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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่อง
ในปัจจุบันพอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในส่วนของ
งานวิจัยและการผลิตในอุตสาหกรรม เนื่องจากวัสดุประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นวัสดุที่สามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพซึ่งแตกต่างจากวัสดุพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปที่เป็นวัสดุที่ได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี (Petroleum-based polymer) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือต้องใช้เวลานานหลาย
ร้อยปีจึงเกิดการย่อยสลาย จึงเป็นตัวการหลักที่ทําให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมา
ด้วยเหตุนี้งานวิจัยด้านพอลิเมอร์จึงให้ความสนใจกับพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตขึ้นจาก
วัสดุธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยวัสดุธรรมชาติที่นํามาผลิต
พอลิเมอร์ชีวภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งคือ แป้ง เนื่องจากหาได้ง่าย สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้
(Renewable) และราคาถูก
วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic Starch; TPS) เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่
เตรียมจากแป้ง (Starch) มาผสมกับพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ที่มีความจําเพาะที่สามารถเกิด
พันธะกับแป้งได้ พร้อมทั้งมีการให้พลังงานกลและพลังงานความร้อน เพื่อทําลายโครงสร้างส่วนที่เป็น
ผลึกของเม็ดแป้งให้กลายเป็นเฟสของพอลิเมอร์ที่มีความต่อเนื่อง [1] โดยปกติแล้วเมื่อเม็ดแป้งได้รับ
ความร้อนจะไม่สามารถเกิดการหลอมเหลวได้ จึงไม่สามารถขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ดังนั้น
จึงต้องทําการเติมพลาสติไซเซอร์เพื่อสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างพลาสติไซเซอร์กับโมเลกุลของแป้ง
ไปแทนที่พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้งกับแป้งเอง ส่งผลให้อุณหภูมิหลอมเหลวมีค่าต่ํากว่า
อุณหภูมิในการสลายตัวของแป้งและสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ พลาสติไซเซอร์ที่ถูกนํามาใช้ใน
งานวิจัยต่างๆมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น น้ํา กลีเซอรอล หรือสารประเภท Polyol ชนิดอื่นๆ เช่น
1,4-butanediol (BDO), Ethylene glycol (EG), Propylene glycol (PG), D-sorbitol,
Polyethylene glycol (PEG) เป็นต้น หรือสารประกอบของไนโตรเจน เช่น Urea, Ammonium
derivatives, Amines เป็นต้น [1-3]
อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางเคมีของแป้งนั้นประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (OH) ที่มีสมบัติที่
ชอบน้ํา (Hydrophilic character) เป็นจํานวนมาก วัสดุ TPS จึงสามารถดูดความชื้นได้เป็นอย่างดีใน
สภาวะปกติซึ่งส่งผลเสียต่อสมบัติบางประการของวัสดุดังกล่าว เช่น สมบัติเชิงกล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
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วัสดุ TPS จึงมีข้อจํากัดในการนํามาใช้งาน การปรับปรุงสมบัติการดูดความชื้นของวัสดุ TPS
มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การเลือกชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ที่ใช้ในการทํา TPS
นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ การเติมสารตัวเติมประเภทเสริมแรง (Reinforcing filler) ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลแล้วยังช่วยลดการดูดซึมความชื้นของวัสดุ TPS ด้วย วัสดุที่ใช้ดังกล่าว เช่น
เส้นใยเซลลูโลส, เกาลิน หรือเพกติน [2]
งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เส้นใยเซลลูโลส (Cellulose fiber) ที่มีขนาดระดับนาโนเพื่อปรับปรุง
สมบัติเชิงกลและการดูดน้ํา เนื่องจากเส้นใยดังกล่าวสามารถหาได้ง่ายในธรรมชาติ น้ําหนักเบา
แข็งแรงสูงและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นพอลิแซกคาไรด์ที่มีหน่วยย่อยของกลูโคส
เช่นเดียวกับแป้งจึงทําให้เส้นใยเซลลูโลสสามารถเข้ากันได้ดีกับแป้ง เซลลูโลสที่มีขนาดระดับนาโนมี
อยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ Cellulose nanowhiskers (CNW), Cellulose Nanofibers (CNF) และ
Bacterial cellulose (BC) งานวิจัยจํานวนมากได้ศึกษาการแยก CNW จากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
(Lignocellulosic material) ซึ่ง CNW เป็นเซลลูโลสระดับนาโนที่มีลักษณะเป็นแท่งผลึกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3-10 nm และยาว 100-300 nm โดยแยกจากเซลลูโลสด้วยเทคนิคไฮโดรไลซิสด้วย
กรด (Acid hydrolysis) [4] ซึ่งแตกต่างจากเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (Cellulose Nanofibers;
CNF) ที่เป็นเส้นใยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–50 nm และยาวหลายร้อยไมครอน (ขึ้นกับแหล่งที่มา
และเทคนิคในการแยก) ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลสทั้งส่วนที่เป็นอสัณฐาน (Amorphous) และส่วน
ผลึก (Crystalline) และเนื่องจาก CNF มีลักษณะที่เป็นเส้นใยจึงทําให้มีพื้นที่ผิวและค่า Apect ratio
สูง [4, 5] จึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากในการนํามาปรับปรุงสมบัติต่างๆของวัสดุ TPS ในงานวิจัยนี้
Maiju Hietala และคณะ [5] ได้ทําการเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากแป้งและเส้นใยเซลลูโลส
ระดับนาโน (CNF) ด้วยเครื่อง Twin-screw Extruder โดยทําการผันแปรเส้นใยในปริมาณ 0, 5, 10,
15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก ผลการวิจัยพบว่า การเติม CNF นั้นช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ
วัสดุคอมโพสิท นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช กล่าวคือ เมื่อ
เติม CNF จะช่วยลดการดูดความชื้นของวัสดุลงได้
งานวิจัยที่ผ่านมาจํานวนหนึ่งได้ทําการศึกษาผลของการเติมเซลลูโลสระดับนาโนที่มีต่อสมบัติ
ต่างๆ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางแสง สัณฐานวิทยา และการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ช ซึ่งพบว่า การเติมเซลลูโลสระดับนาโนนั้นนอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุแล้ว
ยังช่วยลดการดูดความชื้นของวัสดุได้เป็นอย่างดี วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (TPS) จัดเป็นวัสดุที่เป็น
วิสโคอีลาสติก (Viscoelastic materials) แต่มีงานวิจัยจํานวนน้อยมากที่ทําการศึกษาสมบัติวิสโคอี
ลาสติกของวัสดุประเภทนี้ การคืบ (Creep) เป็นพฤติกรรมของวัสดุวิสโคอีลาสติก เนื่องจากวัสดุเทอร์
โมพลาสติกสตาร์ชเป็นวิสโคอีลาสติก ความเครียดที่เปลี่ยนไปจะขึ้นอยู่กับทั้งแรงเค้นที่ให้และเวลาใน
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การให้แรงเค้นเข้าไป ซึ่งการศึกษานี้จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความเครียดที่เปลี่ยนไปอย่าง
ช้าๆ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ (ประกอบด้วยกลีเซอรอล
และน้ํา) ที่มีต่อสมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
(CNF) ที่มีต่อสมบัติของวัสดุคอมโพสิท ซึ่งสมบัติต่างๆของวัสดุที่ทําการศึกษาประกอบด้วยสมบัติทาง
กล สมบัติทางความร้อนและสัณฐานวิทยา นอกจากนี้ยังทําการศึกษาพฤติกรรมการคืบซึ่งเป็น
ลักษณะวิสโคอีลาสติกของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (Cellulose Nanofibers, CNF)
จากเส้นใยไผ่ที่ได้จากตะเกียบไม้ไผ่
1.2.2 เพื่อศึกษาผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน
สัณฐานวิทยา และพฤติกรรมการคืบของวัสดุของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่เตรียมได้
1.2.3 เพื่อศึกษาผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ที่มีต่อสมบัติทางกล
สมบัติทางความร้อน สัณฐานวิทยา และพฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมได้
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 เตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน โดยใช้กระบวนการทางเคมี ประกอบด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมคลอไรต์ และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
1.3.2 เตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสําปะหลัง โดยใช้กลีเซอรอลและน้ํา
เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยผันแปรกลีเซอรอลและน้ําในปริมาณ 30-35 phr และ 30-40 phr ตามลําดับ
1.3.3 เตรียมวัสดุคอมโพสิทจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
โดยผันแปรเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนในปริมาณ 0-3 phr (per part hundred of resin)
1.4 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยั
1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ออกแบบวิธีการทดลองและวางแผนการทดลอง
1.4.2.1 ออกแบบและวางแผนการทดลองสําหรับงานวิจัย
1.4.2.2 จัดซื้อสารเคมีและวัสดุที่ต้องใช้สําหรับงานวิจัย
1.4.3 ดําเนินการวิจัย
1.4.3.1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (Cellulose Nanofiber; CNF)
จากเส้นใยไผ่ที่ได้จากตะเกียบไม้ไผ่
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1.4.3.2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch;
TPS) จากแป้งมันสําปะหลัง
1.4.3.3 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
เซลลูโลส
1.4.3.4 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการทดสอบต่างๆ
1.4.3.4.1 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเส้นใยเซลลูโลสด้วยเทคนิค
FT-IR
(Fourier
Transform-Infrared
Spectroscopy)
1.4.3.4.2 การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชและวัสดุคอมโพสิทโดยการทดสอบการดึงยืด
(Tensile test) โดยชิ้นงานตัวอย่างที่นํามาทดสอบ
จะอยู่ในรูปของเส้นเอกทรูเดต
1.4.3.4.3 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุ โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน
(Thermogravimetric analyzer; TGA)
1.4.3.4.4 การศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุ โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning electron microscope; SEM)
1.4.3.4.5 การศึกษาสมบัติความเป็นผลึก
โดยใช้เครื่อง
วิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
(X-ray
Diffractometer; XRD)
1.4.3.4.6 การศึกษาความใสของแผ่นฟิล์มโดยใช้เครื่อง UV-VIS
spectrophotometer
1.4.3.4.7 การศึกษาความสามารถในการดูดความชื้น
(Moisture absorption) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชและวัสดุคอมโพสิทที่ความชื้นสัมพัทธ์
ประมาณ 75 %RH
1.4.3.4.8 การศึกษาพฤติกรรมการคืบ (Creep behavior) ของ
วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและวัสดุคอมโพสิท
1.4.4 วิเคราะห์ผลการวิจัย
1.4.5 สรุปผลการวิจัย
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
1.5.1 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตะเกียบไม้ไผ่ในการนํามาเตรียมเป็นเส้นใยเซลลูโลส
ระดับนาโน (Cellulose nanofibers, CNF)
1.5.2 สามารถเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสําปะหลัง
(TPS) กับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF)
1.5.3 ทําให้ทราบถึงผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกล สมบัติทางความ
ร้อน สัณฐานวิทยาและพฤติกรรมการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
1.5.4 ทําให้ทราบถึงผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ที่มีต่อสมบัติทางกล
สมบัติทางความร้อน สัณฐานวิทยาและพฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิท

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแป้ง (Starch)
2.1.1 ลักษณะโดยทั่วไปของแป้งแป้งเป็นพอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ชนิดหนึ่งที่
เกิดจากหน่วยของแอนไฮโดรกลูโคสจํานวนมากมาเชื่อมต่อกัน ซึ่งสะสมอยู่ในพืชชั้นสูงพบได้ในส่วน
ต่างๆของพืช เช่น คลอโรพลาสต์ (อยู่ที่ใบ) และส่วนที่พืชใช้เป็นแหล่งเก็บอาหาร เช่น เมล็ด และหัว
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส) เป็นสารคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่ง
พบว่าน้ําตาลที่เกิดขึ้นนั้นจะมีปริมาณมากเกินกว่าที่พืชต้องการนําไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้พืชจึง
เปลี่ยนน้ําตาลส่วนที่เหลือไปเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้ง และแป้งนี้จะเปลี่ยนกลับเป็นน้ําตาลอีกเมื่อ
พืชต้องการพลังงานเพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิต
คําว่า “แป้ง” ในการผลิตนั้นหมายถึง คาร์โบไฮเดรตที่มีองค์ประกอบของคาร์บอน,
ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ และมีสิ่งเจือปน เช่น โปรตีน, ไขมัน และเกลือแร่ ในปริมาณที่
น้อยมาก ในส่วนแป้งที่ผลิตโดยทั่วไปที่ยังมีสิ่งเจือปนอื่นๆ อยู่มาก จะเรียกว่า ฟลาวร์ (Flour) แต่เมื่อ
สิ่งเจือปนดังกล่าวถูกสกัดออกไปจนเหลือแป้งบริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่จะเรียกว่า สตาร์ช (Starch) เช่น
Corn starch และ Wheat starch เป็นต้น โดยแป้งสตาร์ชที่ยังไม่ได้ถูกดัดแปรนิยมเรียกว่า แป้งดิบ
(Raw starch หรือ Native starch) และแป้งที่ถูกดัดแปรแล้วจะเรียกว่า แป้งดัดแปรหรือโมดิฟายด์
สตาร์ช (Modified starch) [1]
2.1.2 โครงสร้างภายในโมเลกุลของแป้ง
โดยปกติแล้วแป้งจะอยู่ในรูปของเม็ดแป้ง (Starch granule) ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของ
แป้งเป็นองค์ประกอบหลัก และมีโปรตีน, ไขมัน, ฟอสฟอรัส, สารอนินทรีย์อื่นๆ และความชื้นใน
ปริมาณที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และปัจจัยอื่นๆ
แป้งประกอบด้วยพอลิแซคคาไรด์ 2 ชนิด ได้แก่ อะไมโลส (Amylose) และอะไมโลเพกติน
(Amylopectin) นอกจากนี้ภายในแป้งยังประกอบด้วยสารตัวกลาง (Intermediate material) และ
สารประกอบต่างๆ เช่น ไขมัน, โปรตีน และฟอสเฟตอยู่ด้วย แต่ในปริมาณน้อย [6] แป้งจาก
แหล่งที่มาต่างกันจะมีอัตราส่วนของอะไมโลส และอะไมโลเพกตินที่แตกต่างกัน และจะทําให้สมบัติ
ของแป้งแต่ละชนิดแตกต่างกัน
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2.1.2.1 อะไมโลส (Amylose)
อะไมโลสเป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นที่ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยแอนไฮโดรกลูโคสประมาณ
2,000 หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิกชนิดแอลฟา-1,4 (α-1,4-glucosidic linkage) ดัง
แสดงในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลส [7]
อะไมโลสสามารถรวมตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับไอโอดีน และสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ
เช่น บิวทานอล, กรดไขมัน, สารลดแรงตึงผิว และไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้จะ
ไม่ละลายน้ํา นอกจากนี้อะไมโลสที่รวมตัวกับไอโอดีนจะให้สีน้ําเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอก
ว่าแป้งมีองค์ประกอบของอะไมโลสอยู่ภายใน
แป้งจากธัญพืช เช่น แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวฟ่างนั้นมีปริมาณอะไมโลสประมาณ 28%
ส่วนแป้งที่ได้จากส่วนรากและหัวของพืช เช่น แป้งมันสําปะหลัง, แป้งมันฝรั่ง และแป้งสาคูนั้นจะมีอะ
ไมโลสในปริมาณ 20% นอกจากนี้ปริมาณอะไมโลสอาจมีปริมาณสูงถึง 80% สําหรับในกรณีที่แป้งไม่
มีอะไมโลส หรือมีปริมาณอะไมโลสต่ํากว่า 2% จะเรียกว่าแป้งเหนียว (Waxy starch) แต่ในกรณีที่
ปริมาณอะไมโลสมากกว่า 80% จะเรียกว่า แป้งอะมิโลเมส (Amylomaize starch)
น้ําหนักโมเลกุลของอะไมโลสอยู่ในช่วง 105-106 ดาลตัน ซึ่งในแป้งแต่ละชนิดจะมีน้ําหนัก
โมเลกุลที่แตกต่างกัน
ในทํานองเดียวกันก็จะมีระดับขั้นการเกิดพอลิเมอร์
(Degree
of
polymerization, DP) ของอะไมโลสที่แตกต่างกันด้วย โดยแป้งที่มีโมเลกุลของอะไมโลสสูงก็จะมี
แนวโน้มในการเกิดรีโทรเกรเดชั่น (Retrogradation) ลดลง อะไมโลสสามารถพบได้ในหลายๆบริเวณ
ในเม็ดแป้ง โดยกระจายอยู่ทั้งในส่วนอสัณฐาน (Amorphous) และส่วนผลึก (Crystalline) ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิด และสายพันธุ์ของแป้ง สําหรับปริมาณอะไมโลสที่มีอยู่ในแป้งชนิดต่างๆแสดงไว้ในตารางที่
2.1
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ตารางที่ 2.1 ปริมาณอะไมโลสในแป้งชนิดต่างๆ [1, 8]
ชนิดของแป้ง
ปริมาณอะไมโลส (%น้ําหนักแห้ง)
ข้าวโพด
28
ข้าวโพดเหนียว
0
มันสําปะหลัง
17
มันฝรั่ง
21
ข้าวสาลี
28
2.1.2.2 อะไมโลเพกติน (Amylopectin)
อะไมโลเพกตินเป็นพอลิเมอร์ที่มีลักษณะทั้งที่เป็นเส้นตรง และกิ่งก้านแตกออกมา (แต่ละกิ่ง
ประกอบด้วยหน่วยย่อยประมาณ 20-35 หน่วย) โดยส่วนที่เป็นเส้นตรงนั้นประกอบด้วยหน่วยย่อย
แอนไฮโดรกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิกชนิดแอลฟา-1,4 (α-1,4-glucosidic linkage) และ
ส่วนที่เป็นกิ่งก้านนั้นเกิดจากแอนไฮโดรกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิกชนิดแอลฟา-1,6 (α1,6-glucosidic linkage) ดังนั้นโมเลกุลอะไมโลเพกตินจึงมีทั้ง α-1,4 และ α-1,6-glucosidic
linkage ดังแสดงในภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลเพกติน [7]
ด้วยเหตุนี้อะไมโลเพกตินจึงมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าอะไมโลสมาก และเนื่องจากโครงสร้าง
เป็นกิ่งก้านจึงมีอัตราในการคืนตัวต่ํา กล่าวคือ อะไมโลเพกตินมีความคงตัวมากกว่าอะไมโลส สําหรับ
ปริมาณอะไมโลเพกตินที่มีอยู่ในแป้งชนิดต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 ปริมาณอะไมโลเพกตินในแป้งชนิดต่างๆ [1, 8]
ปริมาณอะไมโลเพกติน
ชนิดของแป้ง
(% น้ําหนักแห้ง)
ข้าวโพด
72
ข้าวโพดเหนียว
100
มันสําปะหลัง
83
มันฝรั่ง
73
ข้าวสาลี
72
เม็ดแป้งมีโครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-crystalline) ซึ่งลักษณะความเป็นผลึกนั้นเกิดจาก
การจัดเรียงตัวของสายโซ่ในโมเลกุลของอะไมโลเพกตินในแนวรัศมีเป็นชั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ซึ่ง
ในหนึ่งก้อน หรือคลัสเตอร์ (Cluster) นั้นจะมีขนาดประมาณ 9-10 nm และมีบริเวณที่เป็นส่วนรวม
ของจุดที่แตกกิ่งมีลักษณะการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบจะเรียกว่า Amorphous lamellar และ
บริเวณที่มีสายโซ่กิ่งของอะไมโลเพกตินที่จัดเรียงตัวแบบเกลียวคู่ที่มีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็น
ระเบียบ ซึ่งเรียกบริเวณนี้ว่า Crystalline lamellar [1]

ภาพที่ 2.3 ภาพรวมโครงสร้างเม็ดแป้ง: (a) เม็ดแป้ง, (b) Lamellae และ (c) สายโซ่พอลิเมอร์ [9]
เม็ดแป้งมีลักษณะโครงสร้างผลึกอยู่ 3 แบบโดยขึ้นอยู่กับลักษณะในการจัดเรียงตัวของเกลียว
คู่ ซึ่งถ้ามีการจัดเรียงตัวที่หนาแน่นมากและมีปริมาณน้ําต่ําจะจัดเป็นผลึกแบบ A (แป้งจากธัญพืช
ต่างๆ) แต่ถ้ามีการจัดเรียงตัวกันแบบหลวมๆและมีปริมาณน้ําสูงจะจัดเป็นผลึกแบบ B (แป้งจากพืช
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หัว) ดังภาพที่ 2.4 และในกรณีที่มีการจัดเรียงตัวทั้งแบบ A และ B รวมกันนั้นจะถูกจัดเป็นผลึกแบบ
C (แป้งจากพืชตระกูลถั่ว)

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างผลึกของเม็ดแป้งชนิด A และ B [10]
โครงสร้างของผลึกที่แตกต่างกันทําให้มีลักษณะการกระจายตัวของแสงที่แตกต่างกันไปด้วย
ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction) ต่างกันดังภาพที่ 2.5 โดยแป้งที่มี
โครงสร้างผลึกแบบ A นั้นจะปรากฏพีคที่ตําแหน่ง 17o และ 18o และพีคเดี่ยวที่ตําแหน่ง 23o แต่ไม่
ปรากฏพีคที่ตําแหน่ง 5.6o โครงสร้างผลึกแบบ A นั้นจะพบได้ในแป้งจากธัญพืช เช่น ข้าวโพด และ
ข้าวจ้าว เป็นต้น
สําหรับแป้งที่มีโครงสร้างผลึกแบบ B นั้นจะให้พีคที่ตําแหน่ง 5.6o และ 17o แต่ไม่มีพีคที่ 18o
และมีพีคคู่ (Doublet) ที่ตําแหน่ง 22o และ 24o แป้งที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้ได้แก่ แป้งจากพืชหัว
และแป้งที่มีอะไมโลสสูง เช่น มันฝรั่ง เป็นต้น และสําหรับแป้งที่มีโครงสร้างผลึกแบบ C นั้นจะมี
ลักษณะรวมกันระหว่างผลึกแบบ A และ B กล่าวคือ ปรากฏพีคที่ตําแหน่ง 5.6o และ 17.9o เช่น แป้ง
จากพืชตระกูลถั่ว ราก ลําต้นและแป้งผลไม้บางชนิด นอกจากนี้แป้งบางชนิดอาจให้ลักษณะของผลึก
ได้มากกว่า 1 ชนิด เช่น แป้งมันสําปะหลังซึ่งสามารถตรวจพบลักษณะผลึกทั้งแบบ A และ C

