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54402226 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
คําสําคัญ :  พอลิเมอรผสม, พอลิแลคติกแอซิด, พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, สารกอผลึก, เทอรโมฟอรมมิ่ง 
  รังสิมา หอมกล่ิน: สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่เติม
สารกอผลึก. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ. 134 หนา. 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม 
PLA/PBS ที่มีการเติมสารกอผลึกและศึกษาการขึ้นรูปพอลิเมอรผสมที่เตรียมดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่ง 
โดยสัดสวนพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ศึกษา คือ 60/40, 50/50 และ 40/60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ซึ่งมี
การเติมอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน (NPCC) และโซเดียมเบนโซเอต (SB) เปนสารกอผลึกใน
ปริมาณ 0.5 phr และ 1.0 phr สําหรับการพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรผสมแบบตางๆ ศึกษาดวยเทคนิค 
SEM DSC การทดสอบการดึงยืด การทดสอบการสองผานแสง และการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ 
สวนพอลิเมอรผสมที่ขึ้นรูปดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่งนั้นไดศึกษาลักษณะทางกายภาพและวัดคาความหนา
ที่เปล่ียนแปลงไป ผลการวิจัยพบวาพอลิเมอรผสม PLA/PBS มีโครงสรางสัณฐานของพื้นผิวการแตกหักแบบ
ขรุขระ และมีลักษณะเปนเฟสตอเนื่องมากข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของ PBS แตเมื่อเพิ่มสัดสวน PBS เปน 60 
wt% ซึ่งกลายเปนเฟสหลักจะปรากฏการกระจายของอนุภาคทรงกลมของเฟส PLA สวนความตานทานการ
เปล่ียนรูป ความแข็งแรงตานทานการดึงมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณ PLA ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตการ
ดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงเมื่อเทียบ PBS บริสุทธิ์ ในการทดสอบ DSC ปรากฏอุณหภูมิคลายแกว (Tg) 
ของ PLA ซึ่งมีคาลดลงเมื่อผสม PBS แสดงถึงเกิดการเขากันไดบางสวนระหวางมัน อีกทั้งความเปนผลึกของ 
PLA ยังเพิ่มขึ้นแสดงวา PBS ทําหนาที่เปนสารกอผลึกใหกับ PLA และคาการสองผานของแสงของพอลิเมอร
ผสมมีคาลดลงตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเติมสารกอผลึกพบวาสงผลใหสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรผสม
มีคาแยลงและลดลงมากขึ้นในกรณีของ SB เปนผลจากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิเมอรเกิดขึ้น 
สารกอผลึกทั้งสองทําให PLA มีอุณหภูมิคลายแกวและอุณหภูมิหลอมผลึกลดลง ความเปนผลึกของ PLA มี
คาเพิ่มขึ้นเมื่อเติม SB แตลดลงเม่ือเติม NPCC ในทางตรงกันขาม ความเปนผลึกของ PBS มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เติม NPCC การเติม NPCC และ SB ทําใหคาการสองผานแสงของพอลิเมอรผสมลดลง โดยที่การใช SB ให
คาการสองผานแสงที่สูงกวา NPCC พอลิเมอรผสมที่ไมเติม nucleating agent สามารถขึ้นรูปเปนกลอง
ขนาดเล็กไดดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่ง โดยที่ปริมาณ PBS ที่มากขึ้นทําใหความหนามีความไมสม่ําเสมอ
มากขึ้น การเติม NPCC ทําใหความสามารถในการขึ้นรูปดวยการทําเทอร-โมฟอรมมิ่งแยลงไปมาก และการ
เติม SB ทําใหไมสามารถขึ้นรูปกลองขนาดเล็กไดเลย
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54402226: MAJOR: POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING 
KEY WORD: POLYMERBLEND, POLY(LACTIC ACID), POLY(BUTYLENE SUCCINATE), 

NUCLEATING AGENT, THERMOFORMING PROCESS 
  RUNGSIMA HOMKLIN: MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF PLA/PBS 
BLEND ADDING NUCLEATING AGENTS. THESIS ADVISOR: ASST.PROF.NATTAKARN HONGSRIPHAN. 
134 pp. 
 

This research was aimed to improve mechanical and thermal properties of 

PLA/PBS blends adding nucleating agent and to study fabrication of polymer blends by 

thermoforming. PLA was blended with PBS in the ratio of 60/40, 50/50, 40/60 wt% and 

added nano-calcium carbonate (NPCC) and sodium benzoate (SB) as the nucleating agents 

in the content of 0.5 and 1.0 phr. The polymer blends were characterized by means of 

SEM, DSC, tensile test, light transmittance test, and biodegradable test. For polymer blends 

fabricated by thermoforming, physical characteristics and thickness change were 

investigated. The test results showed that PLA/PBS blends had ductile fractured surface 

morphology and presented co-continuous structure with the increase of PBS weight ratio. 

However, when PBS was 60 wt% in the blend, there were round PLA dispersed phases 

embedded in the PBS matrix. Tensile modulus and tensile strength of the blends were 

higher with respect to PLA weight ratio. Nevertheless, their elongation at break of the 

blends was decreased when compared to neat PBS. From DSC analysis, the glass transition 

temperature (Tg) of PLA was lower when PBS was blended implying partial miscibility 

between them. Also, crystallinity of PLA increased indicating that PBS acted as nucleating 

agents in PLA. Light transmittance of the blends decreased with PBS content. When fillers 

were incorporated, mechanical properties of the blends were poorer, especially in the 

case of SB due to hydrolysis of polymeric molecules. Both nucleating agents reduced glass 

transition and melting temperature of PLA. Crystallinity of PLA increased when SB was 

added, but it was lower when NPCC was added. In contrast, crystallinity of PBS was higher 

with the presence of NPCC. Adding NPCC and SB reduced light transmittance of the blends 

which adding SB gave the higher light transmittance. Polymer blends without nucleating 

agents were thermoformed into small boxes which higher content of PBS caused poorer 

thickness uniformity. Adding NPCC reduced processability of polymer blends to 

thermoforming, while the boxes could not be produced at all when adding SB.  
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ความเจริญกาวหนาที่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑพลาสติกที่สามารถตอบสนองตอความตองการไมวาจะเปนดานรูปแบบที่
หลากหลาย ความคงทน การตอบสนองการใชงาน ตลอดจนราคาที่เหมาะสมซ่ึงสวนมากแลวจะเปน
พลาสติกสังเคราะห  โดยพลาสติกสังเคราะหผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่เปนผลิตภัณฑจากนํ้ามันดิบและกาซ
ธรรมชาติ ซึ่งวัตถุดิบเหลานี้สรางขึ้นทดแทนใหมไดยาก และหากปลอยใหเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตองอาศัย
ระยะเวลานานจึงจัดวาเปนวัตถุดิบที่ไมสามารถสรางทดแทนใหมได และในปจจุบันจากปริมาณการใชที่เพิ่ม
มากขึ้นทําใหปริมาณน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติมีการลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมีตลอดจนวัสดุพอลิเมอรเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก และพบวาพอลิเมอรหรือพลาสติกมีปริมาณการใช
ที่เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนนอนวาพลาสติกเหลานี้จะกลายเปนขยะปริมาณมหาศาล
ที่สงผลกระทบอยางมากในอนาคต เนื่องจากพลาสติกเปนขยะที่กําจัดไดยาก หากนําไปฝงกลบก็ตองใชเวลา
ในการยอยสลายเปนรอยๆ ปและเปลืองพื้นที่ แตถานําไปเผาก็ยิ่งสงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้นอีกดวย 
สําหรับประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 7,391 ตันตอวันหรือคิดเปน 18% ของขยะทั้งหมด หากคิดเปน
ปริมาณตอปถือวามีปริมาณที่สูง [1, 2] ดังนั้นการแกไขปญหาดังกลาวจึงถือวามีความสําคัญ พบวาในชวง
หลายปที่ผานมาไดมีงานวิจัยที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพหรือ
พอลิเมอรชีวภาพขึ้นมาเพื่อใชทดแทนพอลิเมอรสังเคราะหเหลานั้น 

พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพที่นาสนใจไดแก พอลิแลคติกแอซิด (PLA) พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 
(PBS) หรือพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) ซึ่งถือวาเปนตัวอยางของพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทาง
ชีวภาพที่จะนํามาใชแทนพอลิเมอรสังเคราะห ในปจจุบันพอลิแลคติกแอซิด (PLA) จัดเปนพอลิเอสเทอรที่
เปนสายโซตรงเกิดจากกระบวนการหมักดวยแบคทีเรียของแปงและนํ้าตาลนอกจากนี้ยังมีสมบัติเชิงกล 
สมบัติทางความรอนที่ดีอีกดวย สําหรับขอดีของพอลิแลคติกแอซิด คือ มีความทนทานตอแรงกระแทกที่ดี 
จากสมบัติดังกลาวเทียบไดกับพอลิสไตรีน นอกจากนี้ยังมีคามอดูลัสและความแข็งแรงที่สูงดวย [1, 3] สวน
อุณหภูมิหลอมเหลวมีคาประมาณ 180 องศาเซลเซียสทําใหสามารถทําการขึ้นรูปไดหลายวิธี อยางเชน การ
อัดรีดขึ้นรูป (extrusion) การเปาขึ้นรูป (blown film) เปนตน สําหรับตัวอยางที่ใชพอลิแลคติกแอซิดเปน
วัตถุดิบ เชน ขวด ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับดานบรรจุภัณฑและภาชนะปลูกพืชหรือวัสดุหอหุมสําหรับ
การเกษตร เปนตน แตพอลิแลคติกแอซิดยังมีขอดอยที่อุณหภูมิคลายแกวมีคาที่สูง มีคาประมาณ 45-60 
องศาเซลเซียสจึงมีความเปราะที่อุณหภูมิหอง จึงตองมีการผสมกับพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพชนิด
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อื่นเพื่อเปนการปรับปรุงสมบัติบางประการ อยางเชน พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ที่จัดวาเปนพอลิเอสเทอร
สายโซตรงเชนเดียวกับพอลิแลคติกแอซิด และสามารถเตรียมไดจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนใหมได ใน
ปจจุบันไดมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว ตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
เปนวัตถุดิบ เชน ฟลมสําหรับบรรจุภัณฑ แผนชีท ขวด เปนตน [3] ซึ่งการผสมของพอลิเมอรทั้งสองชนิดนี้มี
ความนาสนใจเปนอยางมากสําหรับการนํามาขึ้นรูปเพื่อทําเปนบรรจุภัณฑเนื่องจากสมบัติที่มีความเหมาะสม
และการขึ้นรูปที่มีความหลากหลาย จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงทั้งสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอน
ใหมีความเหมาะสมใหสามารถนํามาใชแทนพลาสติกจากการสังเคราะหได 

จากงานวิจัยของ Tadashi Yokohara และคณะ [16] ซึ่งศึกษาการเตรียมพอลิเมอรผสม PLA/PBS 
พบวาพอลิเมอรผสมดังกลาวเปนระบบพอลิเมอรผสมที่ไมสามารถเขากันไดทุกสัดสวนการผสม ทําใหเกิดการ
แยกเฟสกันซึ่งสงผลลบตอสมบัติเชิงกล ดังนั้น การมีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงของแตละองคประกอบจึงจําเปน
ที่ตองคํานึงถึง และการเติมพอลิบิวทิลีนซัคซินิคนั้นสงผลตอความเปนผลึกของพอลิแลคติกแอซิดดวยหรือทํา
หนาที่เปนสารกอผลึกสําหรับการเกิดผลึกของพอลิแลคติกแอซิดนั่นเอง ซึ่งมีความใกลเคียงกับงานวิจัยของ 
Amita Bhatia และคณะ [17] ศึกษาพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซินิค 
(PLA/PBS) โดยมีการปรับเปล่ียนสัดสวนการผสมแลวตรวจสอบโครงสรางสัณฐาน สมบัติทางความรอนและ
สมบัติเชิงกลจากตัวอยางที่เตรียมไดจากการกดอัด ในสวนของสัณฐานจะเห็นวามีเฟสที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
องคประกอบของพอลิเมอรทั้งสอง โดยสัดสวน PLA: PBS เทากับ 80:20 ถือวามีความเขากันไดบางสวน 
หากสัดสวนมีการเปลี่ยนแปลงไปจะมีความเขากันไมไดเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนสมบัติเชิงกลพบวา คา
ความแข็งแรงตอการดึง คามอดูลัสของยัง และรอยละการยืดออกมีแนวโนมเดียวกันคือมีคาที่ลดลงเม่ือมีการ
เติม PBS  

งานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม 
PLA/PBS ที่มีการเติมสารกอผลึกใหมีความเหมาะสมในการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง ซึ่งแบง
ออกเปน 2 แนวทางก็คือ สวนที่หนึ่งเปนการเตรียมพอลิเมอรผสมเกิดจากพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนตในสัดสวนตางๆ พรอมทั้งมีการเติมสารกอผลึก (nucleating agent) ไมวาจะเปนอนุภาคแคลเซียม
คารบอเนตขนาดนาโน (nano-particle calcium carbonate: NPCC) หรือโซเดียมเบนโซเอต (sodium 
benzoate: SB) ซึ่งจะศึกษาถึงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนที่เกิดจากการขึ้นรูปดวยการกดอัด 
(compression molding) พรอมทั้งศึกษาสมบัติการยอยสลายทางชีวภาพ และสวนที่ 2 เปนการศึกษาพอลิ
เมอรผสมที่มีความเหมาะสมในการข้ึนรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 
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1. ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางความรอนและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอร

ผสม PLA/PBS ซึ่งมีสัดสวนการผสม PLA: PBS เปน 60:40, 50:50 และ 40:60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

2. ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางความรอนและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอร

ผสม PLA/PBS กรณีที่เติมสารกอผลึก ก็คือ อนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโนและโซเดียมเบนโซเอต 

3. ศึกษาความเปนไปไดในการขึ้นรูปพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสม PLA/PBS ดวย

กระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 

 

1. การผสม PLA กับ PBS โดย PLA เปนพอลิเมอรที่มีความแข็งเปราะน้ันสามารถปรับปรุงใหมี

ความยืดหยุนและมีสมบัติเชิงกลที่มีความเหมาะสมสําหรับการขึ้นรูปดวยวิธีการกดอัดและวิธีเทอรโมฟอรม

มิ่ง 

2. สามารถเรียนรูสมบัติทางความรอนและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสม 

PLA/PBS 

3. การเติมสารกอผลึกซึ่งก็คือแคลเซียมคารบอเนตและโซเดียมเบนโซเอตนั้นสามารถปรับปรุง

สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสมได 

 

1. เม็ดพลาสติกที่ใชในงานวิจัยนี้คือ PLA ชื่อทางการคา IngeoTM เกรด 2003D ผลิตโดยบริษัท 

Nature Work LLC และ PBS ชื่อทางการคา GS Pla® เกรด  FZ91PD ผลิตโดยบริษัท Mitsubishi 

Chemical 

2. Nano-sized precipitated calcium carbonate (NPCC201) ที่ใชในงานวิจัยนี้ไดรับการ

สนับสนุนมาจากบริษัท Behn Mayer chemical ซึ่งมีการเคลือบดวยกรดสเตียริกเพื่อชวยในการกระจายตัว 

3. Sodium benzoate (SB) ที่ใชในงานวิจัยนี้คือ SB ความบริสุทธิ์ 99.6% ผลิตจากบริษัท Ajax 

Finechem กอนนํามาใชงานไดมีการลดขนาดใหมีขนาดที่เล็กกวา 150 นาโนเมตร 

4. การศึกษาการปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนโดยการเตรียมพอลิเมอรผสม 

PLA/PBS ซึ่งมีการปรับเปล่ียนปริมาณของ PBS เปน 40, 50 และ 60% โดยนํ้าหนักและปรับเปล่ียนปริมาณ

ของ NPCC201 และ SB เปน 0.5 phr และ 1 phr ของพอลิเมอรผสม 

5. จุลินทรียผงที่ใชในการผสมดินประกอบดวยแบคทีเรียสายพันธุ Bacillas Subtilism Bacillas 

Lichenformis Bacillas Polymyxa และยังมีเอนไซม Subtilism Amylase Lipase ซึ่งผลิตจากบริษัท หาง

หุนสวนจํากัดพีเคเพาเวอรไบโอเฟม 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ออกแบบวิธีการและวางแผนการวิจัย 

3. ดําเนินการวิจัย 

3.1 การปรับปรุงสมบัติเชิงกล สมบัติทางความรอน คาการสองผานของแสงและสมบัติการยอย
สลายทางชีวภาพของพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสม PLA/PBS ศึกษาระหวางสองแนวทาง ดังนี้ 

3.1.1 การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่มีการปรับเปล่ียนปริมาณของสาร
กอผลึก ทําโดย 

3.1.1.1 ปรับเปลี่ยนสัดสวนการผสมของ PLA:PBS เปน 60:40, 50:50 และ 

40:60% โดยนํ้าหนักของพอลิเมอรผสม 

3.1.1.2 ปรับเปล่ียนปริมาณของสารกอผลึกซึ่งเปนอนุภาคแคลเซียมคารบอเนต

ขนาดนาโน (NPCC201) ใหมีสัดสวนเปน 0.5 phr และ 1.0 phr  

3.1.1.3 สวนผสมทั้งหมดจะถูกผสมในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู และทําการขึ้นรูปดวย

กระบวนการกดอัด (compression molding) เปนลักษณะแผนส่ีเหล่ียมที่บางที่มีความหนาเทากับความ

หนาของแผนใส (ประมาณ 250 ไมโครเมตร) 

3.1.1.4 ศึกษาความเขากันได โครงสรางสัณฐาน โดยใชเทคนิค SEM และ DSC 

พรอมทั้งศึกษาสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบการดึงยึด (tensile properties) นอกจากนี้ยังทดสอบดานความ

โปรงแสงซึ่งเปนสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอรผสมสูตรตางๆ ดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer 

3.1.2 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสมโดยเปล่ียน
ชนิดของสารกอผลึกทําโดย 

3.1.2.1 ปรับเปล่ียนชนิดสารกอผลึกจากอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน 

(NPCC201) ไปเปนโซเดียมเบนโซเอต (SB) ซึ่งมีสัดสวนเดียวกัน 

3.1.2.2 สัดสวนผสมพอลิเมอรทั้งหมดเชนเดียวกับขอ 3.1.1.1 จะถูกผสมในเครื่อง

อัดรีดแบบสกรูคู และทําการขึ้นรูป พรอมทั้งศึกษาสมบัติตางๆ ของพอลิเมอรผสมเชนเดียวกับที่ดําเนินการ

กับพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่เติมอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโนในขอ 3.1.1.3-4 

3.1.2.3 ศึกษาการยอยสลายทางชีวภาพซ่ึงพอลิเมอรผสมที่ใชในการทดสอบ

ประกอบดวย Neat PLA, Neat PBS, PLA50, PLA_NPCC, PLA_SB, PBS_NPCC, PBS_SB, 

PLA50_NPCC และ PLA50_SB 
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3.2  การศึกษาสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอรผสมทั้งกรณีที่เติมและไมเติมอนุภาคแคลเซียม
คารบอเนตขนาดนาโนและโซเดียมเบนโซเอตที่ทําการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 

3.2.1 เตรียมพอลิเมอรผสมในสัดสวนตางๆ ตามการดําเนินงานในสวนที่ 1 มาทําขึ้นรูป
ดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 

3.2.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพที่เปล่ียนแปลงจากการขึ้นรูป พรอมทั้งวัดคาความหนาที่
เปล่ียนแปลงของตัวอยางที่ตําแหนงตางๆ ของช้ินงาน และคาการสองผานแสงของช้ินงานที่ได  

4. วิเคราะหผลการวิจัย 

5. สรุปผลการวิจัย 

6. นําเสนองานวิจัย 

  

    
 

1. สามารถปรับปรุงสมบัติพอลิเมอรผสม PLA/PBS ใหเหมาะสมเพื่อผลิตเปนกลองหรือฝาปด

พลาสติกประเภทใชงานเพียงครั้งเดียวแลวทิ้งได ถือวาเปนการแกปญหาขยะที่เกิดขึ้นจากพอลิเมอร

สังเคราะหโดยใชพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางธรรมชาติ 

2. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอสมบัติเชิงกล โครงสรางสัณฐานของพอลิเมอรผสม โดยจะตองมีสมบัติ

พื้นฐานที่จําเปนตองจัดเตรียมใหเหมาะสมในการผลิตเปนบรรจุภัณฑพลาสติกที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอร

โมฟอรมมิ่ง ซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก สัดสวนการผสมในการเตรียมพอลิเมอรผสม ปริมาณและชนิดของสารกอ

ผลึก 

3. สามารถวิเคราะหความเปนไปไดตลอดจนขอไดเปรียบ เสียเปรียบในการทําเทอรโมฟอรมมิ่งที่

ผานการปรับปรุงสมบัติดวยการทําเปนพอลิเมอรผสมและการเติมสารกอผลึกทั้งสองชนิด สามารถเผยแผ

ความรูที่ ไดจากการวิจัยไปสูสาธารณะชน เพื่อให เกิดแนวทางในการวิจัยพัฒนาและการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมตอไป 
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 2 

 

2.1  [1,3,4,5,6] 

พลาสติกเปนวัสดุที่มีการนํามาใชอยางกวางขวาง เนื่องจากมีน้ําหนักเบา ราคาถูก สะดวก ทนทาน 
และสามารถข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑรูปรางตางๆ ไดงายกวาวัสดุชนิดอื่น จึงถูกออกแบบสําหรับการใชงานครั้ง
เดียว จากคุณสมบัติดังกลาวสงผลใหมีอัตราการใชพลาสติกสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ประเทศยุโรปที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสงผลใหมีขยะที่เกิดจากพลาสติกสูงขึ้นตามไปดวย 
โดยมีปริมาณเฉล่ียสูงถึง 100 กิโลกรัมตอคนตอป ขยะที่เกิดจากพลาสติกนั้นสวนมากจะเปนบรรจุภัณฑและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งยากตอการยอยสลายทําใหตองหาวิธีการในการกําจัดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น 
อยางเชน การรณรงคใหใชมาตรการ 3R ซึ่งก็คือ การลดปริมาณการใชพลาสติก (reduce) การนํากลับมาใช
ใหม (recycle) และการกลับคืนเพื่อนํามาใชประโยชนใหม (recovery) [1] แตก็ไมสามารถที่จะดําเนินการ
ไดอยางเต็มที่เพราะคาใชจายในการจัดการขยะเพื่อนํามาใชใหมคอนขางสูงและสามารถนํากลับมาหมุนเวียน
ใชประโยชนใหมไดเพียงรอยละ 30 เทานั้น [2] เมื่อพิจารณาดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตพลาสติกนั่นก็คือ 
น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่เกิดจากฟอสซิลและมีปริมาณที่ลดลงอยางตอเนื่อง จากเหตุผล
ที่กลาวมาไดกลายเปนแรงผลักดันในการคนหาแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบที่เกิดขึ้นทดแทนใหมได 
(renewable resource) และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม กลุมประเทศอุตสาหกรรมแนวหนา อยาง กลุม
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนประเทศผูนําที่ตื่นตัวในดานการคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พลาสติกชีวภาพ และสําหรับประเทศไทยซึ่งถือวามีความพรอมในดานวัตถุดิบมวลชีวภาพ (biomass) จึง
เปนโอกาสที่ดีในการนําวัตถุดิบมาใชในการผลิตวัสดุเพื่อส่ิงแวดลอมและยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี
อยูใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนอกจากจะสามารถตอบสนองเร่ืองการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมซึ่งเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญแลวยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร 
เน่ืองจากพลาสติกชีวภาพจะใชวัตถุดิบตนน้ํามาจากภาคการเกษตรซ่ึงเปนพืชที่สามารถปลูกทดแทนไดและ
กระบวนการผลิตใชพลังงานต่ํา ดังนั้นพลาสติกชีวภาพจึงมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมากกวารอย
ละ 30 และคาดวาในอนาคตจะมีสวนแบงการตลาดสูงถึงรอยละ 1-3 ของการใชพลาสติกทั่วไปซึ่งปจจุบันมี
ปริมาณการใชปละ 250 ลานตันตอป ประมาณการไดวาตลาดพลาสติกชีวภาพจะมีปริมาณความตองการสูง
ถึง 5 ลานตันตอป ทางสมาคม European Bioplastics ไดศึกษากําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลก 
แสดงดังภาพที่ 2.1 ซึ่งในปพ.ศ. 2552 กําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพรวมประมาณ 440,000 ตัน และจะ
เติบโตขึ้นประมาณ 1.47 ลานตันในปพ.ศ. 2556 คิดเปนการเติบโตรอยละ 35 ตอป
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2. กลไกการยอยสลายไดของพลาสติกยอยสลายได [3] 

1) พลาสติกยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) เปนพลาสติกที่มีกลไกการยอย

สลายดวยเอนไซมและแบคทีเรียในธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑที่ไดออกมาเมื่อการยอยสลายส้ินสุดลงจะเปนน้ํา 

กาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซดและมวลชีวภาพ ซึ่งถือวามีความจําเปนในการเติบโตและดํารงชีวิตของ

พืช พลาสติกชนิดนี้มีสมบัติการใชงานเชนเดียวกับพลาสติกทั่วไปแตเมื่อมีการทิ้งพลาสติกยอยสลายไดทาง

ชีวภาพเปนขยะและอยูในสภาวะที่เหมาะสมจะทําใหเกิดการยอยสลายขึ้นได แตผูบริโภคมีความกังวล

เกี่ยวกับการยอยสลายในขณะใชงานสงผลใหมีอายุการใชงานส้ันและถือวาไมคุมกับการใชงาน โดยปกติ

พลาสติกชีวภาพเหลานี้ไดแก พอลิแลคติกแอซิด (PLA) และกลุมพอลิเอสเทอรซึ่งไดจากธรรมชาติคือ ใช

กระบวนการทางชีวเคมีในการเปล่ียนสภาพจากแปงที่ไดจากมันสําปะหลังและขาวโพดใหเปนพลาสติกยอย

สลายไดทางชีวภาพ 

2) พลาสติกชนิดยอยสลายผานปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative degradation plastics) เปน

พลาสติกที่ยอยสลายไดโดยไมตองพึ่งพาจุลินทรีย (Bioerodable plastics) แตจะเกิดการยอยสลายผาน

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของพลาสติกซึ่งเปนปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนลงในโมเลกุลของพอลิเมอร สามารถเกิด

ไดเองตามธรรมชาติอยางชาๆ โดยมีออกซิเจน ความรอนและแสงยูวีหรือแรงทางกลเปนปจจัยสําคัญจะได

ออกมาเปนสารประกอบไฮโดรเปอรออกไซด (Hydroperoxide; ROOH) หากเกิดในพลาสติกที่ไมมีการเติม

สารเติมแตงที่ทําหนาที่เพิ่มความเสถียรของแสงและความรอนจะทําให ROOH แตกตัวกลายเปนอนุมูลอิสระ 

RO
.
 และ OH

.
 ที่ไมเสถียรและเขาทําปฏิกิริยาตอที่พันธะเคมีบนตําแหนงคารบอนในสายโซพอลิเมอรทําให

เกิดการแตกหักและสูญเสียสมบัติเชิงกลอยางรวดเร็ว 

3) พลาสติกยอยสลายดวยแสง (Photodegradable plastics) โดยมากแลวเกิดจากการเติม

สารเติมแตงที่มีความวองไวตอแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะหโคพอลิเมอรใหมีหมูฟงกชันหรือพันธะเคมีที่

ไมแข็งแรง แตกหักงายภายใตรังสี อยางเชน หมูคีโตน อยูในโครงสราง เมื่อหมูฟงกชันสัมผัสรังสียูวีจะเกิด

การแตกหักของพันธะกลายเปนอนุมูลอิสระซึ่งไมเสถียร และเขาทําปฏิกิริยาตออยางรวดเร็วที่พันธะเคมีบน

ตําแหนงคารบอนในสายโซพอลิเมอร โดยจะไมเกิดการยอยสลายโดยการฝงกลบ 

4) พลาสติกยอยสลายผานปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolytic degradation plastics) เปนการ

ยอยสลายของพอลิเมอรที่มีหมูเอสเทอรหรือเอไมด เชน แปง พอลิเอสเทอร เปนตน เมื่อผานปฏิกิริยา

กอใหเกิดการแตกหักของสายโซพอลิเมอร โดยทั่วไปปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา (Catalytic hydrolysis) ซึ่งยังแบงออกไดเปน 2 แบบคือ แบบที่ใชตัวเรง

ปฏิกิริยาจากภายนอกโมเลกุลของพอลิเมอรเรงใหเกิดการยอยสลายและแบบที่ใชตัวเรงปฏิกิริยาจากภายใน

โมเลกุลของพอลิเมอรเองในการเรงใหเกิดการยอยสลาย และประเภทที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยา (Non-catalytic 

hydrolysis) 
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 2.2 พลังงานในการผลิตพลาสติกชีวภาพ [3,4] 
พอลิเมอร พลังงาน (MJ/kg) 

LDPE 81 
PHA-fermentation process 81 
PCL 77 
PVOH 58 
PLA 57 
TPS 25 

 
 2.3 การปลอยกาซเรือนกระจกจากพลาสติกชีวภาพ [3,4] 

พอลิเมอร 
การปลอยกาซเรือนกระจก

x10 (kg CO2eq./kg) 
PCL 53 
LDPE 50 
HDPE 49 
PVOH 42 
Thermoplastic starch (TPS) 11 
PLA n/a 
PHA-fermentation process n/a 

 [3] 

พลาสติกชีวภาพประสบความสําเร็จในดานการแพทยเปนอยางมาก คือ ใชในการผาตัดและไหม
เย็บแผล แตในปจจุบันสามารถนํามาใชไดอยางหลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. การใชงานทางการแพทย ในระยะแรกพลาสติกชีวภาพถูกผลิตมาใชงานทางดานการแพทย

คอนขางมาก เนื่องจากราคาที่สูงนั่นเอง ไดถูกพัฒนาเพื่อใชในการผลิตวัสดุทางการแพทย เชน ยาที่สามารถ

ควบคุมการปลดปลอยตัวยาอยางชาๆ ภายในรางกายในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือไหมละลาย อุปกรณที่ฝงอยู

ในรางกายแลวสามารถยอยสลายไดเองภายหลังจากการทําหนาที่ตามที่ไดรับการออกแบบไวแลวเสร็จส้ินทํา

ใหไมตองมีการผาตัดซํ้า 

2. สารเคลือบกระดาษ สามารถนํามาใชเคลือบกระดาษสําหรับหอแฮมเบอรเกอรหรือแกวน้ํา

ชนิดใชแลวทิ้ง 

3. ฟลมคลุมดินและวัสดุสําหรับการเกษตร ถือวาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญการเพาะปลูกพืช 

ซึ่งฟลมสามารถชวยปองกันการเติบโตของวัชพืช รักษาความช้ืนในดิน ยังชวยปองกันการสูญเสียแรธาตุและ

สารอาหารบริเวณหนาดิน โดยการใชฟลมที่มาจากพลาสติกชีวภาพสามารถลดข้ันตอนการเก็บและกําจัด

ฟลมภายหลังเสร็จส้ินการใชงานโดยอาศัยการไถพรวนดิน  
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ตัวอยาง
การ
นําไปใช 

หนากากหุมเครื่องซีดี ชิ้นสวนคอมพิวเตอร การดบัตร 

จุดออน/ 
จุดแข็ง 

สามารถยอยสลายไดหลังจากหมดอายุการใชงาน เปนการชวยลดปริมาณขยะ 

จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพน้ันมีสมบัติและ
การนําไปใชประโยชนที่แตกตางกันออกไป โดยพอลิเมอรที่มีการศึกษาวิจัยและนํามาผลิตเพื่อใชประโยชน
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ พอลิเมอรประเภทที่มีแปงเปนสวนผสมและพอลิเอสเทอร สําหรับ
ประเภทที่มีแปงเปนสวนประกอบนั้นกอนกระบวนการผลิตอาจมีการปรับปรุงคุณภาพของแปงโดย
กระบวนการทางเคมีกอนเพื่อใหไดคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสม 

พอลิเอสเทอรจัดเปนพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพเน่ืองจากในสายโซมีพันธะเอสเทอร
จํานวนมากซ่ึงเปนพันธะที่มีความแข็งแรงนอยจึงเกิดการแตกตัวไดงาย ดังนั้นเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา 
(Hydrolysis) จะเกิดการยอยสลายเปนโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงได นอกจากนี้พอลิเอสเทอรยังสามารถจําแนก
ตามสวนประกอบของสายโซเปน 2 ประเภท คือ พอลิเอสเทอรสายโซตรงและพอลิเอสเทอรอะโรมาติก ใน
ปจจุบันพอลิเมอรยอยสลายในกลุมนี้สามารถผลิตเปนพอลิเมอรไดหลากหลายแสดงดังภาพที่ 2.5 สวนใหญ
เปนพอลิเมอรประเภทพอลิเอสเทอรสายโซตรงเพราะสายโซมีความเหมาะสมตอการสลายพันธะดีกวา 
สําหรับสวนของพอลิเอสเทอรอะโรมาติกตองทําการปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสมขึ้นซ่ึงอาจตอสายโซกับ
พอลิเอสเทอรสายโซตรงใหเปนโคพอลิเมอรกอนสามารถยอยสลายได 

พอลิเอสเทอรสายโซตรงประกอบดวยพอลิเมอร 4 ประเภทใหญๆ คือ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 
(Polybutylene succinate: PBS) พอลิคารโปแลคโทน (Polycaprolactone: PCL) พอลิไฮดรอกซีอัลคา
โนเอต (Polyhydroxyalkanoate: PHA) และพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) โดยที่ 2 ชนิดแรก
ใชมอนอเมอรจากปโตรเคมี สวน PLA ใชวัตถุดิบที่ทดแทนไดแตตองอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะหสาย
โซของพอลิเมอรในขั้นตอนสุดทาย ในขณะที่ PHA เปนพอลิเมอรที่เกิดขึ้นในจุลินทรีย โดยพอลิเมอรที่มีการ
ผลิตเปนผลิตภัณฑสูทองตลาดคือ PLA สามารถนําไปทดแทนพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑอยาง PET ไดใน
ระดับหน่ึง สําหรับการสังเคราะหเตรียมจากวัตถุดิบที่เปนแปง เชน ขาวโพดและมันสําปะหลัง แต PLA ก็มี
ความจํากัดในดานที่ไมคงรูปเม่ือไดรับความรอน 



ใ

 พอลิ
(lactic acid)
เน่ืองจากราคา
ฟอรมมิ่ง บรร
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ทางการเกษต
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PLA) [7, 8, 9]
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รดแลคติก 
การแพทย
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อรคลายแกวซึ
หนักโมเลกุลข
หลว ส่ิงเจือปน
ต PLA ใหมี

D-Lactic

ฏจักรการไดมา

ไฮดรอกซีคาร
แลวกรดแลคติก
ใหพอลิแลคติก
โซเมอร (D-iso
ออกไปดวย เกิด
มอรทั้งสองเกิด
ofermentativ
ดางอยูในชวง 

2.8 โครงสรางข

สู PLA ที่มีน้ําห
ซึ่งแสดงดังภา
on polymer
ซึ่งโดยมากจะมี
องพอลิเมอร 
น หมูปลายที่ขา
มีความบริสุทธิ์

c L

ซึง่พอลิแลคติก

บอกซิลิก ซึ่งมี
กประกอบดวย
กแอซิดมีไอโซเม
omer) มีโครงส
ดจากการจัดเรี
ดจากการะบวน
ve และ heter
5.4-6.4 และใ

ของกรดแลคติก

หนักโมเลกุลสูง
พที่ 2.9 โด
rization) จะได
มีการเติมสารเ
เน่ืองจากปฏิกิ
าดความวองไว
เกิดจากปฏิกิริ

L-Lactic

 

กแอซิด [9] 

มีชื่อวา 2-ไฮดร
ยอะตอมคารบ
มอร 2 รูปแบบ
สรางดังภาพที่ 
รียงตัวที่แตกต
นการหมักคารโ
rofermentati
นชวงอุณหภูมิ 

 

ก [9] 

งนั้นประกอบด
ดยเสนทางที่ 1
ดออกมาเปนพ
เชื่อมประสาน
กิริยาแบบควบ
วและเกิด bac
ริยาแบบเปดวง

รอกซีโพรไพโอ
บอนที่ไมสมมา
บ ก็คือ กรดแล
2.8 จะเห็นวา
างกันทําใหมีร
โบไฮเดรตของ
ive สําหรับกร
 38-42 องศา

ดวย 2 เสนทาง
1 มาจากกร
พอลิเมอรน้ําหน
น (Coupling 
บแนนเกี่ยวขอ
ck-biting นั่น
งแหวน (Ring
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อนิคแอซิด 
ตรอยูหน่ึง
ลคติกแบบ
ไอโซเมอร
ะนาบแสง
งแบคทีเรีย 
ระบวนการ
เซลเซียส  

ที่แตกตาง
รดแลคติก
นักโมเลกุล

agent) 
งกับความ
นเอง สวน
-opening 



ไ

โ

polymerizat
ไปเปนแลคไท

จากภาพที่ 2.9

1. C

ทําละลายอิสร

สารเช่ือมประ

ขึ้น หากปลอย

ปลายสายโซเ

agent โดยจะ

ขอดี: การสนับ
พวกโลหะหนกั

ขอเสีย: ราคา
อันตรายและส
by-product 

2. A

โมเลกุลสูงและ

ปฏิกิริยาจะเกิ

เกิดขึ้นจะถูกกํ

tion) ทําใหได 
ด 

 2.9

9 แสดงใหเห็น

Condensatio

ระออกจากระบ

สานหรือตัวสน

ยใหกรดแลคติ

เปนหมูไฮดรอ

ะไปทําปฏิกิริยา

บสนุนใหเกิดป
ก, ตัวเรงปฏิกริิ

าที่คอนขางสูงเ
สามารถติดไฟไ

Azeotropic 

ะปราศจากตัวข

กิดปฏิกิริยาในต

กําจัดออกจากร

PLA ที่มีน้ําหนั

9 กลไกการสัง

ถึงวิธีการใหได

n polymeriz

บบและการทําใ

นับสนุนใหเกิด

ติกเกิดปฏิกิริยา

กซีหรือคารบ

ากับหมูไฮดรอก

ปฏิกิริยา ester
ริยา และพอลิเ

เนื่องจากตองเ
ได ซึ่งขั้นตอนที

condensatio

ขยายสายโซ (C

ตัวทําละลาย a

ระบบโดยอาศัย

นักโมเลกุลเฉล่ี

งเคราะหพอลิแ

ดมาซึ่ง PLA น้ํา

zation เปนวิธี

ใหเกิดเปนพอลิ

ปฏิกิริยา este

าเองจะไดผลอ

อนิล ดังน้ันกา

กซีหรือคารบอ

rification ทําใ
เมอรน้ําหนักโม

เพิ่มจํานวนขั้น
ที่เพิ่มเขาไปเป

on polyme

Chain-coupl

aprotic ที่มีจ

ยการกล่ันแบบ

ยสูงถึง 100,00

แลคติกแอซิดนํ้

าหนักโมเลกุลส

การที่ถูกที่สุด 

ลิเมอรที่มีน้ําห

erification ซึ่

ออกมาเปนพอ

ารเพิ่มนํ้าหนัก

อนิล 

ใหไดผลิตภัณฑ
มเลกุลต่ํา 

ตอนการเกิดป
นขั้นตอนการท

rization ปฏิกิ

ling agent) ซึ่

จุดเดือดสูงภา

บ Azeotropic 

00 โดยเกิดจาก

้าหนักโมเลกุลส

สูงซ่ึงประกอบด

แตมีความยาก

นักโมเลกุลสูง 

ซึงทําใหมีราคา

อลิเมอรที่มีน้ําห

กโมเลกุลจึงตอ

ฑสุดทายที่มีคว

ฏิกิริยา อาจจ
ทําใหบริสุทธิ์แ

ริยาที่ไดออกม

งกระบวนการ

ยใตสภาวะ re

ที่มีความดันตํ

กการเปล่ียนก

 

สูง [7] 

ดวย 3 วิธีการ

กในเรื่องระบบ

ดังน้ันจึงตองท

ที่สูงขึ้นและซับ

หนักโมเลกุลตํ

องเติม chain-

วามบริสุทธิ์สูง 

ะมีการใชตัวทํ
และขั้นตอนกา

มาเปนพอลิเมอ

รนี้กรดแลคติก

eflux และโม

ต่ํา แตก็เปนกร
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รดแลคติก

ดังน้ี 

บการนําตัว

ทําการเติม

บซอนมาก

ต่ํา ซึ่งมีหมู

-coupling 

ปราศจาก

ําละลายที่
รแยกพวก 

อรน้ําหนัก

และตัวเรง

มเลกุลนํ้าที่

ระบวนการ



โ

ที่ใชตัวเรงปฏิ

ปนเปอนของตั

3. R

พอลิเมอรน้ําห

กระบวนการผ

อาศัยปฏิกิริยา

จากน้ันก็ทําปฏ

แลคติกแสดงดั

โมเลกุล D-lac

 

 

ฏิกิริยาในปริมา

ตัวเรงปฏิกิริยา

Ring-opening

หนักโมเลกุลสูง

ผลิต ซึ่งเริ่มจาก

าการควบแนน

ฏิกิริยาการเปด

ดังภาพที่ 2.10

ctic acid 2 ตัว

 2.10 โคร

 2

าณสูงเพื่อทําใ

ดวย 

 polymeriza

 และไดออกมา

กการนํากรดแล

จากน้ันพอลิเม

ดวงแหวนเปน 

 ซึ่งประกอบด

ว และ Meso-

งสรางทางเคมี

.11 กระบวนก

ใหเกิดปฏิกิริย

ation เปนปฏิ

าเปน PLA ที่มี

ลคติกมาเปล่ีย

มอรสายโซส้ันจ

 PLA ที่น้ําหนั

วย L-lactide 

-lactide ซึ่งมที

มขีอง LL-lactid

การผลิต PLA ข

าอยางรวดเร็ว

กิริยาการเปดว

มีความบริสุทธิ์ส

นเปนพอลิเมอ

จะถูกเปลี่ยนไป

นักโมเลกุลสูง โ

ที่เกิดจาก L-l

ทั้งโมเลกุลของ

de, meso-lac

ของบรษิทั Ca

ว สงผลให PL

วงแหวนของแ

สูงและไมจําเป

อรสายโซส้ันซ่ึง

ปเปนแลคไทดท

โดยที่แลคไทด

lactic acid 2 

L-lactic acid

ctide และ DD

rgill Dow LLC

LA ที่ไดออ

แลคไทดจะไดอ

ปนตองใชตัวทํา

งมีน้ําหนักโมเล

ที่มีลักษณะเป

เกิดจากไดเมอ

ตัว, D-lactid

d และ D-lact

 

D-lactide [7] 

 

C [7] 
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กมามีการ

ออกมาเปน

าละลายใน

ลกุลต่ําโดย

นวงแหวน

อรของกรด

e เกิดจาก

ic acid  



 พอลิ
ลักษณะโครงส
(Tg=60oC) ซึ่ง
อุณหภูมิคลาย
และไขมันที่คอ
ระดับที่คอนข
พรอมทั้งยังมีค
กับพอลิสไตรีน

 2.12 อ
 

 2.13 ค
พอลิเมอรชนิด
 
 
 
 

ลิแลคติกแอซิด
สรางของโมเล
งในภาพที่ 2.1
ยแกวที่แตกตา
อนขางสูง พรอ
ขางดี ในขณะเ
ความแข็งและ
นดวย 

อุณหภูมิคลาย

คาอุณหภูมิคลา
ดอื่น [1] 

 

เปนพอลิเมอรท
กุลและชนิดส
2 จะเห็นวา
งกัน นอกจา
อมทั้งยังปองกัน
เดียวกันยังมีคว
ความยืดหยุนใ

แกว (Tg) ของ 

ายแกว (Tg) แล

ที่มีลักษณะโป
ารเติมแตงที่ใช
 PLA ที่มีสัด
ากน้ีแลวพอลิแ
นการแพรผาน
วามคงทนตอก
ใกลเคียงกับพ

PLA ที่มีสัดสว

ละอุณหภูมิกา

รงแสง มีความ
ช เน่ืองจากมีอ
ดสวนของไอโซ
แลคติกแอซิดยั
นของกาซออกซิ
การกระแทกที
อลิเอทิลีนเทอ

วนของไอโซเม

รหลอม (Tm) ข

มแวววาวสูงโด
อุณหภูมิคลายแ
ซเมอรที่แตกตา
ยังมีความใส มี
ซิเจน คารบอน
ที่สูงซ่ึงใกลเคีย
อเรฟทาเลต แล

 
อรแบบแอลแล

ของพอลิแลคติ

ยธรรมชาติ ซึ่ง
แกวสูงกวาอุณ
างกันออกไปจ
ความตานทาน
นไดออกไซดแล
ยงกับพอลิไวนิ
ละยังมีสมบัติที

 
ละดีตางกัน [1

 
ติกแอซิดเทียบ
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งขึ้นอยูกับ
ณหภูมิหอง 
จะแสดงคา
นตอนํ้ามัน 
ละนํ้าไดใน
ลคลอไรด 
ที่ใกลเคียง

] 

กับ 
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 2.5 สมบัติของพอลิแลคติกแอซิดที่ผลิตทางการคา [9] 
สมบัติของพอลิแลคติกแอซิด NatureWork® PLA Biomer® L9000 

   
ดัชนีการไหล (กรัม/ 10 นาที) - 3-6 
ความหนาแนน (กรัม/มล.) 1.24-1.25 1.25 
ความมัว 2.2  
ดัชนีความเหลือง 20-60  

   
ความตานทานแรงดึงที่จดุคราก (MPa) 53 70 
การยดืตัว (%) 10-100 2.4 
มอดุลัสแรงกด (MPa) 350-450 3600 

   

HDT (oC) 
40-45 (เปนอสัณฐาน) 

135 (เปนผลึก) 
 

อุณหภูมิการหลอม (oC) 140-152  
อุณหภูมิคลายแกว (oC) 56.7-57.9  

 
 

 การยอยสลายของพอลิแลคติกแอซิดนั้นสามารถเกิดไดดีที่อุณหภูมิที่สูงกวา 60 องศาเซลเซียส ซึ่ง
การยอยสลายของ PLA เกิดจาก 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 เกิดขึ้นอยางสุมเปนกระบวนการไฮโดรไลซิส
และการตัดขาดของหมูเอสเทอรที่เชื่อมกันในสายโซหลัก สวนขั้นตอมาสงผลให PLA มีน้ําหนักโมเลกุลลดลง
เกิดจากกลไกการเผาไหมทางธรรมชาติโดยพวกจุลินทรีย 

ขอดีสําหรับการผลิต PLA 

1. PLA สามารถผลิตไดจากแหลงวัตถุทางการเกษตรที่สามารถทดแทนได 

2. PLA ใหผลผลิตภัณฑสุดทายออกมาเปนคารบอนไดออกไซด 

3. การผลิต PLA ถือวาเปนลักษณะที่ประหยัดพลังงาน 

4. PLA สามารถนํากลับมาใชใหมและยอยสลายได 

5. ชวยปรับปรุงเศรษฐกิจทางการเกษตร 

6. สมบัติทางกลและทางกายภาพสามารถปรับปรุงได 

ขอจํากัดสําหรับ PLA 

1. PLA มีความยืดหยุนที่ต่ําหรือถือวาเปนวัสดุที่คอนขางเปราะนั่นเอง 

2. อัตราการยอยสลายที่ชาซึ่งเกิดจากกระบวนการไฮโดรไลซิสที่สายโซหลัก 



ใ

1. ด

ความเขากันได

เปนตน 

2. ด

บรรจุภัณฑที่ใ

บรรจุภัณฑให

3. ด

ทนตอแรงกระ

 2.6 
เทียบกับพอลิเ

 

 พอลิ
ในภาพที่ 2.14
เปนเม็ดสีขาว
กระบวนการห
ดิน ถุงหรือฟล
ซัคซิเนตมาผส

ดานการแพทย

ดทางชีวภาพกั

ดานการเกษตร

ใชเพียงครั้งเดี

สามารถยอยส

ดานยานยนต จ

ะแทกไดเปนตน

การใชพลังง
เมอรที่ไดจากป

  (P

บิวทิลีนซัคซิเน
4 ซึ่งพอลิบิวทิลี
วขุน ทนความ
หลอมเหลวท่ีใช
ลมที่ใชเปนบรร
สมกับพอลิเมอร

 

สามารถที่จะน

ับเน้ือเยื่อของสิ

ร โดยมากแลวจ

ียวแลวทิ้งเปน

ลายไดทางชีวภ

จากสมบัติเชิงก

น 

งานและการปล
ปโตรเคมี [9] 

olybutylene

นตจัดวาเปนพ
ลีนซัคซิเนตนั้น
รอน และยังค
ชกับพลาสติกท
รจุภัณฑ ผลิตภั
รชนิดอื่นเพื่อป

นํามาใชเน่ืองจ

ส่ิงมีชีวิต ซึ่งนํา

จะใชเปนลักษ

นจํานวนมาก 

ภาพ 

กลที่ดีในหลายป

ลดปลอยกาซเ

e succinate;

อลิเอสเทอรสั
นมีสมบัติที่คลา
คลายกับ 
ทั่วไป สามารถ
ภัณฑอนามัยที่ใ
ปรับปรุงสมบัติ

จากเปนพอลิเม

ามาใชเปนผาป

ษณะของพลาสติ

เพื่อเปนการล

ประการน้ันทํา

เรือนกระจกขอ

; PBS) [3, 9, 

ังเคราะหที่มีโค
ายคลึงกับ PP คื
PET ทําใหสา
ถนําไปประยุกต
ใชแลวทิ้ง เปน
ดานตางๆ ใหเ

มอรที่ยอยสลา

ดแผล ไหมละ

ติกคลุมดินดาน

ลดปญหาขยะที

าใหสามารถนํา

 

องพอลิเมอรใน

10] 

ครงสรางเปนลั
คือมีโครงสราง
มารถขึ้นรูปเป
ตใชงานทางดา
นตน นอกจากนี
หมาะสมกับกา

ยไดทางชีวภา

ลาย วัสดุที่ฝงใ

นบรรจุภัณฑ เ

ที่เกิดขึ้นจึงมีก

ามาทําชิ้นสวนย

นกลุมพอลิแลค

ลักษณะสายโซต
งเปนผลึกทําให
ปนผลิตภัณฑไ
านการผลิตเปน
นี้ยังนิยมนําพอ
ารนําไปใชงาน
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พและยังมี

ในรางกาย 

เนื่องจากมี

การพัฒนา

ยานยนตที่

คติกแอซิด

 

ตรง แสดง
หมีลักษณะ
ไดงายโดย
นฟลมคลุม
อลิบิวทิลีน
มากขึ้น  



ใ
ไ

โ

พอลิ
ซัคซินิค (Succ
สลายไดทางชี
ทั่วไปไดมาจา
ออกซิเดช่ันขอ
แหลงพลังงาน
ผลิตภัณฑพวก
ในการผลิต 1,
ไปเปนกลูโคส
ออลโดยใชตัว

 สวน
ของกรดซัคซินิ
และ 1,4-บิวเท
บิวเทนไดออล

 พอลิ
1.23 กรัม/ลูก
115 องศาเซล
distortion te
โดยดูจากคาค
300-500 MP
บิวทิลีนซัคซิเน
ชนิดเดียวกับที
กระบวนการฉี
ภายใตชื่อทาง
ของพอลิบิวทิลี

 

ลิบิวทิลีนซัคซิเน
cinic acid) แ
วภาพหรือไดจ
กการเปล่ียนแ
องบิวเทน นอ
นที่เกิดขึ้นใหม
กปโตรเลียม ซึ
4-บิวเทนไดออ
แลวหมักออกม
เรงปฏิกิริยา แ

การสังเคราะห
นิคและ 1,4-บวิ
ทนไดออล และ
ลออกจนกลายเ

ลิบิวทิลีนซัคซิเน
กบาศกเซนติเม
ลเซียสและทนค
emperature อ
ความแข็งแรงก
a แสดงใหเห็น
นตดวย อีกทั้งย
ที่ใชกับกระบวน
ฉีดเขาแมพิมพ
การคา Biono
ลีนกับพอลิเมอ

 2.14

นตสังเคราะหจ
ละ 1, 4-บิวเท
จากแหลงพลังง
แปลงทางเคมีข
อกจากนี้กรดซั
มไดอยาง กลูโ
ซึ่งแตละบริษัท
อล จากแหลงวั
มาเปนกรดซัค
และยังพบอีกวา

หพอลิบิวทิลีนซั
วเทนไดออล ห
ะตอมาเปนขั้น
เปนพอลิบิวทิลี

นตเปนเทอรโม
มตร ซึ่งใกลเคี
ความรอนไดถึง
อยูที่ประมาณ 
ารดึง (Tensile
นวาพอลิบิวทิลี
ยังสามารถยอม
นการผลิตพอลิ
พ กระบวนการ
olle แสดงดังต
อรชนิดอื่น 

4 โครงสรางพอ

จากกระบวนก
ทนไดออล (Bu
งานทดแทน แ
ของมาเลอิกแ
ัคซินิคสามารถ
โคส แปง เปน
มีกระบวนการ
วัตถุดิบชีวภาพ
ซินิคจากนั้นทํ
า 1,4-บิวเทนไ

ซัคซิเนต (PBS
หรือมาจากกระ
นตอนการเกิดป
ลีนซัคซิเนตที่มี

  

มพลาสติกประ
คียงกับพอลิแล
ง 200 องศาเซ
97 องศาเซลเ
e strength) ม
นซัคซิเนตมีคว
มติดสีไดดี และ
ลิโอเลฟนในชว
รอัดรีด สมบัติ
ตารางที่ 2.7 

อลิบิวทิลีนซัคซิ

การควบแนนขอ
utanediol: BD
แสดงดังภาพที่ 
อนไฮไดรด ซึ่ง
ถเกิดจากกระบ
ตน และสําหรั
รในการผลิตที่
พซึ่งประกอบดว
ําใหบริสุทธิ์แล
ดออลสามารถ

) เกิดจาก 2 ขั้
ะบวนการ tran
ปฏิกิริยาควบแ
น้ําหนักโมเลกุ

ะเภทพอลิเอส
คติกแอซิด โด
ซลเซียส โดยไม
เซียส และยังถื
มีคาประมาณ 
วามยืดหยุนดว
ะขึ้นรูปเปนผลิ
งอุณหภูมิ 160
ของพอลิบิวทิ
และตารางที่ 2

 

ซิเนต [3] 

องมอนอเมอรห
DO) ที่ไดจากป
2.15 ซึ่งจะเห็
งมาเลอิกแอนไ
บวนการหมักข
รับ 1,4-บิวเทน
แตกตางกันออ
วย 3 ขั้นตอนดั
ละสุดทายเปลี่ย
ผลิตไดจากกร

ั้นตอน เริ่มจาก
nsesterificatio
นนของโอลิโก
ลสูง 

เทอรกึ่งผลึกสี
ดยมีอุณหภูมิห
มเสียเสถียรภา
อวาเปนพอลิเม
30-35 MPa 
ยซ่ึงก็ขึ้นอยูกับ
ลิตภัณฑไดงายโ
0-200 องศาเซ
ลีนซัคซิเนตที่
2.8 เปนการเท

หลัก 2 ชนิด 
ปโตรเคมีแตสา
ห็นไดวากรดซั
นไฮไดรดไดจาก
ของพวกจุลินท
นไดออลสังเค
อกไป และยังมี
ดังน้ี เปล่ียนจา
ยนใหเปน 1,4-
ระบวนการหมัก

กการทํา este
on ของไดเมทิ
เมอรซึ่งเปนกา

สีขาว มีความ
หลอมเหลวอยูที
าพ นอกจากนี้
มอรที่มีสมบัติเ
คามอดูลัสของ
บความเปนผลึก
โดยสามารถใช
ซลเซียส ซึ่งประ
ผลิตจากบริษั
เทียบสมบัติทา

 
 

24

ก็คือ กรด
มารถยอย
ัคซินิคที่ใช
กปฏิกิริยา
รียที่อยูใน
ราะหจาก
มีทางเลือก
ากขาวโพด
-บิวเทนได
กโดยตรง   

erification 
ิลซัคซิเนต
ารนํา 1,4-

มหนาแนน 
ที่ประมาณ 
้ยังมี heat 
เชิงกลที่สูง
งยังในชวง 
กของพอลิ
ชเครื่องมือ
ะกอบดวย
ัท Showa 
งกายภาพ



 2.7 

โค

ค

ค
รอ
ม

H
อุ
อุ

 
 
 
 
 
 

 2.1

สมบัติโดยทั่วไ
สมบัติ

ครงสรางของพ
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ทิลีนซัคซินิค [9
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 2.8 สมบัติทางกายภาพของพอลิบิวทิลีนเทียบกับพอลิแลคติกแอซิดและพลาสติกทางการตลาด 
[10] 

 
PLA 

(LACEA) 
PBS 

(Bionolle) 
PBS 

#1000 
PP 

MA210 
HDPE 

LDPE 
F082 

Tg (
oC) 55 -32 -45 -5 -120 -120 

Tm (
oC) 170-180 114 96 163 129 110 

Heat distortion 
temperature (oC) 

55 97 69 110 82 49 

Tensile strength (MPa) 66 34 19 33 28 10 
Elongation at break (%) 4 560 807 415 700 300 
Izod impact strength 
(j/m) 

29 300 >400 20 40 >400 

Degree of crystallinity 
(%) 

 35-45 20-30 56 69 49 

  

 การยอยสลายของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการ hydro-biodegradable เริ่ม
จากการยอยสลายทางชีวภาพโดยผานกลไกของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นที่พันธะเอสเทอร 
สงผลใหพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีน้ําหนักโมเลกุลที่ลดลง และสามารถเกิดการยอยสลายโดยจุลินทรียไดตอไป
ได  

  

 พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสามารถนําไปใชแทนที่ PET และพอลิโอเลฟนได โดยเฉพาะพอลิเอทิลีนชนิด
ความหนาแนนต่ํา (LDPE) พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) พอลิสไตรีน (PS) นอกจากน้ีพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิเนตไดถูกนํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน หลอดฉีดยา ผลิตภัณฑใชครั้งเดียวทิ้ง ฟลมบรรจุภัณฑ
อาหาร และพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพประเภทอื่นๆ  

  

 จากขอมูลที่กลาวไปขางตน มอนอเมอรตั้งตนชนิดหนึ่งที่สําคัญในการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ไดแก กรดซัคซินิค ซึ่งจัดเปนกรดที่ประกอบดวยหมูคารบอกซิลสองหมูในโมเลกุล ซึ่งกอนหนาไมไดรับความ
สนใจในการศึกษาและพัฒนามากนักจนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกรดซัคซินิค
มากขึ้น เนื่องจากความนาสนใจในการนําไปผลิตเปนพอลิเอสเทอรชนิดใหมใหมีสมบัติเชิงกลที่ดี รวมทั้ง
สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและมีศักยภาพในการเตรียมจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหมได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริษัท Mitsubishi Chemical ซึ่งเปนบริษัทที่สําคัญในการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ไดรายงานการ
พัฒนาการผลิตกรดซัคซินิคที่มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ซึ่งคาดวาสามารถลดตนทุนการผลิตพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนต 
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 2.16 ลัก

[11, 12, 13] 
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 การเกิดนิวเคลียสที่โดดเดนมี 3 ประเภท ประการแรกคือ การเกิดนิวเคลียสที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่ง
ถือวาเปนการเกิดนิวเคลียสที่เปนเน้ือเดียวกันภายใตอิทธิพลการเย็นตัวอยางยิ่งยวด ประการที่สองเปนการ
ปรับตัวของการเกิดนิวเคลียสซึ่งเปนผลจากการจัดเรียงตัวของผลึก สวนประการสุดทายเปนการเกิด
นิวเคลียสที่ไมเปนเนื้อเดียว โดยการเติมเฟสที่แตกตางเขาไปถือวาเปนพื้นผิวใหมใหสามารถเกิดการเติบโต
ของผลึกได พอลิเมอรกึ่งผลึกเกิดผลึกจากพอลิเมอรหลอมเหลว (เกิดระหวางกระบวนการเย็นตัว) ซึ่งชั้นลา
เมลลาจะจัดเรียงตัวจากนิวเคลียสหลักเปนโครงสรางระดับจุลภาคที่ซับซอนเรียกวา สเฟยรูไลต โดยผลึก
ลักษณะสเฟยรูไลตจะเกิดการเติบโตไปเรื่อยๆ จะส้ินสุดการเติบโตเม่ือไปชนสเฟยรูไลตอนุภาคอื่น ขนาด
ของสเฟยรูไลตเปนตัวกําหนดสมบัติของพอลิเมอรซึ่งประกอบดวยสมบัติทางกายภาพและทางแสง 
นอกจากนี้อัตราการเติบโตของผลึกยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิดวย 

 สารกอผลึกถือเปนสารตั้งตนทางเคมีเมื่อเติมลงในพอลิเมอรจะทําหนาที่เปนนิวเคลียสสําหรับการ
เติบโตของผลึกในพอลิเมอรหลอม อยางเชน พอลิโพรพิลีน จะชวยเพิ่มความเปนผลึกใหสูงขึ้นและโครงสราง
ผลึกที่ไดมีความสมํ่าเสมอมากกวา เมื่อมีการเติมสารกอผลึกจําพวกกรดเบนโซอิกหรือกลุมเกลือของโลหะ 
สารกอผลึกน้ันแบงออกเปน 3 ประเภทซึ่งก็คือ 

1. Conventional nucleating agent เปนสารกอผลึกที่เกาที่สุดและนิยมใชมากที่สุดจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งไดแก เกลือของกรดคารบอกซิลิก โซเดียมเบนโซเอต ทัลกและพวกเม็ดสี โดยเฉพาะอยางทัลกนั้น

นํามาใชในการปรับเปล่ียนสมบัติของพอลิโพรพิลีนใหมีความนาสนใจในทางอุตสาหกรรมมากขึ้น 

2. Advanced nucleating agent  เปนสารกอผลึกที่นํามาใชเมื่อไมนานและไดมีการนําไปใช

อยางกวางขวางในโคพอลิเมอรซึ่งชวยเพิ่มคามอดูลัสและทําใหเกิดผลึกไดเร็วขึ้น ซึ่งไดแก เกลือในกลุม

ฟอสเฟตเอสเทอร เมื่อเทียบกับ conventional nucleating agent ถือวามีสมบัติที่เดนกวา 

3. Hyper nucleating agent เปนสารกอผลึกที่ทําใหเกิดกระบวนการเร็วที่สุดในกระบวนการอัด

รีดและแมพิมพ ในขณะที่ยังมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพเชนเดียวกับสารกอผลึกอื่นๆ 

  

1. สารกอผลึกไมควรละลายในพอลิเมอร 

2. จุดหลอมเหลวของสารกอผลึกควรสูงกวาจุดหลอมเหลวของพอลิเมอร 

3. โครงสรางผลึกใกลเคียงกับพอลิเมอร ซึ่งมีความเขากันไดกับโครงสรางผลึกจะชวยเพิ่มอัตรา

การเกิดผลึก 

4. สารกอผลึกตองเสถียร ไมระเหยงายและเฉ่ือยตอส่ิงแวดลอม 

5. สารกอผลึกตองกระจายตัวไดดีในพอลิเมอร 

สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกอผลึก วิธีที่นิยมใชในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดผลึก
ของพอลิเมอรหลอมเหลวและตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกอผลึกคือ การหาอุณหภูมิการเกิดผลึก (Tc) 
โดยเทคนิค DSC (Differential Scanning Calorimeter)  
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1. อัตราการเกิดผลึกโดยรวมของพอลิเมอรมีคาสูงขึ้น ทําใหพอลิเมอรหลอมเหลวแข็งตัวเร็วขึ้น 

2. ระดับความเปนผลึกเพิ่มขึ้น ทําใหความทนแรงดึง มอดูลัสและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

3. ลักษณะของผลึกสเฟยรูไลตมีขนาดที่สม่ําเสมอ ทําใหแสงสามารถผานไดมากขึ้น ผลิตภัณฑที่ได

