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งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR, พอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

ที่เตรียมแบบไดนามิกส์ วัลคาไนเซชั่น และ TPV/organoclay จาก PBAT/NR โดยในงานวิจัยนี้จะน า 
PBAT มาผสมกับยางธรรมชาติในเครื่องผสมระบบปิดเกิดเป็นพอลิเมอร์ผสม โดยสัดส่วนในการผสม 
PBAT/NR ได้แก่ 60/40, 55/45, 50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก ในส่วน
แรกเป็นการศึกษาพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR จากผลการศึกษาสมบัติการดึงยืดพบว่า ค่ามอดูลัสและ
ความต้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมจะเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของ  PBAT อย่างไรก็ตามค่า 
tension set ของพอลิเมอร์ผสมจะลดลง ตามสัดส่วนของยางที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากความสามารถในการ
คืนรูปกลับขึ้นอยู่กับสัดส่วนของยางในพอลิเมอร์ผสม ส าหรับลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่า PBAT 
และยางมีความเข้ากันได้น้อย ดังนั้นจึงมีการน าสารช่วยเพ่ิมความเข้ากันได้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ NR-g-
GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH มาศึกษา เมื่อพิจารณาสัณฐานวิทยาแสดงให้เห็นว่าความเข้ากัน
ได้ระหว่าง PBAT และยางถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยผลการทดลองพบว่า NR-g-GMA เป็นสารช่วยเพ่ิม
ความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ผลการทดลองจาก DSC และ TGA พบว่าปริมาณผลึกและ
เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมจะเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของ PBAT ในส่วนที่สองเป็น
การศึกษา PBAT/NR ที่เตรียมโดยไดนามิกส์ วัลคาไนเซชั่น ซึ่งมี Luperox® 101 เป็นสารเชื่อมขวาง 
จากผลการทดลองพบว่า สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup มีค่าสูงกว่า PBAT/NR โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสามารถในการคืนรูปกลับ ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของยางที่เกิดการเชื่อม
ขวาง ในส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาอิทธิพลของออร์กาโนเคลย์ ได้แก่ Cloisite 30B และ Cloisite 
15A ที่มีต่อ TPV จาก PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA โดยเติมลงในระบบผสม 3.0 phr จากผลการ
ทดลองพบว่า C30B และ C15A สามารถเป็นสารก่อผลึกในระบบผสมส่งผลให้ปริมาณผลึกของ 
PBAT เพ่ิมขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาสมบัติการดึงยืดพบว่าค่ามอดูลัสของระบบผสม  TPV/organoclay 
มีค่าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้จากการทดสอบ TGA แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพทางความร้อนมีค่าสูงขึ้นเมื่อมี
การเติม C30B และ C15A 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58402215 : Major (POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING) 
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MR. KWANCHAI BUAKSUNTEAR : PREPARATION OF THERMOPLASTIC 
VULCANIZATES FROM NATURAL RUBBER AND POLY(BUTYLENE ADIPATE-CO-
TEREPHTHALATE) BLENDS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANCHAI 
THONGPIN, Ph.D. 

The aim of this research was to study PBAT/NR blends, dynamic 
vulcanizates blends and TPV/organoclay based on the blends of PBAT/NR. In this 
research, PBAT was mixed with NR in an internal mixer machine to obtain the blends. 
The ratio of PBAT and NR were varied at 60/40, 55/45, 50/50, 45/55, 40/60, 35/65 and 
30/70 %by weight. Firstly, the PBAT/NR blends were investigated. The results from 
UTM found that Young’s modulus and tensile strength was increased with increasing 
of PBAT contents. Tension set was decreased because the elastic recovery was 
increased with NR content. The morphology reveals that the poor interaction 
between PBAT and NR as observed by SEM. So the compatibilizer i.e. NR-g-GMA, NR-
g-MMA, and IR-g-MAH were used. SEM micrographs indicated that the compatibility of 
PBAT/NR was improved. The results indicated that NR-g-GMA had the best 
performance for PBAT/NR blends. However, the crystallinity and thermal stability of 
blends were increased with PBAT content as observed by DSC and TGA. Secondly, 
the PBAT/NR blends via dynamic vulcanization were investigated. Luperox® 101 was 
used as a curing agent. The tensile properties of PBAT/NR/Lup were higher than 
PBAT/NR because NR was crosslinked. Especially, the elastic recovery was improved 
due to the effect of crosslinked NR. Finally, the effect of organoclay i.e. Cloisite 30B 
and Cloisite 15A on TPV was studied. 3 phr of masterbatch C30B and C15A were 
added in TPV based on PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA. C30B and C15A could act as a 
nucleating agent that resulted in an increase of crystallinity of PBAT. So, Young’s 
modulus of TPV/organoclay was increased as observed by UTM. Furthermore, the 
results from TGA revealed that the thermal stability of TPV/organoclay was 
increased by adding C30B and C15A. 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทอร์โมพลาสติกถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกมีเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากเทอร์โมพลาสติก ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเทอร์โมพลาสติกเป็น
พอลิเมอร์ที่มีการน าไปใช้งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อ ได้รับ
ความร้อนเทอร์โมพลาสติกจะเกิดการหลอม แล้วสามารถข้ึนรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ แตกต่างจากเทอร์โม
เซต (Thermoset) ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนได้เพียงครั้งเดียว โดยพอลิเมอร์ในกลุ่มของเทอร์
โมพลาสติกที่ส าคัญ ได้แก่ พอลิเอทิลีน (Polyethylene; PE), พอลิโพรพิลีน (Polypropylene; PP), 
พอลิสไตรีน (Polystyrene; PS), พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride; PVC) และพอลิเอทิลีน
เทอเรพธาเลต (Polyethylene terephthalate; PET) เป็ นต้น  ซึ่ งมี การน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ าดื่ม ขวดสารเคมี ท่อน้ า โต๊ะ-เก้าอ้ี 
รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน เป็นต้น 

ดังนั้น พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable polymer) จึงเป็นที่
น่าสนใจในการน ามาผสมกับยาง เพ่ือลดปัญหาขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยในงานวิจัยนี้ให้
ความสนใจในการน าพอลิบิวทีลีน อะดิ เพต-โค-เทอเรพธาเลต (Poly(butylene adipate-co-
terephthalate); PBAT) มาใช้ ในการศึ กษ า โดย  PBAT มี ชื่ อท างการค้ าว่ า  Ecoflex® เป็ น 
Biodegradable polymer และ Aliphatic-aromatic copolyester ที่ เกิดมาจากมอนอเมอร์ 3 
ชนิด ได้แก่ 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol), กรดเทอเรฟทาริก (Terephthalic acid) และ
กรดอะดิปิก (Adipic acid) โดย PBAT มีสมบัติที่น่าสนใจ คือ มีสมบัติเชิงกลที่ดี, มึความยืดหยุ่นสูง, 
มีความเหนียวและสามารถดึงยืดได้มากกว่า PLA หรือ PBS และยังมีสมบัติคล้ายกับ LDPE ซึ่งท าให้
สามารถใช้ PBAT ทดแทนเทอร์โมพลาสติกชนิดนี้ได้ นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีการน า PBAT มาผสม
กับ PLA เพ่ือปรับปรุงความเหนียว เนื่องจาก PLA เป็นพอลิเมอร์ที่มีข้อด้อยคือมีความเปราะที่สูง ท า
ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อทางการค้าว่า Ecovio®  

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic elastomers; TPE) เป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่
น่าสนใจชนิดหนึ่ง ที่ปัจจุบันก าลังมีบทบาทมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย TPE เป็นพอลิ
เมอร์ผสมที่เกิดจากการน าเทอร์โมพลาสติกมาผสมกับยางหรือวัสดุที่มีความเป็นอิลาสโตเมอร์ ซึ่งจะมี
คุณสมบัติเด่น คือ สามารถหลอมและขึ้นรูปได้เหมือนกับพลาสติก แต่ยังมีความยืดหยุ่นที่ดี
เช่นเดียวกับยาง รวมทั้งมีความสามารถการคืนตัวหลังผ่านการดึงยืดหรือให้แรงที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ
เทอร์โมพลาสติกทั่วไป อย่างไรก็ตาม TPE สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ TPE ที่มาจาก
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บล๊อกโคพอลิเมอร์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการโคพอลิเมอร์ไรเซชั่น (Copolymerization) ในพอลิเมอร์
จะประกอบด้วยส่วนที่ อ่อน (Soft segment) ของพอลิ เมอร์ชนิดหนึ่ ง กับส่วนที่แข็ง (Hard 
segment) ของพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ TPE ที่มาจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง
ยางกับพอลิโอลิฟินหรือเทอร์โมพลาสติก โดยเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซต (Thermoplastic 
vulcanizates; TPV) จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ ซึ่ง TPV เป็นพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกกับ
ยางเช่นเดียวกันแต่ว่ายางที่ใช้ในการผสมนั้น จะถูกท าให้คงรูปหรือเกิดวัลคาไนเซชั่นในระหว่าง
กระบวนการผสม โดยผ่านกระบวนการไดนามิก วัลคาไนเซชัน (Dynamic vulcanization) โดย TPV 
ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะเป็นอนุภาคยางที่กระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์ของเทอร์โมพลาสติก โดยใน
ปัจจุบันมีการน า TPV มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น สายเคเบิล สายไฟ ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้ง
เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น 

ยางธรรมชาติ (Natural rubber; NR) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่ง
เป็นพอลิเมอร์ที่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยยางธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ พบมากในแถบ
ประเทศไทย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สายพันธุ์ฮีเวีย บราซิลเลียนซิส (Hevea Brasiliensis) 
ยางธรรมชาติมีชื่อทางเคมีว่า cis-1,4-Polyisoprene ที่โครงสร้างของสายโซ่โมเลกุลประกอบไปด้วย
อะตอมคาร์บอนกับไฮโดรเจน ท าให้ยางธรรมชาติสามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว โดย
จุดเด่นของยางธรรมชาติ คือ มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อได้รับแรงภายนอกมากระท า ยางจะเกิดการ
เปลี่ยนรูปร่างและจะกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น อีกหนึ่งคุณสมบัติเด่น 
คือ สมบัติการเหนียวติดกันที่ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญของอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยการประกอบส่วน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ เป็นต้น แต่ยางนั้นมีจุดด้อย คือ สมบัติเชิงกลต่ า และ
ลักษณะทางกายภาพมีความไม่เสถียร ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เมื่อยางอยู่ใน
สภาวะที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีลักษณะแข็งเปราะ และเมื่อยางอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ยางจะมี
ลักษณะอ่อนตัวและสามารถไหลได้ ดังนั้นเมื่อมีการน ายางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์
ในด้านต่างๆ จึงต้องมีกระบวนการวัลคาไนเซชัน (Vulcanization) เพ่ือท าให้โมเลกุลของยางเกิดการ
เชื่อมขวางเป็นร่างแห ส่งผลให้ยางมีความคงรูปมากขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น รวมทั้งสมบัติเชิงกลที่ดี
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจุดด้อยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ยางไม่สามารถน ามาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แตกต่างจากเทอร์โมพลาสติกโดยสิ้นเชิง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น PBAT จึงเป็นเทอร์โมพลาสติกที่น่าสนใจชนิดหนึ่งที่สามารถย่อย
สลายได้ในธรรมชาติ ซึ่งจะน ามาผสมกับยางธรรมชาติ เพ่ือเตรียมเป็น TPEs แต่อย่างไรก็ตาม TPEs 
ที่เกิดขึ้น ยังมีข้อด้อยในด้านสมบัติเชิงกล เนื่องจากยางธรรมชาติ ยังไม่ผ่านการวัลคาไนซ์ ดังนั้นจึง
ต้องมีการศึกษาและเตรียม TPVs ซึ่งยางธรรมชาติจะเกิดการวัลคาไนเซชั่นขณะหลอมผสม ส่งผลให้ 
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TPVs ที่เกิดขึ้นมีสมบัติที่ดีกว่า TPEs เช่น สมบัติเชิงกล และสมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืด เป็นต้น 
ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อย่างแพร่หลายต่อไป 

1.2 แนวคิดงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ และ

เทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตกับ

ยางธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตที่เกิดขึ้นนี้ จะมีคุณสมบัติความ

เป็นอิลาสโตเมอร์ที่ดีขึ้นมากกว่าเทอร์โมพลาสติกโดยทั่วไป เนื่องจากเกิดการ Valcanization 

ระหว่างการหลอมผสม รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายได ้

ในการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ และเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ
เซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตกับยางธรรมชาตินี้ แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  1 การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่าง PBAT กับ  NR และผลของชนิดของ 
compatibilizer ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

ตอนที่  2 การศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซต (TPV) ของ PBAT/NR ที่ เตรียมแบบ 
Dynamic vulcanization 

ตอน ที่  3 ก ารศึ กษ าผล ของ  Organic modified clay ที่ มี ต่ อ สม บั ติ ข อ ง  TPV จ าก
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และสัณฐานวิทยา รวมถึงอิทธิพลของ
อัตราส่วนในการผสมของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิ
เพต-โค-เทอเรพธาเลตและยางธรรมชาติ 

1.3.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารเพ่ิมความเข้ากันได้ (Compatibilizer) ที่มีต่อสมบัติของเทอร์
โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตและยาง
ธรรมชาติ 

1.3.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารเชื่อมขวาง (Curing agent) ที่มีต่อสมบัติของเทอร์โม
พลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตและยาง
ธรรมชาติ 

1.3.4 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมระดับนาโน คือ ออร์กาโนเคลย์ ที่มีต่อสมบัติของวัสดุ
เสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) ของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์
ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตและยางธรรมชาติ 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.4.1 อัตราส่วนในการผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตกับยางธรรมชาติ 
ได้แก่ 60:40, 55:45, 50:50, 45:55, 40:60, 35:65 และ 30:70 % โดยน้ าหนัก 

1.4.2 สารเพ่ิมความเข้ากันได้ (Compatibilizer) ที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ยางธรรมชาติ 
กราฟต์ ไกลซิดิล เมทธาคิเลต (NR-g-GMA), ยางธรรมชาติ กราฟต์ เมทิล เมทธาคิเลต (NR-g-MMA) 
และพอลิไอโซพรีน กราฟต์ มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (IR-g-MAH) โดยเติมในปริมาณ 5% โดยน้ าหนักของ
ยางธรรมชาติ 

1.4.3 ส า ร ที่ ท า ห น้ า ที่ เป็ น ตั ว เชื่ อ ม ข ว า ง  คื อ  Luperox® 101 ห รื อ  2,5-Bis(tert-
butylperoxy)-2,5-dimethylhexane โดยเติมในปริมาณ 1 phr 

1.4.4 สารตัวเติมระดับนาโนที่ใช้ ได้แก่ ออร์กาโนเคลย์ชนิด Cloisite 15A และ Cloisite 30B 
ในรูปมาสเตอร์แบทช์เคลย์ 20% โดยน้ าหนัก ในวัฎภาคของพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต
โดยเติมในปริมาณ 3 phr 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

1.5.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.5.2 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัย 
1.5.3 ออกแบบและวางแผนงานในการท างานวิจัย 
1.5.4 เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
1.5.5 ด าเนินงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ และศึกษาอัตราส่วนในการผสมระหว่าง

พอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) กับยางธรรมชาติ (NR) รวมทั้งอิทธิพลของการเติม
สารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ (Compatibilizer) ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR โดย
ใช้เครื่องผสมระบบปิด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 60, 80
และ 100 rpm เป็นเวลา 10 นาท ี

ขั้นที่  2 น าพอลิ เมอร์ผสมที่ ได้  ไปท าการอัดขึ้นรูปร้อน โดยใช้ เครื่อง Compression 
molding ที่อุณหภูมิ 140ºC และความดันในการกดอัด 1,500 psi โดยใช้เวลาส าหรับการ pre-heat 
4 นาที เวลาส าหรับการกดอัดในแม่พิมพ์ 2 นาที และเวลาส าหรับการหล่อเย็นชิ้นงานในแม่พิมพ์ 4 
นาท ีเกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีรูปร่างตามแม่พิมพ์ ขนาดประมาณ 140x150x0.80 mm3 
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ขั้นที่ 3 น าชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือท าการทดสอบสมบัติ
การดึงยืด พฤติกรรมทางความร้อนและการเกิดผลึก สมบัติทางความร้อน รวมทั้งศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 

ขั้นที่ 4 ด าเนินการเตรียมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ ได้แก่ NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-
MAH และท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่สังเคราะห์ได้ 

ขั้นที่ 5 ศึกษาความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม โดยการเติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ ได้แก่ 
NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH ลงไปในพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR แล้วท าการ
ผสมด้ วย เครื่ อ งผสมระบบปิ ด  (Internal mixer) และท าการขึ้ น รูปพอลิ เมอร์ ด้ วย เครื่ อ ง 
Compression molding เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1-2 

ขั้นที่ 6 น า PBAT/NR ที่มีการเติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ มาท าการทดสอบสมบัติการดึงยืด 
พฤติกรรมทางความร้อน สมบัติทางความร้อน และลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 
3 ซึ่งจากการศึกษานี้ จะท าให้ทราบถึงชนิดของสารเพ่ิมความเข้ากันได้ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด  โดย
คาดว่าสารเพิ่มความเข้ากันได้ชนิดที่ดีที่สุดส าหรับพอลิเมอร์ผสมนี้ คือ NR-g-GMA 

ตอนที่ 2 การเตรียมและศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต หรือ ไดนามิกส์ วัลคานิเซต ที่
เกิดจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) กับยางธรรมชาติ 
(NR) มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR โดยมี
การเติมสารที่ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมขวาง คือ Luperox® 101 ในปริมาณ 1 phr ด้วยเครื่องผสมระบบ
ปิด (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 นาที โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบความเร็ว
รอบในการผสม คือ 60, 80 และ 100 rpm ตามล าดับ 

ขั้นที่  2 น าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซตที่ ได้  ไปท าการอัดขึ้นรูปร้อน โดยใช้ เครื่อง 
Compression molding ที่ อุณหภูมิ 140ºC และความดันในการกดอัด 1,500 psi โดยใช้เวลา
ส าหรับการ pre-heat 4 นาที เวลาส าหรับการกดอัดในแม่พิมพ์ 2 นาที และเวลาส าหรับการหล่อเย็น
ชิ้นงานในแม่พิมพ์ 4 นาที เกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีรูปร่างตามแม่พิมพ์ ขนาดประมาณ 
140x150x0.80 mm3 

ขั้นที่ 3 น าชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือท าการทดสอบสมบัติ
การดึงยืด พฤติกรรมทางความร้อนและการเกิดผลึก สมบัติทางความร้อน รวมทั้งศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ซึ่งจากการศึกษาในส่วนนี้ จะท าให้ทราบถึงความเร็วรอบที่ดีที่สุดส าหรับการเตรียม
เทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตนี้ 

ขั้นที่  4 เตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR 
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 ด้วยเครื่องผสมระบบปิด (Internal mixer) โดยใช้ความเร็วรอบในการผสมที่
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ดีที่สุด คือ 100 rpm แล้วท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของตัวเชื่อมขวาง คือ Luperox® 101 
ได้แก่ 0.5 และ 1.0 phr แล้วท าการขึ้นรูปด้วยเครื่อง Compression molding และทดสอบสมบัติ
เช่นเดียวกับ ขั้นตอนที่ 2-3 ซึ่งจากการศึกษาในส่วนนี้ จะท าให้ทราบถึงปริมาณของ Luperox® 101 
ที่ดีที่สุด คือ 1.0 phr ส าหรับการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตนี้ 

ขั้นที่ 5 เมื่อทราบความเร็วรอบในการผสม และปริมาณของตัวเชื่อมขวาง คือ Luperox® 
101 ที่เหมาะสมในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตแล้ว และใช้สารเพ่ิมความเข้ากันได้ชนิดที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ที่ได้จากตอนที่ 1 คือ NR-g-GMA และด าเนินการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ
เซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1 แล้วท าการขึ้นรูปและทดสอบ
สมบัติเช่นเดียวกับ ขั้นตอนที่ 2-3 

ตอนที่ 3 การเตรียมและศึกษาวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) ของ
เทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต หรือ ไดนามิกส์ วัลคานิเซต ที่เกิดจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน 
อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) กับยางธรรมชาติ (NR) มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นที่ 1 ด าเนินการเตรียมมาสเตอร์แบทช์เคลย์ 20% โดยน้ าหนัก ในวัฎภาคของพอลิบิวทีลีน 
อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต โดยใช้ออร์กาโนเคลย์ชนิด Cloisite 15A และ Cloisite 30B โดยใช้
กระบวนการ Solvent casting 

ขั้นที่ 2 ท าการเตรียมวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) จากพอลิเมอร์
ผสมระหว่าง PBAT กับ NR โดยมีการเติมตัวเชื่อมขวาง คือ Luperox® 101 ในปริมาณ 1 phr และ
เติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ คือ NR-g-GMA ในปริมาณ 5% โดยน้ าหนักของยางธรรมชาติ รวมทั้งเติม
มาสเตอร์แบทช์เคลย์ ในปริมาณ 3 phr แล้วท าการผสมกัน โดยใช้เครื่องผสมระบบปิด (Internal 
mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 100 rpm เป็นเวลา 10 นาท ี

ขั้นที่ 3 น าวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) ที่เกิดขึ้น ไปท าการอัด
ขึ้นรูปร้อน โดยใช้เครื่อง Compression molding ที่อุณหภูมิ 140ºC และความดันในการกดอัด 
1,500 psi โดยใช้เวลาส าหรับการ pre-heat 4 นาที เวลาส าหรับการกดอัดในแม่พิมพ์ 2 นาที และ
เวลาส าหรับการหล่อเย็นชิ้นงานในแม่พิมพ์ 4 นาที เกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีรูปร่างตาม
แม่พิมพ์ ขนาดประมาณ 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 

ขั้นที่ 4 น าชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นงานทดสอบ เพ่ือท าการทดสอบสมบัติ
การดึงยืด พฤติกรรมทางความร้อนและการเกิดผลึก สมบัติทางความร้อน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
รวมทั้งศกึษาการกระจายตัวของอนุภาคเคลย์ในวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน 

1.5.6 วิเคราะห์ผลงานวิจัย 
1.5.7 สรุปผลงานวิจัย 
1.5.8 จัดท ารายงานผลงานวิจัย 



  7 

1.5.9 น าเสนอผลงานวิจัย 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1.6.1 สามารถเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน 
อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตกับยางธรรมชาติ และศึกษาถึงอัตราส่วนการผสมที่ดีที่สุด ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

1.6.2 สามารถปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-
เทอเรพธาเลตกับยางธรรมชาติให้ดีขึ้นได้ 

1.6.3 สามารถน าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตที่มีส่วนประกอบที่เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อย
สลายได้ในธรรมชาติ มาทดแทนวัสดุประเภทพอลิโอลิฟินที่ไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรชาติได้ 

1.6.4 สามารถน าวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโนของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต ที่เตรียม
ได้ เมื่อน าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วสามารถแพร่หลายภาคอุตสาหกรรมได้ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic elastomers; TPEs) [1] 

พอลิเมอร์เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายชนิดทั้งที่ได้จากธรรมชาติและการสังเคราะห ์
แต่ในบรรดาวัสดุพอลิ เมอร์ทั้ งหมด มีพอลิ เมอร์กลุ่มหนึ่ งที่ เกิดจากการน าเทอร์โ มพลาสติก 
(Thermoplastic) มาผสมกับยาง หรือได้จากการเกิดโคพอลิเมอร์ (Copolymerization) ของส่วนที่
อ่อน (Soft segment) กับส่ วนที่ แข็ง (Hard segment) กลายเป็นวัสดุผสมเรียกว่า เทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ หรือยางเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic elastomers; TPEs) ซึ่งวัสดุผสม
นี้ก าลังมีบทบาทมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม 

ยางเทอร์โมพลาสติก (TPE) [1] จะสามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก โดยมีสมบัติที่ยืดหยุ่นอ่อน
นุ่มคล้ายยาง แต่ยางเทอร์โมพลาสติกจะมีสมบัติเหมือนยางเฉพาะในอุณหภูมิบางช่วง (ขึ้นกับชนิดของ
เทอร์โมพลาสติก) โดยทั่วไปจะหมายถึง ณ อุณหภูมิห้อง แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นยางเทอร์โมพลาสติกจะ
อ่อนตัวและไหลได้เหมือนพลาสติก จึงสามารถน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีด ( injection molding 
machine) เครื่องเป่า (blow molding machine) หรือเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ (extruder) เป็นต้น 
ภายหลังการขึ้นรูปเมื่อยางเย็นลง ยางเทอร์โมพลาสติกก็จะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวที่ไหลได้ไปเป็น
ของแข็งที่มีสมบัติคล้ายยาง และสามารถน ากลับมาหลอมข้ึนรูปใหม่ได ้

2.1.1 กระบวนการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ [2] 

การผสมพอลิเมอร์โดยทั่วไปถูกเตรียมขึ้นโดยกระบวนการ Melt-mixing, Solution blending 
และ Latex mixing ซึ่งในกรณีของการผสมระหว่างยางกับพลาสติก จะนิยมใช้วิธี Melt-mixing โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการท า Melt-mixing มีหลากหลายชนิด เช่น Two-roll mills, Internal mixer และ 
Twin screw extruders เป็นต้น การผสมยางเข้ากับสารเติมแต่งหรือสารเคมียางมักจะใช้การผสม
ระบบเปิด หรือ Two-roll mills แต่อย่างไรก็ตาม การผสมในระบบเปิดนั้นอาจจะท าให้ เกิด 
Oxidative degradation ได้ ซึ่ง Internal mixer และ Twin-screw extruders สามารถลดการเกิด 
Oxidative degradation เพราะเปิดการผสมในระบบปิด คือมีการสัมผัสอากาศที่น้อย ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า โดยในกรณีของ Internal mixer จะเป็นการผสมแบบกะ (Batch mixer) 
แตกต่างจาก Twin-screw extruders ที่เป็นการผสมแบบต่อเนื่อง (Continuous mixer) 

2.1.1.1 พอลิเมอร์ผสมที่เตรียมโดยกระบวนการ Melt mixing 
ในวิธีการนี้จะเตรียมโดยน ายางและพลาสติก มาผสมกันเป็นเวลา 2-5 นาที ด้วยเครื่อง 

Internal mixer โดยใช้ความเร็วรอบของใบกวนผสมประมาณ 40-80 รอบต่อนาที ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ใน
การผสมจะขึ้นกับธรรมชาติของพลาสติก หรือองค์ประกอบในการผสม กล่าวคือ เมื่อใช้อุณหภูมิที่สูง
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พลาสติกจะเกิดการหลอมและไหลได้ง่ายขณะเกิดการผสม แต่ในขณะเดียวกันอาจจะท าให้เกิดการ 
Degradation เช่นกัน ดังนั้นในการผสมจึงควรพิจารณาถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อองค์ประกอบที่ใช้ใน
การผสม ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.1 แสดงถึง Melt หรือ Stock temperature ของพอลิเมอร์ 
ตารางที่ 2.1 Stock และ Molding temperature ของพอลิเมอร์ [2] 

ชนิดของพลาสติก 
Stock mixing 

temperature (°C) 

Molding 

temperature (°C) 

Polypropylene 185-190 210 

Polyethylene 160-180 210 

Polystyrene 170-190 210 

Acrylonitrile-butadiene-styrene   170-190 210 

Polystyrene-co-acrylonitrile 170-190 210 

Polymethyl methractylate 170-180 210 

Nylon 6 210 250 

Polycarbonate 200-220 250 

2.1.1.2 พอลิเมอร์ผสมที่เตรียมโดยยางวัลคาไนซ์กับพลาสติก 
ในวิธีการนี้จะคล้ายกับกระบวนการ Melt mixing แต่จะแตกต่างกันตรงที่ยางที่น ามาผสม

นั้นจะถูกน าไปท าให้เกิดร่างแห (Crosslink) โดยการเติม Organic peroxide เกิดเป็นยางวัลคาไนซ์ 
จากนั้นจึงน ามาผ่านกระบวนการ Melt mixing กับพลาสติก หรือพอลิโอลิฟิน 

2.1.1.3 พอลิเมอร์ผสมทีเ่ตรียมโดยกระบวนการ Dynamic vulcanization 
Dynamic vulcanization เป็นกระบวนการที่เกิดการวัลคาไนซ์โมเลกุลของยาง ในขณะ

เดียวกับที่เกิดการผสมกับโมเลกุลของพลาสติก โดยในขั้นตอนแรกจะน าเทอร์โมพลาสติกและยาง
หรืออิลาสโตเมอร์ มาท าการผสมกันแบบ Melt mixing ด้วยเครื่อง internal mixer หลังจากนั้นเมื่อ
เกิดการผสมที่เข้ากันระหว่างสองวัฏภาค จะท าการเติมสารที่ท าให้เกิดวัลคาไนเซชัน หรือสารวัลคา
ไนซ์เข้าไป ท าให้เกิดกระบวนการวัลคาไนเซชันในระหว่างการผสมขึ้น 

2.1.2 โครงสร้างของเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ [3] 

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic elastomers; TPEs) จะประกอบไปด้วยวัฏ
ภาคที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมเป็นอิลาสติก (Elastic behavior) และวัฏภาคที่กระจายตัวซึ่ง
ท าหน้าที่ให้เกิดเชื่อมโยงของสายโซ่ทางกายภาพ (Physical crosslink) แต่อย่างไรก็ตาม Physical 
crosslink ที่เกิดขึ้นนั้น จะไม่ได้อยู่อย่างถาวร แต่จะหายไปเมื่อท าการเพ่ิมอุณหภูมิ กล่าวคือ เมื่อ
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อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ท าให้สายโซ่เกิดการเคลื่อนไหว และหลุดออกจากการเกี่ยวพันกันของสายโซ่  ซึ่ง 
TPEs สามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท แสดงดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงการจ าแนกชนิดของ TPEs 

โดยทั่วไปเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Multi-block 
copolymer และ Polymer blends โดยในกลุ่มของ Block copolymer นั้นโครงสร้างจะประกอบ
ไป ด้ วย  Hard thermoplastic block ห รือ  ส่ วนที่ มี ค ว ามแข็ ง  (Hard segment) และ Soft 
elastomer หรือ ส่วนที่มีความอ่อน (Soft segment) เช่น Styrene block copolymer (SBCs), 
Polyamide/elastomer block copolymer (COPAs), Polyether ester/elastomer block 
copolymer (COPEs) แ ล ะ  Polyurethane /elastomer block copolymer (TPUs) เป็ น ต้ น 
แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้าง Styrene-butadiene-styrene block copolymer [3] 

2.1.2.1 บล็อคโคพอลิเมอร์ (Block copolymer) [1] 

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว ในสายโซ่
โมเลกุลจะประกอบด้วย 2 วัฏภาค คือ ส่วนแข็ง (hard segment) โดยสายโซ่โมเลกุลมีการมาอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน จะมีค่า Tg สูง และส่วนอ่อน (soft segment) โดยสายโซ่โมเลกุลมีการจัดเรียง
ตัวแบบอสัณฐานมีสมบัติเป็นอิลาสติก (elastic segment) สามารถหักงอได้ง่าย มีค่า Tg ต่ า แสดงดัง
ภาพที่ 2.3  

 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างโดยทั่วไปของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์แบบบล็อคโคพอลิเมอร์ [3] 

สมบัติโดยทั่วไปของยางเทอร์โมพลาสติกแบบบล็อคโคพอลิเมอร์จะขึ้นกับอัตราส่วนของมอนอ
เมอร์ที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์ และสัดส่วนของส่วนอ่อน-ส่วนแข็งที่มีอยู่ในสายโซ่โมเลกุล ซึ่งชนิด
ของเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร์แบบบล็อกโคพอลิเมอร์ มีดังต่อไปนี้ 

1. เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากสไตรีน (Styrenic thermoplastic elastomers; S-
TPEs) 

โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยพอลิสไตรีนเป็นส่วนแข็งกระจายอยู่ในวัฏภาคของพอลิไดอีน
ที่เป็นส่วนอ่อน ยางเทอร์โมพลาสติกชนิดนี้ที่มีพอลิไดอีนต่างกัน แบ่งได้เป็น 3 ชนิด แสดงดังภาพที่ 
2.4  
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากสไตรีน [1] 

สมบัติเด่น มีดังต่อไปนี้ 

- มีความใสกว่ายางเทอร์โมพลาสติกชนิดอื่น 
- ค่าความแข็งอยู่ในช่วง 40 Shore A ถึง 50 Shore D 
- ค่าอุณหภูมิในการใช้งาน -50 ถึง 65 องศาเซลเซียส 
- ความทนต่อสารเคมีและสภาพอากาศใกล้เคียงกับยาง SBR 

2. เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน (Thermoplastic polyurethanes; TPUs) 
โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยสายโซ่พอลิเอสเทอร์/พอลิอีเทอร์ ที่เป็นส่วนอ่อน และส่วน

แข็งได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไดไอโซไซยาเนต เช่น MDI กับไดออล เช่น 1,4-butane-diol โดย
เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนที่มีส่วนอ่อนเป็น พอลิเอสเทอร์ เรียกว่า YAU ส่วนยางเทอร์โมพลาสติก
พอลิยูรีเทนที่มีส่วนอ่อนเป็นพอลิอีเทอร์ เรียกว่า YEU ดังภาพที่ 2.5  
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ภาพที่ 2.5 โครงสร้างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน [1] 

เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน เป็นยางเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นบล็อคโคพอลิ
เมอร์ที่ประกอบด้วยส่วนแข็ง (hard segment) และส่วนอ่อน (soft segment) โดยส่วนแข็งเป็น
พันธะยูรีเทนที่ได้จากการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่าง ไดไอโซไซยาเนตและสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนน้ าหนัก
โมเลกุลต่ า ส่วนอ่อนเป็นพันธะเคมีของ พอลิเอสเทอร์หรือพอลิอีเทอร์ ยางชนิดนี้มีราคาสูง แต่มี
จุดเด่นเรื่องความทนทานต่อการเสียดสีและการฉีกขาด (tear) จึงเหมาะส าหรับท าพ้ืนรองเท้า หรือ
ทดแทนชิ้นส่วนยางชนิดอ่ืนที่ ไม่ทนทานต่อการเสียดสี  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สายไฟและสายเคเบิล เป็นต้น 

สมบัติเด่น มีดังต่อไปนี้ 
- ความทนต่อการฉีกขาดและการขัดสีสูง 
- ความทนต่อน้ า ตัวท าละลาย 
- ทนความร้อนได้ –50 ถึง 220 องศาเซลเซียส 

3. เท อ ร์ โ ม พ ล า ส ติ ก พ อ ลิ อี เท อ ร์ -เอ ส เท อ ร์  (Thermoplastic polyether-ester 
elastomers) หรือ โคพอลิเอสเทอร์ (copolyester; COPEs) 

โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยสายโซ่พอลิอีเทอร์ที่ไม่มีวงแหวน (aliphatic polyester) เป็น
องค์ประกอบที่เป็นส่วนอ่อน ส่วนแข็งประกอบด้วยพอลิเอสเทอร์ที่มีวงแหวนเป็นองค์ประกอบ 
(aromatic polyester) 

สมบัติเด่น มีดังต่อไปนี้ 
- ความแข็งสูง 
- ความต้านทานต่อการล้าตัวเนื่องจากการหักงอสูง 
- ความทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจนและโอโซนสูง 
- ความทนต่อน้ ามันและตัวท าละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีวงแหวนเป็นองค์ประกอบ 
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานกว้าง 

4. เทอร์โมพลาสติกพอลิเอไมด์อิลาสโตเมอร์ (Thermoplastic polyamides elastomer) 
หรือโคพอลิเอไมด์ (copolyamides; COPAs) 

โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยบล็อคพอลิอีเทอร์ที่เป็นส่วนอ่อนและบล็อคพอลิเอไมด์เป็น
ส่วนแข็ง ยางเทอร์โมพลาสติกพอลิเอไมด์เป็นยางเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นบล็อคโค
พอลิ เมอร์ที่ประกอบด้วยส่วนแข็ง (hard segment) ได้แก่  พอลิ เอไมด์ และส่วนอ่อน (soft 
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segment) ได้แก่ พอลิเอสเทอร์หรือพอลิอีเทอร์ จัดเป็นยางเทอร์โมพลาสติก เชิงวิศวกรรม มีสมบัติ
ทนความร้อนได้สูง ทนสารเคมีได้ดี และต้านทานต่อการหักพับได้ดี น าไปผลิตเป็นท่อสวนปัสสาวะ
ในทางการแพทย์ ปลอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์กีฬา 

สมบัติเด่น มีดังต่อไปนี้ 
- ค่าความแข็งอยู่ในช่วง 60 Shore A ถึง 70 Shore D 
- อุณหภูมิใช้งาน –40 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
- การกระเด้งกระดอนสูง 
- ความต้านทานต่อการล้าตัวเนื่องจากการหักงอสูง 
- ความทนต่อน้ ามัน จาระบี สารเคมีและตัวท าละลาย 

ตารางที่ 2.2 ค่า Glass transition และ Melting temperature ของ Block copolymer [3] 

ชนิดของ TPE 
Soft phase, 

Tg(°C) 

Hard phase, 

Tg หรือ Tm (°C) 

SBS -90 95 (Tg) 

SIS -60 95 (Tg) 

SEBS -55 95 (Tg) และ 165 (Tm) 

SIBS -60 95 (Tg) และ 165 (Tm) 

Polyurethane elastomers -40 ถึง -60 190 (Tm) 

Polyester elastomers -40 185 ถึง 220 (Tm) 

Polyamide elastomers -40 ถึง -60 220 ถึง 275 (Tm) 

Polyethylene-poly(-olefin) -50 70 (Tm) 

Polypropylene/poly(ethylene-propylene) -50 50 ถึง 70 (Tm) 

Poly(etherimide)-polysiloxane -60 225 (Tg) 

Polypropylene/Hydrocarbon rubber -60 165 (Tm) 

Polypropylene/Nitrile rubber -40 165 (Tm) 

Polypropylene/poly(butalacrylate) -50 165 (Tm) 

2.1.2.2 พอลิเมอร์ผสมระหว่างยางกับพอลิโอลิฟิน [1] 

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์แบบพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางกับพอลิโอลิฟิน มีดังต่อไปนี้ 
1. เทอร์โมพลาสติกพอลิโอลิฟินส์ (Thermoplastic polyolefins; TPOs) 
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เทอร์โมพลาสติกพอลิโอลิฟิน เป็นยางเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยของผสม
ระหว่างพอลิโอลิฟินกับยาง โดยที่วัฏภาคของยางจะไม่เกิดพันธะเชื่อมโยง (crosslink) เช่น ของผสม
ระหว่างเอทิลีน -โพรพิลีน -ไดอีน เทอร์พอลิ เมอร์ (Ethylene-propylene-diene terpolymer; 
EPDM) กับพอลิโพรพิลีน จัดเป็นกลุ่มพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากการน ายางและพลาสติกมาผสมกันโดย
ที่วัฏภาคของยางไม่ได้เกิดการวัลคาไนซ์ ยางเทอร์โมพลาสติกชนิดนี้มีราคาถูก เหมาะส าหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการสมบัติสูงมากนัก เช่น ปลอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิล ยางกันโคลน บรรจุภัณฑ์
ทางการแพทย์ เช่น ถุงใส่โลหิต เป็นต้น 

ยางที่นิยมใช้ เช่น ยางเอทิลีนโพรพิลีน (ethylene propylene rubber; EPR) และยางเอ
ทิลีนโพรพิลีนไดอีน มอนอเมอร์ (ethylene propylene diene monomer; EPDM) ยางไนไทรล์ 
(nitrile rubber; NBR) 

พลาสติกนิยมใช้ เช่น พอลิโพรพิลีน (polypropylene; PP), พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
(HDPE) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (LDPE) และ ไนลอน (nylon-6) เป็นต้น 

สมบัติเด่น มีดังต่อไปนี้ 
- อุณหภูมิใช้งานต่ าสุด ประมาณ -50 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส 
- ความทนต่อโอโซน ออกซิเจน 
2. เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต (Thermoplastic vulcanizates; TPVs) 
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต เป็นพอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกกับยาง โดยยางจะถูกท าให้

คงรูปหรือวัลคาไนซ์ในระหว่างกระบวนการผสม กระบวนการที่ใช้ผลิตเรียกว่า ไดนามิก วัลคาไนเซชัน 
(Dynamic vulcanization) มีลักษณะเป็นอนุภาค ยางคงรูปกระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์ของเทอร์โม
พลาสติก ดังภาพที่ 2.6  

 
ภาพที่ 2.6 โมเดลทีแ่สดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต (TPV) [2] 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์ผสมในระบบที่ไม่ใช่ไดนามิก วัลคาไนเซชัน (Dynamic 
vulcanization) กับเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต ที่เกิด Dynamic vulcanization พบว่า TPV จะมี
สมบัติหลายประการที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] ดังต่อไปนี้ 

- การเกิด Permanent set ลดลง 
- มีสมบัติด้านความต้านทานต่อแรงดึงเพ่ิมข้ึน 
- มีความทนทานต่อความล้าเพิ่มขึ้น 
- มีความทนทานต่อน้ ามันที่มีร้อนสูงได้ดีขึ้น 
- มีเสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น (ทนทานต่ออุณหภูมิสูง) 
- มีเสถียรภาพทางรูปร่างและโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาขณะหลอมเหลวเพ่ิมข้ึน 
- มีความแข็งแรงในขณะหลอมเหลวเพ่ิมข้ึน 
- มีความเป็นเทอร์โมพลาสติกเพ่ิมข้ึน 
จากที่กล่าวมานั้นคุณสมบัติของ TPV ที่เตรียมได้ จะดีมากขึ้นเมื่ออนุภาคของยางขนาดเล็ก

สามารถเกิดการเชื่อมขวางได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอนุภาคของยางที่มีขนาดเล็กนั้นจะมีความหนาแน่นของ
การเกิดการเชื่อมขวางได้สูง และกระจายอยู่บนวัฏภาคของเทอร์โมพลาสติกซึ่งเป็นวัฏภาคต่อเนื่องได้
ดี ดังภาพที่ 2.7 แสดงอิทธิพลของขนาดอนุภาคที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล โดยที่ขนาดอนุภาคที่กระจาย
ตัวถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ TPV ซึ่งเมื่อยางที่กระจายตัวมีขนาดอนุภาคเล็กลง 
สมบัติในการดึงยืดที่จุดแตกหักจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีวัฎภาคของยางที่ท าให้สามารถดึงยืดได้เพ่ิมขึ้น 
เช่นเดียวกันกับระดับการเกิดการเชื่อมขวาง หากมีระดับการเชื่อมขวางสูง สมบัติเชิงกลของ TPV ก็
จะเพ่ิมข้ึนด้วย 

 
ภาพที่ 2.7 อิทธิพลของขนาดอนุภาคท่ีส่งผลต่อสมบัติเชิงกล [2] 
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ดังนั้นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่ผสมกับพอลิเมอร์ประเภทพอลิโอลิฟิน สามารถแบ่งออก
ได้เป็นสองประเภท ได้แก่ เทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟิน (Thermoplastic Polyolefin; TPO) และ
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนส์เซชัน (Thermoplastic Vulcanization; TPV) โดย TPO จะมีลักษณะสัญ
ฐานวิทยาเป็นแบบ Co-Continuous Phase Morphology [2] ในขณะเดียวกัน TPV คือ การน า 
TPO มาผ่านกระบวนวัลคาไนส์เซชันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมขวางในขณะหลอมผสม โดยวัฏภาคของยาง
จะท าการเชื่อมขวางกันอย่างสมบูรณ์และท าให้ TPV มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสภาพ
อากาศ และมีประสิทธิภาพด้าน Compression Set ทีดีกว่า TPO 

2.2 ยางธรรมชาติ (Natural rubber; NR) [4] 

ยางธรรมชาติส่วนมากเป็นยางที่ได้มาจากต้นยาง Hevea Brazilliensis โดยยางธรรมชาติมีชื่อ
ทางเคมี คือ cis-1,4-polyisoprene กล่าวคือ มี Isoprene (C5H8)n โดยที่ n มีค่าตั้งแต่ 15,000 -
20,000 แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 2.8 เนื่องจากส่วนประกอบของยางธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนที่
ไม่มีขั้ว ดังนั้นยางจึงละลายได้ดีในตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน และเฮกเซน เป็นต้น โดยทั่วไป
ยางธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐาน (Amorphous) แต่ในบางสภาวะ
โมเลกุลของยางสามารถจัดเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบที่อุณหภูมิต่ าหรือเม่ือถูกยึด มันจึงสามารถเกิด
ผลึก (Crystallize) ได้ การเกิดผลึกเนื่องจากอุณหภูมิต่ า (Low temperature crystallization) จะ
ท าให้ยางแข็งมากข้ึน แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ยางก็จะอ่อนลงและกลับสู่สภาพเดิม ในขณะที่การเกิดผลึก
เนื่องจากการยืดตัว (Strain induced crystallization) ท าให้ยางมีสมบัติเชิงกลดี นั่นคือยางจะมี
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear resistance) และ
ความทนทานต่อการขัดสี (Abrasion resistance) สูง 

 
ภาพที่ 2.8 สูตรโครงสร้างของยางธรรมชาติ [4] 

ลักษณะเด่นอีกอย่างของยางธรรมชาติคือ ความยืดหยุ่น (Elasticity) ยางธรรมชาติมีความ
ยืดหยุ่นสูง เมื่อแรงภายนอกที่มากระท ากับมันหมดไป ยางก็จะกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิม (หรือ
ใกล้เคียง) อย่างรวดเร็ว ยางธรรมชาติยังมีสมบัติดีเยี่ยมด้านการเหนียวติดกัน (Tack) ซึ่งเป็นสมบัติ
ส าคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการประกอบ (Assemble) ชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น 
ยางรถยนต์ เป็นต้น 
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2.2.1 สมบัติของยางธรรมชาติ [5] 

2.2.1.1 ความยืดหยุ่น (Elasticity) ซึ่งเป็นสมบัติเด่นของยางธรรมชาติ โดยยางธรรมชาติที่
ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วจะมีความยืดหยุ่นที่สูง กล่าวคือ เมื่อโมเลกุลของยางได้รับแรง
ภายนอกมากระท า ยางจะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างและขนาด และเมื่อแรงกระท าหมดไป ยางจะกลับคืน
สู่รูปร่างและขนาดเดิม 

2.2.1.2 ความเหนียวติดกัน (Tack) ซึ่งยางธรรมชาติมีสมบัติที่ดีมากในด้านความเหนียว
ติดกัน ซึ่งเป็นสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 
เช่น ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น 

2.2.1.3 ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) โดยจากจุดเด่นของยางธรรมชาติที่มี
ความยืดหยุ่นสูงนั้น ซึ่งเมื่อโมเลกุลของยางธรรมชาติถูกยืด สายโซ่เกิดการจัดเรียงตัวชิดกันท าให้เกิด
ผลึกได้ง่าย โดยผลึกที่เกิดขึ้นนี้จะท าให้ยางมีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อ
แรงดึงของยางธรรมชาติมีค่าสูงมาก 

2.2.1.4 ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) เนื่องจากการตกผลึกจะเกิดขึ้นเมื่อ
โมเลกุลของยางธรรมชาติถูกดึงยืด ส่งผลให้ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อการฉีกขาดที่สูงมาก ทั้งใน
อุณหภูมิห้องและท่ีอุณหภูมิสูงๆ 

2.2.1.5 สมบัติเชิงพลวัติ (Dynamic properties) โดยยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงพลวัติที่ดี 
ส่งผลให้ยางมีการสูญเสียพลังงานออกมาในรูปของความร้อนที่ต่ าในระหว่างการใช้งาน 

2.2.1.6 ความต้านทานต่อการล้า (Fatigue resistance) โดยยางธรรมชาติมีค่าความ
ต้านทานต่อการล้าที่สูงมาก 

2.2.1.7 ความต้านทานต่อการขัดถูก (Abrasion resistance) โดยยางธรรมชาติมีค่าความ
ต้านทานต่อการขัดถูสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ 

2.2.1.8 ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Insulation) โดยยางธรรมชาติมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่สูง 
ซึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (Specific resistivity) อยู่ในช่วง 1015 ถึง 1016 โอห์ม-เซนติเมตร 

2.2.1.9 ความทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) เนื่องจากส่วนประกอบของยาง
ธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้ว ดังนั้นยางจึงละลายได้ดีในตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน , 
เฮกเซน และโทลูอีน เป็นต้น โดยเมื่อยางผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน ท าให้กลายเป็นยางคงรูป จะ
ส่งผลให้ความสามารถในการละลายลดลง เนื่องจากการเกิดร่างแห (Crosslink) ของโมเลกุลยาง ท า
ให้เกิดการขัดขวางกลไกการละลายของสารเคมี ซึ่งยางคงรูปจะเกิดการบวมตัวในตัวท าละลายเท่านั้น 
ดังนั้นยางจึงมีความทนทานต่อสารเคมีมากขึ้น 

2.2.1.10 การเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน  โอโซน และแสงแดด (Aging properties) 
เนื่องจากในโครงสร้างของยางธรรมชาติ มีพันธะคู่อยู่มาก ท าให้ยางว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับ
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ออกซิเจน (Oxidation) โดยมีแสงแดดหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ส่งผลให้ยางธรรมชาติถูก
ออกซิไดซ์ได้ง่าย  

นอกจากนี้ ยางธรรมชาติยังไม่ทนต่อโอโซน เนื่องจากเมื่อยางถูกยืดและได้รับโอโซนนานๆ จะ
ท าให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กเป็นจ านวนมากที่บริเวณพ้ืนผิวในทิศตั้งฉากกับทิศทางการยืดตัวของยาง 
ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงต้องมีการเติมสารเคมีบางชนิด เช่น สารป้องกันการ
เสื่อมสภาพ (Anti-degradant) และไข (wax) เป็นต้น เพ่ือยืดอายุการใช้งานของยางธรรมชาติ 

2.2.1.11 ความสามารถในการหักงอที่อุณหภูมิต่ า เนื่องจากยางมีสมบัติความยืดหยุ่นที่สูงท า
ให้โมเลกุลของยางมีความสามารถในการหักงอได้ แม้อยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ ามากๆ 

2.2.1.12 ความสามารถในการยุบจม (Compression set) โดยปกติยางธรรมชาติมีค่าการ
ยุบจมที่ต่ าที่อุณหภูมิห้อง แต่ที่อุณหภูมิต่ านั้นยางธรรมชาติจะเกิดการตกผลึกท าให้ความยืดหยุ่น
ลดลงส่งผลให้ค่าการยุบจมสูงขึ้น ขณะที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นยางธรรมชาติจะเกิดการเสื่อมสภาพ ท าให้
ค่าการยุบจมสูงขึ้น 

2.2.1.13 ความสามารถในการกระเด้งกระกอน (Rebound resilience) โดยยางธรรมชาติมี
สมบัติการกระเด้งสูง และในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างยางจะสูญเสียพลังงานในรูปของ
ความร้อนน้อย เนื่องจากมีสมบัติเชิงพลวัติที่ดี (มี Hysteresis ต่ า) ส่งผลให้ยางธรรมชาติมีความร้อน
สะสมต่ า ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดใหญ่ เช่น ยาง
รถบรรทุกหรือยางล้อเครื่องบิน เพราะหากใช้ยางที่มีความร้อนสะสมสูงก็อาจท าให้ยางเกิดการระเบิด
ได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ยางดิบมีข้อจ ากัดในการใช้งานหลายๆด้าน เนื่องจาก มีสมบัติเชิงกลต่ า และ
ลักษณะทางกายภาพจะไม่เสถียรขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแปลงอุณหภูมิมาก กล่าวคือยางจะอ่อน
เยิ้มและเหนียวเหนอะหนะเมื่อร้อน แต่จะแข็งเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ า ด้วยเหตุนี้การใช้ประโยชน์จาก
ยางจ าเป็นต้องมีการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ เช่น ก ามะถัน ผงเขม่าด า และสารตัวเร่งต่างๆ เป็นต้น 
หลังจากการบดผสม ยางผสมหรือยางคอมพาวด์ (Rubber compound) ที่ได้จะถูกน าไปขึ้นรูปใน
แม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและความดัน กระบวนการนี้เรียกว่าวัลคาไนเซชั่น (Vulcanization) ยางที่
ผ่านการขึ้นรูปนี้ เรียกว่า ยางสุกหรือยางคงรูป (Vulcanizate) ซึ่งสมบัติของยางคงรูปที่ได้นี้จะเสถียร 
ไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมากนัก และมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น 

2.2.2 กระบวนการวัลคาไนเซชั่น (Vulcanization process) [6] 
วัลคาไนเซชัน (Vulcanization) คือ การที่ยางท าปฏิกิริยากับก ามะถันในปริมาณที่พอเหมาะที่

อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของก ามะถัน โดยก ามะถันที่น ามาท าปฏิกิริยาด้วยนี้จะสร้างพันธะโคเว
เลนต์เชื่อมระหว่างโซ่พอลิเมอร์ให้เป็นโมเลกุลเดียวกันท าให้ยางมีคุณภาพคงตัวในอุณหภูมิต่างๆ มี
ความยืดหยุ่นได้ดีมากขึ้น ทนความร้อนและแสงแดด ละลายในตัวท าละลายได้ยากขึ้น เช่ น ปกติยาง
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ธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อนจะเหนียวและอ่อนตัว แต่เมื่ออุณหภูมิต่ าลงจะแข็งและเปราะฉะนั้นจึง
ต้องปรับคุณภาพของยางธรรมชาติ ก่อนน ามาใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยานี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญโดย 
ชาร์ลส์ กูดเยียร์ (Charles Goodyear) ดังภาพที่ 2.9 ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.9 ปฏิกิริยาแสดงการเกิดวัลคาไนเซชั่นด้วยซัลเฟอร์ [6] 

สารวัลคาไนซ์ [7] คือ สารที่ท าให้โมเลกุลยางเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างตาข่าย 3 มิติ
ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาวัลคาไนซ์เซชัน โดยยางวัลคาไนซ์ที่ได้ จะมีความยืดหยุ่นสูง และ
มีสมบัติที่เสถียรไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมากนัก โดยในการวัลคาไนซ์ยาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบก ามะถัน, ระบบเปอร์ออกไซด์ และระบบที่ใช้สารเคมีอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ระบบก ามะถัน (Sulphur) 
ก ามะถันเป็นสารวัลคาไนซ์ที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมยางเพราะเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ า 

ปฏิกิริยาวัลคาไนซ์สามารถเกิดขึ้นได้เร็ว และยางวัลคาไนซ์ที่ได้มีสมบัติเชิงกลที่ดี ระบบนี้นิยมใช้กับ
ยางทุกชนิดที่มีพันธะคู่ อยู่ในโมเลกุล โดยเฉพาะยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่ เช่น SBR, 
IR, BR, NBR เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ก็มีข้อจ ากัดหลัก คือ ไม่สามารถใช้วัลคาไนซ์ยางที่ไม่มี
พันธะคู่อยู่ในโมเลกุล เช่น ยางซิลิโคน หรือยาง EPM ได้  
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โดยในระบบวัลคาไนซ์ยางโดยก ามะถันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ขึ้นกับลักษณะ
การใช้ก ามะถนัในการเกิดพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง ดังต่อไปนี้ [6] 

1.ระบบวัลคาไนซ์แบบปกติ (Conventional Vulcanized System, C.V.) โดยจะมีการใช้
ก ามะถันในปริมาณมาก พันธะทางเคมีที่เกิดขึ้นจึงเป็นแบบ Polysulphide crosslinks 

2.ระบบวัลคาไนซ์แบบกึ่งประสิทธิภาพ (Semi-Efficiently Vulcanized System, Semi-
E.V.) โดยจะมีการใช้ก ามะถันในระดับปานกลางอยู่ระหว่าง C.V. และ E.V. 