ภาพที่ 2.5 X-ray diffraction ของแป้งที่มีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกัน [10]
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โครงสร้างผลึกของเม็ดแป้งดิบในธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาเช่น
แป้งมันฝรั่งชื้นที่ถูกบ่มไว้นานที่อุณหภูมิสูง (110oC, 30 นาที: Heat moisture treatment) มีชนิด
ของผลึกเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นชนิด B ไปเป็นชนิด A และลักษณะโครงสร้างและปริมาณผลึกของแป้ง
แต่ละชนิดได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ลักษณะโครงสร้างและปริมาณผลึกของแป้งแต่ละชนิด [11]
ชนิดของแป้ง
ความเป็นผลึก (%)
โครงสร้าง A
- ข้าวสาลี
36
37
- ข้าวเหนียว
38
- ข้าวเจ้า
40
- ข้าวโพด
โครงสร้างB
- Amylomaize
- สาคู
- มันฝรั่ง
โครงสร้าง C
- มันเทศ
- มันสําปะหลัง

15 – 22
26
28
38
38

2.1.3 การพองตัวและการละลายของแป้ง
แป้งไม่ละลายในน้ําเย็นแต่จะดูดซึมน้ําไว้ได้ประมาณ 25-30% และพองตัวน้อยมากจนไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเรียงตัวกันระหว่างโมเลกุลของอะไมโลส และอะไมโล
เพกติน ภายในเม็ดแป้งในส่วนของโมเลกุลที่เป็นผลึก อยู่กันอย่างหนาแน่นและเป็นระเบียบ ช่วย
ป้องกันการกระจายตัวและทําให้ไม่ละลายในน้ําเย็น แต่ในส่วนของ Amorphous ซึ่งเป็นส่วนที่เกาะ
เกี่ยวกันอย่างหลวมๆ ไม่เป็นระเบียบและมีหมู่ไฮดรอกซิลอิสระมาก สามารถเกิดปฏิกิริยาการรับน้ํา
(Hydration) ได้บ้างแม้แต่ในน้ําเย็น เมื่อให้ความร้อนกับน้ําแป้งจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 60ºC
ขึ้นไป ส่วนของ Amorphous จะจับกับน้ําได้มากขึ้น และการจับกันของโมเลกุลในส่วนที่เป็นผลึกก็จะ
เริ่มคลายความหนาแน่นลง โมเลกุลส่วนที่เริ่มคลายตัวออกจากกันนี้จะจับกับน้ําทําให้เม็ดแป้งพองตัว
เพิ่มขึ้น และโมเลกุลในส่วนผลึกที่เหลืออยู่เกิดสภาพคล้ายร่างแหเรียกว่า Micelle network ซึ่งยึด
เหนี่ยวกันไว้ทําให้เม็ดแป้งยังคงสภาพอยู่ได้ แต่อาจมีโมเลกุลของอะไมโลส และอะไมโลเพกตินซึ่งมี
ขนาดเล็กและอิสระกระจายตัวออกจากเม็ดแป้ง เมื่อทําให้อุณหภูมิน้ําแป้งสูงขึ้นไปอีก โมเลกุลส่วนที่
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เป็นผลึก
ที่เหลืออยู่นี้จะคลายตัวออกทําให้เม็ดแป้งพองมากขึ้นและโมเลกุลแป้งก็จะอยู่ในสภาพ
สารละลายมากขึ้นดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 การพองตัวของเม็ดแป้ง [11]
2.1.4 ความหนืดของแป้ง [1, 11]
ความหนืดเป็นคุณสมบัติที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของแป้ง เมื่อให้ความร้อนกับน้ํา
แป้งจะทําให้เม็ดแป้งเกิดการพองตัวและมีความหนืดมากขึ้น โดยแป้งแต่ละชนิดก็จะมีพฤติกรรมความ
หนืดเป็นคุณสมบัติที่เฉพาะตัวแตกต่างกันไป เมื่อเม็ดแป้งซึ่งแขวนลอยในน้ําได้รับความร้อนจนถึง
ระดับหนึ่งจะเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็ว จึงทําให้น้ําแป้งมีความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่
ความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เรียกว่า Pasting temperature ซึ่งความหนืดจะเพิ่มขึ้นจนถึงความ
หนืดสูงสุด (Peak viscosity) จากนั้นอาจลดลงหรือคงที่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของแป้ง การที่แป้งมีความ
หนืดสูงสุดเนื่องจากเมื่อเม็ดแป้งมีการพองตัวมากขึ้น และมีชิ้นส่วนของเม็ดแป้ง และโมเลกุลของอะ
ไมโลส และอะไมโลเพกตินบางส่วนที่แตกออกมาอยู่ในสารละลาย เมื่อส่วนที่แตกสลายและละลาย
ออกมามีมากกว่าการพองตัวที่เพิ่มขึ้นความหนืดจะเริ่มลดลงดังภาพที่ 2.7 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่ออยู่
ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 95ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าค่าความหนืดของน้ําแป้งสุกจะ
เป็นผลมาจากการพองตัวของเม็ดแป้ง และการแตกออกของเม็ดแป้งร่วมกับการละลายออกมาของ
โมเลกุลของอะไมโลส และอะไมโลเพกตินบางส่วน

ภาพที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งเมื่อให้ความร้อน [11]
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2.1.5 การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้ง (Gelatinization) [11]
เนื่องจากโมเลกุลของแป้งประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจํานวนมากจึงทําให้ในแต่ละ
โมเลกุลมีการยึดเกาะกันด้วยพันธะไฮโดรเจน และมีสมบัติที่ชอบน้ํา (Hydrophilicity) แต่เนื่องจาก
ภายในเม็ดแป้งมีโมเลกุลอะไมโลส และอะไมโลเพกตินจับตัวกันอย่างหนาแน่นเป็นส่วนที่เป็นผลึก
(Crystalline) ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เม็ดแป้งละลายในน้ําเย็นได้ยาก แต่น้ําอาจจะซึมเข้าไปในส่วนของ
เม็ดแป้งที่ไม่เป็นระเบียบ (Amorphous) และเกิดการพองตัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
การพองตัวของเม็ดแป้งสาลีในน้ําที่อุณหภูมิห้องพบว่า แป้งที่พองตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 10%
และปรากฏการณ์นี้สามารถผันกลับได้ (Reversible) กล่าวคือ เมื่อนําน้ําแป้งไปอบแห้งก็จะได้แป้งที่มี
ลักษณะและสมบัติเหมือนเดิม
แต่เมื่อให้ความร้อนกับน้ําแป้งจนถึงอุณหภูมิหนึ่งประมาณ 60-75ºC จะทําให้พันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลแป้งในส่วนที่เป็นผลึกลดลง ดังนั้นเม็ดแป้งจึงดูดซึมน้ําและเกิดการพองตัว
ได้ดีขึ้นโดยไม่สามารถผันกลับได้ (Irreversible) และสังเกตได้ว่าน้ําแป้งใส และมีความหนืดเพิ่มขึ้น
กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “เจลาติไนเซชัน” [1] ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงของเม็ดแป้งเมื่อน้ําแป้งได้รับความร้อน [12]
จากภาพที่ 2.8 สามารถอธิบายลําดับการเปลี่ยนแปลงได้ คือ เริ่มมีการพองตัวในส่วนที่เป็น
ระเบียบน้อยที่สุด คือ ในส่วนอสัณฐาน (ขั้น B) การพองตัวจะทําให้เกิดความเครียดต่อผลึกที่อยู่
ข้างเคียง ทําให้โครงสร้างเสียหาย การให้ความร้อนต่อไปจะเกิดการคลายเกลียว (Uncoiling) หรือ
การแตกตัวของบริเวณที่เป็นเกลียวคู่ (Double helical region) เกิดการแตกตัวของโครงสร้างผลึก
สายโซ่โมเลกุลของอะไมโลเพกตินที่แยกตัวออกมาจะถูกน้ําล้อมรอบ (Hydrate) และมีการพองตัวไป
ในแนวรอบๆ ดังนั้นจะเกิดแรงเค้นต่อโครงสร้างผลึกที่ยังเหลืออยู่ (ขั้น C)
การดูดน้ําต่อไปจะเพิ่มการเคลื่อนไหว (Mobility) ของโมเลกุลทําให้เกิดการกระจายตัวของ
โมเลกุล โมเลกุลของอะไมโลสซึ่งมีขนาดเล็กจะแพร่ออกมาจากเม็ดแป้งที่บวมตัว การให้ความร้อน
ต่อไปจะทําให้เม็ดแป้งแตกออกมากขึ้นจนในที่สุดได้เป็นสารละลาย (ขั้น D)
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2.1.6 การคืนตัวของแป้ง (Retrogradation)
การคืนตัวของแป้งสุกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการนําน้ําแป้งสุก (แป้งที่ผ่านการเกิด
เจลาติไนซ์แล้ว) ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาทําการลดอุณหภูมิให้ต่ําลง โดยขณะที่ทําการลดอุณหภูมิลงโมเลกุล
ของอะไมโลสที่อยู่ใกล้กันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันมากขึ้น และเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่ด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ซึ่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นใหม่นี้สามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ แต่จะไม่มีการดูดน้ําเข้ามาอีก ซึ่งจะทํา
ให้น้ําแป้งมีความหนืดที่คงตัว และเกิดเป็นเจลเหนียวคล้ายฟิล์ม เมื่อลดอุณหภูมิลงไปอีกจะทําให้
โครงสร้างมีการจัดเรียงตัวกันที่แน่นมากขึ้นส่งผลให้โมเลกุลอิสระของน้ําที่อยู่ภายในถูกบีบออกมา
นอกเจล เกิดเป็นเจลที่มีลักษณะขาวขุ่นและมีความหนืดเพิ่มขึ้น ในกรณีที่น้ําแป้งสุกมีความเข้มข้นต่ํา
จะทําให้ได้เป็นตะกอนขุ่นขาว แต่ถ้าน้ําแป้งสุกที่มีความเข้มข้นสูงจะเกิดเป็นเจลอ่อนนุ่ม [1]
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแป้งมันสําปะหลัง (Tapioca starch)
แป้งมันสําปะหลังเป็นแป้งที่ได้มาจากหัวมันสําปะหลัง ซึ่งมันสําปะหลังจัดเป็นพืชในตระกูล
(family) Euphobiaceae โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Manihot esculenta Crantz (ในอดีตมีการ
ใช้ชื่อว่า Manihot utilissima Pohl) [13] มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกาใต้ ในเทอมของ “cassava”
มักใช้กล่าวถึงส่วนหัวของพืช แต่ในเทอม “Tapioca” นั้นเป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ของ cassava ที่
ได้นํามาผ่านกระบวนการแล้ว ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย บราซิล และประเทศในทวีปแอฟริกา
เป็นประเทศผู้ปลูกมันสําปะหลังรายใหญ่ของโลก แต่สําหรับประเทศไทยนั้นถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้ปลูกมัน
สําปะหลังรายใหญ่ แต่ถือได้ว่าเป็นผู้แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก
2.2.1 องค์ประกอบของมันสําปะหลัง
องค์ประกอบทางเคมีของหัวมันสําปะหลังนั้นมีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายของสายพันธ์ ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก สภาวะอากาศ (เช่น ปริมาณน้ําฝน และช่วงเวลาใน
การเก็บเกี่ยว) และอายุของหัวมันสําปะหลังที่แตกต่างกัน องค์ประกอบทั้งหมดในหัวมันสําปะหลัง
แสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 องค์ประกอบในหัวมันสําปะหลัง [14]
องค์ประกอบ
ความชื้น
แป้ง
โปรตีน
เส้นใย
ไขมัน เกลือแร่ และน้ําตาล

ร้อยละ
70
24
1
2
3
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สําหรับหัวมันสําปะหลังที่อายุไม่มาก (ต่ํากว่า 10 เดือน) จะมีปริมาณแป้งที่ค่อนข้างต่ําเมื่อ
เทียบกับหัวมันสําปะหลังที่อายุมากกว่า 24 เดือน แต่หัวมันสําปะหลังที่อายุมากนั้นเก็บเกี่ยวได้ยาก
เนื่องจากมีใบ และต้นที่หนา สมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties) ของแป้งมัน
สําปะหลังแสดงไว้ในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 สมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties) ของแป้งมันสําปะหลัง
คุณสมบัติ
แป้งมันสําปะหลัง
ปริมาณไขมัน (%)
0.1
ปริมาณโปรตีน (%)
0.1
DP ของอะไมโลส
3,000
DP ของอะไมโลเพกติน
2 x 106
กําลังการพองตัว (Swelling power)
71
ความสามารถในการละลาย (%)
48
Kofler gelatinization temperature range (ºC)*
59-64-69
ความเป็นผลึก (%)
38
*Kofler gelatinization temperature เป็นอุณหภูมิทเี่ ม็ดแป้งสูญเสีย polarization cross ซึ่งหาได้เมื่อ
ให้ความร้อนกับน้ําแป้งเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ Kofler (Kofler hot stage
microscope)

แป้งที่ได้จากส่วนหัว (ราก) ของพืชเช่น แป้งจากหัวมันสําปะหลังจะประกอบไปด้วยสิ่งเจือปน
เช่น ไขมัน และโปรตีนในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแป้งจากธัญพืช (Cereal starch) เช่น แป้ง
ข้าวโพด แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวสาลี การที่แป้งมีไขมัน (กรดไขมันอิสระเป็นส่วนใหญ่) ในปริมาณที่
น้อยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นหืนขณะเก็บรักษาด้วย และแป้งมีโปรตีนในปริมาณที่น้อยจึง
เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นรสเนื้อ (Meaty flavor) และการเกิดฟองในแป้งลดลง
2.2.2 สัณฐานวิทยาของแป้งมันสําปะหลัง
สัณฐานวิทยาของเม็ดแป้งมันสําปะหลังนั้นมีรูปร่างที่แตกต่างกันไป โดยอาจมีลักษณะเป็น
ทรงกลม วงรี และรูปแบบที่ไม่แน่นอน และการทดสอบด้วยเทคนิค SEM ยังแสดงให้เห็นว่า เม็ดแป้ง
มันสําปะหลังมีขนาดตั้งแต่ 5 ถึง 25 ไมครอน
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ภาพที่ 2.9 เม็ดแป้งมันสําปะหลังที่กําลังขยาย 1500 เท่า [15]
2.3 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic Starch; TPS)
ปัจจุบันมีงานวิจัย และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จํานวนมากที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัสดุที่ย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ (Starch-based biodegradable material)
เนื่องจากแป้งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับวัตถุดิบประเภทอื่นๆ โดย
ในช่วงแรกนั้นมีการนําแป้งมาใช้เป็นสารเพิ่มเนื้อ (Filler) เพื่อนํามาขึ้นรูปเป็นฟิล์มพอลิโอเลฟินส์
(Polyolefins) และยังมีการปรับปรุงพื้นผิวของเม็ดแป้งด้วยสารไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่าง
ทั้งสองเฟสอีกด้วย [2]
โดยปกติแล้วเราไม่สามารถนําแป้งมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยวิธีการขึ้นรูปทั่วๆไป
เนื่องจากแป้งไม่มีสมบัติที่เป็นเทอร์โมพลาสติก กล่าวคือ ไม่สามารถเกิดการหลอมเหลว และไหลได้
เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งเป็นเพราะพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้งกับแป้งนั้นสูงมากจึงทําให้
แป้งเกิดการสลายตัวก่อนที่จะหลอมเหลว ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องใช้พลาสติไซเซอร์เพื่อสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างพลาสติไซเซอร์เองกับโมเลกุลของแป้งไปแทนที่พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ
แป้งกับแป้งเอง ส่งผลให้อุณหภูมิหลอมเหลวจึงมีค่าต่ํากว่าอุณหภูมิในการสลายตัวของแป้ง
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เตรียมจากแป้งที่บริสุทธิ์สูงมาผสมกับพลา
สติไซเซอร์ที่มีความจําเพาะที่สามารถเกิดพันธะกับแป้งได้ พร้อมทั้งมีการให้พลังงานกล และพลังงาน
ความร้อน เพื่อทําลายโครงสร้างส่วนที่เป็นผลึกของเม็ดแป้งให้กลายเป็นเฟสของพอลิเมอร์ [1] น้ํา
เป็นพลาสติไซเซอร์ชนิดหนึ่งที่มีการนํามาใช้ทํา TPS แต่การใช้น้ําเพียงอย่างเดียวจะทําให้ TPS มี
ความเปราะสูงที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นจึงมีการใช้พลาสติไซเซอร์ เช่น กลีเซอรอล กลูโคส และซอร์บิทัล
(Sorbital) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibility) ของวัสดุและช่วยในการขึ้นรูป [2]
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2.4 การปรับปรุงสมบัติทางกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
สมบัติทางกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น ชนิด
แป้ง และพลาสติไซเซอร์ที่ใช้และสภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูป เป็นต้น นอกจากนี้การเติมสารตัวเติม
ประเภทเสริมแรง (Reinforcing filler) ก็สามารถส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชได้เช่นกัน จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการเติมวัสดุเสริมแรง เช่น เส้นใยเซลลูโลส เส้นใยปอ
ลินิน ดินเหนียว หรือเพคตินนั้นจะทําให้ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) มีค่าเพิ่มขึ้น แต่
จะทําให้ความสามารถในการดึงยืด (Elongation at break) ลดลง แต่ในกรณีที่เติมยูเรีย หรือกรดบอ
ริกนั้นกลับให้ผลที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ความสามารถในการดึงยืดจะมีค่าเพิ่มขึ้น และความ
ต้านทานต่อแรงดึงมีค่าต่ําลง เมื่อพิจารณาเส้นใยเซลลูโลสและแป้งจะพบว่า โครงสร้างทางเคมีของ
วัสดุดังกล่าวนั้นคล้ายคลึงกันคือ ประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโคสที่เหมือนกัน แต่ต่างกันที่พันธะ
ไกลโคไซด์ (Glucosidic linkage) ที่เชื่อมต่อกัน จึงทําให้เส้นใยเซลลูโลสสามารถเกิดอันตรกิริยา
(Interaction) กับแป้งได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เส้นใยเซลลูโลสจึงเหมาะที่จะนํามาใช้เป็นสารตัวเติม
ประเภทเสริมแรงให้กับวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลให้ดีขึ้น และยังสามารถ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอีกด้วย [2]
2.5 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber)
เส้นใยธรรมชาตินับได้ว่าเป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ํา และราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ
กับเส้นใยสังเคราะห์ นอกจากนี้เส้นใยธรรมชาติยังลดการขีดข่วนและลดความเสียหายของเครื่องจักร
ที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความสนใจในการนําเส้นใยจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จึงเพิ่มมาก
ขึ้น
โดยในปัจจุบันได้มีการนําเส้นใยธรรมชาติมาผลิตเป็นวัสดุคอมโพสิท (Composite) เพื่อใช้
ทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อเสริมแรงในพลาสติก เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่ม
ปริมาณการผลิต และเพิ่มความแข็งแรงแก่ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้วัสดุคอมโพสิทที่ได้มีน้ําหนักเบา และ
สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนํามาผสมกับพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)
เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
2.5.1 องค์ประกอบภายในเส้นใยธรรมชาติ
สําหรับองค์ประกอบของเส้นใยธรรมชาติสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้เป็น
3
ส่วน
ประกอบด้วย องค์ประกอบภายนอก พอลิแซคคาไรด์ และลิกนิน กล่าวโดยสังเขปดังนี้
2.5.1.1 องค์ประกอบภายนอก คือ องค์ประกอบที่ไม่มีผนังเซลล์ทั้งหมด ได้แก่
สารเคมีภายในเซลล์ที่สามารถละลายได้ในน้ําและในตัวทําละลายอินทรีย์ โดยจําแนกเป็นกลุ่มย่อยที่
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สามารถสกัดได้และไม่ได้ ซึ่งในส่วนที่สกัดได้ ได้แก่ เทอร์ปีน (Terpene) เรซิน (Resin) และฟีนอล
(Phenol) โดยในกลุ่มเทอร์ปีน ประกอบด้วยสายโซ่ของไอโซปรีน (Isoprene) และส่วนที่คล้ายเทอร์
ปีน ได้แก่ เทอร์ปีนแอลกอฮอล์ (Terpene alcohol) และคีโตน ส่วนในกลุ่มของเรซิน จะรวม
องค์ประกอบที่ระเหยไม่ได้ ได้แก่ ไขมัน กรดไขมัน ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) และสารอื่นๆที่พบ
ในปริมาณน้อย นอกจากนี้ในกลุ่มของฟีนอลจะพบองค์ประกอบที่หลากหลาย โดยสารที่สําคัญคือ
แทนนิน (Tannin) ฟีนอล และอนุพันธ์ของสารทั้งสอง สําหรับสารที่สกัดและละลายน้ําไม่ได้ที่มี
องค์ประกอบหลักคือ สารอนินทรีย์ในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ 1 และ 2 เช่น สารที่อยู่ในรูปของ
คาร์บอเนตและออกซาเลตจะมีหน้าที่สําคัญคือ
ทําให้เซลลูโลสมีความทนทานต่อการย่อยสลาย
ป้องกันการทําลายจากแมลง และป้องกันเซลล์พืชจากการถูกชะล้าง
2.5.1.2 พอลิแซคคาไรด์
องค์ประกอบในกลุ่มนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีมวล
โมเลกุลสูง เช่น เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ที่มีอยู่ถึง 60-80% ของเนื้อวัสดุทั้งหมด โดยเซลลูโลส
จัดเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์ และมีโครงสร้างที่ทนทานต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์และ
กรด และไม่สลายตัวเมื่ออยู่ในน้ํา สําหรับเฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิแซคคาไรด์สายสั้น มีหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างลิกนินและเซลลูโลส
ในธรรมชาติเฮมิเซลลูโลสจะอยู่ในลักษณะที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน
(Amorphous form) ไม่เป็นเส้นตรงและมีลําดับของหน่วยย่อยน้ําตาลที่เรียงตัวแบบสุ่มจึงทําให้
พันธะที่เชื่อมระหว่างไซโลสถูกทําลายด้วยกรดหรือเอนไซม์ได้ง่าย
2.5.1.2.1 เซลลูโลส (จะกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.6)
2.5.1.2.2 เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluloses) เป็นพอลิแซ็คคา
ไรด์ที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา (มีขนาดเล็กกว่าเซลลูโลส
มาก) โดยมีน้ําตาลเป็นองค์ประกอบในเฮมิเซลลูโลส
หลายชนิด กล่าวคือ มีไซโลสมากที่สุดถึง 85-90%
และส่วนที่เหลือเป็นน้ําตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6
อะตอม กรดแมนนูโรนิก (Mannuranic acid) และ
กรดกาแลกตูโรนิก (Garacturonic acid) เป็น
องค์ประกอบ โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลสแสดงดัง
ภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 โครงสร้างทางเคมีของเฮมิเซลลูโลส
2.5.1.3 ลิกนิน (Lignin) เป็นพอลิเมอร์ที่มีมโี ครงสร้างที่ซับซ้อนและมีน้ําหนัก
โมเลกุลสูง ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นโซ่ตรงและส่วนที่เป็นวงแหวน
วงแหวนทีที่ต่อกันแบบสุ่มเป็นโครงสร้าง 3
มิติ ดังแสดงในภาพที่ 2.11 โดยในวัสดุแต่ละชนิดมักพบลิกนินเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 20-35%
เพื่อทําหน้าที่เพิ่มมความแข็
ความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของพืชตามธรรมชาติ และทําให้จุลินทรีย์และเอนไซม์
ไม่สามารถทําลายโครงสร้างพืชได้ง่าย
ลิกนินทนทานต่อการย่อยสลายด้วยสารเคมีและเอนไซม์
มากกว่าพอลิเมอร์ชชนินิดอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องอาศัยสารเคมีในการแยกลิกนินออกจากพอลิแซ็กคาไรด์