มีความใสมากขึ้นและความมัวที่ลดลง ซึ่งสารกอผลึกที่กอใหผลิตภัณฑมีความใสเรียกวา สารทําใหใส 

(Clarifying agent) 

ในระยะเร่ิมแรกสารกอผลึกไดนํามาใชทางดานกระบวนการฉีดขึ้นรูป แตปจจุบันไดมีการนํามาใช
ทางดานการเปาขึ้นรูป การอัดรีดเปนแผน และเทอรโมฟอรมมิ่ง เนื่องจากสารกอผลึกทําใหพอลิเมอรเกิด
ผลึกไดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในกระบวนการขึ้นรูป และชวยลดเวลาในการเกิดเปนผลิตภัณฑ  

2.3  (Thermoforming process) [14, 15] 

กระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง (Thermoforming) หมายถึงการขึ้นรูปพลาสติกในขณะที่พลาสติก
ออนตัวเนื่องจากความรอน ซึ่งพลาสติกจะเกิดการยืดตัวออก (Stretching) ภายใตแรงดันลม (Air pressure) 
แรงดันอากาศ (Vacuum) และการดึงเชิงกล (Mechanical drawing) หรือใชแรงทั้งสามชนิดรวมกันจนได
ชิ้นงานที่มีรูปรางตามแมพิมพ โดยวัตถุดิบที่นิยมใช คือแผนพลาสติก (Plastic sheet) ถึงแมบางกรณีจะใช
เปนลักษณะฟลมพลาสติก (Plastic film) 

  

 การแปรรูปเปนชิ้นงานดวยวิธีเทอรโมฟอรมมิ่งจะเริ่มจากการใหความรอนแกแผนพลาสติก จนถึง
อุณหภูมิที่ทําใหแผนพลาสติกเกิดการออนตัว ซึ่งอุณหภูมิที่ใชจะอยูในชวงอุณหภูมิที่ทําใหพอลิเมอรเปล่ียน
จากสถานะคลายแกว (Glass transition temperature ,Tg) กับอุณหภูมิที่ทําใหพอลิเมอรเริ่มไหล (Flow 
temperature, Tf) จะเรียกพอลิเมอรที่มีสถานะอยูระหวางชวงอุณหภูมิดังกลาววา เทอรโมอิลาสติก 
(Thermoelastic) และแผนพลาสติกที่อยูในชวงอุณหภูมินี้สามารถเกิดการยืดตัวไดคอนขางสูง ซึ่งมีความ
เหมาะสมที่จะทําการแปรรูปโดยใชเทคนิคเทอรโมฟอรมมิ่ง พลาสติกที่มีความเหมาะสมสําหรับกระบวนการ
เทอรโมฟอรมมิ่งจะเปนพอลิเมอรกลุมเทอรโมพลาสติกเทานั้นที่สามารถเกิดการออนตัวจนถึงสภาวะที่เปน
เทอรโมอิลาสติกได และพลาสติกที่ใชเปนวัตถุดิบตองอยูในรูปแบบของฟลมพลาสติกหรือแผนพลาสติกที่มี
ความหนาอยูในชวง 0.1 ถึง 12 มิลลิเมตร โดยอุณหภูมิที่ใชสําหรับพอลิเมอรแตละชนิดนั้นแตกตางกัน โดย
พอลิเมอรที่เปนอสัณฐาน (Amorphous polymer) จะใชอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิการเปล่ียนสถานะคลาย
แกวประมาณ 15 องศาเซลเซียส สวนพอลิเมอรในลักษณะกึ่งผลึก (Semi-crystalline polymer) จะใช
อุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิการหลอมตัวของผลึก (Melting temperature: Tm) ประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
เพื่อใหแผนเทอรโมพลาสติกออนตัวจนสามารถขึ้นรูปได จากน้ันใหแรงทางกล แรงดันลม และแรง
สุญญากาศหรือใหแรงทั้งสามชนิดรวมกันในการขึ้นรูป และจากนั้นทําใหชิ้นงานเย็นตัวจนสามารถทําการ
ปลดออกจากแมพิมพได ขอเดนของกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตอื่นๆ 
เชน กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection molding) คือ ราคาของเครื่องจักรและแมพิมพที่ใชในกระบวนการ
ผลิตที่มีราคาต่ํากวา จึงเปนกระบวนการที่มีการใชงานอยางแพรหลาย โดยชนิดพลาสติกหรือเทอรโม
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จากขอมูลที่กลาวมาขางตนนั้นพบวา PLA เปนพอลิเอสเทอรสายโซตรงที่มีขอจํากัดดานความ
เปราะและมีการเกิดผลึกที่ชา ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับปรุงใหมี PLA มีความยืดหยุนที่เพิ่มขึ้นและ
สามารถเกิดผลึกไดเร็วขึ้นดวย เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดอยางหลากหลายขึ้น โดยการปรับปรุงดานความ
เปราะสามารถกระทําไดโดยการผสมกับพอลิเมอรชนิดอื่นที่มีความยืดหยุน ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาไดมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของคอนขางหลากหลาย อยางงานวิจัยของ Tadashi Yokohara  [16] ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางสัณฐานและพฤติกรรมการเกิดผลึกของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ซึ่งทําการ
ผสมแบบหลอมเหลวและมีการปรับเปลี่ยนสัดสวนการผสม PLA/PBS เปน 100/0, 95/5, 90/10 และ 
80/20 จากการวิเคราะหพบวา พอลิเมอรผสม PLA/PBS ไมสามารถเขากันไดเปนอยางดีและเกิดการแยก
เฟส แตอยางไรก็ตาม PBS ที่เติมลงไปเปนเฟสที่กระจายตัวจึงทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกใหกับ PLA 
เน่ืองจากในขณะที่ PLA เกิดการตกผลึกนั้น PBS ยังคงอยูในสถานะหลอมเหลวจึงสงผลใหอุณหภูมิในการ
เกิดผลึกเพิ่ม (Cold crystallization temperature) ของ PLA มีคาที่ต่ําลงและสามารถเห็นไดชัดเจนเมื่อ
เพิ่มปริมาณ PBS ในพอลิเมอรผสม นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Amita Bhatia  [17] ก็ได
ทําการศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติดานพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่มีสัดสวนการ
ผสม PLA/PBS เปน 100/0, 90/10, 80/20, 50/50, 20/80, 10/90 และ 0/100 จะเห็นวามีผลการทดลอง
ที่ใกลเคียงกับ Tadashi Yokohara และคณะ ก็คือ ในสัดสวนการผสมที่มี PBS 10 และ 20wt% จะเกิดการ
กระจายของเฟส PBS ที่มีขนาดเล็กดังแสดงในภาพที่ 2.20 และเมื่อเพิ่มปริมาณ PBS จะทําใหอนุภาค PBS 
ที่กระจายอยูนั้นมีขนาดที่ใหญขึ้นดวยและเห็นการแยกเฟสชัดเจนขึ้น สวนสมบัติทางความรอนที่ปริมาณ 
PBS 20wt% จะปรากฏพีคหลอมเหลว 2 พีคและยังเกิดการเล่ือนไปทางอุณหภูมิที่ต่ําลงของพีคคายความ
รอนซึ่งก็คือพีคการเกิดผลึกนั่นเอง ทางดานสมบัติเชิงกลคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดของพอลิเมอร
ผสมมีคาที่ลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณ PBS แตสําหรับเปอรเซ็นตการดึงยืด (%elongation) กลับเพิ่มขึ้น ตอมา
เปนงานวิจัยของ Jun Wuk Park  Seung Son Im [18] ศึกษาดานความเขากันได พฤติกรรมการเกิด
ผลึกและโครงสรางสัณฐานของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ซึ่งไดมีการปรับเปล่ียนสัดสวนการผสมเชนเดียวกัน 
ในชวงสัดสวนที่ศึกษาปรากฏคาอุณหภูมิคลายแกวของพอลิเมอรผสมเกิดเพียงคาเดียวและมีคาที่ลดลงเม่ือ
เพิ่มปริมาณ PBS ซึ่งการลดลงของ Tg เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความเขากันไดของเฟสอสัณฐานสําหรับ
พอลิเมอรผสม นอกจากน้ี PBS ยังชวยปรับปรุงความเปนผลึกของ PLA ดวย    
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(DCP) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของ DCP ที่มีผลตอสมบัติเชิงกลและพฤติกรรมเกี่ยวกับการไหลของ 
PLLA/PBS จากการทดลองพบวา PLLA มีพฤติกรรมการแตกหักเปนแบบเปราะสังเกตจากพ้ืนผิวการ
แตกหักที่เรียบทําใหมีคารอยละการดึงยืดประมาณ 4% เมื่อเติม PBS 20wt% จะสงผลใหเปล่ียนพฤติกรรม
การแตกหักจากเปราะเปนแบบเหนียวเนื่องจากคาเปอรเซ็นตการดึงยืดที่เพิ่มขึ้น สวนคาความแข็งแรง
ตานทานการดึงยืดและมอดูลัสเกิดการลดลง จากน้ันเมื่อเติม DCP ในปริมาณ 0.05-0.2 phr สงผลใหคา
ความแข็งแรงตอการดึงและมอดูลัสลดลง และเกิดการลดลงตามปริมาณ DCP ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง DCP 1.0 phr 
ในพอลิเมอรผสม PLLA/PBS จะมีคารอยละการดึงยืดเพิ่มขึ้นถึง 12 เทาเมื่อเทียบกับ PLLA บริสุทธิ์ 
นอกจากนี้ DCP ยังสงผลใหอุณหภูมิการเกิดผลึกเพิ่มของ PLLA เพิ่มขึ้น และเม่ือศึกษาการเกิดผลึกของพอลิ
เมอรผสมในสภาวะอุณหภูมิคงที่ พบวา PBS ที่อยูในพอลิเมอรผสมนั้นทําใหปริมาณของสเฟยรูไลตของ PLA 
เพิ่มขึ้นแสดงวา PBS ทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกสําหรับ PLLA โดย PBS เกิดเปนอนุภาคกระจายตัว
ในเน้ือ PLLA แตมีแรงยึดเหนี่ยวไมคอยดี ซึ่งเปนการชวยยืนยันวา PLLA/PBS มีเขากันไดบางสวน แตเมื่อ
เติม DCP 0.1 phr สงผลใหปริมาณของสเฟยรูไลตลดลงเน่ืองจาก DCP ทําให PBS มีความเปนอสัณฐาน 
ตอมาเปนพฤติกรรมการสองผานของแสงจะเห็นวา PLLA บริสุทธิ์มีคาการสองผานของแสง 
(Transmittance) สูงถึง 91% การเติม PBS 20wt% ทําใหคาการสองผานของแสงเกิดการลดลงและเมื่อ
เติม DCP สงผลใหคาการสองผานของแสงเพิ่มขึ้นและเขาสูคาคงที่ จากงานวิจัยที่กลาวมาน้ันเกี่ยวของกับ
การปรับปรุงดานความเปราะของ PLA ดังนั้นในสวนของผลึกที่เกิดไดชาสามารถปรับปรุงดวยการเติมสารกอ
ผลึก และไดมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดผลึกของ PLA อยางมากมาย อยางเชน Zhaobin Tang 
[23] ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเกิดผลึก สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางโครงสรางสัณฐานของ PLA ที่
มีการเติมสารกอผลึก ซึ่งก็คือ Ethylenebishydroxystearamide (EBH) โดยอัตราการเกิดผลึกศึกษาจาก
ครึ่งเวลาการเกิดผลึก (Half time crystallization) พบวา PLA บริสุทธิ์จะมีครึ่งเวลาการเกิดผลึกที่ 18.8 
นาทีแตเมื่อมีการเติม EBH 1wt% จะมีครึ่งเวลาการเกิดผลึกเปน 2.8 นาที สวนความเปนผลึก (%Xc) ของ 
PLA บริสุทธิ์จะมีคาเทากับ 19.0% ในขณะที่เติม EBH ทําให PLA มีความเปนผลึกเปน 42% นอกจากนี้ 
EBH ยังสามารถลดขนาดของสเฟยรูไลตอีกดวย สําหรับสมบัติเชิงกลแสดงคา Impact strength โดย PLA 
ที่เติม EBH มีคาที่สูงกวา PLA บริสุทธิ์เกิดจากขนาดสเฟยรูไลตที่ลดลงนั่นเอง โดยสมการที่ใชในการ
คํานวณหาความเปนผลึกของพอลิเมอรแสดงดังสมการที่ 1  
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 งานวิจัยของ Shikha Jain  [24] ศึกษาอิทธิพลของทัลก (Talc) ที่มีตอสมบัติทางความ
รอน สมบัติเชิงกลและพฤติกรรมการไหลของ PLA จากการทดลองพบวา เมื่อเติมทัลกแลวสงผลให Tg ของ 
PLA เกิดการเปล่ียนแปลงจาก 61oC เปน 63oC ซึ่ง Tg ที่สูงขึ้นเกิดจากการขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ 
และเมื่อพิจารณาพีคการเกิดผลึก (Crystallization peak) ของ PLA ที่เติมทัลกจะมีคาเทากับ 108oC, 
109oC และ 110oC ตามปริมาณทัลกที่เพิ่มขึ้นคือ 1, 3 และ 5wt% ซึ่งจะเห็นวาเกิดการเล่ือนของอุณหภูมิ
ไปทางดานที่สูงขึ้นแสดงวามีการเกิดผลึกไดเร็วขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณทัลก นอกจากนี้แลวทัลกยังชวยเพิ่มคา
ความเปนผลึกของ PLA ดวยโดยขนาดสเฟยรูไลตที่เกิดมีขนาดที่เล็กลงดวยแสดงดังภาพที่ 2.21  
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ใหความรอน สวนการเติมทัลก 1% จะปรากฏพีคการเกิดผลึกที่แคบใหเห็นในระหวางการเย็นตัวซึ่งมี
คาประมาณ 90 oC และสุดทายการเติมทั้งทัลก 1% และ PEG 10% จะปรากฏพีคการเกิดผลึกที่ชัดเจน
ระหวางการเย็นตัวอยูที่อุณหภูมิประมาณ 105 oC และเมื่อทําการใหความรอนอยางรวดเร็วจะไมปรากฏพีค
การเกิดผลึกหรือเปนการชวยเพิ่มอัตราการเกิดผลึกของ PLA นั่นเอง  

นอกจากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารกอผลึกทีม่ีผลตออัตราการเกิดผลึกของ PLA แลวยังมีนักวิจัยให
ความสําคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติของ PBS ดวย ซึ่ง Vincent Ojijo  Suprakas Sinha Ray 
[27] อธิบายเกี่ยวกับการเตรียม การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติของพอลิเมอรชีวภาพ Poly(butylene 
succinate): PBS และ Poly(butylene succinate-co-adipate): PBSA ที่มีการเติมเคลย ซึ่งชั้นซิลิเกตจะ
เกิดการกระจายตัวที่ดี และเม่ือศึกษาพฤติกรรมการเกิดผลึก PBS/clay และ PBSA/clay พบวา PBSA มี
แนวโนมที่จะเกิดผลึกไดต่ํากวา PBS เกิดจากการเคลื่อนไหวของโมเลกุลและโครงสราง เมื่ออัตราการเย็นตัว
เพิ่มขึ้นจะเกิดการลดลงของคาอุณหภูมิเริ่มตน นอกจากนี้ยังพบวา อัตราการเย็นตัวที่เพิ่มขึ้น จะทําให PBSA 
ใชเวลาในการเกิดผลึกที่สมบูรณนอยลง และการที่มีอุณหภูมิเริ่มตนในการผลึกกรณีของ PBSA จะสูงกวา 
PBSA/OSFM แสดงวาเคลยที่ใชทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดนิวเคลียสที่ไมคอยดีสําหรับ PBSA นอกจากนี้
ระดับความเปนผลึกของ PBSA ยังสูงกวาระบบนาโนคอมพอสิตดวย ซึ่งการกระจายตัวของ OSFM เกิดการ
ขัดขวางการเกิดผลึกของลาเมลลาเปนผลใหความเปนผลึกลดลง 
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3.1  

3.1.1. พอลิแลคติกแอซิด (PLA) PLA ที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้คือ IngeoTM เกรด 2003D ผลิตโดย

บริษัท Nature Work LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเปนเม็ดกลมสีอมเหลือง มีคาดัชนีการไหลตาม

มาตรฐาน ASTM D-1238 เทากับ 6.64 กรัม/10 นาที (ที่สภาวะ 180oC, 1.1 kg) อุณหภูมิหลอมเหลว

ในชวง 149-155 oC 

3.1.2. พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) PBS ที่ใชในงานวิจัยนี้คือ GS Pla® เกรด AZ91TN ผลิตโดย

บริษัท Mitsubishi Chemicals มีลักษณะเปนเม็ดสีขาวขุน มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ASTM D-1238 

เทากับ 120.54 กรัม/10นาที (ที่สภาวะ180 ºC, 1.1 kg) อุณหภูมิหลอมเหลว 111–115 ºC 

3.1.3. อนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน (NPCC201) NPCC ที่ใชในงานวิจัยมีลักษณะเปนผง

สีขาวละเอียด ซึ่งไดมีการปรับปรุงโดยการเคลือบอนุภาคดวยกรดสเตียริกเพื่อชวยในการกระจายตัวของ

อนุภาค ผลิตโดยบริษัท Behn Meyer Chemical ประเทศไทย 

3.1.4. โซเดียมเบนโซเอต (SB) SB ที่ใชในงานวิจัยมีลักษณะเปนผงสีขาว ขนาดอนุภาคมากกวา 200 

ไมครอน ซึ่งถือวาเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญจึงทําการลดขนาดอนุภาคใหมีเล็กกวา 150 ไมครอน มีความ

บริสุทธิ์ 99.6% ผลิตโดยบริษัท Ajax Finechem Pty Ltd. ประเทศจีน 

 

3.2  

3.2.1. เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู (Co-rotating twin screw extruder) รุน SHJ-25 ผลิตโดย

บริษัท Yongteng ประเทศจีน  

3.2.2. เครื่องขึ้นรูปดวยกระบวนการกดอัด (Compression molding)  ผลิตโดยบริษัท Labtech 

Engineering Company จํากัด ประเทศไทย 

3.2.3. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ชื่อ

ทางการคา Camscan รุน MX500 จากสหราชอาณาจักร 

3.2.4. เครื่องทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทั่วไป (Universal testing machine) รุน 5969 บริษัท 

Instron Engineering Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2.5. เครื่องวิเคราะหสมบัติทางกายภาพโดยใชความแตกตางของความรอน (Differential 

Scanning Calorimeter, DSC) รุน DSC 1 บริษัท Mettler Toledo 

3.2.6. เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร (UV–VIS spectrophotometer) รุน UV-1800 

บริษัท Shimadzu 
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ภาพที่ 3.1  

M-8826FN 
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3.3.1.3.5. การศึกษาความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพสําหรับช้ินงาน

ในลักษณะแผนพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสมในดิน โดยวิธีการเตรียมดินจะใชดินเพาะปลูกไมประดับ 

ยี่หอ “ไมลองไมรู” 10 ถุง 20 กิโลกรัม หลังจากน้ันทําการผสมเชื้อจุลินทรียเพิ่มเขาไปในดิน การเพิ่ม

จุลินทรียในดินนั้นทําเพื่อสรางกรดแลคติกในดินชวยเรงการยอยสลายตัวของ PLA บริสุทธิ์ PBS บริสุทธิ์ 

และพอลิเมอรผสม PLA/PBS (PLA50) ทั้งกรณีที่เติมและไมเติม NPCC และ SB (ชิ้นงานที่ทดสอบไดแก 

PLA PLA_NPCC PLA_SB PBS PBS_NPCC PBS_SB PLA50 PLA50_NPCC และ PLA50_SB) โดย

จุลินทรียที่ใชคือจุลินทรียผงยี่หอ “BioBact” ขนาด 80 กรัม นําไปผสมนํ้า 10 ลิตร แลวนําไปผสมกับดิน 20 

กิโลกรัม คลุกผสมใหเขากันอยางทั่วถึง ทิ้งเอาไว 7 วันเพื่อใหจุลินทรียแบงตัวและเพิ่มปริมาณ โดยใหดินถูก

คลุมภายใตถุงดําเพื่อปองกันไมใหมีการระเหยของนํ้า โดยความชื้นสัมพัทธในดินตลอดการเตรียมดิน และ

ตลอดการทดลองการยอยสลายแผนฟลมมีคาอยูประมาณ 90±5 %RH และดินมีความชื้นอยูที่ 30oC (±2oC) 

เมื่อเตรียมดินเสร็จแลว กอนที่จะนําแผนพอลิเมอรฝงดินจะตองตัดใหมีขนาด 10 × 10 เซนติเมตรและชั่ง

น้ําหนักแผนพอลิเมอรแหงกอนฝงดิน หลังจากน้ันนําแผนพอลิเมอรไปฝงดิน และจะนําแผนพอลิเมอรออกมา

ชั่งน้ําหนักในระยะเวลา 30, 60 และ 90 วัน โดยจะนําแผนพอลิเมอรไปอบใหแหงกอนชั่งน้ําหนัก และ

สังเกตลักษณะการเปล่ียนแปลงของแผนพอลิเมอรในระยะเวลาที่เปล่ียนไป จากนั้นทําการวัดน้ําหนักของ

ตัวอยางชิ้นงานตามชวงเวลาที่กําหนด (จะเรียกน้ําหนักของตัวอยางชิ้นงานที่ผานการฝงกลบวา Wfinal) โดย

คาเปอรเซ็นตของนํ้าหนักชิ้นงานตัวอยางที่ผานการยอยสลาย (%Wf) ไดจากการทดสอบชิ้นงาน 3 ชิ้น โดย

คา %Wf ไดจากการคํานวณตามสมการ 

  %100%
initial

initialfinal
f w

ww
w    สมการที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 สูตรการเตรียมพอลิเมอรผสม PLA/PBS 

สูตรการผสม 

(PLA/PBS) 
60:40 wt% 50:50 wt% 40:60 wt% 

NPCC (phr) 
0.5 PLA60_NPCC0.5 PLA50_NPCC0.5 PLA40_NPCC0.5 

1.0 PLA60_NPCC1.0 PLA50_NPCC1.0 PLA40_NPCC1.0 

SB (phr) 
0.5 PLA60_SB0.5 PLA50_SB0.5 PLA40_SB0.5 

1.0 PLA60_SB1.0 PLA50_SB1.0 PLA40_SB1.0 

3.3.2. การศึกษาความสามารถในการขึ้นรูปพอลิเมอรดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 

3.3.2.1. นําแผนพอลิเมอรที่ไดจากกระบวนการกดอัดซึ่งมีลักษณะเปนแผนส่ีเหล่ียมจัตุรัส

มากําหนดจุดที่ตําแหนงตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.8 พรอมทั้งมีการวัดความหนาของช้ินงานกอนการขึ้นรูปที่

ตําแหนงตางๆ ดวยเครื่อง Coating thickness meter รุน CM-8826FN แสดงดังภาพที่ 3.9  
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ามรอนมา
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Spectrophotometer) รุน UV-1800 บริษัท Shimadzu ซึ่งในการทดสอบจะเลือกบริเวณกนของช้ินงานที่

ไดจากการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งซึ่งมีความหนาใกลเคียงกันมากที่สุดเพื่อปองการดูดกลืน

แสงที่แตกตาง พรอมทั้งเปรียบเทียบคาการสองผานของแสงระหวางช้ินงานที่ไดจากกระบวนการกดอัดกับ

ชิ้นงานที่ไดจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง
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 4 

 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาขอจํากัดของ PLA ในเรื่องของความเปราะและความสามารถในการเกิด
ผลึกที่ชา การพัฒนาพฤติกรรมทั้งสองดานนี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหสามารถนํา PLA ไป
ใชงานไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะศึกษาผลของการเติมพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดชนิดอื่นลงไป 
ไดแก พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) โดยจะเตรียมเปนพอลิเมอรผสมที่มีสัดสวนการผสม PLA/PBS เปน 
60:40, 50:50 และ 40:60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (wt%) เพื่อเปนการปรับปรุงให PLA มีความเหนียวมาก
ขึ้น และในสวนของการปรับปรุงการเกิดผลึกในงานวิจัยจะเติมอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน 
(NPCC) และโซเดียมเบนโซเอต (SB) เพื่อทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึก (Nucleating agent) ซึ่งจะมี
การปรับเปล่ียนปริมาณของสารกอผลึกทั้งสอง ซึ่งในงานวิจัยจะวิเคราะหผลของปริมาณ PBS และสารริเริ่ม
การเกิดผลึกทั้งสองที่มีตอลักษณะโครงสรางสัณฐาน สมบัติทางความรอน สมบัติเชิงกลและสมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอรผสมที่เตรียมได 

4.1  PLA  PBS 

 (NPCC  SB) 

4.1.1 ผลการศึกษาโครงสรางสัณฐานวิทยา 

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดของชิ้นงานที่ทําใหแตกหัก

โดยทดสอบการดึงยืด พบวา PLA มีพฤติกรรมการแตกหักเปนแบบเปราะ (Brittle fracture) อยางชัดเจน

ซึ่งสามารถยืนยันไดจากพื้นผิวการแตกหักที่เรียบ ในขณะที่ PBS มีพื้นผิวการแตกหักที่มีความขรุขระซึ่งเปน

ลักษณะการแตกหักแบบเหนียว (Ductile fracture) ในสวนของพอลิเมอรผสมมีลักษณะพื้นผิวการแตกหักที่

ขรุขระคลายคลึง PBS แสดงใหเห็นวาการเติม PBS ชวยปรับเปล่ียนกลไกการแตกหักของ PLA และยัง

สังเกตเห็นการกระจายตัวของอนุภาคทรงกลมเมื่อมีการสลับเฟสหลัก แสดงวาพอลิเมอรผสมทั้งสองมีความ

เขากันไดไมดี แตอยางไรก็ตามที่บริเวณรอยตอระหวางเฟสของพอลิเมอรทั้งสองสามารถสังเกตเห็นการเปยก

ผิวของอนุภาค เปนส่ิงที่แสดงถึงการมีแรงกระทําอยางเบาบางระหวางพอลิเมอรทั้งสองซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

ความคลายคลึงกันของโครงสรางทางเคมี 

เมื่อพิจารณาระบบพอลิเมอรผสมที่มี PLA เปนเฟสหลักโดยการเติม PBS 40 เปอรเซ็นตโดย

น้ําหนัก (PLA60) ในภาพที ่ 4.1d จะปรากฏใหเห็นการกระจายอนุภาคของเฟสรองซึง่ก็คือ PBS ในปริมาณ
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เล็กนอยและเกิดเฟสที่มีความตอเนื่อง (Co-continuous phase) บางสวน แสดงวาพอลิเมอรทั้งสอง

สามารถเกิดแรงกระทําระหวางสายโซ และเมื่อเพิ่มปริมาณ PBS เปน 50 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (PLA50) 

ดังภาพ 4.1g พบวา โครงสรางสัณฐานไมปรากฏการกระจายของอนุภาคทรงกลมของพอลิเมอรทั้งสองและมี

ลักษณะเปนเฟสที่มีความตอเนื่องมากขึ้น แตเมื่อเพิ่มปริมาณ PBS ที่ผสมเปน 60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

(PLA40) ในภาพ 4.1j ซึ่งทําให PBS กลายเปนเฟสหลักจะปรากฏอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กจํานวนมากนั่น

คือ อนุภาค PLA ที่กระจายในเฟส PBS แตมีการเปยกที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Defeng Wu และคณะ [28] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผสมของ PLA กับ PBS ในสัดสวนตางๆ ซึ่งพบวา 

สัดสวนการผสม PBS/PLA เทากับ 20/80, 70/30 และ 80/20 จะเกิดการกระจายอนุภาคทรงกลมของเฟส

รองในพอลิเมอรเฟสหลักซึ่งมีขนาดเฉล่ีย 1-2 ไมครอน สวน PBS/PLA ที่สัดสวน 60/40, 50/50 และ 

40/60 เกิดเปนเฟสที่มีความตอเนื่องขึ้นและเห็นไดอยางชัดเจนในสัดสวน 50/50 นั่นเอง ลักษณะดังกลาว

เกิดจากพอลิเมอรทั้งสองมีอุณหภูมิหลอมเหลวท่ีแตกตางกันสงผลใหมีความหนืดแตกตางกันในชวงอุณหภูมิ

ที่ทําการผสม โดย PLA มีความหนืดที่สูงกวา PBS สามารถยืนยันไดดวยผลการวัดคาดัชนีการไหลที่อุณหภูมิ 

180 องศาเซลเซียสซึ่งเปนอุณหภูมิที่ใชในการผสมพอลิเมอรทั้งสอง พบวา PLA มีคาดัชนีการไหล (MFI) 

เทากับ 6.64 กรัม/10 นาที ในขณะที่ PBS มีคาดัชนีการไหลที่สูงถึง 120.54 กรัม/10 นาที ดังนั้นเมื่อผสม 

PLA ในปริมาณที่นอยจะเกิดการกระจายตัวและมีลักษณะเปนอนุภาคกลมในเฟสหลัก แตเมื่อปริมาณ PLA 

เพิ่มขึ้น ความหนืดของระบบก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยทําใหตองใชแรงเฉือนที่มากขึ้นและประกอบกับการมีแรง

กระทําอยางเบาบางบริเวณรอยตอระหวางเฟสทั้งสองดวย สงผลใหแรงเฉือนที่ใชในการผสมสามารถถายเท

จากเฟส PBS ไปยัง PLA และทําให PLA สามารถยืดตัวไดมากขึ้น แสดงใหเห็นวาพอลิเมอรทั้งสองมีความ

เขากันไดในบางสวนซึ่งคือสวนอสัณฐานหรือสวนที่ไมเปนผลึก 

ตอมากรณีที่มีการเติม NPCC พบวา การเติม NPCC ลงในเนื้อพอลิเมอร PLA ในภาพ 4.1b จะเกิด

การรวมตัวกัน (Agglomerate) ของอนุภาคกลายเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้นและกลายเปนจุดเริ่มตนของ

การแตกหักของช้ินงานเม่ือนําไปทดสอบสมบัติเชิงกล ซึ่งเปนการบงบอกถึงความเขากันไดไมดีของอนุภาค 

NPCC กับเน้ือพอลิเมอร PLA โดยพื้นผิวการแตกหักยังคงมีลักษณะที่เรียบเชนเดิม แสดงใหเห็นวาชิ้นงานมี

การแตกหักแบบเปราะ ขณะที่เติม NPCC ใน PBS ในภาพ 4.1n ปรากฏใหเห็นการรวมตัวของอนุภาค

เกิดขึ้นเพียงเล็กนอย และยังสงผลใหลักษณะพื้นผิวการแตกหักมีความขรุขระมากขึ้น แสดงวาอนุภาค NPCC 

เกิดแรงกระทํากับ PBS สงผลใหอนุภาคสามารถกระจายตัวในเนื้อพอลิเมอร PBS ไดเปนอยางดีและมีการ

กระจายตัวที่ดีกวาใน PLA 

สําหรับการเติม NPCC หรือ SB ในพอลิเมอรผสม PLA/PBS พบวา PLA50_NPCC (ภาพ 4.1h) 

และ PLA50_SB (ภาพ 4.1i) เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางสัณฐานเพียงเล็กนอย โดยจะยังคงเปน

โครงสรางสัณฐานที่มีลักษณะเปนเฟสที่มีความตอเนื่องและมีการกระจายของอนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก

ปริมาณเล็กนอย เนื่องจากระบบพอลิเมอรผสมที่เติมทั้ง NPCC และ SB จะมีคา MFI เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 

37.7 กรัม/ 10 นาทีเปน 40.36 กรัม/ 10 นาที และ 153 กรัม/ 10 นาทีตามลําดับ แสดงวาพอลิเมอรผสมมี
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ความหนืดที่ลดลงเกิดจาก NPCC สามารถทําหนาที่เปนสารหลอล่ืนภายในใหกับพอลิเมอรผสม และ SB 

สามารถสงเสริมการตัดขาดของสายโซพอลิเมอรทําใหสายโซเกิดการเคล่ือนที่ไดงายขึ้น ดังนั้นเมื่อผสมกันใน

สภาวะหลอมเหลวทําใหพอลิเมอรทั้งสองเกิดการถายเทแรงเฉือนระหวางกัน และยังสังเกตเห็นลักษณะของ