3.ระบบวัลคาไนซ์แบบมีประสิทธิภาพ (Efficiently Vulcanized System, E.V.) โดยจะมี
การใช้ก ามะถันในปริมาณน้อย พันธะทางเคมีที่ เกิดขึ้นจึงเป็นแบบ Mono- หรือ Disulphide 
corsslinks 

อย่างไรก็ตามการใช้ระบบ C.V. จะเกิดพันธะทางเคมีแบบ Polysulphide ท าให้ยางมีสมบัติ
เชิงกลที่ดี แต่ความสามารถในการทนต่อความร้อนจะลดลง เนื่องจากพันธะ S-S มีความแข็งแรงต่ า 
ในขณะที่กรณีของ E.V. ที่ เป็น Mono- หรือ Disulphide จะมีสมบัติเชิงกลที่ด้อยกว่า แต่จะมี
เสถียรภาพทางความร้อนที่สูงกว่า 

2.2.2.2 ระบบเปอร์ออกไซด์ (Peroxide) [7] 

 
ภาพที่ 2.10 ปฏิกิริยาแสดงการเกิดวัลคาไนเซชั่นด้วยเปอร์ออกไซด์ [8] 

แม้ว่าการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์จะสามารถใช้ได้ดีกับยางส่วนใหญ่ (ท้ังที่มีพันธะคู่และ
ไม่มีพันธะคู่ในโมเลกุล) แต่เนื่องจากระบบนี้มีต้นทุนสูงกว่าระบบการวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถันและ
ยางวัลคาไนซ์ที่ได้มีสมบัติทั้งเชิงกลและเชิงพลวัตต่ ากว่ายางที่ได้จากการวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถัน 
ประกอบกับเปอร์ออกไซด์จัดเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างอันตราย ซึ่งการขนย้ายและการเก็บรักษาต้องท า
ด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นการวัลคาไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์นั้นจึงนิยมใช้กับยางที่ไม่มีพันธะคู่ใน
โมเลกุล (เช่น EPM, EVA, CPE หรือ Q เป็นต้น) หรือยางที่มีปริมาณพันธะคู่ในโมเลกุลต่ ามากเท่านั้น 
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(เช่น HNBR, EPDM) ส าหรับยางอ่ืนๆ นิยมวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถันมากกว่า ยกเว้นกรณีท่ีต้องการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อความร้อนได้ดีและ/หรือมีค่าการเสียรูปถาวรหลังกด (compression set) ต่ า
เท่านั้น 

2.2.2.3 ระบบท่ีใช้สารเคมีอ่ืนๆ [7] 
นอกจากระบบหลักๆ 2 ระบบดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการน าสารวัลคาไนซ์ชนิดอ่ืนๆ มาใช้ใน

การคงรูปด้วยเช่นกัน แต่มีการใช้น้อยหรือใช้ในกรณีที่จ าเป็น เช่น การใช้โลหะออกไซด์ (แมกนีเซียม
ออกไซด์ร่วมกับซิงก์ออกไซด์) ในการคงรูปของยางคลอโรพรีน (Chloroprene; CR) หรือการใช้
สารประกอบในกลุ่มของควิโนนไดออกไซม์ ซึ่งสารประกอบในกลุ่มควิโนนไดออกไซม์นิยมใช้เป็นสาร
คงรูปยาง เนื่องจากสามารถแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระได้ง่าย ส่งผลให้ยางเกิดการคงรูปอย่างรวดเร็วโดย
ไม่ต้องใช้ก ามะถัน โดยยางที่ได้จะมีความสามารถในการทนต่อความร้อนและไอน้ าที่สูง ตัวอย่างของ
สารประเภทนี้ ได้แก่ เบนโซควิโนนไดออกไซม์ (p-Benzo quinonedioxime, BDO) และไดเบนโซควิ
โนนไดออกไซม์ (Dibenzoquinonedioxime, DDO) ซึ่งนิยมใช้ในการวัลคาไนซ์ยาง IIR เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีสารอ่ืนๆ เช่น ระบบที่ใช้ไดไอโซไซยาเนต (Diisocyanate) และไดเอมีน (Diamine) 
เป็นสารวัลคาไนซ์อีกด้วย 

2.3 พอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (Poly(butylene adipate-co-

terephthalate); PBAT) [9] 

Poly(butylene adipate-co-terephthalate) ห รือ  PBAT เป็ น โคพอลิ เมอร์ แบบสุ่ ม ที่
สามารถย่อยสลายได้ แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 2.11 โดยเฉพาะส่วน Copolyester ของ Adipic 
acid, 1,4-Butanediol และ Dimethyl terephthalate ซึ่ง PBAT ผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันและ
อาจจะรู้จักกันในชื่อแบรนด์ Ecoflex, Ecoworld, Eastar Bio หรือ Origo-Bi เป็นต้น ปัจจุบันมีการ
ใช้ PBAT ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติมาทดแทน LDPE เนื่องจาก 
PBAT มีสมบัติใกล้เคียงกับ LDPE เช่น ความยืดหยุ่น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น 
PBAT จึงถูกน ามาใช้งานที่คล้ายกันหลายๆอย่าง เช่น ถุงพลาสติกและฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.11 รปูแสดงโครงสร้างของ PBAT [9] 
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การผลิตพลาสติกส าหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้แพร่หลายไปทั่วโลก ท าให้
อุตสาหกรรมพลาสติก ก้าวขึ้นเป็นตลาดการค้าท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดย PET เป็นหนึ่งในพลาสติกที่โดด
เด่นในตลาดนี้ ซึ่งถูกใช้งานมากที่สุดส าหรับการผลิตขวด ซึ่งเป็นภาชนะแข็งที่มีน้ าหนักเบามาก แต่
เนื่องจากไม่สามารถเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพได้ ดังนั้นปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจึงเป็นภัยคุกคามต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุทดแทน ซึ่งในกรณีของพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลาย
ได้ในธรรมชาติซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ และ
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึงของพอลิเมอร์ทดแทนนี้ คือ ต้องมีความ
แข็งแรงและทนทานมากพอท่ีจะใช้งานได้ในงานหลายๆด้าน เช่น ทนต่อการกดอัด, มีความยืดหยุ่นสูง 
และง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูป แต่อย่างไรก็ตามไม่มีพอลิเมอร์ใดๆ เพียงชนิดเดียว ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกด้านตามที่ต้องการ ดังนั้นนักวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการท าโคพอลิเมอร์ 
ซึ่งเป็นการรวมข้อดีต่างๆ ได้แก่สมบัติเชิงกล และสมบัติทางเคมี ของพอลิเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิดเข้า
ด้วยกัน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ จึงน ามาสู่โคพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งมีสมบัติโดดเด่นและ
สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ นั่นคือ Poly(butylene adipate-co-terephthalate) หรือ PBAT 

PBAT เป็น Random copolymer ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นและมี
ความเหนียวมาก จึงเหมาะส าหรับผสมร่วมกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ชนิดอ่ืนๆ ที่มีค่ามอดูลัสสูงและ
มีความแข็งแรง แต่มีความเปราะมาก เช่น PLA ซ่ึง PBAT จะช่วยปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ 

PBAT ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากการท าปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์สามชนิด ได้แก่ ของ Adipic 
acid, 1,4-Butanediol และ Dimethyl terephthalate เกิดเป็นพอลิเอสเตอร์ โคพอลิเมอร์ขึ้นมา 
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.12 ปฏิกิริยาระหว่าง 1,4-Butanediol กับ Adipic acid [9] 

โดยขั้นตอนแรก 1,4-Butanediol จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบควบแน่นกับโมเลกุล
ของ Adipic acid เกิดเป็นพอลิเอสเตอร์ โคพอลิเมอร์ระหว่าง 1,4-Butanediol กับ Adipic acid 
ขึ้นมา คือ Butylene adipate แสดงดังภาพที่ 2.12  
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ภาพที่ 2.13 ปฏิกิริยาระหว่าง 1,4-Butanediol กับ Dimethyl terephthalate [9] 

จากนั้นในขั้นตอนที่สอง 1,4-Butanediol จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบควบแน่นกับ 
Dimethyl terephthalate เกิดเป็นพอลิ เอสเตอร์  โคพอลิ เมอร์ระหว่าง 1,4-Butanediol กับ 
Dimethyl terephthalate ขึ้นมา คือ Butylene terephthalate แสดงดังภาพที่ 2.13  

 
ภาพที่ 2.14 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ PBAT โดยมี TBOT เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [9] 

ในขั้นตอนที่สามนั้น แสดงดังภาพที่ 2.14 พอลิเอสเตอร์ โคพอลิเมอร์ ที่ประกอบไปด้วย 
Adipic acid จะเกิดบล๊อกโคพอลิเมอร์กับพอลิเอสเตอร์ โคพอลิเมอร์ ที่ประกอบไปด้วย Dimethyl 
terephthalate โดยมีการเติมตัว เร่งปฏิกิ ริยา คือ Tetrabutoxytitanium หรือ TBOT แสดง
โครงสร้างดังภาพที่ 2.15 เกิดเป็น PBAT ที่มีลักษณะเป็น Random copolyester 
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ภาพที่ 2.15 ตัวเร่งปฏิกิริยา คือ Tetrabutoxytitanium หรือ TBOT [10] 

2.3.1 คุณสมบัติของพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต 

ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงคุณสมบัติพื้นฐานของ PBAT [11] 
Poly(butylene adipate-co-terephthalate) หรือ PBAT 

ชื่อทางการค้า (Commercial name) Ecoflex® 
บริษัทผู้ผลิต (Supplier) BAFS 
ความหนาแน่น (Density) 1.25 กรัมต่อมิลลิลิตร 
จุดหลอมเหลว (Melting point) 110-120 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว  
(Glass transition temperature) 

-30 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิการสลายตัว (Degradation temperature) 310 องศาเซลเซียส 
น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ย (Average molecular weight) 40,000 กรัมต่อโมล 
Tensile modulus [12] 30-40 MPa 
Tensile strength [13] 15-20 MPa 
Elongation at break [13] 400-600% 

2.3.2 การน าพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลตไปประยุกต์ใช้งาน [9] 

PBAT มีการวางขายออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยบริษัท BASF ในชื่อทางการค้าว่า Ecoflex® โดย PBAT หรือ Ecoflex® นั้นเกิดการ
ย่อยสลาย ตัวเองไป 90% หลังจากใช้เวลาเพียง 80 วันในการทดสอบ ท าให้ลักษณะการประยุกต์ใช้
งานส่วนมากในด้านการห่อบรรจุอาหาร ฟิล์มคลุมดินหรือบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารถุงพลาสติกที่ย่อย
สลายได้ในด้านการเกษตรและฟิล์มเคลือบวัสดุอ่ืนๆ เช่น ถ้วยกระดาษ เป็นต้น 
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เนื่องจาก PBAT มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ท าให้ PBAT นี้ยังมี
การวางขายเป็นสารเติมแต่งส าหรับพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปรับปรุงความยืดหยุ่นได้แล้วนั้น 
ในขณะเดียวกันที่ยังคงสามารถเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพได้ ท าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2.4 เคลย์และออกาโนเคลย์ (Clay and Organoclay) [14] 

Layered silicates เป็นแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย
ชั้นของ Aluminosilicate หลายๆชั้น ซ้อนกัน โดยมีคุณสมบัติ คือ มีอัตราส่วนความยาวต่อความ
กว้าง (Aspect ration) และมีพ้ืนที่ผิวหน้า (Surface area) ที่สูง นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้งานและมี
ราคาถูกอีกด้วย โดย Layered silicates ที่มีการน ามาใช้งานอย่างมากในด้านพอลิเมอร์ คือ เคลย์ 
(Clay) 

เคลย์ (Clay) เป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคดิน ซึ่งมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 2 ไมโครเมตร และมี
ความหนาอยู่ประมาณ 1 นาโนเมตร (อยู่ ในระดับ Nano-scale) โดยอนุภาคเคลย์มีด้วยกัน
หลากหลายชนิดซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะ โครงสร้าง และคุณสมบัติ เช่น การบวมตัวในสารละลาย 
(Swelling) และการกระจายตัว (Exfoliation) ซึ่งในการศึกษาในด้านพอลิเมอร์นั้น อนุภาคเคลย์ หรือ 
ชั้นเคลย์ (Clay layers) สามารถปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ได้ เนื่องจากมีอัตราส่วนความยาวต่อ
ความกว้ าง  (Aspect ratio) และมี พ้ื น ที่ ผิ วห น้ า  (Surface area) ที่ สู ง  ท า ให้ มี  Interfacial 
interaction ระหว่างเคลย์กับเมทริกซ์ของพอลิเมอร์สูง 

2.4.1 โครงสร้างของเคลย์ (Clay) [14] 

เคลย์ (Clay) มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ ที่เกิดมาจากชั้นของ Tetrahedral ซึ่งอะตอมของซิลิกอน 
(Si) ถูกล้อมรอบไปด้วยอะตอมออกซิเจน (O) จ านวน 4 อะตอม และชั้นของ Octahedral ซึ่งมี
อะตอมของโลหะ เช่น อลูมิเนียม (Al) หรือแมกนิเซียม (Mg) ถูกล้อมรอบไปด้วยอะตอมออกซิเจน (O) 
จ านวน 8 อะตอม โดยชั้นของ Tetrahedral และชั้นของ Octahedral จะมีการใฃ้อะตอมของ
ออกซิเจนร่วมกัน ซึ่งลักษณะการจัดเรียงตัวของชั้น Tetrahedral และชั้น Octahedral ที่ประกอบ
กันเป็นชั้นเคลย์ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ อัตราส่วนระหว่างชั้น Tetrahedral กับชั้น Octahedral 
เป็น 1 ต่อ 1 เรียกว่า Kaolin ซึ่งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานคือ Al2Si2O5(OH)5 และมีความหนาประมาณ 
0.7 นาโนเมตร ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ ชั้น Octahedral ที่ถูกประกบไปด้วยชั้น Tetrahedral โดย
อัตราส่วนระหว่างชั้น Tetrahedral กับชั้น Octahedral เป็น 2 ต่อ 1 เรียกว่า Phyllosilicate และมี
ความหนาประมาณ 0.94 นาโนเมตร เมื่ออะตอมซิลิกอนบนชั้น Tetrahedral ถูกแทนด้วยอลูมิเนียม 
โดยอัตราส่วนระหว่างชั้น  Tetrahedral กับชั้น  Octahedral เป็น 2 ต่อ 1 จะเรียกว่า Mica 
โดยทั่วไปอนุภาคของเคลย์จะอยู่กันอย่างเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ละชั้นมีระยะห่างที่เท่าๆกัน ซึ่งช่องว่างนี้
เรียกว่า Interlayer และระยะห่างระหว่างชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า d-spacing (d001) แสดงดัง
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ภาพที่ 2.16 ซึ่งโดยทั่วไปเคลย์ที่มีระยะห่างระหว่าง Interlayer ประมาณ 1 นาโนเมตร เรียกจัดอยู่ใน
กลุ่มของมอนต์มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) 

 
ภาพที่ 2.16 โครงสร้างโดยทั่วไปของ Smecttie [14] 

แร่มอนต์มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) [15] อยู่ในกลุ่มดินสเมคไตต์ (Smectite) เป็นแร่
ดินเหนียว แสดงโครงสร้างโดยทั่วไปดังภาพที่ 2.17 ซึ่งถูกใช้อย่างมากในการเตรียม Polymer 
Nanocomposites โดยมอนต์มอริลโลไนท์เป็นที่นิยมเนื่องจาก ใช้งานง่าย , ราคาถูก, มีอัตราส่วน
ความยาวต่อความกว้าง (Aspect ratio) และมีพ้ืนที่ผิวหน้า (Surface area) ที่สูง นอกจากนั้นยัง
สามารถเกิด Intercalation และ Exfoliation ได้ ซึ่งมอนต์มอริลโลไนท์สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ดังภาพที่ 2.18 ผลึกมอนต์มอริลโลไนต์มีลักษณะเป็นแผ่นหกเหลี่ยมที่มีชั้นที่
ซ้อนกันซ้ าแล้วซ้ าอีก นอกจากนั้นมอนต์มอริลโลไนท์ยังมีความแข็งแรงและความแข็งสูง , มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (Cation Exchange Capacity; CEC) สูง, มีพ้ืนที่ผิวสูงและ
สมบัติการดูดซับที่ดี ซึ่งพบมากในธรรมชาติ 
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ภาพที่ 2.17 โครงสร้างพื้นฐานของ Montmorillonite [16] 

 
ภาพที่ 2.18 ลักษณะอนุภาคของ Montmorillonite [15] 

2.4.2 ออกาโนเคลย์และกระบวนการปรับปรุงอนุภาคเคลย์ [14] 

โดยปกติแล้วอนุภาคของเคลย์จะกระจายตัวได้ยากบนเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ เนื่องจากชั้น
เคลย์มีพ้ืนที่ผิวในการยึดติดกันสูง ท าให้เกิดการเกาะกลุ่มของชั้นเคลย์ นอกจากนั้นยังมีความเป็น 
Hydrophilic ที่สูง แตกต่างจากพอลิเมอร์ที่มีความเป็น Hydrophobic ท าให้มีความเข้ากันได้ท่ีน้อย 

การปรับปรุงเคลย์ด้วย Hydrophobic agent จะส่งผลให้ความเข้ากันได้ระหว่างชั้นเคลย์กับ
สายโซ่ของพอลิเมอร์มีมากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนี้จะเป็นการปรับปรุงพ้ืนผิวของชั้นเคลย์ โดยการลด 
Surface energy ของชั้นเคลย์ และท าให้มีความเป็นขั้วที่ลดต่ าลงใกล้เคียงกับความเป็นขั้วของพอลิ
เมอร์ โดยชั้นเคลย์ที่มีการปรับปรุงแล้วจะถูกเรียกว่า ออกาโนเคลย์ (Oaganoclay) ซึ่งออกาโนเคลย์นี้ 
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จะมี Surface energy ที่ต่ า และมีความเข้ากันได้กับพอลิเมอร์มากขึ้น ส่งผลให้สายโซ่ของพอลิเมอร์
สามารถแทรกเข้าไปในระหว่างชั้นของเคลย์ได้ เรียกว่า การเกิด Intercalation 

กระบวนการปรับปรุงพ้ืนผิวของชั้นเคลย์ท าได้โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Cation 
exchange process) โดยการแทนที่  Na หรือ  Li cation ที่ อยู่ ระหว่ างชั้ น เคลย์ด้ วย  Alkyl-
ammonium หรือ  Alkylphosphonium cation ซึ่ งการเติม  Alkylammonium cation นั้ นจะ
ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างชั้นเคลย์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากหมู่อัลคิลที่ยาวแทรกอยู่ ท าให้พอลิเมอร์สามารถ
เกิด Intercalation เข้าไปในระหว่างชั้นเคลย์ได้ แสดงดังภาพที่ 2.19  

 
ภาพที่ 2.19 การปรับปรุงพื้นผิวของเคลย์ โดย Alkylammonium cation หรือ Onium ion [14] 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (TPEs) เป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง ที่ปัจจุบันก าลังมี
บทบาทมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย TPEs เป็นพอลิเมอร์ผสมที่เกิดจากการน าเทอร์โม
พลาสติกมาผสมกับยางหรือวัสดุที่มีความเป็นอิลาสโตเมอร์ แต่อย่างไรก็ตาม TPEs ที่เกิดขึ้น ยังมี
ข้อด้อยในด้านสมบัติเชิงกล เนื่องจากยางธรรมชาติ ยังไม่ผ่านการวัลคาไนซ์ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา
และเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต (TPVs) ซึ่งยางธรรมชาติจะเกิดการวัลคาไนเซชั่นขณะหลอม
ผสม ส่งผลให้ TPVs ที่เกิดขึ้นมีสมบัติที่ดีกว่า TPEs เช่น สมบัติเชิงกล และสมบัติการคืนรูปหลังการ
ดึงยืด เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีการน า TPVs มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น สายเคเบิล สายไฟ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งจากการน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ท าให้มี
การศึกษาและวิจัยในด้าน TPEs และ TPVs มีความส าคัญอย่างมาก จากความส าคัญดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการรวบรวม ค้นคว้า และศึกษาบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

C. Nakason และคณะ (2006) [17] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอัตราส่วนการผสม
ระหว่างยางธรรมชาติที่ถูก Graft copolymerization ด้วย Maleic anhydride (MNR) กับพอลิ
พรอพิลีน (PP) ที่ใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต (TPVs) ที่ส่งผลต่อสมบัติการไหล, 
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สมบัติเชิงกล และสมบัติทางสัณฐาณวิทยา พบว่า กระบวนการในการเตรียม MNR/PP Blends ส่งผล
ต่อสมบัติที่เกิดขึ้นของ TPVs ซึ่งการน า MNR มาผ่านการคอมปาวน์หรือเติมสารเคมียางบนเครื่อง 
Two-roll mill ก่อน แล้วจึงน ามาผสมกับ PP ด้วยเครื่อง Internal mixer จะท าให้ TPV มีสมบัติ
เชิงกลที่ดีกว่า เนื่องจากมีการกระจายตัวของสารเคมียางบนวัฏภาคของ MNR ที่ดี  โดยเมื่อ
ท าการศึกษาวัฏภาคของ MNR/PP blends โดยใช้ SEM จะพบวัฏภาคของ Vulcanized rubber 
ขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่บนเมทริกซ์ของ PP ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมบัติการไหล คือ PP นั้นเป็นวัฏภาค
หลัก เมื่อปริมาณของ PP มากขึ้น จะส่งผลให้ เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการผสม 
นอกจากนั้นเมื่อท าการศึกษาสมบัติเชิงกลจะพบว่า ค่า Tensile strength และค่า Hardness จะ
ลดลง เมื่อท าการเพ่ิมปริมาณ MNR เนื่องจากวัฏภาคของ PP ช่วยส่งเสริมให้สมบัติด้านความแข็งแรง
ของ MNR/PP blends มีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ค่า Elongation at break จะเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เพ่ิมปริมาณของ MNR แสดงดังภาพที่ 2.20 เนื่องจากเมื่อปริมาณของยางมากขึ้น บ่งบอกถึงมี
องค์ประกอบของอิลาสโตเมอร์ใน TPV สูงขึ้น ส่งผลให้ MNR/PP blends มีแสดงพฤติกรรมเป็นอิ
ลาสโตเมอร์มากขึ้น ท าให้เกิดการดึงยืดได้มากกว่า TPV ที่มีวัฏภาคของ MNR ในปริมาณน้อย ดังนั้น
ในการเตรียม MNR/PP blends พบว่า อัตราส่วนของการผสม และรูปแบบในการผสมนั้น จะส่งผล
ต่อสมบัติที่เกิดข้ึนของ TPV 
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ภาพที่ 2.20 ค่า Tensile strength และ Elongation at break ของ MNR/PP Blends [17] 

A. Thitithammawong และคณะ (2007) [18] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเปอร์
ออกไซด์ที่ต่างชนิดกัน ที่ส่งผลต่อสมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติทางสัณฐานวิทยา ของเทอร์
โมพลาสติกวัลคาไนเซต (TPVs) จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และพอลิพรอพิลีน 
(PP) โดยท าการศึกษาเปอร์ออกไซด์ 4 ชนิด ได้แก่  Trigonox 145 (DTBPHY), Trigonox 101 
(DTBPH), Perkadox 14 (DTBPIB) และ Perkadox BC (DCP) ในปริมาณการเติมเท่ากับ 0-7 phr  
ซึ่งในขั้นตอนการเตรียม NR/PP blends นั้นจะท าการผสม NR และ PP ในอัตราส่วนของ NR/PP 
เท่ากับ 60/40 และมีการเติมเปอร์ออกไซด์ ในเครื่องผสมระบบปิด Brabender Plastic-Corder PL-
2000 internal mixer โดยใช้อุณหภูมิการผสม 160 องศาเซลเซียส และความเร็วของใบกวนในการ
ผสมเท่ากับ 80 รอบต่อนาที โดยท าการผสมเป็นเวลา 10 นาที ซึ่งพบว่า ระบบผสมที่มีการเติมเปอร์
ออกไซด์จะมีค่า Shear stress และ Shear viscosity สูงกว่าระบบที่ไม่เติมเปอร์ออกไซด์ และเมื่อท า
การพิจารณาผลของการเติมเปอร์ออกไซด์จากค่า Torque ของระบบผสม พบว่า ระบบผสมทีมีการ
เติม DCP และ DTBPIB จะมีการเกิดร่างแห (Crosslink) มากกว่าระบบที่เติม DTBPHY หรือ DTBPH 
และจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM พบว่า DTBPIB มีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของวัฏภาคของระบบผสมที่ดีที่สุด แสดงดังภาพที่ 2.21 ซึ่งสัมพันธ์กับสมบัติเชิงกลของระบบ
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ผสมที่มีการเติม DTBPIB จะมีค่าสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากมีระดับในการเกิด Crosslink ในโมเลกุล
ของยางที่สูงที่สุด 

 
ภาพที่ 2.21 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ NR/PP Blends ที่มีเปอร์ออกไซด์ต่างชนิดกัน (a) ไม่เติม

เปอร์ออกไซด์, (b) เติม DTBPHY, (c) เติม DTBPH, (d) เติม DTBPIB และ (e) เติม DCP [18] 
S. Pichaiyut และค ณ ะ (2008) [19] ได้ ท าก ารศึ กษ า เกี่ ย วกั บ อิท ธิพ ลขอ ง Blend 

Compatibilizer ที่มีต่อสมบัติเชิงไดนามิกส์ สมบัติเชิงกล และสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
ผสมระหว่าง Dynamically cured maleated NR และ HDPE ซึ่งท าการศึกษา Compatibilizer 
ด้วยกัน  2 ระบบ ได้ แก่  Phenolic modified polyethylene compatibilizer (PhSP-PE และ 
PhHRJ-PE) และ Maleic anhydride modified HDPE Compatibilizer (MA-g-HDPE) โดยในการ
เตรียม TPV ระหว่าง MNR และ HDPE นี้ จะมีการใช้ Compatibilizer เพ่ือปรับปรุงความเข้ากันได้
ระหว่างวัฏภาคของยางกับเทอร์โมพลาสติก ซึ่ง TPV ที่มีการเติม Compatibilizer จะมีสมบัติเชิงกล 
ได้แก่ ค่า Tensile strength และ Elongation at break ที่สูงกว่า TPV ที่ไม่เติม Compatibilizer 
และเมื่อท าการเปรียบเทียบ Compatibilizer ทั้งสามชนิด ได้แก่ PhSP-PE, PhHRJ-PE และ MA-g-
HDPE พบว่า PhHRJ-PE จะส่งผลให้ TPV มีสมบัติโดยรวมดีที่สุด เนื่องจาก Block copolymer ชนิด
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นี้จะช่วยให้เกิดความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด ระหว่าง Vulcanized rubber ขนาดเล็ก บนเมทริกซ์ของ 
HDPE โดยการเติม PhHRJ-PE ที่เหมาะสมอยู่ในปริมาณ 5 wt% ของปริมาณ HDPE ซึ่งส่งผลให้มี
สมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด แสดงดังตารางที่ 2.4 นอกจากนั้นเมื่อท าการศึกษาถึงวัฎภาคของระบบผสม 
TPV โดยใช้เทคนิค SEM พบว่า TPV ที่มีการเติม PhHRJ-PE มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ดีที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับ PhSP-PE, MA-g-HDPE และระบบที่ไม่มีการเติม Compatibilizer แสดงดังภาพที่ 
2.22 ซึ่งจากภาพ SEM ได้สอดคล้องกับสมบัติเชิงกลของ TPV ที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ เมื่อระบบผสม 
ระหว่าง Dynamically cured maleated NR และ HDPE มีความเข้ากันได้ระหว่างสองวัฎภาคใน
ระบบผสม จะส่งผลให้สมบัติเชิงกลของ TPV มีค่าเพ่ิมข้ึนด้วย 
ตารางที่ 2.4 สมบัติเชิงกลของ 60/40 MNR/HDPE Blends ทีม่ีการปรับปรุงโดยใช้ Compatibilizer 
คือ PhHRJ-PE [19] 
Loading amount of 

PhHRJ-PE (wt%) 

Tensile strength 

(MPa) 

Elongation at break 

(%) 

Tension set 

(%) 

Hardness 

(Shore A) 

0 10.1 92 - 84 

3 10.4 194 35 86 

5 11.5 229 30 88 

7 11.2 222 30 87 

9 10.9 203 35 86 

12 10.3 197 40 85 

 
ภาพที่ 2.22 ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของ 60/40 MNR/HDPE Blends โดยรูป (a) ไม่มีการเติม 

Compatbilizer, (b) เติม HDPE-g-MA, (c) เติม PhSP-PE และ (d) PhHRJ-PE [19] 
F. Signori และคณะ (2009) [20] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวทางความร้อนของพอลิ

แลคติก แอซิด (PLA) และพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) รวมถึงระบบพอลิเมอร์
ผสมระหว่าง PLA กับ PBAT ภายใต้กระบวนการทางความร้อน โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือ
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ท าการศึกษาถึงสภาวะและตัวแปรที่เหมาะสมในการขึ้นรูป PLA และ PBAT รวมทั้งพอลิเมอร์ผสม
ระหว่าง PLA กับ PBAT ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมพอลิเมอร์ผสมท าได้โดย น าPLA และ PBAT ใน
อัตราส่วนของ PLA/PBAT เท่ากับ 75/25 ผสมเข้าด้วยกันด้วยเครื่องผสมระบบปิด Brabender 
plastograph mixer โดยใช้อุณหภูมิการผสม 150 และ 200 องศาเซลเซียส และความเร็วของใบ
กวนในการผสมเท่ากับ 50 รอบต่อนาที โดยท าการผสมเป็นเวลา 10 นาที โดยจากการศึกษา
เสถียรภาพทางความร้อนโดยใช้เทคนิค TGA ในช่วงอุณหภูมิ 30-600 องศาเซลเซียส และ อัตราการ
เพ่ิมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ทั้งภายใต้สภาวะไนโตรเจนและออกซิเจน พบว่า ภายใต้
สภาวะไนโตรเจนนั้น ค่า Td ของทั้ง PLA และ PBAT มีค่าสูงกว่า 335 องศาเซลเซียส แต่กรณีใน
สภาวะออกซิเจนนั้น ค่า Td ของ PLA และ PBAT จะมีค่าที่น้อยกว่า และพบการสลายตัว 2 ขั้นตอน 
บ่งบอกถึงเกิด Thermo-oxidative degradation นอกจากนั้นยังมีการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและสมบัติเชิงกลของ PLA/PBAT blends ดังภาพที่  2.23 พบว่า PBAT จะเป็นวัฎภาคที่
กระจายตัวอยู่บนเมทริกซ์ของ PLA ซึ่งอนุภาคที่กระจายตัวนั้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 0.6-
0.9 ไมโครเมตร โดยขนาดอนุภาคมีผลต่อการกระจายตัว ซึ่งขนาดอนุภาคของ PBAT ที่เล็กจะมีการ
กระจายตัวที่ดีบนเมทริกซ์ของ PLA นอกจากนั้นอัตราส่วนของ PBAT ต่อ PLA ที่ต่ าๆ หรือปริมาณ 
PBAT น้อยๆ ก็จะส่งผลต่อการกระจายตัวที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติเชิงกลที่ถูกปรับปรุง
ให้ดีขึ้น กล่าวคือ การเติม PBAT ในปริมาณน้อยๆ จะเกิดการปรับปรุงความเหนียวของ PLA ได้ดี 
และการโพรเซส (Process) ที่อุณหภูมิสูงนั้น จะท าให้เมทริกซ์ PLA เกิดการสลายตัว ส่งผลให้ค่า
มอดูลัสของ PLA/PBAT blend ลดลงอีกด้วย 

 
ภาพที่ 2.23 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PLA/PBAT Blends ในสภาวะที่แตกต่างกัน [20] 
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S. Mohanty และคณะ (2009) [21] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอนุภาคเคลย์ระดับ
นาโนที่ถูกปรับปรุงแล้ว ที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติของ PBAT nanocomposites ซึ่ง PBAT และ 
Layered silicates ถูกน ามาเตรียมเป็น nanocomposites ด้วยเทคนิค Melt blending โดยใช้ 
Corotating twin-screw extruder (Haake Rheocord 9000, Germany) ซึ่งอนุภาคของเคลย์ที่ใช้
เป็นสารเสริมแรง (Reinforcing agent) มี  3 ชนิด ได้แก่  Cloisite 30B (C30B), Cloisite 20A 
(C20A) และ Bentonite (B109) ซึ่งเป็นอนุภาคเคลย์ระดับนาโนที่ถูกปรับปรุงแล้ว เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับการเสริมแรงให้กับ PBAT โดยใช้ Sodium montmorillonite (Na+ MMT) ซึ่งเป็น
เคลย์ที่ยังไม่ได้ถูกปรับปรุง จากผลการทดลองพบว่า ระดับการกระจายตัวของ Nanoclay มีผลต่อ
สมบัติเชิงกลที่เกิดขึ้นของ PBAT nanocomposites กล่าวคือ เมื่ออนุภาคของเคลย์สามารถกระจาย
ตัวได้ดี ในเมทริกซ์ PBAT ท าให้เกิดการเสริมแรงที่ดี เมื่อได้รับแรงจะสามารถเกิดการถ่ายโอนแรงจาก
อนุภาคเคลย์ไปยังเมทริกซ์ได้ดี ส่งผลให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น โดยจากผลการทดสอบด้วยเทคนิค WAXD 
แสดงให้เห็นว่า B109 มีระยะห่างระหว่างชั้นเคลย์ (d-spacing) มากที่สุด ท าให้สามารถเกิดการ
กระจายตัวได้ดีที่สุด รองลงมาเป็น C20A, C30B และ Na+ MMT ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล ดังตารางที่  2.5 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า PBAT/B109 nanocomposites มีค่า 
Tensile modulus สูงที่สุด อย่างไรก็ตามการเติมอนุภาคเคลย์ ท าให้เกิดการลดลงของ Tensile 
strength และ Elongation at break เนื่องจากความเข้ากันได้ที่ไม่ดีระหว่าง PBAT ที่ไม่มีขั้วกับ Na+ 
MMT ที่มีขั้ว ดังนั้นจึงมีการเตรียม nanocomposites ที่มีการใช้ MA-g-PBAT เป็น Compatibilizer 
เพ่ือปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่าง PBAT กับ Nanoclay ซึ่งแสดงสมบัติเชิงกล ดังตารางที่ 2.6 ซึ่ง
พบว่า PBAT/PBAT-g-MA/B109 มีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ 
Hydrogenated tallow ของ B109 กับ MA-g-PBAT รวมทั้งเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่คาร์บอ
นิลของ PBAT กับหมู่ไฮดรอกซิลของ MA บน MA-g-PBAT ท าให้มีความเข้ากันได้มากขึ้น ส่งผลให้
สมบัติเชิงกลถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 
ตารางที่ 2.5 สมบัติเชิงกลของระบบ PBAT เปรียบเทียบกับ PBAT nanocomposites [21] 

Samples Tensile modulus (MPa) Tensile strength (N/mm2) Elongation at break (%) 

PBAT 26.20 (T) ± 50.68 20.81 (T) ± 6.15 602.00 (T) ± 10.15 

 30.17 (M) ± 44.55 14.32 (M) ± 7.01 766.89 (M) ± 12.61 

PBAT/Na+ MMT 26.30 (T) ± 41.37 6.75 (T) ± 5.32 533.99 (T) ± 11.43 

 30.29 (M) ± 38.42 5.03 (M) ± 2.27 620.00 (M) ± 13.15 

PBAT/C30B 3% 34.21 (T) ± 39.57 6.88 (T) ± 3.45 522.84 (T) ± 11.12 

 39.82 (M) ± 38.21 10.78 (M) ± 3.44 601.95 (M) ± 12.22 

PBAT/C20A 3% 30.03 (T) ± 38.82 3.51 (T) ± 3.15 544.00 (T) ± 12.14 

 32.35 (M) ± 35.24 4.19 (M) ± 4.58 550.94 (M) ± 11.43 

PBAT/B109 3% 36.38 (T) ± 40.06 5.49 (T) ± 7.01 595.00 (T) ± 11.20 

 44.33 (M) ± 38.04 17.37 (M) ± 5.21 740.00 (M) ± 13.15 

T, transverse direction; M, machine direction 
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ตารางที่ 2.6 สมบัติเชิงกลของระบบ PBAT nanocomposites ที่มีการเติม Compatibilizer [21] 

Samples Tensile modulus (MPa) Tensile strength (N/mm2) Elongation at break (%) 

PBAT/PBAT-g-MA/C30B 52.40 (T) ± 39.65 8.35 (T) ± 2.23 605.96 (T) ± 1.41 

 56.21 (M) ± 34.23 12.31 (M) ± 4.31 684.86 (M) ± 1.21 

PBAT/PBAT-g-MA/C20A 43.47 (T) ± 41.08 3.22 (T) ± 3.11 560.93 (T) ± 12.25 

 52.59 (M) ± 35.18 6.39 (M) ± 6.25 590.00 (M) ± 10.12 

PBAT/PBAT-g-MA/B109 73.12 (T) ± 42.31 7.79 (T) ± 4.13 695.88 (T) ± 11.13 

 58.18 (M) ± 39.25 8.62 (M) ± 2.45 760.97 (M) ± 11.19 

T, transverse direction; M, machine direction 

A. Maazouz และคณะ (2012) [11] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงเสถียรภาพทาง
ความร้อน สมบัติการไหล และสมบัติเชิงกลของพอลิแลคติก แอซิด (PLA) และพอลิบิวทีลีน อะดิเพต-
โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) รวมถึงระบบพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PLA กับ PBAT ในอัตราส่วนระหว่าง 
PLA กั บ  PBAT เท่ า กั บ  80/20 พ บ ว่ า  PLA แล ะ  PBAT จ ะ เกิ ด ก ระบ วน การ  Hydrolytic 
degradation เนื่องจากเกิด Hydrolysis ที่พันธะเอสเตอร์ (Ester linkage) บนโครงสร้าง ซึ่งจะเกิด
อย่างสุ่มบนสายโซ่หลักของพอลิเมอร์ โดยกลไกการสลายตัวของ PBAT ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แสดงดัง
ภาพที่ 2.24 ซึ่งเมื่อพิจารณาเสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT พบว่า PBAT เกิดการสลายตัว 2 
ขั้นตอน คือ การสลายตัวของ Aliphatic copolyester (Adipic acid และ 1,4-Butanediol) ที่ช่วง
อุณหภูมิ 340-400 องศาเซลเซียส และการสลายตัวของ Aromatic copolyester (Terephthalic 
acid) ที่ช่วงอุณหภูมิ 520-600 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณา PLA/PBAT (80/20) blends พบว่า 
จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ Kumar และคณะนั้น การเติม GMA ลงไปในระบบผสมนี้ จะท าให้ค่า 
Tensile modulus เพ่ิมขึ้นจาก 820 เป็น 1095 MPa และค่า Elongation at break เพ่ิมขึ้นจาก 
50% เป็น 135% อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดพันธะ
เอสเตอร์ระหว่าง PLA, PBAT และ Joncryl ซึ่งท าหน้าที่เป็น Compatibilizer ซึ่งสามารถยืนยันได้
โดยเทคนิค TEM ถึงการกระจายตัวของวัฏภาค PBAT บนเมทริกซ์ของ PLA และการเพ่ิมขึ้นของค่า
มอดูลัส และค่าStrain at break ของ PLA/PBAT (80/20) blends 
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ภาพที่ 2.24 กลไกการสลายตัวของ PBAT ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น [11] 

K. Fukushima และคณะ (2013) [22] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์  การ
สลายตัว และความเข้ากันได้เชิงชีวภาพของ PBAT nanocomposites ซึ่งในการเตรียมจะท าการ
ผส ม  PBAT แ ละ  Nanoclay ใน ป ริ ม าณ  10 wt% ด้ ว ย เค รื่ อ ง  Internal mixer (Rheomix-
Brabender) โดยใช้อุณหภูมิการผสม 140 องศาเซลเซียส และความเร็วของใบกวนในการผสมเท่ากับ 
30 รอบต่อนาที โดยท าการผสมเป็นเวลา 3 นาที ตามด้วย ความเร็วรอบ 70 รอบต่อนาที เป็นเวลา
อีก 7 นาที  ซึ่ ง Nanoclay ที่ ใช้ ในการศึกษา ได้แก่  NANOFIL 116, CLOISITE 30B, SOMASIF 
ME100, SOMASIF MEE และ PANGEL S9 ซึ่งจากเทคนิค TEM และ SEM บ่งบอกว่าระดับการ
กระจายตัวของ CLO30B บนเมทริกซ์ของ PBAT ดีกว่า NAN ซึ่งเปรียบเทียบจากค่าระยะห่าง
ระหว่างชั้นเคลย์ โดยค่า ∆d ของ PBAT/CLO30 เท่ากับ 1.73 nm แต่ PBAT/NAN เท่ากับ 0.09 
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nm เช่นเดียวกับกรณีของ PBAT/SOMMEE มีค่า ∆d เท่ากับ 1.14 nm และ PBAT/SOMM100 มี
ค่า ∆d เท่ากับ 0.08 nm ตามล าดับ ดังนั้นจากการศึกษาในด้านสัณฐานวิทยาแสดงให้เห็นว่า 
CLO30B มีระดับการกระจายตัวที่ดีที่สุดในเมทริกซ์ PBAT ส่งผลให้เกิด Intercalation ของสายโซ่ 
PBAT ภายในชั้นเคลย์ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติเชิงกล กล่าวคือ การกระจายตัวของอนุภาค 
Nanoclay ที่ดีจะช่วยปรับปรุงและส่งเสริมการถ่ายโอนแรงที่มากระท า จาก Nanoclay ไปสู่เมทริกซ์ 
ส่งผลให้สมบัติเชิงกลถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น 

U. Sookyung และคณะ (2014) [23] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสารที่ใช้ในการ
ปรับปรุงเคลย์ ที่ส่งผลต่อสมบัติต่างๆของ ระบบการเสริมองค์ประกอบระดับนาโนที่ประกอบไปด้วย
ยางธรรมชาติ โดยในงานวิจัยนี้ Sodium-montmorillonite (Na-MMT) หรืออนุภาคเคลย์ระดับนา
โนที่ใช้ จะมีการปรับปรุงโดยใช้ Modifying agent 4 ชนิด ที่แตกต่างกันที่ความยาวของหมู่อัลคิล 
ได้แก่ Dodecylamine (DO-12C), Tetradecylamine (TET-14C), Hexadecylamine (HEX-16C) 
และ Octadecylamine (OC-18C) จากนั้นท าการเตรียม NR/Clay nanocomposites โดยท าการ
ผสมขณะหลอมพร้อมทั้ งเติมสารเคมียางลงไป ด้วยเครื่องผสมระบบปิด (Internal mixer, 
Brabender Plasticorder PLE331) โดยใช้อุณหภูมิการผสม 60 องศาเซลเซียส และความเร็วของใบ
กวนในการผสมเท่ากับ 60 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที พบว่าหมู่อัลคิลที่ยาวจะมีความสามารถใน
การเกิด Intercalation ได้ดี เนื่องจากระยะห่างของชั้นเคลย์มีมาก และอนุภาคเคลย์สามารถกระจาย
ตัวได้ดี ดังนั้นเมื่อท าการพิจารณา Modifying agent จะเห็นว่าระบบ NR/Na-MMT ที่มีการปรับปรุง
อนุภาคเคลย์ด้วย Octadecylamine (OC-18C) จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด เนื่องจาก OC-18C มีการ
กระจายตัวที่ดี แสดงดังภาพที่ 2.25 และมีความหนาแน่นของร่างแหที่สูง ส่งผลให้ค่า Tensile 
strength, Modulus และ Hardness มีค่าสูงขึ้น แสดงดังตารางที่ 2.7 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่า 
Elongation at break ลงลง เนื่องจากอนุภาคของเคลย์ที่กระจายตัวนั้น จะประพฤติตัวคล้ายจุดการ
เกิดร่างแห (Crosslink point) ท าให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของสายโซ่ยางถูกจ ากัด ส่งผลให้
ความความสามารถในการยืดตัวลดต่ าลง 
ตารางที่ 2.7 สมบัติเชิงกลของ NR/Clay nanocomposite [23] 

 NR/(without filler) NR/Na-MMT NR/DO-12C NR/TET-14C NR/HEX-16C NR/OC-18C 

Modulus at 100% (MPa) 0.67 ± 0.01 0.70 ± 0.01 0.81 ± 0.02 0.97 ± 0.01 1.18 ± 0.01 1.35 ± 0.03 

Modulus at 300% (MPa) 1.58 ± 0.01 1.60 ± 0.03 1.95 ± 0.04 2.25 ± 0.01 2.58 ± 0.02 3.06 ± 0.03 

Tensile strength (MPa) 19.05 ± 0.43 18.84 ± 0.77 20.54 ± 0.06 19.43 ± 1.02 21.78 ± 0.65 23.40 ± 0.32 

Elongation at break (%) 742.7 ± 10.4 728.0 ± 18.7 739.3 ± 13.0 711.0 ± 13.2 664.7 ± 12.0 648.3 ± 7.6 

Hardness (Shore A) 36.8 ± 0.8 36.5 ± 0.5 41.5 ± 0.4 44.1 ± 0.2 47.1 ± 0.2 48.8 ± 0.4 
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ภาพที่ 2.25 SEM-EDX ของ NR/Clay nanocomposites ที่มีการเติมเคลย์แตกต่างกัน (a) Na-

MMT, (b) DO-12C, (c) TET-14C, (d) HEX-16C และ (e) OC-18C [23] 
Chen J. H และคณะ (2015) [13] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์

