โดยสามารถผา่นขนั V-2 ตาม
มาตรฐาน UL-94 และมีค่า LOI เป็น 20% ลงใน PBS ทีเป็นพอลิเมอร์ทีตา้นทานการติดไฟได้
ค่อนขา้งดี และผา่นขนั V-2 ตามมาตรฐาน UL-94 กลบัทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBST50 ทีไดส้ามารถ
ติดไฟไดอ้ยา่งต่อเนือง ดบัไฟไดย้าก และเกิดการหยดอยา่งรุนแรง ทาํใหฝ้้ายเกิดการติดไฟ จนทาํให้
ไม่สามารถจดัระดบัการเผาไหมต้ามมาตรฐาน UL-94 ได ้ และมีค่า LOI เป็น 18% ทีเป็นเช่นนี 
เนืองจาก แมว้า่ PBS จะติดไฟไดค้่อนขา้งยากแต่จะเกิดการหลอมเหลวและหยดไดดี้ เมือนาํมาผสม
กบั PBT ทีติดไฟไดง่้ายกวา่ แต่สามารถดบัไฟไดเ้อง การติดไฟจะเกิดในเฟสของ PBT ไดดี้ทาํให้
เกิดความร้อนและการหลอมเหลวในเฟสของ PBS ซึงสามารถทาํหนา้ทีเป็นเชือเพลิงใหก้บั PBT ที
กาํลงัเกิดการเผาไหม ้ทาํใหเ้กิดการลามไฟอยา่งต่อเนืองและไม่สามารถดบัไฟไดเ้อง แต่เมือเติมสาร
หน่วงไฟ 15 %โดยนาํหนกั แมว้า่จะสามารถปรับปรุงการหยดของพอลิเมอร์ผสม PBST50_F15 ได ้
อยา่งไรก็ตามพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวยงัสามารถเกิดการติดไฟไดอ้ยา่งต่อเนืองและไม่สามารถดบัไฟ
ไดเ้อง ทาํใหไ้ม่สามารถจดัระดบัการติดไฟตามมาตรฐาน UL-94 ได ้ แต่จะมีค่า LOI เพิมขึนเป็น 
21%  เมือปริมาณสารหน่วงไฟเพิมขึนเป็น 20 %โดยนาํหนกั นอกจากจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม 
PBST50_F20 ไม่เกิดการหยดในระหวา่งการเผาไหมแ้ลว้ ยงัสามารถปรับปรุงความตา้นทานการติด
ไฟ จนทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าว สามารถผา่นระดบั V-0 ตามมาตรฐาน UL-94 โดยมีค่า LOI 

เพิมขึนเป็น 28% และเมือปริมาณสารหน่วงไฟเพิมขึนเป็น 25 %โดยนาํหนกั จะทาํใหพ้อลิเมอร์
ผสม PBST50_F25 ไม่เกิดการติดไฟ และมีค่า LOI เพิมขึนเป็น 37%  

ภาพที 4.44 แสดงลกัษณะชินงานตวัอยา่งภายหลงัผา่นการทดสอบ LOI ของพอลิเมอร์
ผสม PBS/PLA ซึงจะสามารถสังเกตเห็นลกัษณะการหลอมเหลว และการไหลของชินงานตวัอยา่ง 
PBS บริสุทธิ PLA บริสุทธิ รวมทงัพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F0 ทีถูกเผาไหมไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
เมือเติมสารหน่วงไฟ จะทาํใหชิ้นงานตวัอยา่งทีถูกเผาไหมมี้เถา้สีดาํเกิดขึน แมว้า่จะยงัสามารถเห็น
ลกัษณะการหลอมเหลวและการไหลภายหลงัการเผาไหมไ้ดบ้า้ง ซึงเมือปริมาณสารหน่วงไฟมาก
ขึนจะทาํใหเ้กิดเถา้ไดม้ากขึน สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบจากเทคนิค TGA ปริมาณเถา้ทีมากขึนนี 
นอกจากจะสามารถปกคลุมพืนผวิทีเกิดการเผาไหม ้ ซึงช่วยยบัยงักลไกการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง
แลว้ ยงัทาํใหค้วามหนืดของพอลิเมอร์ทีเกิดการหลอมเหลวสูงขึนอีกดว้ย ทาํใหส้ามารถสังเกตเห็น
ชินงานตวัอยา่งหลงัการเผาไหมมี้เถา้สีดาํปกคลุมผวิไดม้ากขึน ในขณะทีการหลอมและไหลนอ้ยลง 
เมือปริมาณสารหน่วงไฟมากขึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 
 

 
 

  
 

   
 

ภาพที 4.44 พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 หลงัจากผา่นการวดัค่า LOI 
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คลา้ยกนักบัลกัษณะการเผาไหมที้พบในพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ภาพที 4.45 แสดง
ลกัษณะชินงานตวัอยา่งภายหลงัผา่นการทดสอบ LOI ของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ซึงจะสามารถ
สังเกตเห็นลกัษณะการหลอมเหลวและการไหลของชินงานตวัอยา่ง PBS บริสุทธิ PBT บริสุทธิ 
รวมทงัพอลิเมอร์ผสม PBST50_F0 ทีถูกเผาไหมไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เมือเติมสารหน่วงไฟ จะทาํให้
ชินงานตวัอยา่งทีถูกเผาไหมมี้เถา้สีดาํทีมีลกัษณะพองตวัเกิดขึน โดยไม่ปรากฏลกัษณะการ
หลอมเหลวและการไหลภายหลงัการเผาไหม ้ ซึงเมือปริมาณสารหน่วงไฟมากขึนจะสังเกตเห็นการ
เกิดเถา้ทีมีลกัษณะพองตวัไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน 

 

 

   
 

 

   
 
 

ภาพที 4.45 พอลิเมอร์ผสม PBSL50 หลงัจากผา่นการวดัค่า LOI 
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4.3.3   ผลการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวทิยา 

 

 
ก) 

 
ข) 

 
ค) 

 
ง) 

 
จ) 

 
ฉ) 

ภาพที 4.46 ภาพถ่ายจาก SEM ของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

ภาพที 4.46 เป็นภาพถ่ายจาก SEM แสดงโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 และ PBST50 ทีเติมสารหน่วงไฟ เมือเปรียบเทียบโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์
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ผสม PBSL50_G10 ก่อนและหลงัการเติมสารหน่วงไฟ ดงัแสดงในภาพที 4.46 ก) และ ภาพที 4.46 

ข) ตามลาํดบั พบวา่ ไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลียนแปลงลกัษณะโครงสร้างสัณฐานในเฟสของ 
PBS และ PLA ชีใหเ้ห็นวา่ การเติมสารหน่วงไฟจะไม่รบกวนการเกิดโครงสร้างแบบเฟสต่อเนือง
ในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 อยา่งไรก็ตาม สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST50  เมือเปรียบเทียบ
โครงสร้างสัณฐานก่อนและหลงัการเติมสารหน่วงไฟ ดงัแสดงในภาพที 4.46 ค) และ ภาพที 4.46 ง) 
ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ แมว้า่การเติมสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสม PBST50 จะยงัคงทาํให ้ PBT 

สามารถผสมและกระจายตวัในเฟสของ PBS ไดดี้ แต่จะไม่ปรากฏลกัษณะการกระจายตวัของ
อนุภาค PBT ทีถูกเฉือนใหมี้ลกัษณะยาวรีและจดัเรียงตวัในทิศทางเดียวกนัดงัทีปรากฏในพอลิเมอร์
ผสม PBST50 ทีไม่เติมสารหน่วงไฟ ชีใหเ้ห็นวา่ การเติมสารหน่วงไฟ จะขดัขวางการยืดตวัและการ
จดัเรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนัของอนุภาค PBT ทีกระจายตวัในเฟสของ PBS ซึงปรากฏการณ์
ดงักล่าวจะส่งผลเสียต่อสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทีเติมสารหน่วงไฟ   