หลุมขนาดเล็กเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการรวมตัวกันของอนุภาค NPCC หรือ SB ที่เติมเขาไป แตถาเปน

ลักษณะอนุภาคทรงกลมขนาดใหญเกิดขึ้นจากสวนที่ไมไดรับการถายเทของแรงเฉือนที่เกิดขึ้น  

สําหรับ PLA60_NPCC จะสังเกตเห็นการยืดออกของสวน PBS ที่ตอเนื่องซึ่งเปนเฟสรองในพอลิ

เมอรผสมเกิดจากการถายเทแรงที่พอลิเมอรไดรับจากเฟสหลักไปยังเฟสรองที่มีความยืดหยุนมากกวา แสดง

วาการเติมอนุภาค NPCC ซึ่งกระจายไดในพอลิเมอรทั้งสองชนิดไดชวยในการถายเทแรงเฉือนระหวางเน้ือพอ

ลิเมอร นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นการหลุดออกของเฟส PBS จากเนื้อหลักที่เปน PLA ซึ่งเปนการบงบอกความ

เขากันไดบางสวนเทานั้นของพอลิเมอรทั้งสอง และสําหรับ PLA40_NPCC ยังคงปรากฏการกระจายอนุภาค

ทรงกลมที่เปนเฟสรองซ่ึงมีขนาดเล็กลง และมีการยืดออกของเฟส PLA กลายเปนรูปทรงยาวรี แสดงใหเห็น

วาพอลิเมอรทั้งสองมีการถายเทแรงเฉือนระหวางกันไดดีขึ้นจึงนาจะเปนผลจากความหนืดที่เปล่ียนแปลงไป 

สําหรับพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสมที่มีการเติม SB พบวา การเติม SB ลงในPLA จะทําใหมี

รอยแตกที่พื้นผิวการแตกหักแบบเปราะ โดยมีรองรอยการแตกแบบเปราะทับซอนกันซึ่งชี้ใหเห็นวาจุดเริ่มตน

ของการแตกหักเกิดไดหลายตําแหนงมากขึ้น แสดงวา PLA ที่เติม SB มีความเปราะมากกวา PLA บริสุทธิ์

สามารถยืนยันดวยเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหัก (%elongation at break) จากการทดสอบการดึง

ยืด ซึ่งเปนผลจากขนาดของสายโซพอลิเมอรที่ส้ันลงจาก SB ชวยสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสาย

โซ PLA รวมทั้ง SB ทําหนาที่เปน stress concentration ในเนื้อวัสดุ สําหรับ PBS จะพบการรวมตัวกัน

ของอนุภาค SB กลายเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้นเปนผลจากแรงกระทําที่มีตอพอลิเมอรเปนแบบออน ใน

สวนพอลิเมอรผสม PLA40_SB จะสังเกตเห็นอนุภาคทรงกลมที่กระจายมีขนาดใหญขึ้นและไมสม่ําเสมอเม่ือ

เทียบกับ PLA40 และ PLA40_NPCC อีกทั้งยังมีลักษณะของหลุมที่เกิดจากการหลุดออกของเฟส PLA ซึ่ง

เปนผลจาก SB สามารถกระจายตัวไดดีในเฟส PLA มากกวาทําให PLA เกิดการตัดขาดของสายโซและยังทํา

หนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกที่ดีทําให PLA ชอบที่จะรวมตัวกันมากกวา และสุดทาย PLA60_SB นั้นมี

ลักษณะโครงสรางสัณฐานที่คลายคลึงกับ PLA50 แสดงวาพอลิเมอรทั้งสองมีลักษณะการถายเทของแรงที่

ไดรับในลักษณะเดียวกัน และปรากฏรอยแตกในเน้ือพอลิเมอรดวย เกิดขึ้นบริเวณรอยตอระหวางพอลิเมอร

ทั้งสองแสดงใหเห็นถึงการถายเทแรงท่ีไดรับกลายเปนจุดเริ่มตนการแตกหักของช้ินงาน และยังบงบอกถึง

ความเขากันไดไมดีของพอลิเมอรผสมดวย 

 

 
 
 



 4.1 ภ
SB 1.0 phr แ
PLA_SB (d) 
PLA40 (k) PL

N(a) 

(d) 

(g) 

(j) 

(m) 

ภาพถายจาก S
และกรณีที่ไมเ
PLA60 (e) PL
LA40_NPCC (

Neat 

EM แสดงโคร
ติมสารกอผลึก
LA60_NPCC 
(l) PLA40_SB

(b) 

(e) 

(h) 

(k) 

(n) 

PLA 

PLA60

PLA50

PLA40

PBS 

รงสรางสัณฐาน
ก ที่กําลังขยาย
(f) PLA60_SB

B (m) Neat PB

NPCC

0 

0 

0 

นของพอลิเมอร
ย 500 เทา โด
B (g) PLA50 
BS (n) PBS_N

C 

รสูตรตางๆ ทั้ง
ย (a) Neat P
(h) PLA50_N

NPCC และ (o)

(c) 

(f) 

(i) 

(l) 

(o) 

งกรณีที่เติม N
LA (b) PLA_

NPCC (i) PLA
) PBS_SB  

SB 

 
 

52 

PCC หรือ 
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4.1.2 ผลการศึกษาสมบัติทางความรอน 

สมบัติทางความรอนของ PLA บริสุทธิ์ PBS บริสุทธิ์และพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไดจากการ

วิเคราะหดวยเทคนิค DSC ในขั้นตอนการใหความรอนครั้งที่สอง แสดงดังภาพที่ 4.2 ซึ่งสามารถสรุปเปน

ขอมูลเชิงตัวเลขไดดังตารางที่ 4.1 ประกอบดวยคาอุณหภูมิคลายแกว (Tg) อุณหภูมิการเกิดผลึกใหม (Tcc) 

อุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) และความเปนผลึก (%Xc) ของทั้ง PLA และ PBS ในพอลิเมอรสูตรตางๆ พบวา 

PLA บริสุทธิ์แสดงคาอุณหภูมิคลายแกว (Tg) ที่ประมาณ 61 องศาเซลเซียส และปรากฏพีคสําหรับการ

หลอมเหลวผลึก (Tm) เปนลักษณะพีคคู (double peak) โดยพีคหลอมเหลวแรก (Tm1) ปรากฏที่อุณหภูมิ 

150.47 องศาเซลเซียสและพีคหลอมเหลวท่ีสอง (Tm2) 155.15 องศาเซลเซียส สวนเทอรโมแกรม PBS 

บริสุทธิ์ที่ไดจากการทดสอบ DSC นั้นไมปรากฏอุณหภูมิคลายแกว (Tg) ของ PBS ในชวงที่ศึกษา แตจะเห็น

ไดวา PBS แสดงพีคที่บงบอกถึงการตกผลึกเพิ่มในขั้นตอนการใหความรอน (Trc) ที่อุณหภูมิ 101.47 องศา

เซลเซียส และพีคที่บงบอกถึงการหลอมเหลวผลึกที่อุณหภูมิ (Tm) 114.55 องศาเซลเซียส 

ส่ิงที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Ruyin Wang และคณะ [21] ที่ไดศึกษาสมบัติทาง

ความรอนของพอลิเมอรผสม PLLA/PBS ที่มีการเติม dicumyl peroxide (DCP) พบวาพอลิเมอรผสม 

PLLA/PBS ที่สัดสวนการผสม 80/20 จะปรากฏพีคหลอมเหลวของ PLLA ที่ 147.7 องศาเซลเซียสและพีค

หลอมเหลวไดเกิดไหลขึ้นที่อุณหภูมิ 153 องศาเซลเซียส โดยพีคหลอมเหลว 2 พีคที่เกิดขึ้นมาจากความเปน

ผลึกที่ไมสมบูรณแตเมื่อมีเวลามากพอจะเกิดการจัดเรียงตัวเปนผลึกที่มีความสมบูรณและเกิดการหลอมซ่ึง

ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะเชนเดียวกับงานวิจัยน้ี 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
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 4.1 สมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม PLA/PBS สูตรตางๆ 

ตัวอยาง 
PLA PBS 

Tg (
oC) Tcc(

oC) Tm1(
oC) Tm2 (

oC) %Xc Tcc (
oC) Tm (

oC) %Xc 

PLA 

Neat   61 114.66 150.47 155.15 28.28 - - - 

NPCC 
0.5 60 111.69 149.02 155.19 24.48 - - - 
1 60 109.84 149.17 155.48 26.83 - - - 

SB 
0.5 57 106.47 145.67 155.07 36.61 - - - 
1 55 105.80 143.51 153.58 36.51 - - - 

PLA60 

Neat   56 ND 147.68 155.49 30.79 104.96 114.78 16.02 

NPCC 
0.5 56 ND 148.39 155.71 26.15 103.13 114.50 21.31 
1 57 ND 148.61 155.78 25.84 103.01 114.57 15.00 

SB 
0.5 53 ND 145.27 155.53 32.27 102.87 114.18 6.91 
1 52 ND 144.95 155.22 32.94 103.39 113.86 1.70 

PLA50 

Neat   56 ND 148.18 155.67 35.69 102.29 114.44 25.37 

NPCC 
0.5 56 ND 147.68 155.82 35.75 101.79 114.55 27.52 
1 55 ND 147.54 155.51 32.34 103.32 114.42 23.12 

SB 
0.5 53 ND 144.37 154.95 36.91 100.69 114.02 22.99 
1 51 ND 143.54 154.45 41.22 100.52 114.05 15.21 

PLA40 

Neat   57 ND 147.88 155.37 27.29 103.47 114.24 32.37 

NPCC 
0.5 56 ND 149.2 155.71 22.87 103.12 114.41 40.10 
1 56 ND 148.52 155.52 27.61 102.29 114.39 36.23 

SB 
0.5 49 ND 144.88 155.16 32.44 101.35 114.84 41.60 
1 49 ND 143.92 154.36 30.28 100.87 114.03 32.86 

PBS 

Neat   - - - - - 101.47 114.55 49.32 

NPCC 
0.5 - - - - - 103.63 114.50 47.84 
1 - - - - - 101.31 114.82 53.46 

SB 
0.5 - - - - - 99.14 114.61 52.50 
1 - - - - - 100.47 114.50 53.24 

*หมายเหตุ: ND=No Detect 
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สําหรับ PLA ที่มีการเติมอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน (NPCC) ในปริมาณ 0.5 และ 1.0 

phr ทําให Tg ของ PLA มีคาที่เปล่ียนแปลงเล็กนอยจาก 61 องศาเซลเซียสไปเปน 60 องศาเซลเซียส เกิด

จากแรงกระทําอยางออนระหวางอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโนกับ PLA เพราะอนุภาคแคลเซียม

คารบอเนตที่ใชไดมีการปรับปรุงโดยเคลือบดวยกรดสเตียริกเพื่อชวยใหอนุภาคกระจายตัวไดดีขึ้น แตยังเกิด

การรวมตัวของอนุภาคขึ้นไดเชนกนัแสดงดังภาพที่ 4.1 สวนการเติม SB ในปริมาณ 0.5 และ 1 phr สงผลให

คา Tg ของ PLA มีคาเทากับ 57 องศาเซลเซียสและ 55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งถือวามีการ

เปล่ียนแปลงไปคอนขางมากเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธิ์และ PLA_NPCC เกิดจาก SB เปนสารอินทรียที่

สามารถเกิดปฏิกิริยากับโครงสรางของ PLA ไดเปนอยางมากและ SB สามารถดูดความชื้นไดคอนขางดีจึง

สงเสริมให PLA เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส เปนเหตุผลให PLA มีขนาดสายโซที่ส้ันลงน่ันเอง และยังเปนผลให

พอลิเมอรสามารถเคลื่อนไหวไดงายขึ้นจึงมีคา Tg ลดลง และสามารถยืนยันไดดวยภาพผนวก ก-12 ผลการ

ทดสอบ Melt Flow Index (MFI) ที่มีคาเพิ่มขึ้นเปนอยางมากเม่ือเติม SB ซึ่งคา MFI ที่เพิ่มขึ้นบงบอกถึง

ความหนืดของพอลิเมอรมีคาลดลง นอกจากนี้คาอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม (Tcc) ของ PLA ที่มีการเติมสาร

ริเริ่มการเกิดผลึกทั้ง NPCC และ SB มีคาที่ลดลงบงบอกถึงความสามารถในการเกิดผลึกที่เร็วขึ้นและผลึกที่

ไดจะมีขนาดเล็ก สวนอุณหภูมิหลอมเหลวของ PLA ที่มีการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกทั้งสองมีคาลดลง

เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เติม SB 1.0 phr จะเกิดการลดลงอยางมากของพีคหลอมเหลวผลึกทั้งสอง

พีคแสดงใหเห็นถึงการเกิดแรงกระทําระหวางอนุภาคกับพอลิเมอร จากภาพที่ 4.3 สังเกตเห็นวาพีค

หลอมเหลวผลึกของ PLA บริสุทธิ์จะมีพีคคายความรอนแรก (Tm1) ที่สูงกวาพีคคายความรอนที่สอง (Tm2) 

ซึ่งแสดงวาระหวางขั้นตอนเย็นตัวสงผลใหผลึกที่เกิดขึ้นเปนผลึกที่มีขนาดเล็กและไมสมบูรณมากกวาผลึกที่

สมบูรณ [30, 31] แตเมื่อเติม SB จะเกิด Tm2 ที่สูงกวา Tm1 แสดงวา SB ชวยสงเสริมใหเกิดผลึกที่มีความ

สมบูรณมากขึ้น และเม่ือพิจารณาถึงความเปนผลึกของ PLA พบวา PLA บริสุทธิ์มีคาความเปนผลึกเทากับ 

28.28% สามารถคํานวณไดตามวิธีการดังแสดงไวในภาคผนวก ข. แตเมื่อมีการเติม NPCC ปริมาณ 0.5 phr 

และ 1 phr สงผลใหความเปนผลึกมีคาลดลงเทากับ 24.48% และ 26.83% ตามลําดับ เปนผลจากการ

กระจายตัวที่ไมสม่ําเสมอและมีการรวมตวัของอนุภาคเกดิขึ้นทาํใหขัดขวางการจัดเรียงตัวเปนผลึกของสายโซ 

และความเปนผลึกมีคาสูงขึ้นเปน 36.61% และ 36.51% เมื่อเติม SB ในปริมาณ 0.5 และ 1 phr. 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา SB เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกที่มีประสิทธิภาพสําหรับ PLA โดยทั่วไป PLA เปน

พอลิเมอรที่เกิดผลึกไดชาและมีลักษณะการเกิดผลึกเชนเดียวกับ PET โดย Mingxin Ye. และคณะ [29] ได

ทําการศึกษาการเกิดผลึกของ PET ที่มีการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกอยาง โซเดียมเบนโซเอต (SB) และ 

Surlyn ซึ่งพบวา สารริเริ่มการเกิดผลึกทั้งสองสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสายโซ PET แตอัตราการ

เกิดผลึกที่เพิ่มขึ้นมีขอจํากัดจากการที่โซเดียมเบนโซเอตสามารถเกิดการละลายไดบางสวนใน PET และเกลือ

โซเดียมถือวามีประสิทธิภาพที่สูงในการใชเปนสารริเริ่มการเกิดผลึก จากโครงสรางพบวา ปลายสายโซ

สามารถเกิดปฏิกิริยากลายเปนหมูโซเดียมคารบอกซิเลต (Na carboxylate) ไดในระหวางกระบวนการผสม

ของเกลือโซเดียมและหมูเอสเทอร ดังนั้นหมูโซเดียมคารบอกซิเลตที่เกิดขึ้นบริเวณปลายสายโซ (-COONa) 

ในพอลิเมอรหลอมสามารถเกิดเปนไอออนที่ทําให PET เกิดผลึกขึ้นไดและเกิดการลดลงของขนาดสายโซ
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ระหวางการเกิดปฏิกิริยาเปนผลให PET มีน้ําหนักโมเลกุลลดลง [32] โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงดังภาพที่ 

4.4 

 

 4.3 เทอรโมแกรม DSC ในขั้นตอนการใหความรอนครัง้ที่สองของ PLA 
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 4.4 ปฏิกิริยาที่เกิดจากการเติมโซเดียมเบนโซเอตใน PET [28] 

สําหรับ PBS ที่มีการเติมสารกอผลึกทั้ง NPCC และ SB ไมไดสงผลใหอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) 

เกิดการเปล่ียนแปลง แตในสวนคา Tcc เกิดการลดลงแสดงวาผลึกสามารถเกิดไดเร็วขึ้นจึงเปนผลึกที่มีขนาด

เล็กและไมสมบูรณ ยกเวนกรณี NPCC 0.5 phr ที่มีคา Tcc เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนผลจากอนุภาคขัดขวางการ
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เคล่ือนที่ของสายโซและคา Tcc ของ PBS ต่ํากวา PLA และสวนความเปนผลึกของ PBS มีคาเทากับ 

49.32% เมื่อเติม NPCC 0.5 และ 1.0 phr จะมีคาความเปนผลึกเทากับ 47.84% และ 53.46% ตามลําดับ 

เปนผลจากปริมาณของ NPCC ที่นอยสามารถขัดขวางการจัดเรียงตัวของสายโซใหมีความเปนระเบียบ 

ในขณะที่ปริมาณ NPCC ที่เพิ่มขึ้นเกิดการกระจายตัวในเนื้อพอลิเมอรไดดีกวาจึงสงเสริมใหเกิดผลึกไดดีกวา 

เชนเดียวกับการเติม SB ที่สงผลให PBS มีความเปนผลึกที่สูงขึ้นแตเพิ่มขึ้นในปริมาณเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

กรณี PLA เปนผลจากเกิดแรงกระทําระหวางอนุภาคกับเนื้อพอลิเมอรและการเกิดปฏิกิริยาในลักษณะ

เดียวกับ PLA เนื่องจาก PBS ก็จัดเปนพอลิเอสเทอรเชนเดียวกัน 

สําหรับการเติม PBS ลงใน PLA หรือพอลิเมอรผสม PLA/PBS ไมสงผลตออุณหภูมิหลอมเหลวของ 

PLA ที่มีอุณหภูมิสูง (Tm2) เชนเดียวกับอุณหภูมิหลอมเหลวของ PBS ที่ถือวาไมเกิดการเปล่ียนแปลง ในขณะ

ที่อุณหภูมิหลอมเหลวแรก (Tm1) ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ต่ําเกิดการเปล่ียนแปลงไปประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส 

โดยทั่วไปแลวความเขากันไดของพอลิเมอรผสมสามารถวิเคราะหไดโดยติดตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

คลายแกว (Tg) และอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ของพอลิเมอรองคประกอบแตละชนิด ซึ่งสําหรับพอลิเมอร

ผสมที่สามารถเขากันไดดีจะแสดง Tg เพียงคาเดียวอยูระหวาง Tg ของพอลิเมอรองคประกอบ ซึ่งจากตารางที่ 

4.1 พบวาเมื่อพอลิเมอรผสม PLA60 PLA50 และ PLA40 จะปรากฏ Tg เพียงคาเดียวและทําให Tg ของ 

PLA เกิดการเปล่ียนแปลงจาก 61 องศาเซลเซียสไปอยูที่ประมาณ 56 องศาเซลเซียสและจากชวงอุณหภูมิที่

ทดสอบนั้นก็ปรากฏ Tg เพียงคาเดียวแสดงใหเห็นวาพอลิเมอรทั้งสองมีความเขากันไดในบางสวนซึ่งก็คือสวน

ที่เปนอสัณฐานของพอลิเมอรทั้งสอง [18,20] เปนผลจากโครงสรางทางเคมีที่มีลักษณะใกลเคียงกันและ

สามารถยืนยันไดดวยภาพ SEM ที่จะเห็นเปนลักษณะการเปยกผิวของพอลิเมอรทั้งสองแมวาจะปรากฏให

เห็นการแยกเฟสสําหรับพอลิเมอรผสมในบางสูตร แตสําหรับ PLA50 ที่เกิดเปนโครงสรางสัณฐานที่มีความ

ตอเนื่องของเฟสก็สามารถยืนยันความเขากันไดบางสวนของพอลิเมอรทั้งสอง [28] สวน Tcc หรืออุณหภูมิ

การเกิดผลึกใหมของ PLA ไมสามารถวัดไดเนื่องจากเกิดการซอนทับกับอุณหภูมิหลอมเหลวของ PBS โดย 

Tcc ของ PBS บริสุทธิ์มีคา 101.47 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และพอลิเมอรผสม PLA60 

PLA50 และ PLA40 มีคาเปน 104.96, 102.29, 103.47 องศาเซลเซียสตามลําดับ ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณ PLA ที่เพิ่มขึ้นแสดงวา PBS มีความสามารถในการเกิดผลึกใหมที่ชาลง เมื่อพิจารณาถึงความเปน

ผลึกของพอลิเมอรผสมที่แบงเปนผลึกใน PLA และ PBS จะเห็นวาการเติม PBS ลงใน PLA นั้นสงผลให PLA 

มีความเปนผลึกที่เพิ่มขึ้นจาก 28.28% เปน 30.79% และ 35.69% เมื่อเติม PBS 40 และ 50 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนัก (PLA60 และ PLA50) ตามลําดับ แสดงวาสัดสวนของ PBS ที่มากขึ้นสงผลใหความเปนผลึกของ 

PLA มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Tadashi Yokohara และคณะ 

[4] ที่ไดทําการศึกษาลักษณะโครงสรางสัณฐานและสมบัติของพอลิเมอรผสม PLA/PBS และพบ

ปรากฏการณในลักษณะเดียวกัน ไดอธิบายไววา เหตุการณดังกลาวเกิดจาก PBS สามารถทําหนาที่เปนสาร

ริเริ่มการเกิดผลึก (Nucleating agent) ใหกับ PLA ถึงแมวา PBS จะอยูในสถานะหลอมเหลว เมื่อพอลิเมอร

ผสมหลอมเหลวอยางสมบูรณและเม่ือทําการลดอุณหภูมิลงจนกระทั่ง PLA สามารถตกผลึกได โดย PLA จะ

ตกผลึกภายใตสภาวะแวดลอมที่ PBS ยังคงอยูในสถานะหลอมเหลว จึงสามารถเหน่ียวนําให PLA เกิดผลึก
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ขนาดเล็กไดมากขึ้น ดังนั้นในขั้นตอนการใหความรอนจึงปรากฏพีคที่แสดงถึงการหลอมเหลวผลึกที่อุณหภูมิ

ต่ําเกิดขึ้น และยังพบวาอุณหภูมิมีคาต่ําลงเมื่อปริมาณของ PBS เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ การมีผลึกขนาดเล็ก

ที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนผลึกโดยรวมของ PLA ในพอลิเมอรผสมมีคาที่เพิ่มขึ้นอีกดวย แตสําหรับกรณี 

PLA40 ซึ่งมี PBS เปนเฟสหลักจะมีคาความเปนผลึกของ PLA ที่ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธิ์ 

เนื่องจาก PLA กลายเปนเฟสรองที่มีการกระจายอนุภาคในสวน PBS สวนความเปนผลึกของ PBS บริสุทธิ์มี

คาเทากับ 49.32% โดยความเปนผลึกของ PBS มีคาที่ลดลงตามปริมาณ PLA ที่เพิ่มขึ้นก็คือ มีคาเทากับ 

32.37%, 25.37% และ 16.02% เมื่อมี PLA ในสัดสวน 40, 50 และ 60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก จะเห็นวา

การขึ้นรูปพอลิเมอรผสมเปนลักษณะที่พอลิเมอรผสมเกิดการหลอมเหลวอยางสมบูรณ และมีผูวิจัยไดกลาว

ไววา พอลิเมอรผสมที่มีความเขากันจะมีพฤติกรรมการเกิดผลึกขึ้นอยูกับความแตกตางของจุดหลอมเหลว

ขององคประกอบทั้งสอง ถาจุดหลอมเหลว (Tm) มีความแตกตางกันมาก องคประกอบที่มี Tm สูงกวาจะเกิด

ผลึกขึ้นกอนและเปนลักษณะสเฟยรูไลต สวนองคประกอบที่มี Tm ต่ํากวาจะเกิดผลึกที่อุณหภูมิต่ํากวาใน

บริเวณที่จํากัด [33] ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.1 พบวา PLA มี Tm สูงกวาทําใหเมื่อลดอุณหภูมิลง 

PLA สามารถเกิดผลึกไดกอน และเมื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงอุณหภูมิที่ PBS สามารถเกิดผลึกไดทําให PBS 

เกิดการตกผลึกทามกลางผลึก PLA ที่เปนของแข็งและถือวาเปนผลึกที่มีความสมบูรณยืนยันไดจากภาพที่ 

4.5 ซึ่งมีคาเอนทัลปของการหลอมเหลวที่สูงขึ้นตามปริมาณ PLA และส่ิงที่เกิดขึ้นถือวาเปนอุปสรรคในการ

เกิดผลึกของ PBS สงผลใหมีความเปนผลึกที่ลดลงน่ันเอง 

กรณีที่เติม NPCC ลงในพอลิเมอรผสม PLA60, PLA50 และ PLA40 พบวา ในพอลิเมอรผสม 

PLA60 จะมีความเปนผลึกของ PBS มีคาเพิ่มขึ้นจาก 16.02% เปน 21.31% เมื่อมี NPCC ปริมาณ 0.5 phr 

เน่ืองจาก NPCC สามารถกระจายตัวใน PBS ไดดีกวาและยังทําให Tcc ของ PBS มีคาที่ลดลงแสดงวา PBS 

สามารถเกิดผลึกไดเร็วขึ้น โดย NPCC ทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกที่ไมเปนเนื้อเดียวกับพอลิเมอร 

(Heterogeneous nucleating) จึงเปนจุดเริ่มตนการเกิดผลึก ในขณะที่ความเปนผลึกของ PLA มีคาที่ลดลง

จาก 30.79% เปน 26.25% และ 25.84% ตามปริมาณ NPCC ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอนุภาค NPCC ที่เติมลง

ไปและอุณหภูมิการเกิดผลึกในขั้นตอนการเย็นตัว (แสดงดังภาพผนวก ก-8 ในภาคผนวก ก) มีคาที่เพิ่มขึ้น

แสดงวา PBS สามารถเกิดผลึกไดเร็วขึ้นจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ PLA ในการเกิดเปนผลึก โดย 

PBS เกิดผลึกขณะที่ PLA ยังเกิดผลึกอยูเปนผลใหความสมบูรณของผลึกลดลงดวย และเมื่อพิจารณาจาก

ภาพที่ 4.5 เปนเทอรโมแกรม DSC ในขั้นตอนการใหความรอนครั้งที่สอง พบวา PLA60 มีพีคหลอมเหลว

แรก (Tm1) ของ PLA_NPCC มีความสูงหรือคาเอนทัลปการเกิดผลึกที่ใกลเคียงกันกับพีคหลอมเหลวที่สอง 

(Tm2) แสดงวาความสามารถในการหลอมผลึกที่มีขนาดเล็กและไมสมบูรณมีคาที่ใกลเคียงกับคาการหลอม

ผลึกที่เกิดอยางสมบูรณนั่นเอง สวนความเปนผลึก PBS เมื่อมีการเพิ่มปริมาณ NPCC มีคาที่ลดลงเล็กนอยซึ่ง

เปนผลมาจากการรวมตัวกันของอนุภาคและแรงกระทําที่เกิดขึ้นระหวางอนุภาคกับเนื้อพอลิเมอรสงผลใหมี

คาความหนืดที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย สายโซจึงเกิดการเคล่ือนไหวไดยากขึ้น สวน PLA50 และ PLA40 มีแนวโนม

ความเปนผลึกของ PBS เชนเดียวกับ PLA60 ซึ่งก็คือ NPCC ปริมาณ 0.5 phr นั้นสงเสริมใหความเปนผลึก

เพิ่มขึ้นเนื่องจาก NPCC ทําใหคา Tcc ของ PBS มีคาที่ลดลงจึงเกิดผลึกไดงายขึ้นและผลึกของ PBS ที่เกิด
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ขึ้นกับอนุภาค NPCC บางสวนที่กระจายใน PLA จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซในการเกิดเปนผลึกของ 

PLA ทําใหความเปนผลึกมีคาลดลง แตเมื่อเพิ่มปริมาณ NPCC กลับทําใหความเปนผลึกของ PBS มีคาที่

ลดลงเน่ืองจาก NPCC ที่เติมเขาไปสามารถกระจายตัวไดทั้งสวน PLA และ PBS โดยคา Tg ของ PLA ในพอ

ลิเมอรผสมที่เติม NPCC 1 phr เกิดการลดลงเล็กนอยเปนผลใหสายโซ PLA เคล่ือนไหวไดมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกันพอลิเมอรทั้งสองเกิดผลึกไดเร็วขึ้นและขัดขวางการเกิดผลึกซึ่งกันและกัน พรอมทั้งปริมาณที่

มากขึ้นสงผลใหเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคดวย 

การเติม SB ทั้ง 0.5 phr และ 1.0 phr ในพอลิเมอรผสมทําใหความเปนผลึกสวน PLA มีคาเพิ่มขึ้น 

สําหรับ PLA60_SB0.5 และ PLA60_SB1.0 จะมีความเปนผลึกเทากับ 32.27% และ 32.94% ตามลําดับ 

ซึ่งมีคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี PLA60 และ PLA60_NPCC เชนเดียวกับกรณีของ PLA50 และ PLA40 

ที่เติม SB ทั้งสองสัดสวนที่จะมีคาความเปนผลึกของ PLA50_SB0.5 เทากับ 36.91% PLA50_SB1.0 

เทากับ 41.22% PLA40_SB0.5 เทากับ 32.44% และกรณี PLA40_SB1.0 ที่มีคาเทากับ 30.28% เกิดจาก 

SB ทําใหขนาดของสายโซ PLA ส้ันลงเกิดการเคล่ือนที่ไดงายขึ้นและสามารถยืนยันไดดวยคา Tg ที่ลดลง 

เปนผลใหสายโซสามารถจัดเรียงตัวเปนผลึกไดงายขึ้นในขณะที่ความเปนผลึกของ PLA มีคาเพิ่มขึ้นกลับทํา

ใหความเปนผลึกของ PBS มีคาลดลงเนื่องจาก PLA มีความสามารถในการเกิดผลึกที่อุณหภูมิสูงกวา PBS 

ดังน้ันเมื่อ PLA สามารถเกิดผลึกไดมากขึ้นจะขัดขวางการเกิดผลึกของ PBS แตยังพบวาสําหรับกรณี 

PLA40_SB นั้น PBS จะมีคาความเปนผลึกที่เพิ่มขึ้น และในระหวางกระบวนการเย็นตัวลงจากสภาวะพอลิ

เมอรหลอมเหลวอยางสมบูรณจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่ PLA สามารถเกิดผลึกไดทําให PLA เกิดการตกผลึกใน

สภาวะที่แวดลอมไปดวย PBS ที่ยังหลอมเหลวสามารถเหน่ียวนําให PLA เกิดผลึกขึ้น และทําให PBS ที่

สามารถเกิดผลึกไดทีหลังมีคาความเปนผลึกที่ลดลงอยางชัดเจนและเปนผลมาจากอนุภาค SB ที่กระจายตัว

ในเฟสของ PBS ไดบางสวนเกิดการขัดขวางการเกิดผลึกรวมดวย และเมื่อพิจารณารวมกับคาดัชนีการไหล

ของ PBS จะเห็นไดวา MFI มีคาลดลงแสดงวาความหนืดของระบบมีคาเพิ่มขึ้นทําใหสายโซเกิดการ

เคล่ือนไหวไดยากขึ้น และจากเทอรโมแกรม DSC จะปรากฏใหเห็นวาพีคอุณหภูมิการเกิดผลึกใหมมีลักษณะ

ที่แหลมชัดเจนกวาเมื่อเทียบกับการเติม NPCC เปนการบงบอกถึงการเคลื่อนที่ของสายโซใหสามารถจัดเรียง

ตัวเปนผลึกที่สมบูรณมากขึ้น ทําใหเมื่อคํานวณความเปนผลึกของ PBS จึงมีคาที่ลดลง และยังพบอีกวาพีค

หลอมเหลวแรก (Tm1) ของ PLA มีความสูงที่นอยกวาพีคหลอมเหลวที่สอง (Tm2) อยางเห็นไดชัดเจนแสดงให