ของวัสดุพอลิเมอร์เสริมองค์ประกอบระดับนาโนที่ประกอบด้วย PBAT และอนุภาคเคลย์ระดับนาโน 
โด ย ใน งาน วิ จั ย นี้ มี ก า ร ใช้  Modifying agent 2 ช นิ ด  คื อ  Octadecylamine (ODA) ห รื อ 
Dihexylamine (DHA) ในการปรับปรุงอนุภาคเคลย์ ซึ่งจากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ 
PBAT nanocomposites เป รียบ เที ยบกับ  PBAT บริสุ ท ธิ์พบว่ า  PBAT nanocomposites มี
เสถียรภาพทางความร้อนสูงขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของอนุภาคเคลย์ระดับนาโนที่เติมลงไป กล่าวคือ 
เมื่อได้รับความร้อนอนุภาคของเคลย์จะเกิดการสลายตัวเกิดเป็น Char ซึ่ง Char ที่เกิดขึ้นนั้นจะท า
หน้าที่ปกคลุมผิวเมทริกซ์ของ PBAT เสมือนเป็น Heat barrier ส่งผลให้ความร้อนเข้ากระท าต่อ 
PBAT nanocomposites ได้ยากขึ้น ท าให้ค่า Td สูงขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง ODA กับ DHA 
ซึ่ง ODA มีความยาวของหมู่อัลคิลมากกว่า ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างชั้นเคลย์มีมาก ท าให้เคลย์เกิด
การกระจายตัวที่ดี บ่งบอกถึงสามารถเกิด Heat barrier ได้มีประสิทธิภาพกว่า DHA และเมื่อ
เปรียบเทียบถึงสมบัติเชิงกลของ PBAT nanocomposites ดังตารางที่ 2.8 แสดงให้เห็นว่าการเติม
อนุภาคของเคลย์ระดับนาโนลงไปใน PBAT nanocomposites จะส่งผลให้สมบัติเชิงกลเพ่ิมสูงขึ้น 
และเช่นเดียวกันอนุภาคของเคลย์ที่ถูกปรับปรุงด้วย ODA จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังมี
การเปรียบเทียบระหว่าง PBAT กับ PBAT ที่ผ่านการ Grafting process ด้วย Maleic anhydride 
ซึ่งพบว่า MA-g-PBAT นั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้ากันได้ที่ดีขึ้นระหว่าง PBAT และอนุภาค
เคลย์ ส่งผลให้สมบัติเชิงกลของระบบ PBAT nanocomposites นี้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 
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ตารางที่ 2.8 Stress-strain curve ของ PBAT และ PBAT nanocomposites [13] 
Samples Young’s modulus (MPa) Stress at break (MPa) Strain at break (%) 

PBAT 83 ± 14 16.3 ± 1.8 430 ± 50 

PBAT/MMT 90 ± 6 7.3 ± 0.7 182 ± 18 

PBAT/O-M 133 ± 6 13.2 ± 2.2 336 ± 48 

PBAT/D-M 99 ± 14 11.4 ± 0.5 250 ± 42 

MA-g-PBAT 90 ± 13 16.4 ± 0.8 448 ± 36 

MA-g-PBAT/MMT 98 ± 8 9.8 ± 1.9 178 ± 28 

MA-g-PBAT/O-M 137 ± 6 15.6 ± 1.5 406 ± 80 

MA-g-PBAT/D-M 109 ± 5 13.3 ± 1.1 336 ± 42 

U. Sookyung และคณะ (2016) [24] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปริมาณการเติม
อนุภาคของเคลย์ที่ ถูกปรับปรุงแล้ว ที่ มีต่อสมบัติ เชิ งกล  พฤติกรรมทางความร้อนเชิงเคมี 
(Thermochemical behavior) และ Heat bulid-up ของระบบวัสดุพอลิเมอร์เสริมองค์ประกอบ
ระดับนาโนที่ประกอบไปด้วยยางธรรมชาติและอนุภาคเคลย์ที่ถูกปรับปรุงแล้ว โดยในงานวิจัยนี้มีการ
ใช้ Octadecylamine (ODA) เป็น Modifying agent ส าหรับอนุภาคเคลย์ระดับนาโน (Na-MMT) 
ซึ่งขั้นตอนการเตรียม NR/Clay nanocomposites นั้น จะท าโดยเครื่องผสมระบบปิด ( Internal 
mixer, Brabender Plasticorder PLE331) โดยความเร็วของใบกวนในการผสมเท่ากับ 60 รอบต่อ
นาที เมื่อท าการศึกษาถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของระบบ NR/Clay nanocomposites ที่เกิดขึ้น 
ดังภาพที่ 2.26 พบว่า จากรูป a) เป็น SEM ที่แสดงถึงการเกิดการรวมกลุ่ม (Agglomeration) ของ
อนุภาคเคลย์ระดับนาโนที่ยังไม่ถูกปรับปรุงบนเมทริกซ์ของ NR แตกต่างจากกรณีของรูป b) ที่อนุภาค
เคลย์ที่ถูกปรับปรุงแล้ว (Organoclay) เกิดการกระจายตัวที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิค TEM ในรูป d) 
ทีส่ามารถยืนยันได้ว่า Organoclay มีการกระจายตัวที่ดี เป็นในลักษณะ Exfoliated structure และ
จาก SEM และ TEM นั้นสัมพันธ์กับสมบัติ เชิงกลของ NR/Clay nanocomposites ที่ เพ่ิมขึ้น 
กล่าวคือ การเติม Organoclay ลงไปจะท าให้ค่า Tensile strength, Modulus และ Hardness 
ของ NR/Clay nanocomposites มีค่าสูงกว่า กรณีที่ไม่มีการเติม Organoclay เนื่องจากเกิดการ
กระจายตัวที่ดีของ Organoclay บนเมทริกซ์ของ NR ท าให้มีการเกิดร่างแห (Crosslink) ในปริมาณ
มาก ส่งผลให้ระบบ Nanocomposites มีความแข็งแรงมากขึ้น และนอกจากนั้นพบว่าปริมาณการ
เติม Organoclay ที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 5 phr ซึ่งถ้าเติมในปริมาณมากกว่านี้จะเกิด 
Agglomeration ส่งผลให้สมบัติเชิงของระบบ NR/Clay nanocomposites มีค่าลดลง 
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ภาพที่ 2.26 SEM micrographs ของระบบ NR/Clay nanocomposites ที่เกิดขึ้น โดยรูป (a) เติม 
Na-MMT, (b) เติม Organoclay และ TEM micrographs ของระบบ NR/Clay nanocomposites 

ที่เกิดขึ้น โดยในรูป (c) เติม Na-MMT, (d) เติม Organoclay [24] 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1.1 ยางธรรมชาติ  (Natural rubber; NR) เกรด STR 5L จากบริษัท เจริญทัศน์ จ ากัด 

ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ 

3.1.2 พอลิบิ วทีลีน  อะดิ เพต -โค -เทอเรพธาเลต  (Poly(butylene adipate-co-tereph-

thalate); PBAT) เกรด Ecoflex F Blend C1200 จากบริษัท พอลิแมทส์ จ ากัด ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3.2 โครงสร้างทางเคมีของ PBAT 

3.1.3 ไกลซิดิล เมทธาคิเลต (Glycidyl methacrylate, GMA) จากบริษัท Sigma Aldrich 

ประเทศสิงคโปร์ 

 
ภาพที่ 3.3 โครงสร้างทางเคมีของ GMA 

3.1.4 เมทิ ล  เมทธาคิ เลต  (Methyl methacrylate, MMA) จากบริษั ท  Sigma Aldrich 

ประเทศสิงคโปร์ 
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ภาพที่ 3.4 โครงสร้างทางเคมีของ MMA 

3.1.5 เบนโซอิล  เพอร์ออกไซด์  (Benzoyl peroxide, BPO) จากบริษัท Sigma Aldrich 

ประเทศสิงคโปร์ 

 
ภาพที่ 3.5 โครงสร้างทางเคมีของ BPO 

3.1.6 พอลิไอโซพรีน กราฟต์ มาเลอิกแอนไฮไดรด์  (Polyisoprene-graft-maleic anhy-

dride, IR-g-MAH) จากบริษัท Sigma Aldrich ประเทศสิงคโปร์ 

 
ภาพที่ 3.6 โครงสร้างทางเคมีของ IR-g-MAH 

3.1.7 สารเชื่ อมขวางที่ ใช้  คื อ Luperox® 101 หรือ 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-di-

methylhexane จากบริษัท Sigma Aldrich ประเทศสิงคโปร์ 

 
ภาพที่ 3.7 โครงสร้างทางเคมีของ Luperox® 101 
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3.1.8 Acetone จากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3.8 โครงสร้างทางเคมีของ Acetone 

3.1.9 Toluene จากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3.9 โครงสร้างทางเคมีของ Toluene 

3.1.10 Chloroform จากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3.10 โครงสร้างทางเคมีของ Chloroform 

3.1.11 Cloisite 15A จากบริษัท Southern Clay Products ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย T 

คือ Tallow (C18=65%, C16=30% และ C14=5% โดยประมาณ) 

 
ภาพที่ 3.11 โครงสร้างทางเคมีของ Cloisite 15A 

3.1.12 Cloisite 30B จากบริษัท Southern Clay Products ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย T 

คือ Tallow (C18=65%, C16=30% และ C14=5% โดยประมาณ) 
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ภาพที่ 3.12 โครงสร้างทางเคมีของ Cloisite 30B 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.2.1 เครื่องผสมภายใน  (Internal mixer) บริษัท  Brabender Plasti-corder รุ่น  Lab-

Station ประเทศเยอรมัน 

3.2.2 เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) ขนาด 140x400 มิลลิเมตร บริษัท หงษ์

ยาวไทย จ ากัด รุ่น XK-06 ประเทศไทย 

3.2.3 เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding machine) จากบริษัท Lab Tech 

Engineering รุ่น PR1D-W300L350 ประเทศไทย 

3.2.4 เครื่องตัดชิ้นงาน (Pneumatic sample cutting) บริษัท เจริญทัศน์ จ ากัด รุ่น CUT-

W150L200-ST150 ประเทศไทย 

3.2.5 เ ค รื่ อ ง  Universal testing machine (UTM) บ ริ ษั ท  Instron Engineering 

Coporation รุ่น Model 5969 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2.6 เครื่อง Differential scanning calorimeter (DSC) บริษัท Mettler Toledo รุ่น DSC-

1 STARe System ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

3.2.7 เ ค รื่ อ ง  Thermogravimetric analyzer (TGA)  บ ริ ษั ท  Mettler Toledo รุ่ น 

TGA/DSC-1 STARe System ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

3.2.8 เค รื่ อ ง  X-ray diffractometer (XRD) บ ริษั ท  Shimadzu รุ่ น  Lab X, XRD-6100 

ประเทศญี่ปุ่น 

3.2.9 เค รื่ อ ง  Scanning electron microscope (SEM) บ ริ ษั ท  Hitachi รุ่ น  TM3030 

Tabletop Microscope ประเทศญี่ปุ่น 

3.2.10 เครื่อง Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) บริษัท Bruker 

รุ่น Vertex70 ประเทศเยอรมัน 

3.2.11 เครื่อง Nuclear magnetic resonance spectroscope (NMR) บริษัท Bruker รุ่น 

NMR Bruker 300 MHz ประเทศเยอรมัน 
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3.3 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

โดยในงานวิจัยนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  1 การศึกษาผลของอัตราส่ วน ระหว่าง PBAT กับ  NR และผลของชนิ ดของ 
Compatibilizer ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

 1.1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่
อัตราส่วนต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3.13 

 
ภาพที่ 3.13 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่

อัตราส่วนต่างๆ 
จากภาพที่ 3.13 ในขั้นตอนแรกจะน ายางธรรมชาติ (NR) มาท าการ Mastication ด้วยเครื่อง

บดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน ายางที่ได้มาท าการผสมกับพอ
ลิบิวทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตราส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้  60/40, 
55/45, 50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก ซึ่งก่อนท าการผสมนั้นต้องท าการ
อบ PBAT เพ่ือไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นท าการผสมกันด้วยเครื่องผสม
ภายใน (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 นาที โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 60, 
80 และ 100 รอบต่อนาที เกิดเป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ หรือพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT 
กับ NR จากนั้นน าพอลิเมอร์ผสมที่ได้ไปท าการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด 
(Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 140ºC เช่นเดียวกับอุณหภูมิในการผสม และใช้
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ความดันในการกดอัด 1500 psi ซึ่งในหนึ่งรอบของกระบวนการกดอัด จะใช้เวลา 10 นาที โดย
แบ่งเป็นขั้นตอนในการให้ความร้อน (pre-heat) เพ่ือให้พอลิเมอร์ไหลได้เต็มโมลด์ เป็นเวลา 4 นาที 
ตามด้วยการกดอัดโดยใช้ความร้อนและความดัน (compress) เป็นเวลา 2 นาที และการหล่อเย็น 
(cooling) เพ่ือให้ชิ้นงานแข็งตัว เป็นเวลา 4 นาที หลังจากขึ้นรูปส าเร็จ จะเกิดเป็นชิ้นงานแผ่น
สี่เหลี่ยม ขนาดกว้างxยาวx หนา เท่ากับ 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 จากนั้นน าชิ้นงานพอลิเมอร์ผสม 
หรือ PBAT/NR blends ที่ได้ไปท าการทดสอบในขัน้ตอนต่อไป 

 1.2 การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ เพ่ือช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ ระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 

 1.2.1 การ Purification ยางธรรมชาติ แสดงดังภาพที่ 3.14 

 
ภาพที่ 3.14 การ Purification ยางธรรมชาติ 

จากภาพที่ 3.14 ในขั้นตอนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์โดยการกราฟต์ไกลซิดิล เมทธาคิ
เลต (GMA) ลงบนโมเลกุลของยางธรรมชาติ (NR) นั้น จะต้องมีการท า NR ให้บริสุทธิ์  เพ่ือน า
สิ่งเจือปนออกก่อน โดยผ่านกระบวนการ Purification ซึ่งจะน า NR ที่ผ่านการ Mastication เป็น
เวลา 30 นาที ในปริมาณ 100 กรัม มาท าการละลายใน Toluene ปริมาณ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 60ºC 
โดยมีการกวนปั่นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการละลายอย่างสมบูรณ์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที 
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จากนั้นท าการกวนปั่นอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลาอีก 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าสารละลาย
ยางที่ได้ ไปท าการตกตะกอนโดยการหยดลงใน Acetone จะเกิดเป็นตะกอนยางสีขาวอมเหลือง โดย
น าตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 40ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือไล่และระเหยตัวท าละลายออกไป ซึ่ง
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จะได้ยางที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น (Purify NR) 

 1.2.2 การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ NR-g-GMA และ NR-g-MMA แสดงดังภาพที่ 3.15 

 
ภาพที่ 3.15 การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ NR-g-GMA 

จากภาพที่  3.15 เมื่อได้  Purified NR จากกระบวนการ Purification นั้น ต่อมาจะน า 
Purified NR มาท าการกราฟต์โคพอลิเมอร์ด้วยไกลซิดิล เมทธาคิเลต (GMA) โดยท าการละลาย 
Purified NR ในตัวท าละลาย Toluene ปริมาณ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 80ºC ในสภาวะไนโตรเจน โดยมี
การกวนปั่นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการละลายอย่างสมบูรณ์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที จากนั้นท า
การเติม GMA ในปริมาณ 10 phr พร้อมทั้ง BPO ที่ท าหน้าที่เป็นสารริเริ่มปฏิกิริยา (initiator) ใน
ประมาณ 3 phr ลงไป จากนั้นให้ท าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 80ºC ในสภาวะไนโตรเจน โดยมีการกวนปั่น
อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะเกิดเป็นสารละลายหนืดสีเหลือง ที่มี NR-g-GMA ละลายอยู่ใน 
Toluene จากนั้นท าการตกตะกอนสารละลายหนืดของ NR-g-GMA โดยการตกตะกอนใน Acetone 
จะเกิดเป็นตะกอน NR-g-GMA ที่มีลักษณะสีขาวอมเหลือง ซึ่งจะน าตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 
40ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือไล่และระเหยตัวท าละลายออกไป เกิดเป็น NR-g-GMA ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ (compatibilizer)  
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ในกรณีของการกราฟต์โคพอลิเมอร์ด้วยเมทิล เมทธาคิเลต (MMA) ลงบนโมเลกุลยาง
ธรรมชาติ (NR) นั้น จะท าเช่นเดียวกันกับกรณีของ GMA แสดงดังภาพที่ 3.15 แต่เปลี่ยนจากการใช้ 
GMA เป็น MMA ในปริมาณ 10 phr แทน เพื่อใช้ในการเตรียม NR-g-MMA 

 1.3 การปรับปรุงความเข้ากันได้ของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 
PBAT กับ NR แสดงดังภาพที่ 3.16 

 
ภาพที่ 3.16 การปรับปรุงความเข้ากันได้ของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 

PBAT กับ NR 
ในขั้นตอนนี้สารเพ่ิมความเข้ากันได้ (compatibilizer) ที่ใช้ในการปรับปรุงความเข้ากันได้

ของ PBAT และ NR ดังนี้  
1. NR-g-GMA ที่ได้จากการสังเคราะห์ 
2. NR-g-MMA ที่ได้จากการสังเคราะห์ 
3. IR-g-MAH จากบริษัท Sigma Aldrich ประเทศสิงคโปร์ 
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จากภาพที่ 3.16 ในขั้นตอนนี้จะน ายางที่ท าการ Mastication แล้ว มาท าการผสมกับพอลิบิว
ทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตาส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 60/40, 55/45, 
50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก รวมทั้งเติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ ลงไป
ในปริมาณ 5% โดยน้ าหนักของยางธรรมชาติ จากนั้นท าการผสมกันด้วยเครื่องผสมภายใน (Internal 
mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 นาที โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 60 รอบต่อนาที  เกิด
เป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ หรือพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่ถูกปรับปรุงความเข้า
กันได้แล้ว จากนั้นน าพอลิเมอร์ผสมที่ได้ไปท าการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด 
(Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 140ºC และใช้ความดันในการกดอัด 1 ,500 psi 
โดยหลังจากขึ้นรูปส าเร็จ จะเกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 จากนั้น
น าชิ้นงานพอลิเมอร์ผสม ได้แก่ PBAT/NR/NR-g-GMA, PBAT/NR/NR-g-MMA และ PBAT/NR/IR-g-
MAH blends ที่ได้ไปท าการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 

ตอนที่ 2 การศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตของ PBAT/NR ที่เตรียมแบบ Dynamic 
vulcanization 

 2.1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่
ความเร็วรอบต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3.17 

 
ภาพที่ 3.17 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่

ความเร็วรอบต่างๆ 



  51 

จากภาพที่ 3.17 ในขั้นตอนนี้จะน ายางที่ท าการ Mastication แล้ว มาท าการผสมกับพอลิบิว
ทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตาส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 60/40, 55/45, 
50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก รวมทั้งเติมสารเชื่อมขวาง คือ Luperox® 
101 หรือ 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-di-methylhexane ลงไปในปริมาณ 1 phr จากนั้นท า
การผสมกันด้วยเครื่องผสมภายใน (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 นาที โดยท า
การปรับเปลี่ยนความเร็วรอบในการผสมเป็น 60, 80 และ 100 รอบต่อนาที เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ความเร็วรอบ หรือ แรงเฉือน ที่มีต่อการผสม เกิดเป็นเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต หรือไดนามิกส์ วัล
คานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR จากนั้นน าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตที่ได้ไปท า
การขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 
140ºC และใช้ความดันในการกดอัด 1500 psi โดยหลังจากขึ้นรูปส าเร็จ จะเกิดเป็นชิ้นงานแผ่น
สี่เหลี่ยม ขนาด 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 จากนั้นน าชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตที่ได้ไปท า
การทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

 2.2 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่
ปริมาณสารเชื่อมขวางต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3.18 

 
ภาพที่ 3.18 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่

ปริมาณสารเชื่อมขวางต่างๆ 
จากภาพที่ 3.18 ในขั้นตอนนี้จะน ายางที่ท าการ Mastication แล้ว มาท าการผสมกับพอลิบิว

ทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตาส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 60/40, 55/45, 
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50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก รวมทั้งเติมสารเชื่อมขวาง คือ Luperox® 
101 จากนั้นท าการผสมกันด้วยเครื่องผสมภายใน (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 
นาที โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 100 รอบต่อนาที ซึ่งในส่วนนี้จะท าการเปรียบเทียบปริมาณ 
Luperox® 101 ที่ 0.5 และ 1 phr เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารเชื่อมขวางที่มีต่อการผสม เกิดเป็นเทอร์
โมพลาสติกวัลคานิเซต หรือไดนามิกส์ วัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR จากนั้น
น าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซตที่ ได้ ไปท าการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด 
(Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 140ºC และใช้ความดันในการกดอัด 1500 psi โดย
หลังจากขึ้นรูปส าเร็จ จะเกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 จากนั้นน า
ชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตทีไ่ด้ไปท าการทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

 2.3 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่มีการ
เติมสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ แสดงดังภาพที่ 3.19 

 
ภาพที่ 3.19 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่มีการ

เติม NR-g-GMA 
จากภาพที่ 3.19 ในขั้นตอนนี้จะน ายางที่ท าการ Mastication แล้ว มาท าการผสมกับพอลิบิวที

ลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตาส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 60/40, 55/45, 
50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก รวมทั้งเติมสารเชื่อมขวาง คือ Luperox® 
101 ในปริมาณ 1 phr และสารเพ่ิมความเข้ากันได้ คือ NR-g-GMA ในปริมาณ 5% โดยน้ าหนักของ
ยางธรรมชาติ จากนั้นท าการผสมกันด้วยเครื่องผสมภายใน (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็น
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เวลา 10 นาที โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 100 รอบต่อนาที เกิดเป็นเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต 
หรือไดนามิกส์ วัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR จากนั้นน าเทอร์โมพลาสติกวัล
คานิเซตที่ได้ไปท าการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding 
machine) ที่อุณหภูมิ 140ºC และใช้ความดันในการกดอัด 1500 psi โดยหลังจากขึ้นรูปส าเร็จ จะ
เกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 140x150x0.80 มิลลิเมตร3 จากนั้นน าชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกวัล
คานเิซต คือ PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA blends ทีไ่ด้ไปท าการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 

ตอนที่  3 การศึ กษ าผลของ  Organic modified clay ที่ มี ต่ อสมบั ติ ของ TPV จาก
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 

 3.1 การเตรียมมาสเตอร์แบทช์เคลย์ Cloisite 15A และ Cloisite 30B ในวัฏภาคของ PBAT 
ด้วยกระบวนการ Solvent casting แสดงดังภาพที่ 3.20 

 
ภาพที่ 3.20 การเตรียมมาสเตอร์แบทช์เคลย์ Cloisite 15A และ Cloisite 30B ด้วยกระบวนการ 

Solvent casting 
จากภาพที่ 3.20 เป็นขั้นตอนการเตรียมมาสเตอร์แบทช์เคลย์ Cloisite 15A (C15A) และ 

Cloisite 30B (C30B) ในวัฏภาคของ PBAT โดยอัตราส่วน PBAT ต่อเคลย์ คือ 80:20 %โดยน้ าหนัก 
ด้วยกระบวนการ Solvent casting ซึ่งขั้นตอนแรกจะน า Cloisite 15A หรือ Cloisite 30B มาท า
การละลายใน Chloroform โดยท าการกวนปั่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง Cloisite 15A หรือ Cloisite 



  54 

30B เกิดการแตกออกจากกลุ่มก้อนหรือกระจายตัวอย่างสมบูรณ์ จากนั้นท าการเติมเม็ดพลาสติก 
PBAT ตามลงไป โดยท าการกวนปั่นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จนกระทั่ง PBAT เกิดการละลายอย่าง
สมบูรณ์ใน Chloroform ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-60 นาท ีหลังจากนั้นจะเกิดเป็นสารละลายหนืดของ 
PBAT/Cloisite 15A หรือ Cloisite 30B ใน Chloroform ให้ท าการเทสารละลายหนืดนั้นลงไปใน
ถาดพลาสติก แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพ่ือระเหยตัวท าละลายออกไป จะเกิด
เป็นแผ่นของแข็งของ PBAT ที่มี Cloisite 15A หรือ Cloisite 30B กระจายตัวอยู่ในปริมาณ 20% 
โดยน้ าหนัก เรียกว่า มาสเตอร์แบชท์เคลย์ ชนิด Cloisite 15A หรือ Cloisite 30B 

 3.2 การเตรียมวัสดุ เสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) ของเทอร์โม
พลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ภาพที่ 3.21 

 
ภาพที่ 3.21 การเตรียมวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน (Nanocomposites) ของเทอร์โม

พลาสติกวัลคานิเซตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR 
จากภาพที่ 3.21 ในขั้นตอนนี้จะน ายางที่ท าการ Mastication แล้ว มาท าการผสมกับพอลิบิว

ทีลีน อะดิเพต-โค-เทอเรพธาเลต (PBAT) ในอัตราส่วนระหว่าง PBAT กับ NR ดังนี้ 60/40, 55/45, 
50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 %โดยน้ าหนัก รวมทั้งเติมสารเชื่อมขวาง คือ Luperox® 
101 ในปริมาณ 1 phr สารเพ่ิมความเข้ากันได้ คือ NR-g-GMA ในปริมาณ 5% โดยน้ าหนักของยาง
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ธรรมชาติ และมาสเตอร์แบชท์เคลย์ ชนิด Cloisite 15A หรือ Cloisite 30B ในปริมาณ 3 phr 
จากนั้นท าการผสมกันด้วยเครื่องผสมภายใน (Internal mixer) ที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 10 นาที 
โดยใช้ความเร็วรอบในการผสม 100 รอบต่อนาที เกิดเป็นวัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโน 
(Nanocomposites) ของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต หรือไดนามิกส์ วัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสม
ระหว่าง PBAT กับ NR จากนั้นน าเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตที่ได้ไปท าการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วย
เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 140ºC และใช้ความดันใน
การกดอัด 1500 psi โดยหลังจากข้ึนรูปส าเร็จ จะเกิดเป็นชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด 140x150x0.80 
มิลลิ เมตร 3 จากนั้ นน าชิ้น งาน วัสดุ เสริมองค์ประกอบระดับนาโน  (Nanocomposite) คือ 
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA/C15A (TPV with C15A) แ ล ะ  PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA/C30B 
(TPV with C30B) blends ทีไ่ด้ไปท าการตัดชิ้นงานและทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3.4 น าชิ้นงานพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression 
molding machine) ไปตัดให้เป็นชิ้นงานรูปดัมเบลล์ โดยเครื่องตัดชิ้นงาน (Pneumatic sample 
cutting) ตามมาตรฐาน ASTM D412 

3.5 การทดสอบพอลิเมอร ์
 3.5.1 การศึกษาและพิสูจน์เอกลักษณ์ของกราฟต์โคพอลิเมอร์ หรือสารเพ่ิมความเข้ากันได้ 

(Compatibilizer) โดยการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่อง Fourier transform infrared 
spectrophotometer (FTIR) ซึ่งเตรียมตัวอย่างโดยการน าสารตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ได้แก่ NR, 
NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH มาท าการละลายใน Toluene แล้วหยดสารละลายลงบน
แผ่น KBr จากนั้นท าการทดสอบในโหมด Transmittance โดยท าการสแกน 64 ครั้ง ที่ความละเอียด 
4 cm-1 ในช่วงความยาวคลื่น 4,000-600 cm-1  

 3.5.2 การศึกษาและพิสูจน์เอกลักษณ์ของกราฟต์โคพอลิเมอร์ หรือสารเพ่ิมความเข้ากันได้ 
(Compatibilizer) โดยการวิเคราะห์โครงสร้างที่เกิดข้ึน จากการทดสอบในโหมด 1H-NMR ด้วยเครื่อง 
Nuclear magnetic resonance spectroscope (NMR) ซึ่งเตรียมตัวอย่างโดยการน าสารตัวอย่างที่
ต้องการทดสอบ ได้แก่  NR, NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH มาท าการละลายใน d-
Chloroform 

 3.5.3 การทดสอบสมบัติการดึงยืด (Tensile properties) ของพอลิเมอร์ผสม ด้วยเครื่อง 
Universal testing machine (UTM) ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย Load cell ขนาด 5 กิโลนิว
ตัน โดยใช้อัตราการดึงเท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อนาที 

3.5.4 การทดสอบความสามารถในการคืนรูปหลังการดึงยืด (Tension set) ที่ระยะ 200% 
strain ด้วยเครื่อง Universal testing machine (UTM) ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย Load 
cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน โดยใช้อัตราการดึงเท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยในการทดสอบนี้
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ชิ้นงานจะถูกดึงยืดค้างไว้ที่ระยะ 200% strain เป็นเวลา 10 นาที แล้วปลดชิ้นงานออก จากนั้นรอให้
ชิ้นงานคืนรูปเป็นเวลา 10 นาที แล้วท าการค านวณ %Tension set ตามสมการ (3.1) ดังนี้ 

%Tension set =
L2-L0

L1-L0
×100  สมการที่ (3.1) 

 โดยที่ L0 คือ ระยะเริ่มต้นที่ก าหนดไว้ (ตามมาตรฐาน ASTM D412) 
L1 คือ ระยะที่ยืดออกไปที่ 200% Strain หลังจากการดึงยืดค้างไว้เป็นเวลา 

10 นาท ีก่อนชิ้นงานถูกปลดออก 
L2 คือ ระยะที่เกิดการหดกลับหรือคืนรูปเดิม ที่เวลา 10 นาที หลังจากท าการ

ปลดชิ้นงานออก 
 3.5.5 การทดสอบสมบัติทางความร้อนและการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ผสม ด้วยเครื่อง 

Differential scanning calorimeter (DSC) โดยท าการทดสอบที่ อุณหภูมิ  -80 ถึง 200 องศา
เซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้สภาวะไนโตรเจน แล้วท าการ
ค านวณปริมาณผลึก (Xc) ตามสมการ (3.2) ดังนี้ 

Xc(%) =
∆Hm

f×∆Hm
∞ ×100   สมการที่ (3.2) 

โดยที่ Xc คือ ปริมาณผลึก (%) 

∆Hm คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมผลึก (J/g) 

∆Hm
∞

 คือ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมผลึกในกรณีที่พอลิเมอร์เกิดผลึก
อย่างสมบูรณ์ 100% (J/g) ซึ่งในกรณีของ PBAT มีค่าเท่ากับ 114 J/g [11] 

f คือ สัดส่วนของ PBAT ในพอลิเมอร์ผสม 
 3.5.6 การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลึกของ PBAT ในพอลิเมอร์ผสม และการกระจาย

ตัวของอนุภาคเคลย์ในวัสดุเสริมองค์ระดับนาโน (Nanocomposites) จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 
PBAT กับ NR ด้วยเครื่อง X-ray diffractometer (XRD) โดยท าการทดสอบในโหมดสแกนต่อเนื่อง 
(continuous scan) ที่ช่วงการสแกน เท่ากับ 2-12 องศา (ในกรณีศึกษาการกระจายตัวของอนุภาค
เคลย์) และ 10-30 องศา (ในกรณีที่ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลึกของ PBAT) และความเร็วใน
การสแกน 5 องศาต่อนาที โดยสามารถวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างเลเยอร์ซิลิเกตหรือเคลย์ ได้จาก
สมการของ Bragg law ตามสมการ (3.3) ดังนี้ 

nλ = 2d sinθ    สมการที่ (3.3) 
 โดยที่ n คือ ล าดับของการสะท้อนรังสีเอ็กซ์ 
  λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ 
  d คือ ระยะห่างระหว่างเลเยอร์ซิลิเกตหรือชั้นเคลย์ 
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  θ คือ มุมตกกระทบและมุมสะท้อน เมื่อวัดจากแนวระนาบที่พิจารณา 
 3.5.7 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ ด้วยเครื่อง Thermogravimetric 

analyzer (TGA) โดยท าการทดสอบที่อุณหภูมิ 30 ถึง 800 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความ
ร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้สภาวะไนโตรเจน 

 3.5.8 การทดสอบและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมที่เกิดขึ้น ด้วย
เครื่ อ ง Scanning electron microscope (SEM) โดยน าชิ้ น งาน พอลิ เมอร์ผสมมาแช่ ล งใน
ไนโตรเจนเหลว เป็นเวลา 60-120 นาที แล้วท าการหักชิ้นงานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด (Cyogenic 
fracture) จากนั้นน ามาท าการทดสอบในโหมด Secondary electron beam ที่ 15kV 
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บทที่ 4  
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโต
เมอร์ และเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  1 การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่าง PBAT กับ  NR และผลของชนิดของ 
compatibilizer ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

ตอนที่  2 การศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิ เซต (TPV) ของ PBAT/NR ที่ เตรียมแบบ 
Dynamic vulcanization 

ตอนที่  3 ก ารศึ กษ าผลของ  Organic modified clay ที่ มี ต่ อสมบั ติ ขอ ง TPV จาก
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 

4.1 การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่าง PBAT กับ NR และผลของชนิดของ compatibilizer 
ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

4.1.1 อิทธิพลของอัตราส่วนของ PBAT/NR 
ในงานวิจัยส่วนนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จาก

พอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR โดย PBAT เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวได้ในธรรมชาติ 
(Biodegradable polymer) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า PBAT เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความ
เหนียวสูง ดังที่งานวิจัยของ F. V. Ferreira และคณะ (2019) [25] ได้อธิบายไว้ แต่สมบัติด้อย
ประการหนึ่ง คือ PBAT มีความสามารถในการคืนตัวกลับหลังการดึงยืดน้อย (Resilience) เนื่องจาก
เมื่อได้รับแรงกระท า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดึงยืด) PBAT จะเกิดการเสียรูปอย่างถาวร ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน า PBAT มาผสมกับ NR เพ่ือช่วยให้พอลิเมอร์ผสมนี้มีสมบัติความ
เป็นอิลาสโตเมอร์มากขึ้น โดยอัตราส่วนของ PBAT/NR ที่ศึกษาในงานวิจัยเป็นดังนี้ 60/40, 55/45, 
50/50, 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 ตามล าดับ ซึ่งท าการผสมแบบหลอมในเครื่อง Internal 
mixer ที่ อุณ หภูมิ  140ºC โดยมี ความ เร็วรอบ  60, 80 และ 100 rpm จากนั้ นน าของผสม 
(compound) ที่ได้ มาขึ้นรูปด้วยกระบวนการกดอัดด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ 140ºC โดยใช้แรงดัน 
1500 psi จากนั้นท าการทดสอบสมบัติต่างๆ โดยผลการทดสอบแสดงตามล าดับดังนี้ 

4.1.1.1 สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR blend 
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT และ PBAT/NR blend ที่เตรียมจากการหักชิ้นตัวอย่าง
ที่ได้จากการขึ้นรูป ในสภาวะเย็นยิ่งยวด (Cryogenic fracture) แล้วท าการเคลือบตัวอย่างด้วยทอง
ผสมแพลทินัม (Au/Pt) ก่อนทดสอบด้วยเทคนิค Scanning electron microscopy (SEM) โดยท า
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การทดสอบที่ก าลังขยาย 1000 เท่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT แสดงดังภาพที่ 4.1 ส าหรับ 
PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ผสมด้วยความเร็วรอบในการผสม 60, 80 และ 100 rpm แสดง
ดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า 

พิจารณาภาพที่ 4.1 ซึ่งแสดงสัณฐานวิทยาของ PBAT พบว่าพอลิเมอร์ผสมมีลักษณะเป็น 
Homogeneous และการแตกหักค่อนข้างเรียบ ซึ่งแตกต่างจากภาพที่ 4.2 ซึ่งเป็นภาพ SEM ของ 
PBAT/NR blend แสดงลักษณะวัฏภาคที่เป็น Heterogeneous เนื่องจาก PBAT กับ NR เป็นพอลิ
เมอร์ผสมที่ไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ส าหรับภาพที่ 4.2 แสดงภาพ SEM ของ PBAT/NR 
blend ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ และความเร็วรอบในการผสมที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

ความเร็วรอบ 60 rpm : พิจารณาที่ อัตราส่วน PBAT/NR 60/40, 55/45, 50/50 และ 
45/55 พบว่า NR เป็นวัฏภาคกระจาย (dispersed phase) แสดงดังภาพที่ 4.2 (a)-(e) ในของผสมที่
มี PBAT เป็นวัฏภาคหลัก (matrix phase) มีการกระจายของขนาดอนุภาคยาง แสดงดังภาพที่ 4.3 
(a)-(e) เมื่อปริมาณยางเพ่ิมข้ึน จะพบว่าอนุภาคยางมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีลักษณะยืด (ภาพที่ 4.2-4.3 
(b)-(e)) นอกจากนี้สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR blend ที่อัตราส่วน 35/65 และ 30/70 จะเกิดการ
กลับวัฏภาคโดย NR จะเป็นวัฏภาคหลัก และ PBAT จะเป็นวัฏภาคกระจาย ดังภาพที่ 4.2 (f)-(g) 
นอกจากนั้นยังสังเกตได้อีกว่า เมื่อปริมาณ PBAT ในพอลิเมอร์ผสมลดลง PBAT จะมีการกระจายอยู่
ในวัฎภาค NR มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของแรงเฉือนเมื่อเพ่ิมปริมาณยาง โดยสัณฐาน
วิทยาของ PBAT/NR ที่อัตราส่วน 35/65 และ 30/70 มีลักษณะเป็น sea-island อย่างสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 4.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสม 

(a)-(g) 60, (a')-(g') 80 และ (a'')-(g'') 100 rpm ก าลังขยาย 1000 เท่า 
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ภาพที่ 4.3 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค NR 
บนวัฎภาค PBAT ในสัดส่วนการผสม (a) 60/40, 
(b) 55/45, (c) 50/50, (d) 45/55 แ ล ะ  (e) 
40/60 PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 60 rpm 
 

ความเร็วรอบ 80-100 rpm : พิจารณา PBAT/NR ที่ปริมาณยาง 40 % ในภาพที่ 4.2 (a') 
แสดงลักษณะของวัฏภาคยางที่รวมตัวกัน ซึ่งในระหว่างการผสม NR จะสามารถถูกเฉือนจนท าให้เกิด
การขาดสั้นลงของโมเลกุล โดยงานวิจัยของ C. Nakason และคณะ (2013) [26] ได้อธิบายไว้ว่า
ความเร็วรอบในการผสมสูงจะท าให้เกิด mechanical chain scission ส่งผลให้ยางมีความหนืดลดลง 
ดังนั้นขณะผสมยางจึงเกิดการรวมตัวกัน ซึ่งส าหรับอนุภาคยางบางส่วนที่ไม่รวมตัวกันนั้ น จะเห็น
ลักษณะเป็นอนุภาคกลมที่มีขนาดเล็กลงกว่า PBAT/NR ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm โดยการ
กระจายตัวของขนาดอนุภาคยาง แสดงด้วยภาพที่ 4.4-4.5 จะปรากฏแต่อนุภาคกลมขนาดเล็ก โดย



  62 

สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่ผสม 80-100 rpm จะมีลักษณะเป็นวัฏภาคต่อเนื่องร่วมกัน (co-
continuous) 

  

  

 

 
ภาพที่ 4.4 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค NR 
บนวัฎภาค PBAT ในสัดส่วนการผสม (a) 60/40, 
(b) 55/45, (c) 50/50, (d) 45/55 แ ล ะ  (e) 
40/60 PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 80 rpm 
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ภาพที่ 4.5 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค NR 
บนวัฎภาค PBAT ในสัดส่วนการผสม (a) 60/40, 
(b) 55/45, (c) 50/50, (d) 45/55 และ (e) 
40/60 PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 100 rpm 
 

เมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้นเป็น 45% วัฏภาคยางจะมีการรวมตัวกันมากขึ้น และมีลักษณะเป็น 
เป็นวัฏภาคต่อเนื่องร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากการที่ยางมีน้ าหนักโมเลกุลลดลงจากการใช้ความเร็วรอบ
สูงขึ้น และจะเห็นว่ายางสามารถรวมตัวกันได้มากขึ้นเมื่อความเร็วรอบเพ่ิมจาก 80 เป็น 100 rpm 
โดยที่ปริมาณยาง 50% ทั้งกรณีความเร็วรอบ 80 และ 100 rpm ยางจะเริ่มกลับมาเป็นวัฏภาค
ต่อเนื่องมากขึ้น และมี PBAT ยืดอยู่ภายในวัฏภาคยาง โดยมียางเป็นส่วนที่แสดงเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง
ร่วมกัน เมื่อมีปริมาณยางในพอลิเมอร์ผสม 55 % แสดงดังภาพที่ 4.2 (d') จะเห็นว่า ยางเป็นวัฏภาค
ต่อเนื่องมากขึ้น โดยมี PBAT เป็นวัฏภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ในวัฎภาคยาง อีกทั้ง PBAT มีลักษณะ
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เป็นวัฏภาคที่ไม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมเป็น 100 rpm PBAT จะมี
ลักษณะของวัฏภาคเป็นแบบ sea-island  

ลักษณะของวัฏภาคยางจะเกิดการกลับเป็นวัฏภาคแบบต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์เมื่อปริมาณยาง
อยู่ที่ 60 % เป็นต้นไป ทั้งในกรณีความเร็วรอบที่ 80 และ 100 rpm แต่ PBAT จะเป็นวัฏภาคที่เล็ก
กว่าเมื่อใช้ความเร็วรอบในการผสมที่ 100 rpm โดยการไหลแบบยืดของยางเพ่ิมมากขึ้นในความเร็ว
รอบสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการที่โมเลกุลของยาง ได้รับแรงเฉือนที่สูงขึ้นขณะท าการผสมสามารถเกิด
การขาดสั้นลงของโมเลกุลยางได้ ดังเช่นงานวิจัยของ C. Nakason และคณะ (2013) [26] 

4.1.1.2 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR blend 

ในการศึกษาสมบัติการดึงยืด (tensile properties) ของ PBAT และ PBAT/NR blend นั้น 
ท าการศึกษาด้วยเครื่อง Universal testing machine (UTM) ตามมาตรฐาน ASTM D412 โดยใช้
อัตราการดึงยืด 500 ม.ม./นาที ผลการทดสอบที่ได้แสดงเป็น Stress-strain curve ดังภาพที่ 4.6 
(a)-(d) 

Stress-strain curve ของ neat PBAT ซึ่งเป็น PBAT ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
เช่นเดียวกับ PBAT/NR blend โดย stress-strain curve ของ neat PBAT ปรากฏ yield point ซึ่ง
แสดงถึงความเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความ ductile ของพอลิเมอร์ชนิดนี้ กล่าวคือสามารถเกิด 
plastic deformation โดยขณะเกิด plastic deformation นี้จะเกิดลักษณะขุ่นขาวขึ้นในชิ้นงาน 
อย่างไรก็ตามหลังการเกิด yielding และ whitening แล้ว ชิ้นทดสอบมีขนาดลดลงในบริเวณที่ได้รับ
แรง แต่ไม่เกิดคอคอดก่อนเกิดการแตกหัก โดยลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของ stress-strain 
curve คือ การเกิด strain hardening ในตัวอย่างของ PBAT ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดเรียงตัว
ของโมเลกุลของ PBAT ขณะดึงยืด เนื่องจาก PBAT มีความเป็นผลึกอยู่ประมาณ 11-14 % ดังนั้น 
PBAT จึงมีสมบัติความต้านทานแรงดึงที่สูงกว่ายางธรรมชาติ นอกจากนั้น  PBAT จะมีสถานะที่เป็น
ยาง ณ. อุณหภูมิการทดสอบ (25ºC) โดยอุณหภูมิ Tg ของ PBAT อยู่ที่ -30ºC และมีปริมาณผลึก
ค่อนข้างต่ าดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น PBAT จึงมีความยืดหยุ่นสูง [25] 

พิจารณา stress-strain curve ของ PBAT/NR blend ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm ใน
ภาพที่ 4.6 (b) จะไม่พบการเกิด yield ที่ชัดเจนบนกราฟ หากแต่ปรากฏจุดเปลี่ยนของการเกิด 
elastic deformation ไปเป็น plastic deformation แทนจุด yield และมีการเกิดรอยขุ่นขาวบน
ชิ้นตัวอย่างทดสอบเช่นกัน หากพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ในภาพที่ 4.2 (a) จะ
เห็นว่าระนาบการเลื่อนผ่านกันของสายโซ่โมเลกุลของ PBAT ซึ่งท าให้การเกิด yield ถูกขัดขวางด้วย
อนุภาคยาง ที่กระจายอยู่ใน PBAT แต่เนื่องจากปริมาณของ PBAT ยังคงสูง (มากกว่า 50 %) 
ปรากฏการณ์การเกิด strain hardening จึงยังคงปรากฏขึ้น 
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เมื่อปริมาณยางเพ่ิมมากขึ้น การขัดขวางการเกิด yield ของ PBAT จึงมากขึ้นด้วย เนื่องจาก
ยางมีอนุภาคใหญ่ขึ้น การปรากฏของจุด yield บน stress-strain curve จึงไม่ชัดเจน และเมื่อเพ่ิม
ปริมาณยางลงใน PBAT จากปริมาณ 40% ไปเป็น 45-70 % นั้น PBAT/NR blend จะมีความ
ต้านทานแรงดึงลดลง เป็นผลมาจากการเติมยางซ่ึงเป็นวัฏภาคท่ีมีความต้านทานแรงดึงต่ าลงไป 

  

  
ภาพที่ 4.6 Stress-strain curve ของ (a) PBAT และ PBAT/NR blend อัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสม (b) 60 (c) 80 และ (d) 100 rpm 

หากพิจารณา strain at break ของ PBAT/NR จากปริมาณยาง 40-60 % จะพบว่า strain 
at break มีค่าลดลงตามปริมาณ PBAT โดยการลดลงของ strain at break นี้เป็นผลมาจากการ
ขัดขวางการยืดตัวของ PBAT ที่อยู่ในพอลิเมอร์ผสม โดยพิจารณาภาพ SEM ที่แสดงสัณฐานวิทยา
ของ PBAT/NR ที่สัดส่วนผสมดังกล่าว จะเห็นว่า PBAT เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง และเมื่อมียางเพ่ิมขึ้น 
การยืดตัวของ PBAT จะถูกขัดขวาง ท าให้ plastic deformation ของ PBAT เกิดขึ้นไม่ได้ โดย
งานวิจัยของ Chin-San Wu (2012) [27] อธิบายไว้ว่า ระบบผสมพอลิเมอร์ที่มีความไม่เข้ากัน จะท า
ให้ความสามารถในการยืดตัวของ PBAT ถูกขัดขวาง และมีสมบัติเชิงกลต่ าลง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ปริมาณยาง เพ่ิมขึ้นเป็น 65 และ 70 % ยางจะเป็นวัฏภาคต่อเนื่องซึ่งควบคุมการเกิดการยืดตัว จึง
พบ stress-strain curve ทีม่ี strain at break เพ่ิมข้ึน 
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การผสมที่ความเร็วรอบเพ่ิมขึ้น 80-100 rpm นั้น stress-strain curve ของ PBAT/NR 
แสดงดังภาพที่ 4.6 (c)-(d) พบว่าเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสม stress-strain curve ทีป่รากฏขึ้น
มีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จุดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจาก elastic deformation ไปเป็น plastic 
deformation มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ 4.6 (b) ซึ่งเป็นผลมาจากสายโซ่ของยาง NR เกิด
การสลายตัวขณะท าการผสมเมื่อความเร็วรอบในการผสมเพ่ิมขึ้น ดังเช่นงานวิจัยของ C. Nakason 
และคณะ (2013) [26] ส่งผลให้ความทนทานต่อการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสมลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
การเกิด strain hardening ยังคงปรากฏในกรณีที่มีปริมาณ PBAT ไม่ต่ ากว่า 50 % หากวัฏภาคของ 
PBAT มีลักษณะเป็นวัฏภาคยืดกระจายอยู่ในยางกล่าวคือ วัฏภาค PBAT อยู่แยกกันมากขึ้นนั่นเอง 
เช่นในภาพที่ 4.2 (c'') การเกิด strain hardening ของตัวอย่างทดสอบภายใต้แรงดึงจะลดลง ดังที่
พบใน PBAT/NR 50/50 ดังภาพที่ 4.6 (d) เมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้นจนยางเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง การยืด
ตัวของ PBAT/NR จะเพ่ิมข้ึนอีกครั้งเนื่องจากอิทธิพลของยางนั่นเอง 

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จาก  stress-strain curve ได้แก่ Young’s modulus, tensile 
strength และ elongation at break ของ PBAT/NR โดยสามารถสรุปและแสดงเป็นกราฟแท่ง ดัง
ภาพที่ 4.7-4.9 

 
ภาพที่ 4.7 Young’s modulus ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสม 60, 80 และ 100 rpm 

Young’s modulus : ค่า Young’s modulus ของ PBAT, NR และ PBAT/NR แสดงดัง
ภาพที่ 4.7 ซึ่งค่ามอดูลัสนี้ เป็นค่าที่แสดงถึงความแกร่ง (stiffness) ของวัสดุ จากภาพที่ 4.7 PBAT มี
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ค่า Young’s modulus ประมาณ 43.27 MPa.แต่ NR มีค่า Young’s modulus ต่ า ประมาณ 0.10 
MPa ซึ่งการผสมพอลิเมอร์ที่มี modulus ต่ าลงไปในพอลิเมอร์ที่มี modulus สูงจะเป็นผลท าให้ 
modulus ของพอลิเมอร์ผสมมีค่าต่ าลง ดังเช่นงานวิจัยของ S. Poompradub (2011) [28] ได้
อธิบายไว้ว่า สัดส่วนของ NR คือส่วนที่เป็น solf segment ของพอลิเมอร์ผสม ดังนั้นเมื่อปริมาณ NR 
สูงขึ้น ส่งผลให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมต่ าลง 

นอกจากนี้การใช้ความเร็วรอบในการผสมที่สูงขึ้น จะท าให้ค่า Young’s modulus ของพอลิ
เมอร์ผสมลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดการสลายตัวของ PBAT และยาง ดังที่ได้กล่าวไว้ใน
งานวิจัยของ C. Nakason และคณะ (2013) [26] 

 
ภาพที่ 4.8 Tensile strength ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสม 60, 80 และ 100 rpm 

Tensile strength : ความต้านทานต่อแรงดึงของ PBAT, NR และ PBAT/NR แสดงดังภาพ
ที่ 4.8 พบว่า PBAT มีค่า tensile strength ประมาณ 18.59 MPa ซึ่งสูงกว่า NR ที่มีค่า tensile 
strength ประมาณ 0.045 MPa ซึ่งตามกฎการผสมแล้ว การผสมพอลิเมอร์ที่มีค่า tensile strength 
ต่ ากว่า PBAT จะท าให้ tensile strength ของ PBAT/NR blend มีค่าต่ าลง เช่นที่กล่าวไว้ในงานวิจัย
ของ S. Poompradub (2011) [28] ไว้ข้างต้น เมื่อปริมาณ NR ที่ผสมเพ่ิมขึ้น tensile strength จะ
ลดลงไปอีก เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบการผสม ความสามารถในการต้านแรงกระท าจะลดลง เนื่องจากการ
เกิดการสลายตัวของ PBAT และ NR 
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ภาพที่ 4.9 Elongation at break ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่

ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 100 rpm 

Elongation at break : ความสามารถในการดึงยืดก่อนเกิดการแตกหักของ PBAT, NR 
และ PBAT/NR blend แสดงดังภาพที่ 4.9 พบว่า ค่า elongation at break ของพอลิเมอร์ผสม
ลดลงเมื่อลดปริมาณ PBAT ซึ่งหากกลับไปพิจารณาภาพ SEM ในตอนที่ 4.1.1.1 จะเห็นว่า เมื่อ
ปริมาณ PBAT ลดลง หรือ NR เพ่ิมขึ้นนั้นวัฏภาคของยางมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะไปขัดขวางการยืดตัว
และการเกิด plastic deformation ของ PBAT ดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งการที่ความเร็วรอบเพ่ิมขึ้นท า
ให้วัฏภาคของยางและ PBAT ยืดและแยกออกจากกันมากขึ้น การเกิด plastic deformation และ
การ slip ผ่านกันของโมเลกุลของ PBAT ถูกขัดขวาง ความสามารถในการยืดตัวของ PBAT จึงลดลง 
ดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อยางกลับมาเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง จึงท าให้ PBAT/NR ที่มี
ปริมาณยาง 65-70 % มี elongation at break กลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง 