ภาพที่ 2.11 โครงสร้างทางเคมีของลิกนิน
2.5.2 โครงสร้างภายในเส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยธรรมชาติจจััดเป็นวัสดุคอมโพสิทที่ประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลส โดยมีลิกนินและเฮมิ
เซลลูโลสยึดไว้ด้วยกัน ส่วนประกอบที่มีความสําคัญของเส้นใยธรรมชาติคือ ผนังเซลล์ (Cell wall) ซึ่ง
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เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของเซลล์พืชมีบทบาทในการยึดเซลล์เข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเยื่อ ปกป้องเซลล์ และ
กลไกการคัดกรองสาร

ภาพที่ 2.12 โครงสร้างของผนังเซลล์ในเส้นใยธรรมชาติ
โครงสร้างผนังเซลล์ของเส้นใยนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้น
ดังแสดงในภาพที่ 2.12 ประกอบด้วย
2.5.2.1 ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell wall) เป็นผนังเซลล์ชั้นแรกที่เซลล์
สร้างขึ้น ตั้งแต่ระยะที่กําลังเติบโตจนถึงโตเต็มที่ อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์ ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และเพกติน

ภาพที่ 2.13 โครงสร้างและองค์ประกอบภายในผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell wall)
2.5.2.2 ผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell wall) เป็นผนังชั้นในสุด สร้าง
ขึ้นหลังจากที่เซลล์หยุดขยายตัว ประกอบด้วยเซลลูโลส ซูเบอริน (Suberin) คิวติน (Cutin) มีความ
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หนาและแข็งแรงกว่าผนังเซลล์ชั้นแรก
การที่มีลิกนินและซูเบอรินเป็นส่วนประกอบทําให้น้ําไม่
สามารถผ่านผนังเซลล์ชั้นนี้ได้ เซลล์ที่สร้างผนังเซลล์ชั้นนี้สมบูรณ์แล้วมักจะตาย

ภาพที่ 2.14 โครงสร้างและองค์ประกอบภายในผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell wall)
2.5.2.3 ชั้นมิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella) ประกอบด้วยเพกตินที่อยู่ใน
รูปแคลเซียมเพกเตต และแมกนีเซียมเพกเตต อยู่ตรงกลางระหว่างผนังเซลล์ชั้นแรกของเซลล์ 2 เซลล์
มีขนาดบางมากและมองไม่เห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป
2.6 เซลลูโลส (Cellulose)
เซลลูโลสจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรตที่พบมากที่สุดประมาณ 45%
ของสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่พบมากสะสมอยู่ในผนังเซลล์ของพืชชั้นสูง
ทุกชนิด และปริมาณของเซลลูโลสที่พบนั้นขึ้นอยู่กับพืชชั้นสูงแต่ละชนิดดังแสดงในตารางที่ 2.6
นอกจากนี้ยังสามารถพบเซลลูโลสได้ในแบคทีเรียชนิด Acetobacter xylinum
ตารางที่ 2.6 ปริมาณของเซลลูโลสที่พบในเส้นใยธรรมชาติ [16]
เส้นใยธรรมชาติ
ปริมาณเซลลูโลส (%)
ชานอ้อย
35-45
ไม่ไผ่
40-55
ฝ้าย
90-99
ปอ
70-75
ป่าน
75-80
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ปอกระจูด
นุ่น
ป่านรามี่
ฟาง
ไม้

60-65
70-75
70-75
40-45
40-45

เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยๆคือ กลูโคส ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ β1,4-glucosidic bond ที่ตําแหน่ง C1 และ C4 โดยเซลลูโลสประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโคส
ประมาณ 1,000-10,000 โมเลกุล และมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 20,000-2,400,000 ดาลตัน โดย
เซลลูโลสนั้นจะมีการจัดเรียงตัวที่เป็นเส้นตรง และไม่มีกิ่งก้านสาขา โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสมี
ลักษณะดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส [17]
ผนังเซลล์ประกอบด้วยโมเลกุลของเซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบหลัก มีลักษณะเป็นสายและ
เรียงตัวตามยาวเป็นกลุ่มๆซึ่งเรียกว่า ไมเซลล์ (Micelle) ประกอบด้วยเซลลูโลส 100 โมเลกุล โดยไม
เซลล์แต่ละกลุ่มจะมาเรียงตัวกันแบบหลวมๆเชื่อมโยงกันเป็นตาข่าย ซึ่งภายในช่องระหว่างสายของไม
เซลล์มีสารกลุ่มลิกนิน คิวติน ซูเบอริน และเพกตินแทรกอยู่ โดยไมเซลล์แต่ละกลุ่มรวมตัวกันเป็นไมโค
รไฟบริล (Microfibril) ซึ่งมีเซลลูโลสประมาณ 2,000 โมเลกุล และไมโครไฟบริลมารวมตัวกันเป็นมา
โครไฟบริล (Macrofibril) ซึ่งมีเซลลูโลสประมาณ 500,000 โมเลกุล สําหรับโมเลกุลของเซลลูโลสที่
อยู่ภายในผนังเซลล์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.16
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ภาพที่ 2.16 ภาพรวมของเซลลูโลสในผนังเซลล์ [18]
2.7 เซลลูโลสระดับนาโน [4]
เส้นใยธรรมชาติและเซลลูโลสเป็นวัสดุที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย มีความแข็งตึง
(Stiffness) ค่ามอดูลัสและความสามารถในการย่อยสลายที่สูง เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ที่หาง่ายที่สุดใน
ธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30-50% ในพืช และอาจมีมากถึง 90% ในฝ้าย เซลลูโลสที่ได้จาก
การเกษตรนั้นเป็นเส้นใยที่มีน้ําหนักเบา และเมื่อเทียบกับเส้นใยแก้วทั่วไปพบว่า เส้นใยเซลลูโลสมี
ความแข็งแรงจําเพาะ (Specific strength) ที่สูงกว่า เพราะมีความหนาแน่นที่ต่ํากว่า โดยเส้นใย
เซลลูโลสมีความคุ้มค่าที่จะผลิต และมีสภาพการขัดถู (Abrasive) ที่ต่ํากว่าเส้นใยแก้ว จึงทําให้ลดการ
เสียดสีกับอุปกรณ์ขึ้นรูป และลดต้นทุนลงได้
เซลลูโลสในระดับนาโนสามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบใหญ่ได้ดังนี้
1) Cellulose nanowhiskers (CNW)
2) Cellulose nanofiber (CNF) หรือ Microfibrillated cellulose (MFC)
3) Bacterial cellulose (BC)

ภาพที่ 2.17 Micrograph ของ CNW, CNF และ BC [4]

24
เซลลูโลสสองชนิดแรกได้มาจากพืชและถูกทําให้บริสุทธิ์โดยผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน แต่อีก
ชนิดหนึ่งเป็น Bacterial cellulose ซึ่งได้มาจากแบคทีเรียซึ่งอยู่ในรูปบริสุทธิ์แล้ว โดย CNW และ
CNF นั้นได้มาโดยผ่านกระบวนการที่แตกต่างกัน สําหรับ CNW เป็นส่วนผลึกที่แยกมาจากเซลลูโลส
โดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด (Acid hydrolysis) และขนาดของ Whisker ที่ได้มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 3-10 nm และยาว 100-300 nm [19] แต่สําหรับ CNF นั้นได้มาโดยผ่านเทคนิค
Homogenizer และ Cryocrushing ซึ่ง Fibril ในโครงสร้างเซลลูโลสถูกแยกออกมา และเส้นใยที่ได้
เป็นเส้นใยยาวที่มีขนาดในระดับนาโน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-50 nm และความหนาไม่กี่
ร้อยไมครอน [20]
สําหรับ BC นั้นได้มาจากแบคทีเรียในสปีชีย์ Acetobactor ซึ่งได้ออกมาในรูปของเซลลูโลส
บริสุทธิ์ ที่ไม่มีลิกนิน เฮมิเซลลูโลสและแวกซ์เป็นองค์ประกอบ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
24-86 nm และมี Aspect ratio ที่สูงมาก

ภาพที่ 2.18 เซลลูโลสระดับนาโนในลักษณะต่างๆ (a) สารแขวนลอย, (b) เจลของเส้นใยเซลลูโลส
ระดับนาโน, (c) เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่ผ่านกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freezedrying) และ (d) ฟิล์มของเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
2.8 เส้นใยไผ่
ไม้ไผ่เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกอหนาแน่น มีขนาดเล็กถึงใหญ่ สูงประมาณ 3-10 เมตร
ลําต้นเป็นข้อปล้อง ข้างในกลวง โดยจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งจัดอยู่ในวงศ์เดียวกับหญ้า Poaceae
(Family: Poaceae) แต่แยกเป็นวงศ์ย่อย Bambusoideae (Subfamily: Bambusoideae)
นอกจากนี้ไผ่ยังเป็นพืชในวงศ์หญ้าที่สูงที่สุดในโลก นักชีววิทยาจัดไผ่เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วมากที่สุด
ชนิดหนึ่ง [21]
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ภาพที่ 2.19 ไม้ไผ่ (bamboo) [22]
เนื่องจากไผ่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ที่สูง ทั่วโลกมีประมาณ 80-90 สกุล (Genus)
ประมาณ 1,500 ชนิด (Species) มีการกระจายที่กว้าง หาง่าย โตเร็ว ทําให้ไผ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของมนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะชาวชนบทในทวีปเอเชีย อเมริกา และแอฟริกา
ที่ซึ่งมีไผ่แพร่กระจายอยู่มากชนิด [23]
ในปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ไม้ไผ่ให้มีประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ ใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และยังใช้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ํา การแก้ปัญหาโลกร้อน ใช้เป็นไม้
ทดแทนไม้จริงในการก่อสร้างบ้านเรือน ทําเฟอร์นิเจอร์ได้ และในอนาคตไม้จริงจะหายากขึ้นและมี
ราคาแพงมาก ใช้ทําเส้นใยเสื้อผ้าคุณภาพดี เป็นพลังงานทดแทนได้ดี ให้ถ่านไม้ไผ่ที่มีคุณภาพสูง อีก
ทั้งหน่อไม้ก็เป็นอาหารที่มีรสชาติดี มีราคาถูก เป็นอาหารที่สําคัญของชาวชนบท
สําหรับพื้นที่ป่าไผ่ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 2,850,000 ไร่ คิดเป็นปริมาตรไม้ประมาณ
17.6 ล้านลูกบาศก์เมตร [23] จากข้อมูลของ UN Comtrade database ในปี 2010 [4] พบว่า
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไม้ไผ่อันดับที่ 7 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออก 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 576 ล้านบาท)
องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยไผ่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
ความจริงแล้วส่วนประกอบเหล่านี้เป็นสาร High-glycans เหมือนกัน และคิดเป็น 90% ของน้ําหนัก
รวมของเส้นใยไผ่ องค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เพกติน แทนนิน สารให้สี (Pigments) และ
เถ้า
โดยส่วนประกอบเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการควบคุมกิจกรรมต่างๆของสรีรวิทยา
(Physiological activity) ของไม้ไผ่ และพวกมันยังพบได้ในช่องว่างเซลล์ (Cell cavity) หรือออร์
แกเนลล์ (Special organelles)
องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยไม้ไผ่แสดงไว้ในภาพที่ 2.20 โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีของไม้ไผ่นั้นขึ้นอยู่กับ อายุของต้นไผ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ
เซลลูโลสนั้นจะค่อยๆลดลง เมื่ออายุของไม้ไผ่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบทางเคมี
ของเส้นใยไผ่ [24]
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ภาพที่ 2.20 ส่วนประกอบของเส้นใยไผ่ [24]
ไม้ไผ่แต่ละลํานั้นประกอบด้วยเซลล์พาเรงไคมา (Parenchyma) 50% เส้นใย (Fiber) 40%
และท่อลําเลียง (Conducting tissue) 10% โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ [25]
ภาพตัดขวางของลําไม้ไผ่แสดงให้เห็นการกระจายของ
(Vascular
การกระจายของเนื
เนื้อเยื่อมัดท่อลําเลียง
bundles) ที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งถูกฝังอยู่ในเนื้อเยื่อพาเรงไคมา (Parenchymatous ground
tissue) กระจายอย่างหนาแน่นอยู่ด้านนอก และกระจายอย่างเบาบางอยู่ด้านในของลําไม้ไผ่

ภาพที่ 2.21 ภาพตัดขวางของไม้ไผ่
(Protoxylem)
และเมทาไซเล็ม
เนื้อเยื่อมัดท่อลําเลียงประกอบด้วยโพรโทไซเล็ม
(Metaxylem) ซึ่งทําหน้าที่ลําเลียงน้ํา และโฟลเอ็ม (Phloem) ซึ่งทําหน้าที่ลําเลียงอาหารอยู่รวมกัน
เป็นมัด ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มที่ประกอบด้วยเซลล์สเกลอเรงไคมา (Sclerenclyma) โดยด้านนอก
ของลําต้นเนื้อเยื่อมัดท่อลําเลียงจะมีขนาดเล็กและมีจํานวนมาก ขณะที่มัดเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ทางด้านใน
ของลําต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีจํานวนน้อยกว่า จํานวนมัดท่อลําเลียงจะค่อยๆลดลงจากด้านนอก
เข้าหาด้านใน และจากส่วนโคนไปยังส่วนปลายของลําต้น
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รูปแบบของมัดท่อลําเลียงที่พบในพืชจําพวกไผ่จะแตกต่างกันไปประมาณ 4-5 แบบ ขึ้นกับ
ขนาดและการกระจายตัวของมัดท่อลําเลียง เส้นใย (Fiber) ที่พบในเนื้อไม้ของไผ่มักอยู่บริเวณรอบๆ
มัดท่อลําเลียง และพบมากบริเวณรอบนอกจนถึงส่วนกลางของเนื้อไม้ที่อยู่โดยรอบปล้องของลําต้น
แต่จะมีความยาวของเส้นใยสั้นกว่าเส้นใยที่อยู่ด้านในของลําต้น
ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ
กระดาษจะต้องเลือกใช้ชนิดของไผ่ที่มีคุณสมบัติต่างๆของเส้นใยเหมาะสมต่อการผลิตด้วย เส้นใยของ
ไผ่ชนิดต่างๆที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีความยาวของเส้นใยเฉลี่ย 1.45-3.78 นาโน
เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 11-22 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในเซลล์ 2-7
ไมโครเมตร ความหนาของผนังเซลล์ 4-9 ไมโครเมตร

ภาพที่ 2.22 เนื้อเยื่อมัดท่อลําเลียง (Vascular bundles) ซึ่งประกอบด้วย Metaxylem vessels (V)
และ Phloem (Ph) และล้อมรอบด้วย Fiber (F) [25]
เส้นใยไผ่เป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งความ
หนาแน่นต่ํา และมีสมบัติเชิงกลที่ดี กล่าวคือ เส้นใยไผ่มีความแข็งเกร็งและความแข็งแรงที่สูงดังแสดง
ในตารางที่ 2.7 ในแง่ของคุณสมบัติเฉพาะตัวอาจกล่าวได้ว่า เส้นใยไผ่สามารถเทียบได้กับเส้นใยแก้ว
(Glass fibers) [26]
ตารางที่ 2.7 สมบัติเชิงกลของเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิดเทียบกับเส้นใยแก้วและเส้นใยคาร์บอน [26]
Density Diameter Elongation at Tensile strength E-Modulus
Fibre
(g/cm3)
(micron)
failure (%)
(MPa)
(GPa)
Bagasse
490
70
Coir
1.2
30
175
4–6
Cotton
1.5–1.6
20
7.0–8.0
287–597
5–13
Curaua
1.38
66
3.9
913
30
Flax
1.5
50–100
2.7–3.2
345–1035
50–70
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Hemp
Henequen
Jute
Kenaf
Pineapple
Ramie
Sisal
Bamboo
E-Glass
Carbon
(PAN)

1.10
1.3
1.31
1.32
1.50
1.5
0.88–1.1
2.5

120
180
260
106
34
50–80
100–200
9–15

1.6
3.7–5.9
1.5–1.8
1.8
2.4
3.6–3.8
2.0–2.5
2.5

389–900
430–570
393–773
427–519
608–700
400–938
337–413
391–713
1200–1500

35
10–16
26
23–27
25–29
24–32
8–10
18–55
70

1.4

5–9

1.4–1.8

4000

230–240

2.9 พฤติกรรมการคืบ
การคืบ (Creep) เป็นพฤติกรรมหนึ่งของวัสดุวิสโคอีลาสติก ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของความเครียดอย่างช้าๆ โดยการเปลี่ยนแปลงของความเครียดจะขึ้นอยู่กับแรงเค้นที่ให้ เวลาที่ให้
แรงเค้นเข้าไป และอุณหภูมิ
สําหรับการศึกษาสมบัติวิสโคอีลาสติกของวัสดุโดยทั่วไปนั้นอาศัยแบบจําลองในการอธิบาย
ซึ่งจะมีการใช้สปริง (Spring) เป็นสัญลักษณ์แทนส่วนที่มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ หรือ Elastic
และใช้ลูกสูบ (Dashpot) เป็นสัญลักษณ์แทนส่วนที่มีการไหลหนืด หรือ Viscous ยกตัวอย่าง
แบบจําลองที่สําคัญเช่น แบบจําลองของแมกซ์เวลล์ (Maxwell model) แบบจําลองของเคลวิน-โวค
(Kelvin-Voigt model) และแบบจําลอง 4 องค์ประกอบ (Four element model) หรือแบบจําลอง
ของเบอร์เกอร์ (Burger’s model) เป็นต้น
2.9.1 แบบจําลอง 4 องค์ประกอบ (Four element model หรือ Burger’s model) [27]
เนื่องจากวัสดุทั่วไปนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแบบจําลองของแมกซ์เวลล์ หรือแบบจําลอง
ของเคลวินอย่างใดอย่างหนึ่งได้สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาแบบจําลองขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการ
ต่ออนุกรมกันระหว่างแบบจําลองของแมกซ์เวลล์กับแบบจําลองของเคลวิน โดยเรียกแบบจําลองใหม่
นี้ว่า แบบจําลอง 4 องค์ประกอบ หรืออาจเรียกว่า แบบจําลองของเบอร์เกอร์ (Burger’s model) ซึ่ง
แบบจําลองดังกล่าวนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์การคืบได้ดี
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ภาพที่ 2.23 แบบจําลองของเบอร์เกอร์ (Burger’s model)
แบบจําลองของเบอร์เกอร์จะแบ่งความเครียดที่เกิดจากการคืบ (Creep strain) ออกเป็น 3
ส่วนประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบทันทีทันใด (แทนด้วย Maxwell spring) (2) การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบวิสโคอีลาสติก (Viscoelastic deformation) (แทนด้วย Kelvin unit) และ
(3) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหนืด (Viscous deformation) (แทนด้วย Maxwell dashpot) ซึ่ง
จะได้สมการออกมาเป็น

εt =
โดยที่ ε(t)

σ
E1

σ

E

E2



η2

η1

+ 1-exp -t 2  +

t

(2.1)

คือ ความเครียดที่เกิดจากการคืบ
σ
คือ ความเค้น
t
คือ เวลา
E1
คือ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของแบบจําลองแมกซ์เวลล์
E2
คือ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของแบบจําลองเคลวิน
η1 คือ ความหนืดของแบบจําลองแมกซ์เวลล์
η2 คือ ความหนืดของแบบจําลองเคลวิน
η2/E2 คือ Retardation time (τ) ที่ทําให้แบบจําลองเคลวินเสียรูป 63.2%
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ภาพที่ 2.24 กราฟการคืบที่อธิบายด้วยแบบจําลองของเบอร์เกอร์ (Burger’s model) [28]
นอกจากนี้สมการดังกล่าวยังสามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ Creep compliance กับเวลา
โดยค่า Compliance (J) คือ อัตราส่วนระหว่างความเครียดกับความเค้น สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้

J=
หรือ

1
E1

+ 1-exp -t 2  +
1

E

1

E2

η2

η1

J = J0 +J1 1-exp -t 2  +
E

t

η2

η1

t

(2.2)
(2.3)

2.9.2 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ [27, 29]
นอกจากแบบจําลองของเบอร์เกอร์แล้ว
ยังมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์อีกหลาย
แบบจําลองที่ถูกนํามาใช้ในกับกราฟการคืบของวัสดุพอลิเมอร์ ยกตัวอย่างเช่น แบบจําลองของฟินลี่
(Findley power law model) ที่ได้มีการนํามาทํานายพฤติกรรมการคืบของชิ้นงานพลาสติกที่
เสริมแรงด้วยไม้ โดยแบบจําลองจะมีรูปแบบดังนี้

εt =atb + ε0

(2.4)

โดยที่ ε(t) เป็นความเครียดโดยรวมที่เกิดจากการคืบที่เวลาใดๆ ε0 เป็นความเครียดที่
เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (Instantaneous strain) และ a และ b เป็นค่าคงที่ นอกจากนี้ยังมี
แบบจําลองอย่างง่ายอีกแบบหนึ่งคือ แบบจําลองสองตัวแปร (Two-parameter power law
model) ซึ่งได้มีการนํามาใช้กับกราฟการคืบของวัสดุคอมโพสิทระหว่าง HDPE กับเส้นใยปอ
εt = atb