จากภาพที 4.46 จ) แสดงลกัษณะการกระจายตวัของสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10_F25 ทีกาํลงัขยาย 100 เท่า ซึงจะเห็นไดว้า่ แมว้า่สารหน่วงไฟจะสามารถกระจายตวั
ไดอ้ยา่งสมาํเสมอในพอลิเมอร์ผสม แต่เมือพิจารณาถึงความเขา้กนัไดแ้ละการยดึเหนียวระหวา่งเฟส
ของสารหน่วงไฟและพอลิเมอร์ผสม ดงัแสดงในภาพที 4.46 ฉ) ซึงแสดงโครงสร้างสัณฐานของพอ
ลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F25 ทีกาํลงัขยายสูงขึนเป็น 500 เท่า จะเห็นไดว้า่ สารหน่วงไฟและพอลิ
เมอร์ผสมไม่สามารถยดึเกาะกนัไดดี้ สังเกตจากการปรากฏรอยต่อระหวา่งเฟสทีสามารถเห็นได้
อยา่งชดัเจน นอกจากนี การกระจายตวัของสารหน่วงไฟทีมีขนาดอนุภาคค่อนขา้งใหญ่ (ประมาณ 
10 ไมครอน) สามารถทาํหนา้ทีเป็นศูนยร์วมความเคน้ริเริมใหเ้กิดการแตกหกับริเวณรอยต่อระหวา่ง
เฟสดงัจะเห็นไดใ้นภาพที 4.46 ฉ) ซึงลกัษณะดงักล่าวจะส่งผลเสียต่อสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์
ผสมดงัจะไดอ้ธิบายในลาํดบัถดัไป 
 

4.3.4   ผลการศึกษาสมบติัทางความร้อน 

ผลการทดสอบสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 และ PBST50 ที
เติมสารหน่วงไฟโดยใชเ้ทคนิค DSC แสดงดงัตารางที 4.6 จะเห็นไดว้า่ การเติมสารหน่วงไฟในพอ
ลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 จะทาํใหเ้ฟสของ PBS ในพอลิเมอร์ผสมมีอุณหภูมิการตกผลึกใน
ขนัตอนการทาํให้เยน็ตวั (Tc) และความเป็นผลึกทีสูง เช่นเดียวกนักบัเฟสของ PLA ในพอลิเมอร์
ผสมซึงแมว้า่จะไม่ปรากฏพีคทีแสดงการตกผลึกในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวั แต่พบวา่ความเป็น
ผลึกของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟจะเพิมขึน สาํหรับพอลิเมอร์ผสม PBST50 พบ
ผลการทดลองทีคลา้ยกนั กล่าวคือ การเติมสารหน่วงไฟจะทาํใหท้งั PBS และ PBT ในพอลิเมอร์
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ผสมมีอุณหภูมิ Tc และความเป็นผลึกสูงขึน ผลการทดลองดงักล่าวชีใหเ้ห็นวา่ สารหน่วงไฟ
สามารถทาํหนา้ทีเป็นนิวเคลียสริเริมใหพ้อลิเมอร์องคป์ระกอบทงัในพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA และ 
PBS/PBT สามารถเกิดการตกผลึกไดเ้ร็วขึน ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมีอุณหภูมิ Tc และความ
เป็นผลึกมากขึน [40] 

 

ตารางที 4.6 สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 
 

 

4.3.3   ผลการศึกษาสมบติัเชิงกล 

ภาพที 4.47-49 และภาพที 4.50 แสดงสมบติัการดึงยดืและสมบติัการรับแรงกระแทก
ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 และ PBST50 ทีเติมสารหน่วงไฟ ตามลาํดบั สาํหรับพอลิเมอร์
ผสม PBSL50_G10 จะเห็นไดว้า่ การเติมสารหน่วงไฟจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมีความ
ตา้นทานการเปลียนรูปสูงขึน ในขณะทีความแขง็แรงตา้นทานการดึง  ความแขง็แรงตา้นทานการ
กระแทก และความสามารถในการยดืตวัตาํลง โดยเฉพาะอยา่งยงิ การลดลงของความสามารถใน
การยดืตวัก่อนการแตกหกั พบวา่มีค่าลดลงสูงถึง 98% จนทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติม
สารหน่วงไฟมีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัตาํกวา่พอลิเมอร์ผสม PBSL50 ซึงไม่เติม 
GMA และไม่เติมสารหน่วงไฟ อยา่งไรก็ตาม ปริมาณสารหน่วงไฟทีเพิมขึนในช่วง 15-25 %โดย
นาํหนกั จะไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงสมบติัการดึง และสมบติัการรับแรงกระแทกของพอลิเมอร์
ผสมดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

สูตร 
PBS PLA หรือ PBT 

Tc %Xc Tm Tc %Xc Tm 

PBSL50_G10_F0 71.66 34.83 103.17 ND 25.23 142.04 

PBSL50_G10_F15 72.74 51.11 101.69 ND 37.70 136.90 

PBSL50_G10_F20 73.65 48.25 102.03 ND 37.37 137.15 

PBSL50_G10_F25 72.13 52.46 102.71 ND 38.22 137.25 

PBST50 _F0 76.82 0.00 104.25 194.24 26.41 218.57 

PBST50 _F15 80.47 3.56 106.99 194.65 38.75 219.82 

PBST50 _F20 80.39 3.28 106.39 195.08 36.58 219.54 

PBST50 _F25 78.21 2.83 106.43 195.46 39.77 219.23 
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ภาพที 4.47 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

 
ภาพที 4.48 ความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 
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ภาพที 4.49 เปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

การเพมิขึนของความตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติม
สารหน่วงไฟ เกิดจากสารหน่วงไฟซึงมีสถานะเป็นของแขง็จะไปเพิมความแขง็เกร็ง (stiffness) 

ใหก้บัวสัดุ ทาํใหค้วามตา้นทานการเปลียนรูปของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวเพิมขึน ส่วนการลดลง
ของความแขง็แรงตา้นทานการดึงในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ภายหลงัการเติมสารหน่วงไฟ 
เกิดจากการกระจายตวัในระดบัอนุภาคขนาดใหญ่ของสารหน่วงไฟ ดงัแสดงในภาพที 4.46  ทาํให้
เกิดศูนยร์วมความเคน้ ริเริมใหพ้อลิเมอร์ผสมเกิดการแตกหกับริเวณรอยต่อระหวา่งเฟสไดดี้ขึน 
สาํหรับการลดลงอยา่งรุนแรงของความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ ชีใหเ้ห็นวา่ แมว้า่อนุภาคของสารหน่วงไฟจะไม่ส่งผลต่อการเกิด
เฟสแบบต่อเนือง ซึงสนบัสนุนความสามารถในการยดืตวัในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F15-25  

แต่จะขดัขวางการทาํปฏิกิริยาของ GMA ในเฟสของ PBS และ PLA  ซึงเป็นกุญแจสาํคญัทีทาํใหพ้อ
ลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 มีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัสูง กล่าวคือ ในการเตรียม
พอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ ทาํโดยเตรียม master batch ของ PLA และสาร
หน่วงไฟก่อน จากนนันาํมาหลอมเหลวผสมร่วมกบั PBS และ GMA อีกครัง ดว้ยเครืองอดัรีดที
อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียส ซึงในขนัตอนนี GMA มีโอกาสเขา้ทาํปฏิกิริยากบัสารหน่วง
ไฟไดท้งัการเกิดพนัธะไฮโดรเจน การเกิดปฏิกิริยา esterification หรือแมก้ระทงัการเกิดปฏิกิริยา
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ระหวา่งหมู่อิพอ็กซีของ GMA กบัหมู่ไฮดรอกซิลของสารหน่วงไฟ  ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ
เกิดปฏิกิริยาของ GMA ในเฟสของ PBS และ PLA ลดลง นอกจากนี การมีอนุภาคขนาดใหญ่ของ
สารหน่วงไฟทีกระจายตวัในพอลิเมอร์ผสม โดยมีแรงยดึเหนียวกบัเฟสของพอลิเมอร์ทีไม่ดี 
สามารถสนบัสนุนกลไกการแตกหกัใหเ้กิดไดดี้ขึน ดว้ยสาเหตุหลายๆ ประการดงักล่าว ทาํใหพ้อลิ
เมอร์ผสม PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟมีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัลดลง
อยา่งชดัเจน จนมีค่าตาํกวา่ในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G0 ซึงไม่เติม GMA และไม่เติมสารหน่วง
ไฟ เหตุการณ์ดงักล่าว นอกจากจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิ
เมอร์ผสม PBSL50_G10 แลว้ ยงัส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าว มีความแขง็แรงตา้นทานการ
กระแทกลดลง ภายหลงัการเติมสารหน่วงไฟ ดงัแสดงในภาพที 4.50 ซึงสามารถอธิบายไดด้ว้ย
เหตุผลในทาํนองเดียวกนั  