4.1.1.3 ความสามารถในการคืนรูปหลังการดึงยืดของ PBAT/NR blend 
ในการศึกษาเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์นั้น สมบัติประการหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งแสดงถึงความ

เป็นอิลาสโตเมอร์ คือ ค่า tension set ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคืนรูปหลังการดึงยืด หรือ 
elastic recovery ซึ่งพลาสติกหรือเทอร์โมพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ductile plastic จะมีค่า 
tension set สูง เนื่องจากพลาสติกเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (plastic deformation) ซึ่งจะไม่
สามารถเกิดการคืนรูปกลับหลังการดึงยืดได้ แตกต่างจากวัสดุประเภทอิลาสโตเมอร์ หรือยางที่มี
น้ าหนักโมเลกุลสูงซึ่งจะมีค่า tension set ต่ า กล่าวคือสายโซ่ยาง สามารถคืนตัวกลับได้เมื่อปลดแรง
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กระท า เนื่องจากในสภาวะปกติสายโซ่โมเลกุลของยางมีการเกี่ยวพันกันทางกายภาพ (physical 
entanglement) ท าให้สายโซ่โมเลกุลเกิดการคืนตัวกลับได้ เมื่อปลดแรงกระท า 

ดังนั้นการทดสอบ tension set จึงเป็นการทดสอบที่ส าคัญที่จะสามารถแสดงถึงสมบัติความ
เป็นอิลาสโตเมอร์ของพอลิเมอร์ผสมได้ โดยการทดสอบ tension set จะทดสอบที่ระยะ การดึงยืด 
200% strain ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย load cell ขนาด 5 kN โดยใช้อัตราการดึง 500 
mm/min โดยในการทดสอบนี้ชิ้นงานจะถูกดึงยืดค้างไว้ที่ระยะ 200% strain เป็นเวลา 10 นาที 
แล้วปลดชิ้นงานออก จากนั้นรอให้ชิ้นงานคืนรูปเป็นเวลา 10 นาที แล้ววัดระยะความยาวชิ้นทดสอบ
หลังเกิดการคืนตัว ค านวณ %tension set ตามสมการ (3.1) ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.10 

 
ภาพที่ 4.10 Tension set ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบ

การผสม 60, 80 และ 100 rpm 

ความเร็วรอบ 60 rpm : จากผลการทดสอบ tension set ที่แสดงดังภาพที่ 4.10 พบว่า 
PBAT ซึ่งแสดงค่า tension set 90.46 % แสดงให้เห็นว่า PBAT ไม่สามารถคืนตัวกลับ หลังจากถูก
ดึ งยื ด ไปแล้ ว  200 % ค่ า tension set ดั งกล่ าวนี้ แสดงให้ เห็ นว่ า PBAT มี การเกิด  plastic 
deformation หรือเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร ส าหรับ NR มีค่า tension set เท่ากับ 34.64% ซึ่ง
หมายถึง ยางเสียรูปไปเพียง 34.64 % หรือยางเกิดการคืนตัวกลับได้มากเนื่องจากโมเลกุลของยางมี
การเกี่ยวพันกันทางกายภาพระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง ในกรณี  tension set ของ PBAT/NR มี
แนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ NR เพ่ิมข้ึนเนื่องจากความเป็น elastic ของวัฏภาค NR นั่นเอง  
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ความเร็วรอบ 80-100 rpm : พิจารณาอิทธิพลของความเร็วรอบการผสมที่มีต่อค่า 
tension set ของ PBAT/NR พบว่าค่า tension set มีค่าคงที่อยู่ในช่วง 57-59 % ซึ่งหากพิจารณา
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ในภาพที่ 4.2 แล้วจะพบว่าวัฏภาคยางเป็นวัฏภาค
ต่อเนื่องในทุกสัดส่วนของ PBAT/NR ที่ผสมกัน ดังนั้น tension set ของพอลิเมอร์ผสมจึงถูกควบคุม
ด้วยยาง อย่างไรก็ตาม ยางที่ถูกแรงเฉือนจะเกิดการสลายตัว [26] ท าให้มีความเป็นพลาสติกมากกว่า
ยางที่มีน้ าหนักโมเลกุลทีสู่งกว่า 
 4.1.1.4 สมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR blend 

สมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR blend สามารถศึกษาโดยใช้ เทคนิค Differential 
scanning calorimetry (DSC) ซึ่งท าการทดสอบที่ช่วงอุณหภูมิ -80 ถึง 200ºC ด้วยอัตราการให้
ความร้อน 10ºC/min ภายใต้สภาวะไนโตรเจน โดยสมบัติทางความร้อนของ PBAT/NR ที่ได้ DSC 
thermogram ได้แก่ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (glass transition temperature; Tg) 
ของ PBAT และ ของ NR, อุณหภูมิหลอมเหลว (melting temperature; Tm) ของ PBAT, อุณหภูมิ
การเกิดผลึก (crystallization temperature; Tc) และปริมาณผลึก (crystallinity; %Xc) ของ PBAT 
ต าม ล า ดั บ  เนื่ อ งจ าก  PBAT เป็ น โค พ อ ลิ เม อ ร์ ข อ ง  butylene adipate แ ล ะ  butylene 
terephthalate [29] มีลักษณะเป็น semi-crystalline โดยมีโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 3.2  

First heating scan : จากการทดสอบ DSC thermogram ของ PBAT และ PBAT/NR 
blend ที่สัดส่วนผสมต่างๆแสดงดังภาพที่ 4.1 และค่าสมบัติทางความร้อนที่ได้จากการให้ความร้อน
ครั้งที่ 1 แสดงดังตารางที่ 4.1-4.3 จากผลการทดลองพบว่า PBAT มีค่า Tg ประมาณ -31.03ºC และ
ปรากฏ Tm 2 ต าแหน่ง โดยในช่วงแรกปรากฏเป็น endothermic peak ที่กว้าง แสดงถึงอุณหภูมิ
การหลอมของสายโซ่ butylene adipate (BA unit) ซึ่งคือ Tm1 ของ PBAT โดย Paula G.S. และ
คณะ (2016) [29] อธิบายไว้ว่า ที่บริเวณของสายโซ่โมเลกุลดังกล่าว  เปรียบเสมือนเป็น soft 
segment ของ PBAT โดย Tm1 ของ PBAT นี้ปรากฏที่อุณหภูมิประมาณ 51.60 ºC และเมื่อมีการให้
ความร้อนกับ PBAT จนถึงประมาณ 120-123ºC จะปรากฏ endothermic peak ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
การหลอมของสายโซ่ PBAT ในส่วนที่เป็น butylene terephthalate (BT unit) โดย Paula G.S. 
และคณะได้ นิยามให้เป็น Tm2 ของ PBAT และได้อธิบายว่าโมเลกุลส่วนนี้มีลักษณะเป็น hard 
segment นอกจากนี้ ในกรณีของยางธรรมชาติ จะมีค่า Tg ประมาณ -61.72 ºC และไม่มี Tm 
เนื่องจากยางเป็น amorphous polymer 

ในการศึกษาค่าสมบัติทางความร้อนจาก DSC นี้ ผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
คือ Analysis of variance (ANOVA) มาช่วยในการพิจารณาผลการทดลองที่เกิดขึ้น โดยจากที่กล่าว
ไว้ข้างต้นว่า PBAT ปรากฏช่วง endothermic peak ที่กว้าง ท าให้อาจเกิดความแปรปรวนของค่าที่
ปรากฏ ซึ่งหลักการอย่างง่ายของ ANOVA เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของกลุ่ม
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ตัวอย่าง แล้วค านวณค่า probability value (p) ออกมา โดยถ้าค่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่หากค่า p มากกว่า 0.05 หมายถึงกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกอย่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญในเชิงสถิติ โดยจะท าการวิเคราะห์ในระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังที่อธิบายไว้ในงานวิจัยของ K. F. Weaver และคณะ (2017) [30] 

  

 

 
ภาพที่  4.11 DSC thermogram ในขั้นการให้
ความร้อนครั้งที่ 1 ของ PBAT, PBAT/NR blend 
ที่ความเร็วรอบ (a) 60, (b) 80 และ (c) 100 
rpm 

 

ผลของสัดส่วนการผสม : โดยพิจารณาความเร็วรอบในการผสมที่ 60 rpm พบว่า Tg ของ 
NR ซึ่งแสดงผลที่ได้ในตารางที่ 4.1 นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ส าหรับ Tg ของ PBAT 
นั้นมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อปริมาณยางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ PBAT เกิดการ
สลายตัวท าให้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคล้ายแก้วไปเป็นพฤติกรรมคล้ายยางที่อุณหภูมิต่ าลง 
นอกจากนี้ การที่ยางกับ PBAT มีความเข้ากันได้บางส่วน จึงเหนี่ยวน าท าให้ PBAT เคลื่อนไหวได้ง่าย
ขึ้น พิจารณาอุณหภูมิ Tm1 จะพบว่าอุณหภูมินี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณยาง หากพิจารณา
ส่วนของโมเลกุล PBAT ที่ยืดหยุ่นได้ อันเป็นส่วนที่ประกอบด้วย butylene adipate ซึ่งสามารถเข้า
กันได้กับยางมากกว่า ดังนั้นจากการที่ยางมีความจุความร้อนสูง [31] จึงมีผลท าให้ Tm1 สูงขึ้น ความ
เข้ากันได้นี้เอง ท าให้ยางเกิดการขัดขวางการเกิดผลึกของ PBAT ในส่วนนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการลดลง
ของปริมาณผลึกของ PBAT อย่างไรก็ตามกรณีผลึกที่เกิดจากส่วนของ butylene terephthalate 
นั้น จะเห็นว่า Tm2 ของผลึกในโมเลกุลของ PBAT ส่วนนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ลดลงจาก 
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123ºC ไปเป็น 117-120ºC ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่ยาง ท าให้เกิดผลึกที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ 
เช่นที่ Paula G.S. และคณะ (2016) [29] ได้เคยอธิบายไว้ในงานวิจัยเกี่ยวกับ PBAT composite ที่
เติม nanoparticle ลงไป ส่งผลให้ Tm2 มีการลดลงเช่นเดียวกัน 

ผลของความเร็วรอบการผสม: ผลการทดสอบที่ได้จาก การให้ความร้อนครั้งที่ 1 ของ 
PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 80-100 rpm แสดงค่าเปรียบเทียบในตารางที่ 4.1-4.3 ตามล าดับ 

พิจารณาค่า Tg ของยางเมื่อความเร็วรอบในการผสมเพ่ิมขึ้นเป็น 80 และ 100 rpm นั้น ค่า 
Tg ของยางจะลดอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่ส าหรับ PBAT แล้ว ในการใช้ความเร็วรอบท่ี 100 rpm ค่า Tg 
จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 2ºC โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปริมาณยาง 60 % ขึ้นไป ซึ่งหากกลับไปพิจารณภาพ 
SEM ที่แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR แล้วนั้น จะเห็นว่ายางมีวัฏภาคต่อเนื่องขณะที่ 
PBAT เป็นวัฏภาคกระจาย และจากการที่ยางมีค่า Cp สูง โดย Cp ของยางมีค่า 2.01 kJ/kg K [31] 
(กรณี PBT และ PBA ที่แสดงไว้ในงานวิจัยของ Jianye W. (2017) [32] ซึ่งเป็น repeating unit 
ของ PBAT มีค่า Cp เท่ากับ 1.61 และ 1.97 kJ/kg K ตามล าดับ) ส่งผลให้ต้องใช้ความร้อนสูงในการ
ท าให้ PBAT เกิดการขยับสายโซ่ให้เป็นสถานะคล้ายยาง 

ตารางที่ 4.1 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 - - - -31.95 -31.45 -30.76 

60/40 -62.72 -62.86 -63.50 -33.03 -31.22 -29.86 

55/45 -63.61 -62.91 -63.01 -32.51 -33.73 -31.97 

50/50 -63.21 -61.71 -62.32 -32.77 -31.26 -30.16 

45/55 -61.35 -63.28 -63.02 -30.61 -32.07 -30.95 

40/60 -63.10 -62.95 -63.09 -33.74 -31.24 -29.66 

35/65 -62.72 -62.90 -62.70 -31.09 -30.07 -29.53 

30/70 -63.26 -62.51 -62.93 -32.86 -32.39 -30.65 

0/100 -61.72 - - - - - 

พิจารณา Tm1 ของ PBAT ในส่วนของ BA unit ในโมเลกุลของ PBAT นั้น ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นการลดลงของ Tm1 ซึ่งเป็นผลมาจากการสลายตัวของ ester linkage ใน PBAT และ
ปริมาณผลึกที่ลดลง จึงท าให้ Tm1 ของ PBAT ลดลง อย่างไรก็ตาม Tm2 ในส่วนของ BT unit ใน
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โมเลกุล PBAT นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก neat PBAT ที่แสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการที่ PBAT นั้นมีลักษณะสัณฐานที่ยืดมากขึ้น การจัดเรียงตัวของ BT unit จึงมีความสมบูรณ์
มากขึ้น จึงท าให้การเกิดผลึกในส่วนนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าในกรณีที่ใช้ความเร็วรอบ 60 rpm 
แต่ปริมาณผลึกของ PBAT ลดลง เนื่องจาก PBAT เกิดการสลายตัวขณะผสมได้ [26] 

ตารางที่ 4.2 ค่า Tm1 และ Tm2  ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 54.77 47.30 48.48 123.22 122.76 122.14 

60/40 54.60 47.26 46.92 118.07 123.55 122.53 

55/45 54.20 47.60 46.25 117.39 121.42 121.37 

50/50 54.78 47.27 47.78 119.91 122.25 124.75 

45/55 56.12 47.26 47.41 121.89 122.40 125.20 

40/60 54.13 47.14 46.57 120.07 123.96 120.35 

35/65 56.26 48.13 47.57 119.39 121.79 121.19 

30/70 56.10 47.45 46.64 120.06 123.77 120.47 

0/100 - - - - - - 

ตารางที่ 4.3 ปริมาณผลึก (Xc) ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Xc (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 14.62 12.12 10.79 

60/40 14.50 11.40 10.64 

55/45 14.26 10.54 9.46 

50/50 13.96 10.23 9.35 

45/55 13.51 10.04 8.77 

40/60 12.81 9.80 8.44 

35/65 11.78 8.32 7.99 
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30/70 10.88 8.13 7.22 

0/100 - - - 

Cooling scan : จากการทดสอบ DSC thermogram จากการลดอุณหภูมิของ PBAT และ 
PBAT/NR blend ที่สัดส่วนผสมต่างๆแสดงดังภาพที่ 4.12 และค่าสมบัติทางความร้อนที่ได้จากการ
ท าให้เย็นตัว แสดงดังตารางที่ 4.4 พิจารณา PBAT และ PBAT/NR ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm 
DSC thermogram ของการท าให้ PBAT เย็นตัวจาก 200ºC ถึง -80ºC จะพบ exothermic peak 
ที่อุณหภูมิ 85.63ºC เมื่อสัดส่วนของ NR เพ่ิมมากขึ้น จะพบว่า มี PBAT มีการกระจายตัวในวัฏภาค
ของยางที่ต่อเนื่อง (พิจารณาภาพที่ 4.2) ท าให้อุณหภูมิ Tc ของ PBAT จะลดลงมา ที่ 77 ºC ซึ่งอาจ
เป็นผลท าให้การสั่นไหวของโมเลกุลยางที่อยู่เหนืออุณหภูมิ Tg นั้นรบกวนการตกผลึกของ PBAT ท า
ให้ต้องลดอุณหภูมิลงมาอีก PBAT จึงจะสามารถเกิดเป็นผลึกได้ 

  

 

 

ภาพที่  4.12 DSC thermogram ในขั้นการลด
อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง  PBAT, PBAT/NR blend ที่
ความเร็วรอบ (a) 60, (b) 80 และ (c) 100 rpm 

 

เมื่อเพิ่มความเร็วรอบในการผสม โดยพิจารณาผลการทดลองในตารางที่ 4.12 พบว่า Tc ของ 
PBAT ลดลงจากกรณีการใช้ความเร็วรอบ 60 rpm ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า PBAT เกิดการสลายตัวทาง
ความร้อนจากการที่ใช้ความเร็วรอบสูงขึ้น เมื่อโมเลกุลของ PBAT สั้นลง การสั่นไหวของโมเลกุล 
PBAT จะสูงขึ้น ดังนั้นการที่จะท าให้ PBAT ก่อตัวเป็นผลึกได้นั้นต้องท าให้โมเลกุลหยุดเคลื่อนไหวซึ่ง



  75 

สามารถท าได้โดยการลดอุณหภูมิลงต่ าไปอีก PBAT จึงจะสามารถก่อตัวเป็นผลึก ดังนั้น Tc ของ 
PBAT จึงลดลงจากท่ีใช้ความเร็วรอบ 60 rpm 

ตารางที่ 4.4 ค่า Tc ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm ในขั้น
การลดอุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 85.63 83.30 73.06 

60/40 82.27 73.95 74.97 

55/45 82.78 72.76 71.95 

50/50 80.26 72.75 72.75 

45/55 80.77 71.60 72.28 

40/60 77.09 74.73 70.11 

35/65 77.93 70.72 72.27 

30/70 79.09 72.40 74.39 

0/100 - - - 

Second heating scan : การให้ความร้อนครั้งที่ 2 กับ PBAT และ PBAT/NR blend ที่
ผสมด้วยความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm ใน DSC thermogram ที่ได้แสดงดังภาพที่ 4.13 และ
สมบัติทางความร้อน ได้แก่ Tg, Tm ของ NR, PBAT และ PBAT ใน PBAT/NR blend แสดงดังตาราง
ที่ 4.5-4.7 

ผลของสัดส่วนการผสม : พิจารณาความเร็วรอบที่ 60 rpm ลักษณะ DSC thermogram 
ของ NR และ PBAT นั้นจะปรากฏการเปลี่ยนสถานะจากพฤติกรรมคล้ายแก้ว เป็นพฤติกรรมคล้าย
ยางที่พบ relaxation ของยางเช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที ่4.13 โดยค่า Tg ของยางไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการให้ความร้อนครั้งท่ี 1 

ส าหรับ Tg ของ PBAT ที่ 60 rpm นั้นในการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า Tg ของ PBAT ที่เพ่ิมขึ้น
นั้น ค่า p มีค่าต่ ากว่า 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tg ของ PBAT นั้นเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งได้กล่าว
ไว้ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ว่ายางมีค่า Cp สูง ความร้อนที่ป้อนเข้าไปขณะทดสอบ DSC นั้นส่วน
หนึ่งถูกกักเก็บไว้ในวัฏภาคยาง ความร้อนที่จะท าให้ PBAT ในส่วน amorphous เกิดการสั่นไหวได้จึง
ต้องมากขึ้น อุณหภูมิ Tg จึงสูงขึ้น เหตุผลประการที่สอง คือการที่ BT unit มีผลึกที่มีโครงสร้างที่
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สมบูรณ์มากขึ้นนั้น จะท าให้ PBAT มีความสามารถในการทนความร้อนเพ่ิมขึ้น Tg ของ PBAT จึง
เพ่ิมข้ึน 

พิจารณาการหลอมของ PBAT ในส่วนของ BA unit พบว่า Tm1 นั้นไม่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน แสดงถึงการเกิดผลึกของ PBAT ใน BA unit นี้เกิดได้ยาก เนื่องจากการเกิดการสลายตัว
ที่บริเวณ BA unit [25] ส าหรับการหลอมของ BT unit ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 พบว่า Tm2 
ปรากฏที่อุณหภูมิสูงขึ้น โดยของอุณหภูมิ Tm2 นี้เพ่ิมขึ้นในทุกสัดส่วนของ PBAT/NR โดยมีค่าการ
เพ่ิมข้ึนในช่วง 3-5 ºC ซ่ึงจากการที่ BT unit มีส่วนของ terephthalate ซึ่งมี benzene ring การก่อ
ตัวเป็นผลึกจะเกิดได้ช้า ในการขึ้นรูปตัวอย่างโดยการอัดด้วยความร้อนและแรงดัน การท าให้แผ่น
ตัวอย่างเย็นลงมีอัตราการท าให้เย็นตัวอยู่ที่ประมาณ -28ºC/min แต่อัตราการเย็นตัวในเครื่อง DSC 
นั้นอยู่ที่ -10ºC/min PBAT ในส่วนของ BT unit จึงมีเวลาเพียงพอที่จะเกิดการจัดเรียงตัวเป็นผลึกได้
ดีขึ้น โครงสร้างของผลึกจึงมีความสมบูรณ์มากขึ้น Tm2 จึงเพิ่มสูงขึ้น  

ส าหรับปริมาณผลึกของ PBAT ที่แสดงในตารางที่ 4.6 ปริมาณผลึกลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณยาง 
เช่นเดียวกันกับที่พบในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบปริมาณผลึกของ 
PBAT และ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่ 2 แล้วพบว่ามีค่าลดลงจาก
การให้ความร้อนครั้งที่ 1 ประมาณ 3% จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า PBAT สามารถเกิดการสลายตัวทาง
ความร้อน และการเกิดผลึกของ PBAT ใน BA unit นั้นเกิดได้ยาก เนื่องจากการรบกวนจากปลาย
สายโซ่โมเลกุลที่ขาด และปลายสายโซ่โมเลกุลของยาง จึงท าให้ปริมาณผลึกของ PBAT ลดลง 

ผลของความเร็วรอบการผสม : เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมค่า Tg ของ NR ในพอลิ
เมอร์ผสมที่ 60, 80 และ 100 rpm นั้น ค่า Tg มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p=0.593) แต่
อย่างไรก็ตามค่า Tg ของยางลดลงเล็กน้อยจากการใช้ความเร็วรอบ 60 rpm เนื่องจากยางอาจเกิด
การสลายตัวมากขึ้น (ค่า Td ของยางมีค่าลดลง ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อเสถียรภาพทางความร้อนของ 
PBAT/NR blend ต่อไป) ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ประกอบกับการที่ PBAT ในส่วนของ BA เกิด
การสลายตัวจากการได้รับความร้อน จึงท าให้โมเลกุลของยางสั่นไหวได้ง่ายขึ้น 

ส าหรับ Tg ของ PBAT เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสม และในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติพบว่า อุณหภูมิ Tg ของ PBAT ที่ใช้ความเร็วรอบในการผสมต่างกัน
นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า Tg ของ PBAT ได้รับผลกระทบจาก
ความเร็วรอบในการผสม มากกว่าปริมาณการผสมกับ NR เช่นเดียวกับที่พบในการให้ความร้อนครั้งที่ 
1 โดยที่ค่า Tg ของ PBAT เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมความเร็วรอบ ท าให้ PBAT มีการกระจาย
ตัวเข้าไปในเนื้อยางเพ่ิมมากขึ้น การท าหน้าที่ heat shield ของ PBAT เนื่องจากค่า Cp ของยางสูง 
จึงท าให้ Tg ของ PBAT เพ่ิมสูงขึ้น แม้ PBAT จะเกิดการสลายตัวไปบ้างแล้วก็ตาม 
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ภาพที่  4.13 DSC thermogram ในขั้นการให้
ความร้อนครั้งที่ 2 ของ PBAT, PBAT/NR blend 
ที่ความเร็วรอบ (a) 60, (b) 80 และ (c) 100 
rpm 

 

 

ตารางที่ 4.5 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 - - - -29.96 -29.28 -29.24 

60/40 -61.70 -62.90 -63.21 -31.70 -29.25 -29.60 

55/45 -63.87 -61.84 -62.30 -32.02 -29.82 -29.20 

50/50 -61.50 -61.42 -62.31 -29.99 -29.79 -29.96 

45/55 -61.93 -62.03 -61.83 -30.06 -29.58 -29.45 

40/60 -61.74 -62.66 -61.96 -29.83 -29.28 -29.12 

35/65 -61.94 -61.99 -61.95 -29.93 -29.30 -29.39 

30/70 -61.92 -62.38 -62.74 -30.41 -29.10 -29.06 

0/100 -61.37 - - - - - 
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ตารางที่ 4.6 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tm2 (ºC) Xc (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 124.22 122.54 122.00 11.41 10.32 9.81 

60/40 122.18 122.72 122.84 11.26 10.28 9.69 

55/45 123.71 122.09 121.87 11.20 9.92 9.41 

50/50 124.41 121.76 122.25 11.00 9.33 8.40 

45/55 124.05 122.73 122.20 10.78 9.20 8.13 

40/60 122.74 122.46 122.69 9.96 8.38 7.87 

35/65 124.39 122.15 124.53 9.67 8.15 7.07 

30/70 123.06 122.93 123.47 8.95 7.69 6.90 

0/100 - - - - - - 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

หากพิจารณา DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 พบว่า ไม่สามารถสังเกตพีค 
Tm1 ซึ่งเป็นการหลอมของ BA unit ใน PBAT ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ NR รบกวนการเกิดผลึก
ของ PBAT ในส่วนนี้ ดังนั้นผลึกในส่วน BA unit นี้จึงไม่เกิดหรือเกิดนอ้ยมากนั่นเอง 

พิจารณา Tm2 ของ PBAT จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิ Tm2 ของ PBAT จาก
การให้ความร้อนใน DSC ครั้งที่ 2 เทียบกับครั้งที่ 1 ในการผสมที่ความเร็วรอบ 60 , 80 และ 100 
rpm ในเชิงสถิติพบว่าได้ค่า p = 0.042, 0.844 และ 0.780 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า Tm2 ของ 
PBAT ที่ผสมกับ NR ที่ความเร็วรอบ 60 rpm การเกิดผลึกของ PBAT นั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราการ 
cooling แต่เมื่อมีการเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมท าให้ PBAT และ NR สลายตัวระหว่างการผสม 
ด้วยแรงเฉือนและความร้อนแล้ว [26] ส่งผลต่อปริมาณผลึกของ PBAT ใน PBAT/NR blend มีค่า
น้อยลง เนื่องจากการรบกวนการเกิดผลึกของ PBAT โดยปลายสายโซ่ของโมเลกุลที่ขาดสั้นลง 

4.1.1.5 การศึกษา XRD pattern ของ PBAT และ PBAT/NR blend  

การศึกษา PBAT และ PBAT/NR blend นั้นสามารถใช้เทคนิค X-ray Diffractometry 
(XRD) ในการศึกษาสัณฐานวิทยาในส่วนของผลึกใน PBAT และ PBAT/NR ในสถานะที่เป็นของแข็ง 
ผลการทดสอบ แสดง XRD patterm ของ PBAT และ PBAT/NR ดังภาพที่ 4.14 จากผลการทดลอง
พบพีคของระนาบผลึกที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ต าแหน่ง ได้แก่ 15.97º, 17.26º, 20.16º, 23.05º 
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และ 24.74º โดยพีคท่ีเกิดขึ้นนี้แสดงถึงลักษณะของระนาบผลึกที่แตกต่างกัน 5 รูปแบบ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ A. Rasyida และคณะ (2017) [33] จากข้อมูลที่พบนี้  สามารถสนับสนุน DSC 
thermogram ของ PBAT ที่พบว่ามีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวที่กว้างได้ เมื่อพิจารณา PBAT/NR 
blend ดังภาพที่ 4.14 พบว่า พีคที่เกิดขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับ PBAT เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ผลึกของ PBAT ในพอลิเมอร์ผสมมีลักษณะใกล้เคียงกับ PBAT เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระนาบของผลึก
ของ PBAT มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากการที่มียางผสมอยู่ 

 
ภาพที่ 4.14 XRD pattern ของ PBAT และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการ

ผสม 60 rpm 

ผลของสัดส่วนการผสม : หากพิจารณาต าแหน่งของพีคที่ปรากฏที่มุม 2 กับสัดส่วนการ
ผสม PBAT/NR จะพบว่า เมื่อ PBAT ลดลงจาก 60 ไปเป็น 45% ค่ามุม 2 จะลดลงเล็กน้อยซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าโครงสร้างของผลึก PBAT มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ PBAT มี NR เข้าไป
กระจายตัวและรบกวนการก่อตัวเป็นผลึก และเมื่อเพ่ิมปริมาณยางเป็น 60-70% จากลักษณะสัณฐาน
วิทยาที่ NR เป็นวัฏภาคต่อเนื่องโดยมี PBAT กระจายอยู่ในยางลักษณะเป็นอนุภาคเล็กๆ การเกิดผลึก
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ของ PBAT จะถูกรบกวนมากข้ึนจนไม่สามารถก าหนดค่า 2 ที่ถูกต้องแม่นย าได้ ซึ่งตรงกับผลปริมาณ
ผลึกของ PBAT ที่พบในการทดสอบ DSC 

ผลของความเร็วรอบการผสม : เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสม PBAT/NR blend เป็น 
80 และ 100 rpm พบว่าไม่สามารถก าหนดค่า 2 ที่ถูกต้องแม่นย าได้ เนื่องจากการเกิดผลึกของ 
PBAT ถูกรบกวนด้วยสายโซ่ที่เกิดการสลายตัวและสั้นลงเนื่องจากแรงเฉือนในระบบผสมที่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณผลึกของ PBAT ที่ลดลงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 
ภาพที่ 4.15 XRD pattern ของ PBAT และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการ

ผสม 80 rpm 
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ภาพที่ 4.16 XRD pattern ของ PBAT และ PBAT/NR blend ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการ

ผสม 100 rpm 

4.1.1.6 เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR blend 

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อ PBAT ได้รับความร้อนและแรงเฉือนขณะผสมสามารถเกิดการ
สลายตัว ดังงานวิจัยของ C. Nakason และคณะ (2013) [26] นอกจากความชื้นและความร้อน 
สามารถท าให้ PBAT เกิดการแตกออกของพันธะเอสเตอร์ โดยปกติแล้วยางธรรมชาติจะมีส่วนผสม
ของโปรตีน กรดไขมัน และอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ ดังที่อธิบายไว้ในงานวิจัยของ L. Vaysse และคณะ 
(2009) [34] ซึ่ งจะมีผลต่อการเกิด  degradation ของ polyester อีกด้วย  ผู้ วิจั ยจึ งได้ศึกษา
เส ถี ย ร ภ า พ ท า ง ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง  PBAT, NR แ ล ะ  PBAT/NR blend โ ด ย ใ ช้ เท ค นิ ค 
Thermogravimetric analysis (TGA) ซึ่งจะท าการทดสอบในช่วงอุณหภูมิ 30-800ºC ด้วยอัตราการ
ให้ความร้อน 10ºC/min ภายใต้สภาวะไนโตรเจน โดยสมบัติทางความร้อนที่ได้จากการศึกษานี้ คือ 
อุณหภูมิเริ่มสลายตัว (Onset degradation temperature; Tonset) และอุณหภูมิการสลายตัวเร็ว
ที่สุด (Degradation temperature; Td) ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend โดยผลการทดสอบ
ที่ได้เป็น DTG thermogram แสดงดังรูปที่ 4.17 โดย ค่า Tonset และ Td แสดงในตารางที่ 4.7-4.8 
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ภ าพ ที่  4.17 DTG thermogram ของ PBAT, 
NR, และ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่
ความเร็วรอบการผสม 60 rpm 

 

ผลของสัดส่วนการผสม : พิจารณา PBAT/NR ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm จะเห็นว่า 

PBAT มีอุณหภูมิการเริ่มสลายตัวจากการได้รับความร้อนสูง ขณะที่ยางมีอุณหภูมิการเริ่มการสลายตัว

ต่ า เนื่องจากมีสารโมเลกุลเล็กๆผสมอยู่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น [34] โดยพบว่า NR มีอุณหภูมิ Tonset ที่ 

356.24ºC ขณะที่ PBAT มีอุณหภูมิ Tonset ประมาณ 384.06ºC เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการสลายตัว

เร็วที่สุด คือ Td ของ NR และ PBAT จะปรากฏที่ 380.42 และ 406.33ºC ตามล าดับ  

เมื่อผสมยางลงไปใน PBAT 40-70 % จะพบว่า Tonset ของ PBAT/NR ปรากฏที่อุณหภูมิสูง

กว่า Tonset ของยาง และต่ ากว่า Tonset ของ PBAT โดยอาจกล่าวได้ว่าการมียาง ท าให้ PBAT เกิดการ

สลายตัวได้เร็วขึ้นเนื่องจากสารโมเลกุลเล็กๆของยางเหนี่ยวน าให้ PBAT เกิดการเริ่มสลายตัวได้เร็วขึ้น 

หากกลับไปพิจารณาจากลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่มียาง 40-50 % นั้นวัฏภาคยางจะ

กระจายตัวอยู่ใน PBAT และการที่ความจุความร้อนของยางมีค่าสูง [31, 32] อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า

ให้ การสลายตัวของ PBAT เกิดได้ช้าลง 
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ตารางที่ 4.7 ค่า Tonset ของ PBAT, NR, และ PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 
และ 100 rpm 

PBAT/NR  
Tonset (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 384.06 383.28 383.32 

60/40 368.91 366.58 366.98 

55/45 366.54 364.07 364.77 

50/50 365.25 362.52 362.06 

45/55 361.04 359.80 360.47 

40/60 359.78 358.70 359.25 

35/65 359.20 357.96 358.55 

30/70 358.32 357.79 357.64 

0/100 356.24 355.13 354.77 

ตารางที่ 4.8 ค่า Td ของ PBAT, NR, และ PBAT/NR blend ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 
100 rpm 

PBAT/NR 
Td (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 - 406.33 - 405.15 - 404.95 

60/40 395.47 408.07 394.13 407.00 396.23 407.78 

55/45 396.53 408.37 395.03 407.77 396.27 408.71 

50/50 390.19 408.68 393.17 407.78 394.71 408.42 

45/55 386.87 399.21 392.11 - 389.26 - 

40/60 386.01 399.55 392.31 - 385.99 - 

35/65 385.03 398.17 385.22 - 384.64 - 

30/70 384.03 - 384.08 - 383.10 - 

0/100 380.42 - 380.32 - 378.61 - 
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พิจารณากราฟ DTG ของ PBAT/NR blend พบว่าที่สัดส่วนผสม 60/40 ถึง 35/65 DTG 
ปรากฏพีคของการสลายตัว 2 พีค แสดงให้เห็น Td ของยาง และ PBAT โดยค่า Td แสดงดังตารางที่ 
4.8 

ที่ความเร็วรอบ 60 rpm และสัดส่วน PBAT/NR ที่ปริมาณ PBAT 50-60 % พบว่า Td ของ 
PBAT ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญและหากกลับไปพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาของ 
PBAT/NR นั้นจะพบว่า NR เป็นวัฏภาคกระจาย ขณะที่ PBAT เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง ผลของสาร
โมเลกุลเล็กๆในยางที่มีต่อ PBAT จึงไม่ส่งผลต่อ Td ของ PBAT ขณะที่ยาง มี Td ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผล
จากการที่วัฏภาคยางกระจายตัวอยู่ใน PBAT และการผสมยางที่มี Td ต่ าลงใน PBAT ที่มี Td สูงจึงท า
ให้ Td ของยาง เกิดการเลื่อนไปท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย  

ผลของความเร็วรอบ : เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบของการผสมสูงขึ้น อุณหภูมิ Tonset ของ 
PBAT/NR จะลดต่ าลง เนื่องจากการสลายตัวของยางและ PBAT อย่างไรก็ตามจากกราฟ DTG ของ 
PBAT/NR ในภาพที่ 4.17 พบว่าพีคการสลายตัวของยางและ PBAT เริ่มซ้อนทับจนไม่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัดส่วนการผสมที่มียางตั้งแต่ 55 % ขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากการที่ ยางมีการสลายตัวแล้วเกิดการไหลได้ดีจนยางกลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่องดังแสดงในภาพ 
SEM ในภาพที่ 4.2 ซึ่งอุณหภูมิการสลายตัวของ PBAT ใน PBAT/NR ไม่แตกต่างจาก neat PBAT 
อาจเนื่องมาจากการที่ยางมี Cp ที่สูงกว่านั่นเอง [31-32] แต่ส าหรับ Td ของ NR นั้น พบว่าที่ความเร็ว
รอบการผสมสูงขึ้น Td ของยางใน PBAT/NR สัดส่วน 60/40 ถึง 50/50 นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อ มีการผสมยางในปริมาณเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ 45/55 ถึง 30/70 ซึ่งเป็นผลจากการ
ที่วัฏภาคยางเป็นวัฏภาคหลัก และยางมีการสลายตัวเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 
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4.1.2 ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ (compatibilizer) ที่มีต่อ PBAT/NR blend 

จากการผสม PBAT กับ NR ที่ยังแสดงให้เห็นว่า PBAT กับ NR นั้นยังไม่สามารถผสมเข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลของการใช้สารช่วยเพ่ิมความเข้ากันได้ โดยศึกษาสารช่วยเพ่ิมความ
เข้ากันได้ที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH และศึกษาสารช่วย
เพ่ิมความเข้ากันได้ที่เหมาะสมโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของ PBAT/NR ส าหรับรายละเอียด
การวิเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารช่วยเพ่ิมความเข้ากันได้ทั้ง 3 ชนิดนี้  โดยใช้เทคนิค 
FTIR และ 1H-NMR แสดงไว้ในภาคผนวก ก. 

การหาปริมาณของ GMA, MMA และ MAH ที่กราฟต์ลงบนโมเลกุล NR (กรณี MAH ถูก
กราฟต์ลงบน IR) สามารถวิเคราะห์ปริมาณการกราฟต์ได้จากเทคนิค 1H-NMR แสดงไว้ในภาคผนวก 
ก. โดยค านวณจากสัดส่วนของผลรวมพ้ืนที่ใต้พีค (peak integration, I) ของพีคที่เกิดขึ้นหลังการ
สังเคราะห์ต่อพีคของยางธรรมชาติที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (methine proton ที่ต าแหน่ง 5.11 
ppm) แสดงดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9 ชนิดของ compatibilizer และปริมาณการกราฟต์บนโมเลกุลยางธรรมชาติ 
Compatibilizer ต าแหน่งพีคท่ีใช้ในการค านวณ 

(ppm) 

ปริมาณการกราฟต์บน NR 

(%by mole) 

NR-g-GMA 3.75, 2.90 และ 2.68 1.39 

NR-g-MMA 3.75 0.17 

IR-g-MAH 3.80 และ 2.70 2.18 

หากพิจารณาปริมาณการกราฟต์ พบว่า NR-g-MMA มีเปอร์เซ็นต์การกราฟต์น้อยที่สุด คือ 
0.17% ซึ่งเป็นผลมาจาก NR-g-MMA ที่ได้จากปฏิกิริยา grafting นั้นมีการเกิด crosslink ไปบางส่วน
เนื่องจากขณะท าปฏิกิริยา grafting นั้น MMA monomer ซึ่งมีการระเหยได้ง่าย ณ อุณหภูมิที่ใช้
สังเคราะห์ (80ºC) แตกต่างจากกรณี NR-g-GMA ที่ GMA monomer เกิดการระเหยได้ยาก ส่งผลให้
เปอร์เซ็นต์การกราฟต์มีมากกว่า และในกรณีของ IR-g-MAH จากบริษัท Sigma Aldrich (สิงคโปร์) 
จะมีเปอร์เซ็นต์การกราฟต์มากที่สุด ซึ่งเปอร์เซ็นต์การกราฟต์ที่แตกต่างกันนี้ จะส่งผลต่อสมบัติต่างๆ
ของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

4.1.2.1 สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR blend ที่เติม compatibilizer 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่ไม่มีการเติมและเติม compatibilizer ทั้ง 3 
ชนิดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นโดยผสมที่ความเร็วรอบ 60 rpm แสดงดังภาพที่ 4.15 ผลการทดสอบแสดง
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ให้ เห็นว่า เมื่อผสม compatiblizer ลงไปใน PBAT/BR blend วัฏภาคของยางและ PBAT จะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะท าการวิเคราะห์แยกประเด็นดังนี้ 

 unfilled NR-g-GMA NR-g-MMA IR-g-MAH 
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ภาพที่ 4.18 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR blend; (a)-(g) uncompatibilizer (a')-(g') 

NR-g-GMA, (a'')-(g'') NR-g-MMA และ (a''')-(g''') IR-g-MAH ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า 
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ภาพที่ 4.19 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค 

NR บ นวัฎภ าค  PBAT ของ  PBAT/NR/NR-g-

GMA โด ย  (a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, 

(d) 45/55 และ (e) 40/60 PBAT/NR 
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ภาพที่ 4.20 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค 

NR บ นวัฎภ าค  PBAT ของ PBAT/NR/NR-g-

MMA โด ย  (a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, 

(d) 45/55 และ (e) 40/60 PBAT/NR 
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ภาพที่ 4.21 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค 
NR บนวัฎภาค PBAT ของ PBAT/NR/IR-g-MAH 
โ ด ย  ( a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, (d) 
45/55 และ (e) 40/60 PBAT/NR 
 

อิทธิพลของชนิดของ compatibilizer : พิจารณาสัดส่วน PBAT/NR ที่ 60/40 จะพบว่า
เมื่อเติม NR-g-GMA แล้ววัฏภาคของยางจะเปลี่ยนเป็นวัฏภาคยืดร่วมกันกับวัฏภาคของ PBAT หรือ
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า PBAT มีลักษณะเป็น island ขณะที่ NR เป็น sea ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ 
PBAT กับ NR มีความสามารถในการเข้ากันได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังพบอีกว่ามีอนุภาคของยางที่มี
ลักษณะกลมกระจายเข้าไปอยู่ใน PBAT ได้ในทุกส่วนของ PBAT ซึ่งแสดงถึงความเข้ากันได้ที่มากขึ้น 
แสดงการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยาง ดังภาพที่ 4.19 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ GMA มีส่วนของ 
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side group ที่มีลักษณะเป็น epoxide ring และ ester ท าให้สามารถเข้ากันได้ดีกับ PBAT ขณะที่
ส่วนของโมเลกุลที่เป็นยางสามารถเกิดการเกี่ยวพันกับโมเลกุลของยางได้  

เมื่อมีการเติม IR-g-MAH ลงไปใน PBAT/NR พบว่า วัฏภาคยางมีลักษณะเป็นวัฏภาค
ต่อเนื่อง และมี PBAT เป็น island กระจายอยู่ในวัฏภาค NR เช่นเดียวกัน โดยการยืดของ PBAT เกิด
น้อยลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่  IR-g-MAH มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด เมื่อผสมลงไปใน 
PBAT/NR blend แล้วท าให้ยางสามารถไหลได้ดี แต่ส าหรับกรณี PBAT/NR blend ที่มีการเติม NR-
g-MMA พบว่า วัฏภาคยางที่กระจายตัวอยู่โดยมี PBAT เป็นวัฏภาคกระจาย NR มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
ผลมาจาก NR-g-MMA ที่ได้จากปฏิกิริยา grafting นั้นมีการเกิด crosslink ไปบางส่วนเนื่องจากขณะ
ท าปฏิกิริยา grafting นั้น MMA monomer มีการระเหย ณ อุณหภูมิที่ใช้สังเคราะห์ (80ºC) ท าให้ 
peroxide ที่เหลือในปฏิกิริยา ท าให้เกิดการ crosslink ของยาง ดังนั้นเมื่อน ามาผสมลงใน PBAT/NR 
จะท าให้ความหนืดของยางเพ่ิมข้ึนมากกว่ากรณีการเติม NR-g-MMA และ IR-g-MAH 

อิทธิพลของสัดส่วนการผสม : PBAT/NR: กรณีการเติม NR-g-GMA พบว่าเมื่อปริมาณยาง
เพ่ิมขึ้นจาก 40–50% วัฏภาคของทั้ง NR และ PBAT มีขนาดเล็กลงโดยยางจะกลายเป็นวัฏภาค
ต่อเนื่องขณะที่ PBAT เป็นวัฏภาคกระจายอยู่ในวัฏภาค NR และมีขนาดที่เล็กลง เมื่อปริมาณยาง
เพ่ิมขึ้นเป็น 55-70% PBAT จะเป็นอนุภาคกระจายและจะเห็นว่าความเข้ากันได้ระหว่างยางกับ 
PBAT ที่มากข้ึนนั้นท าให้วัฏภาค PBAT มีขนาดที่เล็กลงและกระจายตัวในเนื้อยาง โดยงานวิจัยของ P. 
Cigana (1996) และ J.-C. Lepers (1999) [35, 36] ได้อธิบายไว้ว่า compatibilizer ท าให้วัฏภาค
กระจายมีขนาดเล็กลง เนื่องจาก interfacial tension ลดลง แสดงถึงความเข้ากันได้ที่เพ่ิมข้ึน 

ในกรณีการใช้ NR-g-MMA ซึ่งส่วนของยางเกิดในโมเลกุลของ NR-g-MMA นั้นเกิดการ 
crosslink ความหนืดของยางจึงสูง ท าให้เกิดการต้านทานต่อการเกิดการรวมตัวกันของอนุภาค 
(suppression of coalescence) ดังเช่นในงานวิจัยของ U. Sundararaj และคณะ (1995) [37] 
ส าหรับการเติม IR-g-MAH ซึ่งมีลักษณะที่เป็นของเหลวหนืด ซึ่งท าให้การไหลของยางเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
แรงตึงผิวของ PBAT จึงมากเม่ือเทียบกับยาง ดังนั้น PBAT จึงอยู่ในลักษณะที่เป็นอนุภาคกลม 

4.1.2.2 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR blend ที่เติม compatibilizer 

Stress-strain curve ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม NR-g-GMA NR-g-MMA และ IR-
g-MAH แสดงดังภาพที่ 4.22 ซึ่งผลแสดงให้เห็นว่า PBAT/NR ที่มีการเติม compatibilizer มีสมบัติ
การต้านแรงดึงที่ลดลง เนื่องจากยางมีสมบัติความต้านทานต่อการดึงยืดต่ ากว่า PBAT ซึ่ง PBAT/NR 
ที่เติม compatibilizer ยังคงแสดงพฤติกรรม strain hardening เช่นเดิม ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของวัฏ
ภาค PBAT อย่างไรก็ตามการเติม compatibilizer โดยทั่วไปจะท าให้ ความสามารถในการยืดตัวเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเป็นสมบัติทั่วไปของยาง ยกเว้นกรณี PBAT/NR ที่มีการเติม NR-g-MMA เนื่องจากยางใน 
NR-g-MMA มีการเกิด crosslink ไปบางส่วนดังที่กล่าวแล้ว จึงท าให้ไปขัดขวางการยืดตัวของยาง 
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ภาพที่ 4.22 Stress strain curve ของ PBAT/NR blend โดย (a) ไม่เติม compatibilizer, (b) เติม 

NR-g-GMA, (c) เติม NR-g-MMA และ (d) เติม IR-g-MAH 

 ส าหรับพารามิ เตอร์ที่ ได้จากการทดสอบสมบัติการดึงยืด ได้แก่  Young’s modulus  
tensile strength และ elongation at break แสดงดังภาพที่ 4.23-4.25 
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ภาพที่ 4.23 Young’s modulus ของ PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer 

Young’s modulus : ส าหรับ Young’s modulus นั้นเป็นค่าที่แสดงความต้านทานต่อ
การเปลี่ยนรูปของวัสดุ ปัจจัยที่มีผลต่อ Young’s modulus คือสถานะของพอลิเมอร์ที่ผสมกัน 
ลักษณะสัณฐานวิทยา รวมถึงความเป็นผลึกในวัสดุนั้นๆด้วย พิจารณา PBAT/NR ที่สัดส่วน 60/40 
และ 55/45 เมื่ อมี การเติม  NR-g-GMA พบว่า Young’s modlus มีค่ าลดลงจากที่ ไม่ ได้ เติ ม 
compatibilizer ซึ่งเป็นผลมาจากการที่วัฏภาคยาง เปลี่ยนเป็นวัฏภาคต่อเนื่องและมียางแทรกเข้าไป
ในวัฏภาคของ PBAT เนื่องจากยางมี modulus ต่ าจึงท าให้พอลิเมอร์ผสมมี Young’s modulus 
ลดลง หากพิจารณาปริมาณผลึกที่มีอยู่ใน PBAT/NR ที่มีสัดส่วนผสมแตกต่างกันกล่าวคือ ปริมาณ
ผลึกของ PBAT/NR/NR-g-GMA มีค่าลดลงจากเดิมมาก (ซึ่งจะกล่าวในสมบัติการเกิดผลึกของ 
PBAT/NR ที่เติม compatibilizer ในหัวข้อถัดไป) จึงเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ Young’s modulus มีค่า
ลดลง 

ส าหรับ PBAT/NR/NR-g-MMA นั้น วัฏภาคยางและ PBAT มีขนาดใหญ่กว่ากรณีแรกโดย 
PBAT มีลักษณะเป็น sea-island แม้ว่าวัฏภาคยางจะมีความต่อเนื่อง แต่ภายในมี PBAT กระจายตัว
อยู่ จึงส่งผลท าให้ Young’s modulus ของ PBAT/NR/NR-g-MMA มีค่าต่ ากว่า PBAT/NR/NR-g-
GMA โดยส าหรับ PBAT/NR/NR-g-GMA ที่ปริมาณ NR เพ่ิมขึ้นเป็น 50% พบว่า PBAT/NR/NR-g-
MMA มีค่า Young’s modulus สูงกว่า PBAT/NR/NR-g-GMA ทั้งนี้เป็นสาเหตุมาจากปริมาณผลึก
ใน PBAT/NR/NR-g-MMA มีค่าสูงกว่า PBAT/NR/NR-g-GMA และส าหรับกรณี  PBAT/NR/IR-g-
MAH จะมีค่า Young’s modulus ต่ าที่สุด เนื่องจาก IR-g-MAH มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด จึงท า
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หน้าที่เสมือน plasticizer ให้กับวัฏภาคยาง ท าให้ Young’s modulus ลดลง ดังเช่นในงานวิจัยของ 
P. J. A. Sobral และคณะ (2001) [38] ได้อธิบายถึงอิทธิพลของการเกิด plasticization นี้ ส่งผลให้
แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลลดลง ซึ่งวัฏภาคยางที่ถูกพลาสติไซต์นี้ จะท าให้ความทนทานต่อการเสีย
รูปของพอลิเมอร์ผสมลดลงด้วยเช่นกัน 

 
ภาพที่ 4.24 Tensile strength ของ PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer 