(2.5)
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของ A.J.F. Carvalho และคณะ [30] ได้ทําการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
โดยทําการผสมแป้งกับกลีเซอรอลในถุงพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ทิ้งไว้หนึ่งคืน เพื่อให้กลีเซอรอ
ลกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง จากนั้นจึงผสมสารดังกล่าวในเครื่องผสม Haake Rheomix 600 batch
mixer ด้วยความเร็วรอบ 60 rpm ที่อุณหภูมิ 150-160°C เป็นเวลา 6 นาที สุดท้ายจึงนํามาขึ้นรูป
ชิ้นงานด้วยการขึ้นรูปแบบกดอัด (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 160°C
งานวิจัยของ F.J. Rodriguez-Gonzalez และคณะ [31] ได้ทําการศึกษาการผสมกันของพอ
ลิเมอร์ 2 ชนิด ได้แก่ Polyethylene (PE) และ TPS โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ในปริมาณ
ที่แตกต่างกันคือ 29, 33, 36 และ 40% ตามลําดับ ซึ่งผสมด้วยเครื่อง Co-rotating twin screw
extruder (TSE) ใช้ความเร็วรอบสกรู 150 รอบต่อนาที จากการวิจัยพบว่า ค่า Glass transition
temperature (Tg) ของ TPS นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของกลีเซอรอลที่ใช้เป็นอย่างมาก และปริมาณกลี
เซอรอลสูงสุดที่เติมลงไปในแป้งคือ 30% นอกจากกลีเซอรอลจะช่วยไม่ให้แป้งเกิดการสลายตัวเมื่อ
ได้รับความร้อน และแรงเฉือนแล้ว ยังช่วยปรับคุณสมบัติบางประการของ TPS ได้อีกด้วย เช่น ช่วย
ลดการเกิด Re-crystallization และช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลให้สามารถนําไปใช้จริงได้อีกด้วย
งานวิจัยของ Muhammed Sanyang และคณะ [32] ได้ทําการเตรียมแผ่นฟิล์มจากแป้งของ
ต้นตาว (Sugar palm: arenga pinnata) และศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์
ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ความร้อนและสมบัติขวางกั้น (Barrier properties) ของแผ่นฟิล์มดังกล่าว จาก
การวิจัยพบว่า เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมแผ่นฟิล์มมากขึ้น พันธะระหว่างสายโซ่โมเลกุล
ของแป้งจะถูกทําลาย ส่งผลให้แผ่นฟิล์มที่ได้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ค่า %EB สูงขึ้น
งานวิจัยของ Antonio José Felix Carvalho และคณะ [33] ได้ทําการศึกษาวัสดุคอมโพสิท
ของ TPS และเส้นใย Microfibrilated cellulose (MFC) ที่ได้จากเยื่อยูคาลิปตัส และทําการขึ้นรูป
ด้วยเครื่อง Single screw extruder โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ จากการวิจัยพบว่า เมื่อ
เติมเส้นใย MFC ลงไปในปริมาณที่มากขึ้น จะทําให้ค่า Modulus และ Tensile strength มีค่าเพิ่ม
สูงขึ้น แต่ในทางกลับกันพบว่า ความสามารถในการดูดน้ําไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และพบว่าการขึ้น
รูปด้วยวิธีการนี้ทําให้เส้นใย MFC มีการกระจายตัวที่เป็นเนื้อเดียวกันในเมทริกซ์ของ TPS
งานวิจัยของ Carmen M.O. Muller และคณะ [34] ได้ทําการเตรียมแผ่นฟิล์มคอมโพสิท
จากแป้งและเส้นใยเซลลูโลส โดยใช้กลีเซลรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ แล้วทําการศึกษาผลของการเติม
เส้นใยเซลลูโลสที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทที่ได้ จากการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
SEM แผ่นฟิล์มคอมโพสิทที่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีการกระจายตัวของเส้นใยเซลลูโลสที่ดี
ภายในเมทริกซ์ และเมื่อทําการเติมเส้นใยเซลลูโลสจะทําให้แผ่นฟิล์มมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่
สามารถดึงยืดได้น้อยลง
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งานวิจัยของ Maiju Hietala และคณะ [5] ได้ทําการเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากแป้งมันฝรั่ง
และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ด้วยเครื่อง Twin-screw Extruder สําหรับเส้นใย CNF ที่ใช้
เตรียมจากผงไม้เนื้ออ่อนด้วยกระบวนการเชิงกล (Mechanical fibrillation) โดยทําการผันแปรเส้น
ใยในปริมาณ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก จากการวิจัยพบว่า การเติม CNF นั้นช่วย
ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทได้ นอกจากนี้ยังทําให้วัสดุคอมโพสิทที่ได้สามารถดูดความชื้น
ได้น้อยลงด้วย
งานวิจัยของ Yu Jia และคณะ [29] ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการคืบ (Creep) และการคืน
ตัว (Recovery) ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีน (PP) และท่อนาโนคาร์บอน (CNT) โดยทํา
การผันแปร CNT ในปริมาณ 0.5, 1, 3, 5 และ 8%wt. จากนั้นจึงทําการผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสรู
คู่ และขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูป จากงานวิจัยพบว่า ความเครียดที่เกิดจากการคืบ (Creep strain)
ของวัสดุจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณ CNT เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันค่า creep strain จะมีแนวโน้มที่
ลดลงตามการลดลงของอุณหภูมิ และพบว่าการเติม CNT จะช่วยปรับปรุงสมบัติการคืนตัวได้เป็น
อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีการใช้แบบจําลองของเบอร์เกอร์ (Burger’s
model) และการแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull distribution) มาช่วยในการอธิบายผลของการเติม
CNT ที่มีต่อพฤติกรรมการคืบ และการคืนตัวของชิ้นงานอีกด้วย
งานวิจัยของ Yanjun Xu และคณะ [27] ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการคืบ (Creep
behavior) ของวัสดุคอมโพสิทที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยจากชานอ้อย จากงานวิจัยพบว่า การเสีย
รูปแบบทันทีทันใด (Instantaneous deformation) และอัตราการคืบ (Creep rate) ของวัสดุ
คอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้แบบจําลองต่างๆ ได้แก่ แบบจําลอง
ของเบอร์เกอร์ (Burger’s model) แบบจําลองของฟินลี่ (Findley’s power law) และแบบจําลอง
สองตัวแปร (Two-parameter power law) มาทําการฟิตกับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และพบว่า
แบบจําลองของเบอร์เกอร์ และแบบจําลองสองตัวแปรสามารถฟิตกับกราฟจากการทดลองได้เป็น
อย่างดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
3.1.1 แป้งมันสําปะหลัง (Tapioca flour) ตรา ปลาไทย 5 ดาว บริษัท อี.ที.ซี.เอี๊ยบตรงจั่น
จํากัด
3.1.2 ตะเกียบไม้ไผ่
3.1.3 กลีเซอรอล (Glycerol; C3H8O3) ที่ใช้สําหรับงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด
ใส ไม่มีสี เกรดวิเคราะห์ (AR grade) ผลิตโดยบริษัท QReC
3.1.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH) ที่ใช้สําหรับงานวิจัยนี้มีลักษณะ
เป็นเม็ดกลมรี สีขาวขุ่น เกรดวิเคราะห์ (AR grade) ความบริสุทธิ์ 99% ผลิตโดยบริษัท ACL
Labscan จํากัด
3.1.5 โซเดียมคลอไรต์ (Sodium Chlorite; NaClO2) ที่ใช้สําหรับงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็น
ผงละเอียดสีขาว เกรดวิเคราะห์ (AR grade) ความบริสุทธิ์ 99% ผลิตโดยบริษัท ACL Labscan
จํากัด
3.1.6 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide; H2O2) เกรดอุตสาหกรรม
(Commercial grade) บริษัท วิทยาศรม จํากัด
3.2 เครื่องมือที่ใช้ดําเนินการวิจัย
3.2.1 เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw extruder) ซึ่งมีขนาด
Scew diameter 20 mm และ L/D ratio 32 บริษัท LABTECH ENGINEERING
3.2.2 เครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอินฟราเรด
(Fourier
transforms
infrared
spectroscopy; FTIR) รุ่น Vertex 70 บริษัท BRUKER
3.2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope;
SEM) รุ่น S-3400N บริษัท HITACHI
3.2.4 เครื่องวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer; TGA)
รุ่น TGA7 บริษัท Perkin Elmer
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3.2.5 เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ (Universal testing machine) รุ่น 5969 บริษัท
Instron Engineering Corporation
3.2.6 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer) รุ่น MiniFlex II
บริษัท Rigaku
3.2.7 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-VIS spectrophotometer) รุ่น UV-1800 บริษัท
Shimadzu
3.2.8 เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น (Moisture analytical balance) รุ่น MAC50/WH
บริษัท RADWAG
3.2.9 ตู้อบลมร้อน (Hot-air oven) แบบมีพัดลม รุ่น FD-53 บริษัท BINDER
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ดัชนีอักษรย่อ
เนื่องจากในงานวิจัยเล่มนี้มีการใช้อักษรย่อในบางส่วน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถทําความ
เข้าใจเนื้อหาของงานวิจัยได้อย่างครบถ้วนและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงหลักการของการ
ใช้อักษรย่อดังนี้ คือ
G คือ กลีเซอรอล
x แสดงปริมาณกลีเซอรอล กล่าวคือ
30 = มีกลีเซอรอลปริมาณ 30 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
35 = มีกลีเซอรอลปริมาณ 35 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน

TPSGxWyCNFz

CNF คือ เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
z แสดงปริมาณเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน กล่าวคือ
0.5 = มีเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนปริมาณ 0.5 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
1.0 = มีเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนปริมาณ 1.0 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
2.0 = มีเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนปริมาณ 2.0 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
3.0 = มีเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนปริมาณ 3.0 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน

W คือ น้ํา
y แสดงปริมาณน้ํา กล่าวคือ
30 = มีน้ําปริมาณ 30 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
35 = มีน้ําปริมาณ 35 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
40 = มีน้ําปริมาณ 40 ส่วนในแป้ง (แห้ง) 100 ส่วน
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3.3 วิธีดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้แบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังแสดงต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจากเส้นใยไผ่
ตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch; TPS) จากแป้ง
มันสําปะหลัง
ตอนที่ 3 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับ
นาโน
ตอนที่ 4 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการทดสอบ
ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
3.3.1 การต้มตะเกียบด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อกําจัดเฮมิเซลลูโลส
3.3.1.1 นําตะเกียบไปแช่ในสารทําความสะอาด (Detergent) เป็นเวลา 2
ชั่วโมง เพื่อกําจัดเศษสิ่งสกปรกออกจากตะเกียบ จากนั้นล้างด้วยน้ําประปาและนําไปอบให้แห้งใน
ตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C
3.3.1.2 นําตะเกียบมาแช่ในหม้อสแตนเลสที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 15%wt. พอให้ท่วม โดยแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นล้าง
ตะเกียบด้วยน้ําประปาหลายๆรอบ แล้วนําตะเกียบไปคลึงด้วยสากบนถาด เพื่อให้แท่งตะเกียบแตก
ออกจนมีลักษณะเส้นใยแบนๆ จากนั้นจึงนําไปล้างด้วยน้ําประปาอีกครั้ง และนําไปอบที่อุณหภูมิ
80°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3.3.1.3 นําเส้นใยที่ได้ไปทําการต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มี
ความเข้มข้น 5%wt. อีกครั้ง เพื่อกําจัดเฮมิเซลลูโลสที่เหลือ โดยแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 6
ชั่วโมง จากนั้นล้างตะเกียบด้วยน้ําประปาหลายๆรอบจนมี pH เป็นกลาง
3.3.1.4 ปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วกรองเพื่อเอาแต่เส้นใย จากนั้นจึงนําเส้นใยที่ได้
ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 คืน เส้นใยที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็ก สีเหลืองอม
น้ําตาล
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3.3.2 การต้มเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรต์ เพื่อกําจัดลิกนิน
3.3.2.1 นําเส้นใยที่ผ่านการต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในขั้นตอนที่
แล้ว มาแช่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรต์ที่มีความเข้มข้น 1.4%wt. ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 5
ชั่วโมง โดยอัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารละลายโซเดียมคลอไรต์ เท่ากับ 3 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร
และต้องปรับค่า pH ให้มีค่าเท่ากับ 3.8-4.0 ด้วยกรดอะซีติก
3.3.2.2 เมื่อครบเวลาแล้วจึงทําการล้างเส้นใยที่ได้ด้วยน้ําประปา และตามด้วย
น้ํากลั่นหลายๆครั้ง แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง จนกระทั่งเส้นใยที่ได้มีค่ากรด-เบสเป็นกลาง จากนั้นจึง
นําไปอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 คืน เส้นใยที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กสีขาว
3.3.3 การต้มเส้นใยด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อฟอกสีและลดขนาด
3.3.3.1 นําเส้นใยไผ่ที่ผ่านการต้มด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรต์ในขั้นตอนที่
แล้ว มาแช่ลงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 35%wt. ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร
ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยอัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารละลายโซเดียมคลอไรต์
เท่ากับ 1 กรัมต่อ 50 มิลลิลิตร พร้อมกวนอย่างสม่ําเสมอ
3.3.3.2 เมื่อครบเวลาแล้วจึงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นและสะเทินด้วยผงโซเดียมไบ
คาร์บอเนตพร้อมกวน โดยอัตราส่วนระหว่างผงฟูต่อสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เท่ากับ 1
กรัมต่อ 300 มิลลิลิตร
3.3.3.3 นําสารแขวนลอยที่ได้มาทําการปั่นเหวี่ยง และล้างด้วยน้ํากลั่นหลายๆ
ครั้งจนกระทั่งเส้นใยที่ได้เป็นกลาง และเก็บเส้นใยที่ได้ไว้ในภาชนะปิดแช่ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน
5°C
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แผนภาพในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
นําตะเกียบที่ทําความสะอาดแล้วมาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 15%wt. ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
เพื่อให้แท่งตะเกียบแตกออกจนมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ

ต้มเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5%wt. อีกครั้ง เพื่อ
กําจัดเฮมิเซลลูโลส โดยแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

ต้มเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรต์ความเข้มข้น 1.4%wt.
ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยปรับ pH ประมาณ 3.84.0 ด้วยกรดอะซิติก เพื่อกําจัดลิกนิน

ต้มเส้นใยด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 35%wt.
อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทําให้ได้เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
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ตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch; TPS) จากแป้งมัน
สําปะหลัง
3.3.4 การเตรียมสารผสมของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
3.3.4.1 นําแป้งมันสําปะหลังเทลงในถาดสแตนเลสแล้วนําไปอบในตู้อบที่
อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออบไล่ความชื้น
3.3.4.2 ชั่งแป้งมันสําปะหลังที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้ว ใส่ลงในถุงพลาสติก
ถุงละ 400 กรัม จากนั้นเติมกลีเซอรอลลงไปในปริมาณที่กําหนดไว้ในตารางที่ 3.1 ทําการนวดผสม
ด้วยมือเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาที่กําหนดแล้วจึงทําการเติมน้ําลงไปแล้วทําการนวดผสมอีก 30
นาที
3.3.4.3 นําสารผสมที่ได้มาทําการร่อนในตะแกรงร่อนแป้ง เพื่อให้ส่วนผสม
ทั้งหมดกระจายตัวได้ทั่วถึงและมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน สารผสมที่ได้ถูกเก็บไว้ในถุงซิปเป็นเวลา 1 คืน
ก่อนนําไปผสมในขั้นตอนถัดไป
ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนที่ใช้ในการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
สูตร
แป้งมันสําปะหลัง (ส่วน) กลีเซอรอล (ส่วน)
TPSG30W30
TPSG30W35
30
TPSG30W40
100
TPSG35W30
TPSG35W35
35
TPSG35W40

น้ํา (ส่วน)
30
35
40
30
35
40

3.3.5 การผสมและการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw
extruder)
3.3.5.1 นําสารผสมที่เก็บไว้ในถุงซิปเป็นเวลา 1 คืน มาทําการผสมและขึ้นรูป
ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
โดยตั้งอุณหภูมิการอัดรีดในแต่ละโซนดังนี้
คือ
105/110/120/120/120/120/120/120°C (จากกรวยเติมถึงหัวขึ้นรูปตามลําดับ) ด้วยความเร็วรอบ
การหมุนของสกรู 50 รอบต่อนาที
3.3.5.2 ในระหว่างการผสมจะต้องเปิดช่องระบายอากาศ (Vent port) เพื่อ
ป้องกันการเกิดฟองอากาศภายในเส้นเอกทรูเดต
3.3.5.3 เส้นเอกทรูเดตที่ได้จากการผสมและขึ้นรูปจะถูกเก็บไว้ภายในถุงซิป
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ภาพที่ 3.1 เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw extruder) ที่ใช้ในการผสมและขึ้นรูป

ภาพที่ 3.2 อุณหภูมิกระบอกของสกรู (Temperature profile) ที่ใช้ในการผสมและขึ้นรูป
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แผนภาพในการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
อบแป้งมันสําปะหลังในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่ออบไล่ความชื้นออกจากแป้งมันสําปะหลัง

นําแป้งมันสําปะหลังมานวดผสมกับกลีเซอรอลในภาชนะสแตนเลส
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเติมน้ําแล้วนวดผสมอีกเป็นเวลา 30 นาที
โดยปริมาณแป้งมันสําปะหลัง กลีเซอรอลและน้ําที่ใช้แสดงไว้ในตารางที่ 3.1

นําแป้งผสมร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้แป้งผสมมีขนาดที่สม่ําเสมอและ
สารผสมมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง จากนั้นเก็บแป้งผสมที่ได้ไว้ในถุงซิปเป็นเวลา 1 คืน

นําแป้งผสมป้อนเข้าเครื่องอัดรีดในช่วงอุณหภูมิ
105/110/120/120/120/120/120/120°C ที่ความเร็วรอบ 50 rpm

สุดท้ายจะได้เป็นเส้นเอกทรูเดตของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
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ตอนที่ 3 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
3.3.6 การเตรียมสารผสมของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
เซลลูโลสระดับนาโน
3.3.6.1 นําแป้งมันสําปะหลังเทลงในถาดสแตนเลสแล้วนําไปอบในตู้อบที่
อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออบไล่ความชื้น
3.3.6.2 ชั่งแป้งมันสําปะหลังที่ผ่านการอบไล่ความชื้นออกแล้วใส่ลงในถุง PE
ถุงละ 400 กรัม จากนั้นเติมกลีเซอรอลลงไปในปริมาณ 35 phr ทําการนวดผสมด้วยมือเป็นเวลา 30
นาที
3.3.6.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดแล้วจึงทําการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนลง
ไปในปริมาณ 0.5, 1.0, 2.0 และ 3.0 phr แล้วนวดผสมอีก 30 นาที เมื่อครบเวลาที่กําหนดแล้วจึง
เติมน้ํากลั่นลงไป เพื่อให้ได้ปริมาณน้ําโดยรวม 40 phr แล้วนวดผสมอีก 30 นาที
3.3.6.4 นําสารผสมที่ได้มาทําการร่อนในตะแกรงร่อนแป้ง เพื่อให้ส่วนผสม
ทั้งหมดกระจายตัวได้ทั่วถึงและมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
3.3.6.5 นําสารผสมที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้งมาเก็บไว้ในถุงซิปเป็น
เวลา 1 คืน ก่อนนําไปผสมในขั้นตอนถัดไป
3.3.7 การผสมและการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin screw
extruder)
3.3.7.1 นําสารผสมมาทําการผสมและขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ โดยตั้ง
อุณหภูมิในการอัดรีดแต่ละโซนดังนี้ คือ 105/110/120/120/120/120/120/120°C (จากกรวยเติม
ถึงหัวขึ้นรูปตามลําดับ) ด้วยความเร็วรอบการหมุนของสกรู 50 รอบต่อนาที
3.3.7.2 ในระหว่างการผสมจะต้องเปิดช่องระบายอากาศ (Vent port) เพื่อ
ป้องกันการเกิดฟองอากาศภายในเส้นเอกทรูเดต
3.3.7.3 เส้นเอกทรูเดตที่ได้จากการผสมและขึ้นรูปจะถูกเก็บไว้ภายในถุงซิป
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ตารางที่ 3.2 อัตราส่วนที่ใช้ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
เซลลูโลสระดับนาโน
แป้งมันสําปะหลัง
สูตร
กลีเซอรอล ส่วน) น้ํา (ส่วน)
CNF (ส่วน)
(ส่วน)
Neat TPS
0
TPSCNF0.5
0.5
100
35
40
TPSCNF1.0
1.0
TPSCNF2.0
2.0
TPSCNF3.0
3.0
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แผนภาพในการเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน

อบแป้งมันสําปะหลังในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่ออบไล่ความชื้นออกจากแป้งมันสําปะหลัง

นําแป้งมันสําปะหลังมานวดผสมกับกลีเซอรอลเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น
เติมเส้นใยเซลลูโลสลงไป แล้วนวดผสมอีก 30 นาที และเติมน้ํากลั่นลงไป แล้วจึง
นวดผสมอีก 30 นาที โดยส่วนผสมที่ใช้แสดงไว้ในตารางที่ 3.2

นําแป้งผสมร่อนผ่านตะแกรงสําหรับร่อนแป้งเพื่อให้แป้งผสมมีขนาดที่สม่ําเสมอและ
สารผสมมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง จากนั้นเก็บแป้งผสมที่ได้ไว้ในถุงซิปเป็นเวลา 1 คืน

นําแป้งผสมป้อนเข้าเครื่องอัดรีดในช่วงอุณหภูมิ
105/110/120/120/120/120/120/120°C ที่ความเร็วรอบ 50 rpm