เห็นวาผลึกที่เกิดการหลอมเหลวสวนใหญมีความสมบูรณและเปนผลึกที่เกิดเพิ่มในขั้นตอนการใหความรอน 

ถือวาเปนผลมาจากการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกนั่นเอง 
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 4.5 เทอรโมแกรม DSC ในขั้นตอนการใหความรอนครั้งที่สองของพอลิเมอรผสม PLA60 PLA50 

และ PLA40 
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4.1.3 ผลการศึกษาสมบัติเชิงกล 

4.1.3.1 ผลของสัดสวนการผสม  

โดยทั่วไปการเตรียมพอลิเมอรผสมจากพอลิเมอรองคประกอบสองชนิดหรือมากกวาจะทําใหพอลิ
เมอรผสมมีสมบัติอยูระหวางสมบัติของพอลิเมอรองคประกอบแตละชนิด สําหรับผลการทดสอบสมบัติ
เชิงกลของพอลิเมอรบริสุทธิ์ พบวา PLA บริสุทธิ์เปนพอลิเมอรแข็งเปราะจึงมีความแข็งแรงตานทานการดึง
ยืด 53.2 MPa และความตานทานการเปล่ียนรูป (Young’s modulus) 2,699 MPa ซึ่งมีคาสูงกวา PBS 
บริสุทธิ์ แตสําหรับเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหัก (%Elongation at break) มีคาเพียง 1.7% ซึ่งต่ํา
กวา PBS บริสุทธิ์ ในขณะที่ PBS บริสุทธิ์มีความแข็งแรงตานทานการดึงยืด 31.3 MPa ความตานทานการ
เปล่ียนรูป 598 MPa และเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหัก 7.05% ดังนั้นการผสม PLA ดวย PBS เปน
พอลิเมอรผสมควรมีความแข็งแรงและความตานทานการเปล่ียนรูปมากกวา PBS สวนความสามารถในการ
ยืดตัวของพอลิเมอรผสมมีคาต่ํากวา PBS บริสุทธิ์ เมื่อผสม PLA ดวย PBS โดยคาที่เปล่ียนแปลงเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับปริมาณของ PBS กลาวคือ ปริมาณ PBS ที่เพิ่มในพอลิเมอรผสมทําใหคาความแข็งแรงและ
ความตานทานการเปล่ียนรูปลดลง แตในสวนเปอรเซ็นตการดึงยืดกลับมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธิ์ 

ภาพที่ 4.6 และภาพที่ 4.7 แสดงความแข็งแรงตานทานการดึงยืดและความตานทานการเปล่ียนรูป

ของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไมไดเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก ซึ่งไดจากการทดสอบการดึงยืดดวยอัตราการ

ดึง 5 มิลลิเมตร/นาที พบวา ทั้งความแข็งแรงตานทานการดึงยืดและความตานทานการเปล่ียนรูปของระบบ

พอลิเมอรผสมมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน PLA ที่เพิ่มขึ้น โดยคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดมีคา

เทากับ 31.1, 32.8 และ 37.8 MPa สําหรับ PLA40, PLA50 และ PLA60 ตามลําดับ สวนความตานทาน

การเปลี่ยนรูปนั้นจะมีคาเทากับ 1,104, 1,362 และ 1,670 MPa สําหรับ PLA40, PLA50 และ PLA60 

ตามลําดับ แสดงวาใหเห็นวาพอลิเมอรมีพฤติกรรมที่เปล่ียนไปโดยจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามสัดสวน PLA 

แตยังคงเปนพอลิเมอรที่มีพฤติกรรมยืดหยุนดวยสวน PBS สามารถยืนยันดวยภาพท่ี 4.1 ซึ่งพื้นผิวการ

แตกหักของพอลิเมอรผสมมีลักษณะที่ขรุขระ สําหรับกรณี PLA40 สังเกตเห็นการกระจายตัวอนุภาคทรง

กลมของ PLA ในเนื้อพอลิเมอรเฟสหลักซึ่งเปน PBS แตก็สังเกตเห็นการเปยกผิวของอนุภาคแสดงใหเห็นแรง

กระทําอยางเบาบางสําหรับพอลิเมอรทั้งสอง จึงเปนผลใหความแข็งแรงตานทานการดึงยืดของพอลิเมอร

ผสมมีคาที่ใกลเคียงกับ PBS บริสุทธิ์และความตานทานการเปล่ียนรูปที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เนื่องจากพอลิ

เมอรเฟสหลักไมสามารถกระจายแรงที่ไดรับแรงจากการทดสอบไปยังเฟสรองได และเมื่อเพิ่มสัดสวน PLA 

เปน PLA50 และ PLA60 จะเห็นวาคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดและความตานทานการเปลี่ยนรูปมี

คาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก PLA เปนพอลิเมอรที่มีความแข็งเกร็ง (Stiffness) สูง เมื่อเปนระบบพอลิเมอรผสมที่มี

ปริมาณของ PLA มากพอจะสงเสริมใหเกิดการถายโอนแรงระหวางอนุภาคไดเพิ่มขึ้น แตเมื่อเทียบกับ PLA 

บริสุทธิ์ก็ถือวามีคาที่ลดลงเปนอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากพอลิเมอรทั้งสองมีความเขากันไดในสวนอสัณฐาน
เทานั้นจึงทําใหเกิดการถายโอนแรงในสวนที่มีความยืดหยุนของโครงสรางและสามารถยืนยันดวยลักษณะ

ของพื้นผิวการแตกหักมีลักษณะเปนเฟสที่มีความตอเนื่อง (Co-continuous phase) 
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 4.6 ความแข็งแรงตานทานการดึงยืดของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไมเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก 

สวนภาพที่ 4.8 แสดงคาเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไม

เติมสารริเริ่มการเกิดผลึก ซึ่งไดจากการทดสอบดวยอัตราการดึงยืด 5 มิลลิเมตร/นาที จากการทดลองน้ัน

พบวา PLA บริสุทธิ์มีคาเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักเพียง 1.7% ในขณะที่ PBS บริสุทธิ์มีเปอรเซ็นต

การดึงยืดถึง 7.05% และเม่ือเปนพอลิเมอรผสมโดยเติม PLA ถือวาเปนพอลิเมอรที่มีความแข็งเกร็งทําใหพอ

ลิเมอรผสมมีคาความตานทานการเปลี่ยนรูปและความแข็งแรงตานทานการดึงยืดที่สูงขึ้นดังที่ไดกลาวไว จึง

สงผลใหพอลิเมอรผสมมีคาเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักที่ลดลงเปนอยางมากเม่ือเทียบกับ PBS 

บริสุทธิ์ โดยเปอรเซ็นตการดึงยืดสําหรับพอลิเมอรผสมเทากับ 2.61%, 3.00% และ 2.85% สําหรับ PLA40, 

PLA50 และ PLA60 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดดวยภาพที่ 4.1 ซึ่งเปนภาพถาย

ลักษณะพื้นผิวการแตกหักของพอลิเมอรผสมที่ไดจากการทดสอบการดึงยืด จะเห็นวา PLA40 มีการกระจาย

ตัวเฟสรองก็คือ PLA เปนลักษณะอนุภาคทรงกลมในเน้ือพอลิเมอรที่มีความตอเนื่อง จากลักษณะที่ปรากฏ

นั่นแสดงวาพอลิเมอรไมสามารถกระจายแรงที่ไดรับไปสูเฟสรองได และอนุภาคเหลานั้นกลายเปนศูนยรวม

ความเคนที่ไดรับทําใหเกิดการแตกหักที่งายขึ้น แตเมื่อปริมาณ PLA ในพอลิเมอรผสมเพิ่มขึ้นเปน 50 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (PLA50) พบวา โครงสรางสัณฐานของพอลิเมอรผสม PLA50 เปล่ียนไปเปนลักษณะ

ของเฟสตอเนื่องที่มีสวนของ PLA และ PBS ยืดตัวผสมกันอยางกลมกลืน จนไมสามารถระบุเฟสของพอลิ

เมอรองคประกอบแตละชนิดไดอยางชัดเจน ซึ่งลักษณะดังกลาวสงเสริมใหพอลิเมอรผสมสามารถยืดหยุนได

มากขึ้นและมีเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักมากกวา PLA40 และสุดทาย PLA60 เปนพอลิเมอรผสม

ที่มีองคประกอบของ PLA มากกวาดังนั้นเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักนาจะมีคาที่ลดลงเม่ือเทียบกับ 

PLA40 และ PLA50 เนื่องจาก PLA เปนพอลิเมอรที่มีความตานทานการเปล่ียนรูปที่สูง แตในการทดสอบ

นั้นคาที่ไดกลับสูงกวา PLA40 แตก็ต่ํากวา PLA50 ที่เปนเชนนั้นเกิดจากโครงสรางสัณฐานมีลักษณะที่

คลายคลึงกับ PLA50 คือเปนเฟสที่มีความตอเนื่องของพอลิเมอรองคประกอบทั้งสอง แตก็ยังปรากฏอนุภาค
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ทรงกลมขนาดเล็กปริมาณเล็กนอยกระจายตัวอยูแสดงวามีบางสวนที่เกิดการกระจายแรงอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพกลายเปนศูนยรวมความเคนทําใหเกิดการแตกหักขึ้นที่ชิ้นงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการผสมพอลิเอสเทอรที่มีความยืดหยุนกับ PLA อยาง งานวิจัยของ Ling Jiao 

และคณะ [35] ที่ศึกษาการผสม PLLA ดวย PBES: Poly(butylene succinate-b-ethylene succinate) 

ที่มีสัดสวนแตกตางกัน จะเห็นวาการเติม PBES สงผลใหคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดลดลงในขณะที่

เปอรเซ็นตการดึงยืดเพิ่มขึ้นนั่นเอง   

 

 4.7 ความตานทานการเปล่ียนรูปของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไมเตมิสารริเริ่มการเกิดผลึก 

ภาพที่ 4.9 แสดงคาพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหัก (Energy at break) ของพอลิเมอร

ผสมที่ไมเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก โดยทั่วไปแลวคาพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักเปนคาที่บง

บอกถึงความยืดหยุนของพอลิเมอร สําหรับ PBS เปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุนจึงมีคาเปอรเซ็นตการดึงยืด

กอนการแตกหักที่สูงในลักษณะเดียวกันคาพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักจะมีคาที่สูงเชนกัน สวน 

PLA เปนพอลิเมอรที่มีความแข็งเกร็งสูงจึงมีคาพลังงานที่ใชในการดึงยืดต่ํากวา สําหรับระบบพอลิเมอรผสม

จะเห็นวา PLA60 มีคาพลังงานที่ใชในการดึงยืดสูงกวา PLA, PLA50 และ PLA40 เนื่องจากโครงสราง

สัณฐานที่มีความตอเน่ืองคลายคลึงกับ PLA50 โดยมีสัดสวนของเฟส PLA ในปริมาณที่มากกวาเปนสวนชวย

เพิ่มความแข็งที่ดีขึ้นใหแกพอลิเมอรผสม ในทางกลับกันการมีเฟส PLA เปนเฟสรองในเมทริกซ PBS กลับ

กลายเปนจุดศูนยรวมของแรงที่ทําใหเกิดการแตกหักไดงายขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.8 จึงทําใหพลังงานที่

ตองการในการทําใหพอลิเมอรผสม PLA40 แตกหักมีคาลดต่ํากวา PLA40 
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 4.8 เปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไมเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก 

 

 4.9 พลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ไมเติมสารริเริ่มการเกิด

ผลึก 

4.1.3.2 ผลของการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก 

สําหรับการเติม NPCC และ SB สงผลตอคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืด ความตานทานการ

เปล่ียนรูป เปอรเซ็นตการดึงยืดของช้ินงานกอนการแตกหักและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหัก

ของพอลิเมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสม สําหรับคาความแข็งแรงตานทานการเปลี่ยนรูปของ PLA ที่เติม 

NPCC ทั้งสองสัดสวนมีคาต่ํากวา PLA บริสุทธิ์ สวนคาความตานทานการเปล่ียนรูปมีการเปล่ียนแปลงนอย
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มากจนไมตองพิจารณาความแตกตางระหวางกรณีที่เติมและไมเติมได ขณะเดียวกันเปอรเซ็นตการดึงยืดและ

คาพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงดวยเนื่องจากอนุภาค NPCC มีการกระจายตัวไดไมดี

ในเฟส PLA จึงกลายเปนศูนยรวมความเคน (Stress concentration) ทําใหเมื่อไดรับแรงจึงเกิดการแตกหัก

ไดงายขึ้น และเมื่อพิจารณาสัดสวน NPCC ที่แตกตางกันพบวา  NPCC ในปริมาณที่มากกวาจะมีคาความ

แข็งแรงตานทานการดึงยืดที่สูงกวาเล็กนอยเน่ืองจากปริมาณอนุภาคที่มากขึ้นทําใหเกิดการกระจายตัวของ

อนุภาคของแข็งในเนื้อเมทริกซที่แข็งเปราะมากขึ้น ดังนั้นเมื่อพอลิเมอรไดรับแรงเคนแลวเกิดการแตกหักใน

ระดับจุลภาค อนุภาคเหลานี้จะยับยั้งการแตกหักแบบเปราะแบบทิศทางเดียวใหเกิดขึ้นหลายทิศทางตาม

รอยตอระหวางวัฏภาคจึงสงผลใหทั้งความแข็งแรงตานทานการดึงยืดและความตานทานการเปลี่ยนรูปที่

เพิ่มขึ้นเล็กนอย และยังสงผลใหเปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาที่

เพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากการอนุภาค NPCC ที่ใชไดเคลือบดวย fatty acid เพื่อชวยใหเกิดการกระจายตัวและ

เพิ่มความเขากันไดกับพอลิเอสเทอร รวมทั้งยังทําหนาที่เปนสารหลอล่ืน (Lubricating effect) ไดดวย สวน

การเติม SB ใน PLA บริสุทธิ์เมื่อทําการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเพื่อใชในการทดสอบการดึงยืด พบวา ชิ้นงานมี

ลักษณะที่เปราะอยางมาก จึงเกิดการแตกหักไดงาย สงผลใหความแข็งแรงตานทานการเปล่ียนรูป ความ

ตานทานการดึงยืด เปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักลดลงเน่ืองจาก SB 

สงเสริมให PLA เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดังไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ซึ่งมีผลใหสายโซมีขนาดที่ส้ันลงและส่ิง

ที่เกิดขึ้นสงผลตอสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร ถึงแมวาจะสงเสริมใหความเปนผลึกของ PLA เพิ่มขึ้นก็ตาม 

คาความแข็งแรงตานทานการดึงยืด เปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหกัและพลังงานทีใ่ชในการดึง
ยืดกอนการแตกหักของ PBS_NPCC0.5 มีคาลดลง ขณะที่คาความตานทานการเปล่ียนรูปเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เกิดจาก PBS เปนพอลิเมอรกึ่งผลึกซึ่งประกอบดวยสวนที่มีการจัดเรียงตัวเปนระเบียบที่เรียกวาผลึก 
(Crystalline) และสวนที่สายโซมีการเกี่ยวพันกันไปมาหรือสวนอสัณฐาน (Amorphous) เมื่อมีการเติม
อนุภาค NPCC จะเกิดการกระจายตัวในระดับจุลภาคซึ่งสวนมากอยูในสวนอสัณฐาน (Amorphous) ดังนั้น
เมื่อ PBS ไดรับแรงกระทําสวนอสัณฐานจะเกิดการเคล่ือนไหวและมีการจัดเรียงตัวตามแนวแรงที่ไดรับ แต
อนุภาค NPCC จะขัดขวางกลไกการเคลื่อนที่ของสายโซทําใหพอลิเมอรไมสามารถรับแรงไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพแสดงวา NPCC กลายเปนศูนยรวมความเคนเชนเดียวกับกรณีที่เติม NPCC ลงใน PLA แตเมื่อ
เติม NPCC 1.0 phr ทําใหคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดเพิ่มขึ้น สวนความตานทานการเปล่ียนรูปมีคา
ลดลงเล็กนอยเกิดจากปริมาณ NPCC ที่เพิ่มขึ้นสามารถเกิดการกระจายตัวไดมากขึ้นและบางสวนเกิดการ
รวมตัวเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้นซึ่งอนุภาคเหลานี้จะกลายเปนจุดเริ่มตนการเกิดผลึกของ PBS สงผลให 
PBS มีคาความเปนผลึกเพิ่มขึ้นสามารถยืนยันไดจากตารางที่ 4.1 คือ PBS บริสุทธิ์จะมีคาความเปนผลึก 
49.32% แตเมื่อเปน PBS_NPCC1.0 จะมีคาความเปนผลึกเทากับ 53.46% สงผลใหเมื่อพอลิเมอรไดรับแรง
สวนที่เปนผลึกจะทําหนาที่คลายกับการเสริมแรงใหกับพอลิเมอรเอง และยังสงผลใหเปอรเซ็นตการดึงยืด
กอนการแตกหักมีคาเพิ่มขึ้นเปนผลจาก NPCC ทําหนาที่เปนสารหลอล่ืนภายใน (Internal lubricant) และ
สวนของการเติม SB ใน PBS จะปรากฏการรวมตัวของอนุภาคขึ้นซึ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซและ SB 
ยังสนับสนุนให PBS เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสขึ้นแตเกิดไดไมดีเทากรณีของ PLA ซึ่งสงผลใหความแข็งแรง
ตานทานการดึงยืด, ความตานทานการเปลี่ยนรูป, เปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอน
การแตกหักมีคาลดลง  
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 4.10 ความแข็งแรงตานทานการดึงยืดของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่เติมสารริเริ่มการเกิดผลึก 

(NPCC และ SB) 

 

 4.11 ความตานทานการเปล่ียนรูปของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่เติมสารริเริ่มการเกิดผลึก (NPCC 

และ SB)  
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 4.12 เปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักของพอลิเมอรผสม PLA/PBS เติมสารริเริ่มการเกิดผลึก 

(NPCC และ SB) 

 

 4.13 พลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่เติมสารริเริ่มการเกิด

ผลึก (NPCC และ SB) 

เมื่อพิจารณาระบบ PLA60 ที่เติมอนุภาค NPCC ทั้งสองสัดสวนพบวา คาความแข็งแรงตานทาน
การดึงยืดไมไดแตกตางจาก PLA60 ขณะที่ความตานทานการเปล่ียนรูปมีคาลดลงเล็กนอยเปนผลจาก
อนุภาค NPCC สามารถกระจายตัวไดทั้งเฟส PLA และ PBS ซึ่งสามารถกระจายตัวในเฟส PBS ไดดีกวา 

0

2

4

6

8

10

PLA PLA60 PLA50 PLA40 PBS

%
El

on
ga

tio
n 

at
 b

re
ak

Neat NPCC0.5 NPCC1.0 SB0.5 SB1.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

PLA PLA60 PLA50 PLA40 PBS

En
er

gy
 a

t 
br

ea
k 

(J
)

Neat NPCC0.5 NPCC1.0 SB0.5 SB1.0



 
 

69 

PLA และสงเสริมใหเฟส PBS มีความเปนผลึกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อ PLA60_NPCC ไดรับแรงแลวสายโซใน
สวนอสัณฐานสามารถเกิดการเคล่ือนไหวได โดยเฟส PLA จะถูกขัดขวางดวยอนุภาค NPCC ทําใหเกิดการ
ถายโอนแรงที่ไดรับสูเฟส PBS จึงเกิดเปนลักษณะการยืดออกของเฟส PBS ดังภาพที่ 4.1e แตไมสามารถ
ถายโอนแรงไดอยางเต็มประสิทธิภาพเน่ืองจาก PBS มีสวนที่เปนผลึกเพิ่มขึ้นแสดงวาสวนที่สามารถรับแรง
แลวเกิดการเคล่ือนไหวมีปริมาณลดลง สวนเปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการ
แตกหักมีคาลดลงเนื่องจากอนุภาคขัดขวางการเคล่ือนที่ของสายโซจึงกลายเปนจุดที่เกิดการแตกหักไดงาย 
สวนการเติมอนุภาค SB ไมไดสงผลใหคาความตานทานการเปล่ียนรูปแตกตางจากกรณี PLA60 ขณะที่ความ
แข็งแรงการดึงยืด เปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงเปนผลจาก 
SB สามารถดูดความชื้นแลวสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทําใหพอลิเมอรมีขนาดสายโซส้ัน ซึ่งมีผลตอ
สมบัติเชิงกลโดยตรง ซึ่งสามารถยืนยันจากภาพท่ี 4.1f ปรากฏรอยแตกขึ้นในเน้ือพอลิเมอรซึ่งเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตอระหวางเฟสของพอลิเมอรทั้งสอง 

สําหรับ PLA50 ที่เติม NPCC ทั้งสองสัดสวนไมไดสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงคาความตานทาน
การเปล่ียนรูป จากภาพที่ 4.1h จะเห็นวา PLA50_NPCC มีลักษณะโครงสรางสัณฐานที่เปนเฟสตอเนื่อง
ใกลเคียงกับ PLA50 แตปรากฏใหเห็นอนุภาคทรงกลมเกิดขึ้นเล็กนอยซ่ึงสงผลใหความแข็งแรงตานทานการ
ดึงยืดมีคาลดลง เปนผลจากความสามารถในการกระจายของอนุภาคในพอลิเมอรทั้งสองมีความแตกตางกัน
และปริมาณอนุภาคที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดการรวมตัวเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญ ซึ่งขนาดอนุภาคของแข็ง
ที่กระจายตัวในเนื้อเมทริกซที่แตกตางกันมีผลตอการเคล่ือนที่ของสายโซ โดยอนุภาคขนาดใหญมีโอกาส
ขัดขวางการเคล่ือนที่ของสายโซไดมากกวา ดังนั้นเมื่อ PLA50_NPCC ไดรับแรงทําใหความสามารถในถาย
โอนแรงระหวางพอลิเมอรทั้งสองลดลงจึงปรากฏเปนลักษณะอนุภาคทรงกลมเกิดขึ้น นอกจากนี้แลวยังสงผล
ใหเปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงดวย สวนกรณีเติม SB นั้นคา
ความตานทานการเปลี่ยนรูปถือวาไมมีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับ PLA50 แตคาความแข็งแรงตานทาน
การเปลี่ยนรูป, เปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงตามปริมาณ SB 
ที่เพิ่มขึ้น อยางที่ไดกลาวมาแลว SB เปนสารอินทรียที่สงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสขึ้นในพอลิเอสเทอร
จึงทําใหพอลิเมอรทั้งสองมีสมบัติเชิงกลที่ต่ําลง แตเหตุที่คาความตานทานการเปล่ียนรูปไมเปล่ียนแปลงน้ัน
เกิดจากพอลิเมอรยังคงมีความเขาไดทําใหเกิดการถายเทแรงระหวางเฟสดังภาพที่ 4.1i 

กรณี PLA40 ที่เติมอนุภาค NPCC และ SB พิจารณาไดวาไมมีความแตกตางของคาความตานทาน
การเปล่ียนรูป ซึ่งแตกตางจากคาความแข็งแรงตานทานการเปลี่ยนรูปที่มีการเปลี่ยนแปลง จากภาพที่ 4.10 
จะเห็นไดวา การเติม NPCC 0.5 phr สงผลใหคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดมีคาลดลงเนื่องจากอนุภาค
มีปริมาณนอยทําใหขัดขวางการเคล่ือนที่ของสายโซ แตเมื่อเพิ่มปริมาณ NPCC เปน 1.0 phr กลับมีคา
เพิ่มขึ้นซึ่งใกลเคียงกับ PLA40 เนื่องจาก PLA40 มี PBS เปนเฟสหลักซึ่งอนุภาค NPCC ปริมาณมากขึ้น
สามารถกระจายตัวไดอยางทั่วถึงกวา สวนเปอรเซ็นตการดึงยืดและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหัก
มีคาลดลงเนื่องจากอนุภาคขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซนั่นเอง สําหรับการเติม SB สงผลใหเฟส PLA ซึ่ง
เปนเฟสที่กระจายตัวมีขนาดไมสม่ําเสมอ ดังนั้นเมื่อพอลิเมอรไดรับแรงจะกลายเปนศูนยรวมความเคนทําให
เกิดการแตกหักไดงาย ซึ่งมีผลโดยตรงตอคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืด, เปอรเซ็นตการดึงยืดและ
พลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนแตกหักมีคาลดลง 
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4.1.4 ผลการศึกษาสมบัติการสองผานของแสง 

นอกจาก PLA เปนพอลิเมอรที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีแลวยังเปนพอลิเมอรที่มีความโปรงแสงดวย จึงทํา

ให PLA ถูกนําไปใชงานดานบรรจุภัณฑเปนอยางมาก สําหรับการศึกษาดานความโปรงแสงของช้ินงานพอลิ

เมอรบริสุทธิ์และพอลิเมอรผสมจะใชเครื่อง UV-Visible spectroscopy ที่มีความยาวคล่ืนอยูในชวง 

400-800 นาโนเมตร และเลือกชิ้นงานที่มีความหนาเทากันเพื่อไมใหสงผลตอคาการสองผานของแสงที่ได ผล

การทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.14 พบวา PLA บริสุทธิ์มีคาการสองผานของแสงเฉล่ีย (%Transmittance) สูง

ถึง 79.78% ในขณะที่ PBS บริสุทธิ์มีคาการสองผานของแสง 4.41% เนื่องจาก PBS เปนพอลิเมอรที่มี

สามารถตกผลึกไดงายกวา PLA สงผลใหเกิดการกระเจิงของแสงที่ผานเขาไปจึงจัดวา PBS เปนพอลิเมอรที่

ทึบแสงเม่ือเทียบกับ PLA 

สําหรับพอลิเมอรผสมจะมีคาการสองผานของแสงลดลงตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้น นั่นคือ 

10.38%, 7.33% และ 6.15% สําหรับ PLA60, PLA50 และ PLA40 ตามลําดับ เปนผลมาจากการกระจาย

ของแสงที่แตกตางกันของพอลิเมอรทั้งสองชนิด เนื่องจากพอลิเมอรทั้งสองมีความเปนผลึกและขนาดของ

ผลึกที่แตกตางกัน ซึ่งงานวิจัยของกลุม Ruyin Wang [21] ไดอธิบายไววา การลดลงของคาการสองผานของ

แสงเกิดจาก 2 สาเหตุหลักก็คือ (1) PLLA และ PBS เปนองคประกอบที่เขากันไมไดสงผลใหมีความทึบแสง

ตามธรรมชาติ และ (2) ผลึก PBS ทําใหเกิดการกระจายของแสง เชนเดียวกับกลุมวิจัย Bing Meng [22] ได

กลาววาลักษณะความโปรงแสงสามารถบงบอกถึงความเขากันไดของพอลิเมอรทั้งสองดวย หากพอลิเมอรไม

สามารถเขากันไดจะแสดงลักษณะเปนกลุมหมอกเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการกระเจิงของแสงที่แตกตางกันของพอ

ลิเมอรนั่นเอง ดังนั้นสําหรับงานวิจัยน้ีคาความโปรงแสงของพอลิเมอรลดลงเกิดจาก 2 สาเหตุหลักดังที่ได

กลาวมา ก็คือ การกระเจิงแสงของผลึก PBS และความเขากันไดไมดีของ PLA กับ PBS ซึ่งยืนยันไดดวยภาพ

ที่ 4.1 จะเห็นวา PLA40 มีลักษณะของอนุภาคทรงกลมที่กระจายทั่วไปในเน้ือเฟสหลักและยังสังเกตเห็นการ

หลุดออกของบางอนุภาคดวย ถึงแมวาที่พื้นผิวจะเกิดการเปยกผิวของอนุภาคซึ่งแสดงถึงแรงกระทําอยางเบา

บางระหวางพอลิเมอรจึงสงผลใหมีคาการสองผานของแสงที่ต่ําเมื่อเทียบกับพอลิเมอรผสมสูตรอื่นๆ สวน 

PLA50 และ PLA60 มีคาการสองผานที่สูงขึ้นนั้นเกิดจากผลึกของ PBS ที่ลดลงตามปริมาณ PLA ที่เพิ่มขึ้น

และความเขากันไดมากขึ้นของพอลิเมอรผสมทั้งสองจึงทําใหเกิดการกระเจิงของแสงที่ลดลงไปดวย 
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 4.14 คาการสองผานของแสงสําหรับพอลิเมอรสูตรตางๆ ทั้งกรณีที่เติมและไมเติมสารริเริ่มการเกิด

ผลึก โดย (a) PLA, (b) PLA60, (c) PLA50, (d) PLA40 และ (e) PBS 
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สําหรับการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก (NPCC หรือ SB) ลงใน PLA บริสุทธิ์ พบวา กรณีที่เติม 

NPCC ทําใหคาการสองผานของแสงลดลงเกิดจาก NPCC เปนอนุภาคที่ทึบแสง และจากภาพถายโครงสราง

สัณฐานจะเห็นวาการเติม NPCC มีโอกาสที่อนุภาคเกิดการรวมตัวขึ้น และสงผลใหชิ้นงานมีลักษณะกลุม

หมอกเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อนําไปทดสอบสมบัติการสองผานของแสงจึงเกิดการกระเจิงแสงที่มากขึ้น ถึงแมวา

ความเปนผลึกของ PLA ลดลงก็ตามและปริมาณอนุภาคเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการสองผานแสงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

อนุภาค NPCC นั้นสงผลใหผลึกที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณมากขึ้นยืนยนัไดจากการทดสอบสมบัติทางความรอน

ของ PLA_NPCC1.0 ที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวของ PLA ที่คา Tm2 สูงกวา Tm1 นั่นหมายความวา ผลึกที่หลอม

สวนมากเปนผลึกที่สมบูรณ ซึ่งผลึกที่สมบูรณสงผลใหมีคาการสองผานแสงที่มากกวา [34] สําหรับอนุภาค 

SB 0.5 phr มีคาการสองผานแสง 67.69% ซึ่งมีคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธิ์เกิดจาก SB สงผลให

ผลึกที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่เปล่ียนแปลงไปและยังสงเสริมใหความเปนผลึกเพิ่มขึ้นดวย โดยทั่วไปแลวพอลิเมอร

ที่มีความเปนผลึกสูงจะมีลักษณะการสองผานแสงที่ต่ําลง นั่นคือผลึกสงผลใหเกิดการกระเจิงของแสงมากขึ้น 

เมื่อปริมาณ SB เพิ่มขึ้นสงผลใหคาการสองผานแสงเพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับ PLA บริสุทธิ์ เนื่องจาก SB สงผล

ใหขนาดสายโซของพอลิเมอรส้ันลงทําใหผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งมีผลโดยตรงกับคาการสองผานแสง 

หากผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกวาความยาวคลื่นแสงสงผลใหพอลิเมอรนั้นมีคาการสองผานแสงที่เพิ่มขึ้น แตที่

ยังมีคาที่ต่ํากวา PLA บริสุทธิ์เนื่องจาก PLA บริสุทธิ์มีความเปนอสัณฐานมากกวา โดยปกติคาการสองผาน

ของแสงขึ้นอยูกับขนาดและระดับความเปนผลึกของพอลิเมอร 

สวน PBS ที่เติม NPCC ทั้งสองสัดสวนสงผลใหคาการสองผานของแสงลดลง โดยธรรมชาติแลว 

PBS เปนพอลิเมอรทึบแสงเกิดจากความเปนผลึกที่มาก และสารริเริ่มการเกิดผลึกที่เปน NPCC ที่ใชเปน

อนุภาคทึบแสง ซึ่งทั้งผลึกในเฟส PBS และอนุภาคที่ทึบแสงสงผลใหเกิดการกระเจิงแสงมากขึ้นทําใหคาการ

สองผานของแสง (%Transmittance) ลดลง นอกจากน้ีเมื่อปริมาณอนุภาคที่เพิ่มขึ้นจะเกิดการกระจายตัว

ในเน้ือพอลิเมอรไดมากขึ้น สงผลใหผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดที่เล็กกวาโดยขนาดผลึกที่แตกตางกันมีผลตอ

ความสามารถในการสองผานแสงที่แตกตางกันออกไป สวนการเติม SB สงผลใหคาการสองผานของแสง

เปนไปในลักษณะเชนเดียวกับกรณี NPCC นั่นคือ ปริมาณอนุภาคที่นอยจะมีคาการสองผานของแสงที่ลดลง 