 

 
ภาพที 4.50 ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

  
คลา้ยกนักบัผลการทดลองทีพบในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 การเติมสารหน่วงไฟ

จะทาํใหพ้อลิเมอร์ PBST50 มีความตา้นทานการเปลียนรูปสูงขึน ในขณะทีความแข็งแรงตา้นทาน
การดึงยดื ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก และความสามารถในการยดืตวัตาํลง โดยทีปริมาณ
สารหน่วงไฟทีเพิมขึนในช่วง 15-25 %โดยนาํหนกั จะไม่ส่งผลต่อสมบติัการดึงยดืและสมบติัการ
รับแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั ซึงเหตุการณ์ดงักล่าวสามารถอธิบายได้
ดว้ยเหตุผลในทาํนองเดียวกนักบัทีพบในพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

5.1.1 ผลของการปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสม
ร่วมกบั PLA 

 

แมว้า่ PBS จะเป็นพอลิเมอร์ทีไดเ้ปรียบพอลิเมอร์ทวัไปในดา้นการเป็นพอลิเมอร์ยอ่ย
สลายไดท้างชีวภาพ ซึงสามารถเตรียมไดจ้ากวตัถุดิบทีสามารถทดแทนใหม่ได ้ แต่ยงัมีขอ้จาํกดั
ทางดา้นการมีสมบติัเชิงกลทีไม่เพียงพอต่อการนาํไปใชง้านบางประการ เช่น การทาํกรอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึงในงานวจิยันี ไม่เพียง PBS บริสุทธิทีใชจ้ะเป็นพอลิเมอร์ทีมีความอ่อนนิม (ความ
ตา้นทานการเปลียนรูป 260 MPa ความแขง็แรงตา้นทานการดึง 25.8 MPa) ยงัมีความสามารถใน
การยดืหยุน่ตาํ (< 30%) อยา่งไรก็ตาม สามารถปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS ไดโ้ดยการเตรียม
เป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PLA และใช ้GMA เป็นตวัช่วยปรับปรุงสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม
ดงักล่าวได ้ แมว้า่จะยงัไม่ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติัเชิงกลเทียบเท่ากบัวสัดุทีใชท้าํกรอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั เช่น HIPS ABS เนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นสมบติัเชิงกลของ PBS 

และความวอ่งไวในการทาํปฏิกิริยาของ GMA ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั อยา่งไรก็ตาม 
จากการวจิยัพบผลการทดลองทีน่าสนใจ คือ สามารถปรับปรุงให้ PBS ใหมี้ความตา้นทานการ
เปลียนรูปเพิมขึน 65% ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกเพิมขึน 11% ในขณะทีสามารถยดืตวัได้
สูงขึนถึง 2570% โดยการผสม PBS/PLA ดว้ยสัดส่วนการผสมเป็น 50/50 และเติม GMA 10 %โดย
นาํหนกั (PBSL50_G10) กล่าวไดว้า่ สามารถเปลียน PBS ซึงมีความแขง็แรงและความยดืหยุน่ตาํ 
ใหเ้ป็นพอลิเมอร์ทีมีความแข็งแรงและความยดืหยุน่สูงใกลเ้คียงกบั LDPE  

ในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA แมจ้ะพบวา่ PBS และ PLA ไม่สามารถผสมเขา้
กนัไดดี้ อยา่งไรก็ตาม สามารถสังเกตเห็นลกัษณะการเปียกผวิของ PBS บนอนุภาคของ PLA แสดง
ถึงการมีแรงกระทาํอยา่งเบาบางระหวา่งพอลิเมอร์ทงัสองชนิด ทงันี ลกัษณะโครงสร้างสัณฐาน 
และความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีไม่เติม GMA ซึงส่งผลสาํคญัต่อสมบติัเชิงกล  
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จะถูกควบคุมโดยสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสม กล่าวคือ เมือสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์
ผสมมีค่าตาํ (20 - 30 %โดยนาํหนกั) ผลต่างของความหนืดระหวา่ง PBS และ PLA ในระหวา่งการ
หลอมเหลวผสมจะทาํใหเ้กิดโครงสร้างแบบเฟสกระจายตวั การเปลียนแปลงสมบติัเชิงกลของพอลิ
เมอร์ผสมจะเป็นไปตามกฎการผสม แต่เมือสัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมมีค่าสูง (40 – 50 %

โดยนาํหนกั) ความหนืดของระบบทีเพิมขึนจะทาํใหเ้กิดการลดขนาด และการยดืตวัของอนุภาค 
PLA ซึงเป็นเฟสกระจายตวัไดม้ากขึน จนกระทงัสามารถเกิดโครงสร้างแบบเฟสต่อเนืองได ้ เมือ
สัดส่วนของ PLA ในพอลิเมอร์ผสมสูงถึง 50 %โดยนาํหนกั ลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะส่งผลให้
พอลิเมอร์ผสม PBSL40 และ PBSL50 มีสมบติัเชิงกลทีดีขึน เบียงเบนไปจากกฎการผสม ยงั
สนบัสนุนใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50 มีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกั และความ
แขง็แรงตา้นทานการกระแทกเพิมขึน และมีค่ามากกวา่ทีทาํนายไดจ้ากกฏการผสมอีกดว้ย 

การเติม GMA ในพอลิเมอร์ผสมสามารถทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาไดห้ลากหลาย คือ 1) การ
เกิดปฏิกิริยาระหวา่งหมู่อิพอ็กซีของ GMA กบัหมู่ไฮดรอกซิล หรือหมู่คาร์บอกซิล ซึงเป็นหมู่ปลาย
สายโซ่โมเลกุลของทงั PBS และ PLA  ซึงสามารถนาํไปสู่ปฏิกิริยาที 2) การเกิดปฏิกิริยาเชือมโยง
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ เนืองเขา้ทาํปฏิกิริยาระหวา่ง GMA ทียดึเกาะกบัสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเมอร์สองโมเลกุล โดยการเปิดพนัธะคู่ 3) การแทรกตวัอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุล
ของ GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยา ทงันี ปฏิกิริยาดงักล่าวจะดาํเนินไปทิศทางใด นอกจากจะขึนอยูก่บั
สภาวะในการหลอมเหลวผสมซึงถูกควบคุมตลอดการดาํเนินงานวิจยันีแลว้ ยงัขึนอยูก่บัสัดส่วน
การผสมระหวา่ง PBS และ PLA ในพอลิเมอร์ผสม และปริมาณ GMA ทีใช ้กล่าวคือ ปฏิกิริยาการ
เชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลมีแนวโนม้ทีจะเกิดไดดี้ในเฟสของ PBS แต่การแทรกตวัของ 
GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาอยูร่ะหวา่งสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ มีแนวโนม้ทีจะเกิดไดดี้ในเฟส
ของ PLA ในขณะทีการเพมิขึนของปริมาณ GMA จะส่งเสริมใหป้ฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสาย
โซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์เกิดไดดี้ขึน อยา่งไรก็ตาม การมี GMA ทีไม่เขา้ทาํปฏิกิริยาแทรกตวัอยู่
ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ซึงสามารถทาํหนา้ทีเป็น plasticizer ใหก้บัระบบถือไดว้า่เป็น
สาเหตุหลกัทีส่งผลสาํคญัต่อสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ผลของปฏิกิริยาทีคาดวา่จะเกิดได้
ทงัหมดดงัไดก้ล่าวมาแลว้นนั ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมทีเติม GMA สามารถผสมเขา้กนัไดดี้และมีความ
อ่อนนิมมากขึน ส่งผลใหค้วามตา้นทานการเปลียนรูป และความแขง็แรงตา้นทานการดึงตาํลง 
ในขณะทีความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกั และความแขง็แรงตา้นทานการกระแทกมี
แนวโนม้เพิมขึน ซึงเหตุการณ์ดงักล่าวจะสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน เมือปริมาณ GMA ใน
พอลิเมอร์ผสมมากขึน อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะโครงสร้างสัณฐาน ยงัเป็นปัจจยัร่วมทีสาํคญัสาํคญั ซึง
ส่งผลต่อการเปลียนแปลงความเขา้กนัได ้ และสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม ภายหลงัการเติม
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เนืองจากการเติม GMA ซึงเป็นสาเหตุใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 มีสมบติัโดดเด่นและ
เหมาะสม สาํหรับการนาํไปศึกษาและปรับปรุงสมบติัเชิงกลในลาํดบัต่อไป 
   