สุดท้ายจะได้เป็นเส้นเอกทรูเดตของวัสดุคอมโพสิท
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ตอนที่ 4 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการทดสอบ
3.3.8 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเส้นใยเซลลูโลสด้วยเทคนิค FT-IR ในการเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบนั้นเส้นใยเซลลูโลสจะถูกนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อไล่
ความชื้น ก่อนนําไปบดให้มีความละเอียดและผสมเข้ากับ KBr ในโกร่งบดสาร โดยอัตราส่วนระหว่าง
เส้นใยเซลลูโลสกับ KBr คือ 1:9 จากนั้นนําไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่ความดันประมาณ 10,000
psi จนได้เป็นแผ่น KBr ที่บางใส แล้วนําตัวอย่างที่ได้ทดสอบด้วยเครื่อง FT-IR รุ่น Vertex 70 บริษัท
Bruker Optic โดยศึกษาในช่วงเลขคลื่น 4,000-400 cm-1 ด้วยความละเอียด (resolution) 4 cm-1
ที่ 32 สแกน
3.3.9 การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและวัสดุคอมโพสิทโดยการ
ทดสอบการดึงยืด (Tensile test) โดยชิ้นงานตัวอย่างที่นํามาทดสอบจะอยู่ในรูปของเส้นเอกทรูเดตที่
มีความยาว 10 cm ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ (Universal testing
machine) รุ่น 5969 บริษัท INSTRON โดยทดสอบด้วยความเร็วในการดึงยืด 10 mm/min
ระยะห่างของหัวจับชิ้นงาน 5 cm ด้วยโหลดเซลล์ (Load cell) ขนาด 5 kN ภายใต้สภาวะการ
ทดสอบที่อุณหภูมิ 25°C
ชิ้นงานตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นแท่งจะถูกนํามาวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ที่บริเวณ
เกจ (gauge) ทั้งหมด 3 ตําแหน่ง คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างของชิ้นงาน แล้วนําค่าเฉลี่ยที่
คํานวณได้ไปใช้ โดยก่อนการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในสภาวะที่แตกต่างกัน 2 สภาวะคือ
สภาวะปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) และสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง (อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่)
ในระหว่างการดึงยืดเครื่องทดสอบจะทําการวัด และบันทึกค่าแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะการยืดตัวของชิ้นงาน แล้วนําค่าที่วัดได้ไปคํานวณและสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) พร้อมทั้งคํานวณค่าโมดูลัส (Modulus) ความต้านทาน
ต่อแรงดึง (Tensile strength) และความยืดสูงสุด ณ จุดขาด (%Elongation at break) ในการ
ทดสอบแต่ละสภาวะใช้ชิ้นงานจํานวน 20 ตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงาน
10 ตัวอย่างที่มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุดจะถูกรายงานไว้ในงานวิจัย
3.3.10 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุด้วยเทคนิค TGA โดยใช้เครื่อง
วิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer; TGA) รุ่น TGA7 บริษัท
PERKIN ELMER เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เกิดการสลายตัวทางความร้อน (Thermal degradation
temperature) และการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของเส้นใยเซลลูโลส วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และ
วัสดุคอมโพสิท เมื่อได้รับความร้อนภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน (Nitrogen atmosphere)
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สารตัวอย่างที่ใช้มีน้ําหนักประมาณ 5-7 mg และให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 50 จนถึง 700°C
ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10°C/min
3.3.11 การศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุด้วยเทคนิค SEM ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) รุ่น S-3400N บริษัท HITACHI
เพื่อศึกษาโครงสร้างสัณฐานของเส้นใยเซลลูโลส วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และวัสดุคอมโพสิท
ในการเตรียมตัวอย่างสําหรับทดสอบเอกทรูเดตของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และวัสดุ
คอมโพสิทนั้นจะถูกนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C จนกระทั่งชิ้นงานแห้งและแข็งตัว จากนั้นจึงทํา
การหักเส้นเอกทรูเดต เพื่อศึกษารอยแตกหัก (Fractured surface) ของชิ้นงานที่ได้ และก่อนการ
ทดสอบชิ้นงานจะถูกนํามาเคลือบด้วยทองก่อนนําไปทดสอบเพื่อป้องกันการสะสมของประจุในขณะ
ทดสอบ และทดสอบโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 5 kV
3.3.12 การศึกษาโครงสร้างผลึกและปริมาณความเป็นผลึกโดยอาศัยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) โดยใช้เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray
Diffractometer; XRD) รุ่น Miniflex บริษัท Rigaku เพื่อทําการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและปริมาณ
ความเป็นผลึกของสารตัวอย่าง เช่น เส้นใยเซลลูโลส วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และวัสดุคอมโพสิท
โดยชิ้นงานทดสอบมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm และมีความเรียบ
สม่ําเสมอ โดยสภาวะที่ใช้ในการทดสอบจะใช้ CuKα (λ=1.5418 A°) Voltage 30 kV Current 15
mA และมุมที่ทําการวิเคราะห์คือ 2θ=10-35° และความละเอียดในการกวาดมุม 1°/min
สําหรับวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และวัสดุคอมโพสิทที่นํามาวิเคราะห์จะถูกขึ้นรูปด้วย
วิธีการกดอัดร้อน (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 120°C โดยใช้เวลาในการ Preheat 5 นาที
Press 5 นาที และ Cooling 15 นาที เพื่อทําให้เป็นฟิล์มหนาประมาณ 0.7 mm ก่อนนํามาทดสอบ
3.3.13 การศึกษาความใสของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และแผ่นฟิล์มคอมโพสิท
โดยใช้เครื่อง UV–VIS spectrophotometer รุ่น UV-1800 บริษัท Shimadzu เพื่อทําการวัด Light
transmittance ของแผ่นฟิล์มในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 300 จนถึง 1000 nm โดยใช้อัตราการ
สแกน (Scan speed) : Medium และใช้อากาศเป็นตัวอ้างอิง การคํานวณหาค่าความใสของฟิล์ม
(Transparency, T) และค่าความขุ่น (Opacity) ที่ความยาวคลื่น 600 nm ด้วยสมการที่ 3.1 และ
3.2 ตามลําดับ [35, 36] โดยทําการทดสอบทั้งหมดสามครั้งและหาค่าเฉลี่ย

และ

log T =2-A600nm
Opacity= A600nm x

(3.1)
(3.2)
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และ

โดยที่ A600nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm
x
คือ ความหนาของฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (mm)

3.3.14 การศึกษาความสามารถในการดูดความชื้น (Moisture absorption) ของวัสดุเทอร์
โมพลาสติกสตาร์ช และวัสดุคอมโพสิท โดยเริ่มจากการเตรียมเส้นเอกทรูเดตที่มีความยาวประมาณ 5
cm และก่อนการทดสอบ ชิ้นงานจะถูกนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 5 วัน (จนกระทั่ง
ชิ้นงานแห้ง) หลังจากนั้นจึงนําชิ้นงานดังกล่าวออกมาทําให้เย็นตัวในเดซิเคเตอร์จนมีน้ําหนักคงที่ และ
เรียกน้ําหนักของชิ้นงานตัวอย่างแห้งว่า “Md” ต่อมาจึงนําชิ้นงานตัวอย่างใส่ลงในเดซิเคเตอร์ที่มี
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride; NaCl) อิ่มตัวยิ่งยวด
สําหรับภายในเดซิเคเตอร์มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ 75%RH โดยวัดน้ําหนักของ
ชิ้นงานตัวอย่างตามช่วงเวลาที่กําหนด (เรียกน้ําหนักของชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านความชื้นว่า “Mw”)
และนําชิ้นงานที่ชั่งน้ําหนักแล้วกลับเข้าไปในเดซิเคเตอร์ดังเดิม โดยทําการชั่งน้ําหนักชิ้นงานตัวอย่าง
ทุกๆ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 วัน ทดสอบชิ้นงานทั้งหมด 5 ตัวอย่างแล้วนํามาเฉลี่ย และนําไปสร้าง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้น (%Moisture absorption) กับเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป โดย %Moisture absorption สามารถคํานวณได้ดังสมการนี้
%Moisture absorption =

Mw -Md
Md

×100

(3.3)

3.3.15 การศึกษาพฤติกรรมการคืบ (Creep behavior) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
และวัสดุคอมโพสิท การศึกษานี้จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความเครียดที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา โดยชิ้นงานตัวอย่างที่นํามาศึกษามีลักษณะเป็นเส้นเอกทรูเดตยาว 7 cm สําหรับตุ้มน้ําหนักที่
นํามาใช้ในการทดสอบมี 2 ขนาด คือ 200 และ 100 กรัม และทดสอบการคืบภายใต้สภาวะการ
ทดสอบที่คงที่ที่อุณหภูมิ 25°C และความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 55%RH

ภาพที่ 3.3 เครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ
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3.3.16 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผลการทดลองด้วยสถิติ เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบต่างๆ มาทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ได้ด้วยกระบวนการทางสถิติโดยใช้ One
way analysis ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรม SPSS 11.5 สําหรับผลการ
วิเคราะห์จะแสดงออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันหมายถึงไม่มี
ความแตกต่างกันแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน และศึกษาผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ (ประกอบด้วย กลีเซอรอล
และน้ํา) และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่มีต่อพฤติกรรมการคืบ โครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติความ
เป็นผลึก สมบัติเชิงกล ความเสถียรทางความร้อน และความสามารถในการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์
โมพลาสติกสตาร์ช สําหรับงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) จากตะเกียบไม้ไผ่
ตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch; TPS) และ
ตอนที่ 3 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) จากตะเกียบไม้ไผ่
งานวิจัยในส่วนนี้ได้ทําการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) จากตะเกียบไม้ไผ่ โดยไม้
ไผ่จะถูกนํามาผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมีด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
สารละลาย
โซเดียมคลอไรต์และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อกําจัดองค์ประกอบที่เป็นเฮมิเซลลูโลส
และลิกนินที่มีอยู่ในเส้นใยไผ่ แล้วนํามาศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติความเป็นผลึก ความ
เสถียรทางความร้อนของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่เตรียมได้
4.1 สมบัติของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน

(a)

(b)

ภาพที่ 4.1 ลักษณะทางกายภาพของ (a) เส้นใยไผ่ และ (b) เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
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4.1.2 โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
สําหรับการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจากเส้นใยไผ่นั้น
สามารถทําได้โดยนําเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่อยู่ในรูปสารแขวนลอย (Cellulose nanofiber
suspension) มาผ่านกระบวนการทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying) เพื่อให้ได้เส้นใยที่ลักษณะ
คงตัว และไม่เกิดการยุบตัวขณะทําแห้ง ก่อนนําไปศึกษาด้วยเทคนิค SEM สําหรับโครงสร้างสัณฐาน
วิทยาของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนแสดงดังภาพที่ 4.2

(a)

(b)

ภาพที่ 4.2 ภาพ SEM ของ (a) เส้นใยไผ่และ (b) เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่า เส้นใยไผ่ที่ใช้เป็นเส้นใยตั้งต้นในการเตรียมเส้นใย
เซลลูโลสระดับนาโน เมื่อทําการวัดขนาดของเส้นใยไผ่ด้วยโปรแกรม SemAfore พบว่า เส้นใยไผ่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-18 µm และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่ได้จากเส้นใยไผ่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-4 และ 10-12 µm โดยเส้นใยมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกันคล้ายร่างแหจึงไม่
สามารถทําการวัดความยาวของเส้นใยดังกล่าวได้
4.1.3 โครงสร้างทางเคมีของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
สําหรับโครงสร้างทางเคมีของเส้นใยสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค FT-IR โดยกราฟ FT-IR
spectrum ของเส้นใยไผ่และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนแสดงดังภาพที่ 4.3
โดยเส้นใยไผ่มีสเปคตรัมที่ชัดเจนในตําแหน่งเลขคลื่นที่ 3465 cm-1 ซึ่งแสดงถึง O-H
stretching ของหมู่ไฮดรอกซิล, ตําแหน่งที่ 2920 cm-1 ซึ่งแสดงถึง C-H stretching [37], ตําแหน่งที่
1736 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการสั่นของพันธะ C=O stretching ของหมู่ acetyl group และ uronic
ester group ของเฮมิเซลลูโลส [38], ตําแหน่งที่ 1519 cm-1 ซึ่งแสดงถึง C=C stretching ใน
aromatic ring ของลิกนิน, ตําแหน่งที่ 1427 cm-1 ซึ่งแสดงถึง C-H deformation vibration ของ
ลิกนิน และตําแหน่งที่ 1114, 1021 cm-1 ซึ่งแสดงถึง C-O-C pyranose ring skeletal vibration
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ของเซลลูโลส [38] จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เส้นใยไผ่ประกอบไปด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนินเป็นองค์ประกอบ

ภาพที่ 4.3 กราฟ FT-IR spectrum ของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
จากการศึกษาพบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนไม่ปรากฏพีคที่ตําแหน่ง 1736, 1519 และ
1427 cm-1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการปรับปรุงทางเคมีสามารถช่วยกําจัดเฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิกออกจากเส้นใยไผ่ได้
4.1.4 สมบัติความเป็นผลึกของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
สมบัติความเป็นผลึกของเส้นใยแต่ละชนิดสามารถศึกษาได้ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษา
โครงสร้าง และปริมาณความเป็นผลึกของเส้นใย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อสมบัติเชิงกล และ
สมบัติทางความร้อนของเส้นใยได้ สําหรับกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย XRD แสดงดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 XRD patterns ของเส้นใยไผ่และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
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ภาพที่ 4.4 สังเกตว่า เส้นใยไผ่จะปรากฏพีคที่เด่นชัดในตําแหน่งที่ 2θ = 15.1, 15.8 และ
22.6° และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจะปรากฏพีคที่เด่นชัดในตําแหน่งที่ 2θ = 15.0, 15.6 และ
22.7° ซึ่งพีคดังกล่าวแสดงถึง Cellulose I [39] เมื่อพิจารณา XRD patterns ของเส้นใยทั้งสอง
พบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน ซึ่งเป็นเส้นใยที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมีหลายขั้นตอนจะมี
ความเข้มของพีคที่ตําแหน่ง 2θ = 22.6° มากกว่าเส้นใยไผ่ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaushik และคณะ [40] ซึ่งกล่าวว่า ความเข้มของพีคที่ตําแหน่ง 2θ =
22.6° ซึ่งเป็นผลึกที่ระนาบ (0 0 2) จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเส้นใยผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี
ตารางที่ 4.1 ปริมาณผลึกของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
เส้นใย
เส้นใยไผ่
เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน

ปริมาณผลึก (%)
40.84
46.08

ปริมาณความเป็นผลึกของเส้นใยแต่ละชนิดสามารถคํานวณได้จากพื้นที่ใต้กราฟ
XRD
pattern ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งพบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนมีปริมาณความเป็นผลึกที่สูง
กว่าเส้นใยไผ่ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนเป็นเส้นใยที่มีเซลลูโลสเป็น
องค์ประกอบหลัก เนื่องจากผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมีหลายขั้นตอนทั้งการต้มด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมคลอไรต์ เพื่อกําจัดเฮมิเซลลูโลส และลิกนินออกจากเส้นใย เมื่อเฮมิ
เซลลูโลสและลิกนินซึ่งเป็นส่วนอสัณฐานของเส้นใยถูกกําจัดออกไป จึงทําให้ความเป็นผลึกของเส้นใย
เพิ่มสูงขึ้น [40]
4.1.5 ความเสถียรทางความร้อนของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
เส้นใยไผ่และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจะถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA เพื่อศึกษา
เสถียรภาพทางความร้อนของเส้นใย และอุณหภูมิที่เส้นใยเกิดการสลายตัวทางความร้อน (thermal
degradation temperature) ในช่วงอุณหภูมิ 50 ถึง 700 °C ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
สําหรับกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA ของเส้นใยทั้งสองชนิดแสดงดังภาพที่ 4.5
ภาพที่ 4.5 พบว่าเส้นใยทั้งสองชนิดมีลักษณะกราฟที่แตกต่างกันคือ TGA thermogram
ของเส้นใยไผ่แสดงการสลายตัวทางความร้อนที่สําคัญอยู่ 3 ช่วง แต่เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนนั้น
แสดงการสลายตัวทางความร้อนเพียง 2 ช่วงเท่านั้น โดยในช่วงแรกของการสลายตัวเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
ไม่เกิน 100°C ซึ่งเกิดจากการระเหยของความชื้นที่มีอยู่ในเส้นใย [38] สําหรับช่วงที่สองอยู่ที่อุณหภูมิ
300-370°C ซึ่งเกิดจากการสลายตัวทางความร้อนของเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลส [38] และการ
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สลายตัวทางความร้อนในช่วงที่สามนั้นสามารถพบได้เฉพาะในเส้นใยไผ่เท่านั้น โดยเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
มากกว่า 450°C ซึ่งเกิดจากการสลายตัวทางความร้อนของลิกนิน [38]

ภาพที่ 4.5 กราฟ TGA และ DTG thermograms ของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
ตาราง 4.2 ข้อมูลการสลายตัวของเส้นใยไผ่ และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
เส้นใย
เส้นใยไผ่
เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน

Td,1
51.4
62.1

Td,2
331.2
344.5

Td,3
517.2
-

%Residue
1.6
5.6

ตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของเส้นใย (Td,2) พบว่า เส้นใย
ไผ่มีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนที่ต่ํากว่าเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
เนื่องจากเส้นใยไผ่
ประกอบด้วยเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกิดสลายตัวที่อุณหภูมิต่ํากว่าเซลลูโลส และลิกนิน
[38] ดังนั้นจึงทําให้เส้นใยไผ่เกิดการสลายตัวทางความร้อนได้ง่าย หรือมีความเสถียรทางความร้อนที่
ต่ํา
นอกจากนี้ความเป็นผลึกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเสถียรทางความร้อนของเส้นใย
เนื่องจากเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนเป็นเส้นใยที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะได้ทําการ
กําจัดเฮมิเซลลูโลส และลิกนินซึ่งเป็นส่วนอสัณฐานออกจากเส้นใย เส้นใยจึงมีความเป็นผลึกที่สูงขึ้น
ส่งผลให้เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนสามารถทนความร้อนได้ดีขึ้นและมีอุณหภูมิการสลายตัวทางความ
ร้อนที่สูงกว่าเส้นใยไผ่
Kabir และคณะ [38] ได้กล่าวว่า โครงสร้างของเซลลูโลสประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นผลึกเป็น
ส่วนใหญ่ และมีส่วนอสัณฐานอยู่บ้าง โดยผลึกของเซลลูโลสมีความแข็งแรงมาก เนื่องจากโครงสร้าง
ผลึกประกอบด้วยพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง ซึ่งต้องใช้พลังงานที่สูงในการทําลายพันธะดังกล่าว
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ตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch; TPS) จากแป้งมัน
สําปะหลัง
งานวิจัยในส่วนนี้ได้ทําการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสําปะหลัง โดยใช้
กลีเซอรอลและน้ําเป็นพลาสติไซเซอร์ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการเตรียมนั้นจะมีการผันแปรปริมาณกลีเซอรอล
และน้ํา ซึ่งประกอบด้วย G30W30, G30W35, G30W40, G35W30, G35W35 และ G35W40 ตามที่
ได้อธิบายไว้ในวิธีดําเนินการวิจัยในบทที่ 3 แล้วนํามาศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ เช่น ลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติความเป็นผลึก สมบัติเชิงกล ความเสถียรทางความร้อน
การดูดความชื้นและพฤติกรรมการคืบของวัสดุ TPS ที่เตรียมได้ เพื่อทําการเลือกสูตรการเตรียมวัสดุ
TPS ที่เหมาะสมที่จะนําไปผสมกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนในขั้นตอนต่อไป
4.2 สมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
4.2.1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
สําหรับลักษณะทางกายภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแสดงดังภาพที่ 4.6 ซึ่งพบว่า
เส้นเอกทรูเดตของ TPS ทุกสูตรมีความใส ผิวเรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศภายใน และมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 4.5-5.0 mm และเมื่อนําเส้นเอกทรูเดตมาทําการอัดขึ้นรูปจะได้เป็นแผ่นฟิล์ม
TPS ที่มีความใส และมีความหนาประมาณ 0.7 mm

ภาพที่ 4.6 เส้นเอกทรูเดตของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

4.2.2 โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสามารถศึกษาได้ด้วยเทคนิค SEM
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวที่แตกหัก (Fractured surface) และแสดงให้เห็นว่าไม่ปรากฏเม็ดแป้งใน
วัสดุ TPS หลงเหลืออยู่
เนื่องจากในระหว่างที่ทําการผสมและขึ้นรูปแป้งกับพลาสติไซเซอร์ภายในเครื่องอัดรีด พลาส
ติไซเซอร์จะแทรกผ่านเข้าไปยังเม็ดแป้งทําให้เม็ดแป้งเกิดการบวมตัว ต่อมาเมื่อเม็ดแป้งที่บวมตัวได้รับ
ความร้อน และแรงเฉือนที่เกิดจากสกรูภายในเครื่องอัดรีด จึงทําให้เม็ดแป้งเกิดการแตกออก
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โครงสร้างที่เป็นผลึกถูกทําลาย และเกิดเป็นโครงสร้างอสัณฐานขึ้นมา [2, 41] ซึ่งโครงสร้างที่เป็นผลึก
ของแป้งจะกล่าวถึงในส่วนของ “สมบัติความเป็นผลึกของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช” ลําดับต่อไป

(a) G30W30 (500X)

(b) G30W35 (500X)

(c) G30W40 (500X)

(d) G35W30 (500X)

(e) G35W35 (500X)

(f) G35W40 (500X)

ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบภาพ SEM ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่กําลังขยาย 500 เท่า
จากภาพที่ 4.7 สังเกตได้ว่า วัสดุ TPS ทุกสูตรมีลักษณะพื้นผิวแตกหักที่เรียบและมีความเป็น
เนื้อเดียวกันมาก และถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะมีการใช้พลาสติไซเซอร์ร่วมกันสองชนิดคือ กลีเซอรอลและ
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น้ํา แต่ปัจจัยหลักที่ทําให้เม็ดแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือ ปริมาณน้ํา โดยการเกิดเจ
ลาติไนเซชั่นของแป้ง ปัจจัยสําคัญนอกเหนือจากอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชั่นของเม็ดแป้งแล้ว
ยังต้องอาศัยปริมาณน้ําที่มากเพียงพอที่จะทําให้เม็ดแป้งพองตัวได้มากขึ้น และเกิดการแตกออกใน
ที่สุด โดยปริมาณน้ําที่ใช้ในงานวิจัยนี้อยู่ในช่วง 30-40 phr ซึ่งเป็นไปได้ว่าเพียงพอที่จะทําให้เม็ดแป้ง
เกิดการเจลาติไนซ์ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เมื่อศึกษาด้วยเทคนิค SEM จึงพบว่าพื้นผิวแตกหักนั้นมี
ความเรียบสม่ําเสมอ และมีความเป็นเนื้อเดียวกัน
4.2.3 ความใสของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
การทดสอบด้วยเทคนิค UV/Visible light spectroscopy เป็นการศึกษาความสามารถใน
การยอมให้แสงผ่านของฟิล์ม ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะความใส-ขุ่นของแผ่นฟิล์ม TPS แต่ละชนิด โดย
กราฟ UV/Vis spectrum ของแผ่นฟิล์ม TPS ที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกันแสดงดังภาพที่
4.8

ภาพที่ 4.8 กราฟ UV/Vis spectrum ของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
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ตารางที่ 4.3 ความใสและความขุ่นของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ได้จากการคํานวณ
สูตร

ความใส
(Transparency)

ความขุ่น
(Opacity)