และจะมีคาสูงขึ้นเมื่อปริมาณอนุภาคเพิ่มขึ้น โดยที่อนุภาค SB สงผลใหคาการสองผานของแสงสูงกวา

อนุภาค NPCC ถึงแมวาความเปนผลึกของพอลิเมอรในกรณีที่เติม SB จะสูงกวา NPCC เกิดจาก SB สงผล

ตอขนาดของสายโซ PBS เชนเดียวกับกรณี PLA เนื่องจากเปนพอลิเอสเทอรเชนเดียวกัน และสังเกตไดจาก

คา Tcc ที่มีคาลดลง ทําใหผลึกที่เกิดขึ้นเปนผลึกขนาดเล็กกวาเมื่อเทียบกับ NPCC จึงเกิดการสองผานของ

แสงไดมากกวา 

พอลิเมอรผสม PLA60 ทั้งกรณีที่เติม NPCC และ SB สงผลใหคาการสองผานของแสงลดลง และ

ลดลงตามปริมาณอนุภาคขนาดนาโนที่เพิ่มขึ้นดวย สําหรับอนุภาค NPCC สงผลใหความเปนผลึกของ PBS 

เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับการเติม SB ที่สงผลใหความเปนผลึกในสวน PLA ของพอลิเมอรผสมเพิ่มขึ้นซึ่งความเปน

ผลึกที่เพิ่มขึ้นมีผลโดยตรงตอคาการสองผานของแสง คือจะทําใหเกิดการกระเจิงแสงหรือมีการสะทอนกลับ
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ของแสงมากขึ้น คาที่ไดจึงลดลง และอนุภาคที่ใชก็เปนอนุภาคที่ทึบแสง การเติมในปริมาณที่มากขึ้นแลว

อนุภาคไมสามารถกระจายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ถือเปนการเพิ่มโอกาสที่อนุภาคจะเกิดการรวมตัวเปน

อนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้น จึงชวยสงเสริมใหเกิดการกระเจิงแสงเพิ่มขึ้น จากภาพที่ 4. 1 เมื่อมีการเติมอนุภาค 

NPCC ทําใหโครงสรางสัณฐานมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ก็คือ ทําใหเกิดการหลุดออกของอนุภาคใน

ลักษณะที่มีการยืดออกจากกันนั่น แสดงวาพอลิเมอรองคประกอบทั้งสองมีความเขากันไดไมดี สวนกรณี SB 

จะเกิดรอยแยกขึ้นที่ในเน้ือพอลิเมอรผสมสงผลกระทบใหเกิดการสะทอนของแสงที่ผานเขาไปในพอลิเมอร

อยางแนนอน และยังพบวาการเติม NPCC และ SB สงผลใหมีคาการสองผานของแสงที่แตกตางกัน ดังนี้ 

การเติม SB จะมีคาการสองผานแสงสูงกวากรณี NPCC เนื่องจาก SB มีความสามารถในการกระจายในสวน 

PLA ซึ่งเปนเฟสหลักไดดีกวาและยังสงผลใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสขึ้นทาํใหขนาดสายโซ PLA ส้ันลง ผลึกที่

เกิดขึ้นจึงขนาดเล็กแตเกิดในปริมาณมาก โดยมากแลวในขั้นตอนการขึ้นรูปจะทําใหชิ้นงานพอลิเมอรเกิดการ

หลอมเหลวอยางสมบูรณกอนแลวคอยลดอุณหภูมิลงมาซึ่ง PLA จะสามารถเกิดผลึกไดกอนเน่ืองจาก PLA มี

อุณหภูมิการเกิดผลึกที่สูงกวา ดังนั้นเมื่อ PLA สามารถเกิดผลึกไดในปริมาณมากสงผลให PBS ที่เกิดผลึกได

ทีหลัง จึงถูกจํากัดขนาดดวยปริมาณผลึก PLA นั่นเอง สวนอนุภาค NPCC นั้นเกิดการกระจายตัวในเฟส 

PLA ไดไมคอยดีทําใหเกิดการขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ PLA ในการจัดเรียงตัวเปนผลึกทําใหผลึกที่ได

มีขนาดใหญ นอกจากน้ี NPCC ยังสงเสริมให PBS มีอุณหภูมิการเกิดผลึกที่สูงขึ้นทําให PBS เกิดเปนผลึกใน

ขณะที่ PLA ยังเกิดผลึกไมสมบูรณและไดผลึกที่มีขนาดทีใ่หญ ดังนั้นการเติม SB ทําใหผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดที่

เล็ก ซึ่งเล็กกวาแสงในชวงความยาวคล่ืนที่ใชในการศึกษาและเปนผลึกที่มีความสมบูรณสูง จึงเปนการเพ่ิม

โอกาสใหแสงเกิดการสองผานไดมากขึ้นจึงทําใหคาการสองผานของแสงสูงกวา NPCC ที่มีผลึกขนาดใหญทํา

ใหเกิดการกระเจิงของแสงมากกวา 

PLA50 ที่มีการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกทั้งสองมีคาการสองผานของแสงลดลงเชนเดียวกับกรณี 

PLA60 เกิดจากโครงสรางสัณฐานที่เปล่ียนแปลงไป จะเห็นวา การเติมอนุภาคทั้งสองทําใหเกิดอนุภาคทรง

กลมกระจายอยูในเนื้อพอลิเมอรที่มีความตอเนื่องซ่ึงบงบอกถึงความเขากันไดไมดีของพอลิเมอร และยัง

พบวาการเติม NPCC มีคาการสองผานของแสงที่สูงกวา SB และสุดทาย PLA40 ที่มีการเติมอนุภาคขนาดนา

โนทั้งสองชนิดมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงคาการสองผานของแสงในลักษณะเดียวกับ PLA และ PBS ก็คือ 

สารริเริ่มการเกิดผลึกปริมาณนอยมีคาการสองผานของแสงที่ลดลงแตเมื่อปริมาณสารเพิ่มขึ้นทําใหคาการ

สองผานของแสงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เปนผลจากพอลิเมอรผสมสัดสวนที่พิจารณามีเฟส PBS เปนเฟสหลัก 

ดังนั้นเมื่อเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกทั้งสองชนิดในปริมาณนอยสงเสริมใหความเปนผลึกของเฟส PBS มีคา

เพิ่มขึ้นและยังสามารถขัดขวางการจัดเรียงตัวของสายโซทําใหผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ จึงสงผลใหเกิดการ

กระเจิงของแสงที่ผานเขาไปยังชิ้นงานดังที่ไดกลาวมาแลว แตเมื่อปริมาณของสารริเริ่มการเกิดผลึกเพิ่มขึ้น

กลับสงผลใหคาการสองผานของแสงเพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจากปริมาณของสารริเริ่มการเกิดผลึกที่เพิ่มขึ้น

สามารถกระจายตัวไดอยางสม่ําเสมอขึ้น สงผลใหขนาดผลึกที่เกิดขึ้นเล็กลงน่ันเอง และยังพบวาการเติม 

NPCC ทําใหคาการสองผานของแสงสูงกวา SB ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงลักษณะเดียวกับ PLA50 จากภาพที่ 

4.1 จะเห็นวาการเติม NPCC โครงสรางสัณฐานมีลักษณะการกระจายของอนุภาคทรงกลมขนาดที่เล็กลง 
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ลายสายโซที่เ

ไดดวย 

 4.17 กา

น้ําหนักที่หายไ

ดวย PLA บริส

นงานนอยที่สุด

การขึ้นรูปที่อุณ

กผลการทดลอ

ิเมอรทั้งสองสู

ๆ เล็กนอยซึ่งส

ไลซิสไดในสภา

บกับพอลิเมอร

หายไปของนํ้า

กิดการแตกตัวเ

นการยอยสลา

ดการแตกออกเ

เทอรสายโซตร

จุลินทรียหรือเ

ทั้งความช้ืนแล

นดินที่มีขนาดใ

เมอรเทาน้ันจึ

น้ําเขาไปกลาย

ไซดและน้ํา [3

 PLA สามารถ

ริยาที่ตําแหนง

ปนหมูคารบอ

ารเกดิปฏิกิรยิา

ไปของฟลมสูต

สุทธิ์, PLA_NP

ดซึ่งเกิดจากช้ิน

ณหภูมิ 180 อง

องคาดัชนีการไ

ตรนี้จะเกิดกา

สงผลตอการยอ

าวะที่เหมาะสม

สูตรอื่นที่นําม

หนักช้ินงานมา

เปนไอออนสงเ

ยที่เกิดขึ้นดวย

เปนช้ินเล็กๆ แ

รงประกอบดวย

เอนไซมและกา

ละจุลินทรียที่ส

ใหญไมสามาร

จึงทําใหสายโ

ยเปนสายโซขน

36] ดังแสดงใน

ถเกิดปฏิกิริยาไ

เอสเทอรในสา

อนิลซ่ึงก็คือ –C

ไฮโดรไลซิสขอ

รตางๆ เม่ือผา

PCC และ PLA

นงานที่ใชทดส

งศาเซลเซียสส

ไหลดังภาพผน

รไหลไดยากก

อยสลายทางชีว

มดวย สวน PL

าทดสอบ ดังนั้

ากที่สุด เน่ืองจ

เสริมให PLA เ

ย ส่ิงที่เกิดขึ้นก็

และชิ้นงานมีลัก

ยกลไกที่สามา

ารยอยสลายดว

สามารถสงเสริ

รถเจาะลงในวั

โซเอสเทอรเกิ

นาดส้ันลง จึงเกิ

นภาพที่ 4.17 

ไดในสภาวะที่มี

ายโซ PLA ทํา

COOH มีกล

 

อง PLA [37] 

านการฝงกลบ

A_SB พบวา 

สอบมีความหน

สงผลใหพอลิเม

นวก ก-12) เม่ือ

วาพอลิเมอรสู

วภาพของพอลิ

LA_SB กอนกา

นั้นเม่ือนําไปท

จากในดินมีคว

เกิดปฏิกิริยาไฮ

ก็คือ สายโซโม

ักษณะที่ขาวขุ

รถเกิดขึ้นไดห

วยความรอน โ

ริมใหเกิดการย

วัสดุพอลิเมอร

กิดการแตกออ

กิดการกัดกรอ

และภาพที่ 4

มีความชื้นสูง ซึ

าใหเกิดการแต

ลุมของโปรตอ
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ในดินเปน

PLA และ 

นามากกวา

มอรทั้งสอง

อกดอัดขึ้น

สูตรอื่น ทํา

ลิเมอรดวย

ารทดสอบ

ดสอบการ

ามช้ืนที่สูง

ฮโดรไลซิส 

มเลกุลของ 

นขึ้นอยาง

ลากหลาย 

โดยวิธีที่ใช

ยอยสลาย 

รได ดังน้ัน

อก (Ester 

อนที่พื้นผิว

.18 แสดง

ซึ่งโมเลกุล

กออกของ

น (OH) ที่



ไ

ไ

กลุม

PLA50_SB ต

น้ําหนัก พบวา

สภาวะที่เหมา

อนุภาค NPCC

ดวยกรดสเตีย ิ

เกิดปฏิกิริยาไฮ

ที่สุดในกลุม P

สามารถเกิดเป

ไฮโดรไลซิสสํา

สําห

PBS_NPCC 

ไฮโดรไลซิสทํา

กรอนที่พื้นผิว

ลักษณะพื้นผิว

ชิ้นงานตัวอยา

เพิ่มขึ้นจึงทําให

 

 

 

 4.18

 PLA50 จะเ

ตามลําดับ โดย

าทั้ง PLA แล

าะสม ตอมา P

C ที่เติมเขาไป

ริกเพื่อชวยในเ

ฮโดรไลซิสไดง

PLA50 และมี

ปนกรดเบนโซ

าหรับพอลิเอสเ

รับการทดสอบ

และ PBS_SB 

าใหสายโซมีขน

เน่ืองจากพวก

วที่เปล่ียนแปล

างลดลงมากกว

หเกิดปฏิกิริยา

8 กระบวนการ

เห็นวา PLA50

ยพอลิเมอรสูต

ละ PBS จะส

LA50_NPCC 

ปสงเสริมใหเกิด

เรื่องการกระจ

ายขึ้นตามไปด

มีคารองลงมาจ

ซอิกสงผลใหร

เทอร 

บการยอยสลา

มีคาที่ใกลเคีย

นาดที่ส้ันลง โด

แบคทีเรียและ

งไปดังแสดงใน

วา PBS บริสุท

ไดเร็วขึ้นตามไ

เกดิไฮโดรไลซิส

0 มีการลดลง

รน้ีมีสัดสวนขอ

สามารถเกิดป

เกิดการหายไ

ดการยอยสลา

ายตัวและยังช

ดวย และสุดทา

จาก PLA_SB 

ระบบมีความเป

ยทางชีวภาพข

ยงกันเน่ืองจาก

ดย PBS จะ

เช้ือราที่อยูในดิ

นภาพที่ 4.15 

ทธิ์เน่ืองจากสา

ไปดวย 

สดวยเอนไซมข

ของนํ้าหนักช้ิน

อง PLA กับ P

ฏิกิริยาไฮโดรไ

ไปของน้ําหนัก

ยเพิ่มขึ้นเปนผ

วยทําใหอนุภา

าย PLA50_SB

เน่ืองจากเมื่อ

ปนกรดมากขึ้น

ของในกลุม PB

กอนุภาคที่เติม

เกิดการยอยส

ดิน [38] เชนเดี

สวนการเติม 

ารทั้งสองสงเส ิ

ของพอลิเอสเท

นงานที่นอยกว

PBS ที่เทากัน

ไลซิสไดอยางมี

ชิ้นงานเพิ่มขึ้น

ผลมาจากอนุภา

าคสามารถดูดค

 เกิดการลดลง

อนุภาค SB 

น ซึ่งจะชวยก

BS จะเห็นวา

มเขาไปสามารถ

ลายไดทางชีว

ดียวกับกรณีขอ

NPCC และ S

ริมใหพอลิเมอ

 

ทอร [36] 

วา PLA50_NP

นคือ 50 เปอร

มีประสิทธิภาพ

นจาก PLA50 

าค NPCC มีก

ความชื้นไดดวย

งของน้ําหนักชิ้

เกิดการดูดคว

กระตุนการเกิด

าน้ําหนักที่ลดล

ถสงเสริมใหเกิ

วภาพโดยเริ่มจ

อง PLA สงผลใ

SB สงผลใหน้ํ

อรสามารถดูดค
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PCC และ 

รเซ็นตโดย

พเม่ืออยูใน

เน่ืองจาก

การเคลือบ

ย จึงทําให

ชิ้นงานมาก

ามช้ืนแลว

ดปฏิกิริยา

ลงใน PBS, 

ดปฏิกิริยา

ากการกัด

ให PBS มี

้าหนักของ

ความชื้นได
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4.2  

4.2.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของช้ินงานที่ไดจากการขึ้นรูปดวยเทคนิคเทอรโมฟอรมมิ่ง 

สําหรับการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งหรือการขึ้นรูปดวยความรอนนั้นจะตองมีการให
ความรอนแกชิ้นงานเพื่อใหชิ้นงานเกิดการออนตัวกอนจะนําไปขึ้นรูป โดยมากแลวอุณหภูมิที่ใชในการทําให
พอลิเมอรเมอรอสัณฐานหรือพอลิเมอรไมมีผลึกเกิดการออนตัวจะมีคาสูงกวาอุณหภูมิคลายแกว (Tg) 
ประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส แตสําหรับพอลิเมอรกึ่งผลึกจะใชอุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลวประมาณ 10 
องศาเซลเซียส ดังนั้นชิ้นงาน PLA และพอลิเมอรผสม (PLA60 PLA50 PLA40) จะใชอุณหภูมิในการทําให
ชิ้นงานออนตัวที่ประมาณ 100 องศาเซลเซียส สวน PBS จะมีการใชอุณหภูมิที่ 110 องศาเซลเซียสซึ่ง
ใกลเคียงกับอุณหภูมิหลอมเหลวของ PBS เนื่องจาก PBS เปนพอลิเมอรกึ่งผลึกทําใหตองใชอุณหภูมิสูงใน
การทําใหพอลิเมอรออนตัว หากอุณหภูมิที่ใชต่ําเกินไปนั้นไมสงผลใหพอลิเมอรเกิดการออนตัว  

จากผลการทดลองพบวา PLA บริสุทธิ์ PLA_NPCC และ PLA_SB0.5 เมื่อนําแผนพลาสติกมาให
ความรอนจะเกิดการออนตัวลงจนสามารถนํามาขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรม และไดเปนชิ้นงานใน
ลักษณะที่ตองการ พบวา ชิ้นงานที่ไดออกมามีความสมบูรณและไมมีบริเวณใดของช้ินงานที่เกิดการฉีกขาด 
จากการตีตารางลงบนแผนพลาสติกจะสังเกตเห็นวา เมื่อไดรับแรงจากกระบวนการขึ้นรูป บริเวณกนจะไมมี
การเปลี่ยนแปลงของเสนตารางที่ตีไว ในขณะที่บริเวณดานขางเสนตารางเกิดการยืดออก และบริเวณมุมของ
ชิ้นงานเกิดเปนรอยยนซึ่งเปนผลมาจากการสัมผัสกันของแผนพลาสติกในขณะที่แผนยังคงรอนอยู สวนกรณี 
PLA_SB1.0 ไมสามารถทําการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมไดเนื่องจากแผนพลาสติกที่ไดจาก
กระบวนการกดอัดมีความเปราะและแตกหักไดงายมาก ซึ่งไมสามารถนํามายึดติดกับกรอบกระดาษแลว
นําไปใหความรอนจนเกิดการออนตัวของแผนพลาสติก เปนผลจาก SB สงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ทําให PLA มีขนาดสายโซที่ส้ันลงและมีสมบัติเชิงกลที่ต่ําลงดวย 

สําหรับ PBS บริสุทธิ์ PBS_NPCC และ PBS_SB จะใชอุณหภูมิที่ใกลเคียงอุณหภูมิหลอมเหลวใน
การทําใหพอลิเมอรเกิดการออนตัว โดยมากแลวแผนพลาสติกที่ไดจากกระบวนการกดอัดจะมีความหนาที่ไม
สม่ําเสมอ ดังนั้นเมื่อนําชิ้นงานมาใหความรอนจะทําใหบริเวณที่บางกวาเกิดการออนตัวลงอยางรวดเร็ว 
ในขณะบริเวณที่มีความหนามากกวาจะยังไมเกดิการออนตัวทาํใหตองใชระยะเวลาประมาณหน่ึงในการทําให
ทั้งชิ้นงานเกิดการออนตัวลง สงผลใหบริเวณที่บางไดรับความรอนตลอดเวลาจนเกิดการหลอมในบริเวณ
ดังกลาว ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการไหลยอยของพอลิเมอร ดังนั้นเมื่อนํามาเทอรโมฟอรมจะมีบริเวณที่เกิด
การรวมกันของพอลิเมอรที่ไหลยอยและบริเวณที่ไดรับแรงดึงแลวเกิดการดึงยืดไปกลายเปนสวนที่บางจน
บางสวนเกิดการฉีกขาดของช้ินงานขึ้นซึ่งแสดงดังภาพที่ 4.19 พบวา ตารางที่ตีไวในบริเวณกนของช้ินงาน
เกิดการบิดเบี้ยวไปอยางเห็นไดชัด สวนบริเวณดานขางไดรับแรงดึงมากกวาจึงกลายเปนบริเวณที่บางและจะ
เห็นวาตารางในบางสวนไมเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดจากบริเวณดังกลาวไดรับความไมเพียงพอใหเกิดการออน
ตัวลงเม่ือนํามาขึ้นรูปจึงไมเกิดการเปล่ียนแปลง และเม่ือพิจารณาระบบที่เติมสารริเริ่มการเกิดผลึก NPCC  
(PBS_NPCC) จะไดชิ้นงานที่มีความสมบูรณของรูปรางมากกวา PBS เกิดจากการเติม NPCC ทําใหพอลิ
เมอรมีคาดัชนีการไหลท่ีลดลงแสดงวา เปนระบบที่มีความหนืดเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อไดรับความรอนที่ใกลเคียง
อุณหภูมิหลอมเหลวจะเกิดการไหลยอยของพอลิเมอรไดนอยกวาสงผลใหบริเวณกนของช้ินงานเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปของตารางที่กําหนดไวนอยกวา แตบริเวณดานขางยังคงเกิดการยืดออกทําใหเกิดเปนบริเวณ
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ที่บางขึ้นในชิ้นงาน สวนการเติม SB (PBS_SB) เมื่อทําการขึ้นรูปแลวจะไดชิ้นงานที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับ 
PBS คือชิ้นงานที่ไดออกมามีลักษณะที่ไมคงที่และช้ินงานที่ไดมีความเปราะมากขึ้นทําใหตารางที่กําหนดไว
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทุกตําแหนง เนื่องจากการเติม SB สงผลใหความหนืดของระบบลดลงเม่ือไดรับ
ความรอนจึงเกิดการไหลไดงายขึ้น นอกจากนี้ SB สงเสริมใหพอลิเมอรเกดิปฏิกิรยิาไฮโดรไลซิสที่ทําใหสายโซ
พอลิเมอรมีขนาดส้ันลงจึงเกิดการฉีกขาดของช้ินงานในบางสวน ส่ิงที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนผลจากการใช
อุณหภูมิที่สูงในการทําใหพอลิเมอรเกิดการออนตัวเพื่อใหแผนพลาสติกสามารถเกิดการยืดออกจนเกิดเปน
ลักษณะชิ้นงานที่ตองการได 

พอลิเมอรผสม PLA/PBS เมื่อนํามาใหความรอนตามอุณหภูมิที่ตั้งไว ชิ้นงานจะเกิดการออนตัวลง
และสามารถทําการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมไดเชนเดียวกับ PLA สําหรับ PLA60 พบวา บริเวณ
กนชิ้นงานเกิดการเปล่ียนแปลงของตารางบนพื้นผิวเพียงเล็กนอย สวนบริเวณดานขางจะเกิดการดึงยืดออก
ของตารางอยางเห็นไดชัด ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ PLA50 และ PLA40 ที่บริเวณกนช้ินงานมีการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย และบริเวณดานขางเกิดการยดืออกเปนอยางมากเกิดเปนลักษณะของผิวช้ินงานที่
มีความไมสม่ําเสมอ และชัดเจนมากขึ้นตามปริมาณ PBS ในพอลิเมอรผสมที่เพิ่มขึ้น การยืดออกของช้ินงาน
สงผลใหความหนาของชิ้นงานเกิดการเปล่ียนแปลงไปทําใหบริเวณดังกลาวกลายเปนสวนที่บางของชิ้นงาน 
ซึ่ง PBS เปนพอลิเมอรที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพอลิเมอรผสม เนื่องจากที่อุณหภูมิเดียวกัน PBS มีคา
ดัชนีการไหลสูงกวา PLA ซึ่งแสดงถึงคาความหนืดของ PBS ต่ํากวา PLA ดังนั้นเมื่อนําแผนพลาสติกไปให
ความรอนจนเกิดการออนตัวกอนนําไปขึ้นรูปในลักษณะเทอรโมฟอรมทําให PBS เกิดการไหลไดงายกวา ซึ่ง
แรงดึงที่แผนพลาสติกไดรับในขณะขึ้นรูปสงผลใหเกิดการยืดออกของสวน PBS นอกจากนี้ยังพบขอบกพรอง
ในชิ้นงานในลักษณะของรอยยนที่เกิดจากการสัมผัสกันของแผนพลาสติกขณะที่ยังรอนอยู ตอมากรณีที่เติม
สารริเริ่มการเกิดผลึกอยาง NPCC สําหรับ PLA60_NPCC ลักษณะชิ้นงานที่ไดออกมาไมแตกตางจาก 
PLA60 แตบริเวณขอบและดานขางเกิดเปนบริเวณใสขนาดเล็กขึ้นในช้ินงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยืด
ออกเปนอยางมากของช้ินงาน สวน PLA50_NPCC และ PLA40_NPCC ชิ้นงานที่ไดมีลักษณะที่
เปล่ียนแปลงไปจากพอลิเมอรบริสุทธิ์ พบวา ชิ้นงานที่ไดออกมาเกิดการฉีกขาดในบริเวณที่ไดรับแรงดึงเปน
ผลจากการเติมอนุภาคขนาดนาโน เน่ืองจากอนุภาคสามารถกระจายตัวไดทั้งสวน PLA และ PBS แต
สามารถกระจายตัวในสวน PBS ไดดีกวา PLA ดังนั้นเมื่อนําแผนพลาสติกมาใหความรอนจนเกิดการออนตัว
แลวทําการขึ้นรูปเปนชิ้นงานจะมีบริเวณที่ไดรับการดึงยืดซึ่งสวนที่เกิดการเปล่ียนแปลงยังคงเปนสวนของ 
PBS เมื่อเติมอนุภาคขนาดนาโนเขาไปจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซทั้งสวนของ PLA และ PBS ทํา
ใหเมื่อไดรับแรงดึงยืดจึงเกิดการฉีกขาดขึ้นในชิ้นงานและชัดเจนมากขึ้นใน PLA40_NPCC ที่มีสัดสวน PBS 
มากกวา และสุดทายการเติม SB ในพอลิเมอรผสมในสัดสวนตางๆ เมื่อนําชิ้นงานไปใหความรอนแลวช้ินงาน
จะเกิดการออนตัวและมีบางสวนที่เกิดการหลอม ดังนั้นเมื่อนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมจะได
ชิ้นงานดังที่แสดงในภาพท่ี 4.19 จะเห็นวา PLA60_SB จะเกิดการฉีกขาดของชิ้นงานเปนบริเวณกวางและ
ชิ้นงานที่ไดมีรูปรางไมสมบูรณ สวน PLA50_SB และ PLA40_SB นั้นชิ้นงานจะเกิดการฉีกขาดเปนอยางมาก
จนไมเปนลักษณะของชิ้นงานที่ตองการ แสดงใหเห็นวาพอลิเมอรผสมที่เติม SB ไมสามารถนํามาใหขึ้นรูป
ดวยความรอนได เนื่องจาก SB สงผลใหพอลิเมอรมีขนาดของสายโซที่ส้ันลงและส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพอลิ
เมอรมีความหนืดที่ลดลงนั่นหมายความวา เมื่อแผนพลาสติกไดรับความรอนจะทําใหสายโซพอลิเมอรเกิด
การเคลื่อนไหวไดงายขึ้นและขนาดสายโซที่ส้ันลงยังสงผลใหพอลิเมอรมีสมบัติตางๆ ที่แยลง นอกจากน้ี
ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดมากขึ้นตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้นดวย อีกทั้งช้ินงานที่ไดหลังจากการขึ้นรูปดวยความ
รอนจะมีความเปราะเพิ่มขึ้นดวย 
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สําหรับ PLA คาความหนาที่เปล่ียนแปลงมากจะปรากฏชัดเจนเปนบริเวณที่มีสีเขียวและอยูที่

ตําแหนง (2,4) (3,3) และ (4,2) ซึ่งเปนบริเวณดานขางและกนของช้ินงาน โดยตําแหนงที่มีการเปล่ียนแปลง

ของความหนามากสุดก็คือ ตําแหนง (4,2) ซึ่งเปนบริเวณที่มีสีเหลืองนั่นหมายถึงบริเวณดานขางของชิ้นงาน

เชนเดียวกับตําแหนง (2,4) อยูดานขางช้ินงานและเกิดการเปล่ียนแปลงความหนามาก ในขณะที่ตําแหนง

อื่นๆ ที่อยูดานขางชิ้นงานมีการเปล่ียนแปลงคาความหนาที่นอยกวาสองตําแหนงนี้ สวนบริเวณกนของ

ชิ้นงานอยูที่ตําแหนง (3,3) มีการเปล่ียนแปลงของความหนามากเมื่อเทียบกับตําแหนงอื่นที่อยูบริเวณกน

ชิ้นงานเหมือนกัน ส่ิงที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนผลจากการนําแผนพลาสติกมาใหความรอนซึ่งตั้งอุณหภูมิไวที่ 100 

องศาเซลเซียสถือวาเปนคาที่สูงกวาอุณหภูมิคลายแกว (Tg) ของ PLA สงผลใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวได

งายขึ้นทําใหแผนพลาสติกบริเวณที่ไดรับความรอนเกิดการออนตัวในลักษณะที่ยอยลงตามแรงโนมถวงโลกที่

บริเวณตรงกลางของช้ินงานซึ่งก็คือตําแหนง (3,3) แสดงวาแผนพลาสติกในตําแหนงดังกลาวเกิดการยืดออก

ทําใหความหนามีการเปลี่ยนแปลงไป แตเมื่อแผนพลาสติกที่รอนเขาสูกระบวนการขึ้นรูปจะเกิดการสัมผัสกับ

แมพิมพที่มีอุณหภูมิต่ํากวาทําใหมีการถายเทความรอนเกิดขึ้น แผนพลาสติกจะมีอุณหภูมิต่ําลงจนใกลเคียง 

Tg ของแผน PLA คือประมาณ 60 องศาเซลเซียสซึ่งสายโซพอลิเมอรจะอยูในลักษณะที่ถูกแชแข็งจึงเกิดการ

เคล่ือนไหวไดยากและเมื่อไดรับแรงดึงจากกระบวนการขึ้นรูปซ่ึงเปนแรงลมจะทําใหแผนพลาสติกมีอุณหภูมิ

ที่ลดลงแตยังสามารถเกิดการยืดออกไดซึ่งมีผลตอคาความหนาที่เปล่ียนแปลง สวนมากจะเปนบริเวณ

ดานขางและขอบของแผนพลาสติก แตในงานวิจัยสวนที่เกิดการยืดออกไมใชทุกตําแหนงที่อยูบริเวณดานขาง

เกิดจากระยะเวลาที่สัมผัสแมพิมพของแผนพลาสติกแตกตางกันก็มีผลตอคาความหนาที่เปล่ียนแปลง โดย

บริเวณใดของแผนพลาสติกที่ยังไมสัมผัสกับแมพิมพจะคงมีอุณหภูมิที่สูงกวา Tg ของ PLA และอยูในลักษณะ

แผนพลาสติกที่ออนตัวซึ่งสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงาย แสดงวาตําแหนง (2,4) และ (4,4) เปนตําแหนงที่

สัมผัสกับแมพิมพที่หลังจึงเกิดการยืดออกเปนอยางมาก 

ชิ้นงาน PBS มีคาความหนาที่เปล่ียนแปลงมากกวาและแตกตางจาก PLA เนื่องจาก PBS เปนพอลิ

เมอรที่มี Tg ต่ํากวาอุณหภูมิหองเปนอยางมากทําใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงาย ซึ่งช้ินงานที่ไดออกมาจะ

มีบริเวณสีสมเหลืองอยูในตําแหนง (2,2) (2,4) (3,2) (3,4) (4,2) และ (4,4) เปนตําแหนงที่อยูบริเวณดานขาง

ชิ้นงาน ในขณะที่ตําแหนง (2,3) (3,3) และ (4,3) จะอยูในบริเวณกนของช้ินงานและเปนบริเวณที่มีสีน้ําเงิน

ซึ่งบงบอกวาสวนกนของชิ้นงานเกิดการเปล่ียนแปลงความหนาที่นอยเมื่อเทียบกับบริเวณดานขาง โดยแผน

พลาสติก PBS จะตั้งอุณหภูมิใหความรอนที่ 110 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อนําแผนพลาสติกมาใหความรอน

ซึ่งมีความหนาที่ไมสม่ําเสมอและอุณหภูมิที่ใชใกลเคียงกับอุณหภูมิหลอมเหลวสงผลใหบางสวนของแผน

พลาสติกเกิดการหลอมซ่ึงสวนที่หลอมจะเกิดการไหล โดยมากแลวมักไหลลงตามแรงโนมถวงเชนเดียวกับ

การออนตัวของ PLA เมื่อเขาสูกระบวนการขึ้นรูปสวนที่เกิดการไหลมารวมกันจะสัมผัสกับแมพิมพที่มี

อุณหภูมิต่ํากวากอนบริเวณอื่นทําใหเกิดการถายเทความรอนขึ้น แผนพลาสติกจึงมีการลดลงของอุณหภูมิ