5.1.2 ผลของการปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสม
ร่วมกบั PBT 

การปรับปรุงสมบติัเชิงกลของ PBS โดยการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT พบวา่ 
แมว้า่ PBS และ PBT จะไม่สามารถผสมเขา้กนัไดดี้ทาํใหเ้กิดการแยกเฟสกนั แต่จากภาพถ่าย SEM 

พบการมีรอยต่อระหวา่งเฟสระหวา่ง PBS และ PBT ทีแนบสนิทมาก แสดงถึงการมีแรงกระทาํ
ระหวา่งพอลิเมอร์ทงัสองชนิดดงักล่าว นอกจากนียงัพบวา่ สัดส่วนของ PBT ในพอลิเมอร์ผสม
ส่งผลสาํคญัต่อลกัษณะโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT เช่นเดียวกบัทีพบในพอลิ
เมอร์ผสม PBS/PLA ซึงแมว้า่พอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทุกสัดส่วนการผสมทีศึกษา จะไม่สามารถ
เกิดโครงสร้างแบบเฟสต่อเนืองเช่นเดียวกบัพอลิเมอร์ผสม PBSL50 ได ้ เนืองจากการมีความหนืด
ในขณะหลอมเหลวผสมทีแตกต่างกนัมากระหวา่ง PBS และ PBT อยา่งไรก็ตาม เมือสัดส่วนของ 
PBT ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนเป็น 40 %โดยนาํหนกั จะเริมปรากฏการกระจายตวัของอนุภาค PBT 

ในเฟสของ PBS ทีมีลกัษณะยาวรีและเรียงตวัในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยงิ เมือสัดส่วนของ 
PBT ในพอลิเมอร์ผสมเพิมขึนเป็น 50 %โดยนาํหนกั กระจายตวัของอนุภาค PBT ในลกัษณะ
ดงักล่าวจะเกิดไดดี้และมีความสมาํเสมอมากขึน ส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสม PBST50 มีสมบติัโดดเด่น
และเหมาะสม สาํหรับการนาํไปศึกษาและปรับปรุงสมบติัเชิงกลในลาํดบัต่อไป อยา่งไรก็ตาม การ
สลายตวัทางความร้อนของ PBS ทีเกิดขึนระหวา่งกระบวนการหลอมเหลวผสม PBS และ PBT ที
อุณหภูมิสูงถึง 245 องศาเซลเซียส ส่งผลใหพ้อลิเมอร์ผสมทีไดมี้สมบติัเชิงกลเบียงเบนไปจากค่าที
ทาํนายไดต้ามกฎการผสมอยา่งเห็นไดช้ดั  
 

5.1.3 ผลของการปรับปรุงการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA 

และ PBS/PBT 
การใชส้ารหน่วงไฟแบบ Intumescent ซึงประกอบดว้ย APP:MA:Si ในสัดส่วน 15:3:2

แมว้า่จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมมีเสถียรภาพทางความร้อนลดลง เนืองจากการสลายตวัทางความร้อน
ในขนัแรกของ MA และ APP ซึงเกิดทีอุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิ Tmax ของพอลิเมอร์ผสม จะสามารถ
เร่งใหพ้อลิเมอร์ผสมเกิดการสลายตวัทางความร้อนไดเ้ร็วขึน แต่จะทาํใหเ้กิดเถา้ซึงสามารถปกคลุม
พืนผวิทีกาํลงัเผาไหมแ้ละเพิมความหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวไดม้ากขึน ส่งผลดีต่อการยบัยงั
กลไกการเผาไหมอ้ยา่งต่อเนือง และการปรับปรุงการหยดของพอลิเมอร์ผสมในระหวา่งการเผาไหม ้
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สาํหรับ PBS บริสุทธิทีใชใ้นงานวจิยันี มีเสถียรภาพทางความร้อน การหน่วง และการ
ลามไฟทีค่อนขา้งดี โดยมีค่า LOI เป็น 20% และผา่นขนั V-2 ตามมาตรฐาน UL-94 แต่การปรับปรุง
สมบติัเชิงกลโดยการเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมร่วมกบั PLA ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีสามารถ ติดไฟ ลาม
ไฟ และเกิดการหยดในขณะการเผาไหมไ้ดดี้ ทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 สามารถเกิดการ
ติดไฟ ลามไฟ และเกิดการหยดในขณะเผาไหมไ้ดดี้ โดยมีค่า LOI เป็น 16% และไม่ผา่นมาตรฐาน 
UL-94 อยา่งไรก็ตามเมือผสมสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ปริมาณ 15 %โดยนาํหนกัในพอลิ
เมอร์ผสม PBSL50_G10 จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าวมีค่า LOI เพิมขึนเป็น 23% และผา่นขนั V-

0 มาตรฐาน UL-94 และเมือปริมาณสารหน่วงไฟเพิมขึนเป็น 25 %โดยนาํหนกั จะสามารถปรับปรุง
ค่า LOI ของพอลิเมอร์ผสมใหมี้ค่าเพิมขึนเป็น 27% ในขณะทีลกัษณะการติดไฟยงัคงผา่นขนั V-0 

มาตรฐาน UL-94  
สาํหรับพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง PBS และ PBT ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีติดไฟไดง่้ายแต่

สามารถดบัไฟไดเ้องในเวลาสัน และเกิดการหยดในขณะเผาไหม ้โดยมีค่า LOI เป็น 17% และผา่น
ขนั V-2 ตามมาตรฐาน UL-94 พบวา่ จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม PBST50 ทีไดมี้ค่า LOI เพิมขึนเป็น 
18% แต่ไม่ผา่นมาตรฐาน UL-94 อยา่งไรก็ตามเมือผสมสารหน่วงไฟเช่นเดียวกบัทีใชใ้นพอลิเมอร์
ผสม PBSL50_G10 ปริมาณ 20 %โดยนาํหนกัในพอลิเมอร์ผสม PBST50 จะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสม
ดงักล่าวมีค่า LOI เพิมขึนเป็น 28% และผา่นขนั V-0 มาตรฐาน UL-94 และเมือปริมาณสารหน่วง
ไฟเพิมขึนเป็น 25 %โดยนาํหนกั จะสามารถปรับปรุงค่า LOI ของพอลิเมอร์ผสมใหมี้ค่าเพิมขึนเป็น 
37% ในขณะทีลกัษณะการติดไฟยงัคงผา่นขนั V-0 มาตรฐาน UL-94 