G30W30

83.77±0.57a

0.11±0.00a

G30W35

82.94±0.27a

0.12±0.00a

G30W40

82.34±2.22a

0.12±0.02a

G35W30

82.77±0.88a

0.11±0.01a

G35W35

84.74±0.44a

0.10±0.00a

G35W40

84.15±0.84a

0.11±0.01a

ลักษณะฟิล์ม

หมายเหตุ : ตัวยกอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ
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เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.8 สังเกตได้ว่า กราฟ UV/Vis spectrum ของแผ่นฟิล์ม TPS ทุกสูตรมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยค่าความใส (Transparency) และค่าความขุ่น (Opacity) ของแผ่นฟิล์ม
TPS แต่ละสูตรนั้นสามารถคํานวณได้ โดยคํานวณที่ความยาวคลื่น 600 nm [35, 36]
ค่าความใสและค่าความขุ่นของแผ่นฟิล์ม TPS ที่ได้จากการคํานวณแสดงดังตารางที่ 4.3 ซึ่ง
พบว่า แผ่นฟิล์ม TPS ทุกสูตรมีความใสค่อนข้างมาก มีค่าความใสอยู่ที่ประมาณ 82-84 เปอร์เซ็นต์
โดยพบว่าแผ่นฟิล์ม TPS ทุกสูตรมีค่าความใสที่ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของ
การศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุ TPS ที่ผ่านมาว่า วัสดุ TPS ทุกสูตรที่เตรียมได้เกิดการเจ
ลาติไนเซชั่นที่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้ค่าความใสของแผ่นฟิล์ม TPS มีค่าสูงและใกล้เคียงกันมาก
อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของชวนชม อ่วมเนตร [42] ได้กล่าวว่า ปริมาณของกลีเซอรอลนั้น
ไม่ส่งผลต่อค่าความใสของแผ่นฟิล์ม TPS ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ความใสของแผ่นฟิล์ม TPS นั้นไม่
ขึ้นอยู่กับปริมาณของกลีเซอรอล แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ํา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเจลาติไนซ์ของ
เม็ดแป้ง โดยปริมาณน้ําที่ใช้ในงานวิจัยนี้เพียงพอที่จะทําให้เม็ดแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ได้อย่างสมบูรณ์
4.2.4 สมบัติความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
สําหรับสมบัติความเป็นผลึกของแป้งมันสําปะหลัง (TF) และวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนั้น
สามารถศึกษาได้ด้วยเทคนิค XRD ภาพที่ 4.9 แสดง XRD pattern ของแป้งมันสําปะหลัง ซึ่งพบว่า
กราฟปรากฏพีคที่เด่นชัดในตําแหน่งที่ 2θ = 14.7, 17.7, 18.0 และ 22.9° แสดงถึงโครงสร้างผลึก
แบบ A
โดยโครงสร้างผลึกแบบ A นั้นเกิดจากการจัดเรียงตัวของเกลียวคู่ในโมเลกุลแป้ง (Double
helical structure) ที่มีความหนาแน่นมากและมีปริมาณน้ําต่ํา [1] ดังปรากฏในงานวิจัยของ
Youshuang Chen และคณะ [43] ที่ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแป้งมัน
สําปะหลังด้วยเทคนิค XRD ซึ่งพบว่า แป้งมันสําปะหลังแสดงโครงสร้างผลึกแบบ A โดยมีพีคที่
เด่นชัดในตําแหน่ง 2θ = 15.3 และ 23.4° และพีคคู่ในตําแหน่ง 17 และ 18°
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ภาพที่ 4.9 XRD pattern ของแป้งมันสําปะหลัง (TF)
เส้นเอกทรูเดตของวัสดุ TPS ที่ได้จากเครื่องอัดรีดจะถูกนําไปขึ้นรูปให้เป็นแผ่นฟิล์มด้วย
วิธีการอัดขึ้นรูปแบบร้อน (Compression molding) เพื่อนํามาศึกษาสมบัติความเป็นผลึก โดย XRD
pattern ของแผ่นฟิล์ม TPS แสดงดังภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 XRD pattern ของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
สําหรับภาพที่ 4.10 พบว่า XRD patterns ของแผ่นฟิล์ม TPS ปรากฏพีคที่เด่นชัดใน
ตําแหน่งที่ 2θ = 12.8, 18.2, 19.6 และ 22.3° โดยเกิดพีคใหม่ที่ตําแหน่ง 2θ = 12.8 และ 19.6°
ซึ่งแสดงถึงรูปแบบผลึกชนิด VH-type โดยผลึกชนิด VH-type นั้นเกิดจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุล
แป้งในลักษณะที่เป็นเกลียวเดี่ยว (Single helical structure) [44] และยังพบว่า แผ่นฟิล์ม TPS ไม่
ปรากฏรูปแบบผลึกชนิด A ของแป้งมันสําปะหลังหลงเหลืออยู่เลย
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เมื่อเปรียบเทียบภาพ 4.9 และ 4.10 สังเกตได้ว่ารูปแบบผลึกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด กล่าวคือ ผลึกมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบผลึกชนิด A-type ไปเป็นชนิด VH-type ได้
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูป เช่น แรง shear และอุณหภูมิในการอัดรีดที่ใช้นั้น
เพียงพอที่จะทําให้ผลึกของเม็ดแป้งสามารถเกิดการหลอมเหลวได้
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการใช้พลาสติไซเซอร์สองชนิดคือ กลีเซอรอลและน้ํา ในการเตรียมวัสดุ
TPS ซึ่งปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่ใช้นั้นเพียงพอที่จะทําให้เม็ดแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ได้อย่างสมบูรณ์
และทําลายโครงสร้างที่เป็นผลึกของเม็ดแป้งได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงทําให้รูปแบบผลึกและปริมาณผลึก
ของแป้งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Natalia Magalhaes และคณะ
[45] ซึ่งทําการศึกษาแผ่นฟิล์ม TPS จากแป้งข้าวโพดซึ่งพบว่า แผ่นฟิล์ม TPS ที่ได้นั้นไม่พบผลึกชนิด
A-type ของแป้งข้าวโพด แต่สามารถพบพีคที่เด่นชัดของผลึกชนิด VH-type ในตําแหน่งที่ 19° (2θ)
ซึ่งเป็นผลึกของอะไมโลสที่เป็นเกลียวเดี่ยว (Single helical amylose)

ภาพที่ 4.11 XRD pattern ของแป้งมันสําปะหลัง และแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
ตารางที่ 4.4 ปริมาณผลึกของแป้งมันสําปะหลังและแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
สูตร
TF
G30W30
G30W35
G30W40
G35W30
G35W35
G35W40

ปริมาณผลึก (%)
19.75
4.86
4.09
4.49
3.43
3.57
3.97

61
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.11 กราฟ XRD ของแป้งมันสําปะหลัง และแผ่นฟิล์ม TPS แต่ละสูตร
พบว่า วัสดุ TPS ที่ทําการเตรียมมีลักษณะกราฟที่คล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะกราฟที่แตกต่างจากแป้ง
มันสําปะหลังอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อนํากราฟ XRD ดังกล่าวมาคํานวณหาปริมาณความเป็นผลึกด้วย
โปรแกรม JADE ทําให้ทราบว่า แป้งมันสําปะหลังมีปริมาณผลึก 19.75%
เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.4 พบว่า เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS เพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้ปริมาณผลึกของแผ่นฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณกลีเซ
อรอลที่เพิ่มขึ้น จะไปทําให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้งลดลง สายโซ่โมเลกุลของแป้งอยู่
ห่างกันมากขึ้น การจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบลดลง ดังนั้นจึงทําให้ปริมาณความเป็นผลึกลดลง
โดยปกติแล้วเมื่อนําแป้งมันสําปะหลังผสมกับพลาสติไซเซอร์แล้วทําการผสมและขึ้นรูป โดยมี
ความร้อนและแรงเฉือนที่เพียงพอจะทําให้ได้วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่มีความเป็นอสัณฐาน และ
ไม่มีความเป็นผลึกหลงเหลืออยู่เลย แต่จากการคํานวณหาปริมาณความเป็นผลึกพบว่า วัสดุ TPS ที่
เตรียมได้จากงานวิจัยนี้มีปริมาณความเป็นผลึกระหว่าง 3-5% สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ งานวิจัยนี้ทํา
การทดสอบ XRD ภายหลังการผสมและขึ้นรูปมาแล้วเป็นเวลา 30 วัน จึงอาจทําให้เกิดการคืนตัวของ
แป้ง (Retrogradation) เกิดขึ้น
4.2.5 สมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุ เป็นการวัดคุณสมบัติในเชิงปริมาณของวัสดุในการรับแรง
กระทําในลักษณะต่างๆ ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาด้วยการทดสอบการดึงยืด (Tensile test) ซึ่ง
เป็นการทดสอบด้วยการให้แรงในแนวเส้นตรงแก่ชิ้นงานในทิศทางตรงกันข้ามจนกระทั่งชิ้นงานเกิด
การเสียรูปและเกิดการแตกหัก [46]
งานวิจัยในส่วนนี้จะทําการศึกษาผลของปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุ
TPS ที่เตรียมได้ โดยทดสอบการดึงยืดด้วยโหลดเซลล์ขนาด 5 kN และความเร็วในการดึงยืด 10
mm/min แล้วพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด พร้อมทั้งค่าโมดูลัสของยัง
(Young’s modulus) ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) และเปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด
(%Elongation at break)
การทดสอบดังกล่าวจะทํากับชิ้นงานตัวอย่างในสภาวะที่แตกต่างกัน 2 สภาวะคือ สภาวะ
ปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) และสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง (อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่)
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สภาวะปกติ
4.2.5.1 Stress-strain behavior
สําหรับการทดสอบการดึงยืดของวัสดุจะมีการแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟระหว่าง
ความเค้นและความเครียด โดยวัสดุ TPS ในแต่ละสภาวะนั้นมีลักษณะของกราฟที่แตกต่างกัน ซึ่ง
นอกจากจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดแล้ว ยังสามารถบอกพฤติกรรมการ
แตกหักของวัสดุว่าเป็น การแตกหักแบบเหนียว (Ductile fracture) หรือแตกหักแบบเปราะ (Brittle
fracture) เป็นต้น กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (Stress-strain curve) ของ
วัสดุ TPS ในแต่ละสูตรที่สภาวะปกติแสดงดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 กราฟ Stress-strain ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.12 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (Stress-strain
curve) สังเกตได้ว่า ในสภาวะดังกล่าวนี้ วัสดุ TPS ทุกสูตรมีจุดคราก (Yield point) เกิดขึ้นก่อนที่จะ
เกิดการแตกหัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในสภาวะปกติ วัสดุ TPS จะแสดงพฤติกรรมการแตกหักแบบ
เหนียว (Ductile behavior) ที่มีความยืดหยุ่นและนิ่ม [2]
และเมื่อพิจารณาผลของปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS ที่มีต่อสมบัติเชิงกล
พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS จะทําให้ความแข็งตึง (Stiffness) และ
ความแข็งแรงของวัสดุลดต่ําลงอย่างเห็นได้ชัด และสามารถดึงยืดได้มากขึ้น
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4.2.5.2 Young’s Modulus
ค่าโมดูลัสของยัง (Young’s modulus) เป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียด
ในช่วงเส้นตรงของกราฟที่ได้จากการทดสอบแรงดึง [46] ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการต้านทาน
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อได้รับแรงกระทํา หรือแสดงถึงความแข็งตึง (Stiffness) ของวัสดุ
โดยค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS ที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกัน (ในสภาวะปกติ)
แสดงดังภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13 ค่า Young’s modulus ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.13 พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS จะทําให้ค่า
Young’s modulus ของวัสดุ TPS มีค่าลดต่ําลง เมื่อพิจารณาวัสดุ G30W30 และ G35W30 ที่มี
ปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมเท่ากันคือ 30 phr และเมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจาก 30 phr ไปเป็น
35 phr จะทําให้ค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS มีค่าลดลงจากเดิม 806 MPa ไปเป็น 11.6
MPa คิดเป็นการลดลงถึง 98%
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลซึ่งทําหน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์จะไปทํา
ให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งด้วยกันเองลดลงเป็นอย่างมาก ทําให้สายโซ่โมเลกุล
ของแป้งอยู่ห่างกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อให้แรงดึงกับชิ้นงาน TPS สายโซ่โมเลกุลของแป้งจึงสามารถ
เคลื่อนตัวออกจากกันได้ง่าย และชิ้นงานเกิดการเสียรูปได้ง่ายขึ้น ดังนั้นค่า Young’s modulus ของ
วัสดุ TPS จึงมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Da Ro´za และคณะ [47] ที่ทําการเตรียม
แผ่นฟิล์ม TPS จากแป้งข้าวโพด โดยใช้พลาสติไซเซอร์แต่ละชนิดคือ Sorbital (SOR), 1,4butanediol (BUT) และ Diethyleneoxide glycol (DEG) โดยพบว่า เมื่อปริมาณพลาสติไซเซอร์
เพิ่มขึ้น จะทําให้ค่า modulus ของแผ่นฟิล์มลดลง เนื่องจากผลของ Plasticization effect
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สําหรับอิทธิพลของปริมาณน้ําที่มีผลต่อค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS นั้นมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกัน กล่าวคือ เมื่อปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS เพิ่มขึ้น จะทํา
ให้ค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังจะเห็นได้จากวัสดุ G30W30
และ G30W40 ที่มีปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมเท่ากันคือ 30 phr และเมื่อทําการเพิ่มปริมาณ
น้ําจาก 30 phr ไปเป็น 40 phr จะทําให้ค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากเดิม 806 MPa ไปเป็น 861 MPa คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 6%
เนื่องจากเมื่อปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS มากขึ้นก็จะส่งผลให้เม็ดแป้งเกิดการเกิด
เจลาติไนซ์ได้ดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาโครงสร้างสัณฐานวิทยาก็จะพบว่า วัสดุ TPS ที่ได้มีความเป็นเนื้อ
เดียวกันมาก และมีพื้นผิวแตกหักที่เรียบ แต่เนื่องจากวัสดุ TPS ที่เตรียมได้จากงานวิจัยนี้เกิดเจลาติ
ไนซ์ที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกัน จึงทําให้ค่า Young’s modulus มีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
4.2.5.3 Tensile strength
ค่าความแข็งแรง (Tensile strength) เป็นค่าความเค้นดึงสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้ก่อนเกิด
การแตกหักในการทดสอบ [46] ซึ่งค่า Tensile strength มักถูกนํามาใช้เป็นค่าเปรียบเทียบความ
แข็งแรงของวัสดุแต่ละชนิดในการนําไปใช้งาน โดยค่า Tensile strength ของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกัน (ในสภาวะปกติ) แสดงดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 ค่า Tensile strength ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.14 พบว่า ปริมาณกลีเซอรอลและน้ําที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS นั้นส่งผลต่อค่า
Tensile strength ของวัสดุ TPS ที่ได้ เมื่อพิจารณาผลของปริมาณกลีเซอรอลที่มีต่อค่า Tensile
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strength ของวัสดุ TPS พบว่า ค่า Tensile strength ของวัสดุมีค่าลดต่ําลง เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่
ใช้ในการเตรียมมากขึ้น
สําหรับวัสดุ TPS ที่มีปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมเท่ากันที่ 30 phr ยกตัวอย่างเช่น G30W30
และ G35W30 พบว่า เมื่อปริมาณกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นจาก 30 phr ไปเป็น 35 phr จะส่งผลให้ค่า
Tensile strength ของวัสดุ TPS มีค่าลดลงจาก 11.9 MPa ไปเป็น 2.03 MPa คิดเป็นการลดลงถึง
82% เนื่องจากเมื่อปริมาณกลีเซอรอลมากขึ้น โมเลกุลของกลีเซอรอลจะไปสร้างพันธะไฮโดรเจนกับ
สายโซ่โมเลกุลของแป้งได้มากขึ้น ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลของแป้งอยู่ห่างกันมากขึ้น เมื่อชิ้นงาน
ทดสอบได้รับแรงดึงยืดสายโซ่โมเลกุลของแป้งจึงสามารถเคลื่อนที่ตามแนวแรงดึงได้ง่ายขึ้น ดังนั้นค่า
Tensile strength จึงมีค่าลดลง
ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Madhusweta Das และคณะ [48] ที่ได้
ทําการศึกษาผลของความเร็วสกรูและปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อค่าแรงบิดและสมบัติเชิงกลของ
วัสดุ TPS ที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและกลีเซอรอล ซึ่งพบว่า ปริมาณของกลีเซอรอลที่มากขึ้นจะทํา
ให้ค่า Tensile strength มีค่าลดลง กล่าวคือวัสดุ TPS มีความแข็งแรงลดลง
และเมื่อพิจารณาผลของปริมาณน้ําที่มีต่อค่า Tensile strength ของวัสดุ TPS พบว่า เมื่อ
ปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมมากขึ้น จะทําให้ค่า Tensile strength ของวัสดุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น G30W30, G30W35 และ G30W40 ที่มีปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการ
เตรียมเท่ากันคือ 30 phr แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้ําจากเดิม 30 phr ไปเป็น 40 phr จะทําให้ค่า Tensile
strength ของวัสดุ TPS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 11.9 MPa ไปเป็น 14.5 MPa คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
21% เนื่องจากเมื่อปริมาณน้ํามากขึ้นก็จะส่งผลให้เม็ดแป้งเกิดการเกิดเจลาติไนซ์ได้ดีมากขึ้น วัสดุ
TPS มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นดังจะเห็นได้จากโครงสร้างสัณฐานวิทยาในภาพที่ 4.7 ดังนั้นค่า
Tensile strength จึงมีค่าเพิ่มขึ้น
4.2.5.4 Elongation at break
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) คือ การยืดของวัสดุ ณ จุดแตกหักเมื่อ
เปรียบเทียบกับความยาวเริ่มต้น [46] ซึ่งค่านี้สามารถบ่งบอกความสามารถในการดึงยืดของวัสดุก่อน
เกิดการแตกหักได้ และแสดงถึงความยืดหยุ่น และความสามารถในการดึงยืด [32] โดยค่า
%Elongation at break (%EB) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่
แตกต่างกัน (ในสภาวะปกติ) แสดงดังภาพที่ 4.15

66

ภาพที่ 4.15 ค่า Elongation at break ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.15 พบว่า ผลของปริมาณกลีเซอรอลที่มีต่อค่า %EB ของวัสดุ TPS มีความสัมพันธ์
แบบแปรผันตรงกัน กล่าวคือ เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS มากขึ้นจะทําให้ค่า
%EB มีค่าสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาวัสดุสูตร G30W30 และ G35W30 ที่มีการเตรียมวัสดุ TPS โดยใช้ปริมาณน้ํา
30 phr แต่ทําการเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจาก 30 phr ไปเป็น 35 phr จะทําให้ค่า %EB ของวัสดุ
TPS มีค่าเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 38% ไปเป็น 152% คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 300% สาเหตุเนื่องจากกลีเซ
อรอลจะไปทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งด้วยกันเอง ทําให้สายโซ่โมเลกุลของ
แป้งอยู่ห่างกันมากขึ้น และสายโซ่โมเลกุลของแป้งสามารถเคลื่อนตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้นเมื่อชิ้นงาน
ได้รับแรงดึง ส่งผลให้วัสดุ TPS มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อปริมาณกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นจึงทํา
ให้วัสดุ TPS สามารถดึงยืดได้มากขึ้น ค่า %EB จึงสูงขึ้น
ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muhammed Sanyang และคณะ [32]
ได้ทําการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ความร้อนและ
สมบัติขวางกั้น (Barrier properties) ของแผ่นฟิล์มจากแป้งของต้นตาว (Sugar palm: arenga
pinnata) ซึ่งกล่าวว่า เมื่อกลีเซอรอลมากขึ้น จะทําให้พันธะระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งถูกทําลาย
ส่งผลให้แผ่นฟิล์มที่ได้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นเพราะสายโซ่โมเลกุลของแป้งสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
จึงทําให้ค่า %EB จึงสูงขึ้น
สําหรับผลของปริมาณน้ําที่มีต่อค่า %EB ของวัสดุ TPS ในกรณีที่ใช้กลีเซอรอลปริมาณ 30
phr ตัวอย่างเช่น G30W30, G30W35 และ G30W40 เมื่อเพิ่มปริมาณน้ําจากเดิม 30 phr ไปเป็น 35
และ 40 phr พบว่า %EB ที่ได้มีค่าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ตารางที่ 4.5 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร (ในสภาวะปกติ)
Sample
G30W30
G30W35
G30W40
G35W30
G35W35
G35W40

Young’s modulus
(MPa)
805.70±32.34a
898.40±58.33b
861.40±79.24a,b
11.65±1.38c
3.69±0.59c
21.61±3.57c

Tensile strength
(MPa)
11.92±0.66a
15.36±1.01b
14.46±1.88b
2.03±0.42c
1.13±0.05c
3.33±0.10d

Elongation at break
(%)
37.94±6.71a
18.78±12.43a
30.08±17.58a
152.12±23.06b
127.11±20.76c
152.00±18.01b

68
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
4.2.5.5 Stress-strain behavior
ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง วัสดุ TPS จะถูกนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C จนกระทั่ง
น้ําหนักคงที่ก่อนที่จะนํามาทดสอบการดึงยืด
สําหรับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด (Stress-strain curve) ของวัสดุ TPS ในแต่ละสูตร ที่สภาวะผ่านการอบแห้งแสดงดัง
ภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 กราฟ Stress-strain ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.16 สังเกตได้ว่า กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
ของวัสดุ TPS ทุกสูตร เกิดการแตกหักที่ความเครียดต่ํามาก (น้อยกว่า 5%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ใน
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง วัสดุ TPS จะแสดงพฤติกรรมการแตกหักแบบเปราะ
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4.2.5.6 Young’s modulus
ค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS ที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกัน (ในสภาวะที่
ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 ค่า Young’s modulus ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
ภาพที่ 4.17 เมื่อพิจารณาผลของปริมาณกลีเซอรอลที่มีต่อค่า Young’s modulus ของวัสดุ
TPS พบว่า ในสภาวะผ่านการอบแห้ง เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS เพิ่มขึ้น ค่า
Young’s modulus ของวัสดุ TPS จะมีแนวโน้มที่ลดลง โดยเมื่อพิจารณาวัสดุ TPS ที่มีปริมาณน้ําที่
ใช้ในการเตรียมเท่ากันคือ 30 phr เช่น G30W30 และ G35W30 และเมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจาก
30 phr ไปเป็น 35 phr จะทําให้ค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS มีค่าลดลงจาก 1550 MPa
ไปเป็น 1230 MPa คิดเป็นการลดลง 20% ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของค่า
Young’s modulus ของสภาวะปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Da Ro´za และ
คณะ [47]
เมื่อพิจารณาผลของปริมาณน้ําที่มีผลต่อค่า Young’s modulus ของวัสดุ TPS พบว่า เมื่อ
ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้น ค่า Young’s modulus ที่ได้มีค่าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ ในสภาวะที่
ผ่านการอบแห้ง ปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ TPS นั้นไม่ส่งผลต่อค่า Young’s modulus
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4.2.5.7 Tensile strength
ค่า Tensile strength ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่มีปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่าง
กัน (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.18 ค่า Tensile strength ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
ภาพที่ 4.18 สําหรับผลของปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียม TPS ที่มีต่อค่า Tensile
strength ของวัสดุ TPS พบว่า ในสภาวะผ่านการอบแห้ง เมื่อปริมาณกลีเซอรอลเพิ่มขึ้น จะทําให้ค่า
Tensile strength ของวัสดุ TPS จะมีแนวโน้มลดต่ําลง
เมื่อพิจารณาวัสดุ G30W30 และ G35W30 โดยเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจาก 30 phr ไปเป็น
35 phr จะทําให้ค่า Tensile strength ของวัสดุ TPS มีค่าลดลงจาก 12.2 MPa ไปเป็น 7.57 MPa
คิดเป็นการลดลง 61% ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของค่า Tensile strength ของ
สภาวะปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Madhusweta Das และคณะ [48]
และเมื่อพิจารณาผลของปริมาณน้ําที่มีต่อค่า Tensile strength ของวัสดุ TPS พบว่า ใน
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง เมื่อปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมมากขึ้นจะทําให้ค่า Tensile strength ของ
วัสดุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งผลการทดลองคล้ายกันกับในสภาวะปกติ
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4.2.5.8 Elongation at break
ค่า %Elongation at break (%EB) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่มีปริมาณพลาสติไซ
เซอร์ที่แตกต่างกัน (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.19 ค่า Elongation at break ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
(ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
เมื่อพิจารณาปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียม TPS ที่มีผลต่อค่า %EB พบว่า ในสภาวะที่
ผ่านการอบแห้ง เมื่อปริมาณกลีเซอรอลเพิ่มขึ้น จะทําให้ค่า %EB ของวัสดุ TPS จะมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น G30W30 และ G35W30 ที่มีการเตรียมวัสดุ TPS โดยใช้ปริมาณน้ํา 30 phr
เมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจาก 30 phr ไปเป็น 35 phr จะทําให้ค่า %EB ของวัสดุ TPS มีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิม 1.4% ไปเป็น 2.5% เพิ่มขึ้นถึง 78% ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของ
ค่า %EB ของวัสดุ TPS ในสภาวะปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Muhammed Sanyang และคณะ [32]
เมื่อพิจารณาผลของปริมาณน้ําที่มีต่อค่า %EB ของวัสดุ TPS พบว่า ในสภาวะที่ผ่านการ
อบแห้ง เมื่อปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมมากขึ้นจะทําให้ค่า %EB ของวัสดุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น G30W30, G30W35 และ G30W40 เมื่อปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30 phr ไป
เป็น 40 phr จะทําให้ค่า %EB มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1.4% ไปเป็น 2.6% คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง
85% ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเป็นเนื้อเดียวกันที่มากขึ้นของวัสดุ TPS
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ตารางที่ 4.6 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร (ในสภาวะที่ผ่านการ
อบแห้ง)
Young’s modulus
Tensile strength Elongation at break
Sample
(MPa)
(MPa)
(%)
a
bc
G30W30
1550.00±213.00
12.20±1.36
1.41±0.43a
G30W35
1580.00±293.00a
14.60±2.94c
1.96±0.57ab
G30W40
1370.00±245.00a,b
14.90±2.84c
2.62±0.48bc
G35W30
1230.00±221.00b
7.57±2.23a
2.55±0.68bc
G35W35
1210.00±175.00b
10.70±1.89b
3.01±0.76c
G35W40
1300.00±136.00a,b
11.30±2.38b
2.62±0.48bc
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การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน
สมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณของพลาสติไซเซอร์ที่
ใช้เช่น กลีเซอรอลและน้ําแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้ในการเก็บรักษาชิ้นงานตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้จะทําการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของวัสดุ TPS ที่เก็บ
ชิ้นงานตัวอย่างในสภาวะที่แตกต่างกัน 2 สภาวะ ก่อนที่จะนํามาทดสอบ คือ สภาวะปกติ (ไม่ผ่านการ
อบแห้ง) และสภาวะที่ผ่านการอบแห้งดังที่ได้กล่าวไว้ในวิธีการทดลองในบทที่ 3