Tensile strength : ค่า Tensile strength คือค่าที่แสดงความสามารถในการต้านทานแรง
ดึงของ PBAT/NR blend ก่อนเกิดการขาดของตัวอย่างทดสอบ โดย PBAT/NR blend ที่มีการเติม 
compatibilizer NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH เป็น compatibilizer โดยค่าที่ได้แสดงดัง
ภาพที่  4.24 พอลิ เมอร์ผสมระหว่าง PBAT กับ NR ที่มีการเติม NR-g-GMA จะมีค่า Tensile 
strength ลดลง เมื่อปริมาณของ NR ในพอลิเมอร์ผสมเพ่ิมขึ้น หากพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยา
ของ PBAT/NR/NR-g-GMA ในภาพที่ 4.18 จะเห็นว่า PBAT กระจายอยู่ใน NR ท าให้ PBAT เกิด 
strain hardening ได้ยาก เพราะมีวัฏภาคยางไปขัดขวางการเกิดการยืดตัว นอกจากนี้จากลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยายังพบอีกว่าอนุภาค PBAT บางอนุภาคมีการกระจายในวัฏภาคยางซึ่งท าให้ไม่
สามารถเกิด strain hardening ได้ดังนั้น tensile strength จึงต่ าลง ยิ่งปริมาณยางเพ่ิมขึ้นยิ่งจะท า
ให้เป็นผลต่อ tensile strength ของ PBAT/NR ลดลง หากพิจารณาการเติม NR-g-MMA จะพบว่า 
tensile strength ของ PBAT/NR/NR-g-MMA มีค่าต่ ากว่า PBAT/NR/NR-g-GMA ทั้งนี้ เป็นผลมา
จากการที่พอลิเมอร์ผสมมีวัฏภาคของยางขนาดใหญ่ และมีอนุภาคยางขนาดเล็กๆกระจายเข้าไปใน 
PBAT ความสามารถในการเกิด strain hardening ของ PBAT จึงเกิดได้ยาก 
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ที่ปริมาณยาง เพ่ิมขึ้นเป็น 50-65 % พบว่า tensile strength ของ PBAT/NR/NR-g-MMA 
มีค่าสูงกว่ากรณี PBAT/NR/NR-g-GMA นั้น หากพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/NR-
g-GMA จะพบว่า ทั้ง PBAT และยางต่างกระจายตัวมีขนาดที่เล็กลง ส าหรับ PBAT/NR/NR-g-MMA 
นั้น ยางและ PBAT มีขนาดวัฏภาคใหญ่และไม่พบอนุภาคยางที่กระจายใน PBAT เนื่องจากปริมาณ
ยางที่มากขึ้นท าให้ surface tension มากขึ้น ดังนั้นการเกิด strain hardening ของ PBAT จึงเกิดได้
มากขึ้น 

พิ จารณ าการเติ ม  IR-g-MAH พบว่ าท า ให้  tensile strength ลดลงต่ ากว่ าการเติ ม 
compatibilizer ชนิดอ่ืน เนื่องจากลักษณะความเป็นของเหลวหนืดของ IR-g-MAH ท าให้เกิด 
plasticization ระบ บ ผ ส ม ดั งนั้ น  tensile strength จึ งต่ า ก ว่ า  PBAT/NR/NR-g-GMA แ ล ะ 
PBAT/NR/NR-g-MMA 

 
ภาพที่ 4.25 Elongation at break ของ PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer 

Elongation at break : ความสามารถในการยืดตัวของ PBAT/NR ที่ได้จากการทดสอบ 
แสดงดังภาพที่ 4.25 โดยทั่วไปการเพ่ิมปริมาณยางลงใน PBAT/NR จะท าให้ค่า elongation at 
break เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ PBAT/NR ที่มีปริมาณยางสูงๆ เช่นที่ 55-70% เนื่องจาก
ยางเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง เมื่อยางกับ PBAT มีความสามารถในการเข้ากันได้ดีขึ้น elongation at 
break ของ PBAT/NR ก็จะเพ่ิมข้ึน  

พิจารณาที่ปริมาณยาง 40-45% PBAT/NR ที่เติม NR-g-MMA มี elongation at break ต่ า
กว่า PBAT/NR ที่เติม IR-g-MAH หากกลับไปพิจารณาสัณฐานวิทยาจากภาพ SEM จะเห็นว่าวัฏภาค
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ยางมีขนาดใหญ่ และมี PBAT กระจายอยู่ภายในวัฏภาคยางการยืดตัวของยางจึงถูกขัดขวางได้ 
ส าหรับความสามารถในการเข้ากันได้ระหว่าง PBAT กับ NR ในระบบ PBAT/NR/NR-g-MMA นั้นจะ
มีน้อยกว่า PBAT/NR/NR-g-GMA เนื่องจาก NR-g-MMA มี % การ graft ของ MMA ต่ ามาก 

หากพิจารณ าชนิ ดของ compatibilizer จะพบว่าการเติม  PBAT/NR/IR-g-MAH นั้ น 
ความสามารถในการยืดมากที่สุด เนื่องจาก IR-g-MAH นั้นเป็นของเหลวหนืด และ plasticize ยาง
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงท าให้ยางสามารถยืดตัวได้ง่ายขึ้น ดังเช่นในงานวิจัยของ C. Nakason และ
คณะ (2012) [39] ที่อธิบายว่าของเหลวหนืดจะท าหน้าที่คล้าย lubricant และการ plasticization 
นี้ ท าให้สายโซ่เกิดการดึงยืดได้มากขึ้นนั่นเอง 

4.1.2.3 สมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ PBAT/NR blend ที่เติม compatibilizer 

การคืนตัวหลังการดึงยืด (tension set) เป็นสมบัติที่แสดงถึง elastic recovery ของวัสดุ 

โดยหากค่า tension set มากแสดงว่าวัสดุสามารถเกิด plastic deformation ได้มาก แต่ในทาง

ตรงกันข้ามหาก tension set ต่ า แสดงถึงวัสดุมี elastic recovery ที่ดี โดยในงานวิจัยส่วนนี้ จะท า

ก ารท ด ส อบ  tension set ขอ ง PBAT/NR blend เป รี ย บ เที ยบ ระห ว่ า งก าร เติ ม /ไม่ เติ ม 

compatibilizer ซ่ึงผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.26 

 
ภาพที่ 4.26 Tension set ของ PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่ 4.1.1 ว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณยางลงใน PBAT ท าให้ค่า tension 
set ของ PBAT/NR ลดลง แต่เมื่อเติม compatibilizer ลงไปนั้นซึ่งจะเกิดความเข้ากันได้ระหว่าง 
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PBAT กับ  NR มากขึ้น  ส่ งผลให้ ค่ า tension set มีแนวโน้ มที่ แตกต่ างกัน ไปตามชนิ ดของ 
compatbilizer  

พิจารณา tension set ของ PBAT/NR ที่ 60/40 และสัณฐานวิทยาดังภาพที่ 4.18 (a' และ 
a'') ในกรณี NR-g-GMA และ NR-g-MMA พบว่า การที่มีอนุภาคยางขนาดเล็กกระจายอยู่ใน PBAT 
นั้น (แสดงการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยาง ดังภาพ 4.19-4.21) พบว่า อนุภาคยางอาจท าหน้าที่
เหมือนวัฏภาคที่ช่วยดึงกลับ ท าให้ PBAT และยางให้กลับมาที่จุดเดิมเมื่อปลดแรง ได้ดีกว่ากรณี 
PBAT/NR blend ท าให้มีค่า tension set ลดลง 

พิจารณา tension set ของ PBAT/NR 55/45 ปริมาณอนุภาคยางที่กระจายในวัฏภาค 
PBAT นั้นมีปริมาณไม่ต่างกัน (ภาพที่  4.19 (b) และ4.20 (b)) ซึ่ งท าให้ค่า tension set ของ 
PBAT/NR/NR-g-GMA, PBAT/NR/NR-g-MMA มีค่าไม่แตกต่างกัน  

กรณีปริมาณยางเพ่ิมขึ้น การเติม NR-g-GMA จะท าให้ PBAT กับ NR เข้ากันได้มากขึ้นการ
เกิด plastic deformation จึงมากขึ้น ท าให้ tension set เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามการเติม NR-g-
MMA ไม่ท าให้  tension set เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่ องจาก NR-g-MMA มีการเกิด 
crosslink ความสามารถในการคืนตัวจึงมาก  นอกจากนี้ กรณี การเติม IR-g-MAH ท าให้ เกิด 
plasticization เนื่ องจาก IR-g-MAH มีลั กษณ ะเป็ นของเหลวหนื ด  ดั งนั้ น  การเกิด  plastic 
deformation จึงมากที่สุด ในระบบ PBAT/NR/IR-g-MAH 

พิจารณาค่า tension set ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม compatibilizer NR-g-GMA, 
NR-g-MMA และ IR-g-MAH พบว่าTension set ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT/NR ที่มีการเติม 
compaitbilizer มีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติม compatibilizer นั้นจะท าให้วัฎภาคของ 
PBAT กับ NR เข้ากันได้มากขึ้น ท าให้ PBAT/NR แสดงพฤติกรรมความเป็นพลาสติก (plasticity) 
ของพอลิเมอร์ผสมมากขึ้นจึงส่งผลให้ค่า tension set มีค่าเพ่ิมขึ้น ความเข้ากันได้ระหว่าง PBAT กับ 
NR เกิดจาก compatibilizer นี้จะปรับปรุงความเข้ากันได้ของ PBAT และ NR โดยท าให้อันตรกิริยา 
(interaction) ระหว่างสายโซ่โมเลกุล PBAT กับ NR มากขึ้น เมื่อชิ้นงานถูกดึงยืด วัฏภาคของ PBAT 
และ NR ถูกดึงยืดไปพร้อมกัน จากนั้นเมื่อคลายแรงออกเพ่ือให้ชิ้นงานหดกลับนั้น สายโซ่ของ PBAT 
และสายโซ่ของ NR ที่มี interaction ที่ดีกับ PBAT จะไม่สามารถหดกลับได้ ดังนั้นความสามารถใน
การหดตัวกลับหลังการดึงยืดของพอลิเมอร์ผสมจะน้อยลง จึงส่งผลให้ค่า tension set ของ 
PBAT/NR ที่เติม compatibilizer สูงขึ้น 
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4.1.2.4 สมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR blend ที่เติม compatibilizer 

First heating scan : จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนของ PBAT/NR blend ที่มีการ

เติม compatibilizer ที่แตกต่างกันคือ NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH โดยใช้เทคนิค DSC 

ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.27-4.29 

  

  
ภาพที่ 4.27 DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ของ PBAT/NR blend โดย (a) ไม่เติม 

compatibilizer, (b) เติม NR-g-GMA, (c) เติม NR-g-MMA และ (d) เติม IR-g-MAH 

พิจารณาค่า Tg ในตารางที่ 4.10 PBAT/NR ที่มีการเติม compatibilizer ทุกระบบพบว่าจะ

ปรากฏค่า Tg ของ NR ประมาณ -61 ถึง -63ºC ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย ANOVA แล้วมีค่า p 0.318 

ซึ่งแสดงว่า Tg ของยาง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญในเชิงสถิติ เช่นเดียวกันกับ Tg ของ 

PBAT อยู่ในช่วงประมาณ -29 ถึง -31ºC ซึ่งค่า p=0.134 
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ตารางที่ 4.10 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR blend ทีเ่ติม/ไม่เติม compatibilizer ใน
ขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 

Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

un
fil

le
d 

NR
-g-

GM
A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M

AH
 

un
fil

le
d 

NR
-g-

GM
A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M

AH
 

60/40 -62.72 -61.66 -62.09 -62.89 -33.03 -30.88 -29.73 -30.10 

55/45 -63.61 -61.98 -62.89 -62.44 -32.51 -29.83 -29.89 -30.32 

50/50 -63.21 -62.36 -63.51 -62.54 -32.77 -30.48 -30.57 -30.65 

45/55 -61.35 -62.27 -62.45 -62.54 -30.61 -30.25 -28.89 -30.62 

40/60 -63.10 -61.84 -62.90 -62.71 -33.74 -28.58 -30.50 -31.19 

35/65 -62.72 -62.71 -62.71 -62.39 -31.09 -29.09 -29.80 -29.82 

30/70 -63.26 -62.63 -61.96 -62.16 -32.86 -30.87 -27.94 -30.84 

ตารางที่ 4.11 ค่า Tm1 และ Tm2 ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ทีเ่ติม/ไม่เติม compatibilizer 
จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 

Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) 

un
fil

le
d 

NR
-g-

GM
A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M

AH
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-g-

M
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g-M
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60/40 54.60 50.09 48.26 51.59 118.07 121.38 122.88 121.89 

55/45 54.20 52.26 47.93 51.59 117.39 119.06 122.55 122.72 

50/50 54.78 50.26 47.42 51.60 119.91 119.39 122.06 121.57 

45/55 56.12 49.76 46.93 52.26 121.89 121.89 120.56 122.55 

40/60 54.13 51.27 46.93 51.59 120.07 122.06 120.55 121.55 

35/65 56.26 49.93 47.27 52.26 119.39 122.06 122.73 123.39 

30/70 56.10 50.10 48.27 53.58 120.06 121.39 120.90 123.21 
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พิจารณาค่า Tm ในตารางที่ 4.11 ของ PBAT ใน PBAT/NR ที่มีการเติม comaptibilizer ใน 
3 ระบบพบว่า พอลิเมอร์ผสมปรากฏ Tm 2 ค่า เช่นเดียวกับระบบที่ไม่เติม compatibilizer โดยค่า 
Tm1 และ Tm2 ของ PBAT จะปรากฏอยู่ในช่วง 46 ถึง 53ºC และ 117 ถึง 123ºC ตามล าดับ 

พิจารณา Tm1 ในแต่ละระบบ PBAT/NR ที่ เติม compatibilizer แต่ละชนิด จากการ
วิเคราะห์เชิงสถิติแล้ว เมื่อเปรียบเทียบ Tm1 ของ PBAT/NR ทุกสัดส่วนผสมในระบบผสมนั้นๆ พบว่า
ค่า Tm1 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (ระบบ PBAT/NR/NR-g-GMA มี p=0.842, ระบบ 
PBAT/NR/NR-g-MMA มี p=0.776 และระบบ PBAT/NR/IR-g-MAH มี p=0.232) ซึ่งหากพิจารณา
เปรียบเทียบ compatibilizer ที่ต่างกันนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าการใช้ compatibilizer ที่แตกต่าง
กันท าให้ Tm1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (ค่า p=0.000) โดยที่ Tm1 ของ PBAT/NR > 
PBAT/NR/NR-g-MAH > PBAT/NR/NR-g-GMA > PBAT/NR/NR-g-MMA โดยจะสั งเกตว่ า  Tm1 
ของ PBAT นั้น มีค่าลดลงกว่า PBAT ในพอลิเมอร์ผสม และ neat PBAT ตามล าดับ จากที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้นว่าในปฏิกิริยาการกราฟต์ MMA ลงบนโมเลกุลของยางนั้น MMA ที่มีจุดเดือดต่ า อาจเกิด
การระเหยออกไปขณะท าปฏิกิริยา และพบว่า NR-g-MMA มีลักษณะเป็นเจล และเป็นที่ทราบกันดีว่า
ปฏิกิริยาระหว่างยางกับ benzoyl peroxide นั้น ปฏิกิริยาที่เกิดแข่งขันกันได้ คือการเกิด chain 
scission ของยางโดย free radical ของ BPO ดังนั้นจึงอาจท าให้ปลายสายโซ่ของยาง ไปรบกวนการ
เกิดผลึกของ PBAT ใน BA unit จึงท าให้ Tm1 ของ PBAT/NR/NR-g-MMA ลดลงอย่างมาก แต่
ส าหรับผลึกของ PBAT ในส่วนของ BA unit ใน PBAT/NR/NR-g-GMA นั้น ได้รับอิทธิพลของ
ความสามารถในการเข้ากันได้ที่ดี ระหว่าง NR กับ PBAT ด้วย NR-g-GMA ซี่งไปรบกวนการเกิดผลึก
ของ PBAT ใน BA unit ซึ่งมีผลท าให้ PBAT ในส่วนของ BA unit นั้นเกิดผลึกได้น้อยลงเช่นดียวกัน  

พิจารณา Tm2 ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า บริเวณ Tm2 นี้เป็นการหลอมของ BT unit ซึ่ง
จะพบว่าเมื่อมีการเติม compatiblizer นั้น จะท าให้ Tm2 เพ่ิมสูงขึ้นกว่า PBAT ใน PBAT/NR blend 
อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ Tm2 ในเชิงสถิติพบว่าค่า p=0.212 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tm2 ของ PBAT ใน 
PBAT/NR ที่เติม compatblizer 3 ชนิด มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งหากกลับไปพิจารณา
ลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่มีการเติม compatibilizer ดังภาพที่ 4.18 พบว่า PBAT 
กระจายตัวใน NR ในทุกสัดส่วนผสม และจากที่ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า NR มี  Cp สูงกว่า 
thermoplastic ความร้อนจึงถูกกักเก็บไว้ใน NR ระบบจึงต้องใช้ความร้อนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ PBAT เกิด
การหลอม และการเข้ากันได้ดีขึ้นของ PBAT กับ NR ซึ่งท าให้การเกิดผลึกของ PBAT ถูกรบกวน จึง
ท าให้ ปริมาณผลึกของ PBAT ลดลง แสดงดังตาราง 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ปริมาณผลึก (Xc) ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ทีเ่ติม/ไม่เติม compatibilizer 
จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Xc (%) 

unfilled NR-g-GMA NR-g-MMA NR-g-MAH 

60/40 14.50 10.54 10.86 11.75 

55/45 14.26 10.51 10.81 11.48 

50/50 13.96 9.79 10.67 10.67 

45/55 13.51 9.63 10.21 9.82 

40/60 12.81 9.43 9.76 9.32 

35/65 11.78 9.25 8.45 9.05 

30/70 10.88 8.07 8.39 8.45 

Cooling scan : thermogram ขั้นการลดอุณหภูมิของ PBAT/NR และ PBAT/NR ที่เติม 
compatibilizer ทั้งสามชนิด แสดงในภาพที่  4.28 และ ค่าอุณหภูมิการเกิดผลึกขณะเย็นตัว 
crystallization temperature, Tc ที่ได้จาก thermogram นั้น แสดงในตารางที่ 4.13 

จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อมีการเติม compatibilizer ใน PBAT/NR ท าให้ Tc ของ 
PBAT ลดลงจากเดิมในระบบ PBAT/NR ซึ่งหมายความว่า เมื่อ PBAT ที่หลอมตัวหมด หากต้องการ
ให้ PBAT ใน PBAT/NR ที่ใส่ compatibilizer เกิดผลึกต้องท าให้อุณหภูมิลดลงไปต่ ากว่ากรณีของ 
PBAT ใน PBAT/NR ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรณี PBAT/NR ที่เติม compatibilizer นั้น NR จะขัดขวาง
การเกิดผลึกของ PBAT โดยจะท าให้ PBAT เกิดผลึกได้ยาก ต้องลดอุณหภูมิลงมาต่ ากว่ากรณีของ 
PBAT/NR 

หากพิจารณา Tc ของ PBAT ของ PBAT/NR ที่ เติม NR-g-GMA, NR-g-MMA และ NR-g-
MAH ในสัดส่วนผสมต่างๆ ในตารางที่ 4.13 พบว่ามี p= 0.883, 0.119 และ 0.058 ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่า Tc ในสัดส่วนของ PBAT/NR ต่างๆ นั้นไม่มีผลต่อการเกิดผลึกของ PBAT ขณะที่เย็นตัวลง 
(p มากกว่า 0.05) โดยหากในพอลิเมอร์ผสม มีปริมาณยางมากจะท าให้ PBAT เกิดผลึกได้ยาก และ
หาก PBAT กระจายตัวอยู่ใน NR มากขึ้น การเกิดผลึกของ PBAT จะยากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาเปรียบเทียบผลของ compatibilizer แล้วพบว่า NR-g-GMA มีผลต่อการเกิดผลึกขณะเย็น
ตัวของ PBAT ใน PBAT/NR มากที่สุด เนื่องจากความเข้ากันได้ที่ดี ส่งผลให้การเกิดผลึกถูกรบกวน 
ท าให้ต้องลดอุณหภูมิลงไปต่ ากว่ากรณีของ PBAT ใน PBAT/NR จึงจะเกิดผลึกได้ 
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ภาพที่ 4.28 DSC thermogram ในการลดอุณหภูมิของ PBAT/NR blend โดย (a) ไม่เติม 

compatibilizer, (b) เติม NR-g-GMA, (c) เติม NR-g-MMA และ (d) เติม IR-g-MAH 

ตารางที่ 4.13 ค่า Tc ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer จากข้ันการลด
อุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

unfilled NR-g-GMA NR-g-MMA NR-g-MAH 

60/40 82.27 75.77 77.45 76.78 

55/45 82.78 74.77 76.44 75.45 

50/50 80.26 74.94 76.61 76.60 

45/55 80.77 73.43 75.48 76.94 

40/60 77.09 74.60 73.42 78.10 

35/65 77.93 77.43 75.59 77.10 

30/70 79.09 74.42 75.91 78.44 
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Second hesting scan : ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 หลังจากที่พอลิเมอร์ผสม เย็นตัวลง

ไปจนถึง -80ºC พอลิเมอร์ผสมจะได้รับความร้อนอีกครั้ง ด้วยอัตราให้ความร้อนเดิม จนถึงอุณหภูมิ 

200ºC ซ่ึง thermogram แสดงดังภาพที่ 4.29 โดยค่า Tg, Tm2 และ Xc แสดงในตารางที่ 4.14-4.15 

  

  
ภาพที่ 4.29 DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ของ PBAT/NR blend โดย (a) ไม่เติม 

compatibilizer, (b) เติม NR-g-GMA, (c) เติม NR-g-MMA และ (d) เติม IR-g-MAH 

พิจารณา Tg ของยางซึ่งมีค่าอยู่ที่ -61.2ºC เมื่อผสมยางกับ PBAT ก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยปริมาณของ PBAT ไม่มีผลต่ออุณหภูมิ Tg ของยาง ส าหรับผลของการเติม compatibilizer พบว่า 

PBAT/NR ที่เติม NR-g-GMA, NR-g-MMA และ NR-g-MAH เปรียบเทียบกับ PBAT/NR พบว่า มีค่า 

p คือ 0.100, 0.399 และ 0.553 ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึงยางมี ค่า Tg แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

(p มากกว่า 0.05) ไม่ว่าจะมีการเติม compatibilzer หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนของ PBAT ที่ผสมลงไป 

พิจารณา Tg ของ PBAT ในกรณี neat PBAT เมื่อได้รับความร้อนครั้งที่ 2 Tg ของ PBAT จะ

เพ่ิมขึ้นเป็น -29.45ºC (Tg ของ PBAT ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 =-31.03ºC) และพบว่า เมื่อน า 

PBAT มาผสมกับยาง Tg ของ PBAT ไม่เปลี่ยนแปลง จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
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เมื่ อมีการเติม compatibilizer ลงไปใน PBAT/NR และในการให้ความร้อนครั้ งที่  2 

พิจารณาวิเคระห์เชิงสถิติของผลการทดสอบ Tg ของ PBAT ใน PBAT/NR เทียบกับ PBAT/NR ที่เติม 

NR-g-GMA, NR-g-MMA และ NR-g-MAH พบว่ามีค่า p = 0.001, 0.000 และ 0.003 ตามล าดับ 

แสดงให้เห็นว่า เมื่อเติม compatibilizer มีผลท าให้ Tg เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) 

ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายตัวของ PBAT ใน NR ในทุกอัตราส่วน (แสดงภาพ SEM ในตอนที่ 

4.1.2.1) โดยระบบ NR-g-MMA มีผลท าให้ Tg ของ PBAT สูงที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยางมีวัฏ

ภาคที่ใหญ่กว่า อีกท้ัง NR-g-MMA เกิดการ crosslink หากพิจารณาความแตกต่างของ Tg ของ PBAT 

ใน การให้ความร้อนครั้งที่ 1 กับ การให้ความร้อนครั้งที่ 2 นั้น ค่า p ของ PBAT/NR และ PBAT/NR 

ที่เติม NR-g-GMA, NR-g-MMA และ NR-g-MAH มีค่าเท่ากับ 0.004, 0.001, 0.203 และ 0.000 

ตามล าดับ (p น้อยกว่า 0.05) ซึ่งแสดงว่า Tg ของ PBAT มีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นกรณีการ

เติม NR-g-MMA ซึ่ง Tg ของ PBAT ที่ได้รับความร้อนครั้งที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างจากการให้ความร้อน

ครั้งที่ 1  

ในกรณีของระบบที่ เติม NR-g-GMA และ IR-g-MAH นั้น Tg ของ PBAT เพ่ิมขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญเป็นผลมาจากการเกิด relaxation ของ PBAT จึงท าให้ต้องใช้ความร้อนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ 

PBAT เกิดการสั่นไหว ในทางตรงข้าม ในกรณีการใช้ NR-g-MMA นั้น การเกิด relaxation จากการ

ให้ความร้อนครั้งที่ 1 เป็นไปได้ยากกว่า 2 กรณีแรก เนื่องจากยาง NR-g-MMA มีการเกิด crosslink 

จากการมี peroxide ที่เหลือจากปฏิกิริยา grafting ดังที่ได้กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ 

เมื่อพิจารณา Tm2 เปรียบเทียบ PBAT/NR ที่เติม compatibilizer กับ PBAT/NR พบว่า Tm2 

มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ โดยจากการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า มีค่า p เท่ากับ 0.855, 
0.219 และ 0.529 ตามล าดับ (p มากกว่า 0.05) 
 หากพิจารณาปริมาณผลึก  (Xc) ของระบบผสมที่ เติม compatibilizer พบว่า การเติม 
compatbilizer ลงไปจะท าให้ปริมาณผลึกของ PBAT ใน PBAT/NR ลดลง และ PBAT/NR/NR-g-
GMA จะมีแนวโน้มปริมาณผลึกน้อยที่สุด เนื่องจากความเข้ากันได้ดีระหว่าง PBAT และยาง ที่ถูก
ปรับปรุงด้วย NR-g-GMA 
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ตารางที่ 4.14 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer จาก
ขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 

Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

un
fil

le
d 

NR
-g-

GM
A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M

AH
 

Un
fil
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d 
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-g-
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A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M

AH
 

60/40 -61.70 -60.66 -62.55 -62.27 -31.70 -28.49 -29.65 -28.88 

55/45 -63.87 -60.69 -62.57 -61.68 -32.02 -28.03 -29.38 -28.76 

50/50 -61.50 -61.50 -62.68 -61.76 -29.99 -28.65 -29.12 -28.95 

45/55 -61.93 -61.51 -61.99 -61.66 -30.06 -29.32 -27.11 -28.51 

40/60 -61.74 -61.85 -61.92 -61.20 -29.83 -28.39 -29.46 -28.52 

35/65 -61.94 -61.94 -62.00 -61.93 -29.93 -28.12 -28.75 -28.82 

30/70 -61.92 -61.51 -62.21 -62.10 -30.41 -27.40 -29.33 -28.48 

ตารางที่ 4.15 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR blend ที่เติม/ไม่เติม compatibilizer จาก
ขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 

Tm2 (ºC) Xc (%) 

un
fil

le
d 

NR
-g-

GM
A 

NR
-g-

M
M

A 

IR-
g-M
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-g-

M
M

A 
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g-M
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60/40 122.18 123.88 122.53 123.05 11.26 10.56 11.45 11.71 

55/45 123.71 121.89 122.72 123.55 11.20 10.08 10.88 10.14 

50/50 124.41 123.39 123.38 123.40 11.00 9.91 10.65 9.95 

45/55 124.05 122.89 123.06 123.86 10.78 9.47 10.18 9.57 

40/60 122.74 123.56 122.89 123.72 9.96 8.97 9.54 9.28 

35/65 124.39 123.73 122.56 124.06 9.67 8.52 9.12 8.95 

30/70 123.06 123.41 122.73 123.38 8.95 8.01 8.71 8.42 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 
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4.1.2.5 เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR blend ที่เติม compatibilizer 

เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR blend ที่เติม compatbilizer แตกต่างกัน คือ 
NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH ที่ทดสอบด้วย TGA โดยแสดงผลการทดลองเป็นกราฟ 
DTG thermogram แสดงดังภาพที่ 4.30 และ Tonset และ Td แสดงดังตารางที ่4.16-4.17 

  

  
ภาพที่ 4.30 DTG thermogram ของ PBAT/NR blend โดย (a) ไม่เติม compatibilizer, (b) เติม 

NR-g-GMA, (c) เติม NR-g-MMA และ (d) เติม IR-g-MAH  

 เมื่อท าการพิจารณา DTG thermogram แสดงดังภาพที่ 4.30 พบว่า PBAT/NR blend ที่
เติม NR-g-MMA และ IR-g-MAH นั้นจะปรากฏพีคการสลายตัว 2 พีค แสดงให้เห็นถึงการแยกวัฏภาค
ระหว่าง NR กับ PBAT กันอย่างเด่นชัด หากกลับไปพิจารณาสัณฐานวิทยาของระบบผสม แสดงดัง
ภาพที่ 4.18 จะเห็นว่ากรณี PBAT/NR ที่เติม NR-g-MMA และ IR-g-MAH นั้นยางมีวัฏภาคท่ีใหญ่กว่า
กรณีที่เติม NR-g-GMA โดยการที่ยางมีค่า Cp สูง และวัฏภาคของยางกักเก็บปริมาณความร้อนไว้ได้ดี 
ส่งผลให้ค่า Td ของ 2 ระบบข้างต้น มีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ NR-g-GMA แสดงดังตาราง 4.16 
แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่า Tonset ในตาราง 4.16 จะพบว่า Tonset ของ PBAT/NR ที่มีการเติม
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และไม่เติม compatibilizer มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นการเติม compatibilizer ลงไปใน 
PBAT/NR ไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิเริ่มการสลายตัวของพอลิเมอร์ผสม 

ตารางที่ 4.16 ค่า Tonset ของ PBAT/NR blend ทีเ่ติม/ไม่เติม compatibilizer 

PBAT/NR 
Tonset (ºC) 

unfilled NR-g-GMA NR-g-MMA IR-g-MAH 

60/40 368.91 367.71 370.20 368.75 

55/45 366.54 364.97 366.98 366.80 

50/50 365.25 362.13 363.20 363.76 

45/55 361.04 359.07 361.38 361.81 

40/60 359.78 359.12 359.23 359.43 

35/65 359.20 357.01 358.46 358.86 

30/70 358.32 357.23 357.48 358.30 

ตารางที่ 4.17 ค่า Td ของ PBAT/NR blend ทีเ่ติม/ไม่เติม compatibilizer 

PBAT/NR 
Td (ºC) 

unfilled NR-g-GMA NR-g-MMA IR-g-MAH 

60/40 395.47 408.07 402.38 - 399.06 409.92 396.67 409.17 

55/45 396.53 408.37 395.79 - 396.93 409.64 398.00 410.67 

50/50 390.19 408.68 390.49 408.90 397.14 408.67 395.31 408.98 

45/55 386.87 399.21 385.30 396.18 396.20 407.89 387.73 398.71 

40/60 386.01 399.55 384.81 - 387.69 406.42 386.32 398.74 

35/65 385.03 398.17 383.59 - 385.04 406.08 385.98 - 

30/70 384.03 - 383.11 - 383.22 - 383.59 - 

 

  



  107 

4.2 การศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต (TPV) ของ PBAT/NR ทีเ่ตรียมแบบ Dynamic 

vulcanization 

เทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตเตรียมจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT และ NR โดยศึกษา
อิทธิพลของสัดส่วนผสม ปริมาณ Luperox® 101 ที่ใช้เป็นสารเชื่อมขวาง อิทธิพลของความเร็วรอบ 
ที่มีต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตและ NR-g-GMA compatibilizer ที่มีต่อสมบัติของเทอร์
โมพลาสติกวัลคานิเซต 

4.2.1 ผลของความเร็วรอบในการผสมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต 

เนื่องจากในการผสมในตอนนี้เป็นการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซตโดยมี Luperox® 
101 เป็นสารที่ท าให้เกิดการเชื่อมขวาง ดังนั้นความเร็วรอบในการผสมจะเป็นสิ่งส าคัญต่อการกระจาย
ตัวของวัฏภาคของพอลิเมอร์ที่ผสม และการเกิดปฏิกิริยา dynamic vulcanization ดังนั้นในงานวิจัย
ส่วนนี้ จึงศึกษาถึงอิทธิพลของความเร็วรอบในการผสมที่มีต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต 
(TPV) โดยใช้ Luperox® 101 ในปริมาณ 1.0 phr และจะใช้สัญญลักษณ์ PBAT/NR/Lup โดย
ความเร็วรอบการผสมที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ 60, 80 และ 100 rpm ตามล าดับ 

4.2.1.1 สัณฐานวิทยาของ TPV ที่เตรียมจาก PBAT/NR/Lup 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT/NR/Lup ที่
ผสมด้วยความเร็วรอบแตกต่างกัน จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของแรงบิด (torque) ขณะผสม
กับเวลาที่แสดงในภาพที่ 4.32 ซึ่งการเพ่ิมของแรงบิดแสดงให้เห็นว่าเกิดการ crosslink ของวัฏภาค
ยางขึ้น โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV ที่ก าลังขยาย 3000 เท่าของ PBAT/NR/Lup แสดง
ดังภาพที่ 4.31 พบว่า PBAT มีลักษณะเป็นวัฏภาคหลัก โดยมียางที่เกิดการ crosslink เป็นวัฏภาค
กระจาย โดยมีลักษณะเดียวกันนี้ ในทุกสัดส่วนในการผสม PBAT/NR/Lup และความเร็วรอบที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อความเร็วรอบในการผสมสูงขึ้น วัฏภาคของยางที่กระจายบน PBATจะมี
ขนาดเล็กลง ดังเช่นในสัดส่วนการผสม 50/50 PBAT/NR/Lup แสดงดังภาพ 4.31 (c)-(c'') เนื่องจาก
แรงเฉือนในระบบผสมที่เพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 4.31 สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า โดยใช้ความเร็วรอบผสม

แตกต่างกัน คือ (a)-(g) 60 rpm, (a')-(g') 80 rpm และ (a'')-(g'') 100 rpm  
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ภาพที่ 4.32 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด

กับเวลาของ PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบ

ต่ างๆ  โดย  (a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, 

(d) 45/55, (e) 40/60, (f) 35/65 แ ล ะ  (g) 

30/70 PBAT/NR 
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นอกจากภาพ SEM ที่แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup แล้ว กราฟที่แสดง
การเปลี่ยนแปลงของแรงบิดขณะผสมและการเกิด dynamic vulcanization ของยาง ภาพที่ 4.32 
ยังแสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณยางน้อยกว่า 50% การเพ่ิมขึ้นของค่าแรงบิดเนื่องมาจากการเกิด 
crosslink มีเพียงเล็กน้อยและจะพบว่าการ crosslink จะเกิดได้เร็วเมื่อใช้ความเร็วรอบในการผสม 
100 rpm ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก Luperox® 101 มีการกระจายตัวที่ดีกว่าที่ความเร็วรอบ 60 และ 80 
rpm ดังนั้นจะเห็นลักษณะของวัฏภาคยางที่กระจายต่อเนื่องร่วมกันกับ PBAT และจะสังเกตว่าวัฏ
ภาคยางมีลักษณะเหมือนเกิดการไหลบนผิวของพอลิ เมอร์ผสมซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยางเกิดการ 
crosslink อย่างไม่เต็มที่ อนึ่งการท าให้เกิด crosslink โดยการใช้ Luperox® 101 หรือสารเปอร์
ออกไซด์นั้น โดยปกติแล้วจะมีปฏิกิริยาการสลายตัวเกิดแข่งขันด้วย จึงท าให้ยางมีขนาดสายโซ่ที่สั้นลง 
จึงสามารถเกิดการไหลได้ดีกว่ากรณีที่ไม่ได้เติม Luperox® 101 (สัณฐานวิทยา ของ PBAT/NR แสดง
ในภาพที่ 4.31 ในสัดส่วน 40/60 PBAT/NR) โดยยางที่ไม่เกิดการ crosslink อย่างเต็มที่ จะสามารถ
พบในภาพที่ 4.31 (a)-(a') และ (b)-(b') 

จากภาพที่ 4.32 ที่มีปริมาณยาง 50 % ขึ้นไปนั้นจะพบการเกิดปฏิกิริยา crosslink ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.32 (c)-(g) โดยการผสมที่ความเร็วรอบ 100 rpm จะเห็นการเกิดปฏิกิริยา 
2 ขั้นขั้นแรกเริ่มเกิดปฏิกิริยาที่เวลาประมาณวินาทีที่ 225 จากนั้นเป็นที่วินาทีที่ 425 หากพิจารณา
จากลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup 50/50 จะเห็นว่า เมื่อยางที่เกิด crosslink แล้วจะไม่
ไหลหรือไม่มีลักษณะเป็นวัฏภาคยืด ลักษณะของกราฟแรงบิดกับเวลาของ PBAT/NR/Lup ที่มี
ปริมาณยางสูงกว่า 50% สัดส่วนอ่ืนมีลักษณะเป็นเช่นเดียวกัน อนึ่งการที่ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของแรงบิดที่มี 2 ขั้นตอนนั้น อาจเป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาที่บริเวณผิวของวัฏภาคยางก่อน 
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเวลา scorch ของ peroxide นั้นจะสั้น แต่อัตราการเกิด crosslink จะช้า 

4.2.1.2 สมบัติการดึงยืดของ TPV ที่เตรียมจาก PBAT/NR/Lup 

Stress-strain curve แสดงพฤติกรรมการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup blend ที่
ความเร็วรอบแตกต่างกัน ได้แก่ 60, 80 และ 100 rpm แสดงดังภาพที่ 4.33 

จากกราฟ stress-strain ของระบบ TPV ที่เตรียมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm ในภาพที่ 4.33 
(a) พบว่า ความสามารถในการดึงยืดของ TPV ลดลงเมื่อเทียบกับ PBAT/NR ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ยางถูกตัดสายโซ่เนื่องจากการเติม Luperox® 101 ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าเกิดปฏิกิริยาแข่งขัน
ระหว่างการ crosslink และการสลายตัวของยาง 
 จากกราฟแสดงค่าแรงบิดกับเวลา ดังภาพที่ 4.32 จะพบว่าเมื่อมียางเพ่ิมมากขึ้น การเกิด
ปฏิกิยา crosslink จะเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากข้ึน และเช่นกัน ที่ความเร็วรอบในการผสม 100 rpm การ 
crosslink ของยางจะเกิดได้สมบูรณ์ดังแสดงจากกราฟแรงบิดกับเวลาจึงท าให้พบว่ากราฟ stress-
strain ของ PBAT/NR/Lup มีความสามารถในการดึงยืดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม PBAT/NR/Lup ที่
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สัดส่วน 60/40 ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 100 rpm นั้น กราฟแรงบิดกับเวลาแสดงให้เห็นว่ายางเกิด 
crosslink ได้เพียงเล็กน้อย รวมถึงวัฏภาคยางที่มีการไหลแสดงให้เห็นการสลายตัวของยางเกิด
มากกว่าการ crosslink 

  

 

 

ภ า พ ที่  4. 33 Stress-strain curve ข อ ง 
PBAT/NR/Lup ในสั ดส่ วนต่ างๆ  ที่ ผสมด้ วย
ความเร็วรอบ (a) 60, (b) 80 และ (c) 100 rpm 

 

 ผลการทดลองที่ได้จากกราฟ stress-strain คือ Young’s modulus, tensile strength 
และ elongation at break ของ PBAT/NR/Lup ที่สัดส่วนผสมต่างๆ และผสมที่ความเร็วรอบ 60 , 
80 และ 100 rpm ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 4.34-4.36 ตามล าดับ 

Young’s modulus : ค่า Young’s modulus ของ TPV สัดส่วนระหว่าง PBAT และ NR 
ต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.34 พบว่า Young’s modulus มีค่าลดลงเมื่อปริมาณ NR เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
NR เป็นพอลิเมอร์ที่มี modulus ต่ ากว่า PBAT แม้ว่า NR เกิด crosslink แล้วก็ตาม เมื่อพิจารณา
อิทธิพลของความเร็วรอบในการผสมพบว่า ค่า Young’s modulus จะเพ่ิมข้ึนเมื่อใช้ความเร็วรอบใน
การผสม 100 rpm ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดการ crosslink อย่างเต็มที่ในวัฏภาคยางและอนุภาค 
NR มีการกระจายตัวที่ดี โดยมีวัฏภาคของ PBAT เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 4.34 Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 

80 และ 100 rpm 

 Tensile strength : ค่า Tensile strength ของ TPV ที่มีสัดส่วนระหว่าง PBAT และ NR
ต่างๆ โดยผสมที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm แสดงดังภาพที่ 4.35 พบว่ากรณีความเร็วรอบ 
60-80 rpm ค่า Tensile strength จะลดลง ตามอัตราส่วนของ NR ที่เพ่ิมข้ึน สาเหตุที่ท าให้ tensile 
strength มีค่าต่ าประการหนึ่งคือการเกิด crosslink ในยางที่ไม่สามารถเกิดได้เต็มที่ตามที่ได้แสดงไว้
ในกราฟแรงบิดกับเวลา ดังที่ได้กล่าวแล้ว เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมเป็น 100  rpm พบว่า
พฤติกรรมการดึงยืดของ TPV ที่แสดงใน stress-strain curve ภาพที่ 4.33 (c) มีลักษณะที่แสดงให้
เห็น strain hardening โดยมี tensile strength สูงที่สุดที่สัดส่วนผสม 45/55 ซึ่งกราฟแรงบิดกับ
เวลาจะเห็นได้ว่า ยางเกิดการ crosslink ได้เต็มที และวัฏภาคยางเกิดการกระจายตัวเป็นอนุภาคเกาพ
เกี่ยวกัน ดังนั้นจึงสามารถเกิดการเกาเก่ียวกันได้ขณะดึงยืด 

ที่ความเร็วรอบ 100 rpm ในอัตราส่วน ที่มียางเพ่ิมมากกว่า 55 % พบว่าค่า Tensile 
strength ลดลงอีกครั้งตามปริมาณ NR ใน TPV สูงขึ้น เนื่องจากวัฏภาคของ NR ที่เกิดการเชื่อมขวาง 
มีปริมาณมากขึ้น ท าให้เกิดการกลับมาเกาะกลุ่ม จนมีขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ค่า 
Tensile strength มีแนวโน้มลดลง 
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ภาพที่ 4.35 Tensile strength ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 

80 และ 100 rpm 

Elongation at break : ของ TPV จาก  PBAT/NR/Lup ที่ มี  PBAT กับ  NR ผสม ใน
สัดส่วนต่างๆ และมีความเร็วรอบในการผสมต่างกัน ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.36 

พิจารณาระบบผสมที่ 60 และ 80 rpm พบว่า TPV จะมีค่า Elongation at break ลดลง 
เมื่อปริมาณ NR เพ่ิมขึ้น เนื่องจากวัฏภาคของ NR เกิดการเชื่อมขวางไม่เต็มที่ ท าให้ยางที่เกิดการ
สลายตัวท าให้ความสามารถในการยืด หรือการเกิดการไหลผ่านกันเกิดได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบระบบ
ผสมที่ 60 กับ 80 rpm พบว่าที่ความเร็วรอบ 80 rpm ท าให้วัฏภาคของ NR มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้
ความสามารถในการดึงยืดเพ่ิมขึ้น และค่า Elongation at break ของระบบผสมที่ 80 rpm จึงมีค่าที่
สูงกว่าระบบผสมที่ 60 rpm โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปริมาณยางในสัดส่วนผสมที่สูงกว่า 50 %  
 เมื่อผสมที่ความเร็วรอบ 100 rpm ค่า Elongation at break มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ
ยางที่เพิมขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดการ crosslink ที่มากขึ้น และยางมีการกระจายตัวที่ดี แสดง
สัณฐานวิทยาดังภาพที่ 4.31 (a'')-(g'') และความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับเวลา แสดงดังภาพที่ 4.32 
โดยมีค่า elongation at break สูงสุดที่สัดส่วนผสม 45/55 เช่นเดียวกับค่า tensile strength สูงสุด 
ที่สัดส่วนผสมเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ที่สัดส่วนผสมนี้มีความเป็น elastomer สูงที่สุด ที่สัดส่วน 
PBAT/NR 40/60, 35/65 และ 30/70 Elongation at break มีค่าลดลงตามปริมาณยางที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากวัฏภาคของ NR ที่เกิดการเชื่อมขวาง มีปริมาณมากขึ้น ท าให้เกิดการเกาะกลุ่ม จนมีขนาด
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อนุภาคใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ค่า elongation at break ที่ลดลงตามสัณฐานวิทยาของ TPV ที่แสดงใน
ภาพที่ 4.31 

 
ภาพที่ 4.36 Elongation at break ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสม 

60, 80 และ 100 rpm 

4.2.1.3 สมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ TPV ที่เตรียมจาก PBAT/NR/Lup 

สมบัติการคืนรูปของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ทดสอบด้วย tension set โดยการทดสอบ 

tension set จะทดสอบที่ระยะ การดึงยืด 200% strain ตามมาตรฐาน ASTM D412 ด้วย load 

cell ขนาด 5 kN โดยใช้อัตราการดึง 500 mm/min โดยในการทดสอบนี้ชิ้นงานจะถูกดึงยืดค้างไว้ที่

ระยะ 200% strain เป็นเวลา 10 นาที แล้วปลดชิ้นงานออก จากนั้นรอให้ชิ้นงานคืนรูปเป็นเวลา 10 

นาที แล้ววัดระยะความยาวชิ้นทดสอบหลังเกิดการคืนตัว ค านวณ %tension set ตามสมการ (3.1) 

ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37 Tension set ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 

และ 100 rpm 

โดยทั่วไป tension set ของ TPE และ TPV ต้องอยู่ ในช่วงไม่เกิน 50% กล่าวคือวัสดุ
สามารถคืนรูปกลับมาได้ถึง 50% หลังจากปลดแรงกระท าออก เมื่อพิจารณาสัดส่วนการผสม 
PBAT/NR/Lup TPV พบว่า ค่า tension set จะลดลง ตามสัดส่วนยางที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากอิทธิพล
ของยางที่เกิด crosslink ท าให้สามารถให้การคืนรูปกลับ หรือ elastic recovery สูงขึน้ 

เมื่อพิจารณาค่า tension set ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่ความเร็วรอบแตกต่างกันนั้น จะ
พบว่า TPV ที่สัดส่วนของยางต่ ากว่า 40% และที่ใช้ความเร็วรอบในการผสม 100 rpm มี tension 
set ต่ ากว่า 50% และต่ ากว่า TPV ที่ใช้ความเร็วรอบในการผสม 60-80 rpm ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่
ใช้ความเร็วรอบสูงถึง 100 rpm นั้นจะท าให้ยางมีการกระจายตัวดีขึ้น และยางเกิด crosslink ได้
เต็มที่ จึงท าให้ความเป็น elastomer มีมากกว่า TPV ที่เตรียมที่ความเร็วรอบต่ ากว่า 100 rpm  

TPV ที่มีปริมาณยางมากกว่า 50% ความเป็นอิลาสโตเมอร์ของ PBAT/NR/Lup จะมีมาก
ยิ่งขึ้นที่ทุกความเร็วรอบในการผสม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีวัฏภาคยางเป็นวัฏภาคหลักและยางมีการ
เกิด crosslink สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ปริมาณยาง 65-70% นั้น TPV ที่เตรียมด้วยความเร็วรอบ 60-
80 rpm นั้น เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยาของยางที่แสดงในภาพที่ 4.31(f)-(g) มียางรวมตัวกันเป็น
กลุ่มรวมถึงการเกิด crosslink ที่เกิดได้ไม่เต็มที่ ชิ้นทดสอบจึงไม่สามารถทนการยืดที่ 200 % strain 
ได้ตามเวลาที่ทดสอบ 
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จากผลการทดลองในตอนนี้ท าให้สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมความเป็นอิลาสโตเมอร์ของ 
PBAT/NR/Lup TPV ขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้คือ การเกิด crosslink ในวัฏภาคยาง และการกระจายตัว
ของวัฏภาคยาง ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบในการผสมและปริมาณสัดส่วนยางที่ผสมลงใน 
PBAT/NR 

4.2.1.4 สมบัติการเกิดผลึกของ TPV ที่เตรียมจาก PBAT/NR/Lup 

จากการทดลองในตอนก่อนหน้านี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของยางใน 
PBAT/NR นั้นมีผลต่อการเกิดผลึกของ PBAT โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลึกของ PBAT ในส่วนของ 
BA unit อีกประการหนึ่งการมี peroxide นอกจากจะท าให้ยางเกิด crosslink แล้วยังสามารถท าให้
ยางและ PBAT เกิดการสลายตัวได้ด้วย ซึ่งจะมีผลต่อสมบัติการเปลี่ยนแปลงสถาณะของ NR และ 
PBAT ซึ่งผลการทดสอบ PBAT/NR/Lup ด้วย DSC แสดงดังภาพที่ 4.38-4.40 และค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ รวบรวมไว้ในตารางที่ 4.17-4.22 

First heating scan : ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 แก่ PBAT/NR/Lup TPV ซึ่งแสดงผล
การทดลองดังภาพที ่4.38 

  

 

 

ภาพที่ 4.38 DSC thermogram ในการให้ความ

ร้อนครั้ งที่  1 ของ TPV จาก  PBAT/NR/Lup 

ความเร็วรอบในการผสม (a)60, (b)80 และ 

(c)100 rpm 

พิจารณา Tg ของ NR เปรียบเทียบระหว่าง PBAT/NR/Lup กับ PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 
60 และ 80 rpm ในตารางที่ 4.17 พบว่า p มีค่าเท่ากับ 0.252 และ 0.097 ตามล าดับ แสดงให้เห็น
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ว่า Tg ของ NR มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) อย่างไรก็ตาม Tg มีค่าเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 1ºC เนื่องจากการเกิด crosslink ของยางนั่นเอง นอกจากนี้เปรียบเทียบที่ความเร็วรอบ
การผสม 100 rpm ในกรณีเติมและไม่เติม Luperox® 101 พบว่า Tg เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p 
น้อยกว่า 0.05) ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด crosslink ในยางที่เกิดได้อย่างเต็มที่โดยพิจารณาจากกราฟ
แรงบิดกับเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากจะเปรียบเทียบ Tg ของยางใน PBAT/NR/Lup ที่ผสมด้วย
ความเร็วรอบต่างกันพบว่า p=0.674 ซึ่งแสดงว่า ยางมี Tg ไม่แตกต่างกัน (p มากกว่า 0.05) ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเกิด crosslink ในยาง 

ส าหรับ Tg ของ PBAT ใน PBAT/NR เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบในการ
ผสม 60, 80 และ 100 rpm ตารางที่ 4.18 พบว่ามีค่า p = 0.003, 0.012 และ 0.788 ตามล าดับ ใน
กรณีที่ใช้ความเร็วรอบในการผสม 60-80 rpm นั้น พบว่า Tg ของ PBAT เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
อนึ่ง PBAT ไม่เกิด crosslink เมื่อมีการผสม Luperox® 101 ดังนั้นการที่ PBAT มี Tg เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญนั้นมาจากการเกิดอันตรกิริยาทางกายภาพระหว่างยางกับ PBAT โดยสังเกตได้จากลักษณะ
สัณฐานวิทยาของ TPV เมื่อยางสั่นไหวได้ยากขึ้น จึงส่งผลให้ PBAT สั่นไหวได้ยากขึ้นเช่นกัน ส าหรับ 
Cp ของยางที่ vulcanize ดังเช่นในงานวิจัยของ B. Tonpheng และคณะ (2009) [40] ได้อธิบายว่า 
Cp ของยาง vulcanize ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ vulcanize ซึ่งหาก
พิจารณา Tg ของ PBAT ที่ความเร็วรอบการผสมที่ 100 rpm โดยค่า p=0.788 แสดงว่า Tg ของ 
PBAT ไม่แตกต่างกัน (p มากกว่า 0.05) ซึ่งหากกลับไปพิจารณากราฟแรงบิดกับเวลาจะพบว่า 
PBAT/NR/Lup ที่ผสมที่ความเร็วรอบ 100 rpm นี้ ยางจะเกิดการ crosslink ได้อย่างเต็มที ่