การเติมสารหน่วงไฟจะไม่ส่งผลต่อการเกิดโครงสร้างแบบเฟสต่อเนืองในพอลิเมอร์
ผสม PBSL50_G10 แต่จะมีผลต่อลกัษณะการกระจายตวัของ PBT ในพอลิเมอร์ผสม PBST50 
อยา่งไรก็ตาม การกระจายตวัของสารหน่วงไฟในระดบัอนุภาคขนาดใหญ่ การมีแรงยดึเหนียวทีไม่
ดีระหวา่งสารหน่วงไฟและพอลิเมอร์ผสม ตลอดจนการขดัขวางการเกิดปฏิกิริยาของ GMA ในพอลิ
เมอร์ผสม PBSL50_G10 จะส่งผลเสียต่อสมบติัเชิงกลของทงัพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 และ 
PBST50 โดยจะทาํใหพ้อลิเมอร์ผสมดงักล่าว มีความตา้นทานการเปลียนรูปเพิมขึน แต่ความ
แขง็แรงตา้นทานการดึง ความแขง็แรงตา้นทานการกระแทก และความสามารถในการยดืตวัก่อน
การแตกหกัตาํลง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ความสามารถในการยดืตวัก่อนการแตกหกัของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ซึงพบวา่จะมีค่าลดลงจาก 354% เหลือประมาณ 8% ภายหลงัการเติมสารหน่วงไฟ 
เนืองจาก สารหน่วงไฟทีเติมลงไปจะขดัขวางการเกิดปฏิกิริยาแบบต่างๆ ทีสนบัสนุนใหพ้อลิเมอร์
ผสม PBSL50_G10 สามารถยดืหยุน่ไดดี้ ทงันี ปริมาณสารหน่วงไฟในพอลิเมอร์ผสมทีมากขึน
ในช่วง 15 – 25 %โดยนาํหนกั จะไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม 
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PBSL50_G10 และ PBST50 อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันนั การเติมสารหน่วงไฟปริมาณ 25 %โดยนาํหนกั 
จึงเป็นสัดส่วนทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับในการปรับปรุงการลามไฟ และการหยดของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 และ PBST50 เมือพิจารณาทงัในดา้นสมบติัเชิงกล การลามไฟ และการหยดใน
ระหวา่งการเผาไหม ้

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 การทาํงานทีตอ้งสัมผสักบั GMA ควรสมเครืองมือป้องกนั ไดแ้ก่ ถุงมือ แวน่ตา
และหนา้กากกนัสารเคมี เพือป้องกนัการสัมผสั และการสูดดม เนืองจาก GMA เป็นสารทีสามารถ
ระเหยไดง่้ายทีอุณหภูมิห้อง (จุดเดือด 97 องศาเซลเซียส) และมีฤทธิก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อ
เนือเยอื จึงไม่ทาํงานทีตอ้งเกียวขอ้งกบัสารดงักล่าวต่อเนืองกนัเป็นเวลามากกวา่ 72 ชวัโมง 
นอกจากนี การทาํงานทีเกียวขอ้งกบัสารเคมีทุกชนิด ควรศึกษาขอ้ควรปฏิบติัจาก MSDS และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

5.2.2   สภาวะในการเกิดปฏิกิริยาของ GMA ในพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทีใชใ้น
งานวจิยันี เป็นสภาวะทีจาํกดัสาํหรับเครืองมือทีใชใ้นงานวจิยันีเท่านนั สาํหรับการทาํให้
เกิดปฏิกิริยาดว้ยเครืองมือทีแตกต่างออกไป ควรปรับปรุงตวัแปรต่างๆใหเ้หมาะสม โดยการยดึถือ
อุณหภูมิ และเวลาในการหลอมเหลวผสมเป็นสาํคญั  

5.2.3 เพือให ้ GMA สามารถทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาการเชือมโยงระหวา่งสายโซ่โมเลกุลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน ควรใชต้วัเร่งปฏิกิริยาหรือสารริเริมให้เกิดปฏิกิริยาร่วมดว้ย 

5.2.4 สาํหรับการเตรียมพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ควรหลีกเลียงการเตรียมโดยวธีิการ
หลอมเหลวผสม เนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นอุณหภูมิการหลอมเหลวทีแตกต่างกนัมาก ทาํให ้PBS มี
ความเสียงต่อการสลายตวัทางความร้อน ซึงอาจเตรียมโดยวธีิ solution blend แต่อยา่งไรก็ตาม จะไม่
เหมาะสมกบัการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติของพอลเิมอร์ผสมต่างๆ 
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ก-2 ผลการวเิคราะห์การเกดิปฏิกริิยาในระบบพอลเิมอร์ผสม PBS/PLA/GMA โดยเทคนิค FTIR 

 

 

ภาพผนวก ก.5 FTIR spectrum ของพอลิเมอร์ผสม PBSL25 
 

 

ภาพผนวก ก.6 FTIR spectrum ของพอลิเมอร์ผสม PBSL25_G10 
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ภาพผนวก ก.7 FTIR spectrum ของ GMA 

 

ก-3 ผลการวเิคราะห์การเกดิปฏิกริิยาในระบบพอลเิมอร์ผสม PBS/PLA/GMA โดยการติดตามการ
เปลยีนแปลงของค่า torque ทใีช้ในการหลอมเหลวผสม 

ตารางผนวก ก.1 ค่า torque ทีใชใ้นการหลอมเหลวผสมพอลิเมอร์ผสมตวัอยา่งทีเวลา 15 นาที 

พอลิเมอร์ผสม Mixing torque (Nm) 

0% GMA 5% GMA 10% GMA 

PBS 0.8 0.6 0.5 

PBSL20 1.2 1.0 0.7 

PBSL30 1.4 0.9 0.7 

PBSL40 2.4 1.7 1.2 

PBSL50 3.3 2.1 1.7 

PLA 15.4 13.6 10.7 
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ภาพผนวก ก.8 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของพอลิเมอร์ผสม PBSL20 

 

 
 

ภาพผนวก ก.9 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของพอลิเมอร์ผสม PBSL30 
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ภาพผนวก ก.10 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของพอลิเมอร์ผสม PBSL40 

 

 
 

ภาพผนวก ก.11 ผลของการเติม GMA ทีมีต่อค่า mixing torque ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50 
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ก-4 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของพอลเิมอร์ผสม PBS/PLA/GMA โดยใช้เทคนิค DSC 

 

ภาพผนวก ก.12 DSC thermogram ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL30 ทีเติม GMA 

 

ภาพผนวก ก.13 DSC thermogram ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL40 ทีเติม GMA 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 
 

 

ภาพผนวก ก.14 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBSL20 ทีเติม 
GMA 

 

ภาพผนวก ก.15 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBSL30 ทีเติม 
GMA 
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ภาพผนวก ก.16 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBSL40 ทีเติม 
GMA 

 

ภาพผนวก ก.17 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBSL50 ทีเติม 
GMA 
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ก-5 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของพอลเิมอร์ผสม PBSL50_G10 และ PBST50 ทเีติมสาร
หน่วงไฟ โดยใช้เทคนิค DSC 

 

 
 

ภาพผนวก ก.18 DSC thermogram ในขนัตอนการการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

ภาพผนวก ก.19 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 ที
เติมสารหน่วงไฟ 
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ภาพผนวก ก.20 DSC thermogram ในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 ทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

 

ภาพผนวก ก.21 DSC thermogram ในขนัตอนการทาํให้เยน็ตวัของพอลิเมอร์ผสม PBST50 ทีเติม 
สารหน่วงไฟ 
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ก-6 ผลการวเิคราะห์การเปลียนแปลงความหนืดของเฟส PBS ในพอลเิมอร์ผสม PBS/PBT โดยใช้ 
Ubbelohde viscometer 

 