ภาพที่ 4.20 ค่า Young’s modulus ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน

ภาพที่ 4.21 ค่า Tensile strength ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.20 และ 4.21 พบว่า วัสดุ TPS เมื่อเก็บไว้ที่สภาวะปกติจะมีค่า
Young’s modulus และค่า Tensile strength ต่ํากว่าวัสดุ TPS ที่ผ่านการอบแห้ง ยกตัวอย่างเช่น
G30W30 ที่สภาวะปกติและที่ผ่านการอบแห้งจะมีค่า Young’s modulus เท่ากับ 806 และ 1550
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MPa ตามลําดับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ วัสดุ TPS ในสภาวะปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) จะมีผลของ
ความชื้นในอากาศ ที่โมเลกุลของน้ําสามารถเข้าไปแทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ง ทําให้พันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งด้วยกันเองลดลง ระยะห่างระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ง
เพิ่มขึ้น โมเลกุลของแป้งจึงสามารถเคลื่อนตัวออกจากกันและเกิดการเสียรูปได้ง่ายเมื่อได้รับแรงดึง
ด้วยเหตุนี้ในสภาวะปกติ วัสดุ TPS จึงมีความแข็งตึง และความแข็งแรงที่ต่ํากว่าวัสดุ TPS ที่ผ่านการ
อบแห้ง

ภาพที่ 4.22 ค่า Elongation at break ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน
ภาพที่ 4.22 ในทางกลับกัน ที่สภาวะปกติวัสดุ TPS จะมีค่า %EB สูงกว่าวัสดุ TPS ที่ผ่าน
การอบแห้ง ยกตัวอย่างเช่น G30W30 ที่สภาวะปกติและที่ผ่านการอบแห้งจะมีค่า %EB เท่ากับ
37.94% และ 1.41% ตามลําดับ กล่าวคือ วัสดุ TPS ในสภาวะปกติสามารถดึงยืดได้มากกว่าใน
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง เนื่องจากในสภาวะปกติ โมเลกุลของน้ําในบรรยากาศสามารถเข้าไปแทรก
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ง ทําให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งถูกทําลาย สาย
โซ่จึงสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้วัสดุ TPS มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัสดุ TPS ที่สภาวะ
ปกติจึงมีค่า %EB สูงกว่า
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ตารางที่ 4.7 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน
Sample

Young’s modulus
(MPa)

สภาวะปกติ
G30W30
805.70±32.34a
G30W35
898.40±58.33b
G30W40
861.40±79.24a,b
G35W30
11.65±1.38c
G35W35
3.69±0.59c
G35W40
21.61±3.57c
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
G30W30
1550.00±213.00a
G30W35
1580.00±293.00a
G30W40
1370.00±245.00a,b
G35W30
1230.00±221.00b
G35W35
1210.00±175.00b
G35W40
1300.00±136.00a,b

Tensile strength
(MPa)

Elongation at break
(%)

11.92±0.66a
15.36±1.01b
14.46±1.88b
2.03±0.42c
1.13±0.05c
3.33±0.10d

37.94±6.71a
18.78±12.43a
30.08±17.58a
152.12±23.06b
127.11±20.76c
152.00±18.01b

12.20±1.36bc
14.60±2.94c
14.90±2.84c
7.57±2.23a
10.70±1.89b
11.30±2.38b

1.41±0.43a
1.96±0.57ab
2.62±0.48bc
2.55±0.68bc
3.01±0.76c
2.62±0.48bc

76
4.2.6 พฤติกรรมการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
การศึกษาพฤติกรรมการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของความเครียดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยชิ้นงานตัวอย่างที่นํามาศึกษามีลักษณะเป็นเส้นเอกทรู
เดตยาว 5 cm และใช้ตุ้มน้ําหนักในการทดสอบขนาด 200 และ 100 กรัม และทดสอบภายใต้สภาวะ
การทดสอบที่คงที่ที่อุณหภูมิ 25°C และความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 60%RH กราฟที่ได้จากทดสอบการ
คืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่น้ําหนัก 200 กรัมแสดงดังภาพที่ 4.23

(a)

(b)
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(c)

ภาพที่ 4.23 กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่น้ําหนัก 200 กรัม
โดยที่ (a) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain กับเวลา, (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Diameter กับเวลา
และ (c) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Area กับเวลา
จากภาพที่ 4.23(a) เป็นกราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่
น้ําหนัก 200 กรัม โดยเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเครียด (%Strain) กับ
เวลา ซึ่งสังเกตได้ว่า กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบมีลักษณะกราฟที่คล้ายคลึงกับกราฟที่ได้จาก
การคืบ (Creep curve) ทั่วไป โดยกราฟสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย การคืบช่วงปฐม
ภูมิ (Primary creep), ช่วงทุติยภูมิ (Secondary creep) และช่วงตติยภูมิ (Tertiary creep)
สําหรับภาพที่ 4.23(b) เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %Strain/Diamater กับเวลา ซึ่งเป็น
กราฟที่ได้จากการนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานทดสอบแต่ละสูตรมาหารกับ %Strain เพื่อ
ตัดปัจจัยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานทดสอบที่แตกต่างกัน ในทํานองเดียวกันกับภาพที่
4.23(c) เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %Strain/Area กับเวลา ซึ่งเป็นกราฟที่ได้จากการนํา
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบมาทําการหารกับ %Strain เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกราฟ
ความสัมพันธ์ทั้งสามชนิดพบว่า กราฟทั้งสามชนิดมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ขนาดของชิ้นงานที่นํามาทดสอบนั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน จึงไม่ส่งผลต่อลักษณะของกราฟที่ได้
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.23(a) พบว่า กราฟการคืบของวัสดุ TPS ที่ได้มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามปริมาณกลีเซอรอลที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งกราฟได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือ กลุ่ม
ของวัสดุ TPS ที่เตรียมจากกลีเซอรอล 30 phr (ประกอบด้วย G30W30, G30W35 และ G30W40)
และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มของวัสดุ TPS ที่เตรียมจากกลีเซอรอล 35 phr (ประกอบด้วย G35W30,
G35W35 และ G35W40) โดยภายหลังจากการให้แรงที่คงที่และทําการวัดระยะที่ชิ้นงานเกิดการยืด
ยกตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเครียดของวัสดุ TPS แต่ละสูตร ณ เวลาเดียวกันที่
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10,800 วินาที พบว่า เปอร์เซ็นต์ความเครียดของ G30W30, G30W35, G30W40, G35W30,
G35W35 และ G35W40 มีค่าเท่ากับ 36.4, 52.4, 84.4, 5.5, 2.7 และ 6.6% ตามลําดับ ผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุ TPS กลุ่มแรกสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากกว่าวัสดุ
กลุ่มที่สอง
และกราฟที่ได้จากทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่น้ําหนัก 100 กรัมแสดง
ดังภาพที่ 4.24

(a)

(b)
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(c)

ภาพที่ 4.24 กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่น้ําหนัก 100 กรัม
โดยที่ (a) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain กับเวลา, (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Diameter กับเวลา
และ (c) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Area กับเวลา
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.24(a) แสดงกราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชที่น้ําหนัก 100 กรัม พบว่า วัสดุ TPS ที่เตรียมจากกลีเซอรอล 30 phr สามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากกว่าวัสดุ TPS ที่เตรียมจากกลีเซอรอล 35 phr ซึ่งผลการทดลองที่ได้
คล้ายกันกับกราฟในภาพที่ 4.23 และเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเครียดของวัสดุ TPS แต่ละ
สูตร ณ เวลาเดียวกันที่ 10,800 วินาที พบว่า เปอร์เซ็นต์ความเครียดของ G30W30, G30W35 และ
G30W40 G35W30, G35W35 และ G35W40 มีค่าเท่ากับ 24.2, 49.6, 37.4, 4.9, 5.0 และ 2.2%
ตามลําดับ
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4.2.7 ความเสถียรทางความร้อนของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาการสลายตัวทางความร้อน และ
เสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุ TPS โดยวิเคราะห์ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน (Nitrogen
atmosphere) ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 50 จนถึง 700°C ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10°C/min กราฟที่
ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA แสดงดังภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.25 กราฟ TGA และ DTG thermograms ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.25 สังเกตได้ว่า วัสดุ TPS แสดงการสลายตัวทางความร้อนที่สําคัญอยู่
4 ช่วง โดยในช่วงแรกของการสลายตัวเกิดขึ้นที่อุณหภูมิไม่เกิน 150°C ซึ่งเกิดจากการระเหยของ
ความชื้นในชิ้นงานตัวอย่าง [32] สําหรับช่วงที่สองที่อุณหภูมิ 230-280°C เป็นผลมาจากการสลายตัว
ทางความร้อนของกลีเซอรอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhong และคณะ [49] ซึ่งกล่าวว่า
อุณหภูมิการสลายตัวของเฟสกลีเซอรอล (Glycerol-rich phase) ของแผ่นฟิล์มจากแป้งกวาวเครือ
(Kudzu starch) อยู่ระหว่าง 150 และ 280°C และจากการทดสอบด้วยเทคนิค TGA พบว่า กลีเซ
อรอลเกิดการระเหยในช่วงอุณหภูมิ 200-300°C [50] นอกจากนี้เมื่อสังเกตกราฟ DTG อย่างละเอียด
จะปรากฏพีคขนาดเล็กเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 290°C ซึ่งคาดว่าเป็นการสลายตัวของแป้งมัน
สําปะหลังที่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดเล็ก
การสลายตัวทางความร้อนช่วงสุดท้ายอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 300 ถึง 330°C ซึ่งเป็นช่วงที่มี
การลดลงของน้ําหนักมากที่สุด และมีอัตราการสลายตัวทางความร้อนสูงที่สุด ซึ่งเป็นการสลายตัวทาง
ความร้อนของแป้งมันสําปะหลัง งานวิจัยของ Xiaoqing Zhang และคณะ [51] กล่าวว่า กลไกการ
สลายตัวทางความร้อนของแป้งนั้นจะเกิด 2 ปฏิกิริยาหลักคือ Thermal condensation และ
Depolymerization สําหรับผลจากการทดสอบ TGA สามารถสรุปและแสดงค่าต่างๆในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ข้อมูลการสลายตัวของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
Sample
G30W30
G30W35
G30W40
G35W30
G35W35
G35W40

Td,1
135.2
146.1
138.4
123.9
131.1
135.0

Td,2
261.7
254.3
267.6
251.9
248.7
255.8

Td,3
293.4
290.1
295.9
291.9
295.8
292.2

Td,4
315.4
312.8
315.1
315.3
315.3
314.6

%Residue
5.1
4.7
4.4
5.1
5.3
4.7

ตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของแป้งมันสําปะหลัง (Td,4)
พบว่า วัสดุ TPS ทุกสูตรมีอุณหภูมิการสลายตัวอยู่ที่ประมาณ 313-315°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่
แตกต่างกันมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มปริมาณของกลีเซอรอลและน้ํา (ในช่วงที่ทําการวิจัย) ไม่
ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน และเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุ TPS ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yunos และคณะ [50] ซึ่งกล่าวว่า ปริมาณกลีเซอรอลไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิ
การสลายตัวของวัสดุ TPS
นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Xingxun Liu และคณะ [52] ที่ได้ทําการศึกษาอิทธิพลของน้ําต่อ
การสลายตัวทางความร้อนของแป้งด้วยเทคนิค TGA ซึ่งกล่าวว่า ปริมาณน้ําไม่ส่งผลต่อต่ออุณหภูมิ
การสลายตัวของแป้ง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น น้ําทั้งหมดจะระเหยออกจากสารตัวอย่างก่อน
ถึงอุณหภูมิการสลายตัวของแป้ง ด้วยเหตุนี้น้ําจึงไม่ส่งผลต่อการสลายตัวทางความร้อนของแป้ง
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4.2.8 สมบัติการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
การทดสอบการดูดความชื้นของวัสดุเป็นการวัดน้ําหนักของชิ้นงานตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นเมื่อนํา
ชิ้นงานตัวอย่างมาเก็บไว้ที่สภาวะที่กําหนด งานวิจัยนี้วัสดุ TPS จะถูกเก็บไว้ในเดซิเคเตอร์ภายใต้
สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 75%RH เป็นเวลา 20 วัน จนกระทั่งน้ําหนักคงที่หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก
เนื่องจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจํานวนมาก มีความเป็นขั้วสูง จึง
ทําให้วัสดุ TPS มีความว่องไวต่อความชื้นสูง (Moisture sensitivity) ซึ่งส่งผลให้วัสดุ TPS มีสมบัติ
เชิงกลที่แย่ลง กล่าวคือ เมื่อวัสดุ TPS ดูดความชื้นจะส่งผลให้ความแข็งแรงของวัสดุ TPS ลดลง เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้การศึกษาการดูดความชื้นของวัสดุ TPS จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณาด้วย
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นกับเวลาของวัสดุ TPS สังเกตได้
ว่า เปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นของวัสดุ TPS ทุกสูตรเพิ่มขึ้นในช่วงแรกอย่างเห็นได้ชัด และจะเริ่มเข้า
สู่สภาวะสมดุลประมาณวันที่ 14 ของการทดสอบ โดยที่สภาวะสมดุลวัสดุ TPS ที่นํามาทดสอบนั้น
สามารถดูดความชื้นได้ประมาณ 17-20%

ภาพที่ 4.26 การดูดความชื้น (Moisture absorption) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแต่ละสูตร
ภาพที่ 4.26 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปริมาณกลีเซอรอลที่มีผลต่อการดูดความชื้นของวัสดุ
TPS พบว่า เมื่อปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้วัสดุ TPS สามารถดูด
ความชื้นได้มากขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะกลีเซอรอลที่ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ ที่มีโครงสร้างทางเคมี
ประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิล จึงทําให้กลีเซอรอลมีความเป็นขั้วสูง เมื่อปริมาณของกลีเซอรอลที่ใช้
ในการเตรียมเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้วัสดุ TPS มีความเป็นขั้วที่สูงยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทําให้วัสดุ TPS ดูด
ความชื้นมากขึ้นเมื่อปริมาณกลีเซอรอลเพิ่มขึ้น
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งานวิจัยของ Gena Nashed และคณะ [53] ได้ทําการทดสอบการดูดความชื้นของแป้ง และ
กลีเซอรอล ซึ่งพบว่า ถึงแม้ว่าแป้งและกลีเซอรอลสามารถดูดความชื้นได้ แต่กลีเซอรอลบริสุทธิ์นั้นมี
อัตราการดูดความชื้นที่สูงกว่าแป้งมาก
ตารางที่ 4.9 ปริมาณความชื้นสมดุล (Equilibrium moisture content) ของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชแต่ละสูตร
Sample
Equilibrium moisture content (%)
G30W30
18.98±0.10a
G30W35
17.69±0.12b
G30W40
18.66±0.07c
G35W30
20.03±0.07de
G35W35
19.86±0.11d
G35W40
20.17±0.07e
จากการศึกษาผลของปริมาณพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น พบว่า สมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชขึ้นอยู่กับปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียม
เป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มของวัสดุ TPS ที่เตรียมจาก
กลีเซอรอล 30 phr (หรือ G30) และกลุ่มของวัสดุ TPS ที่เตรียมจากกลีเซอรอล 35 phr (หรือ G35)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเลือกสูตรการเตรียม TPS จากกลุ่ม G35 มาทําการเติมเส้นใย CNF
เนื่องจากกลุ่ม G35 มีความแข็งแรงที่ต่ํากว่า และคาดว่าผลของการเติมเส้นใย CNF ลงในวัสดุ TPS
กลุ่ม G35 จะสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าการเติมลงในกลุ่ม G30 และเมื่อพิจารณากลุ่ม G35 ยัง
พบว่า สูตร G35W40 ซึ่งเตรียมได้โดยใช้กลีเซอรอลและน้ําในปริมาณ 35 และ 40 phr ตามลําดับ มี
สมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสูตรดังกล่าวมา
ทําการศึกษาผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ในงานวิจัยตอนต่อไป

84
ตอนที่ 3 การเตรียมและศึกษาผลของปริมาณเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่มีต่อวัสดุคอมโพสิท
ระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน
งานวิจัยในส่วนนี้จะทําการศึกษาผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ที่มีต่อ
วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่เตรียมจากแป้งมันสําปะหลัง จากการศึกษาในตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้เลือก
สูตรการเตรียม TPSG35W40 เพื่อนํามาใช้ในการผสมกับเส้นใย CNF โดยผันแปรปริมาณการเติมเส้น
ใย คือ 0.5, 1.0, 2.0 และ 3.0 phr โดยวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
จะถูกนํามาศึกษาสมบัติต่างๆเช่น ศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติความเป็นผลึก สมบัติเชิงกล
ความเสถียรทางความร้อน การดูดความชื้นและพฤติกรรมการคืบ เป็นต้น
4.3 สมบัติของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
4.3.1 โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุคอมโพสิท
โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค SEM เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวที่แตกหัก (Fractured surface)
และการกระจายตัวของเส้นใยภายในเมทริกซ์ ภาพ SEM แสดงลักษณะพื้นผิวที่แตกหักของวัสดุ
คอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ที่กําลังขยาย 500 เท่า แสดงดังภาพที่
4.27
จากภาพที่ 4.27(a) ภาพ SEM แสดงโครงสร้างสัณฐานวิทยาของ Neat TPS ซึ่งเป็นวัสดุ
TPSG35W40 ที่ยังไม่ได้เติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน พบว่า วัสดุ Neat TPS มีลักษณะพื้นผิวที่
แตกหักที่เรียบ และมีความเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเกิดจากการเจลาติไนซ์ที่สมบูรณ์ของเม็ดแป้ง สําหรับ
วัสดุคอมโพสิทที่เติมด้วยเส้นใย CNF ปริมาณ 0.5, 1.0, 2.0 และ 3.0 phr แสดงดังภาพที่ 4.27(b)(e) เมื่อพิจารณาพื้นผิวที่แตกหักของวัสดุคอมโพสิทที่มีการเติมเส้นใย CNF พบว่า พื้นผิวที่แตกหัก
ของวัสดุคอมโพสิทมีความเรียบน้อยกว่าวัสดุ Neat TPS เส้นใย CNF มีการกระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์
ของ TPS และไม่พบการเกาะกลุ่มกันของเส้นใย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเส้นใย CNF เป็นเส้นใย
เซลลูโลสที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแป้ง
จึงทําให้วัสดุทั้งสองสามารถเกิดอันตรกิริยา
(Interaction) ได้เป็นอย่างดี และเกิดการยึดเกาะกันระหว่างเฟส (Interfacial adhesion) ที่ดี [34]
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(a) Neat TPS (500X)

(b) TPSCNF0.5 (500X)

(c) TPSCNF1.0 (500X)

(d) TPSCNF2.0 (500X)
(e) TPSCNF3.0 (500X)
ภาพที่ 4.27 เปรียบเทียบภาพ SEM ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ที่กําลังขยาย 500 เท่า

Savadekar และคณะ [39] ได้ทําการเตรียมแผ่นฟิล์มของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่เติม
ด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส (NCF) จากการศึกษาโครงสร้างสัณฐานด้วยเทคนิค SEM พบว่า มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่า เมทริกซ์ของ TPS และเส้นใย NCF เกิดการยึดเกาะกันระหว่างเฟสที่แข็งแรง ซึ่ง
ส่งผลให้เส้นใย NCF สามารถกระจายตัวได้ดีภายในเมทริกซ์
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4.3.2 ความใสของแผ่นฟิล์มคอมโพสิท
ความใสและความขุ่นของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF สามารถศึกษาด้วยเทคนิค UV/Visible light spectroscopy โดยกราฟ UV/Vis spectrum
ของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทที่มี CNF ในปริมาณต่างๆแสดงดังภาพที่ 4.28