อยางรวดเร็วแตยังคงเกิดการเคล่ือนไหวของสายโซไดอยู สงผลความหนาของช้ินงานในบริเวณกนมีคาความ

หนาที่เปล่ียนแปลงนอย สวนบริเวณที่ยังไมสัมผัสกับแมพิมพของแผนพลาสติกยังคงมีอุณหภูมิที่สูงและอยูใน

ลักษณะแผนพลาสติกที่ออนตัวซึ่งทําใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงาย ดังนั้นเมื่อไดรับแรงดึงจาก



 
 

85 

กระบวนการขึ้นรูปจะเกิดการยืดออกเปนอยางมากของแผนพลาสติกกลายเปนสวนที่บางขึ้นอยางชัดเจนซ่ึง

เปนบริเวณที่อยูดานขางของช้ินงาน ดวยเหตุนี้ทําใหบริเวณดานขางของช้ินงานมีคาความหนาที่เปล่ียนแปลง

สูงและเมื่อเทียบกับบริเวณกนจะมีความแตกตางที่ชัดเจนสังเกตไดจากความแตกตางของสีในภาพที่ 4.20 

และขอมูลที่ไดจากงานวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายความหนาใน

บริเวณตางๆ ของช้ินงานที่ขึ้นรูปดวยเทคนิคเทอรโมฟอรมมิ่งพบวา ชิ้นงานที่ไดจากกระบวนการเทอรโม

ฟอรมมิ่งมีการกระจายความหนาที่ผนังแตกตางกันออกไปในแตละบริเวณโดยบริเวณที่สัมผัสกับแมพิมพกอน

จะเกิดการลดลงของอุณหภูมิอยางรวดเร็วสงผลใหบริเวณดังกลาวเกิดการเปล่ียนแปลงของความหนานอย

มากหรือไมมีการเปลี่ยนแปลง และสวนที่สัมผัสแมพิมพทีหลังจะมีคาการเปล่ียนแปลงที่มากกวา [39, 40] 

สําหรับพอลิเมอรผสม PLA60 PLA50 และ PLA40 จะมีคาความหนาที่เปล่ียนแปลงแตกตางจาก 

PLA และมีความชัดเจนมากข้ึนตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้นในพอลิเมอรผสม จากภาพที่ 4.20 จะเห็นวา 

PLA60 มีลักษณะการเปล่ียนแปลงคาความหนาที่บริเวณดานขางช้ินงานซึ่งเปนบริเวณที่มีสีฟาและบาง

บริเวณเปนสีเขียวแสดงวาความหนามีการเปลี่ยนแปลงไมมากแตลักษณะการเปล่ียนแปลงมีแนวโนมเดียวกับ 

PBS ดังนั้นเมื่อนําแผนพลาสติกมาใหความรอนซึ่งตั้งอุณหภูมิไวที่ 100 องศาเซลเซียสเชนเดียวกับ PLA 

บริสุทธิ์จะทําใหแผนพลาสติกเกิดการออนตัวลงมากกวา PLA เกิดจากการผสม PLA ดวย PBS สงผลให 

PLA มีคา Tg และ Tm ลดลงเล็กนอย และในสวนของ PBS มีคา Tg ต่ํากวาอุณหภูมิหองเปนอยางมาก 

นอกจากน้ีอุณหภูมิที่ใชมีคาใกลเคียงอุณหภูมิหลอมเหลวของ PBS ดวยทําใหทั้งสายโซของ PLA และ PBS 

เกิดการเคล่ือนไหวไดงายขึ้น เมื่อเขาสูกระบวนการขึ้นรูปเปนชิ้นงานจะมีการสัมผัสกับผิวแมพิมพที่มี

อุณหภูมิต่ํากวาจึงเกิดการถายเทความรอนทําใหแผนพลาสติกมีอุณหภูมิลดลงซ่ึงใกลเคียงกับ Tg ของ PLA 

ทําใหสายโซอยูในลักษณะถูกแชแข็งจึงเกิดการเคลื่อนไหวไดยากขึ้นและขัดขวางการเคล่ือนที่ของสายโซ 

PBS เปนผลใหบริเวณกนชิ้นงานมีการเปล่ียนแปลงคาความหนาทีน่อย ในขณะสวนที่ยังไมสัมผัสแมพิมพจะมี

อุณหภูมิสูงทําใหสายโซยังคงเกิดการเคล่ือนไหวไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสายโซ PBS ที่มี Tg ต่ําทําใหเมื่อไดรับ

แรงดึงสายโซเกิดการยืดออกตามทิศทางของแรงที่ไดรับสงผลใหความหนาของชิ้นงานที่บริเวณดานขางมีการ

เปล่ียนแปลงไปแตก็ไมมากเกิดจากการขัดขวางของสายโซ PLA ที่อยูในลักษณะแข็งตัวทําใหสายโซ PBS 

เกิดการเคล่ือนไหวไดยากขึ้น ตอมาเม่ือพิจารณา PLA50 ตําแหนงที่ความหนาเกิดการเปล่ียนแปลงมีลักษณะ

ใกลเคียงกับ PLA60 แตมีคาการเปล่ียนแปลงมากกวาจึงกลายเปนบริเวณที่มีสีเขียวซ่ึงจะอยูในตําแหนง 

(2,2) (2,4) (3,2) (3,4) (4,2) และ (4,4) นอกจากนี้บริเวณกนชิ้นงานกม็ีการเปล่ียนแปลงของความหนาที่มาก

ขึ้นเชนกัน ส่ิงที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนผลจากการนําแผนพลาสติกมาใหความรอนซึ่งใชอุณหภูมิที่เทากันทําให

แผนพลาสติกเกิดการออนตัวมากขึ้นจึงเกิดการยอยลงตามแรงโนมถวงมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงการยืดออก

ของแผนพลาสติกมากขึ้นเมื่อปริมาณ PBS เพิ่มขึ้นสงผลใหคาความหนาที่เปล่ียนแปลงในบริเวณกนชิ้นงาน

มากขึ้น สวนตําแหนงที่อยูดานขางของช้ินงานมีคาความหนาที่เปล่ียนแปลงมากกวาตรงกลางหรือกนชิ้นงาน 

ซึ่งเมื่อเทียบกับ PLA60 จะมีการเปลี่ยนแปลงความหนาของทั้งสองบริเวณมากกวาทั้งที่คา Tg ของพอลิเมอร

ผสมทั้งสองสัดสวนเทากันเปนผลจากปริมาณ PBS ที่เพิ่มสงผลใหโครงสรางสัณฐานของพอลิเมอรผสมมี

ลักษณะเปนเฟสตอเนื่องมากขึ้น ดังนั้นเมื่อพอลิเมอรไดรับแรงจะเกิดการถายเทแรงที่ไดรับระหวางกันจึง
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มื่อนําแผน

ม่ําเสมอจะ
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สถานะเปน 

ดขวางการ

ระทําจาก

มพชากวา

 

อนเม่ือเติม
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สําหรับการเติม SB นั้นพอลิเมอรที่สามารถขึ้นรูปเปนชิ้นงานไดประกอบดวย PLA_SB0.5 และ 

PBS_SB0.5 พบวาทั้ง PLA_SB0.5 และ PBS_SB0.5 มีการเปล่ียนแปลงความหนาในตําแหนงดานขาง

ชิ้นงาน โดย PLA_SB0.5 จะมีการเปล่ียนแปลงความหนาในทุกตําแหนงที่อยูดานขางช้ินงานและคาที่

เปล่ียนแปลงใกลเคียงกันซึ่งมีคาการเปล่ียนแปลงมากกวาเมื่อเทียบกับกรณี PLA บริสุทธิ์และ 

PLA_NPCC0.5 ที่มีสัดสวนการเติมอนุภาคขนาดนาโนเทากันเกิดจาก SB สงเสริมใหขนาดสายโซของพอลิ

เมอรส้ันลงจึงทําใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงายขึ้นเมื่อไดรับความรอน ดังนั้นเมื่อไดรับแรงกระทําจาก

กระบวนจึงเกิดการยืดออกของช้ินงานเปนอยางมากในบริเวณตําแหนงดานขางชิ้นงานซึ่งเปนบริเวณที่ไดรับ

แรงกระทําโดยตรง สวนชิ้นงาน PBS_SB0.5 คาความหนาที่เปล่ียนแปลงยังคงเปนบริเวณขอบชิ้นงานและมี

การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเม่ือเทียบกับ PBS บริสุทธิ์เกิดจาก SB สงผลใหพอลิเอสเทอรสามารถเกิดปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิสขึ้นจึงมีขนาดสายโซส้ันลงซึ่งทําให PBS มีอุณหภูมิหลอมเหลวลดลงดังนั้นเมื่อใชอุณหภูมิสูงใน

การทําใหแผนพลาสติกเกิดการออนตัวจนเกิดการหลอมของพอลิเมอรไปบางสวน เมื่อนําแผนพลาสติกมาขึ้น

รูปดวยเทคนิคเทอรโมฟอรมมิ่งจึงทําใหบริเวณที่เกิดการหลอมมีการยืดออกมากกวาสวนอื่นๆ ซึ่งสวนนั้น

มักจะเปนตําแหนงมุมและดานขางในบางบริเวณเกิดจากสายโซมีการเคลื่อนไหวไดงายขึ้น 

4.2.3 การศึกษาการสองผานของแสงสําหรับชิ้นงานที่ไดจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง 

บริเวณกนของชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งนั้นมีคาความหนาที่

เปล่ียนแปลงนอยกวาบริเวณอื่นจึงเปนบริเวณที่นํามาทดสอบการสองผานของแสงแสดงดังภาพที่ 4.23 ซึ่ง

พบวา ชิ้นงาน PLA ทั้งกรณีที่เติมและไมเติมอนุภาค NPCC ที่ไดจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งนั้นมีคา

การสองผานที่สูงกวาชิ้นงานที่ไดจากกระบวนการกดอัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง PLA บริสุทธิ์ซึ่งเปนผลจาก

กระบวนการขึ้นรูปจะเกิดการถายเทความรอนระหวางแผนพลาสติกที่รอนกับแมพิมพที่มีอุณหภูมิต่ํากวาทํา

ใหสายโซพอลิเมอรเกิดการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วซึ่งสายโซพอลิเมอรไมสามารถจัดเรียงตัวเปนผลึกไดใน

ระยะเวลาอันส้ัน สวนการเติมอนุภาค NPCC ทั้งสองสัดสวนนั้นคาการสองผานของแสงสูงขึ้นเพียงเล็กนอย

เทานั้น ซึ่งการใหความรอนกับแผนพลาสติกจะสงผลใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงายขึ้นและอนุภาค 

NPCC จะกลายเปนจุดเริ่มตนการเกิดผลึกใหกับสายโซพอลิเมอรขณะที่แผนพลาสติกเกิดการเย็นตัวลงจาก

กระบวนการขึ้นรูป แสดงวาอนุภาค NPCC ทําหนาที่เปนสารกอผลึกที่มีประสิทธิภาพ แตดวยอนุภาค NPCC 

เปนอนุภาคที่ทึบแสงจึงสงผลใหเกิดการกระเจิงแสงดวยทําใหคาการสองผานของแสงเพิ่มขึ้นไมมาก 

สวนกรณี PBS บริสุทธิ์ที่ไดจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งนั้นคาการสองผานของแสงมีคาลดลง

อยางมากเม่ือเทียบกับกระบวนการกดอัดซึ่งเปนผลจากแผนพลาสติกบางสวนเม่ือไดรับความรอนแลวเกิด

การหลอมทําใหเกิดการไหลยอยลงตามแรงโนมถวง ดังนั้นเมื่อขึ้นรูปแลวแผนพลาสติกเกิดการเย็นตัวลงจะมี

ลักษณะที่หนากวาแผนพลาสติกจากกระบวนการกดอัดสงผลใหเกิดการกระเจิงแสงมากข้ึน คาการสองผาน

แสงที่ไดจึงลดลงอยางมาก ถึงแมในสวนคาความหนาที่เปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยเปนผลจากใน

บริเวณที่ไดกําหนดเกิดการเปล่ียนแปลงคาความหนาไมมากเม่ือเทียบกับบริเวณที่นําไปทดสอบการสองผาน
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แสงดังแสดงในภาพที่ 4.19m สวนการเติมอนุภาค NPCC ทั้งสองสัดสวนเม่ือขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโม

ฟอรมมิ่งกลับมีคาการสองผานของแสงที่เพิ่มขึ้นแสดงวาเมื่อแผนพลาสติกไดรับความรอนอีกครั้งอนุภาคที่

เติมจะทําหนาที่เปนสารกอผลึกไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหผลึกที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณจึงเกิด

การสองผานของแสงมากขึ้น 

   

   

 

 4.23 คาการสองผานของแสงสําหรับพอลิเมอรสูตรตางๆ ทั้งกรณีที่เติมและไมเติมสารริเริ่มการเกิด
ผลึกจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่ง โดย (a) PLA, (b) PLA60, (c) PLA50, (d) PLA40 และ (e) PBS 

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1

%
Tr

an
sm

itt
an

ce

NA (phr)

(a)

0

2

4

6

8

10

12

0 0.5 1
%

Tr
an

sm
itt

an
ce

NA (phr)

(b)

0

2

4

6

8

10

12

0 0.5 1

%
Tr

an
sm

itt
an

ce

NA (phr)

(c)

0

2

4

6

8

10

12

0 0.5 1

%
Tr

an
sm

itt
an

ce

NA (phr)

(d)

0

2

4

6

8

10

12

0 0.5 1

Compressed sheet

Thermoformed box

(e)



 
 

92 

 สวนพอลิเมอรผสม PLA60 PLA50 และ PLA40 ทั้งกรณีที่เติมและไมเติมสารกอผลึกสําหรับช้ินงาน

ที่ไดจากกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งจะมีคาการสองผานของแสงลดลงเมื่อเทียบกับกรณีชิ้นงานที่ไดจาก

กระบวนการกดอัดซึ่งเปนผลจากการกระบวนการขึ้นรูปนั้นจะมีการใหความรอนจนแผนพลาสติกเกิดการ

ออนตัวลงซึ่งสงผลใหสายโซพอลิเมอรในสวนอสัณฐานเกิดการเคล่ือนไหวไดงายขึ้น และอนุภาค NPCC ที่

เติมจะทําหนาที่เปนจุดเริ่มตนการเกิดผลึกใหทั้งเฟส PLA และ PBS โดยเฟส PBS จะมีจุดเริ่มตนการเกิด

ผลึกไดมากกวาเนื่องจากอนุภาค NPCC สามารถกระจายตัวในเฟส PBS ไดดีกวา อีกทั้งผลึก PBS ที่เกิดขึ้น

ยังสามารถเหน่ียวนําใหเฟส PLA สามารถเกิดผลึกไดเร็วดวย ดังนั้นเมื่อช้ินงานเย็นตัวลงอยางรวดเร็วสายโซ

พอลิเมอรจะหยุดการเคล่ือนไหวที่เกดิขึน้โดยสายโซในสวน PLA จะอยูในลักษณะถูกแชแข็งเน่ืองจาก PLA มี 

Tg ที่สูงกวาอุณหภูมิหองและจะขัดขวางการเคลื่อนไหวของสายโซในสวน PBS ซึ่งมี Tg ที่ต่ํากวาอุณหภูมิเปน

อยางมากซึ่งมีผลตอใหผลึกที่เกิดขึ้นทั้งในสวน PLA และ PBS มีขนาดและความเปนผลึกที่แตกตางกันจึง

สงผลใหมีคาการสองผานของแสงลดลงอยางมาก     
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 5 

 

5.1.  

งานวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางความรอนและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรสูตรตางๆ ทั้ง

กรณีที่เติมและไมเติมสารริเริ่มการเกิดผลึก (NPCC และ SB) และความสามารถในการขึ้นรูปดวยวิธีเทอรโม

ฟอรมมิ่ง จากการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้ 

การศึกษาโครงสรางสัณฐาน พบวา PLA บริสุทธิ์เปนพอลิเมอรที่เปราะและแตกหักงาย แตเมื่อเติม

พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพอีกชนิดก็คือ PBS ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุนมากกวา PLA สงผล

ใหพอลิเมอรผสมที่ไดมีความยืดหยุนมากข้ึนสังเกตไดจากพื้นผิวการแตกหักที่มีความขรุขระมากขึ้น 

นอกจากน้ียังสังเกตเห็นการกระจายของอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กใน PLA40 แตเมื่อปริมาณ PLA เพิ่มขึ้น 

(PLA50 และ PLA60) จะเกิดเปนลักษณะของเฟสที่มีความตอเนื่องมากขึ้น สวนการเติมสารริเริ่มการเกิด

ผลึกทั้งสอง (NPCC และ SB) ไมไดสงผลใหโครงสรางสัณฐานของ PLA และ PBS เกิดการเปล่ียนแปลง

เพียงแตพบการกระจายตัวของอนุภาคที่เติม สวนโครงสรางสัณฐานของ PLA50_NPCC และ PLA50_SB 

เกิดการเปล่ียนแปลงไปเล็กนอย โดยจะปรากฏเปนอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กกระจายอยูเล็กนอย สวน 

PLA60_NPCC จะเกิดเปนลักษณะการยืดออกของเฟส PBS ซึ่งเปนเฟสรอง ขณะที่ PLA60_SB จะเกิดรอย

แตกที่บริเวณรอยตอระหวางเฟสของพอลิเมอรทั้งสอง และกรณีสุดทาย PLA40 ซึ่งเฟส PBS เปนเฟสหลัก 

โดย PLA40_NPCC จะมีการกระจายของอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กปริมาณเล็กนอยและเกิดการยืดออกของ

อนุภาคทรงกลมที่กระจายดวย และ PLA40_SB จะเกิดการรวมตัวของเฟส PLA เปนอนุภาคทรงกลมขนาด

ใหญขึ้นและมีขนาดที่ไมสม่ําเสมอดวย 

การศึกษาสมบัติทางความรอน พบวา PLA มีอุณหภูมิคลายแกว (Tg) เทากับ 61 องศาเซลเซียส 

เมื่อมีการเติม NPCC สงผลให Tgลดลงเปน 60 องศาเซลเซียสเกิดจากแรงกระทําอยางออนระหวางอนุภาค

กับพอลิเมอร สวนในกรณี SB ปริมาณ 0.5 phr และ 1.0 phr จะมี Tgเทากับ 57 องศาเซลเซียสและ 55 

องศาเซลเซียสตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเคล่ือนที่ของสายโซ PLA ซึ่งเปนผลมาจาก SB 

สงเสริมใหเกดิปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทําใหสายโซมีขนาดที่ส้ันลง ตอมาสวนของอุณหภูมิการเกดิผลึกใหม (Tcc) 

ของ PLA มีคาประมาณ 115 องศาเซลเซียส แตเมื่อเติมสารรเิริ่มการเกิดผลึกทั้งสองทําให Tcc มีคาลดลงน่ัน

บงบอกถึงความสามารถในการเกิดผลึกทีเ่ร็วขึ้นและผลึกที่ไดจะมีขนาดเล็ก และสุดทายในสวนของอุณหภูมิ

หลอมเหลว (Tm) จะปรากฏเปนลักษณะพีคคู (double peak) โดยพีคหลอมเหลวแรก (Tm1) เกิดที่ 150.47 

องศาเซลเซียสและพีคหลอมเหลวที่สอง (Tm2) อยูที่ 155.15 องศาเซลเซียส ลักษณะทีเ่กิดขึน้เปนผลจากใน
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ขณะที่พอลิเมอรเย็นตัวลงไมสามารถจัดเรียงตัวเปนผลึกที่สมบูรณได ดังนั้นเมื่อมีการใหความรอนครั้งที่สอง

จึงทําใหสายโซสามารถจัดเรียงตัวเปนผลึกที่สมบูรณขึ้น หากพอลิเมอรยังคงไดรับความรอนจนถึงอุณหภูมิที่

ผลึกทั้งสวนที่สมบูรณและไมสมบูรณเกิดการหลอม และเกิดขึ้นอยางชัดเจนในกรณีที่เติม SB ปริมาณ 1.0 

phr จะเกิดการลดลงของอุณหภูมิหลอมเหลวผลึกทั้งสองดวย ในสวนของความเปนผลึกของ PLA บริสุทธิ์มี

คาเทากับ 28.28% และเมื่อเติม NPCC ปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr จะมีคาลดลงเปน 24.48% และ 

26.83% ตามลําดับ เปนผลจากการขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซในขณะที่เกิดการจัดเรียงตัวเปนผลึก แต

สวนการเติม SB ทั้งสองสัดสวนกลับสงผลให PLA มีความเปนผลึกเพิ่มขึ้นเปน 36.61% และ 36.51% แสดง

วา SB ทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกที่มีประสิทธิภาพสําหรับ PLA กรณีของ PBS ไมปรากฏคา Tg แต

ปรากฏคา Tcc เทากับ 101.47 องศาเซลเซียสและมีพีคหลอมเหลวผลึกที่ 114.55 องศาเซลเซียส พรอมทั้งมี

ไหลเกิดขึ้นที่พีคหลอมเหลวดวย สวนการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกทั้งสอง (NPCC และ SB) ไมสงผลให

อุณหภูมิหลอมเหลวเกิดการเปล่ียนแปลง แตสําหรับ Tcc เกิดการลดลงแสดงถึงความสามารถในการเกิดผลึก

ที่เร็วขึ้น เมื่อพิจารณาความเปนผลึกของ PBS มีคาเทากับ 49.32% และการเติม NPCC 0.5 phr จะมีคา

ลดลงและกลับเพิ่มขึ้นเมื่อ NPCC ปริมาณ 1.0 phr เชนเดียวกับกรณี SB ที่สามารถสงเสริมให PBS เกิดการ

จัดเรียงตัวใหมีความเปนระเบียบไดมากทําใหมีความเปนผลึกเพิ่มขึ้น เกิดจาก PBS จัดเปนพอลิเอสเทอรจึง

สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทําใหสายโซโมเลกุลมีขนาดที่ส้ันลงเกิดการเคล่ือนไหวไดงายขึ้น 

เมื่อเปนระบบพอลิเมอรผสม PLA/PBS พบวา ปรากฏ Tg เพียงคาเดียวอยูที่ประมาณ 56 องศา

เซลเซียสแสดงใหเห็นถึงความเขากันไดของพอลิเมอรทั้งสองในสวนของอสัณฐาน ในสวน Tcc สามารถวัดได

เฉพาะสวนของ PBS เทานั้นเกิดจากการซอนทับของพีคหลอมเหลวของ PBS กับพีค Tcc ของ PLA โดย 

PLA60, PLA50 และ PLA40 ปรากฏคา Tcc เทากับ 104.96, 102.29 และ 103.47 องศาเซลเซียส

ตามลําดับ ซึ่งมีคาที่ลดลงตามปริมาณ PBS แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเกิดผลึกที่ชาลง และสวน

ของพีคหลอมเหลวแรก (Tm1) ของ PLA เกิดการเปล่ียนแปลงไปประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส สวนความเปน

ผลึกนั้นแบงออกเปนสองสวนคือ สวนผลึก PLA และผลึก PBS ซึ่งสวนของ PLA มีความเปนผลึกเพิ่มขึ้นจาก 

28.28% เปน 30.79% และ 35.69% ตามปริมาณ PBS 40% และ 50% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ แสดงวา 

PBS ทําหนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกใหกับ PLA แตเมื่อปริมาณ PBS เปน 60% โดยนํ้าหนักจะสงผลให 

PLA มีความเปนผลึกลดลงเน่ืองจาก PLA กลายเปนเฟสรอง สวนความเปนผลึก PBS จะลดลงตามปริมาณ 

PLA ที่เพิ่มขึ้น และเม่ือเติม NPCC สงผลใหความเปนผลึกสวน PBS ใน PLA60 มีคาเพิ่มขึ้นจาก 16.02% 

เปน 21.31% ในทางตรงกันขามความเปนผลึกของ PLA มีคาลดลงตามปริมาณ NPCC ที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก 

NPCC สงเสริมการเกิดผลึกในสวน PBS ทําใหสามารถเกิดผลึกไดเรว็ขึ้นซึ่งจะขัดขวางการจัดเรียงตัวเปนผลึก

ของ PLA และสวนอุณหภูมิหลอมเหลวไมไดเกิดการเปล่ียนแปลง และกรณีที่เติมอนุภาค NPCC 0.5 phr ใน 

PLA40 กับ PLA50 (PLA40_NPCC0.5 และ PLA50_NPCC0.5) ทําใหความเปนผลึกของ PBS มีแนวโนมใน

ทิศทางเดียวกับ PLA60_NPCC0.5 ซึ่งก็คือมีคาเพิ่มขึ้น สวนในกรณีเติม SB สงผลให PLA60, PLA50 และ 

PLA40 ทําใหความเปนผลึกในสวน  PLA เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี NPCC ซึ่ง PLA60 จะมีความเปนผลึก

เพิ่มขึ้นจาก 30.79% เปน 32.27% และ 32.94% ตามปริมาณ SB ที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับ PLA50 ที่มีคา
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เพิ่มขึ้นเปน 36.91% และ 41.22% จากปริมาณ 35.69% ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นใน PLA40 ที่

เติม SB ดวย สวนความเปนผลึก PBS มีคาลดลงตามปริมาณ SB เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ไดศึกษาในสวนสมบัติเชิงกล พบวา PLA บริสุทธิ์เปนพอลิเมอรที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี คือ มี

คาความแข็งแรงตานทานการดึงยืด 53.2 MPa ความตานทานการเปล่ียนรูป (Young’s modulus) 2,699 

MPa และเปอรเซ็นตการยืดตัวกอนการแตกหักเทากับ 1.7% ที่ถือวามีคาที่นอยเมื่อเทียบกับพอลิเมอรชนิด

อื่น ในขณะที่ PBS มีคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืด 31.3 MPa คาความตานทานการเปล่ียนรูป 598 

MPa และเปอรเซ็นตการยืดตัวกอนการแตกหัก 7.05% ดังนั้นเมื่อทําเปนระบบพอลิเมอรผสมคาที่พิจารณา

เหลานี้จะตองอยูระหวางสมบัติของพอลิเมอรทั้งสอง โดยคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดและความ

ตานทานการเป ล่ียนรูปมีแนวโนมลดลงตามสัดสวนของ  PBS ที่ เพิ่ มขึ้ น  ซึ่ งก็ คือ 

PLA>PLA60>PLA50>PLA40 ซึ่งแสดงใหเห็นวา PBS ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุนสามารถปรับปรุง

ความแข็งเกร็งของ PLA ไดและในสวนเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักมีคาที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน PBS ที่

เพิ่มขึ้น สามารถเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ PBS>PLA50>PLA60>PLA40>PLA เนื่องจาก 

PLA50 และ PLA60 มีโครงสรางสัณฐานในลักษณะเฟสที่มีความตอเนื่องจึงสามารถรับแรงและเกิดการ

กระจายแรงทําใหสามารถดึงยืดไดมากขึ้น 

สวนการเติมสารริเริ่มการเกิดผลึกทั้ง NPCC และ SB พบวา PLA ที่เติม NPCC 0.5 phr คาความ

แข็งแรงตานทานการดึงยืดและความตานทานการเปล่ียนรูปลดลงเม่ือเทียบกับ PLA บริสุทธิ์และเปนไปใน

ลักษณะเดียวกับเปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักและพลังงานที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักดวย แต

เมื่ออนุภาค NPCC เพิ่มเปน 1.0 phr คาที่พิจารณามีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเกิดจากความสามารถในการกระจาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเติม SB สงผลใหคาเหลานี้ลดลงเปนผลจาก SB สงเสริมให

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สวน PBS ที่เติมอนุภาค NPCC (PBS_NPCC) จะทําใหเกิดการลดลงของคาความ

แข็งแรงตานทานการดึงยืด, ความตานทานการเปล่ียนรูป, เปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักและพลังงาน

ที่ใชในการดึงยืดกอนการแตกหัก และกลับเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอนุภาคที่เติมเพิ่มขึ้นเกิดจาก NPCC สามารถ

ทําหนาที่เปนสารหลอล่ืนภายใน (Internal lubricant) สําหรับการเติม SB ก็สงผลใหมีคาลดลงเชนกัน 

ตอมาเมื่อเปนระบบพอลิเมอรผสม PLA60 กรณีที่เติม NPCC ทั้งสองสัดสวน (PLA60_NPCC0.5 และ 

PLA60_NPCC1.0) จะมีคาความแข็งแรงตานทานการดึงยืดที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่ PLA50 และ 

PLA40 มีคาที่ลดลง สวนความตานทานการเปล่ียนรูป, เปอรเซ็นตการดึงยืดกอนการแตกหักและพลังงานที่

ใชในการดึงยืดกอนการแตกหักทั้ง PLA60, PLA50 และ PLA40 มีคาลดลงเกิดจากความเขากันไดไมดีของ

พอลิเมอรทั้งสอง แตสูตร PLA40_NPCC กลับมีความตานทานการดึงยืดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเม่ือพอลิเมอรไดรับ

แรงแลวสามารถกระจายแรงที่ไดรับสูเฟสรองไดจึงเกิดการยืดออกของอนุภาคเฟสรอง สวนการเติม SB ทํา

ใหเกิดการลดลงของคาตางๆ ดวย 
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การสองผานของแสง (%Transmittance) ถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ไดทําการศึกษา ซึ่ง PLA 

บริสุทธิ์มีคาการสองผานแสงสูงถึง 79.78% ขณะที่ PBS บริสุทธิ์มีคาการสองผานแสงเพียง 4.41% จึงจัดวา 

PBS เปนพอลิเมอรทึบแสงเน่ืองจาก PBS มีสวนที่เปนผลึกมากกวา PLA ทําใหแสงสวนใหญที่ผานเขาไปเกิด

การกระเจิงเมื่อกระทบกับผลึกและเมื่อเปนพอลิเมอรผสมสูตรตางๆ จะมีคาการสองผานแสงลดลงตาม

ปริมาณ PBS ที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาการสองผานแสงจากมากไปนอยไดดังนี้ 

PLA>PLA60>PLA50>PLA40>PBS โดย PLA60, PLA50 และ PLA40 มีคาเทากับ 10.38%, 7.33% และ 

6.15% ตามลําดับ สวนกรณีที่เติม NPCC พบวา ทั้ง PLA_NPCC0.5 PBS_NPCC0.5 และ 

PLA40_NPCC0.5 จะมีคาการสองผานแสงลดลงและกลับมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ NPCC เปน 1.0 phr 

เนื่องจากอนุภาคมีการกระจายตัวที่สมํ่าเสมอและสงเสริมใหเกิดผลึกที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณขึ้นดวย สวน 

PLA60_NPCC และ PLA50_NPCC จะมีคาที่ลดลงอยางตอเนื่องตามปริมาณ NPCC ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเติม 

SB นั้นก็สงผลในลักษณะเชนเดียวกัน และยังพบวา คาการสองผานแสงในสวนที่เติม SB ใน PLA PLA60 

และ PBS มีคาสูงกวาการเติม NPCC ซึ่งเปนผลจาก SB ทําใหพอลิเมอรมีขนาดของสายโซส้ันลงจึงเกิดการ

เคล่ือนไหวไดงายและผลึกที่เกิดมีขนาดที่เล็กกวากรณี NPCC แตสําหรับ PLA40 และ PLA50 จะมีคาการ

สองผานแสงในกรณีที่เติม NPCC สูงกวากรณีที่เติม SB เนื่องจาก NPCC สงผลใหขนาดอนุภาคที่กระจายมี

ขนาดที่สม่ําเสมอมากกวา SB ซึ่งขนาดอนุภาคที่แตกตางกันสงผลใหแสงที่ผานเขาไปเกิดการกระเจิงที่

แตกตางกันออกไปดวย 

การทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอรสูตรตางๆ ที่สนใจซึ่งคือ PLA, PLA_NPCC, 

PLA_SB, PLA50, PLA50_NPCC, PLA50_SB, PBS, PBS_NPCC และ PBS_SB พบวา การจัดเรียงน้ําหนัก

พ อ ลิ เ ม อ ร ที่ ห า ย ไ ป เ มื่ อ ผ า น ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ย อ ย ส ล า ย จ า ก ม า ก ไ ป น อ ย ไ ด เ ป น 