ตารางผนวก ก.2 ขอ้มูลทีไดจ้ากการวดัเวลาในการไหลของพอลิเมอร์ผสม โดยใช ้Ubbelohde 

viscometer 

PBS C (g/cm3) ts Relative viscosity Specific viscosity 

C1 0.004996 188.53 ± 0.1342 1.4987 ± 0.0011 0.4987 ± 0.0011 

C2 0.004163 179.05 ± 0.3412 1.4233 ± 0.0027 0.4233 ± 0.0027 

C3 0.003569 172.76 ± 0.0899 1.3733 ± 0.0007 0.3733 ± 0.0007 

C4 0.003123 166.90 ± 0.2192 1.3267 ± 0.0017 0.3267 ± 0.0017 

C5 0.002776 161.21 ± 0.3505 1.2815 ± 0.0028 0.2815 ± 0.0028 

PBST50 C (g/cm3) ts Relative viscosity Specific viscosity 

C1 0.004395 170.55 ± 1.8153 1.3557 ± 0.0144 0.3557 ± 0.0144 

C2 0.003663 160.33 ± 2.1027 1.2745 ± 0.0167 0.2934 ± 0.0080 

C3 0.003139 157.76 ± 1.2435 1.2541 ± 0.0099 0.2541 ± 0.0040 

C4 0.002747 155.36 ± 0.4549 1.2350 ± 0.0036 0.2350 ± 0.0020 

C5 0.002442 151.95 ± 0.9694 1.2078 ± 0.0077 0.2079 ± 0.0040 

PBST20 C (g/cm3) ts Relative viscosity Specific viscosity 

C1 0.004852 160.33 ± 0.5960 1.2745 ± 0.0047 0.2745 ± 0.0047 

C2 0.004043 154.64 ± 1.0015 1.2286 ± 0.0080 0.2293 ± 0.0080 

C3 0.003466 149.36 ± 0.5045 1.1873 ± 0.0040 0.1873 ± 0.0040 

C4 0.003033 146.41 ± 0.2455 1.1638 ± 0.0020 0.1639 ± 0.0020 

C5 0.002696 144.58 ± 0.4950 1.1493 ± 0.0039 0.1493 ± 0.0039 
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ภาพผนวก ก.22 Intrinsic viscosity ของ PBS บริสุทธิ พอลิเมอร์ผสม PBST50 และ PBST20 

ก-7 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลเิมอร์ผสม PBS/PLA/GMA 

ตารางผนวก ก.3 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 5 

มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBS 260 ± 6.45 25.8 ± 2.485 15.22485 ± 2.674 

PLA 1260 ± 38.5 57.9 ± 0.974 8.70922 ± 0.310 

PBSL20 371 ± 11.2 24.4 ± 1.520 10.13223 ± 1.316 

PBSL30 418 ± 6.05 25.3 ± 1.154 9.77864 ± 0.829 

PBSL40 541 ± 20.2 30.2 ± 0.456 10.63517 ± 0.233 

PBSL50 661 ± 9.84 32.7 ± 0.223 14.94204 ± 1.129 

PBSL20_G5 439 ± 2.69 21.6 ± 1.688 7.06000 ± 1.031 

PBSL30_G5 396 ± 6.74 22.2 ± 1.045 8.35606 ± 8.356 

PBSL40_G5 463 ± 9.07 26.2 ± 0.354 15.10337 ± 15.103 

PBSL50_G5 619 ± 7.95 28.7 ± 0.721 28.71706 ± 28.717 

y = -1399.6x + 107.63 
y = -4284.8x + 102.86 

y = -2611.6x + 91.086 
y = -4504.9x + 87.917 

y = 1042.1x + 51.569 

y = -340.24x + 51.671 
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ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBSL20_G10 287 ± 11.5 21.2 ± 2.202 14.59804 ± 3.726 

PBSL30_G10 311 ± 7.91 22.2 ± 0.408 17.32851 ± 1.471 

PBSL40_G10 409 ± 22 22.0 ± 0.864 18.83994 ± 5.318 

PBSL50_G10 428 ± 27.2 22.4 ± 0.756 406.6292 ± 37. 369 
 

ตารางผนวก ก.4 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 500 

มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBS 280 ± 3.15 29.2 ± 1.104 17.99488 ± 2.552 

PLA 1280 ± 23.00 72.3 ± 0.683 10.53199 ± 0.841 

PBSL20 388 ± 5.60 29.6 ± 0.671 13.06559 ± 0.838 

PBSL30 432 ± 5.58 30.8 ± 0.351 12.78518 ± 0.552 

PBSL40 574 ± 7.46 35.2 ± 0.314 12.38527 ± 0.475 

PBSL50 695 ± 15.00 39.0 ± 0.662 16.54820 ± 1.513 

PBSL20_G5 439 ± 2.16 25.3 ± 1.012 7.26089 ± 0.539 

PBSL30_G5 417 ± 10.50 28.4 ± 0.603 12.09026 ± 0.790 

PBSL40_G5 535 ± 5.88 32.3 ± 0.412 14.35864 ± 0.776 

PBSL50_G5 667 ± 23.9 36.9 ± 0.624 15.95206 ± 1.331 

PBSL20_G10 337 ± 5.68 27.9 ± 0.827 16.48796 ± 2.306 

PBSL30_G10 402 ± 6.52 28.2 ± 1.165 13.15839 ± 2.216 

PBSL40_G10 516 ± 25.8 31.6 ± 0.765 15.04058 ± 2.833 

PBSL50_G10 601 ± 5.13 29.9 ± 0.672 40.90129 ± 6.489 
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ตารางผนวก ก.5 สมบติัการรับแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PLA  

ตวัอยา่ง 
Impact strength 

(kJ/m2) 
ตวัอยา่ง 

Impact strength 

(kJ/m2) 

PBS 4.5413 ± 0.6995 PBSL30_G5 3.5234 ± 0.4976 

PLA 5.0084 ± 1.0332 PBSL40_G5 3.5556 ± 0.4043 

PBSL20 4.0687 ± 0.6933 PBSL50_G5 4.9313 ±0.4407 

PBSL30 3.6878 ± 0.5417 PBSL20_G10 3.8536 ± 0.3745 

PBSL40 4.0526 ± 0.3723 PBSL30_G10 4.1524 ± 0.2548 

PBSL50 4.6529 ± 0.3497 PBSL40_G10 4.3030 ± 0.5114 

PBSL20_G5 3.3913 ± 0.1733 PBSL50_G10 5.0432 ± 0.4864 

 

ก-8 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลเิมอร์ผสม PBS/PBT 

ตารางผนวก ก.6 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 5 

มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBS 260 ± 6.45 25.8 ± 2.485 15.22485 ± 2.674 

PBT 814 ± 25.7 50.4 ± 2.004 652.11400 ± 27.962 

PBST20 372 ± 2.13 15.4 ± 0.446 5.00718 ± 0.144 

PBSL30 424 ± 4.40 16.0 ± 0.867 4.65872 ± 0.449 

PBST40 495 ± 8.50 15.2 ± 1.103 3.66451 ± 0.339 

PBST50 513 ± 15.50 33.0 ± 0.697 13.71639 ± 0.697 
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ตารางผนวก ก.7 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 500

มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBS 280 ± 3.15 29.2 ± 1.104 17.99488 ± 2.552 

PBT 846 ± 79.20 53.6 ± 1.163 94.35369 ± 11.759 

PBST20 401 ± 4.50 20.7 ± 0.714 7.44385 ± 0.334 

PBSL30 453 ± 7.85 20.7 ± 0.881 6.85529 ± 0.479 

PBST40 538 ± 10.10 18.1 ± 1.442 4.87620 ± 0.493 

PBST50 549 ± 17.10 37.8 ± 0.476 13.94523 ± 1.216 

 

ตารางผนวก ก.8 สมบติัการรับแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสม PBS/PBT 

ตวัอยา่ง 
Impact strength 

(kJ/m2) 
ตวัอยา่ง 

Impact strength 

(kJ/m2) 

PBS 4.5413 ± 0.6995 PBST30 2.1560 ± 0.8395 

PBT 5.3801 ± 0.4148 PBST40 2.9263 ± 0.4523 

PBST20 2.3901 ± 0.1703 PBST50 3.3126 ± 0.2903 

 

ก-9 ผลทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลเิมอร์ผสม PBSL50_G10 และ PBST50 ทเีติมสารหน่วงไฟ 

ตารางผนวก ก.9 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 5 

มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBSL50_G10_F0 107 ± 12.8 19.7 ± 1.243 353.6283 ± 17.962 