ตารางที่ 4.18 ค่า Tg ของ NR และ PBAT จาก PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 
100 rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 -62.47 -62.28 -62.16 -30.75 -30.35 -30.36 

55/45 -62.70 -62.70 -62.15 -30.95 -30.60 -30.59 

50/50 -62.71 -62.86 -62.50 -30.59 -30.88 -30.22 

45/55 -61.94 -62.19 -62.27 -30.26 -29.53 -30.04 

40/60 -62.23 -62.25 -62.04 -30.09 -30.21 -30.33 

35/65 -61.91 -62.15 -61.86 -30.52 -30.67 -30.27 

30/70 -62.33 -61.18 -62.03 -30.89 -30.07 -30.33 
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พิจารณาค่า Tm1 ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ในตารางที่ 4.19 ซึ่งเป็นอุณหภูมิการหลอม
ของ PBAT ในส่วนของ BA unit ของ PBAT/NR/Lup หากเปรียบเทียบ Tm1 ของ PBAT/NR และ 
PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60 rpm นั้นพบว่าค่า p น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่า Tm1 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดย Tm1 นี้มีค่าลดลง ประมาณ 1-5 ºC ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ 
peroxide เกิดการกระจายตัวไปยังวัฏภาคยางได้น้อย  เนื่องจากความเร็วรอบการผสมต่ าและ 
peroxide อาจท าให้ PBAT เกิดการสลายตัวได้เร็วขึ้น แต่ที่ความเร็วรอบการผสม 80 และ 100 rpm 
นั้น ค่า p=0.344 และ 0.823 ตามล าดับ  (p มากกว่า 0.05) ซึ่งแสดงว่าค่า Tm1 ของ PBAT ใน 
PBAT/NR และ PBAT/NR/Lup ไม่มีความแตกต่างกัน โดย Tm1 ของ PBAT ในทั้ง 2 ระบบนี้ มีค่าต่ า
กว่าระบบที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60 rpm ซึ่งเป็นผลมาจากการการสลายตัวของ PBAT และจาก
การรบกวนการเกิดผลึกของ PBAT ด้วยการกระจายตัวของยาง 

หากพิจารณาผลของความเร็วรอบในการผสม PBAT/NR/Lup ที่มีต่อ Tm1 โดยค่า p จาก
การวิเคราะห์มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าความเร็วรอบมีผลต่อค่า Tm1 ของ PBAT ใน 
PBAT/NR/Lup อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อความเร็วรอบเพ่ิมข้ึน Tm1 จะมีค่าลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด
การสลายตัวของ PBAT เนื่องจากแรงเฉือนในการผสมสูงขึ้น 

ห าก พิ จ ารณ าปั จ จั ย ขอ งสั ด ส่ วน ขอ ง PBAT กั บ  NR ที่ มี ต่ อ  Tm1  ขอ ง  PBAT ใน 
PBAT/NR/Lup ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm จะพบว่า ค่า p=0.074, 0.699 และ 
0.391 ตามล าดับ (p มากกว่า 0.05) ซึ่งแสดงว่าสัดส่วนผสมระหว่าง PBAT และ NR ไม่มีผลต่อ Tm1 

กรณี Tm2 ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup จะปรากฏอยู่ในช่วง 116 ถึง 123ºC จากการ
วิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า หากพิจารณาผลของความเร็วรอบที่มีต่อ Tm2 ดังตารางที่ 4.18 พบว่า 
p=0.001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเร็วรอบส่งผลต่อค่า Tm2 ของ PBAT อย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 
0.05) เนื่องจากเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้น ยางจะมีการกระจายตัวที่ดี ส่งโดยยางที่มี Cp สูงกว่า PBAT 
[31, 32] ความร้อนจึงถูกกักเก็บไว้ในยาง ระบบจึงต้องใช้ความร้อนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ PBAT เกิดการ
หลอม 

หากพิจารณาผลของสัดส่วนของ PBAT กับ NR ในการผสมที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm มีค่า p=0.773, 0.146 และ 0.725 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่าสัดส่วนการผสมไม่มีผลต่อ Tm2 
ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup โดยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

พิจารณาค่า Xc ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่
ความเร็วรอบการผสม 60 rpm ดังตารางที่ 4.20 พบว่าปริมาณผลึกของ PBAT จะมีค่าลดลง ตาม
สัดส่วนของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup TPV ที่ผสม
ด้วยความเร็วรอบ 80 และ 100 rpm ซึ่งพบว่าปริมาณผลึกของ PBAT ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 
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4.20 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ความเร็วรอบในการผสมสูงขึ้นการเกิด degradation ของ PBAT จึงมาก
ขึ้น ดังนั้นการเกิดผลึกจึงเกิดได้ยากข้ึนและปริมาณผลึกจึงลดลง 

ตารางที่ 4.19 ค่า Tm1 และ Tm2 ของ PBAT จาก PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 
และ 100 rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 50.09 47.42 48.92 119.72 118.88 124.38 

55/45 50.92 47.42 48.76 116.08 118.39 122.21 

50/50 50.76 47.10 47.59 117.72 118.89 122.72 

45/55 50.77 47.27 46.77 119.24 122.06 123.73 

40/60 51.43 48.09 47.11 120.72 120.05 124.74 

35/65 51.42 46.59 46.09 123.71 118.06 124.56 

30/70 51.27 46.60 46.11 117.32 123.22 123.41 

ตารางที่ 4.20 ปริมาณผลึก (Xc) ของ PBAT จาก PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 
และ 100 rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Xc (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 11.55 10.79 9.71 

55/45 10.77 10.67 9.25 

50/50 9.82 9.25 8.84 

45/55 8.87 9.16 8.67 

40/60 8.84 8.44 8.46 

35/65 8.25 7.92 7.14 

30/70 7.63 6.99 6.55 

Cooling scan : เมื่อพิจารณาค่า Tc ในขั้นการลดอุณหภูมิของ PBAT/NR/Lup TPV ที่
ความเร็วรอบการผสม 60-100 rpm แสดง DSC thermogram ดังภาพที่ 4.39 และค่า Tc ดังตาราง
ที่ 4.21 โดยหากเปรียบเทียบ ค่า Tc ของ PBAT/NR/Lup เทียบกับ PBAT/NR ที่เตรียมด้วยความเร็ว
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รอบ 60, 80 และ 100 rpm ในเชิงสถิติ พบว่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tc ของ 
PBAT ใน PBAT/NR/Lup มีความแตกต่างจาก PBAT/NR อย่างมีนัยส าคัญ  

  

 

 

ภ าพ ที่  4.39 DSC thermogram ใน ก า ร ล ด
อุณหภูมิของ PBAT/NR/Lup ความเร็วรอบใน
การผสม (a)60, (b)80 และ (c)100 rpm 

พิจารณา PBAT/NR/Lup ดังตารางที่ 4.21 สัดส่วน 60/40 ถึง 45/55 ที่ผสมด้วยความเร็ว
รอบ 60 rpm Tc มีค่าต่ ากว่า Tc ของ PBAT ใน PBAT/NR (ตารางที่ 4.4) ประมาณ 3-4ºC ซึ่งแสดง
ว่า PBAT มีการสั่นไหวได้มาก จึงจ าเป็นต้องลดอุณหภูมิลงไปจากเดิม (เปรียบเทียบกับ PBAT/NR ใน
ตอน 4.1.1) จึงจะสามารถท าให้ PBAT ใน PBAT/NR/Lup เกิดผลึกได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ PBAT 
เกิดการสลายตัวโดย peroxide นั่นเอง แต่ในกรณีสัดส่วนที่มียาง 60% ขึ้นไป Tc ของ PBAT ใน 
PBAT/NR ไม่ได้แตกต่างกับ PBAT/NR/Lup  

ส าหรับ PBAT/NR/Lup ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 80-100 rpm มีการเพ่ิมขึ้นของ Tc 

ประมาณ 4-8ºC ซึ่งหมายความว่า PBAT สามารถก่อตัวเป็นผลึกได้ที่อุณหภูมิสูงกว่ากรณี PBAT/NR 

เนื่องจากการผสมที่ความเร็วรอบสูงท าให้ peroxide กระจายตัวเข้าไปในวัฏภาคยางได้ดีกว่า ดังนั้น 

ยางจึงมีความยาวของสายโซ่มากกว่ากรณีความเร็วรอบ 60 rpm เมื่อสายโซ่ยางเคลื่อนไหวได้ยาก 

PBAT ก็ถูกขัดขวางการเคลื่อนไหวเช่นกัน ดังนั้นเมื่อลดอุณหภูมิมาเล็กน้อย PBAT ก็สามารถเกิดผลึก

ได ้Tc จึงปรากฏที่อุณหภูมิสูงขึ้น 
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ตารางที่ 4.21 ค่า Tc ของ PBAT จาก PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 100 
rpm จากข้ันการลดอุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 78.45 79.12 79.96 

55/45 79.29 77.45 78.45 

50/50 78.11 76.77 78.44 

45/55 76.76 78.26 78.60 

40/60 77.94 79.11 78.93 

35/65 77.27 79.27 79.76 

30/70 77.76 76.10 79.57 

Second heating scan : หลังจากการท าให้ PBAT/NR/Lup เย็นตัวลงมีการให้ความร้อน
ครั้งที่ 2 กับ PBAT/NR/Lup ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm จากการทดลองแสดง
ดังภาพที่ 4.40 ซึ่ง DSC thermogram แสดง Tg ของ NR และ PBAT และ Tm2 ของ PBAT ใน BT 
unit ส าหรับพารามิเตอร์ที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ใน DSC นี้ สามารถสรุปในตารางที่ 4.22-
4.23 ดังต่อไปนี้ 

พิจารณาค่า Tg ของยางในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 นี้ โดยเปรียบเทียบ PBAT/NR กับ 
PBAT/NR/Lup ที่ผสมด้วยความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm พบว่ามีค่า p=0.001, 0.000 และ 
0.000 ตามล าดับ (p น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า Tg ของยางใน PBAT/NR แตกต่างจาก Tg ของยาง ใน 
PBAT/NR/Lup โดยที่เมื่อเติม Luperox® 101 แล้วค่า Tg จะมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเชิงสถิติ ทั้งนี้
เป็นเพราะยางเกิดการ crosslink อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่า Tg ของยางที่สัดส่วนผสมต่างกัน 
พบว่า Tg จะมีค่าใกล้เคียงกัน โดยที่พิจารณาค่า p ของระบบผสมที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm เท่ากับ 0.461, 0.526 และ 0.159 ตามล าดับ (p มากกว่า 0.05)  

พิจารณา Tg ของ PBAT เปรียบเทียบระหว่าง PBAT/NR กับ  PBAT/NR/Lup TPV ที่
ความเร็วรอบการผสม 60-100 rpm พบว่า ค่า p น้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงว่าค่า Tg ของ PBAT มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Tg ของยาง โดยจะมีค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 2-4 ºC ซึ่งเป็น
ผลจากการเกิด crosslink ของวัฏภาคยาง ท าให้การขยับของยางยากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท าให้การขยับ
สายโซ่ PBAT ยากขึ้นตามด้วยด้วย เนื่องจากวัฏภาคยางเกิดการกระจายตัวเกี่ยวเนื่องกันกับ PBAT 
ท าให้ส่งผลซึ่งกันและกันด้วยพันธะทางกายภาพ (physical interaction) 
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ภาพที่ 4.40 DSC thermogram ในการให้ความ

ร้อนครั้ งที่  2 ของ TPV จาก  PBAT/NR/Lup 

ความเร็วรอบในการผสม (a)60, (b)80 และ 

(c)100 rpm 

ตารางที่ 4.22 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 
100 rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 -60.54 -61.63 -61.82 -28.12 -28.30 -28.63 

55/45 -61.48 -61.12 -61.12 -28.82 -28.16 -27.95 

50/50 -60.60 -60.67 -60.46 -28.03 -27.94 -28.25 

45/55 -60.00 -59.80 -60.60 -28.11 -28.14 -28.09 

40/60 -60.24 -60.78 -60.52 -28.15 -28.08 -28.27 

35/65 -59.67 -60.39 -60.58 -28.31 -28.01 -27.95 

30/70 -59.14 -60.27 -59.85 -26.47 -28.06 -28.51 
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ตารางที่ 4.23 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบการผสม 60, 80 และ 
100 rpm จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tm2 (ºC) Xc (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 123.55 123.04 123.22 10.00 9.99 9.18 

55/45 123.21 123.38 123.71 9.97 9.20 8.79 

50/50 123.39 123.58 123.05 9.05 8.47 8.37 

45/55 123.57 123.73 124.90 9.08 7.49 7.78 

40/60 123.72 123.74 124.07 7.83 7.50 7.48 

35/65 124.05 125.55 124.56 7.64 7.02 7.09 

30/70 123.56 123.56 123.91 6.81 6.73 6.02 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

พิจารณา Tm1 ของ PBAT ใน PBAT/NR เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup ซึ่งไม่ปรากฏการ
หลอมของผลึกในส่วนของ BA unit เนื่องจากวัฏภาคยางรบกวนการเกิดผลึกของส่วนนี้ ดังเช่นที่กล่าว
ไว้ข้างต้น ซึ่งหากเปรียบเทียบ Tm2 ของ PBAT ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ระหว่าง PBAT/NR กับ 
PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm ในเชิงสถิติ พบว่าค่า p=0.524, 0.118 และ 
0.194 ตามล าดับ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่า Tm2 ของ PBAT ใน PBAT/NR และ ใน PBAT/NR/Lup ใน
การให้ความร้อนครั้งที่ 2 ใน DSC มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญในเชิง
สถิติ (p มากกว่า 0.05) 

เมื่อพิจารณาผลของความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm ที่มีต่อ Tm2 ใน PBAT/NR/Lup 

ซึ่งในการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า Tm2 มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ โดยมี

ค่า p=0.703 ซึ่งแสดงว่า ความเร็วรอบในการผสมไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการหลอมผลึกในส่วนของ BT 

unit ซึ่งอาจเป็นผลมาจากโครงสร้างของโมเลกุลของ PBAT ในหน่วย BT ที่ถูกรบกวนได้ยากนั่นเอง 

4.2.1.5 เสถียรภาพทางความร้อนของ TPV จาก PBAT/NR/Lup 

เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR/Lup วิเคราะห์ได้ด้วย TGA และผลการทดสอบ

แสดงด้วย DTG แสดงดังภาพที่ 4.41 ซึ่งค่า Tonset และค่า Td ของ PBAT/NR/Lup ที่ความเร็วรอบ

การผสม 60, 80 และ 100 rpm แสดงดังตารางที่ 4.24 และ.4.25 
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ภาพที่ 4.41 DTG thermogram ของ TPV จาก 
PBAT/NR/Lup ความเร็วรอบในการผสม (a)60, 
(b)80 และ (c)100 rpm 

 

ตารางที่ 4.24 ค่า Tonset ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ผสมที่ความเร็วรอบ 60, 80 
และ 100 rpm  

PBAT/NR  
Tonset (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 368.35 368.22 368.25 
55/45 366.24 366.95 366.04 

50/50 364.04 363.41 363.81 

45/55 361.64 361.72 361.09 

40/60 359.93 359.55 358.04 

35/65 358.65 358.41 357.47 

30/70 358.04 357.69 355.54 
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ตารางที่ 4.25 ค่า Td ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ผสมที่ความเร็วรอบ 60, 80 
และ 100 rpm 

PBAT/NR 
Td (ºC) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 399.25 411.11 397.18 409.54 401.55 410.91 
55/45 399.12 410.66 397.65 410.21 396.04 408.16 

50/50 396.01 409.22 395.17 409.72 394.14 408.16 

45/55 394.99 408.96 391.22 408.80 389.39 409.95 

40/60 388.70 - 387.59 - 387.06 407.55 

35/65 386.91 - 386.21 - 385.78 - 

30/70 386.32 - 383.97 - 385.51 - 

จากกราฟ DTG และตารางที่ 4.24 พิจารณา Tonset เทียบกันระหว่าง PBAT/NR/Lup และ 
PBAT/NR (แสดงค่าในตอนที่ 4.1.1) จะพบว่า Tonset  มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ปริมาณยางจะส่งผล
ต่ออุณหภูมิเริ่มการสลายตัวเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อพิจารณาผลของความเร็วรอบ 60, 80 
และ 100 rpm ที่มีต่อค่า Tonset พบว่า Tonset มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบ ทั้งนี้การลดลง
ของอุณหภูมิเกิดจากการสลายตัวของยาง และ PBAT เนื่องจากแรงเฉือนในระบบผสมที่สูงข้ึน 

พิจารณา Td ของ PBAT/NR/Lup แสดงในตารางที่  4.25 เมื่ อ เปรียบเทียบระหว่าง 
PBAT/NR กับ PBAT/NR/Lup พบว่ายาง และ PBAT มี Td เพ่ิมขึ้น โดยการที่ยางมี Td เพ่ิมขึ้น
เนื่ องจากการเกิด  crosslink ขึ้ น ในวัฏภาคยาง เมื่ อ พิ จารณ าลักษณ ะสัณ ฐานวิทยาของ 
PBAT/NR/Lup จะพบว่า มีการกระจายตัวของยางทีดีขึ้นยางที่มีความจุความร้อนสูงมากกว่า 
พลาสติก จึงท าให้ Td ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup เพ่ิมมากขึ้น หากพิจารณาความเร็วรอบการ
ผสมพบว่า ที่ความเร็วรอบสูงขึ้นค่า Td จะลดลง เนื่องจากเกิดการสลายตัวดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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4.2.2 ผลของปริมาณการเติมสารเชื่อมขวาง (Curing agent) 

จากงานวิจัยในตอนที่ 4.2.1 เป็นการศึกษาอิทธิพลของความเร็วรอบที่มีต่อสมบัติของ 
PBAT/NR/Lup TPV ผลการทดลองพบว่า ความเร็วรอบ 100 rpm ส่งผลให้วัฎภาคของ NR เกิดการ
กระจายตัวที่ดีและมีการเกิด crosslink ในวัฏภาคยางอย่างเต็มที่ ดังนั้นในงานวิจัยตอนที่ 4.2.2 นี้ 
เป็นการศึกษาอิทธิพลของปริมาณ Luperox® 101 โดยผสม TPV ด้วยความเร็วรอบ 100 rpm 

4.2.2.1 สัณฐานวิทยาของของ TPV จาก PBAT/NR/Lup 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV ที่แสดงดังภาพที่ 4.42 เป็นสัณฐานวิทยาของ TPV ที่
เชื่อมขวางด้วยการใช้ Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr โดยจากภาพ SEM จะเห็นว่ายาง
เป็นวัฏภาคกระจายในทุกสัดส่วนผสมของ PBAT/NR/Lup และในทั้ง 2 ระบบที่ใช้ Luperox® 101 
ที่ปริมาณต่างกัน  

หากพิจารณา TPV ที่มีการใช้ Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 phr แสดงสัณฐานวิทยาในภาพ
ที่ 4.42 (a)-(g) จะเห็นว่า วัฏภาคยางมีลักษณะแสดงให้เห็นการไหลได้ของเนื้อพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นผล
จากการเกิดการ crosslink ที่น้อยกว่า เนื่องจากมีการเติม Luperox® 101 ที่น้อย หากพิจารณา
กราฟแรงบิดกับเวลาของการผสม แสดงในภาพที่ 4.43 จะเห็นว่า ค่าแรงบิดที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจาก
การเกิด crosslink ของยางในระบบที่ เติม Luperox®101 0.5 phr นั้นมีน้อยกว่า ระบบที่ เติม 
Luperox® 101 1.0 phr และเนื่องจากยางมีการเกิด crosslink น้อย ท าให้การกลับมารวมกันของ
อนุภาคยางขณะผสมจึงเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ยางมีวัฏภาคขนาดใหญ่กว่ากรณีระบบผสมที่ เติม 
Luperox® 101 1.0 phr 



  127 

 0.5 phr Lup 1.0 phr Lup 

60
/4

0 
PB

AT
/N

R 
  

55
/4

5 
PB

AT
/N

R 

  

50
/5

0 
PB

AT
/N

R 

  

45
/5

5 
PB

AT
/N

R 

  

40
/6

0 
PB

AT
/N

R 

  

35
/6

5 
PB

AT
/N

R 

  

30
/7

0 
PB

AT
/N

R 

  
ภาพที่ 4.42 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า ในสัดส่วนต่างๆ 

โดยปริมาณ Luperox® 101 แตกต่างกัน (a)-(g) 0.5 phr และ (a')-(g') 1.0 phr 
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ภาพที่ 4.43 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด
กับ เวลาของ PBAT/NR/Lup ที่ ป ริมาณ  Lup 
ต่างกัน โดย (a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, 
(d) 45/55, (e) 40/60, (f) 35/65 แ ล ะ  ( g) 
30/70 PBAT/NR 
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4.2.2.2 สมบัติการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่มีปริมาณ  Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

Stress-strain curve แสดงพฤติกรรมการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup blend ที่
เติม Luperox® 101 ในปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 4.44 

  
ภาพที่ 4.44 Stress-strain curve ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณ Luperox® 101 

(a) 0.5 phr และ (b) 1.0 phr 

 เมื่อพิจารณา Stress-strain curve ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม Luperox® 101 0.5 
phr ในภาพ 4.44 (a) พบว่า ลักษณะของกราฟยังแสดงลักษณะ strain hardening แต่ความสามารถ
ในการยืดตัวลดต่ าลง ตามปริมาณยาง ขณะที่ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม Luperox® 101 1.0 phr 
ในภาพที่ 4.44 (b) นั้น แสดงลักษณะของกราฟคล้ายกับ elastomer กล่าวคือ แสดงลักษณะที่เป็น 
strain hardening และเมื่อ elongation สูงมากจะมีลักษณะคล้ายกับกราฟที่เกิด stress-induced 
crystallization โดย TPV มีความสามารถในการยืดตัวได้สูงมาก  

หากพิจารณากราฟแรงบิดกับเวลาในการผสม แสดงดังภาพ 4.43 แล้วจะพบว่าการใช้ 
Luperox® 101 1.0 phr นั้น แรงบิดจะเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่ากรณีก่อนหน้านี้ 0.5 phr เนื่องจากวัฏภาค
ยางจะเกิดการ crosslink ได้มากกว่ากรณี 0.5 phr ซึ่งท าให้ PBAT/NR/Lup1.0 TPV แสดงลักษณะ
กราฟ stress-strain ที่มีความเป็น elastomer มากกว่า 

จากกราฟ strain-strain จะได้พารามิเตอร์ Young;s modulus, tensile strength และ 
elongation at break ของ PBAT/NR/Lup TPV แสดงดังภาพที่ 4.45-4.47 ดังนี้ 

Young’s modulus : ค่ า  Young’s modulus ข อ ง  PBAT/NR/Lup ที่ ใ ช้ ป ริ ม า ณ 
Luperox® 101 ต่างกัน แสดงในภาพที่ 4.45 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้ Luperox®101 
ปริมาณ 1.0 phr จะท าให้ PBAT/NR/Lup TPV มีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนรูปที่สูง
กว่ า PBAT/NR/Lup TPV ที่ เติ ม  Luperox® 101 0.5 phr ซึ่ ง เป็ นผลมาจากปริมาณ การเกิด 
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crosslink ในยางที่ต่างกัน โดยในระบบ PBAT/NR/Lup TPV ที่ใช้ Luperox® 101 1.0 phr จะเกิด 
crosslink ได้มากกว่ากรณี 0.5 phr โดยยืนยันได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับเวลา 
แสดงดังภาพที่ 4.43  

 
ภาพที่ 4.45 Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณ Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

Tensile strength : เมื่อพิจารณาค่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม 
Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.46 พบว่า ค่า tensile 
strength ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup0.5 จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดึงยืด เนื่องจากเป็นความ
ต้านทานต่อแรงดึง ณ จุดขาดของวัสดุ ซึ่งพบว่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup0.5 ที่
อัตราส่วน 60/40, 55/45 และ 50/50 จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตามอัตราส่วนของ NR แต่จะมีแนวโน้ม
ลดลงที่สัดส่วน 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70 หากพิจารณาที่สามสัดส่วนแรก การที่ tensile 
strength เพ่ิมขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการมียางที่  crosslink อยู่ ใน PBAT เพ่ิมขึ้น และยางเกิดการ
กระจายตัวแบบต่อเนื่องกันกับ PBAT ท าให้ความสามารถในการยืดของ PBAT/NR/Lup0.5 เพ่ิมขึ้น 
และ เมื่อยางมีปริมาณ มากกว่า 50 % ยางจะเกิดการเกาะกลุ่มกัน ท าให้ความสามารถในการดึงยืด
ลดลง แสดงดังลักษณะทางสัณฐานวิทยาในภาพที่ 4.42 (d)-(g) 

เมื่อพิจารณาค่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup1.0 ในสัดส่วน 60/40, 55/45, 
50/50 และ 45/55 แสดงดังภาพที่ 4.46 พบว่า ค่า tensile strength เพ่ิมขึ้น ตามสัดส่วนของ NR 
หากพิจารณา stress-strain curve ดังภาพที่ 4.44 (b) จะเห็นว่า PBAT/NR/Lup1.0 สามารถเกิด
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การยืดมากขึ้น และแสดงลักษณะที่เป็น elastomer มากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม PBAT/NR/Lup1.0 ใน
สัดส่วน 40/60, 35/65 และ 30/70 ค่า tensile strength จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้เป็นผลจากการที่วัฏภาคของ NR ที่เกิดการเชื่อมขวางเกิดการกลับมาเกาะกลุ่มอีกครั้ง จนมีขนาด
อนุภาคใหญ่  แสดงสัณฐานวิทยาดังภาพที่  4.42 (e')-(g') จนเกิดการขัดขวางการยืดตัวของ 
PBAT/NR/Lup1.0 จึงท าให้ค่า tensile strength มีแนวโน้มลดลง 

 
ภาพที่ 4.46 Tensile strength ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณ Luperox® 101

แตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบค่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup0.5 กับ  PBAT/NR/Lup1.0 
พบว่าระบบ PBAT/NR/Lup ที่เติม Luperox® 101 1.0 phr จะมีค่า tensile strength ที่สูงกว่า 
PBAT/NR/Lup ที่เติม Luperox®101 0.5 phr เนื่องจากปริมาณของวัฏภาคยางที่เกิดการเชื่อมขวาง
มีมากกว่านั่นเอง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ R. Wang และคณะ (2011) [41] ที่อธิบายว่า ระดับการ
เกิด crosslink จะสูงขึ้น ตามปริมาณของเปอร์ออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์
ผสมเพ่ิมข้ึน 

Elongation at break : พิ จารณ า PBAT/NR/Lup TPV จาก  ที่ เติ ม  Luperox® 101 
ปริมาณ 0.5 phr ในภาพที่  4.46 พบว่า ค่า elongation at break ของ TPV ที่สัดส่วน 60/40, 
55/45 และ 50/50 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่  ที่สัดส่วน 45/55, 40/60, 35/65 และ 30/70มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากวัฏภาคของ NR มีการเกาะกลุ่มกันมากขึ้น ท าให้ความสามารถในการดึงยืด
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ลดลง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup ที่แสดงในภาพที่ 4.42 
(d)-(g) 

 
ภาพที่ 4.47 Elongation at break ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณ Luperox® 

101 แตกต่างกัน 

เมื่ อพิจารณาค่า elongation at break ของระบบ PBAT/NR/Lup ที่  Luperox® 101 
ปริมาณ 1.0 phr แสดงดังภาพที่ 4.43 ที่สัดส่วน 60/40, 55/45, 50/50 พบว่า ค่า Elongation at 
break มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วนของ NR ซึ่งเป็นผลจากการที่มียางเพ่ิมขึ้น ความสามารถใน
การยืดเพ่ิมขึ้นตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แสดงในภาพที่ 4.42 (a')-(d') แต่ในสัดส่วน 40/60, 
35/65 และ 30/70 elongation at break จะมีแนวโน้มลดลง ก็เนื่องจากวัฏภาคของ NR ที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นนั่นเอง ดังที่แสดงสัณฐานวิทยาในภาพที่ 4.42 (e')-(g')  จึงส่งผลให้ค่า elongation at break 
ของ PBAT/NR/Lup TPV มีแนวโน้มที่ลดลง  

เมื่ อ เปรียบ เทียบค่ า elongation at break ของระบบ PBAT/NR/Lup TPV ผสมที่ มี
Luperox® 101 1.0 phr จะมีค่า elongation at break ที่สูงกว่า เนื่องจากปริมาณของวัฏภาค NR 
ที่เกิดการเชื่อมขวางมีมากกว่า ซึ่งมีผลท าให้มีลักษณะที่เป็น elastomer ที่สูงกว่านั่นเอง [41] 
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4.2.2.3 สมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่ มีปริมาณ 

Luperox® 101 แตกต่างกัน 

การทดสอบ Tension set ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 

และ 1.0 phr โดยการทดสอบที่ระยะ การดึงยืด 200% strain ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้ว

ค านวณ %tension set ตามสมการ (3.1) โดยผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.48 

 
ภาพที่ 4.48 Tension set ของ PBAT/NR/Lup blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณ Luperox® 

101 แตกต่างกัน 

โดยจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า การคืนรูปกลับหลังจากการดึงยืด เป็นสมบัติส าคัญประการหนึ่ง
ของ elastomer ซึ่งวัสดุ TPV ที่ดีต้องมีค่า tension set ที่ต่ า แสดงถึงสมบัติ elastic recovery ที่ดี 
ส าหรับ PBAT/NR/Lup ที่มีปริมาณ Luperox® 101 ในปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr นั้น หากพิจารณา 
TPV ทั้ง 2 ระบบ จะพบว่า tension set มีค่าลดลงเมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสมบัติ 
elastomeric ของยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นยางที่เกิด crosslink แล้ว อย่างไรก็ตามจากผลการ
ทดลองจะเห็นว่า PBAT/NR/Lup ที่ใช้ Luperox®101 ปริมาณ 1.0 phr นั้น มีค่า tension ต่ ากว่า ที่
ใช้ Luperox®101 0.5 phr ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระบบแรกจะมีความเป็น elastomer 
สูงกว่า เนื่องจากมีการเกิด crosslink ที่มากกว่านั่นเอง [41] 

4.2.2.4 สมบัติการเกิดผลึกของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่มีปริมาณ Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

First heating scan : ผลการทดลองแสดง DSC thermogram จากการให้ความร้อนครั้ง
ที่ 1 กับ PBAT/NR/Lup โดย TPV นี้มีปริมาณ Luperox®101 0.5 และ 1.0 phr แสดงดังภาพที่ 
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4.49 และ พารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ Tg ของยาง และ PBAT, Tm1, Tm2 และปริมาณผลึก แสดงดัง
ตารางที่ 4.26-4.27 ดังต่อไปนี้ 

  
ภาพที่ 4.49 DSC thermogram ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ที่

มีปริมาณ Luperox® 101 (a) 0.5 phr และ (b) 1.0 phr 

พิจารณาค่า Tg ของ NR ในกรณี PBAT/NR/Lup ที่เติม Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 phr
ดังตารางที่ 4.26 พบว่า Tg ของ NR มีค่าประมาณ -62 ºC หากพิจารณาเปรียบเทียบ Tg ของยางใน 
PBAT/NR กับ PBAT/NR/Lup0.5 ในเชิงสถิติ พบว่าค่า p=0.021 ซึ่งแสดงว่าค่า Tg ของยางมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) โดยการเติม Luperox® 101 จะท าให้ Tg ของยาง มี
การเพ่ิมขึ้นประมาณ 1-2ºC เนื่องจากยางมีการเกิด crosslink แต่หากพิจารณา Tg ของ PBAT/NR 
กับ PBAT/NR/Lup1.0 พบว่ามีค่า p=0.000 ซึ่งหมายความว่า Tg ของยาง ใน PBAT/NR/Lup1.0 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรณีไม่เติม Luperox®101 ในเชิงสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) 

ถ้าเปรียบเทียบค่า Tg ของยางใน PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR/Lup0.5 จะพบค่า 
p=0.091 ซึ่งแสดงว่า Tg มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาแนวโน้มค่า Tg ของยางใน PBAT/NR/Lup1.0 จะมีค่าสูงกว่า PBAT/NR/Lup0.5 เล็กน้อย 
ประมาณ 0.4ºC ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด crosslink ที่มากกว่านั่นเอง 

พิจารณา Tg ของ PBAT ดังตารางที่ 4.26 โดยเปรียบเทียบระหว่าง PBAT/NR/Lup0.5 กับ 
PBAT/NR ในการวิ เคราะห์ เชิ งสถิติ  พบว่ามีค่ า p=0.232 และกรณี  PBAT/NR/Lup1.0 กับ 
PBAT/NR มีค่า p=0.788 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR/Lup1.0 พบว่า
มีค่า p=0.059 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tg ของ PBAT มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05)  
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ตารางที่ 4.26 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ทีป่ริมาณ Luperox® 101 แตกต่าง
กัน จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 

60/40 -62.77 -62.16 -31.34 -30.36 

55/45 -62.46 -62.15 -30.81 -30.59 

50/50 -62.64 -62.50 -30.64 -30.22 

45/55 -62.70 -62.27 -30.14 -30.04 

40/60 -62.33 -62.04 -30.30 -30.33 

35/65 -62.51 -61.86 -32.59 -30.27 

30/70 -62.30 -62.03 -30.93 -30.33 

พิจารณาค่า Tm1 ซึ่งเป็นอุณหภูมิในการหลอมผลึกของ PBAT ในส่วนของ BA unit ดังตาราง
ที่ 4.27 หากเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR ในเชิงสถิติ พบว่า p=0.915 และใน
ก รณี ข อ งPBAT/NR/Lup1 .0  กั บ  PBAT/NR จ ะ มี ค่ า  p=0 .8 2 3  น อ ก จ าก นี้ ใน ก รณี ข อ ง 
PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR/Lup1.0 เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะมีค่า p=0.768 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
Tm1 ของ PBAT ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ไม่ได้รับผลจากการเติม Luperox® 101 โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05)  

ส าหรับค่า Tm2 ของ PBAT ซึ่งเป็นอุณหภูมิการหลอมของผลึก PBAT ในส่วนของ BT unit 
ดังตารางที่ 4.27 หากเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR ในเชิงสถิติ p= 0.020 ซึ่งแสดง
ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Tm2 ของ PBAT อย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) โดยเฉพาะที่
อัตราส่วน 60/40 55/45 และ 50/50 ซึ่งกรณีมีการเติม Luperox®101 0.5 phr พบว่า Tm2 ลดลง
ประมาณ 4-6 ºC ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยางมีการกระจายตัวไปใน PBAT ที่ดียิ่งขึ้น และท าให้การ
เกิดผลึกของ PBAT ในส่วนของ BT unit ถูกรบกวนโดยยาง 

ส าหรับการเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR ซึ่งมีค่า p=0.834 แสดงให้เห็น
ถึง Tm2 ของ PBAT มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) ซึ่งเป็นผลมาจากวัฏภาค
ของยางมีการเกิด crosslink ที่มากกว่า อาจจะเรียกได้ว่าหนาแน่นของการเชื่อมขวางมากกว่า ซึ่ง
แสดงสัณฐานวิทยาของวัฏภาคยาง ในภาพที่ 4.42 ดังนั้นการรบกวนการเกิดผลึกของ PBAT จากยาง
จึงลดลง ท าให้ Tm2 กลับมาสูงขึ้นและเข้าใกล้ Tm2 ของ neat PBAT ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ Tm2 ในกรณ ี
PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR/Lup1.0 พบว่า ค่า p=0.06 ซึ่งยังถือว่ามีค่าที่แตกต่างกันเพียง
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เล็กน้อย ด้วยเหตุผลของการที่ยางในระบบ TPV ที่ใช้ Luperox®101 1.0 phr มีการเกิด crosslink 
ที่มากกว่านั่นเอง 

หากพิจารณาค่า Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ดังตารางที่ 4.27 แสดงการลดลงของ
ปริมาณผลึกของ PBAT ซึ่งมาจาก PBAT เกิดผลึกได้ยากเพราะการมีอยู่ของอนุภาคยาง โดยค่า Xc 
แสดงดังตารางที่ 4.27 

ตารางที่ 4.27 ค่า Tm1 Tm2 และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ปริมาณ Luperox® 101 
แตกต่างกัน จากขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) Xc (%) 

0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 

60/40 46.27 48.92 118.24 124.38 10.53 9.71 

55/45 47.09 48.76 118.72 122.21 9.81 9.25 

50/50 46.93 47.59 118.73 122.72 8.18 8.84 

45/55 46.77 46.77 122.57 123.73 7.99 8.67 

40/60 47.60 47.11 120.23 124.74 7.59 8.46 

35/65 47.43 46.09 120.73 124.56 6.69 7.14 

30/70 47.26 46.11 120.22 123.41 5.26 6.55 

Cooling scan : ผลการทดสอบในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ แสดงเป็น thermogram ใน

ภาพที่ 4.50  

  
ภาพที่ 4.50 DSC thermogram ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ จากการลดอุณหภูมิ ที่มี

ปริมาณ Luperox® 101 (a) 0.5 phr และ (b) 1.0 phr 
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พิจารณาค่า Tc ในตารางที่ 4.28 ในขั้นการลดอุณหภูมิของ TPV BAT/NR/Lup ที่ เติม 

Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr ที่แสดง DSC thermogram ในภาพที่ 4.46 พบว่า Tc 

ของ PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR/Lup1.0 มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญ ซึ่งมีค่า p=0.828 แต่หากเปรียบเทียบกับระบบ PBAT/NR ที่ไม่เติม Luperox® 101 พบว่า 

Tc ของระบบ  PBAT/NR/Lup มีค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสายโซ่ยางที่ เกิด crosslink แล้วใน TPV

เคลื่อนไหวได้ยาก ท าให้การเคลื่อนไหวของ PBAT ถูกจ ากัด ส่งผลให้การตกผลึกของระบบที่เติม 

Luperox® 101 เกิดท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น 

ตารางที่ 4.28 ค่า Tc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ปริมาณ Luperox® 101 แตกต่างกัน จากข้ัน
การลดอุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

0.5 phr 1.0 phr 

60/40 78.44 79.96 

55/45 78.45 78.45 

50/50 79.27 78.44 

45/55 79.27 78.60 

40/60 79.26 78.93 

35/65 79.93 79.76 

30/70 79.59 79.57 

Second heating scan : หลังจากการท าให้ PBAT/NR/Lup เย็นตัวลงแล้วศึกษาสมบัติ
ทางความร้อนในขั้น cooling จากนั้นได้มีการให้ความร้อนครั้งที่ 2 กับ PBAT/NR/Lup0.5 และ 
PBAT/NR/Lu1.0 โดยจากการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.51 ซ่ึง DSC thermogram แสดง Tg ของ NR 
และ PBAT และ Tm2 ของ PBAT ที่เป็นสายโซ่ของ BT ซึ่งส าหรับพารามิเตอร์ที่ได้จากการให้ความ
ร้อนครั้งที่ 2 ใน DSC นี้ สามารถสรุปในตารางที่ 4.29-4.30 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.51 DSC thermogram ของ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนต่างๆ จากการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

ที่มีปริมาณ Luperox® 101 (a) 0.5 phr และ (b) 1.0 phr 

ตารางที่ 4.29 ค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ปริมาณ Luperox® 101 แตกต่างกัน 
จากข้ันการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 

60/40 -61.02 -61.82 -28.43 -28.63 

55/45 -61.34 -61.12 -28.11 -27.95 

50/50 -60.41 -60.46 -27.29 -28.25 

45/55 -61.01 -60.60 -28.17 -28.09 

40/60 -60.95 -60.52 -28.51 -28.27 

35/65 -61.29 -60.58 -28.10 -27.95 

30/70 -60.32 -59.85 -27.76 -28.51 

พิจารณา Tg ของยาง ดังตารางที่ 4.29 โดยเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR 
ในเชิงสถิติ พบว่า p=0.000 แสดงถึงค่า Tg ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดย TPV ที่เติม 
Luperox® 101 0.5 phr จะมีค่าสูงกว่า TPV ที่ไม่เติม Luperox® 101 ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด 
crosslink ของยางท าให้เกิดการสั่นได้ยากขึ้นนั่นเอง และหากเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup1.0 กับ 
PBAT/NR พบว่ามีค่า p=0.000 ซึ่งหมายถึงมีความแตกต่างของค่า Tg ของ NR อย่างมีนัยส าคัญ
เช่นกัน (p น้อยกว่า 0.05) โดยที่ TPV ที่เติม Luperox® 101 1.0 phr มี Tg สูงกว่า ด้วยเหตุผล
เดี ยวกับที่ ก ล่ าว ไว้ ข้ างต้ น  นอกจากนี้ ห าก พิ จารณ าเป รียบ เที ยบ  PBAT/NR/Lup0.5 กั บ 
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PBAT/NR/Lup1.0 ซึ่งมีค่า p=0.482 แสดงว่าปริมาณของ Luperox® 101 ไม่ได้ส่งผลต่อค่า Tg ของ
ยาง ใน TPV ทั้ง 2 นี้ ซึ่งมีค่าต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

เมื่ อพิจารณา Tg ของ PBAT ดั งตารางที่  4.29 หากเปรียบเทียบค่า Tg ในกรณี ของ 
PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR และ PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR พบว่าทั้งสองกรณีมีค่า 
p=0.000 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tg ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup มีความแตกต่างจาก Tg ของ PBAT 
ใน PBAT/NR อย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) โดยระบบ TPV ที่มีการเติม Luperox® 101 มี Tg 
สูงกว่ากรณีที่ไม่เติม Luperox® 101 ซึ่งเป็นผลจากการที่ยางเกิด crosslink ท าให้ยางขยับสายโซ่
โมเลกุลยาก และมีผลท าให้ PBAT ขยับโมเลกุลยากไปด้วย  

เมื่อพิจารณา Tg ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup0.5 เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0 
พบว่ามี p= 0.345 แสดงให้ เห็นว่า Tg ของ PBAT มีค่าใกล้เคียงกัน โดยแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) แม้ว่าจะมีการเติม Luperox®  101 ในปริมาณแตกต่างกันก็ตาม  

ตารางที่ 4.30 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup ที่ปริมาณ Luperox® 101 แตกต่าง
กัน จากขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tm2 (ºC) Xc (%) 

0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 

60/40 123.74 123.22 10.16 9.18 

55/45 123.38 123.71 9.79 8.79 

50/50 123.54 123.05 8.09 8.37 

45/55 123.21 124.90 7.89 7.78 

40/60 123.90 124.07 7.57 7.48 

35/65 123.06 124.56 6.52 7.09 

30/70 123.88 123.91 5.96 6.02 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

พิจารณา Tm2 แสดงค่าดังตารางที่  4.30 โดยจากการเปรียบเทียบค่า Tm2 ในเชิงสถิติ 
ร ะห ว่ า ง  PBAT/NR/Lup0.5 กั บ  PBAT/NR แ ล ะ  PBAT/NR/Lup1.0 กั บ  PBAT/NR ร วม ทั้ ง
เปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR/Lup0.5 พบว่ามีค่า p=0.082, 0.194 และ 0.260 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tm2 ของ PBAT ในขั้นตอนนี้มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) แม้ว่าจะมีการเติม Luperox® 101 ในปริมาณแตกต่างกันก็
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ตาม ซึ่งอาจเป็นเพราะเกิดการ relaxation หรือ heat history ได้ถูกก าจัดไปแล้วจากการให้ความ
ร้อนครั้งที ่1 

ส าหรับกรณีของ Xc จากการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ที่แสดงดังตารางที่ 4.30 ซึ่งเป็น Xc ของ 
PBAT ใน PBAT/NR/Lup TPV ที่ เติม Luperox® 101 ในปริมาณ 0.5 phr และ 1.0 phr พบว่า 
ปริมาณผลึกของ PBAT จะลดลง เมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวโน้มเช่นเดียวกันทั้ง 2 กรณี ซึ่ง
เป็นผลมาจากการรบกวนการเกิดผลึกของ PBAT โดยการมีอยู่ของอนุภาคยางดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
และ Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup0.5, PBAT/NR/Lup1.0 และ PBAT/NR มีค่าใกล้เคียงกัน 

4.2.1.5 เสถี ยรภ าพ ทางความร้อน ของ TPV จาก  PBAT/NR/Lup ที่ มี ป ริม าณ 

Luperox® 101 แตกต่างกัน 

  
ภาพที่ 4.52 DTG thermogram ของ PBAT/NR/Lup ที่มีปริมาณ Luperox® 101 (a) 0.5 phr 

และ (b) 1.0 phr 

เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR/Lup TPV ที่ เติม Luperox® 101 ปริมาณ 0.5 

และ 1.0 phr แสดงดังภาพที่ 4.52 และตารางท่ี 4.31 

พิจารณา Tonset ของ PBAT/NR/Lup จะลดลงเมื่อปริมาณของยาง NR เพ่ิมข้ึน โดยจะมีแนม
โน้มเช่นเดียวกันทั้งกรณีการเติม Luperox® 101 ในปริมาณ 0.5 และ 1.0 phr เนื่องจากในโมเลกุล
ของยาง NR มีองค์ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเกิด
การสลายตัวได้ง่าย ดังนั้นการที่ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนที่มียางมากขึ้น ปริมาณของสารอินทรีย์
เหล่านี้มากขึ้นเช่นกัน จึงท าให้ Tonset ของ PBAT/NR/Lup จะมีแนวโน้มลดลง และเมื่อเปรียบเทียบ 
PBAT/NR/Lup0.5 กับ PBAT/NR/Lup1.0 พบว่ามีค่า Tonset ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

เมื่อพิจารณาในส่วนของ Td ของยาง ใน PBAT/NR/Lup นั้น มีแนวโน้มสูงกว่า Td ของ NR 
ในPBAT/NR ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด crosslink ในยาง แต่หากเปรียบเทียบ Td ของ PBAT ระหว่าง 
ระบบ PBAT/NR/Lup กับ PBAT/NR พบว่าค่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก Luperox® 101 ไม่ท าให้ 
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PBAT เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงน้ าหนักโมเลกุลไปมากนัก ซึ่ งสามารถพิจารณาจากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับเวลา ที่แสดงดังภาพ 4.43 

ตารางที่ 4.31 Tonset และ Td ของ PBAT/NR/Lup blend ที่มีปริมาณ Luperox® 101 แตกต่างกัน 

PBAT/NR 
Tonset (ºC) Td (ºC) 

0.5 phr 1.0 phr 0.5 phr 1.0 phr 

60/40 368.44 368.25 397.65 409.68 401.55 410.91 

55/45 365.53 366.04 397.00 409.20 396.04 408.16 

50/50 364.06 363.81 390.07 408.94 394.14 408.16 

45/55 360.84 361.09 389.82 408.44 389.39 409.95 

40/60 358.56 358.04 389.58 407.71 387.06 407.55 

35/65 358.45 357.47 385.54 - 385.78 - 

30/70 356.88 355.54 385.23 - 385.51 - 
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4.2.3 ผลของ compatibilizer ต่อสมบัตขิอง TPV จาก PBAT/NR/Lup 

ในงานวิจัยส่วนนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการเติมสารเพ่ิมความเข้ากันได้ ที่มีต่อสมบัติของ 
PBAT/NR/Lup TPV ซึ่งจากงานวิจัยในตอนที่ 4.1.2 พบว่า สารเพ่ิมความเข้ากันได้ ที่ดีที่สุด คือ NR-
g-GMA เนื่องจากระบบ PBAT/NR ที่เติม NR-g-GMA จะมีค่ามอดูลัสสูงที่สุด ดังนั้นในการทดลอง
ตอนนี้จึงเป็นการศึกษาการเตรียม PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม NR-g-GMA ลงไป ในปริมาณ 5% โดย
น้ าหนักของ NR แล้วศึกษาสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.2.3.1 สัณฐานวิทยาของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ทีเ่ติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup TPV ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า 
โดยเปรียบเทียบระบบผสม TPV ที่เติมและไม่เติม NR-g-GMA แสดงดังภาพที่ 4.53 

ก่อนอ่ืนต้องพิจารณาการเกิด crosslink ของยางใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA จะ
พบว่ากรณีสัดส่วนผสมที่มีปริมาณยางน้อยกว่า 50 % การมี NR-g-GMA ท าให้ยางเกิดการ crosslink 
ช้าลงเล็กน้อย นอกจากนั้นยังสังเกตได้ว่า ค่าแรงบิดที่เวลาประมาณวินาทีที่ 180 นั้น แสดงดังภาพที่ 
4.54 โดยระบบที่เติม NR-g-GMA จะมีค่าแรงบิดที่สูงกว่า แสดงให้เห็นว่า PBAT และ NR ในระบบ
สามารถเข้ากันได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อปริมาณยางเกิน 50% การเกิด crosslink จะเกิดได้เร็ว และระบบ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีค่าแรงบิดที่สูงกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า PBAT กับ NR ในระบบผสมมี
ความสามารถในการเข้ากันได้ดี ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA เทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0 ดังนี้ 

จากสัณฐานวิทยาแสดงดังภาพ 4.53 โดยในทุกสัดส่วนผสมของ PBAT/NR/Lup1.0 และ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA แสดงให้เห็นว่าวัฏภาคยางกระจายตัวใน PBAT ได้เป็นอย่างดี และ
การเติม NR-g-GMA ลงไปในระบบผสม TPV ส่งผลให้ interfacial tension ระหว่าง PBAT กับ NR 
ลดลง ท าให้วัฏภาค NR มีขนาดเล็กลง ดังเช่นภาพที่ 4.53 (a) และ (a') ซึ่งเป็นสัดส่วนผสมที่ 60/40 
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA แสดงถึงความเข้ากันได้ระหว่าง PBAT/NR ที่มากข้ึน 

นอกจากนี้ลักษณะสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA เปรียบเทียบกับ 
PBAT/NR/Lup1.0  ที่ มี ยางมากกว่า 50 %  จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่า วัฏภาคของยางในระบบ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA TPV มีขนาดเล็กกว่า ในระบบแรก ซึ่งจะส่งผลต่อสมบัติของ TPV 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติการดึงยืด ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
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ภาพที่ 4.53 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup TPV ที่ก าลังขยาย 3000 เท่า โดย (a)-(g) 

ไม่เติม NR-g-GMA และ (a')-(g') เติม NR-g-GMA 
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ภาพที่ 4.54 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด
กับเวลาของ PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-
g-GMA โดย (a) 60/40, (b) 55/45, (c) 50/50, 
(d) 45/55, (e) 40/60, (f) 35/65 แ ล ะ  ( g) 
30/70 PBAT/NR 
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4.2.3.2 สมบัติการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ทีเ่ติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0 
แสดงเป็น stress-strain curve ดังภาพที่ 4.55 และพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ Young’s 
modulus, tensile strength และ elongation at break แสดงดังภาพที่ 4.56-4.58 

  
ภาพที่ 4.55 Stress-strain curve ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup โดย (a) ไม่เติม NR-g-GMA และ 