PLA_SB>PLA50_SB>PBS_SB>PBS_NPCC>PBS>PLA50_NPCC>PLA50>PLA>PLA_NPCC โดย 

PLA_SB เปนพอลิเมอรที่เกิดการลดลงของน้ําหนักชิ้นงานมากที่สุดและเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง

กายภาพเปนอยางมาก นั่นคือจากช้ินงานที่มีลักษณะใสกลายเปนชิ้นงานที่มีสีขาวขุนและกลายเปนช้ินเล็กๆ 

รองลงมาเปน PLA50_SB โดยช้ินงานเกิดการแตกหักไปบางสวน แสดงวา SB สงผลใหกลุมพอลิเมอรที่สนใจ

มีอัตราการยอยสลายที่เร็วขึ้นสังเกตจากนํ้าหนักของช้ินงานที่ลดลงเปนอยางมากในระยะเวลาที่กําหนด เปน

ผลจาก SB มีความสามารถในการดูดความชื้นไดดีและจากสภาวะในการทดสอบที่มีความชื้นเขามาเกี่ยวของ 

จึงเปนการสงเสริมใหพอลิเมอรเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดงายขึ้นเปนผลใหขนาดสายโซพอลิเมอรส้ันลง ซึ่ง

สอดคลองกับผลทางดานสมบัติทางความรอนและสมบัติเชิงกลพรอมทั้งเอนไซมและแบคทีเรียที่อยูในดิน

สามารถสงเสริมการยอยสลายช้ินงานพอลิเมอรดวย สวนพอลิเมอรสูตรที่เติม NPCC เมื่อผานการทดสอบจะ

สังเกตเห็นเปนจุดสีขาวขุนขนาดเล็กกระจายทั่วไปในช้ินงานและเปนกลุมที่มีการลดลงของน้ําหนักชิ้นงาน

รองลงมาจากกลุมพอลิเมอรที่เติม SB เกิดจาก NPCC ที่ใชในงานวิจัยไดมีการเคลือบดวยกรดซึ่งทําให

อนุภาคสามารถดูดความชื้นไดแตก็ไมดีเทากับ SB นอกจากนี้ยังพบวา PBS เกิดการลดลงของนํ้าหนักช้ินงาน

มากกวา PLA เกิดจากในสภาวะที่ขึ้นรูปช้ินงานพอลิเมอรทั้งสองจะมีความหนืดที่แตกตางกัน โดย PBS มี

ความหนืดที่นอยกวาทําใหเมื่อไดรับแรงดันแลวเกิดการกระจายออกของพอลิเมอรหลอมเหลวไดงายกวาจึง
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สงผลใหชิ้นงานที่ไดมีความหนานอยกวากรณีของ PLA ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการยอยสลายของช้ินงาน

ประกอบดวยความเปนผลึกและความหนาของช้ินงาน 

การข้ึนรูปดวยความรอนหรือการขึ้นรูปดวยเทคนิคเทอรโมฟอรมเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพท่ี

เปล่ียนแปลงและคาความหนาที่เปล่ียนแปลงในตําแหนงตางๆ ของช้ินงาน พบวา PLA PLA_NPCC และ 

PLA_SB0.5 จะใชอุณหภูมิในการทําใหพอลิเมอรเกิดการออนตัวที่ 100 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกวาอุณหภูมิ

คลายแกวของ PLA ทําใหชิ้นงานที่ไดออกมามีความสมบูรณ ไมมีการฉีกขาดของชิ้นงานที่บริเวณใดๆ แตมี

ขอบกพรองในลักษณะรอยยนเกิดขึ้นที่ดานขางช้ินงาน ขณะที่ PBS PBS_NPCC และ PBS_SB จะใช

อุณหภูมิที่ใกลเคียงอุณหภูมิหลอมเหลวคือ อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 10 องศาเซลเซียส

ทําใหแผนพลาสติกบางสวนเกิดการหลอมจนเกิดการไหลยอยของพอลิเมอร ดังนั้นเม่ือ PBS และ 

PBS_NPCC ไดรับแรงกระทําจากกระบวนการขึ้นรูปจะเกิดการเปล่ียนแปลงของตารางที่ตีไวบนพื้นผิวทุกจุด 

สวน PBS_NPCC จะมีการเปลี่ยนแปลงของตารางที่ตีไวนอยสุดเปนผลจากความหนืดที่ลดลงของพอลิเมอร 

สวนระบบพอลิเมอรผสม PLA60 PLA50 และ PLA40 จะใชอุณหภูมิในการขึ้นรูปเทากับ PLA โดยช้ินงานที่

ไดออกมาจะเกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณดานขางซึ่งการเปล่ียนแปลงจะชัดเจนขึ้นตามปรมิาณ PBS ที่เพิ่มขึ้น

เกิดจากความสามารถในการเคลื่อนที่ของสายโซสวน PBS และเมื่อเติม NPCC จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของ

สายโซทั้งสองสวนทําใหเกิดการฉีกขาดขึ้นและจะเกิดที่บริเวณดานขางช้ินงาน สวนการเติม SB นั้นจะไม

สามารถขึ้นรูปเปนชิ้นงาน และคาความหนาที่เปล่ียนแปลงของพอลิเมอรสูตรตางๆ สวนใหญจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางมากที่บริเวณดานขางของช้ินงาน ซึ่งคาความหนาท่ีเปล่ียนแปลงสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 

PBS>PLA40>PLA50>PLA60>PLA โดยคาที่เปล่ียนแปลงนี้เกิดทั้งในกรณีพอลิเมอรที่เติมและไมเติม

อนุภาคขนาดนาโนอยาง NPCC เนื่องจาก PBS เปนพอลิเมอรที่มีคาอุณหภูมิคลายแกวต่ํากวาอุณหภูมิหอง

เปนอยางมากทําใหสายโซเกิดการเคล่ือนไหวไดงายกวา ในขณะที่ NPCC จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ

จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคาความหนามากกวา และสุดทายกรณีเติม SB มีเพียง PLA_SB0.5 และ 

PBS_SB0.5 เทานั้นที่สามารถขึ้นรูปเปนชิ้นงานที่สมบูรณและวัดคาความหนาที่เปล่ียนแปลงได โดยคาความ

หนาในทุกตําแหนงของ PLA_SB0.5 มีการเปล่ียนแปลงที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่ PBS_SB0.5 จะมีการ

เปล่ียนแปลงคาความหนาในบางตําแหนงเทานั้นและคาการสองผานแสงของช้ินงานที่ไดจากกระบวนการ

เทอรโมฟอรมมิ่งในบริเวณกนชิ้นงานที่มีการเปล่ียนแปลงนอยกวาบริเวณอื่นๆ นั้น PLA จะมีคาการสองผาน

ของแสงที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากในกรณี PLA บริสุทธิ์ ขณะที่ PBS บริสุทธิ์จะมีคาลดลงเปนอยางมากเปนผล

จากความหนาที่เปล่ียนแปลงในบริเวณที่ทดสอบ และการเติม NPCC สงผลใหคาการสองผานของแสง

เพิ่มขึ้นเชนกันเปนผลจากอนุภาคทําหนาที่เต็มประสิทธิภาพ สวนกรณีพอลิเมอรผสมทั้งสามสัดสวนนั้นคา

การสองผานแสงลดลงเปนมากเชนกัน 

แสดงวา PBS สามารถปรับปรุงให PLA มีความยืดหยุนมากขึ้นและยังทําหนาที่เปนสารริเริ่มการ

เกิดผลึกใหกับ PLA อีกดวย สวนการเติมสารกอผลึกทั้ง NPCC และ SB นั้นพบวา SB ทําหนาที่เปนสารกอ

ผลึกที่มีประสิทธิภาพสําหรับ PLA และยังสามารถชวยเพิ่มความเปนผลึกของ PLA ในพอลิเมอรผสมดวย 
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และทําใหสมบัติเชิงกล คาการสองผานแสงมีคาลดลง แต SB นั้นสงผลใหคาการสองผานแสงมากกวา NPCC 

ดวย พรอมทั้ง SB สงเสริมใหพอลิเมอรเกิดการยอยสลายไดเร็วขึ้นสวนการขึ้นรูปดวยความรอน ชิ้นงานที่ได

จะมีลักษณะดานขางที่เปล่ียนแปลงตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้นและคาความหนาที่เปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้น

อยางชัดเจนในตําแหนงดานขางชิ้นงาน สวนกรณีเติม NPCC สงผลใหมีการขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ

ซึ่งทําใหบริเวณที่ไดรับแรงกระทําโดยตรงจากกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงมากขึ้นอยางชัดเจน แต

สําหรับ SB จะไมสามารถทําการขึ้นรูปเปนชิ้นงานไดสําหรับพอลิเมอรผสม 

 

5.2.  

5.2.1. ในงานวิจัยไดขึ้นรูปชิ้นงานจากกระบวนการกดอัดซ่ึงชิ้นงานที่ไดจะไมสม่ําเสมอ ดังนั้นควร

มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการขึ้นรูปเปนกระบวนการอัดรีดเปนแผน (Cast extrusion process) ซึ่งจะได

ชิ้นงานที่มีความสมํ่าเสมอมากขึ้น 

5.2.2. ในงานวิจัยจะเห็นความเขากันไดไมดีของ PLA และ PBS ดังนั้นเพื่อใหพอลิเมอรทั้งสองมี

ความเขากันไดมากขึ้นควรใชสารที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเช่ือมโยงระหวางเฟส 

5.2.3. งานวิจัยไดมีการใชสารริเริ่มการเกิดผลึกประเภทสารอินทรียคือโซเดียมเบนโซเอตซ่ึงทํา

หนาที่เปนสารริเริ่มการเกิดผลึกที่มีประสิทธิภาพสําหรับ PLA ดังนั้นควรมีการเลือกใชสารอินทรียชนิดอื่นๆ 

อยางเชนกลุม Dicarboxylic acid salt และสารริเริ่มการเกิดผลึกประเภทอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิด

ผลึกของ PLA และ PBS 

5.2.4. สารริเริ่มการเกิดผลึกที่ใชทั้งสองมีความสามารถในการกระจายตัวที่ไมมีประสิทธิภาพใน

พอลิเมอรทั้ง PLA และ PBS ดังนั้นควรมีการปรับปรุงพื้นผิวอนุภาคเพื่อชวยใหเกิดการกระจายตัวไดดีในพอ

ลิเมอรทั้งสอง 

5.2.5. ควรมีการปรับสัดสวนโซเดียมเบนโซเอตที่ใชใหมีปริมาณนอยกวา 0.5 phr และจากการ

ดูดความชื้นของโซเดียมเบนโซเอตจึงควรควบคุมใหสารดูดความชื้นนอยที่สุดโดยติดตามการเปล่ียนแปลง

ของนํ้าหนักหลังจากทําการอบไลความชื้น 

5.2.6. จากงานวิจัยในสวนการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งไดมีการใชแมพิมพใน

ลักษณะกลองจึงสงผลใหเกิดการฉีกขาดของช้ินงานขึ้นในบางสวน ดังนั้นควรมีการปรับเปล่ียนลักษณะของ

ชิ้นงานที่ใชในการขึ้นรูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรมมิ่งใหมีความโคงมนมากขึ้น 
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กิดผลึกทั้ง
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-3  PLA/PBS  Melt Flow Index  

 

  -12 คาดัชนีการไหล (melt flow index) ทดสอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส และน้ําหนัก
กดอัด 1.1 กิโลกรัม 

 -1 ขอมูลเชิงตัวเลขของคาดัชนีการไหลสําหรับพอลิเมอรผสมสูตรตางๆ  

สูตร 
Melt Flow Index 

(g/ 10 min) 
สูตร 

Melt Flow Index 

(g/ 10 min) 

PLA 6.64±0.14 PLA40 35.96±0.43 

PLA_NPCC 8.56±0.82 PLA40_NPCC 45.86±1.99 

PLA_SB 310.10±29.83 PLA40_SB 172.52±16.09 

PLA60 19.97±0.46 PBS 120.54±2.25 

PLA60_NPCC 24.32±0.75 PBS_NPCC 91.58±4.52 

PLA60_SB 234.19±36.17 PBS_SB 99.70±0.53 

PLA50 37.70±0.29   

PLA50_NPCC 40.36±1.16   

PLA50_SB 153.00±8.25   
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-4  PLA/PBS  

 -2 สมบัติการดึงยืดของพอลิเมอรผสม PLA/PBS ทั้งกรณีที่เติมและไมเติมสารริเริ่มการเกิด
ผลึก 

ตัวอยาง 
Tensile strength 

(MPa) 

Young’s modulus 

(MPa) 

%Elongation 

at break 

Energy at break 

(J) 

PLA 53.2±1.43 2699±32.54 1.7±0.10 0.33955±0.03 

PLA_NPCC0.5 45.6±2.13 2651±70.72 1.4±0.06 0.24454±0.02 

PLA_NPCC1.0 49.0±2.09 2677±68.56 1.5±0.08 0.27118±0.01 

PLA_SB0.5 21.8±4.30 2404±48.00 0.57±0.09 0.03614±0.01 

PLA_SB1.0 1.35±0.64 2192±61.00 0.0915±0.03 0.000243±0.0002 

PLA60 37.8±0.98 1670±28.23 2.9±0.12 0.48885±0.07 

PLA60_NPCC0.5 38.4±2.56 1564±29.62 2.1±0.13 0.26634±0.02 

PLA60_NPCC1.0 37.9±1.81 1569±76.67 2.3±0.28 0.30231±0.06 

PLA60_SB0.5 37.9±1.81 1629±80.79 1.7±0.09 0.19692±0.02 

PLA60_SB1.0 26.9±1.20 1647±42.70 1.3±0.07 0.10470±0.01 

PLA50 32.8±1.32 1362±54.16 3.0±0.35 0.35861±0.07 

PLA50_NPCC0.5 32.3±0.98 1350±43.44 2.2±0.13 0.23267±0.02 

PLA50_NPCC1.0 28.3±2.35 1351±47.84 2.5±0.14 0.24061±0.02 

PLA50_SB0.5 25.4±1.11 1241±31.86 1.5±0.08 0.12537±0.02 

PLA50_SB1.0 23.1±0.81 1347±29.94 1.4±0.06 0.10016±0.01 

PLA40 31.1±0.45 1104±40.10 2.6±0.50 0.36355±0.03 

PLA40_NPCC0.5 24.8±0.95 1101±65.28 2.6±0.17 0.26577±0.02 

PLA40_NPCC1.0 32.3±1.44 1089±25.54 2.5±0.19 0.25956±0.03 

PLA40_SB0.5 18.6±1.53 1130±28.11 1.5±0.06 0.09595±0.01 

PLA40_SB1.0 20.3±0.94 1081±17.79 1.4±0.05 0.08981±0.01 

PBS 31.3±1.47 598±13.69 7.1±0.66 0.64946±0.10 

PBS_NPCC0.5 26.5±0.55 659±21.94 4.0±0.18 0.37038±0.03 

PBS_NPCC1.0 31.7±0.84 589±17.98 5.7±0.25 0.69405±0.09 

PBS_SB0.5 29.2±0.65 517±99.45 5.1±0.16 0.54734±0.03 

PBS_SB1.0 30.6±0.59 577±25.74 5.4±0.16 0.63724±0.04 
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-5  

 -3 ขอมูลน้ําหนักที่ไดจากการทดสอบการยอยสลายในระยะเวลา 30 วัน  

ตัวอยาง 
น้ําหนักเริ่มตน

(กรัม) 

การเปล่ียนแปลงใน 30 วัน 
น้ําหนัก 30 วัน 

(กรัม) 
%Wf = ((wi-wf)/wi)x100 คาเฉล่ีย SD 

PLA-1 2.7351 2.7316 0.1280 0.1103 0.0577 
PLA-2 2.8009 2.7965 0.1571     
PLA-3 2.8336 2.8323 0.0459     
PLA_NPCC-1 2.7237 2.7226 0.0404 0.0447 0.0221 
PLA_NPCC-2 2.9144 2.9124 0.0686     
PLA_NPCC-3 2.7890 2.7883 0.0251     
PLA_SB-1 2.4956 2.1281 14.7259 16.2208 5.7736 
PLA_SB-2 2.6663 2.3639 11.3416     
PLA_SB-3 2.5767 1.9945 22.5948     
PLA50-1 2.5692 2.5666 0.1012 0.0919 0.0515 
PLA50-2 2.4723 2.4714 0.0364     
PLA50-3 2.5323 2.5288 0.1382     
PLA50_NPCC-1 2.538 2.5286 0.3704 0.3314 0.0501 
PLA50_NPCC-2 2.5494 2.5405 0.3491     
PLA50_NPCC-3 2.5104 2.5035 0.2749     
PLA50_SB-1 2.3917 2.3567 1.4634 1.0076 0.3965 
PLA50_SB-2 2.5209 2.5022 0.7418     
PLA50_SB-3 2.5194 2.4988 0.8177     
PBS-1 3.4361 3.4229 0.3842 0.5371 0.1930 
PBS-2 3.5286 3.5119 0.4733     
PBS-3 3.5543 3.5275 0.7540     
PBS_NPCC-1 2.488 2.4733 0.5908 0.6547 0.1243 
PBS_NPCC-2 2.4188 2.3995 0.7979     
PBS_NPCC-3 2.5378 2.5232 0.5753     
PBS_SB-1 2.5084 2.4892 0.7654 0.7071 0.0529 
PBS_SB-2 2.4951 2.4778 0.6934     
PBS_SB-3 2.5363 2.5195 0.6624     
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 -4 ขอมูลน้ําหนักที่ไดจากการทดสอบการยอยสลายในระยะเวลา 60 วัน 

ตัวอยาง 
น้ําหนักเริ่มตน

(กรัม) 

การเปล่ียนแปลงใน 60 วัน 
น้ําหนัก 60 วัน 

(กรัม) 
%Wf = ((wi-wf)/wi)x100 คาเฉล่ีย SD 

PLA-1 2.7351 2.7310 0.1499 0.1625 0.0297 
PLA-2 2.8009 2.7954 0.1964     
PLA-3 2.8336 2.8296 0.1412     
PLA_NPCC-1 2.7237 2.7218 0.0698 0.0927 0.0508 
PLA_NPCC-2 2.9144 2.9100 0.1510     
PLA_NPCC-3 2.7890 2.7874 0.0574     
PLA_SB-1 2.4956 1.5742 36.9210 29.7133 6.5852 
PLA_SB-2 2.6663 1.9142 28.2076     
PLA_SB-3 2.5767 1.9580 24.0113     
PLA50-1 2.5692 2.5645 0.1829 0.2059 0.0371 
PLA50-2 2.4723 2.4677 0.1861     
PLA50-3 2.5323 2.5260 0.2488     
PLA50_NPCC-1 2.5380 2.5252 0.5043 0.4775 0.0549 
PLA50_NPCC-2 2.5494 2.5363 0.5138     
PLA50_NPCC-3 2.5104 2.5000 0.4143     
PLA50_SB-1 2.3917 2.3522 1.6515 1.2079 0.3920 
PLA50_SB-2 2.5209 2.4980 0.9084     
PLA50_SB-3 2.5194 2.4926 1.0637     
PBS-1 3.4361 3.4161 0.5821 0.7095 0.1859 
PBS-2 3.5286 3.5066 0.6235     
PBS-3 3.5543 3.5215 0.9228     
PBS_NPCC-1 2.4880 2.4666 0.8601 0.9180 0.1222 
PBS_NPCC-2 2.4188 2.3932 1.0584     
PBS_NPCC-3 2.5378 2.5166 0.8354     
PBS_SB-1 2.5084 2.4840 0.9727 0.9590 0.0154 
PBS_SB-2 2.4951 2.4711 0.9619     
PBS_SB-3 2.5363 2.5124 0.9423     
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 -5 ขอมูลน้ําหนักที่ไดจากการทดสอบการยอยสลายในระยะเวลา 90 วัน 

ตัวอยาง 
น้ําหนักเริ่มตน

(กรัม) 

การเปล่ียนแปลงใน 90 วัน 
น้ําหนัก 90 วัน 

(กรัม) 
%Wf = ((wi-wf)/wi)x100 คาเฉล่ีย SD 

PLA-1 2.7351 2.7297 0.1974 0.2172 0.0181 
PLA-2 2.8009 2.7947 0.2214     
PLA-3 2.8336 2.8270 0.2329     
PLA_NPCC-1 2.7237 2.7216 0.0771 0.1232 0.0608 
PLA_NPCC-2 2.9144 2.9088 0.1921     
PLA_NPCC-3 2.7890 2.7862 0.1004     
PLA_SB-1 2.4956 1.4284 42.7633 45.1200 6.0747 
PLA_SB-2 2.6663 1.5844 40.5768     
PLA_SB-3 2.5767 1.2363 52.0200     
PLA50-1 2.5692 2.5635 0.2219 0.2297 0.0203 
PLA50-2 2.4723 2.4670 0.2144     
PLA50-3 2.5323 2.5259 0.2527     
PLA50_NPCC-1 2.5380 2.5217 0.6422 0.5867 0.0659 
PLA50_NPCC-2 2.5494 2.5340 0.6041     
PLA50_NPCC-3 2.5104 2.4975 0.5139     
PLA50_SB-1 2.3917 2.3333 2.4418 1.5970 0.7487 
PLA50_SB-2 2.5209 2.4953 1.0155     
PLA50_SB-3 2.5194 2.4858 1.3337     
PBS-1 3.4361 3.4095 0.7741 0.8714 0.1568 
PBS-2 3.5286 3.5008 0.7878     
PBS-3 3.5543 3.5169 1.0522     
PBS_NPCC-1 2.4880 2.4630 1.0048 1.0590 0.1185 
PBS_NPCC-2 2.4188 2.3899 1.1948     
PBS_NPCC-3 2.5378 2.5130 0.9772     
PBS_SB-1 2.5084 2.4809 1.0963 1.0546 0.0415 
PBS_SB-2 2.4951 2.4688 1.0541     
PBS_SB-3 2.5363 2.5106 1.0133     
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ลิเมอรสูตร
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-7  
ตารางภาคผนวก ก-6 คาความหนาที่เปลี่ยนแปลงของพอลิเมอรสูตรตางๆ   

 
PLA PLA_NPCC0.5 PLA_NPCC1.0 PLA_SB0.5 PLA60 PLA60_NPCC0.5 PLA60_NPCC1.0 

x x  ∆ x x x  ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x ∆ x 

(1,1) 193 157 36 178 173 5 192 161 31 192 180 8 187 176 11 185 178 7 181 178 3 
(1,2) 200 198 2 184 183 1 205 169 36 204 201 3 194 172 22 192 174 18 184 175 9 
(1,3) 203 200 3 190 184 6 211 168 43 201 125 76 190 162 28 190 180 10 184 181 3 
(1,4) 193 191 2 179 175 4 211 193 18 203 198 5 185 181 4 188 170 18 182 177 5 
(1,5) 187 133 54 171 142 29 202 178 24 188 161 27 179 167 12 176 172 4 175 165 10 
(2,1) 202 197 5 188 186 2 202 167 35 197 165 32 194 183 11 193 172 21 188 171 17 
(2,2) 207 194 13 198 116 82 214 151 63 204 149 55 201 149 52 197 133 64 192 148 44 
(2,3) 210 191 19 198 158 40 218 136 82 210 146 64 200 163 37 198 159 39 192 172 20 
(2,4) 199 137 62 198 173 25 218 144 74 206 157 49 196 162 34 194 135 59 189 139 50 
(2,5) 196 194 2 190 186 4 211 166 45 207 159 48 186 184 2 184 174 10 182 171 11 
(3,1) 203 199 4 199 146 53 198 169 29 202 162 40 197 189 8 195 168 27 192 178 14 
(3,2) 214 187 27 204 171 34 219 135 84 212 123 89 205 148 57 198 127 71 199 125 74 
(3,3) 214 154 60 206 181 25 227 185 42 215 191 24 206 183 23 197 151 46 197 158 39 
(3,4) 209 190 19 208 122 86 222 161 61 213 144 69 200 163 37 198 141 57 194 151 43 
(3,5) 199 157 42 200 185 15 215 174 41 201 153 48 191 185 6 180 159 21 183 168 15 
(4,1) 201 196 5 202 183 19 203 189 14 201 166 35 195 191 4 192 175 17 192 180 12 
(4,2) 210 130 80 205 159 46 219 135 84 209 152 57 199 133 66 197 145 52 194 122 72 
(4,3) 212 189 23 212 161 51 221 196 25 213 163 50 203 172 31 197 146 51 194 150 44 
(4,4) 210 172 38 211 141 70 220 139 81 210 143 67 195 157 38 193 137 56 192 121 71 
(4,5) 201 174 27 205 184 21 208 207 1 193 143 50 187 177 10 181 177 4 182 179 3 
(5,1) 198 163 35 196 188 8 197 193 4 201 185 16 186 181 5 187 177 10 187 173 14 
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PLA PLA_NPCC0.5 PLA_NPCC1.0 PLA_SB0.5 PLA60 PLA60_NPCC0.5 PLA60_NPCC1.0 

x x  ∆ x x x  ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x ∆ x 

(5,2) 201 194 7 206 196 10 208 194 14 207 174 33 191 168 23 191 176 15 194 174 20 
(5,3) 204 200 4 207 200 7 210 201 9 207 149 58 192 162 30 190 155 35 190 144 46 
(5,4) 206 197 9 211 194 17 211 197 14 206 189 17 173 164 9 190 169 21 188 177 11 
(5,5) 199 194 5 198 193 5 203 199 4 189 178 11 175 165 10 176 174 2 180 176 4 
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(ตอ) ตารางภาคผนวก ก-6 คาความหนาที่เปลี่ยนแปลงของพอลิเมอรสูตรตางๆ 

 
PLA50 PLA50_NPCC0.5 PLA50_NPCC1.0 PLA40 PLA40_NPCC0.5 PLA40_NPCC1.0 PBS 

x x  ∆ x x x  ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x ∆ x 

(1,1) 183 181 2 186 186 0 187 184 3 199 178 21 190 169 21 198 186 12 209 172 37 
(1,2) 181 181 0 189 172 17 190 188 2 205 162 43 196 166 30 207 177 30 214 187 27 
(1,3) 186 140 46 183 151 32 194 160 34 207 119 88 197 145 52 201 135 66 226 139 87 
(1,4) 184 179 5 182 182 0 189 183 6 203 159 44 193 168 25 201 160 41 216 149 67 
(1,5) 184 182 2 186 181 5 187 187 0 192 180 12 189 183 6 192 183 9 218 153 65 
(2,1) 196 187 9 187 182 5 185 175 10 207 167 40 197 151 46 203 168 35 221 169 52 
(2,2) 202 145 57 196 123 73 200 137 63 216 110 106 200 121 79 210 120 90 235 147 88 
(2,3) 202 144 58 191 153 38 197 153 44 218 196 22 200 178 22 212 167 45 241 221 20 
(2,4) 204 137 67 193 142 51 194 108 86 207 124 83 202 95 107 206 140 66 233 143 90 
(2,5) 196 187 9 188 187 1 192 171 21 200 182 18 197 179 18 198 174 24 219 177 42 
(3,1) 198 182 16 181 168 13 196 173 23 209 150 59 194 130 64 206 153 53 225 159 66 
(3,2) 205 126 79 195 129 66 197 149 48 223 129 94 197 147 50 210 136 74 241 171 70 
(3,3) 208 152 56 195 145 50 196 144 52 223 191 32 198 177 21 212 197 15 243 223 20 
(3,4) 212 140 72 192 125 67 191 123 68 211 106 105 201 95 106 210 135 75 239 143 96 
(3,5) 202 190 12 190 177 13 187 159 28 208 153 55 197 173 24 197 165 32 229 163 66 
(4,1) 196 185 11 192 183 9 195 182 13 199 157 42 194 149 45 205 146 59 219 155 64 
(4,2) 204 134 70 195 135 60 202 144 52 219 130 89 198 132 66 217 94 123 233 119 114 
(4,3) 209 155 54 198 156 42 200 163 37 224 175 49 198 185 13 208 196 12 241 201 40 
(4,4) 210 137 73 193 130 63 196 144 52 225 109 116 200 95 105 206 130 76 231 122 109 
(4,5) 203 189 14 193 179 14 192 176 16 205 168 37 194 170 24 193 159 34 218 156 62 
(5,1) 189 185 4 191 186 5 187 182 5 205 196 9 190 180 10 198 187 11 211 206 5 
(5,2) 202 174 28 191 167 24 191 190 1 214 197 17 192 161 31 201 163 38 222 179 43 
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PLA50 PLA50_NPCC0.5 PLA50_NPCC1.0 PLA40 PLA40_NPCC0.5 PLA40_NPCC1.0 PBS 

x x  ∆ x x x  ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x  ∆ x x x ∆ x x x ∆ x 

(5,3) 201 137 64 195 149 47 192 187 5 218 196 22 192 152 40 199 168 31 229 163 66 
(5,4) 202 170 32 193 183 10 191 187 4 209 209 0 193 187 6 197 157 40 220 172 48 
(5,5) 198 197 1 191 184 7 183 181 2 197 194 3 190 186 4 192 190 2 206 186 20 
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(ตอ) ตารางภาคผนวก ก-6 คาความหนาที่เปลี่ยนแปลงของพอลิเมอรสูตรตางๆ 

 
PBS_NPCC0.5 PBS_NPCC1.0 PBS_SB0.5  

 
PBS_NPCC0.5 PBS_NPCC1.0 PBS_SB0.5 

x x  ∆ x x x x  ∆ x x x  x x  ∆ x x x  ∆ x x x  ∆ x

(1,1) 221 186 35 227 177 50 195 189 6 (4,1) 245 172 73 242 201 41 209 180 29 
(1,2) 222 138 84 239 200 39 190 159 31 (4,2) 251 164 87 246 181 65 216 156 60 
(1,3) 215 188 27 247 174 73 197 172 25 (4,3) 249 219 30 252 162 90 218 209 9 
(1,4) 226 170 56 240 207 33 199 174 25 (4,4) 247 117 130 243 161 82 214 110 104 
(1,5) 217 188 29 225 195 30 191 155 36 (4,5) 233 185 48 234 177 57 203 166 37 
(2,1) 239 198 41 234 192 42 203 196 7 (5,1) 232 220 12 218 197 21 203 195 8 
(2,2) 246 125 121 249 185 64 208 144 64 (5,2) 242 211 31 237 195 42 212 192 20 
(2,3) 245 196 49 256 218 38 215 181 34 (5,3) 244 204 40 237 156 81 214 192 22 
(2,4) 242 172 70 248 167 81 212 162 50 (5,4) 240 199 41 234 197 37 210 195 15 
(2,5) 229 200 29 232 193 39 200 191 9 (5,5) 226 216 10 222 195 27 197 195 2 
(3,1) 242 173 69 242 166 76 210 194 16           
(3,2) 257 145 112 254 137 117 215 163 52           
(3,3) 255 216 39 262 200 62 222 196 26           
(3,4) 251 185 66 252 158 94 217 177 40           
(3,5) 234 188 46 237 173 64 199 174 25           
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เมื่อ %Wf คือ เปอรเซ็นตน้ําหนักชิ้นงานตัวอยางที่หายไปเนื่องจากการยอยสลายในดิน, Wi คือ น้ําหนัก
เริ่มตนกอนทําการยอยสลายในดิน, Wf คือ น้ําหนักชิ้นงานตัวอยางที่วัดไดที่ชวงเวลาตางๆขณะทําการยอย
สลายในดิน 
ตัวอยาง 
การคํานวณเปอรเซ็นตน้ําหนักชิ้นงานตัวอยาง PLA50 ที่ผานการยอยสลายเปนเวลา 30 วัน 
จากตารางผนวก ก-3 พบวา Wi = 2.5692 (g), Wf = 2.5666 (g) 

%1012.0%100
5692.2

5666.25692.2% fW  

 
-4  

xxx             (3)  
เมื่อ x  คือ ความหนาเฉลี่ยที่เปล่ียนแปลงของชิ้นงาน, x คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นงานกอนขึ้นรูป, x
คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นงานที่ไดหลังขึ้นรูปดวยเทคนิคเทอรโมฟอรม 
ตัวอยาง 
การคํานวณคาความหนาที่เปล่ียนแปลงของช้ินงาน PLA50 ในตําแหนง (2,2) ที่ผานการขึ้นรูปดวยเทคนิค
เทอรโมฟอรม 
จากตารางผนวก ก-6 พบวา .202mmx , .145mmx  

.57145202 mmx  
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