PBSL50_G10_F15 303 ± 15.5 12.1 ± 0.399 652.11400 ± 0.315 

PBSL50_G10_F20 318 ± 10.8 12.5 ± 0.369 5.00718 ± 0.329 
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ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBSL50_G10_F25 321 ± 7.7 12.6 ± 0.401 4.65872 ± 0.443 

PBST50 _F0 560 ± 37.565 24.4 ± 0.915 5.54731 ± 0.530 

PBST50 _F15 645 ± 107.266 16.5 ± 0.926 2.78526 ± 0.313 

PBST50 _F20 762 ± 27.135 16.6 ± 0.652 2.43553 ± 0.140 

PBST50 _F25 721 ± 76.469 18.1 ± 0.969 2.70152 ± 0.168 
 

ตารางผนวก ก.10 สมบติัการดึงยดืของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ  ทดสอบดว้ยอตัราการดึง 
500มิลลิเมตร/นาที 

ตวัอยา่ง 
Young’s modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 
%Elongation at break 

PBSL50_G10_F0 288 ± 18.10 19.0 ± 0.437 125.2580 ± 10.552 

PBSL50_G10_F15 391 ± 9.03 17.1 ± 0.489 8.6507 ± 0.353 

PBSL50_G10_F20 394 ± 4.57 16.9 ± 0.367 9.2339 ± 0.513 

PBSL50_G10_F25 418 ± 4.21 17.2 ± 0.282 9.1884 ± 0.330 

PBST50 _F0 416 ± 7.787 33.8 ± 2.557 8.8970 ± 1.896 

PBST50 _F15 545 ± 12.624 22.0 ± 1.984 3.3822 ± 0.257 

PBST50 _F20 574 ± 2.982 17.6 ± 0.741 2.8023 ± 0.004 

PBST50 _F25 640 ± 37.906 19.6 ± 1.593 2.8061 ± 0.004 

 

ตารางผนวก ก.11 สมบติัการรับแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

ตวัอยา่ง 
Impact strength 

(kJ/m2) 
ตวัอยา่ง 

Impact strength 

(kJ/m2) 

PBSL50_G10_F0 6.7094 ± 0.5516 PBST50 _F0 3.4719 ± 0.4546 

PBSL50_G10_F15  0.9451 ± 0.1840 PBST50 _F15 1.9382 ± 0.2257 

PBSL50_G10_F20 1.1273 ± 0.2457 PBST50 _F20 1.7451 ± 0.0942 

PBSL50_G10_F25 1.0047 ± 0.1615 PBST50 _F25 1.7804 ± 0.1631 
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ก-10 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของพอลเิมอร์ผสม PBSL50_G10 และ PBST50 ที
เติมสารหน่วงไฟ โดยใช้เทคนิค TGA 

 

ภาพผนวก ก.23 กราฟ TGA และ DTG ของ PBS บริสุทธิ 

 

ภาพผนวก ก.24 กราฟ TGA และ DTG ของ PLA บริสุทธิ 
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ภาพผนวก ก.25 กราฟ TGA และ DTG ของ PBT บริสุทธิ 

 

 

ภาพผนวก ก.26 กราฟ TGA และ DTG ของแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต (APP) 
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ภาพผนวก ก.27 กราฟ TGA และ DTG ของเมลามีน (MA) 

 

 

ภาพผนวก ก.28 กราฟ TGA และ DTG ของซิลิกา (Si) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140 
 

 

ภาพที ก.29 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F15 

 

 

ภาพที ก.30 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10_F20 
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ภาพที ก.31 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBST50_F15 

 

 

 
 

ภาพที ก.32 กราฟ TGA และ DTG ของพอลิเมอร์ผสม PBST50_F20 
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ก-11 ผลการทดสอบการทดสอบการหน่วงไฟและการลามไฟของพอลเิมอร์ผสม PBSL50_G10 

และ PBST50 ทเีติมสารหน่วงไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 

ตารางผนวก ก.12 เงือนไขการจดัระดบัความรุนแรงในการติดไฟตามมาตรฐาน ASTM-D 3801 

เงือนไข V-0 V-1 V-2 
เวลาในการติดไฟ t1 หรือ t2 ของแต่ละชินงาน  10 s  30 s  30s 

เวลาในการติดไฟรวมของตวัชินงานทงัหมดในกลุ่ม
ตวัอยา่ง (t1 + t2 ของชินงาน 5 ชิน) 

 50 s  250 s  250 s 

เวลาในการติดไฟรวมกบัเวลาในการวาบไฟของชิน 
งานแต่ละชิน หลงัจากสัมผสักบัเปลวไฟเป็นครังที 2 

(t2 + t3) 

 30 s  60 s  60 s 

ชินงานเกิดการติดไฟหรือวาบไฟไปจนถึงระยะทีจบั
ชินงาน 

ไม่ ไม ่ ไม ่

ฝ้ายเกิดการติดไฟเนืองจากการหยดหรือส่วนทีเกิด
จากการเผาไหมข้องชินงาน 

ไม ่ ไม ่ ใช่ 

 

ตารางผนวก ก.13 ขอ้มูลจากการวดัการเผาไหมใ้นแนวตงัตามมาตรฐาน UL-94 

ตวัอยา่ง t1 (s) t2 (s) t3 (s) การหยด การติดไฟของฝ้าย 

PBS 

ชินงานที 1 8.19 0 0 มี ไม่มี 
ชินงานที 2 14.31 12.32 0 มี มี 

ชินงานที 3 4.31 0 0 มี มี 

ชินงานที 4 0 18.91 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 5 7.29 0 0 มี มี 

PLA 

ชินงานที 1 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 2 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 3 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 4 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 
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ตวัอยา่ง t1 (s) t2 (s) t3 (s) การหยด การติดไฟของฝ้าย 

PLA 

ชินงานที 5 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

PBT 

ชินงานที 1 4.10 2.22 0 มี มี 

ชินงานที 2 4.12 2.12 0 มี มี 

ชินงานที 3 8.32 6.06 0 มี มี 

ชินงานที 4 3.34 53.13 0 มี มี 

ชินงานที 5 11.25 1.60 0 มี มี 

PBSL50_G0_F0 
ชินงานที 1 38.19 43.68 0 มี ไม่มี 
ชินงานที 2 65 19.50 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 76.17 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 4 49.87 36.59 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 5 12.50 7.77 0 มี ไม่มี 

PBSL50_G10_F0 

ชินงานที 1 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 2 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 3 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 4 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 5 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

PBSL50_G10_F15 

ชินงานที 1 0 0 0 มี ไม่มี 
ชินงานที 2 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 5 0 0 0 มี ไม่มี 

PBSL50_G10_F20 

ชินงานที 1 0 0 0 มี ไม่มี 
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ตวัอยา่ง t1 (s) t2 (s) t3 (s) การหยด การติดไฟของฝ้าย 

PBSL50_G10_F20 
ชินงานที 2 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 5 0 0 0 มี ไม่มี 

PBSL50_G10_F25 

ชินงานที 1 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 2 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 0 0 มี ไม่มี 

ชินงานที 5 0 0 0 มี ไม่มี 

PBST50_F0 

ชินงานที 1 12.43 11.60 0 มี มี 

ชินงานที 2 2.56 84.25 0 มี มี 

ชินงานที 3 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน มี มี 

ชินงานที 4 9.44 77.19 0 มี มี 

ชินงานที 5 2.34 35.00 0 มี มี 

PBST50_F15 

ชินงานที 1 9.34 101.23 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 2 5.85 103.72 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 3 ติดไฟจนถึงระยะจบัชินงาน ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 323.60 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 5 0.75 332.56 0 ไม่มี ไม่มี 

PBST50_F20 

ชินงานที 1 0 2.94 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 2 0 0 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 1.5 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 1.71 0 ไม่มี ไม่มี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



145 
 

ตวัอยา่ง t1 (s) t2 (s) t3 (s) การหยด การติดไฟของฝ้าย 

PBST50_F20 
ชินงานที 5 0.47 8.06 0 ไม่มี ไม่มี 

PBST50_F25 
ชินงานที 1 0 0 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 2 0 0 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 3 0 0 0 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 4 0 0 0.75 ไม่มี ไม่มี 