(b) เติม NR-g-GMA 

Stress-strain curve แสด งพ ฤติ ก รรม การดึ งยื ด ขอ ง TPV จาก  PBAT/NR/Lup1.0 
เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA แสดงดังภาพที่ 4.55 พบว่าความสามารถในการดึง
ยืดของ PBAT/NR/Lup1.0 มีสูงกว่า PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA อย่างไรก็ตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีผลต่อการตอบสนองต่อแรงดึงของวัสดุที่ให้ไป 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น elastic ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Young’s modulus : จากการวิเคราะห์การเกิด crosslink ของวัฏภาคยางในภาพที่ 4.54 
และการกระจายของยางเข้าไปใน PBAT ที่ดีขึ้น แสดงสัณฐานวิทยาดังภาพ 4.53 โดยสิ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อ Young’s modulus ที่แสดงในภาพที่ 4.56 ในช่วงสัดส่วนผสมที่มียางน้อยกว่า 50% นั้น 
จะเห็นว่าวัฏภาคยางเป็นวัฏภาคที่เล็กลง แสดงดังภาพที่ 4.53 (a)-(c) และ (a')-(c') ความทนทานต่อ
การเปลี่ ยนรูปของวัสดุนี้ จึ งได้ รับ อิทธิผลจาก PBAT ได้มาก นอกจากนี้ ยั งพบว่าในกรณี 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีปริมาณผลึกของ PBAT ที่สูงขึ้น ด้วยสองเหตุผลนี้จึงมีผลท าให้ 
Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA เพ่ิมข้ึนด้วย 

หากพิจารณาในกรณีที่ TPV มีสัดส่วนของยางเกิน 50% นั้น ค่า Young’s modulus ของ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ยังสูงกว่า PBAT/NR/Lup1.0 นั้น อาจเป็นสาเหตุมาจากการที่ยาง 
crosslink ได้มากกว่า ซึ่งสังเกตจากค่าแรงบิดระหว่างการผสมที่สูงกว่า แสดงดังภาพที่ 4.54 (d)-(g) 
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ส าหรับปัจจัยเรื่องปรมิาณผลึกของ PBAT นั้นจะส่งผลเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณของ PBAT ใน
ระบบผสม PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีปริมาณต่ ากว่า 50% 

 
ภาพที่ 4.56 Young’s modulus ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

Tensile strength : เมื่อพิจารณาค่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA ที่แสดงดังภาพที่ 4.57 หากกลับไปพิจารณา stress-strain curve ดังภาพที่ 4.55 และ SEM 
ดังภาพที่ 4.53 แล้วจะเห็นว่า กรณี PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่สัดส่วนผสม 60/40 ถึง 50/50 
จะเห็นว่า NR เกิดการกระจายตัวเป็นวัฏภาคเล็กลง โดยกระจายในเนื้อ PBAT ดังนั้นค่า tensile 
strength ข อ ง  PBAT/NR/Lup1.0 จึ ง มี ค่ า สู ง ก ว่ า  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA เนื่ อ ง จ าก 
พฤติกรรมที่แสดง stress-induced crystallization ของยางลดลง 

พิจารณาที่สัดส่วน 45/55 วัฏภาคยางมีมากขึ้นท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยืดตัว และ
เมื่อปริมาณยางเพ่ิมเป็น 60-65% คือที่สัดส่วนผสม 40/60 และ 35/65 ค่า tensile strength ของ 
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA มีค่าสูงกว่า PBAT/NR/Lup1.0 เนื่องจากการเกิด crosslink ของยาง 
โดยวัฏภาคยางที่มีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่
สัดส่วน 30/70 มี tensile strength ที่ต่ ากว่า PBAT/NR/Lup1.0 อีกครั้ง อันเป็นผลมาจากการเกิด 
crosslink ที่มากขึ้นมาก ดังแสดงในกราฟแรงบิดกับเวลาภาพที่ 4.54 ท าให้ยางมีความแข็งเกร็งและ
ขาดได้ง่าย ดังเช่นในงานวิจัยของ J. Kruželák และคณะ (2014) [42] ได้อธิบายว่า การเกิด 
crosslink ที่มากเกินไป ท าให้วัฏภาคของยางมีขนาดใหญ่ และแข็งเกร็ง ส่งผลให้ความสามารถในการ
ดึงยืดของพอลิเมอร์ผสมลดลง 
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ภาพที่ 4.57 Tensile strength ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

 
ภาพที่ 4.58 Elongation at break ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

Elongation at break : เมื่ อ พิ จ า ร ณ าค่ า  elongation at break ข อ ง  TPV จ า ก 
PBAT/NR/Lup1.0 ที่เติมและไม่เติม NR-g-GMA แสดงดังภาพที่ 4.58 เมื่อพิจารณาสัดส่วน 60/40, 
55/45 และ 50/50 นั้น โดยค่า elongation at break ของ PBAT/NR/Lup1.0 มีค่าสูงกว่าของ 
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PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ซึ่งเป็นผลมาจากการที่วัฏภาคของยางมีขนาดเล็ก และเกิดการ
กระจายตัวที่ดีใน PBAT ดังนั้นการยืดออกของ PBAT จึงถูกขัดขวางโดยยาง เมื่อสัดส่วนของ 
PBAT/NR/Lup1.0 เปลี่ ยนไปเป็น  45/55, 40/60 และ 35/65 ค่า elongation at break นี้ ถูก
ควบคุมด้วยการที่ยางมีการเกิด crosslink ที่มากกว่า โดยพิจารณาจากกราฟแรงบิดกับเวลา ดังภาพที่ 
4.54 (d)-(f) จึงท าให้ค่า elongation at break ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีค่าต่ ากว่า
กรณี PBAT/NR/Lup1.0 เล็กน้อย  

อย่างไรก็ตามกรณีสัดส่วนผสม 30/70 นั้น ได้กล่าวมาแล้วว่ายางใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-
g-GMA เกิด crosslink มากกว่า PBAT/NR/Lup1.0 ท าให้ยางเปราะ และมี elongation at break 
ที่ลดลง [42] 

4.2.3.3 สมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม 

NR-g-GMA 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอิทธิพลของการเกิด crosslink ของโมเลกุลยาง ใน TPV จะส่งผลดี

ต่อสมบัติ elastic recovery กล่าวคือวัสดุสามารถเกิดการคืนรูปกลับได้ดี ซึ่งการทดสอบ tension 

set ของ TPV จึงเป็นการทดสอบที่ส าคัญ โดยค านวณ %tension set ตามสมการ (3.1) โดยผลการ

ทดลองส่วนนี้ เป็นการเปรียบเทียบ %tension set ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ในระบที่เติม/ไม่

เติม NR-g-GMA แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 5.59 

 
ภาพที่ 4.59 Tension set ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 
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จากการค านวณค่า %tension set ของ PBAT/NR/Lup1.0 ที่ไม่เติมและเติม NR-g-GMA 
แ ส ด งดั งภ าพ ที่  4.59 จ ะพ บ ว่ า ค่ า  tension set ข อ ง  TPV ห าก เป รี ย บ เที ย บ ระห ว่ า ง 
PBAT/NR/Lup1.0 กับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA จะเห็นว่า TPV ในระบบที่มีการเติม NR-g-
GMA มีค่ า tension set ที่สู งกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่ สัดส่วน 60/40 และ 55/45  
เนื่องจากการกระจายตัวของวัฏภาคยางที่ดีและมีขนาดเล็ก ท าให้ PBAT แสดงพฤติกรรมเด่นออกมา 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ TPV มีการเกิด permanent deformation ได้มากขึ้นเล็กน้อย จากการที่อนุภาค
ยางกระจายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณยางตั้งแต่ 50% ขึ้นไป tension set ของ TPV จะไม่
แตกต่างกันมาก เนื่องจาก TPV มีปริมาณยางที่เกิดการ crosslink สูง 

4.2.3.4 สมบัติการเกิดผลึกของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาสมบัติการเกิดผลึกของ TPV ที่พิจารณาถึงอิทธพลของการเติม/ไม่เติม 
NR-g-GMA โดยผลการทดสอบด้วย DSC แสดงดังภาพที่  4.60-4.63 และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
รวบรวมไว้ในตารางที่ 4.32-4.36 

First heating scan : DSC thermogram จ า ก ก า ร ให้ ค ว า ม ร้ อ น ค รั้ ง ที่  1  กั บ 
PBAT/NR/Lup1.0 และ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA แสดงดังภาพที่  4.49 และ พารามิเตอร์
ต่างๆ ได้แก่ Tg ของยาง และ PBAT, Tm1, Tm2 และปริมาณผลึก แสดงดังตารางที่ 4.32-4.33 

  
ภาพที่ 4.60 DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 (a) 

ไม่เติม NR-g-GMA และ (b) เติม NR-g-GMA 

พิจารณาค่า Tg ของยางใน PBAT/NR/Lup1.0 TPV แสดงดังภาพที่ 4.60 และตารางที่ 4.32 
โดยเปรียบเทียบระบบผสมที่ไม่เติมและเติม NR-g-GMA ในเชิงสถิติ พบว่า มีค่า p=0.501 ซึ่ง
หมายความว่าTg ของ NR มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 
0.05) และหากพิจารณา Tg ของ PBAT ในเชิงสถิติเช่นกัน พบว่า ค่า p=0.612 ดังนั้นการเติมลงไปใน
ระบบผสม NR-g-GMA ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า Tg ของ NR และ PBAT ใน TPV จาก 
PBAT/NR/Lup1.0 
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ตารางที่ 4.32 ค่า Tg ของ NR และ PBAT จาก PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA ในขั้น
การให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

No NR-g-GMA NR-g-GMA filled No NR-g-GMA NR-g-GMA filled 

60/40 -62.16 -62.91 -30.36 -31.25 

55/45 -62.15 -62.41 -30.59 -31.94 

50/50 -62.50 -61.86 -30.22 -30.41 

45/55 -62.27 -61.77 -30.04 -31.15 

40/60 -62.04 -61.68 -30.33 -30.15 

35/65 -61.86 -61.88 -30.27 -30.38 

30/70 -62.03 -61.54 -30.33 -30.42 

พิจารณาค่า Tm1 ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup1.0 TPV ที่ ไม่เติมและเติม NR-g-GMA 
แสดงดังภาพที่ 4.60 และตารางที่ 4.32 พบว่า มีค่า p=0.165 และในกรณีของ Tm2 มีค่า p=0.326 
ดังนั้นจากผลการทดลองแสดงว่า การเติม NR-g-GMA ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า Tm ของ 
PBAT ใน PBAT/NR/Lup TPV เช่นกัน โดยจากค่า Tm ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) 

ตารางที่ 4.33 ค่า Tm1, Tm2 และ Xc ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA ในขั้นการ
ให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 

Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) Xc (%) 

No 

NR-g-GMA 

NR-g-GMA 

filled 

No 

NR-g-GMA 

NR-g-GMA 

filled 

No 

NR-g-GMA 

NR-g-GMA 

filled 

60/40 48.92 47.63 124.38 119.47 9.71 11.05 

55/45 48.76 47.96 122.21 120.77 9.25 10.49 

50/50 47.59 48.28 122.72 119.91 8.84 10.14 

45/55 46.77 48.63 123.73 124.61 8.67 9.96 

40/60 47.11 48.78 124.74 120.25 8.46 7.21 

35/65 46.09 48.78 124.56 121.57 7.14 7.19 

30/70 46.11 49.46 123.41 122.26 6.55 6.58 
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กรณีค่า Xc แสดงดังตารางที่ 4.33 พบว่าปริมาณผลึกของ PBAT เปรียบเทียบระหว่างระบบ

ผสมที่เติม และไม่เติม NR-g-GMA พบว่า ค่า Xc ของระบบที่เติม NR-g-GMA มีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากการที่ยางมีการกระจายตัวเป็นอนุภาคที่เล็กลง ท าให้ PBAT เป็นวัฏภาคที่ต่อเนื่องกว่าเดิม

จึงเกิดการก่อตัวเป็นผลึกได้มากขึ้น อนึ่งปริมาณผลึกของ PBAT ในกรณีที่มียาง 50% ขึ้นไปนั้น จะมี

ปริมาณไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณของ PBAT ที่มีน้อยนั่นเอง 

Cooling scan : ผลการทดสอบในขั้นการลดอุณหภูมิ แสดงเป็น thermogram ในภาพที่ 

4.50 ดังนี้ 

  
ภาพที่ 4.61 DSC thermogram ในการลดอุณหภูมิ ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 (a) ไม่เติม 

NR-g-GMA และ (b) เติม NR-g-GMA 

ตารางที่ 4.34 ค่า Tc TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA ในขั้นการลดอุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

No NR-g-GMA NR-g-GMA filled 

60/40 79.96 77.33 

55/45 78.45 77.56 

50/50 78.44 79.40 

45/55 78.60 79.55 

40/60 78.93 78.37 

35/65 79.76 79.44 

30/70 79.57 78.56 
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พิจารณาค่า Tc ในขั้นการลดอุณหภูมิของ PBAT/NR/Lup TPV ที่มีการเติม NR-g-GMA ที่
แสดงดัง DSC thermogram ในภาพที่ 4.61 และตารางที่ 4.34 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบผสม
ที่ไม่เติมและเติม NR-g-GMA ในเชิงสถิติพบว่ามีค่า p=0.261 แสดงถึงค่า Tc มีค่าใกล้เคียงกัน และมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) ดังนั้นการเติม NR-g-GMA ไม่ได้มีผลต่อค่า Tc 
ของ PBAT/NR/Lup1.0 TPV 

Second heating scan : โด ย จ าก ก า รท ด ล อ งแ ส ด งดั งภ าพ ที่  4 .5 1  ซึ่ ง  DSC 

thermogram แสดง Tg ของ NR และ PBAT และ Tm2 ของ PBAT ที่เป็นสายโซ่ของ BT ซึ่งส าหรับ

พารามิเตอร์ที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่  2 ใน DSC นี้ สามารถสรุปในตารางที่ 4.35-4.36 

ดังต่อไปนี้ 

  
ภาพที่ 4.62 DSC thermogram ในการให้ความร้อนครั้งที่ 2 ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 (a) 

ไม่เติม NR-g-GMA และ (b) เติม NR-g-GMA 
ตารางที่ 4.35 ค่า Tg ของ NR และ PBAT จาก PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA ในขั้น
การให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

No NR-g-GMA NR-g-GMA filled No NR-g-GMA NR-g-GMA filled 

60/40 -61.82 -60.94 -28.63 -28.12 

55/45 -61.12 -61.61 -27.95 -28.16 

50/50 -60.46 -60.24 -28.25 -28.06 

45/55 -60.60 -60.77 -28.09 -28.59 

40/60 -60.52 -61.70 -28.27 -28.76 

35/65 -60.58 -59.73 -27.95 -28.96 

30/70 -59.85 -59.98 -28.51 -27.81 
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ห าก พิ จ ารณ าค่ า  Tg ขอ ง NR และ  PBAT ใน ระบ บ ผสม  PBAT/NR/Lup1.0 แล ะ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ดังตารางที่ 4.35 โดยการเปรียบเทียบเชิงสถิติ พบว่ามีค่า p=0.994 
และ 0.549 ตามล าดับ โดยค่า Tg ของ NR มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) เช่นเดียวกันกับกรณี Tg ของ PBAT แสดงว่าการเติม NR-g-GMA ไม่ได้
ส่งผลให้ Tg ของ NR และ PBAT ใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 

ในกรณีค่า Tm2 ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup1.0 และ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 
แสดงดังตารางที่ 4.34 พิจารณาเปรียบเทียบในเชิงสถิติ พบว่า ค่า p=0.508 แสดงถึง Tm2 ของ BT 
unit มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) ดังนั้นการเติม 
NR-g-GMA ไม่ส่งผลต่อค่า Tm2 ของ PBAT ในการให้ความร้อนครั้งท่ี 2 

เมื่อพิจารณาค่า Xc ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบ PBAT/NR/Lup และ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA แสดงดังตารางที่ 4.36 พบว่า ปริมาณผลึกของระบบผสมที่เติม และ
ไม่เติม NR-g-GMA มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเติม NR-g-GMA ไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณผลึกของ TPV 
แต่เป็นสัดส่วนของ PBAT ใน TPV โดยเป็นส่วนของ BT unit มากกว่าที่ส่งผลต่อค่า Xc ที่เกิดขึ้น ซึ่ง 
Xc จะลดลงตามปริมาณของ PBAT ใน TPV 
ตารางที่ 4.36 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA ในขั้นการให้
ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tm2 (ºC) Xc (%) 

No NR-g-GMA NR-g-GMA filled No NR-g-GMA NR-g-GMA filled 

60/40 123.22 123.43 9.18 10.69 

55/45 123.71 123.44 8.79 10.08 

50/50 123.05 124.08 8.37 9.28 

45/55 124.90 123.11 7.78 9.04 

40/60 124.07 123.91 7.48 6.97 

35/65 124.56 123.74 7.09 6.84 

30/70 123.91 124.48 6.02 6.55 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

4.2.3.5 เสถียรภาพทางความร้อนของ TPV จาก PBAT/NR/Lup ที่เติม/ไม่เติม NR-g-

GMA 

จากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 ที่เติมและไม่เติม 
NR-g-GMA แสดงเป็น DTG thermogram ดังภาพที่ 4.63 และตารางท่ี 4.37 
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ภาพที่ 4.63 DTG thermogram ของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0 (a) ไม่เติม NR-g-GMA และ (b) 

เติม NR-g-GMA 
ตารางที่ 4.37 Tonset และ Td ของ PBAT/NR/Lup TPV ที่เติม/ไม่เติม NR-g-GMA 

PBAT/NR 

Tonset (ºC) Td (ºC) 

No  

NR-g-GMA 

NR-g-GMA 

filled 

No 

NR-g-GMA 

NR-g-GMA 

filled 

60/40 368.25 366.81 401.55 410.91 400.19 410.01 

55/45 366.04 365.39 396.04 408.16 396.51 409.40 

50/50 363.81 363.22 394.14 408.16 396.14 408.86 

45/55 361.09 360.59 389.39 409.95 390.91 408.24 

40/60 358.04 357.62 387.06 407.55 387.22 406.81 

35/65 357.47 356.36 385.78 - 386.40 - 

30/70 355.54 355.78 385.51 - 385.29 - 

พิจารณา Tonset และ Td ของ PBAT/NR/Lup จะลดลงเมื่อปริมาณของยาง NR เพ่ิมขึ้น โดย
จะมีแนมโน้มเช่นเดียวกันทั้งกรณีการเติมและไม่เติม NR-g-GMA เนื่องจากในโมเลกุลของยาง NR มี
องค์ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเกิดการสลายตัวได้
ง่าย ดังนั้นการที่ PBAT/NR/Lup ในสัดส่วนที่มียางมากขึ้น ปริมาณของสารอินทรีย์เหล่านี้มากขึ้น
เช่นกัน จึงท าให้ Tonset และ Tdของ PBAT/NR/Lup จะมีแนวโน้มลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกรณี
การเติมและไม่เติม NR-g-GMA พบว่ามีค่า Tonset และ Td ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
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4.3 ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง  Organic modified clay ที่ มี ต่ อ ส ม บั ติ ข อ ง  TPV จ า ก

PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 

ในงานวิจัยส่วนนี้จะเป็นการเตรียม TPV nanocomposites จาก PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA blend และศึกษาถึงอิทธิพลของการเติมออร์กาโนเคลย์ที่มีต่อสมบัติของ TPV โดยใช้ออร์กาโน
เค ล ย์  2 ช นิ ด  คื อ  Cloisite 30B (C30B) แ ล ะ  Cloisite 15A (C15A) โด ย เติ ม ใน ลั ก ษ ณ ะ 
masterbatch ที่เตรียมโดย Solvent casting ได้เป็น masterbatch 20 % ของ C30B และ C15A 
ใน PBAT จากนั้นน า masterbatch clay นี้ไปผสมลงใน PBAT/NR/NR-g-GMA ปริมาณ 3 phr ของ
พอลิเมอร์ แล้วจึงเติม Luperox®101 ปริมาณ 1.0 phr ของยาง โดยมีผลการทดลองดังนี้ 

4.3.1 การกระจายตัวของ C30B และ C15A ใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 

ในการเติมอนุภาคขนาดนาโนเข้าไปในพอลิเมอร์ ปัจจัยที่ส าคัญต่อสมบัติของพอลิเมอร์คือ
การกระจายของอนุภาคออร์กาโนเคลย์ ในพอลิเมอร์ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเทคนิค XRD ดังเช่น
งานวิจัยของ Saddys R.-L. และคณะ (2011) [43-45] เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของออร์กาโนเคลย์ 
โดยผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.64-4.65 

 
ภาพที่ 4.64 XRD pattern ของ C30B และ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B 

 เมื่อพิจารณา XRD pattern ของ C30B แสดงดังภาพที่ 4.64 พบว่า C30B ปรากฏพีคที่ 2θ 
ประมาณ 4.78º เช่นเดียวกับงายวิจัยของ L. As'habi และคณะ (2013) [46, 47] ซึ่งค านวณเป็นค่า 
d-spacing ซึ่ งแ สด งระยะห่ างระห ว่ างชั้ น เคลย์ ได้ เท่ ากั บ  1 .85  nm ซึ่ ง เมื่ อ เป รี ย บ กั บ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B พบว่า พีค ที่พบบน XRD pattern นั้นมี intensity ต่ า
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มากซ่ึงแสดงว่า C30B มีการกระจายตัวใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ได้ดี ซึ่งอาจมีการกระจาย
ไปสู่แบบ exfoliation 

 
ภาพที่ 4.65 XRD pattern ของ C15A และ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C15A 

เมื่อพิจารณา XRD pattern ของ C15A แสดงดังภาพที่ 4.65 พบว่า C15A ปรากฏพีคที่ 2θ 
ประมาณ 2.53º, 4.10º และ 6.80º เช่นเดียวกับงายวิจัยของ L. As'habi และคณะ (2013) [46, 47] 
ซึ่งค านวณเป็นค่า d-spacing หรือระยะห่างระหว่างชั้นเคลย์ได้เท่ากับ 3.49 , 2.15 และ 1.29 nm 
เมื่อเปรียบ XRD pattern นี้กับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C15A พบว่า ปรากฏพีค 2θ 
ที่มีความเข้มเพียงเล็กน้อย ที่ต าแหน่งประมาณ 4.10º แสดงว่า C15A มีการกระจายตัวแบบ 
intercalation แตกต่างจากกรณีของ C30B ที่มีการกระจายตัวแบบ exfoliation การกระจายตัวที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.2 สัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ 
C15A ที่ทดสอบด้วย SEM ด้วยก าลังขยาย 5000 เท่า แสดงดังภาพที่ 4.66 หากเปรียบเทียบสัณฐาน
วิทยาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติมออร์กาโนเคลย์แล้ว จะพบว่าวัฏภาคยางจะมี
ขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นปกติของการเติมอนุภาคที่เป็นของแข็งลงไปในพอลิเมอร์ เพราะจะท าให้เกิดแรง
เฉือนที่สูงขึ้นและท าให้พอลิเมอร์ที่ผสมกันนั้นแตกออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กได้มากขึ้น ดังเช่นงานวิจัย
ของ N. Mangesana และคณะ (2008) [48] 
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ภาพที่ 4.66 สัณฐานวิทยาของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ก าลังขยาย 5000 เท่า 

โดย (a)-(g) เติม C30B และ (a')-(g') เติม C15A 
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ภาพที่ 4.67 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด
กับเวลาของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่
เติม/ไม่เติม C30B และ C15A โดย (a) 60/40, 
(b) 55/45, (c) 50/50, (d) 45/55, (e) 40/60, 
(f) 35/65 และ (g) 30/70 PBAT/NR 
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หากเปรียบเทียบระบบ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B กับที่มีการเติม 
C15A พบว่า วัฏภาคของ NR ในกรณี PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B มีขนาดเล็ก
กว่า กรณีของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C15A หากพิจารณากราฟแรงบิดในการ
ผสมกับเวลาที่แสดงในภาพที่ 4.67 จะเห็นว่าค่าแรงบิดในการผสม PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 
เมื่อมีการเติมเคลย์นั้นเพ่ิมขึ้นโดยกรณีการเติม C30B นั้นค่าแรงบิดจะเพ่ิมขึ้นสูงกว่าเมื่อเวลาในการ
ผสมนานขึ้น ซึ่งแสดงว่า C30B มีการกระจายตัวที่ดีกว่า C15A ซึ่งหากพิจารณาถึงโครงสร้างทางเคมี
ของ C30B และ C15A พบว่า C30B มีความเป็นขั้วมากกว่า C15A เนื่องจาก C30B มีหมู่ไฮดรอกซิล 
(-OH) อยู่ในโครงสร้าง แสดงดังภาพที่ 4.68 ท าให้มีความเข้ากันได้ที่ดีกับ PBAT ที่เป็นพอลิเมอร์ที่มี
ขั้ว ซึ่งแตกต่างจาก C15A ที่มีความเข้ากันได้กับ PBAT ที่น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ XRD pattern 
ของ C30B และ C15A ที่แสดงดังภาพที่ 4.64 และ 4.65 ข้างต้น ด้วยการกระจายตัวที่ดีจึงท าให้
ความหนืดเพิ่มข้ึน ท าให้ยางถูกแรงเฉือนมากขึ้นจึงแตกออกเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง 

 
ภาพที่ 4.68 โครงสร้างทางเคมีของ Cloisite 30B และ Cloisite 15A 

หากพิจารณากราฟแรงบิดกับเวลา แสดงดังภาพที่ 4.67 โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มี C30B, C15A และไม่มีเคลย์ จะพบว่า กรณีที่ยางมีปริมาณน้อยๆ 
ซึ่งการมีเคลย์ไม่ส่งผลต่อการเกิดการ crosslink กล่าวคือ เวลาที่แรงบิดเพ่ิมสูงเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา
ไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณายางใน TPV ที่มีปริมาณสูงมากกว่า 50% จะพบว่า ยางจะ
เกิดปฏิกิริยา crosslink ได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่วัฏภาคยางแตกออกเป็นอนุภาคเล็กกว่าจึงมี
พ้ืนที่ผิวในการที่จะท าให้ Luperox® 101 แพร่เข้ามาแล้วเกิดปฏิกิริยา crosslink ได้มากกว่านั้นเอง  

4.3.3 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A 

การเติมออร์กาโนเคลย์ ซึ่งมีผลต่อสมบัติเชิงกลของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA อย่าง
แน่นอน เนื่องจากเป็นสารตัวเติมในระดับนาโน และสามารถเกิดการแตกและกระจายตัวได้ในระดับ
ต่างๆ และหากกระจายตัวแบบ exfoliation จะสามารถเสริมแรงให้ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 
มีสมบัติที่ดีขึ้น ซึ่ง straess-strain curve ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติมออร์กาโนเคลย์ 
C30B และ C15A แสดงดั งภาพที่  4.69 และค่ า Young’s modulus, tensile strength และ 
elongation at break แสดงในภาพที่ 4.70-4.72 
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จาก Stress-strain curve ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ 
C15A พบว่า การเติมเคลย์ท าให้พฤติกรรมการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA เปลี่ยนไป
จาก TPV ที่ไม่ได้ออร์กาโนเติมเคลย์ แสดงดังภาพ 4.69 (c) โดยพิจารณา PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA ที่มีสัดส่วน 60/40 นั้น PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA มีความสามารถในการยืดสูงที่สุด 
จากนั้ น  จะค่อยๆลดลงตามปริมาณ ยางที่ เพ่ิ มขึ้น  ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ แตกต่ างจากกรณี 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติมออร์กาโนเคลย์ 

  

 

 
ภ าพ ที่  4.69 Stress-strain curve ข อ ง  TPV 
จ า ก  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA โด ย  (a) 
เ ติ ม  C30B, ( b) C15A แ ล ะ  (c) ไ ม่ เ ติ ม 
organoclay 

 

โดยปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรม stress-strain ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม 
C30B และ C15A เปลี่ยนไปนั้นมาจาก ประการแรก ขนาดของอนุภาคยางที่ เล็กลงอย่างมาก (เดิม 
PBAT/NR มีลักษณะเป็นเฟสยืดแต่ในระบบ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA/C30B อนุภาคยางมี
ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ไมโครเมตร) และมีลักษณะกลม ซ่ึงการที่ยางมีอนุภาคเล็กลง 10 เท่า จึง
ท าให้ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA/C30B สามารถเกิดการยืดออกได้ดีขึ้น ประการที่ 2 คือการที่ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA/C30B มี  PBAT เป็ นวัฏภาคต่อ เนื่ อง จึ งแสดงพฤติกรรมของ 
พลาสติกได้มากขึ้น แต่กรณีที่มียางเพ่ิมขึ้น ชิ้นทดสอบจะขาดเร็วขึ้น เนื่องจากอนุภาคยางมีการเกาะ
กลุ่มกันมากขึ้น ท าให้ชิ้นทดสอบขาดได้เร็วขึ้น 
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เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA/C30B กั บ  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA/C15A พบว่า stress-strain curve ของระบบ C15A สั้นกว่าระบบ C30B นั้นเป็นผลมาจาก 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C15A มีการกระจายตัวแบบ intercalation และอนุภาคยางมี
ขนาดใหญ่จึงขัดขวางการยืดตัวของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ท าให้มีความสามารถในการยืด
ต่ ากว่าระบบที่เติม C30B อีกประการหนึ่ง การดึงยืดได้น้อยลงนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ PBAT ในทั้ง 
2 ระบบ มี organoclay ที่อยู่ในวัฏภาค PBAT มาก ท าให้ขัดขวางการยืดของ PBAT ได้เช่นกัน 

 
ภาพที่ 4.70 Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม organoclay 

Young’s modulus : Young’s modulus ขอ ง PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ เติ ม 
C30B เปรียบเทียบกับที่เติม C15A แสดงดังภาพที่ 4.70 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีการเติม
เคลย์พบว่า การเติมเคลย์ลงไปท าให้ Young’s modulus ของ TPV เพ่ิมขึ้น และจากภาพที่ 4.70 จะ
เห็นได้ว่า Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B มีค่าสูงกว่า 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C15A ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ C30B เกิดการกระจายตัวใน 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ได้ดีกว่า C15A ดังที่กล่าวแล้วจึงท าให้การเสริมแรงของเคลย์ใน TPV 
จากการเติม C30B เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า กรณี  C15A นอกจากนั้น การที่ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการผสม C30B มีปริมาณผลึกที่สูงกว่าจึงมีผลต่อค่า Young’s 
modulus ของ TPV ด้วย 
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ภาพที่ 4.71 Tensile strength ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม organoclay 

Tensile strength : เมื่ อ พิจารณา TPV ของระบบที่ ไม่ เติม เคลย์พบว่า ค่ า tensile 
strength จะเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนของยาง 40-55% จากนั้นเมื่อสัดส่วนยางเพ่ิมขึ้น (60% ขึ้นไป ) 
tensile strength จะมีค่าลดลง ซึ่งได้อธิบายไว้ในตอนที่ 4.2.3 แล้วว่าพฤติกรรมนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา เมื่อพิจารณา PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B เปรียบเทียบกับที่เติม 
C15A แสดงดังภาพที่ 4.71 พิจารณาค่า tensile strength ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มี
การเติม C30B โดยกรณีที่  PBAT มีปริมาณ 55-60% นั้นค่า tensile strength ของ TPV ที่ เติม 
C30B มีค่าสูงกว่า TPV ที่เติม C15A ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการมี strain hardening ในระบบ TPV 
ที่เติม C30B มากกว่าในระบบที่เติม C15A ซึ่งพฤติกรรมนี้ถูกควบคุมด้วย สัณฐานวิทยาของ TPV เมื่อ
ปริมาณยางใน TPV นี้สูงขึ้น tensile strength ของ TPV ที่เติม C15A จะมีแนวโน้มสูงกว่า TPV ที่
เติม C30B หากพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาแล้ว จะเห็นว่าวัฏภาคยางนั้นอยู่ต่อกัน และยางมีการ
เกิด crosslink ได้มากอีกด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้ tensile strength ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-
GMA ที่ เติม C15A ในกรณีมีปริมาณยางสูงๆ มีค่าสูงกว่า PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ เติม 
C30B 
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ภาพที่ 4.72 Elongation at break ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม organoclay 

Elongation at break : ค่า elongation at break ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA 
ที่มีการเติม C30B และ C15A แสดงดังภาพที่ 4.72 จากท่ีได้กล่าวแล้วว่า ความสามารถในการยืดของ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B หรือ C15A นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะสัณฐานของ TPV 
โดยการยืดของ TPV ที่มีการเติม C30B เกิดได้มากกว่า TPV ที่มีการเติม C15A ซึ่งเป็นผลมาจาก
ขนาดอนุภาคของยางที่เล็กกว่าดังกล่าวแล้วข้างต้น เช่นเดียวกับระบบ TPV ที่ไม่มีการเติมเคลย์โดยค่า 
elongation at break จะเพ่ิมขึ้น ในสัดส่วนของยาง 40-55% แล้วจะมีค่าลดลง เนื่องจากยางมีการ
เกาะกลุ่มกันดังที่ได้อธิบายไว้ในตอน 4.2.3  

4.3.4 สมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B 
และ C15A 

สมบัติการคืนรูปของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ 
C15A โดยการทดสอบ tension set ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้วค านวณ %tension set ตาม
สมการ (3.1) ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.2 

โดยจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมโดยทั่วไปในสมบัติ tension set ของ TPV
นั้นเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ %tension set จะมีการลดลง เมื่อเพ่ิมปริมาณยางใน
สัดส่วนผสม ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของการเกิด crosslink ของยางนั่นเอง 
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ภาพที่ 4.73 Tension set ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม organoclay 

พิจารณา tension set ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติมเคลย์ ในสัดส่วน 
ยางกับ PBAT ที่  60/40 จะพบว่าเมื่อเติมเคลย์จะท าให้ tension set มีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ 
PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ไม่ได้เติมเคลย์ ซึ่งเป็นผลจากการที่ TPV ใน 2 ระบบดังกล่าวนี้ มี
ยางที่กระจายตัวได้มากขึ้น ท าให้มีพฤติกรรมไปทางเป็น elastomer มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่วัฏ
ภาคยางมีขนาดเล็กมากกระจายอยู่ใน PBAT ท าให้ TPV แสดงพฤติกรรมที่เป็นพลาสติกมากกว่า เมื่อ
ยางมีปริมาณมากขึ้น กว่า 40 % ยางที่แตกตัวเป็นอนุภาคที่เล็กลงจะเกิดการ deform แบบพลาสติก
ได้มากขึ้น หากเปรียบเทียบผลของ C30B และ C15A ที่เติมลงใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA จะ
เห็นว่า กรณีที่มี NR ต่ ากว่า 50 % TPV ระบบที่เติม C15A จะมี tension set ที่ต่ ากว่า หรือเกิด 
plastic deformation ได้น้อยกว่า ดังนั้นในบริบทนี้ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C15A 
จึงมีพฤติกรรมเป็น elastomer ดีกว่า ด้วยเหตุที่ยางมีลักษณะของวัฏภาคเป็นอนุภาคขนาดใหญ่และ
ต่อเนื่องกัน 

4.3.5 สมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A 

First heating scan : ในการทดสอบ DSC ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ เติม 
C30B และ C15A ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 มีผลการทดสอบที่แสดงเป็น thermogram ดังภาพที่ 
4.74 และ พารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ Tg ของยาง และ PBAT, Tm1, Tm2 และปริมาณผลึก แสดงดัง
ตารางที่ 4.38-4.40 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่  4.74 DSC thermogram ในขั้นการให้
ความร้อนครั้งที่ 1 ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-
g-GMA โดย (a) เติม C30B, (b) เติม C15A และ 
(c) ไม่เติม organoclay 

 

พิจารณ าค่ า Tg ของ NR ใน  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ เติ ม  C30B และ C15A
เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ไม่เติมเคลย์ แสดงดังตารางที่ 4.38 ในเชิงสถิติ 
พบว่ามีค่า p=0.281 และ 0.217 ตามล าดับ แสดงว่า ค่า Tg ของยางไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เติมเคลย์ โดยมีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) หาก
พิจารณา Tg ของยางใน TPV ที่เติมเคลย์ต่างกันในเชิงสถิติ มีค่า p=0.850 ซึ่งแสดงว่าการเติมเคลย์
ต่างชนิดกันก็ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ Tg ในยาง ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่า ทั้ง C30B และ 
C15A ไม่มีการ migrate เข้าไปในวัฏภาคของยาง 

ส าหรับ Tg ของ PBAT ใน TPV ที่เติม C30B และ C15A เมื่อเปรียบเทียบกับ TPV ที่ไม่เติม 
เคลย์ในเชิงสถิติพบว่ามีค่า p=0.282 และ 0.920 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4.38 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผลจากการให้ความร้อนครั้งที่ 1 โดยใช้เครื่อง DSC พบว่าการเติมเคลย์ ไม่ได้ส่งผลต่อค่า Tg 
ของ PBAT โดยมีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) แม้ว่า
เคลย์ทั้ง 2 ชนิดจะท าให้ยางเกิดการกระจายตัวที่มากขึ้นและมีเคลย์อยู่ใน PBAT ก็ตาม หากพิจารณา
ปัจจัยของชนิดของเคลย์ที่แตกต่างกันในเชิงสถิติ พบว่ามีค่า p=0.090 ซึ่งแสดงว่า Tg ของ PBAT ใน 
TPV ที่มีการเติมเคลย์ที่ต่างกันมีแนวโน้มที่เหมือนกัน ในการให้ความร้อนครั้งท่ี 1 
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ตารางที่ 4.38 Tg NR และ PBAT ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A ใน
ขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

unfilled C30B C15A unfilled C30B C15A 

60/40 -62.91 -62.32 -62.22 -31.25 -30.64 -30.38 

55/45 -62.41 -63.03 -62.35 -31.94 -31.60 -30.68 

50/50 -61.86 -62.75 -62.43 -30.41 -30.04 -30.31 

45/55 -61.77 -62.01 -62.06 -31.15 -31.64 -30.65 

40/60 -61.68 -62.01 -62.45 -30.15 -31.22 -30.97 

35/65 -61.88 -62.25 -62.09 -30.38 -30.54 -30.31 

30/70 -61.54 -61.68 -62.20 -30.42 -31.96 -30.71 

ตารางที่ 4.39 Tm1 และ Tm2 ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A ในขั้น
การให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Tm1 (ºC) Tm2 (ºC) 

unfilled C30B C15A unfilled C30B C15A 

60/40 47.63 45.77 46.79 119.47 122.06 122.10 

55/45 47.96 45.95 47.47 120.77 120.10 122.30 

50/50 48.28 45.79 46.62 119.91 120.28 121.42 

45/55 48.63 46.95 49.13 124.61 121.92 123.27 

40/60 48.78 45.78 48.29 120.25 121.57 121.10 

35/65 48.78 46.12 47.79 121.57 120.26 121.44 

30/70 49.46 46.12 47.45 122.26 120.09 119.93 

พิจารณา Tm1 ของ PBAT ของระบบ TPV ที่มีการเติม C30B และ C15A เปรียบเทียบกับ 
TPV ที่ไม่เติมเคลย์ในเชิงสถิติ แสดงดังตารางที่ 4.39 พบว่ามีค่า p=0.000 และ 0.003 ตามล าดับ 
แสดงถึงค่า Tm1 ของ PBAT มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) โดยพบว่าค่า Tm1 
มีล าดับดังนี้คือ TPV ที่ ไม่มี เคลย์สูงที่สุด รองลงมาเป็น TPV ที่มี  C15A และ TPV ที่ มี C30B 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นที่ทราบแล้วว่าอุณหภูมิการหลอมของผลึกนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างและ
ความสมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก ผลึกของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างที่เปลี่ยนไป อาจเนื่องจากการที่ถูก
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รบกวนด้วยอนุภาคแปลกปลอม หรือ น้ าหนักโมเลกุลที่เปลี่ยนไป จะท าให้การจัดวางโมเลกุลให้เป็น
ผลึกเกิดอย่างไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน PBAT ในส่วนที่เป็น BA unit ที่มีลักษณะที่เคลื่อนตัว
ได้ง่ายจากโครงสร้างที่มี -CH2- อยู่มาก ดังนั้นการเติมเคลย์ลงไป จะไปรบกวนการเกิดผลึก ท าให้ Tm1 
นี้ลดลง และเมื่อพิจารณา C30B ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย XRD แล้วพบว่า C30B นี้มีการกระจายตัว
ที่ดีกว่า จึงมีผลต่อการจัดเรียงตัวเป็นผลึกของ BA unit จึงท าให้ Tm1 ของ TPV ที่เติม C30B ต่ าที่สุด 

พิจารณา Tm2 ของระบบที่เติม C30B และ C15A ในเชิงสถิติเทียบกับระบบที่ไม่เติมเคลย์ 
พบว่ามีค่า p=0.601 และ 0.402 ตามล าดับ แสดงว่าการเติม C30B และ C15A ไม่ได้ส่งผลต่อ Tm2 

ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA โดยมีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) นอกจากนี้หากเปรียบเทียบชนิดของเคลย์ที่ต่างกัน พบว่าค่า p=0.725 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติมเคลย์ทั้ง C30B และ C15A นั้น ไม่มีผลต่อการเกิดผลึกในส่วนของ BT unit 
เลย เนื่องจาก BT unit เป็นหน่วยที่มีความแข็งเกร็งมาก ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก [25] 

ตารางที่ 4.40 ปริมาณผลึก (Xc) ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A ในขั้น
การให้ความร้อนครั้งที่ 1 

PBAT/NR 
Xc (%) 

unfilled C30B C15A 

60/40 11.05 11.37 10.95 

55/45 10.49 11.08 10.70 

50/50 10.14 10.89 10.07 

45/55 9.96 9.98 9.65 

40/60 7.21 9.58 9.41 

35/65 7.19 9.30 8.92 

30/70 6.58 9.01 8.57 

ในกรณีค่า Xc ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ C15A เทียบกับ
ระบบที่ไม่เติมเคลย์ แสดงดังตารางที่ 4.40 พบว่า ปริมาณผลึกของ PBAT จะสูงขึ้นเมื่อเติมเคลย์ และ
พบว่าระบบ TPV ที่เติม C30B จะมีปริมาณผลึกสูงกว่าระบบที่เติม C15A แสดงให้เห็นว่าออร์กาโน
เคลย์อาจท าหน้าเป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) ได้ และส่งผลให้ปริมาณผลึกของ PBAT มี
แนวโน้มสูงขึ้น ดังเช่นในงานวิจัยของ F. Yang (2011) และ B. Bittmann (2012) [49, 50] และการ
ที่ C30B มีการกระจายตัวที่ดีกว่า จึงท าให้ TPV ที่เตมิ C30B มีปริมาณผลึกสูงกว่า 
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Cooling scan : ผลการทดสอบในขั้นการลดอุณหภูมิ แสดงเป็น thermogram ในภาพที่ 

4.75 ดังนี้ 

  

 

 

ภาพที่  4.75 DSC thermogram ในขั้นการลด
อุณ หภู มิ ของ  PBAT/NR/Lup1 .0 /NR-g-GMA 
โดย (a) เติม C30B, (b) เติม C15A และ (c) ไม่
เติม organoclay 

พิจารณาค่า Tc ของ PBAT ใน  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ 
C15A เปรียบเทียบกับที่ไม่ได้เติมเคลย์ แสดงดังตารางที่ 4.41 ในเชิงสถิติ พบว่า มีค่า p=0.000 และ 
0.001 ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าการเติมเคลย์มีผลต่อ ค่า Tc อย่างมีนัยส าคัญ (p น้อยกว่า 0.05) โดย
หากเปรียบเทียบผลของชนิดของเคลย์ในเชิงสถิติซึ่งมี ค่า p=0.949 แสดงว่าชนิดของเคลย์ไม่มีผลต่อ
ค่า Tc โดยมีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) ดังนั้นหาก
เปรียบเทียบค่า Tc จะได้ว่า Tc ของ TPV ที่ไม่เติมเคลย์มีค่ามากกว่าระบบ TPV ที่เติม C30B และ 
C15A ซึ่งกรณี TPV ที่หลอมตัวแล้วและเติม C30B ลงไป การกระจายตัวของเคลย์ ท าให้ความร้อน
ถูกกักเก็บอยู่ในพอลิเมอร์ สายโซ่ของ PBAT จึงจัดเรียงตัวได้ยาก เกิดผลึกได้ยาก ต้องลดอุณหภูมิลง
ไปอีก PBAT จึงจะมาจัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบและเกิดผลึกได้ 
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ตารางที่ 4.41 Tc ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม C30B และ C15A ในขั้นการลด
อุณหภูมิ 

PBAT/NR 
Tc (ºC) 

unfilled C30B C15A 

60/40 77.33 74.26 72.58 

55/45 77.56 74.91 74.06 

50/50 79.40 74.57 76.25 

45/55 79.55 74.41 76.07 

40/60 78.37 75.24 74.74 

35/65 79.44 76.07 75.23 

30/70 78.56 77.73 77.90 

Second heating scan : จากการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.76 ซึ่ง DSC thermogram 
แสดง Tg ของ NR และ PBAT และ Tm2 ของ PBAT ที่เป็นสายโซ่ของ BT ซึ่งส าหรับพารามิเตอร์ที่ได้
จากการให้ความร้อนครั้งท่ี 2 ใน DSC นี้ สามารถสรุปในตารางที่ 4.42-4.43 

พิจารณาค่า Tg ของ NR ใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ C15A 
เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ไม่เติมเคลย์ ในเชิงสถิติ ซึ่งแสดงดังตาราง 4.42 มี
ค่า p=0.157 และ 0.412 ตามล าดับ หากเปรียบเทียบชนิดของเคลย์จะมี p= 0.411 แสดงให้เห็นว่า 
ค่า Tg ของยางไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกรณีเติม/ไม่เติมเคลย์ หรือชนิดของเคลย์ที่แตกต่าง
กัน โดยค่า Tg มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p มากกว่า 0.05) หาก
เปรียบเทียบ Tg ในการให้ความร้อนครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 พบว่า Tg ของยางมีค่าเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุผลที่
กล่าวแล้วในตอนก่อนหน้านี้ 

ค่ า  Tg ของ PBAT ใน  PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ มี ก าร เติ ม  C30B และ C15A 
เปรียบเทียบกับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ ไม่เติมเคลย์ในเชิงสถิติ พบค่า p=0.085 และ 
0.909 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดของเคลย์พบว่าค่า p=0.095 โดยค่า Tg ของ 
PBAT มีค่าใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Tg ของ NR ข้างต้น 
นอกจากนี ้Tg ของ PBAT จากการให้ความร้อนครั้งท่ี 2 มีค่าสูงขึ้นประมาณ 1-2ºC อีกด้วย 
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ภาพที่  4.76 DSC thermogram ในขั้นการให้
ความร้อนครั้งที่ 2 ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-
g-GMA โดย (a) เติม C30B, (b) เติม C15A และ 
(c) ไม่เติม organoclay 

 

พิจารณา Tm ของ PBAT ซึ่งปรากฏเพียงค่า Tm2 เช่นเดียวกับระบบอ่ืนๆ หากเปรียบเทียบ
ระบบ TPV ที่เติม C30B และ C15A กับระบบที่ไม่เติมเคลย์ในเชิงสถิติ ดังตาราง 4.43 พบว่ามีค่า p 
เท่ากับ 0.601 และ 0.402 ตามล าดับ แสดงว่าการเติม C30B และ C15A ไม่ได้ส่งผลต่อ Tm2 ของ 
PBAT โดยมีค่าใกล้ เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ  (p มากกว่า 0.05) ถ้า
เปรียบเทียบชนิดของเคลย์ พบว่าค่า p มีค่าเท่ากับ 0.725 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเติมเคลย์ทั้ง C30B 
และ C15A นั้น ไม่มีผลต่อการเกิดผลึกในส่วนของ BT unit เลย เนื่องจาก terephthalate unit เป็น
หน่วยที่มีความแข็งเกร็ง เปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในการให้ความร้อนครั้งท่ี 1 

ส าหรับค่า Xc ของ PBAT ใน PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ C15A 
เทียบกับระบบ TPV ที่ไม่มีการเติมเคลย์ แสดงดังตาราง 4.43 พบว่าการเติมเคลย์ ท าให้ปริมาณผลึก
ของ PBAT เพ่ิมขึ้น และ TPV ที่เติม C30B จะมีปริมาณผลึกสูงกว่า TPV ที่เติม C15A และปริมาณ
ผลึกท่ีได้จากการให้ความร้อนครั้งท่ี 1 ไม่แตกต่างจากการให้ความร้อนครั้งท่ี 2 

 



  171 

ตารางที่ 4.42 ค่า Tg NR และ PBAT ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไม่เติม C30B และ 
C15A ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tg,NR (ºC) Tg,PBAT (ºC) 

unfilled C30B C15A unfilled C30B C15A 

60/40 -60.94 -61.76 -61.50 -28.12 -28.74 -28.41 

55/45 -61.61 -62.34 -61.63 -28.16 -28.59 -28.27 

50/50 -60.24 -61.86 -61.02 -28.06 -29.63 -28.15 

45/55 -60.77 -60.83 -61.15 -28.59 -28.20 -28.91 

40/60 -61.70 -61.08 -61.17 -28.76 -29.07 -28.90 

35/65 -59.73 -60.55 -60.00 -28.96 -28.27 -27.79 

30/70 -59.98 -60.67 -60.63 -27.81 -30.33 -28.21 

ตารางที่ 4.43 ค่า Tm2 และ Xc ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม/ไมเ่ติม C30B และ C15A 
ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

PBAT/NR 
Tm2 (ºC) Xc (%) 

unfilled C30B C15A unfilled C30B C15A 

60/40 123.43 122.56 121.93 10.69 11.26 10.94 

55/45 123.44 122.76 122.46 10.08 10.85 10.46 

50/50 124.08 122.61 122.92 9.28 10.07 9.56 

45/55 123.11 122.25 123.27 9.04 9.47 8.79 

40/60 123.91 122.40 120.48 6.97 9.08 8.71 

35/65 123.74 121.10 123.60 6.84 8.87 8.55 

30/70 124.48 121.76 123.76 6.55 8.65 8.25 

หมายเหตุ : ไม่พบค่า Tm1 ของ PBAT ในขั้นการให้ความร้อนครั้งที่ 2 

4.3.6 เสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ 

C15A 

จากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ TPV จาก PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่

เติมและไม่เติม C30B และ C15A แสดงเป็น DTG thermogram ดังภาพที่ 4.77 และตารางที่ 4.44-

4.45 ดังต่อไปนี้ 
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ภ า พ ที่  4. 77 DTG thermogram ข อ ง 
PBAT/NR/Lup1 .0 /NR-g-GMA โด ย  (a) เติ ม 
C3 0 B, (b) เ ติ ม  C1 5 A แ ล ะ  (c) ไ ม่ เ ติ ม 
organoclay 