ชินงานที 5 0 0 0 ไม่มี ไม่มี 

 

ก-12 ภาพประกอบผลการทดลองทน่ีาสนใจ  
 

       

ภาพที ก.33 ลกัษณะการแตกหกัของตวัอยา่งพอลิเมอร์ผสม PBSLx_G5 (ซา้ย) และ PBSLx_G10 

(ขวา) หลงัผา่นการดึงยดื  
 

    
ภาพที ก.34 ลกัษณะการแตกหกัของ PBS (ซา้ย) และ PLA (ขวา) บริสุทธิ ทีอตัราการดึง 5 ม.ม./
นาที และ 5 ม.ม./นาที  

   ส
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PBS 

 
PLA 

 
PBT 

 
PBSL50_G10_F0 

 
PBSL50_G10_F15 

 

 

ภาพที ก.35 ลกัษณะการติดไฟของตวัอยา่งพอลิเมอร์ผสมระหวา่งการทดสอบการเผาไหมใ้น
แนวตงั 
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ภาคผนวก ข 

การคํานวณ 
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ข-1 การคํานวณสมบัติต่างๆ ของพอลเิมอร์ผสม โดยใช้กฎการผสม 
 
กฎการผสม 

 
                                                           (2) 

 

เมือ  คือ สมบติัของพอลิเมอร์ผสม,  คือสัดส่วนเชิงปริมาตรของพอลิเมอร์องคป์ระกอบชนิดที
หนึงในพอลิเมอร์ผสม,  คือ สมบติัของพอลิเมอร์องคป์ระกอบชนิดทีหนึง,  คือสัดส่วนเชิง
ปริมาตรของพอลิเมอร์องคป์ระกอบชนิดทีสองในพอลิเมอร์ผสม,  คือ สมบติัของพอลิเมอร์
องคป์ระกอบชนิดทีสอง 
 
ตวัอยา่ง 

การทาํนายความแขง็แรงตา้นทานการดึง (Tensile strength) ของพอลิเมอร์ผสม PBSL20 

 

พอลิเมอร์ผสม PBSL20 ประกอบดว้ย PBS 80 %โดยนาํหนกั และ PLA 20 %โดยนาํหนกั 
จากขอ้มูลในตางรางผนวก ก.3 ความแขง็แรงตา้นทานการดึงมีค่าเป็น 25.8 MPa สาํหรับ PBS 

บริสุทธิ และมีค่าเป็น 57.9 MPa สาํหรับ PLA บริสุทธิ 

 
  

 

 

ข-2 การคํานวณความเป็นผลึก (%Xc) 

 

                                                        (3) 

 

เมือ    คือพลงังานความร้อนทีใชใ้นการหลอมเหลวผลึก (J/g) ไดจ้ากพนืทีใตพ้ีคทีบ่งบอกถึง
การหลอมผลึกในขนัตอนการใหค้วามร้อนครังทีสองจาก DSC thermogram,   คือพลงังาน
ความร้อนทีใชใ้นการตกผลึก (J/g) ไดจ้ากพนืทีใตพ้ีคทีบ่งบอกถึงการตกผลึกเพิมในขนัตอนการให้
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ความร้อนครังทีสองจาก DSC thermogram, °  คือพลงังานความร้อนทีใชใ้นการหลอมเหลวผลึก 
(J/g) สาํหรับพอลิเมอร์ทีมีความเป็นผลึก 100% ซึงมีค่าเท่ากบั 110.3 J/g สาํหรับ PBS, 93.0 J/g 

สาํหรับ PLA และ 145.5 J/g สาํหรับ PBT, W   คือ สัดส่วนของพอลิเมอร์องคป์ระกอบทีสนใจใน
พอลิเมอร์ผสม 
 
ตวัอยา่ง 
การคาํนวณความเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBSL20 
 

 
ภาพผนวก ข.1 ภาพประกอบการคาํนวณความเป็นผลึกของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม PBSL20 
 

°   = 110.3 (J/g) , สัดส่วนของ PBS ในพอลิเมอร์ผสม (w) = 0.8 
จากภาพผนวก ข.1  =   51.03 (J/g),     = 5.88 (J/g) 
 

 

 
 
ข-3 การคํานวณความหนืดของพอลเิมอร์จากข้อมูลทไีด้จาก Ubbelohde viscometer 
 

                                                  (4) 
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                                               (5) 

เมือ  คือ relative viscosity,  คือ specific viscosity, t0 คือ เวลาในการไหลของตวัทาํละลาย
บริสุทธิ ในงานวจิยันีใชต้วัทาํละลายเป็นคลอโรฟอร์ม ซึงมีค่า t0 เป็น 125.8 วนิาที, และ t คือ เวลาที
ใชใ้นการไหลของสารละลาย, c คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายพอลิเมอร์ 
 
ตวัอยา่ง 
การคาํนวณความหนืดของ PBS บริสุทธิทีความเขม้ขน้ 0.004996 g/cm3 ซึงใชเ้วลาในการไหล 
188.53 วนิาที 
 

     1.4986 

 

     1.4986 -1    =     0.4986                            

 

หาค่า intrinsic viscosity ของพอลิเมอร์ โดยการพลอตกราฟระหวา่ง  และ   กบัความ
เขม้ขน้ของสารละลายพอลิเมอร์ตามสมการของ Huggins และ Kramer ดงัต่อไปนี    
 
Huggins equation                                                                                                            (6) 

Kramer equation                                                                                          (7) 

เมือ   คือ intrinsic viscosity, c คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายพอลิเมอร์ และ  k1 คือ ค่าคงที ซึง
จุดทีสมการทงัสองตดัแกน y คือ intrinsic viscosity ของสารละลายพอลิเมอร์นนั 

ข-4 การคํานวณการสลายตัวทางความร้อน 

การสลายตวัทางความร้อนของสารหน่วงไฟ 

 

เมือ W F,T คือ นาํหนกัของสารหน่วงไฟทีอุณหภูมิทีสนใจเทียบกบันาํหนกัสารตวัอยา่งเริมตน้ (%), 

fAPP คือ สัดส่วนของ APP ในสารหน่วงไฟมีค่าเป็น 0.7353, fMA คือ สัดส่วนของ MA ในสารหน่วง
ไฟมีค่าเป็น 0.1471, fSi คือ สัดส่วนของ Si ในสารหน่วงไฟมีค่าเป็น 0.1176, W APP,T , W MA,T และ 
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W Si,T คือ นาํหนกัทีอุณหภูมิทีสนใจเทียบกบันาํหนกัสารตวัอยา่งเริมตน้ (%) ของ APP, MA และ Si 

ตามลาํดบั ซึงไดจ้ากการทดสอบการสลายตวัทางความร้อนของ APP, MA และ Si บริสุทธิ 

การสลายตวัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมทีเติมสารหน่วงไฟ 

 

เมือ W S,T คือ นาํหนกัของสารตวัอยา่งทีอุณหภูมิทีสนใจเทียบกบันาํหนกัสารตวัอยา่งเริมตน้ (%), 

fblend คือ สัดส่วนของพอลิเมอร์ผสม PBSL50_G10 หรือ PBST50 ในสารตวัอยา่ง, fIFR คือ สัดส่วน
ของสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ในสารตวัอยา่ง, Wblend,T คือ  นาํหนกัของพอลิเมอร์ผสม 
PBSL50_G10 หรือ PBST50 ทีอุณหภูมิทีสนใจเทียบกบันาํหนกัสารตวัอยา่งเริมตน้ (%) ซึงไดจ้าก
การทดสอบการสลายตวัทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมดงักล่าวทีไม่ไดเ้ติมสารหน่วงไฟ, W IFR,T 

คือ นาํหนกัของสารหน่วงไฟแบบ Intumescent ทีอุณหภูมิทีสนใจเทียบกบันาํหนกัสารตวัอยา่ง
เริมตน้ (%) ซึงไดจ้ากการทดสอบการสลายตวัทางความร้อนของสารหน่วงไฟดงักล่าว  
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ค-1 การประชุมวชิาการพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครังที 2 (PCT-2) 
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