พิจารณา Tonset ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่มีการเติม C30B และ C15A เทียบ
กับ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่ไม่เติมเคลย์ พบว่า Tonset ของ TPV ที่ เติมเคลย์จะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 5ºC ทั้งนี้เนื่องจากเคลย์มีความสามารถในการดูดซับความร้อนได้มาก ดังนั้นความร้อนที่
ป้อนจะถูกดูดซับไว้ในส่วนของเคลย์ ดังนั้นจึงต้องใช้ความร้อนเพ่ิมขึ้นเพ่ือท าให้เกิดการสลายตัวของ
สารโมเลกุลเล็กๆในยาง ดังในงานวิจัยของ B. Bittmann และคณะ (2012) [50] ได้อธิบายไว้ว่าการ
เติมออร์กาโนเคลย์ ส่งผลให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมเพ่ิมขึ้น  โดยส าหรับ TPV ที่
เติม C30B นั้นจะมี Tonset ที่สูงกว่า TPV ที่เติม C15A ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายตัวที่ดีของ C30B 
โดยงานวิจัยของ F.-H. Hafida และคณะ (2013) [51] ได้อธิบายไว้ว่าระดับการกระจายตัวของเคลย์มี
ผลต่อเสถียรภาพทางความร้อน โดยการกระจายตัวของเคลย์แบบ exfoliation จะมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนท่ีสูง ซึ่งสอดคล้องกับเสถียรภาพทางความร้อนของระบบผสม TPV ที่เติม C30B  

เช่นเดียวกันคือ Td ของระบบ TPV ที่เติมออร์กาโนเคลย์ โดยพบว่าระบบ TPV นี้ จะมี Td 
สูงกว่า TPV ที่ไม่เติมออร์กาโนเคลย์ ด้วยเหตุผลของการดูดซับความร้อนของออร์กาโนเคลย์ ดังที่ได้
กล่าวแล้ว และ TPV ที่มี C30B กับ C15A นั้น จะมี Td ที่ไม่ต่างกัน เพราะที่ค่านี้เป็นค่าที่วัดการ
สลายตัวที่เร็วที่สุดของพอลิเมอร์ 
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ตารางที่ 4.44 ค่า Tonset ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A 

PBAT/NR 
Tonset (ºC) 

Unfilled TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 366.81 371.63 370.52 
55/45 363.79 369.32 368.78 

50/50 363.22 366.12 365.21 

45/55 360.59 362.59 362.39 

40/60 357.62 358.69 357.73 

35/65 356.36 357.02 356.21 

30/70 355.78 356.03 355.79 

ตารางที่ 4.45 ค่า Td ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA ที่เติม C30B และ C15A 

PBAT/NR 
Td (ºC) 

Unfilled TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 398.35 410.01 405.32 - 405.45 - 

55/45 396.51 409.40 405.27 - 405.12 - 

50/50 398.81 408.86 404.76 - 404.66 - 

45/55 395.38 406.97 403.74 - 403.50 - 

40/60 387.22 - 387.05 401.60 389.41 401.14 

35/65 386.40 - 384.19 - 385.51 - 

30/70 383.99 - 381.21 - 382.15 - 
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บทที่ 5  
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโต
เมอร์ และเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT/NR ซึ่งจากผลการทดลองใน
บทที่ 4 สามารถสรุปผลการทดลองได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
ตอนที่  1 การศึ กษาผลของอัตราส่ วน ระห ว่าง PBAT กับ  NR และผลของชนิ ดของ 
compatibilizer ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม PBAT/NR 

- อิทธิพลของอัตราส่วนของ PBAT/NR 
 จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่ความเร็วรอบการผสม 60 rpm พบว่า 
PBAT และ NR อยู่กันอย่างแยกวัฏภาค โดยในสัดส่วนยาง 40-60% ยางจะเป็นวัฏภาคกระจาย อยู่
บน PBAT ที่เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง จากนั้นเมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้นเป็น 65-70% จะเกิดการกลับวัฏภาค
โดยยางจะกลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง และมี PBAT กระจายอยู่ในวัฏภาคนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมเป็น 80 และ 100 rpm พบว่า วัฏภาคกระจายจะมีขนาดเล็กลง 
และมีการยดืออกของเฟสไปตามแรงเฉือนในการผสม  
 จากสมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 rpm ซึ่งสัมพันธ์กับ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กล่าวคือ strain at break หรือ elongation at break จะมีค่าลดลงตาม
ปริมาณของ PBAT ลดลง เนื่องจาก PBAT มีความ ductile สูง แต่อย่างไรก็ตาม ที่สัดส่วนผสม 
35/65 และ 30/70 จะมีค่า strain at break เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกิดการกลับวัฏภาค โดยยางกลายมา
เป็นวัฏภาคต่อเนื่องส่งผลให้ความสามารถในการดึงยืดของ PBAT/NR เพ่ิมขึ้น โดยมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกันทุกๆความเร็วรอบที่ศึกษา นอกจากนี้ค่า Young’s modulus และ tensile strength ก็
ลดลงตามปริมาณของ PBAT เช่นเดียวกัน 
 จากสมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืดของ  PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 60 rpm พบว่า 
%tension set จะมีค่าลดลง เมื่อปริมาณยางสูงขึ้น เนื่องจากยางมีสมบัติ elastic recovery ที่ดีกว่า 
PBAT แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบเป็น 80-100 rpm พบว่า %tension set เพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากแรงเฉือนที่สูงขึ้นนี้ ท าให้วัฏภาคของยางมีขนาดเล็กและกระจายตัวเข้ากับ PBAT ได้ดีขึ้น 
ส่งผลให้สมบัติ elastic recovery น้อยลง และ PBAT/NR มี plastic deformation มากขึ้น 
 จากการศึกษาสมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 60 rpm พบว่า ปริมาณ
ผลึกของ PBAT จะลดลงตามสัดส่วนของ PBAT ในพอลิเมอร์ผสม และเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบเป็น 80-
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100 rpm พบว่า ปริมาณผลึกจะมีค่าลดลง เนื่องจากสายโซ่ PBAT ในส่วนของ BA unit เกิดการ
สลายตัวขณะท าการผสม 
 จากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR ที่ความเร็วรอบ 60, 80 และ 100 
rpm พบว่า ค่า Tonset และ Td มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณยางที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกิดการสลายตัว
ทางความร้อนของสารโมเลกุลเล็ก 

- ผลของ compatibilizer ต่อสมบัติของ PBAT/NR 
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ PBAT/NR ที่เติม compatibilizer พบว่า GMA มีส่วน

ของ side group ที่มีลักษณะเป็น epoxide ring และ ester ท าให้สามารถเข้ากันได้ดีกับ PBAT ท า
ให้สามารถปรับปรุงความเข้ากันระหว่าง PBAT กับ NR ได้ โดยวัฏภาคยางจะมีขนาดเล็กลงที่สุด 
รองลงมาเป็นระบบที่เติม IR-g-MAH และ NR-g-MMA ตามล าดับ 

จากสมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/compatibilizer พบว่า การเติม NR-g-GMA จะท าให้ 
PBAT/NR มีค่า Young’s modulus สูงที่สุด 

จากสมบัติการคืนตัวกลับหลังการดึงยืด พบว่า ระบบผสมที่เติม NR-g-GMA และ NR-g-
MMA จะมี %tension set ต่ า ซึ่งเป็นข้อดีของการเติมสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ลงไป เมื่อพิจารณา
กรณีของ IR-g-MAH พบว่า %tension set มีค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก IR-g-MAH เป็นของเหลวหนืดที่
สามารถไหลง่าย ส่งผลให้เกิด plastic deformation ดังนั้นระบบ IR-g-MAH จะมี %tension set ที่
สูงขึ้นกว่าระบบอ่ืนๆ 

จากสมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR/compatibilizer พบว่าปริมาณผลึกมีค่าไม่แตกต่าง
กันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผลึกจะมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ PBAT ในพอลิเมอร์ผสม 

จากการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR/compatibilizer พบว่า ค่า Tonset 
และ Td มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น compatibilizer ไม่ได้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางความร้อน 
แต่หากปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพทางความร้อนของ PBAT/NR คือ ปริมาณของสารโมเลกุล
เล็กๆ ที่สลายตัวได้ง่าย ทีเ่ป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของยาง โดยพบว่า เสถียรภาพทางความร้อนจะ
ลดลง เมื่อปริมาณยางในพอลิเมอร์ผสมเพ่ิมข้ึน 

ตอนที่ 2 การศึกษาเทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต (TPV) ของ PBAT/NR ที่เตรียมแบบ Dynamic 
vulcanization 

- ผลของความเร็วรอบในการผสมต่อสมบัติของ TPV 
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV ที่ความเร็วรอบการผสม 60 rpm โดยวัฏภาคของ

ยางที่เกิดการ crosslink จะกระจายอยู่บน PBAT ที่เป็นวัฏภาคหลัก ในทุกๆอัตราส่วน แต่ทั้งนี้เมื่อ
ปริมาณยาง crosslink สูงขึ้น วัฏภาคยางจะเกิดการรวมกลุ่ม และมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่ม
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ความเร็วรอบในการผสมเป็น 80-100 rpm เพราะที่ความเร็วรอบในการผสมสูง จะท าให้วัฏภาคยางมี
การกระจายตัวที่ดี ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ที่ความเร็วรอบการผสม 100 rpm วัฏภาคยางมีขนาด
เล็ก และมีการกระจายตัวดีที่สุด 

จากการพิจารณาสมบัติการดึงยืดของ TPV พบว่า ความสามารถในการดึงยืดของ TPV 
ขึ้นกับลักษณทางสัณฐานวิทยา โดยที่ความเร็วรอบ 60-80 rpm ความสามารถในการดึงยืดของ TPV 
จะต่ า เนื่องจากอนุภาคยางที่เกิดการ crosslink มีการรวมกลุ่มกัน ท าให้เกิดการขัดขวางยืดตัวของ 
PBAT ดังนั้นจึงได้มีการเพ่ิมความเร็วรอบในการผสมเป็น 100 rpm พบว่า ค่า Young’s modulus 
จะเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดการ crosslink อย่างเต็มที่ในวัฏภาคยางและอนุภาค NR มีการ
กระจายตัวที่ดี โดยมีวัฏภาคของ PBAT เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาค่า tension set พบว่า %tension set จะลดลงต่ ากว่า 50% กล่าวคือ สมบัติ 
elastic recovery ของ TPV มีค่าสูงขึ้น เป็นผลมาจากการเชื่อมขวางของยางใน TPV 

จากสมบัติการเกิดผลึกของ TPV พบว่า เมื่อความเร็วรอบในการผสมสูงขึ้น ค่า Tm1 และ
ปริมาณผลึกจะมีค่าลดลง เนื่องจากเกิดการสลายตัวของ BA unit ในโครงสร้างของ PBAT 

พิจารณาเสถียรภาพทางความร้อน พบว่า เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการผสม ท าให้ ค่า Tonset 
และ Td จะมีค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอนุภาคของยางมีการกระจายตัวที่ดี โดยยางมีค่า Cp ท าให้กักความ
ร้อนไว้มาก ดังนั้นระบบต้องให้ความร้อนสูงขึ้นเพ่ือท าให้ TPV เกิดการสลายตัว 

- ผลของปริมาณการเติมสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของ TPV 
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPV ที่มีปริมาณของ Luperox® 101 แตกต่างกัน คือ 

0.5 และ 1.0 phr พบว่า ทั้ง 2 ระบบนี้ อนุภาคยางที่เกิดการเชื่อมขวางจะกระจายอยู่ใน PBAT ที่
เป็นวัฏภาคหลักเช่นเดียวกัน โดยพิจารณาที่ระบบผสมที่ 0.5 phr พบว่า เมื่อปริมาณยางสูงขึ้น ยาง
จะเกิดการกลับมารวมกลุ่มอีกครั้ง เนื่องจากปริมาณการเชื่อมขวางเกิดน้อยกว่าระบบผสมที่ 1.0 phr 
และพิจารณาสัณฐานวิทยาที่เกิดขึ้น พบว่า ระบบผสม 1.0 phr จะมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่า 

พิจารณาสมบัติการดึงยืดของ TPV ที่มีการเติม Luperox® 101 ต่างกัน พบว่า ปริมาณของ 
Luperox® 101 จะสัมพันธ์กับปริมาณการ crosslink ในโมเลกุลยาง ดังนั้น  TPV ที่การเติม 
Luperox® 101 ปริมาณ 1.0 phr จะมีค่า Young’ modulus, tensile strength และ elongation 
at break ที่ดีกว่าระบบผสมที่ 0.5 phr 

ในกรณีของ ค่า Tension set ของ TPV หากพิจารณา TPV ทั้ง 2 ระบบ จะพบว่า tension 
set มีค่าลดลงเมื่อปริมาณยางเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลจากสมบัติ elastomeric ของยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นยางที่เกิด crosslink แล้ว ดังนั้น ระบบผสมที่เติม Luperox® 101 1.0 phr จะมีความสามารถใน
การคืนรูปกลับดีกว่าระบบ 0.5 phr เนื่องจากมีปริมาณ crosslink มากกว่า 
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การศึกษาสมบัติในการเกิดผลึกของ TPV ที่มีปริมาณของ Luperox® 101 แตกต่างกัน คือ 
0.5 และ 1.0 phr พบว่า ปริมาณผลึกของ PBAT จะลดลง เมื่อปริมาณยางเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกันทั้ง 2 กรณ ีซึ่งเป็นผลมาจากอนุภาคยางมีการรบกวนการเกิดผลึกของ PBAT 

พิจารณาเสถียรภาพทางความร้อน พบว่า การที่ยางมากขึ้น ท าให้ Tonset และ Td ของ 
PBAT/NR/Lup จะมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ Luperox® 101 ต่างกัน พบว่า มีค่า 
Tonset และ Td ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

- ผลของ compatibilizer ต่อสมบัตขิอง TPV 
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า ในทุกสัดส่วนผสมของ PBAT/NR/Lup1.0 ที่มีการเติม

NR-g-GMA แสดงให้เห็นว่าวัฏภาคยางกระจายตัวใน PBAT ได้เป็นอย่างดี และการเติม NR-g-GMA 
ลงไปในระบบผสม TPV ส่งผลให้ interfacial tension ระหว่าง PBAT กับ NR ลดลง ท าให้วัฏภาค 
NR มีขนาดเล็กลง 

กรณีสมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup1.0 ที่มีการเติม NR-g-GMA พบว่า ค่า Young’s 
modulus ของ PBAT/NR/Lup1.0/NR-g-GMA สูงกว่า PBAT/NR/Lup1.0 เนื่องจากการเติม NR-g-
GMA ท าให้ยางเกิด crosslink ได้มากกว่า โดยสมบัติความเป็น elastic ของ TPV เพ่ิมขึ้นด้วย อีกทั้ง 
NR-g-GMA ยังมีความเข้ากันได้ที่ดีกับ PBAT อีกด้วย 

พิจารณาสมบัติการคืนรูปหลังการดึงยืด พบว่า การเติม NR-g-GMA ลงไปจะให้มีค่า tension 
set ที่สูงกขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัดส่วน 60/40 และ 55/45  เนื่องจากการกระจายตัว
ของวัฏภาคยางท่ีดีและมีขนาดเล็ก ท าให้เกิด permanent deformation ได้มาก 

สมบัติการเกิดผลึกของ PBAT/NR/Lup ที่เติม NR-g-GMA พบว่าปริมาณผลึกของ PBAT 
เปรียบเทียบระหว่างระบบผสมที่เติม และไม่เติม NR-g-GMA พบว่า ค่า Xc ของระบบที่เติม NR-g-
GMA มีค่าเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ยางมีการกระจายตัวเป็นอนุภาคท่ีเล็กลง 

พิจารณาเสถียรภาพทางความร้อน พบว่า Tonset และ Td ของ PBAT/NR/Lup จะลดลงเมื่อ
ปริมาณของยาง NR เพ่ิมข้ึน โดยจะมีแนมโน้มเช่นเดียวกันทั้งกรณีการเติมและไม่เติม NR-g-GMA 

ต อ น ที่  3 ก า รศึ ก ษ าผ ล ข อ ง  Organic modified clay ที่ มี ต่ อ ส ม บั ติ ข อ ง  TPV จ า ก
PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 
 พิจารณาการกระจายตัวของชั้นเคลย์ พบว่า C30B มีการกระจายตัวแบบ exfoliation 
แตกต่างจาก C15A มีการกระจายตัวแบบ intercalation 
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าการเติมออร์กาโนเคลย์ลงไปใน PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA 
จะพบว่าวัฏภาคยางจะมีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นปกติของการเติมอนุภาคที่เป็นของแข็งลงไปในพอลิเมอร์ 
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เพราะจะท าให้เกิดแรงเฉือนที่สูงขึ้นและท าให้พอลิเมอร์ที่ผสมกันนั้นแตกออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กได้
มากขึ้น 
 ในกรณีของสมบัติการดึงยืด พบว่า ระบบผสม TPV ที่เติม C15A โดยเคลย์การกระจายตัว
แบบ intercalation และอนุภาคยางมีขนาดใหญ่ จึ งขัดขวางการยืดตัวของ PBAT ท าให้ มี
ความสามารถในการยืดต่ ากว่าระบบที่เติม C30B แต่อย่างไรก็ตาม การเติมเคลย์ลงไปท าให้ Young’s 
modulus ของ TPV เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 
 สมบัติการคืนรูปกลับหลังการดึงยืด พบว่า เมื่อเติมเคลย์จะท าให้ tension set มีค่าลดลง 
เมื่อเทียบกับระบบผสมที่ไม่ได้เติมเคลย์ ซึ่งเป็นผลจากการที่ TPV ใน 2 ระบบดังกล่าวนี้ มียางที่
กระจายตัวได้มากขึ้น ท าให้มีพฤติกรรมไปทางเป็น elastomer มากขึ้น โดยมีค่า tension set ต่ า
กว่า 50% 
 พิจารณาสมบัติการเกิดผลึก พบว่า ปริมาณผลึกของ PBAT จะมีสูงขึ้นเมื่อเติมเคลย์ และ
พบว่าระบบ TPV ที่เติม C30B จะมีผลึกสูงกว่า ระบบที่เติม C15A แสดงให้เห็นว่าออร์กาโนเคลย์อาจ
ท าหน้าเป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) ได ้
 ในกรณีของเสถียรภาพทางความร้อน พบว่า Tonset และ Td ของ TPV ที่เติมเคลย์จะเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากเคลย์มีความสามารถในการดูดซับความร้อนได้มาก ดังนั้นจึงต้องใช้ความร้อนเพ่ิมขึ้นเพ่ือท า
ให้เกิดการสลายตัวของสารโมเลกุลเล็กๆในยาง โดยส าหรับ TPV ที่เติม C30B นั้นจะมี Tonset และ Td 
ที่สูงกว่า TPV ที่เติม C15A ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายตัวที่ดีของ C30B 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากนิยามเกี่ยวกับค าว่าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ คือ พอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกกับ
ยาง โดยลักษณะเด่นของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ คือ ณ อุณหภูมิห้อง จะมีสมบัติที่ยืดหยุ่นอ่อน
นุ่มคล้ายยาง แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์นี้ จะอ่อนตัวและไหลได้เหมือน
พลาสติก จึงสามารถน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีด ( injection molding machine) เครื่องเป่า (blow 
molding machine) หรือเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ (extruder) เป็นต้น ภายหลังการขึ้นรูปเมื่อเย็นตัวลง 
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ก็จะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวที่ไหลได้ไปเป็นของแข็งที่มีสมบัติคล้าย
ยาง อีกท้ังยังสามารถน ากลับมาหลอมข้ึนรูปใหม่ได้อีกด้วย [1]  

โดยกระบวนการขึ้นรูปที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ การอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น (compression 
molding) ซึ่งจากแนวคิดของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ข้างต้น จึงเกิดสมมุติฐานว่า PBAT/NR 
blend นี้ ต้องสามารถน ามาข้ึนรูปด้วยกระบวนการอ่ืนๆได้ อีกทั้งยังต้องสามารถหลอมและขึ้นรูปใหม่
ได้เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน า PBAT/NR blend นี้ มาท าการผสมโดยผ่านกระบวนการ 
extrusion เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยต่อไป 
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ตารางที่ 5.1 ค่า Torque ของ PBAT/NR blend และ PBAT/NR/Lup blend จากการผสมด้วย
เครื่อง internal mixer 

PBAT/NR 
Torque (Nm) 

PBAT/NR PBAT/NR/Lup 
60/40 8.69 16.99 
55/45 10.44 23.92 
50/50 12.65 33.15 
45/55 13.33 37.74 
40/60 14.35 40.36 
35/65 14.88 41.98 
30/70 17.69 48.96 

 ในการศึกษาโดยใช้ twin-screw extrusion ได้เลือกสัดส่วนผสมของ TPE และ TPV จาก 
PBAT/NR blend ที่ 30/70 %โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นสูตรที่มีค่า torque ที่วัดได้จากเครื่อง internal 
mixer ที่สูงที่สุด แสดงดังตารางที่ 5.1 มาท าการทดลอง เนื่องจากยางธรรมชาตินั้น มีความหนืดสูง 
ไม่สามารถหลอม และไหลได้แบบพลาสติก ดังนั้นจึงได้ลองน า TPE และ TPV ที่มียาง 70% มาผ่าน
กระบวนการ extrusion ซึ่งพบว่า แม้จะเป็นสัดส่วนผสมของ TPE และ TPV ที่มีความหนืดสูง ก็ยัง
สามารถหลอมและขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ M. Shi และคณะ (2018) [52] เมื่อ
พิจารณาค่า torque ของ TPV จาก EPDM/PP จะเห็นว่า แม้ EPDM จะมีความหนืดสูง แต่ก็ยัง
สามารถหลอมและขึ้นรูป โดย twin-screw extrusion ได้เช่นกัน โดยค่า torque สูงสุด ของ TPV มี
ค่าประมาณ 50 Nm ซึ่งค่า torque ของ TPV จาก EPDM/PP นี้จะใกล้เคียงกับระบบผสม TPV จาก 
PBAT/NR/Lup ที่แสดงดังตาราง 5.1 ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอีกด้วย 

โดยจากการทดลองพบว่า PBAT/NR blend ที่อัตราส่วน 30/70 สามารถหลอมและขึ้นรูป
ผ่านกระบวนการ extrusion โดยใช้เครื่อง twin-screw extruder ได้ และยังหลอมขึ้นรูปใหม่ได้อีก
ด้วย แสดงดังภาพท่ี 5.1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ข้างต้น 

แต่อย่างไรก็ตามเส้น extudate ของ PBAT/NR blend ที่เกิดขึ้น ยังคงมีสมบัติการเหนียว
ติดกันอยู่ ซึ่งไม่สามารถน ามาตัดให้เป็นเม็ด TPE ได้ และยากต่อการเก็บรักษา เนื่องจากยางธรรมชาติ
ยังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชั่น 
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ภาพที่ 5.1 PBAT/NR blend (TPE) ที่ผ่านกระบวนการ Twin-screw extrusion 

 จากข้อจ ากัดของ TPE ข้างต้น จึงได้มีการน า TPV จาก PBAT/NR/Lup blend ที่อัตราส่วน 
30/70 มาท าการผสมโดยผ่านกระบวนการ extrusion ด้วย twin-screw extruder เช่นเดียวกัน 
พบว่า PBAT/NR blend นี้ สามารถหลอมและขึ้นรูปผ่านกระบวนการ extrusion ได้ อีกทั้งเส้น 
extrudate ที่เกิดขึ้น ก็สามารถตัดเป็นเม็ด TPV ได้ แสดงดังภาพที่ 5.2 เนื่องจากยางที่ผ่านการวัลคา
ไนเซชั่นแล้ว จะไม่มีสมบัติการเหนียวติดกัน 

  
ภาพที่ 5.2 PBAT/NR/Lup blend (TPV) ที่ผ่านกระบวนการ Twin-screw extrusion 
ดังนั้นจากประเด็นศึกษานี้ สามารถยืนยันได้ว่า PBAT/NR blend นี้สามารถหลอมและข้ึนรูป

ด้วยกระบวนการอ่ืนๆได้ นอกเหนือจากการอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น (compression molding) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ N. Phisuttian และคณะ (2012) [53] ที่ได้ท าการเตรียม TPE จาก PBAT 
กับ NR โดยมีการศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือที่ใช้ในการผสม ได้แก่ single-screw extruder, twin-
screw extruder และ internal mixer โดยจากงานวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ว่า TPE จาก PBAT/NR 
นี้สามารถหลอมและขึ้นรูปด้วยกระบวนการอ่ืนๆได้เช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะนี้ 
สามารถปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดงานวิจัยนี้ในขั้นต่อไปได ้
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ภาคผนวก ก. 
การวิเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์สารเพิ่มความเข้ากันได้ 

- การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH โดยใช้เทคนิค FT-IR 

 
ภาพที่ ก.1 โครงสร้างทางเคมีของ NR-g-GMA 

 
ภาพที่ ก.2 FTIR spectrums ของ NR-g-GMA 

ตารางที่ ก.1 หมู่ฟังก์ชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ NR, GMA และ NR-g-GMA 

Sample 

Wavenumber (cm-1) 

-CH 

stretching 

-C=O 

stretching 

-C=C- 

stretching 

-C-O- 

stretching 

-CH 

on -C=C- 

NR 2961.65 - 1662.83 - 836.41 

GMA 2996.72 1721.29 1634.85 1013.26 - 

NR-g-GMA 2961.64 1721.13 1663.60 1091.94 836.44 
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 จากผลการทดสอบและวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นโดยใช้เทคนิค FT-IR เพ่ือวิเคราะห์ถึงหมู่ฟังก์ชั่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของ NR, GMA และ NR-g-GMA โดยจากการพิจารณาโครงสร้าง NR ปรากฏหมู่
ฟังก์ชั่นส าคัญท่ีเลขคลื่น คือ -CH stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 2961.65 cm-1, -C=C- stretching 
ที่เลขคลื่นประมาณ 1662.83 cm-1 และ-CH ที่อยู่บนโครงสร้างของ cis -C=C- ที่เลขคลื่นประมาณ 
836.41 cm-1 
 เมื่อพิจารณา NR-g-GMA ดังภาพ ก.2 พบว่า มีหมู่ฟังก์ชั่นส าคัญ คือ -CH stretching ที่เลข
คลื่นประมาณ 2961.64 cm-1, -C=O stretching จากโครงสร้างของ GMA ที่ เลขคลื่นประมาณ 
1721.29 cm-1, -C=C- stretching ที่ เลขคลื่นประมาณ 1663.60 cm-1, -C-O- stretching จาก
โครงสร้างของ Glycidyl methacrylate (GMA) ที่เลขคลื่นประมาณ 1091.94 cm-1 และ-CH ที่อยู่
บนโครงสร้างของ cis -C=C- ที่เลขคลื่นประมาณ 836.44 cm-1 จากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นท าให้ยืนยันได้ว่า สามารถกราฟต์ GMA ลงบนโครงสร้างของยาง NR เพ่ือเตรียมเป็น NR-g-GMA 
ได ้

 
ภาพที่ ก.3 โครงสร้างทางเคมีของ NR-g-MMA 

 
ภาพที่ ก.4 FTIR spectrums ของ NR-g-MMA 
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ตารางที่ ก.2 หมู่ฟังก์ชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ NR, MMA และ NR-g-MMA 

Sample 

Wavenumber (cm-1) 

-CH 
stretching 

-C=O 
stretching 

-C=C- 
stretching 

-C-O- 
stretching 

-CH 
on -C=C- 

NR 2961.65 - 1662.83 - 836.41 

MMA 2949.11 1736.59 1579.67 1075.58 - 

NR-g-MMA 2961.86 1721.02 1663.67 1091.66 836.41 

เมื่อพิจารณาโครงสร้าง NR-g-MMA ดังภาพ ก.3 พบว่า มีหมู่ ฟังก์ชั่นส าคัญ คือ -CH 
stretching ที่ เลขคลื่นประมาณ 2961.86 cm-1, -C=O stretching จากโครงสร้างของ Methyl 
methacrylate (MMA) ที่เลขคลื่นประมาณ 1736.59 cm-1, -C=C- stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 
1663.67 cm-1, -C-O- stretching จากโครงสร้างของ MMA ที่ เลขคลื่นประมาณ 1091.66 cm-1 

และ-CH ที่อยู่บนโครงสร้างของ cis -C=C- ที่เลขคลื่นประมาณ 836.41 cm-1 จากผลการทดลองที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้ยืนยันได้ว่า สามารถกราฟต์ MMA ลงบนโครงสร้างของยาง NR เพ่ือเตรียม
เป็น NR-g-MMA ได้ 

 
ภาพที่ ก.5 โครงสร้างทางเคมีของ IR-g-MAH 



  184 

 
ภาพที่ ก.6 FTIR spectrums ของ IR-g-MAH 

ตารางที่ ก.3 หมู่ฟังก์ชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ NR, MAH และ IR-g-MAH 

Sample 

Wavenumber (cm-1) 

-CH 
stretching 

-C=O 
stretching 

-C=C- 
stretching 

-C-O- 
stretching 

-CH 
on -C=C- 

NR 2961.65 - 1662.83 - 836.41 

MAH 3127.76 1783.76 1581.33 IR inactive - 

IR-g-MAH 2961.68 1714.00 1665.33 IR inactive 836.83 

กรณีของ IR-g-MAH ซึ่ งเป็น Compatibilizer อีกชนิดหนึ่ งจากบริษัท Sigma Aldrich 
ประเทศสิงคโปร์ แสดงโครงสร้างดังภาพ ก.5 โดยเมื่อท าการทดสอบ พบว่า IR-g-MAH ปรากฏหมู่
ฟังก์ชั่นส าคัญ คือ -CH stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 2961.68 cm-1, -C=O stretching จากวง
แหวน 5 เหลี่ ยมของ Maleic anhydride (MAH) ที่ เลขคลื่นประมาณ  1714.00 cm-1, -C=C- 
stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 1665.33 cm-1 และ-CH ที่อยู่บนโครงสร้างของ cis -C=C- ที่เลข
คลื่นประมาณ 836.83 cm-1 นอกจากนี้จากการทดสอบ IR-g-MAH ด้วย FT-IR นั้น จะไม่ปรากฏ
สเปคตรัมของ -C-O ในวงแหวน 5 เหลี่ยมของ MAH เนื่องจาก -C-O- อยู่ในต าแหน่งที่สมมาตรบน
โครงสร้างของ MAH กล่าวคือ โมเลกุลเกิดการสั่น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Dipole moment ท าให้
สเปคตรัมไม่ปรากฏขึ้น ดังนั้น สเปคตรัมของ -C-O- นี้จึงเป็น IR inactive 
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- การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH โดยใช้เทคนิค 1H-NMR 

 
ภาพที่ ก.7 1H-NMR spectrums ของ NR 

 เมื่อพิจารณา 1H-NMR spectrums ของ NR แสดงดังภาพ ก.7 พบว่า สเปคตรัมปรากฏพีค
การสปินของโปรตอน ได้แก่ ต าแหน่ง a แสดงถึง unsaturated methane proton (C=CH) ที่ 
chemical shift 5.11 ppm ต าแหน่ง b แสดงถึง methylene proton (-CH2-CH2-) ที่ chemical 
shift 2.03 ppm และต าแหน่ง c แสดงถึง methyl proton (-CH3) ที่ chemical shift 1.67 ppm 

 
ภาพที่ ก.8 1H-NMR spectrums ของ NR-g-GMA 

 ในกรณีของ NR-g-GMA แสดง 1H-NMR spectrums ดังภาพ ก.8 พบว่า สเปคตรัมปรากฏ
พีคการสปิน ของโปรตอน ได้แก่ ต าแหน่ง 1 แสดงถึง methyl proton (-CH3) ที่ chemical shift 
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1.25 ppm ต าแหน่ง 2 แสดงถึง α-methylene proton (-CH2-) ที่ติดกับออกซิเจนของหมู่เอสเตอร์

ที่ chemical shift 3.75 ppm และต าแหน่ง 3 และ 4 แสดงถึง α-methylene proton (-CH2O-) 

และ α -methine proton (-CH-O) ของวงแหวนอีพอกไซด์ที่  chemical shift 2.90 และ 2.68 
ppm นอกจากนี้  1H-NMR spectrums ยั งป รากฏ  chemical shift ที่ ต าแหน่ ง a, b และ c 
เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงถึง unsaturated methine proton (C=CH), methylene proton (-CH2-
CH2-) และ methyl proton (-CH3) บนโครงสร้างของ NR เช่นเดียวกัน จาก 1H-NMR spectrums 
ที่ปรากฏขึ้นสามารถยืนยันได้ว่า GMA เกิดการกราฟต์ลงบนโมเลกุลของ NR (ยางธรรมชาติ) 

 
ภาพที่ ก.9 1H-NMR spectrums ของ NR-g-MMA 

ในกรณีของ NR-g-MMA แสดง 1H-NMR spectrums ดังภาพ ก.9 พบว่า สเปคตรัมปรากฏ
พีคการสปิน ของโปรตอน ได้แก่ ต าแหน่ง 1 แสดงถึง methyl proton (-CH3) ที่ chemical shift 

1.21 ppm และต าแหน่ง 2 แสดงถึง α-methyl proton (-CH3) ที่ติดกับออกซิเจนของหมู่เอสเตอร์ที่ 
chemical shift 3.75 ppm น อก จ าก นี้  1H-NMR spectrums ยั งป ร าก ฏ  chemical shift ที่
ต าแหน่ ง  a, b แล ะ  c เช่ น เดี ย วกั น  ซึ่ งแสดงถึ ง  unsaturated methine proton (C=CH), 
methylene proton (-CH2-CH2-) และ methyl proton (-CH3) บนโครงสร้างของ NR เช่นเดียวกัน 
จาก 1H-NMR spectrums ที่ปรากฏขึ้นสามารถยืนยันได้ว่า MMA เกิดการกราฟต์ลงบนโมเลกุลของ 
NR (ยางธรรมชาติ) 



  187 

 
ภาพที่ ก.10 1H-NMR spectrums ของ IR-g-MAH 

นอกจากนี้ ก รณี ของ NR-g-MMA แสดง 1H-NMR spectrums ดั งภ าพ  ก .10 พบว่ า 

สเปคตรัมปรากฏพีคการสปินของโปรตอน ได้แก่ ต าแหน่ง 1 แสดงถึง α-methylene proton (-

CH2-) ที่  chemical shift 2.70 ppm และต าแหน่ ง 2 แสดงถึง α -methine proton (-CH-) ที่ 
chemical shift 3.80 ppm น อก จ าก นี้  1H-NMR spectrums ยั งป ร าก ฏ  chemical shift ที่
ต าแหน่ ง  a, b แล ะ  c เช่ น เดี ย วกั น  ซึ่ งแสดงถึ ง  unsaturated methine proton (C=CH), 
methylene proton (-CH2-CH2-) และ methyl proton (-CH3) บนโครงสร้างของ NR เช่นเดียวกัน 
จาก 1H-NMR spectrums ที่ปรากฏขึ้นสามารถยืนยันได้ว่า MAH เกิดการกราฟต์ลงบนโมเลกุลของ 
IR (ยางสังเคราะห์) 

การหาปริมาณของ GMA, MMA และ MAH ที่กราฟต์ลงบนโมเลกุล NR (กรณี MAH ถูก
กราฟต์ลงบน IR) สามารถหาได้จากเทคนิค 1H-NMR โดยค านวณจากสัดส่วนของผลรวมพ้ืนที่ใต้พีค 
(peak integration, I) ของพีคที่เกิดขึ้นหลังการสังเคราะห์ต่อพีคของยางธรรมชาติที่ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (methine proton ที่ต าแหน่ง 5.11 ppm) แสดงดังตาราง ก.4 
ตารางที ่ก.4 ปริมาณการกราฟต์บนโมเลกุลยางธรรมชาติ 

Compatibilizer ต าแหน่งพีคท่ีใช้ในการค านวณ 

(ppm) 

ปริมาณการกราฟต์บน NR (%by 

mole) 

NR-g-GMA 3.75, 2.90 และ 2.68 1.39 

NR-g-MMA 3.75 0.17 

IR-g-MAH 3.80 และ 2.70 2.18 
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วิธีการค านวณหาปริมาณ GMA 

%GMA grafted  =

I3.75
2

+
I2.90

2
+

I2.68
1

I5.11
1

 x100  

=

0.0202
2

+
0.0194

2
+

0.0218
1

3.0000
1

 x100 =1.39 % by mole 

วิธีการค านวณหาปริมาณ MMA 

%MMA grafted  =

I3.75
3

I5.11
1

 x100   

=

0.0150
3

3.0000
1

 x100    =0.17 % by mole 

วิธีการค านวณหาปริมาณ MAH 

%MAH grafted  =

I3.80
1

+
I2.70

2
I5.11

1

 x100   

=

0.0450
1

+
0.0407

2
3.0000

1

 x100   =2.18 % by mole 
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ภาคผนวก ข. 
ค่าสมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR blend, TPV และ TPV/organoclay 

ตาราง ข.1 สมบัติการดึงยืดของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสมเท่ากับ 60 rpm 

PBAT/NR 
Tensile strength 

(MPa) 

Young’s modulus 

(MPa) 

Elongation at break  

(%) 

100/0 18.59±1.47 43.27±1.11 1274.44±59.33 

60/40 4.86±0.78 13.97±0.55 557.07±82.58 

55/45 4.00±0.41 11.72±0.45 471.76±63.13 

50/50 3.02±0.49 9.07±0.57 441.65±71.07 

45/55 2.20±0.24 6.96±0.43 402.54±64.57 

40/60 1.60±0.23 5.12±0.56 375.05±35.16 

35/65 1.56±0.15 3.50±0.25 415.83±67.30 

30/70 0.54±0.12 2.03±0.30 444.95±67.64 

0/100 0.045±0.007 0.10±0.01 1728.00±124.78 

ตาราง ข.2 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสมเท่ากับ 

80 rpm 

PBAT/NR  
Tensile strength 

(MPa) 

Young’s modulus 

(MPa) 

Elongation at break  

(%) 

60/40 3.80±0.16 11.70±0.30 519.00±28.58 

55/45 3.69±0.02 10.10±0.40 453.25±27.28 

50/50 2.53±0.19 7.50±0.30 442.25±38.60 

45/55 1.26±0.11 4.30±0.30 355.50±31.73 

40/60 0.70±0.09 3.30±0.20 355.33±23.13 

35/65 0.68±0.10 2.80±0.20 466.80±22.38 

30/70 0.65±0.02 1.70±0.20 523.50±6.36 
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ตาราง ข.3 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการผสมเท่ากับ 

100 rpm 

PBAT/NR  
Tensile strength 

(MPa) 

Young’s modulus 

(MPa) 

Elongation at break  

(%) 

60/40 3.55±0.25 10.40±0.50 466.33±22.38 

55/45 2.66±0.09 9.10±0.30 398.00±17.35 

50/50 2.16±0.16 6.90±0.60 358.67±3.21 

45/55 1.16±0.06 4.00±0.40 341.00±9.62 

40/60 0.61±0.17 3.00±0.60 326.00±10.58 

35/65 0.54±0.10 2.60±0.20 412.67±9.07 

30/70 0.37±0.07 1.50±0.20 508.33±5.69 

ตาราง ข.4 ค่า Tensile strength ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม Compatibilizer ได้แก่ NR-g-

GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH 

PBAT/NR 
Tensile strength (MPa) 

PBAT/NR/NR-g-GMA PBAT/NR/NR-g-MMA PBAT/NR/IR-g-MAH 

60/40 4.00±0.46 3.00±0.49 3.03±0.33 

55/45 3.08±0.53 2.76±0.32 2.83±0.42 

50/50 2.34±0.19 2.59±0.27 1.82±0.31 

45/55 1.06±0.25 1.62±0.33 1.49±0.33 

40/60 0.94±0.12 1.21±0.26 1.15±0.23 

35/65 0.70±0.09 1.00±0.28 0.65±0.09 

30/70 0.50±0.13 0.63±0.17 0.44±0.08 
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ตาราง ข.5 ค่า Young’s modulus ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม Compatibilizer ได้แก่ NR-

g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH 

PBAT/NR 
Young’s modulus (MPa) 

PBAT/NR/NR-g-GMA PBAT/NR/NR-g-MMA PBAT/NR/IR-g-MAH 

60/40 11.62±0.58 9.10±0.58 7.70±0.92 

55/45 8.09±0.68 7.52±0.51 6.04±0.59 

50/50 5.40±0.72 6.15±0.73 4.75±0.67 

45/55 3.45±0.31 3.91±0.92 3.16±0.59 

40/60 2.74±0.28 2.68±0.54 2.45±0.39 

35/65 1.81±0.20 1.97±0.49 1.40±0.32 

30/70 1.41±0.14 1.39±0.27 1.06±0.34 

ตาราง ข.6 ค่า Elongation at break ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม Compatibilizer ได้แก่ 

NR-g-GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH 

PBAT/NR 
Elongation at break (%) 

PBAT/NR/NR-g-GMA PBAT/NR/NR-g-MMA PBAT/NR/IR-g-MAH 

60/40 597.67±67.89 356.00±28.45 456.50±23.48 

55/45 501.08±53.09 435.78±41.51 489.00±13.69 

50/50 487.40±23.90 490.11±37.41 510.00±20.17 

45/55 433.50±34.65 432.86±52.69 569.20±15.09 

40/60 427.60±16.33 548.00±39.61 628.60±21.93 

35/65 506.67±49.37 606.63±33.38 699.14±53.40 

30/70 657.67±76.15 670.78±58.73 828.20±114.48 
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ตาราง ข.7 ค่า Tensile strength ของ PBAT/NR/Lup blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบ

การผสม 60, 80 และ 100 rpm  

PBAT/NR 
Tensile strength (MPa) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 6.72±0.38 6.87±0.26 6.85±0.77 

55/45 4.83±0.39 5.96±0.56 8.62±0.77 

50/50 4.33±0.63 5.17±0.50 10.69±0.88 

45/55 4.26±0.65 4.64±0.38 12.00±0.25 

40/60 3.63±0.49 4.04±0.52 9.99±0.66 

35/65 2.51±0.38 3.80±0.39 8.27±0.33 

30/70 1.59±0.37 2.18±0.62 7.24±0.80 

ตาราง ข.8 ค่า Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบ

การผสม 60, 80 และ 100 rpm  

PBAT/NR 
Young’s modulus (MPa) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 12.05±0.32 12.78±0.64 13.46±0.24 

55/45 10.19±0.42 10.83±0.36 11.03±0.19 

50/50 7.61±0.48 7.98±0.45 9.25±0.23 

45/55 5.49±0.23 5.96±0.21 7.17±0.10 

40/60 4.11±0.23 4.43±0.18 5.35±0.15 

35/65 3.44±0.21 3.52±0.13 3.96±0.20 

30/70 2.83±0.25 2.88±0.15 3.25±0.14 
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ตาราง ข.9 ค่า Elongation at break ของ PBAT/NR/Lup blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสม 60, 80 และ 100 rpm  

PBAT/NR 
Elongation at break (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 619.00±26.13 629.75±29.49 641.25±94.78 

55/45 476.60±15.76 429.20±24.72 791.86±32.95 

50/50 424.60±46.78 432.50±25.80 1003.13±24.33 

45/55 391.75±39.74 505.33±27.34 1080.00±22.36 

40/60 286.00±27.81 389.83±41.98 1021.14±45.86 

35/65 219.25±24.05 364.17±36.73 910.29±29.57 

30/70 139.71±12.35 223.29±47.95 813.29±57.33 

ตาราง ข .10 ค่า Tensile strength ของ PBAT/NR/Lup blend ที่ มีป ริมาณ  Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

PBAT/NR 
Tensile strength (MPa) 

0.5 phr 1.0 phr 

60/40 6.16±0.18 6.85±0.77 

55/45 6.75±0.60 8.62±0.77 

50/50 6.82±0.49 10.69±0.88 

45/55 5.66±0.28 12.00±0.25 

40/60 5.14±0.40 9.99±0.66 

35/65 3.77±0.22 8.27±0.33 

30/70 3.09±0.31 7.24±0.80 
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ตาราง ข .11 ค่า Young’s modulus ของ PBAT/NR/Lup blend ที่มีปริมาณ Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

PBAT/NR 
Young’s modulus (MPa) 

0.5 phr 1.0 phr 

60/40 12.71±0.35 13.46±0.24 

55/45 9.71±0.30 11.03±0.19 

50/50 7.51±0.20 9.25±0.23 

45/55 5.68±0.23 7.17±0.10 

40/60 4.50±0.23 5.35±0.15 

35/65 3.06±0.13 3.96±0.20 

30/70 2.09±0.13 3.25±0.14 

ตาราง ข.12 ค่า Elongation at break ของ PBAT/NR/Lup blend ที่มีปริมาณ Luperox® 101 

แตกต่างกัน 

PBAT/NR 
Elongation at break (%) 

0.5 phr 1.0 phr 

60/40 534.50±25.63 641.25±94.78 

55/45 676.67±26.05 791.86±32.95 

50/50 729.50±24.52 1003.13±24.33 

45/55 701.43±32.94 1080.00±22.36 

40/60 628.22±38.55 1021.14±45.86 

35/65 554.14±23.16 910.29±29.57 

30/70 510.00±32.00 813.29±57.33 
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ตาราง ข.13 สมบัติการดึงยืดของ PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA blend ในอัตราส่วนต่างๆ  

PBAT/NR  
Tensile strength 

(MPa) 

Young’s modulus 

(MPa) 

Elongation at break  

(%) 

60/40 6.70±0.31 13.92±0.30 624.63±45.09 

55/45 7.43±0.29 12.41±0.22 643.75±61.48 

50/50 8.90±0.45 10.04±0.19 794.33±28.50 

45/55 11.28±0.39 8.74±0.14 1007.17±36.11 

40/60 10.83±0.12 7.15±0.12 993.67±16.01 

35/65 8.76±0.15 5.67±0.17 884.00±15.61 

30/70 4.91±0.73 4.38±0.16 537.17±81.56 

ตาราง ข.14 ค่า Tensile strength ของ TPV nanocomposites จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT 

และ NR ทีม่ีการเติม Cloisite 30B และ Cloisite 15A 

PBAT/NR 
Tensile strength (MPa) 

TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 9.52±0.21 8.17±0.76 

55/45 8.38±0.16 7.68±0.15 

50/50 7.34±0.20 7.52±0.09 

45/55 7.00±0.34 6.65±0.33 

40/60 5.20±0.10 6.33±0.43 

35/65 4.03±0.14 4.31±0.43 

30/70 3.26±0.16 2.68±0.33 
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ตาราง ข .15 ค่า Young’s modulus ของ TPV nanocomposites จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 

PBAT และ NR ทีม่ีการเติม Cloisite 30B และ Cloisite 15A 

PBAT/NR 
Young’s modulus (MPa) 

TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 17.65±0.22 14.41±0.20 

55/45 15.21±0.20 13.28±0.17 

50/50 12.22±0.35 10.75±0.17 

45/55 10.35±0.24 8.94±0.23 

40/60 7.91±0.25 7.52±0.26 

35/65 6.43±0.31 5.82±0.22 

30/70 5.63±0.37 4.48±0.14 

ตาราง ข.16 ค่า Elongation at break ของ TPV nanocomposites จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 

PBAT และ NR ทีม่ีการเติม Cloisite 30B และ Cloisite 15A 

PBAT/NR 
Elongation at break (%) 

TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 925.80±11.65 830.50±35.09 

55/45 844.43±13.46 784.75±8.38 

50/50 785.67±20.05 730.25±8.88 

45/55 720.71±29.57 682.20±50.02 

40/60 572.17±7.52 652.83±19.97 

35/65 502.29±29.10 423.20±19.02 

30/70 364.71±27.94 301.20±35.74 
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ภาคผนวก ค. 
ค่า Tension set ของ PBAT/NR blend, TPV และ TPV/organoclay 

ตาราง ค.1 ค่า Tension set ของ PBAT, NR และ PBAT/NR blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็ว

รอบการผสม 60, 80 และ 100 rpm  

PBAT/NR 
Tension set (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

100/0 90.46±0.41 - - 

60/40 62.69±0.54 57.76±0.45 57.27±0.34 

55/45 60.74±0.99 58.38±0.36 56.70±0.11 

50/50 56.78±0.69 59.65±0.77 58.16±0.62 

45/55 54.50±1.42 59.07±0.27 59.31±0.70 

40/60 51.58±0.66 58.64±0.50 57.76±0.75 

35/65 50.77±0.80 59.51±0.20 58.02±0.02 

30/70 48.71±0.24 58.10±0.17 57.42±0.28 

0/100 34.64±0.97 - - 

ตาราง ค .2 ค่า Tension set ของ PBAT/NR blend ที่มีการเติม Compatibilizer ได้แก่ NR-g-

GMA, NR-g-MMA และ IR-g-MAH 

PBAT/NR 
Tension set (%) 

PBAT/NR/NR-g-GMA PBAT/NR/NR-g-MMA PBAT/NR/IR-g-MAH 

60/40 56.48±0.25 60.69±0.62 67.53±0.27 

55/45 60.61±0.86 59.37±0.59 64.73±0.88 

50/50 61.86±0.83 60.09±0.82 67.12±1.76 

45/55 64.55±0.64 51.92±0.80 71.04±1.33 

40/60 66.96±1.48 61.72±0.51 74.71±1.59 

35/65 68.80±0.17 63.16±0.71 82.65±2.49 

30/70 62.34±0.21 66.48±0.87 95.81±1.07 
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ตาราง ค.3 ค่า Tension set ของ PBAT/NR/Lup blend ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเร็วรอบการ

ผสม 60, 80 และ 100 rpm 

PBAT/NR 
Tension set (%) 

60 rpm 80 rpm 100 rpm 

60/40 61.53±0.29 54.85±0.91 45.63±2.90 

55/45 56.77±1.56 52.63±0.66 40.90±1.09 

50/50 41.42±4.14 47.50±0.71 33.32±0.64 

45/55 23.06±2.02 23.30±0.96 25.91±0.75 

40/60 21.02±7.73 20.53±0.51 19.65±0.37 

35/65 - 13.89±0.89 13.92±0.42 

30/70 - - 6.27±0.19 

ตาราง ค.4 ค่า Tension set ของ PBAT/NR/Lup blend ที่มีปริมาณ Luperox® 101 แตกต่างกัน 

PBAT/NR 
Tension set (%) 

0.5 phr 1.0 phr 

60/40 52.73±0.55 45.63±2.90 

55/45 51.36±0.34 40.90±1.09 

50/50 40.39±1.09 33.32±0.64 

45/55 30.42±0.55 25.91±0.75 

40/60 22.09±0.89 19.65±0.37 

35/65 15.87±0.55 13.92±0.42 

30/70 9.85±0.26 6.27±0.19 
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ตาราง ค.5 ค่า Tension set ของ PBAT/NR/Lup/NR-g-GMA blend ในอัตราส่วนต่างๆ  

PBAT/NR Tension set (%) 

60/40 51.35±1.92 

55/45 42.78±1.14 

50/50 31.96±0.98 

45/55 26.71±0.31 

40/60 19.30±0.71 

35/65 13.40±0.35 

30/70 9.86±0.48 

ตาราง ค.6 ค่า Tension set ของ TPV nanocomposites จากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PBAT และ 

NR ทีม่ีการเติม Cloisite 30B และ Cloisite 15A 

PBAT/NR 
Tension set (%) 

TPV with C30B TPV with C15A 

60/40 47.82±0.44 44.41±0.84 

55/45 44.20±0.86 41.81±0.52 

50/50 38.31±0.73 36.98±0.42 

45/55 27.63±1.11 28.74±0.86 

40/60 21.36±0.83 22.70±0.56 

35/65 14.77±0.79 16.23±0.47 

30/70 10.80±0.69 12.01±0.29 
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ภาคผนวก ง. 
Proceeding งานประชุมวิชาการที่ได้เข้าร่วม 
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