ภาพที่ 4.28 กราฟ UV/Vis spectrum ของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับ
เส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ
การศึกษาความใสและความขุ่นของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับ
เส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆแสดงในภาพที่ 4.28 จากการศึกษาพบว่า กราฟ UV/Vis spectrum
ของแผ่นฟิล์มแต่ละสูตรมีลักษณะที่แตกต่างกันตามปริมาณเส้นใย CNF ที่เติมลงไป
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าความใส (Transparency) และค่าความขุ่น (Opacity) ของแผ่นฟิล์ม
คอมโพสิทที่ได้จากการคํานวณซึ่งพบว่า แผ่นฟิล์ม Neat TPS และ TPSCNF0.5 มีความใสที่
ค่อนข้างมากและมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าความใสอยู่ที่ประมาณ 77-80 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ
วิเคราะห์ทางหลักสถิติพบว่า แผ่นฟิล์ม Neat TPS และ TPSCNF0.5 มีค่าความใสและค่าความขุ่น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณเส้นใย CNF ที่เติมลงไปมากขึ้น จะส่งผลให้ความใสของแผ่นฟิล์ม
คอมโพสิทมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ Neat TPS พบว่า ค่าความใสลดลงจากเดิม 9%, 22% และ 39%
สําหรับแผ่นฟิล์มที่เติมเส้นใย CNF ปริมาณ 1, 2 และ 3 phr ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Savadekar [39] และ Hietala [5] ซึ่งกล่าวว่า การเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนลงในวัสดุเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ชจะทําให้ความใสของฟิล์มลดลง
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ตารางที่ 4.10 ความใสและความขุ่นของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ที่ได้จากการคํานวณ
ความใส
ความขุ่น
สูตร
ลักษณะฟิล์ม
(Transparency)
(Opacity)
Neat TPS

79.26±0.80a

0.15±0.01a

TPSCNF0.5

77.89±0.48a

0.16±0.00a

TPSCNF1.0

72.17±1.36b

0.22±0.01b

TPSCNF2.0

61.53±1.30c

0.32±0.01c

TPSCNF3.0

49.56±0.60d

0.42±0.01d

หมายเหตุ : ตัวยกอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ
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4.3.3 สมบัติความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์มคอมโพสิท
การศึกษาสมบัติความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและ
เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนด้วยเทคนิค XRD แสดงดังภาพที่ 4.29

ภาพที่ 4.29 XRD pattern ของแผ่นฟิล์มวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ
สําหรับภาพที่ 4.29 พบว่า XRD patterns ของเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ปรากฏพีค
ที่เด่นชัดในตําแหน่งที่ 2θ = 15.0, 15.6, 22.7° ซึ่งเป็นพีคที่แสดงถึง Cellulose I [39] และสําหรับ
XRD patterns ของแผ่นฟิล์ม Neat TPS ปรากฏพีคเพียงตําแหน่งเดียวคือ ตําแหน่งที่ 2θ = 19.3°
เมื่อพิจารณา XRD patterns ของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและ
เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน พบว่า แผ่นฟิล์มคอมโพสิทปรากฏพีคขนาดเล็กขึ้นในตําแหน่งที่ 2θ =
22.7° ซึ่งเป็นพีคเอกลักษณ์ของเส้นใย CNF [34] Camen Muller และคณะ [34] ได้รายงานผลการ
วิเคราะห์วัสดุคอมโพสิทระหว่างแป้งข้าวโพดและเส้นใยเซลลูโลสด้วยเทคนิค XRD พบว่า วัสดุ
คอมโพสิทที่มีปริมาณเส้นใย 20% จะปรากฏพีคความเป็นผลึกที่ตําแหน่ง 22.7 และ 15° และพีคจะมี
ความเข้มสูงขึ้นตามปริมาณการเติมเส้นใย เนื่องจากปริมาณของเส้นใย CNF ที่เติมลงไปในวัสดุ TPS
มีปริมาณสูงสุดเพียง 3 phr จึงปรากฏพีคที่มีขนาดเล็กที่ตําแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถ
ช่วยยืนยันได้ว่า แผ่นฟิล์มคอมโพสิทที่ทําการเตรียมนั้นมี TPS และเส้นใย CNF เป็นองค์ประกอบ
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ตารางที่ 4.11 ปริมาณผลึกของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทแต่ละสูตร
สูตร
Neat TPS
TPSCNF0.5
TPSCNF1.0
TPSCNF2.0
TPSCNF3.0

ปริมาณผลึก (%)
3.56
7.04
7.56
9.85
9.49

เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.11 พบว่า ปริมาณผลึกของแผ่นฟิล์มคอมโพสิทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณ CNF ที่เติมลงในวัสดุ TPS สาเหตุเนื่องจากเส้นใย CNF เป็นวัสดุที่มีความเป็นผลึกสูง การเติม
เส้นใย CNF ลงในวัสดุ TPS จึงส่งผลความเป็นผลึกเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใย CNF ในวัสดุ
TPS ก็จะส่งผลให้ปริมาณความเป็นผลึกของวัสดุคอมโพสิทเพิ่มมากขึ้น [34, 39]
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4.3.4 สมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิท
การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ทํา
ได้โดยทดสอบการดึงยืด (Tensile test) เช่นเดียวกับการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชในตอนที่ 2 สําหรับในส่วนนี้จะพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของ
วัสดุคอมโพสิทที่ได้ ด้วยการทดสอบการดึงยืดด้วยโหลดเซลล์ขนาด 5 kN และความเร็วในการดึงยืด
10 mm/min แล้วพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด พร้อมทั้งค่าโมดูลัส
ของยัง (Young’s modulus) ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) และเปอร์เซ็นต์การยืด ณ
จุดขาด (%Elongation at break)
การทดสอบดังกล่าวจะทํากับชิ้นงานตัวอย่างในสภาวะที่แตกต่างกัน 2 สภาวะคือ สภาวะ
ปกติ (ไม่ผ่านการอบแห้ง) และสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง (อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่)
สภาวะปกติ
4.3.4.1 Stress-strain behavior

ภาพที่ 4.30 กราฟ Stress-strain ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ)
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดดังภาพที่ 4.30 พบว่า ในสภาวะปกติ วัสดุ
คอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF จะแสดงพฤติกรรมการแตกหักแบบเหนียว
ที่มีความยืดหยุ่นและนิ่ม [2] นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลของปริมาณเส้นใยพบว่า เมื่อปริมาณเส้นใย
CNF มากขึ้น จะทําให้ความแข็งตึง (Stiffness) และความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุคอมโพสิทเพิ่ม
สูงขึ้น แต่ความสามารถในการดึงยืดลดลง
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4.3.4.2 Young’s Modulus
ค่าโมดูลัสของยัง (Young’s modulus) แสดงถึงความสามารถในการต้านทานการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อได้รับแรงมากระทํา หรือแสดงถึงความแข็งตึง (Stiffness) ของวัสดุ
ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ใน
ปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ) แสดงดังภาพที่ 4.31

ภาพที่ 4.31 ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ)
จากภาพที่ 4.31 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ลงในวัสดุ TPS ที่มีต่อค่า Young’s
modulus ในสภาวะในสภาวะปกติ พบว่า ปริมาณการเติมเส้นใย CNF ที่มากขึ้น จะทําให้ค่า
Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบวัสดุ Neat TPS
และ TPSCNF3.0 ที่มีเส้นใย CNF ปริมาณ 0 และ 3.0 phr ตามลําดับ พบว่าค่า Young’s modulus
ของวัสดุคอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 27.7 MPa ไปเป็น 60.3 MPa คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 117%
โดยประมาณ เนื่องจากเส้นใย CNF เป็นวัสดุที่มีความแข็งตึงที่สูงกว่าวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช เมื่อ
เติมเส้นใย CNF ลงไปจึงทําให้วัสดุคอมโพสิทที่ได้มีความแข็งตึงมากขึ้น [34, 40] หรือสามารถทนทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทจึงมีค่าเพิ่มขึ้น
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4.3.4.3 Tensile strength
ค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ใน
ปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ) แสดงดังภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.32 ค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.32 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ลงในวัสดุ TPS ที่มีต่อค่า Tensile
strength ในสภาวะในสภาวะปกติ พบว่า ค่า Tensile strength มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณ
การเติมเส้นใย CNF
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากวัสดุ TPS และเส้นใย CNF มีโครงสร้างทางเคมีที่มีความ
คล้ายคลึงกันมาก จึงทําให้มีอันตรกิริยา (Interaction) และการยึดเกาะระหว่างเฟสของเมทริกซ์ TPS
และเส้นใย (Interfacial adhesion) ที่แข็งแรง ส่งผลให้การถ่ายโอนแรงระหว่างเมทริกซ์กับเส้นใยทํา
ได้ดี กล่าวคือ เมื่อมีแรงมากระทํา แรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านจากเมทริกซ์ไปยังเส้นใยได้ดี ทําให้
สามารถรับแรงเค้นที่มากระทําได้มากขึ้น ค่า Tensile strength ของวัสดุจึงเพิ่มขึ้น [40]
นอกจากนี้เส้นใย CNF ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ยังมีขนาดที่เล็กในระดับนาโน ซึ่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะคือ มีพื้นที่ผิวและค่า aspect ratio ที่สูง [5] ซึ่งทําให้การยึดเกาะระหว่างเฟสของ TPS และ
เส้นใยมีมากขึ้น สําหรับวัสดุ TPSCNF3.0 ที่มีการเติมเส้นใย CNF ปริมาณสูงที่สุดคือ 3.0 phr เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุ Neat TPS พบว่า ค่า Tensile strength มีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.44 MPa ไปเป็น
3.62 MPa คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 48% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การยึดเกาะระหว่างเฟสของ TPS และเส้นใย
เกิดได้ดี และเส้นใย CNF ยังมีการกระจายตัวที่ดีภายในเมทริกซ์ของ TPS ซึ่งสอดคล้องกับภาพ SEM
ที่ได้จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของวัสดุคอมโพสิท
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4.3.4.4 Elongation at break

ภาพที่ 4.33 ค่า Elongation at break ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ)
ภาพที่ 4.33 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ลงในวัสดุ TPS ที่มีต่อค่า %EB ใน
สภาวะปกติ พบว่า ค่า %EB มีแนวโน้มลดต่ําลงตามปริมาณการเติมเส้นใย CNF และเมื่อเปรียบเทียบ
วัสดุ Neat TPS และ TPSCNF3.0 ที่มีเส้นใย CNF ปริมาณ 0 และ 3.0 phr ตามลําดับ พบว่าค่า
%EB ของวัสดุคอมโพสิทมีค่าลดลงจากเดิม 162.9% ไปเป็น 106.7% คิดเป็นการลดลง 34%
โดยประมาณ
เนื่องจากการเติมเส้นใย CNF ที่มีความแข็งตึงที่สูง และเส้นใยสามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับ
สายโซ่โมเลกุลของแป้งได้ดี ซึ่งจะไปลดความยืดหยุ่นของสายโซ่โมเลกุลของแป้ง ทําให้วัสดุคอมโพสิท
ที่ได้สามารถดึงยืดได้น้อยลง อีกทั้งการเติมเส้นใยจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่โมเลกุลของ
แป้งเมื่อได้รับแรงดึง และเมื่อเติมเส้นใยในปริมาณที่มากขึ้นก็จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่เพิ่ม
มากขึ้น เมื่อให้แรงดึงกับวัสดุดังกล่าวจึงเกิดการแตกหักได้ง่ายขึ้น จึงทําให้มีค่า %EB ที่ต่ําลง

94
ตารางที่ 4.12 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะปกติ)
Young’s modulus
Tensile strength Elongation at break
Sample
(MPa)
(MPa)
(%)
a,b
a
Neat TPS
27.73±5.89
2.44±0.37
162.89±19.98a
TPSCNF0.5
16.73±7.31c
2.21±0.18a
147.50±20.27a,b
TPSCNF1.0
18.83±5.22b,c
2.23±0.14a
138.67±13.55b
TPSCNF2.0
29.74±12.86a
3.04±0.19b
145.95±16.17a,b
TPSCNF3.0
60.34±7.47d
3.62±0.27c
106.69±9.62c
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
4.3.4.5 Stress-strain behavior
วัสดุคอมโพสิทจะถูกนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ก่อนที่จะนํามา
ทดสอบการดึงยืดเช่นเดียวกับการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในตอนที่
2
สําหรับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (Stress-strain curve) ของวัสดุ
คอมโพสิทแต่ละสูตรในสภาวะที่ผ่านการอบแห้งแสดงดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.34 กราฟ Stress-strain ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.34 พบว่า กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของ
วัสดุคอมโพสิทเกิดการแตกหักที่ความเครียดต่ํามาก (น้อยกว่า 5%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในสภาวะที่
ผ่านการอบแห้ง วัสดุคอมโพสิทจะแสดงพฤติกรรมการแตกหักแบบเปราะที่มีความแข็งแรง แต่เปราะ
มาก
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4.3.4.6 Young’s modulus
ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.35

ภาพที่ 4.35 ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
ภาพที่ 4.35 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อค่า Young’s modulus ของ
วัสดุคอมโพสิทในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง พบว่า การเติมปริมาณเส้นใย CNF ที่มากขึ้น จะทําให้ค่า
Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ใน
ส่วนของค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทในสภาวะปกติ แต่เมื่อวิเคราะห์ทางหลักสถิติ
พบว่า ในสภาวะผ่านการอบแห้ง ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทที่มีเส้นใยในปริมาณ
ต่างๆ มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
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4.3.4.7 Tensile strength
ค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ใน
ปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.36

ภาพที่ 4.36 ค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะผ่านการอบแห้ง)
ภาพที่ 4.36 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อค่า Tensile strength ของวัสดุ
คอมโพสิทในสภาวะผ่านการอบแห้ง พบว่า เมื่อเติมเส้นใย CNF ลงไปในปริมาณที่มากขึ้น จะทําให้ค่า
Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบวัสดุ Neat TPS และ
TPSCNF3.0 ที่มีเส้นใย CNF ปริมาณ 0 และ 3.0 phr ตามลําดับ พบว่าค่า Tensile strength ของ
วัสดุคอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.3 MPa ไปเป็น 16.9 MPa คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 18% ซึ่งมี
สาเหตุเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทในสภาวะปกติ
และเมื่อวิเคราะห์ทางหลักสถิติพบว่า ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง ค่า Tensile strength ของวัสดุ
คอมโพสิทที่มีเส้นใยในปริมาณต่างๆ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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4.3.4.8 Elongation at break
ค่า %Elongation at break (%EB) ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับ
เส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง) แสดงดังภาพที่ 4.37

ภาพที่ 4.37 ค่า Elongation at break ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
ภาพที่ 4.37 เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อค่า %EB ของวัสดุคอมโพสิทใน
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง พบว่า เมื่อเติม CNF ลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ค่า %EB มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และเมื่อวิเคราะห์ทางหลักสถิติพบว่า ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง ค่า
%EB ของวัสดุคอมโพสิทที่มีเส้นใยในปริมาณต่างๆ มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.13 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ (ในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง)
Young’s modulus
Tensile strength Elongation at break
Sample
(MPa)
(MPa)
(%)
Neat TPS
1385.00±117.69a
14.31±1.14a
2.50±0.38a
TPSCNF0.5
1399.00±94.22a
15.44±0.55ab
2.81±0.62a
TPSCNF1.0
1405.00±109.87a
17.20±1.72c
2.98±0.78a
TPSCNF2.0
1504.00±205.44a
17.20±1.92c
2.72±0.74a
TPSCNF3.0
1502.00±67.79a
16.84±1.14bc
2.98±0.71a
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การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทที่สภาวะต่างกัน
สํ า หรั บ ส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การเปรี ย บเที ย บสมบั ติ เ ชิ ง กลของวั ส ดุ ค อมโพสิ ท ระหว่ า งเทอร์ โ ม
พลาสติ ก สตาร์ ช กั บ เส้ น ใยเซลลูโ ลสระดั บ นาโนในสภาวะการเก็ บ ชิ้ น งานตั ว อย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น
เช่นเดียวกับการศึกษาวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในตอนที่ 2

ภาพที่ 4.38 ค่า Young’s modulus ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆที่สภาวะต่างกัน

ภาพที่ 4.39 ค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆที่สภาวะต่างกัน
ภาพที่ 4.38 และ 4.39 พบว่า ในสภาวะปกติ วัสดุทั้งสองประเภท คือ วัสดุ TPS และวัสดุ
คอมโพสิทจะมีค่า Young’s modulus และค่า Tensile strength ที่ต่ํากว่าวัสดุในสภาวะที่ผ่านการ
อบแห้ง เนื่องจากวัสดุที่อยู่ในสภาวะปกติ โมเลกุลของน้ําสามารถเข้าไปแทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุล
ของแป้งได้ ทําให้พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งลดลง แต่สําหรับวัสดุที่ผ่านการ
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อบแห้งจะแตกต่างกัน เนื่องจากโมเลกุลของน้ําจะถูกกําจัดออกไปจากชิ้นงาน ดังนั้นวัสดุที่อยู่ใน
สภาวะปกติจึงมีความแข็งตึง และความแข็งแรงที่ต่ําเมื่อเทียบกับวัสดุที่ผ่านการอบแห้ง

ภาพที่ 4.40 ค่า Elongation at break ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF ในปริมาณต่างๆที่สภาวะต่างกัน
แต่สําหรับภาพที่ 4.40 กลับพบว่า ในสภาวะปกติ วัสดุทั้งสองประเภทจะมีค่า %EB ที่สูงกว่า
วัสดุในสภาวะที่ผ่านการอบแห้ง กล่าวคือ วัสดุในสภาวะปกติสามารถดึงยืดได้มากกว่าในสภาวะที่ผ่าน
การอบแห้ง เนื่องจากโมเลกุลของน้ําสามารถเข้าไปแทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ง ส่งผลให้
พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งลดลง เมื่อได้รับแรงดึง สายโซ่จึงเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
ด้วยเหตุนี้วัสดุคอมโพสิทที่สภาวะปกติจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า ค่า %EB จึงสูงกว่าวัสดุที่ผ่านการ
อบแห้ง
เมื่อพิจารณาผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อค่า Modulus, Tensile strength และ %EB
ของวัสดุคอมโพสิทในทั้งสองสภาวะ พบว่า สําหรับสภาวะปกติ อิทธิพลของการเติมเส้นใย CNF นั้น
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเมื่อเทียบกับสภาวะอบแห้ง
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ตารางที่ 4.14 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
แต่ละสูตรที่สภาวะต่างกัน
Young’s modulus Tensile strength Elongation at break
Sample
(MPa)
(MPa)
(%)
สภาวะปกติ
Neat TPS
27.73±5.89a,b
2.44±0.37a
162.89±19.98a
TPSCNF0.5
16.73±7.31c
2.21±0.18a
147.50±20.27a,b
TPSCNF1.0
18.83±5.22b,c
2.23±0.14a
138.67±13.55b
TPSCNF2.0
29.74±12.86a
3.04±0.19b
145.95±16.17a,b
TPSCNF3.0
60.34±7.47d
3.62±0.27c
106.69±9.62c
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
Neat TPS
1385.00±117.69a
14.31±1.14a
2.50±0.38a
TPSCNF0.5
1399.00±94.22a
15.44±0.55ab
2.81±0.62a
TPSCNF1.0
1405.00±109.87a
17.20±1.72c
2.98±0.78a
TPSCNF2.0
1504.00±205.44a
17.20±1.92c
2.72±0.74a
TPSCNF3.0
1502.00±67.79a
16.84±1.14bc
2.98±0.71a
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4.3.5 พฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิท
พฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลส
ระดับนาโนถูกนํามาศึกษาเช่นเดียวกันกับวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช กราฟที่ได้จากทดสอบการคืบ
ของวัสดุคอมโพสิทแสดงดังภาพที่ 4.41

(a)

(b)
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(c)

ภาพที่ 4.41 กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิทที่น้ําหนัก 200 กรัม โดยที่ (a)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain กับเวลา, (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Diameter กับเวลา และ (c)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Area กับเวลา
ภาพที่ 4.41(a) เป็นกราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิทที่น้ําหนัก 200 กรัม
ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเครียด (%Strain) กับเวลา และสังเกตพบว่า
กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบสามารถแบ่งออกได้เพียง 2 ช่วง คือ การคืบช่วงปฐมภูมิ (Primary
creep) และช่วงทุติยภูมิ (Secondary creep) และเมื่อพิจารณาภาพที่ 4.41(a)-(c) พบว่า กราฟทั้ง
สามชนิดมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขนาดของชิ้นงานที่นํามาทดสอบนั้นมี
ขนาดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อลักษณะของกราฟทั้งสามที่ได้
ภาพที่ 4.41(a) พบว่า กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิทมีลักษณะที่
แตกต่างกันตามปริมาณเส้นใย CNF กล่าวคือ เมื่อปริมาณเส้นใย CNF เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของวัสดุจะมีแนวโน้มที่ลดลง
ยกตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเครียดของวัสดุ
คอมโพสิท ณ เวลาเดียวกันที่ 54,000 วินาที พบว่า เปอร์เซ็นต์ความเครียดของ Neat TPS,
TPSCNF0.5, TPSCNF1.0, TPSCNF2.0 และ TPSCNF3.0 มีค่าเท่ากับ 101.6, 73.0, 80.7, 61.9
และ 45.6% เนื่องจากเส้นใย CNF เป็นวัสดุที่มีความแข็งตึงที่สูง เมื่อเติมเส้นใย CNF ลงไปในปริมาณ
ที่มากขึ้นจึงทําให้วัสดุคอมโพสิทที่ได้มีความแข็งตึง หรือสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้
ดีขึ้น [34, 40] ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทในสภาวะปกติก่อนหน้า
นี้
และกราฟที่ได้จากทดสอบการคืบของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่น้ําหนัก 100 กรัมแสดง
ดังภาพที่ 4.42
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(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 4.42 กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิทที่น้ําหนัก 100 กรัม โดยที่ (a)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain กับเวลา, (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Diameter กับเวลา และ (c)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Strain/Area กับเวลา
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เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.42(a) แสดงกราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิทที่
น้ําหนัก 100 กรัม พบว่า เมื่อปริมาณเส้นใย CNF ที่เติมลงไปเพิ่มมากขึ้น วัสดุคอมโพสิทจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ลดลงเมื่อได้รับแรงที่คงที่ ซึ่งผลการทดลองที่ได้คล้ายกันกับกราฟในภาพที่ 4.41
และเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเครียดของวัสดุคอมโพสิท ณ เวลาเดียวกันที่ 54,000 วินาที
พบว่า เปอร์เซ็นต์ความเครียดของ Neat TPS, TPSCNF0.5, TPSCNF1.0, TPSCNF2.0 และ
TPSCNF3.0 มีค่าเท่ากับ 33.2, 26.1, 36.1, 21.7 และ 19.7% สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเส้นใย CNF
เป็นวัสดุที่มีความแข็งตึงสูง เมื่อเติมปริมาณเส้นใย CNF มากขึ้น วัสดุคอมโพสิทที่ได้จึงสามารถ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดีขึ้น [34, 40] ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของ
วัสดุคอมโพสิทในสภาวะปกติก่อนหน้านี้
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างภาพที่ 4.41 และ 4.42 พบว่า เมื่ออุณหภูมิที่ใช้
ในการทดสอบการคืบคงที่ การเพิ่มน้ําหนักที่ใช้ในการทดสอบ จะทําให้ลักษณะกราฟที่ได้เลื่อนสูงขึ้น
และขยับไปทางซ้ายมือมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อน้ําหนักที่ใช้เพิ่มมากขึ้นจะทําให้ชิ้นงานตัวอย่างมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความเค้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อการเกิดการคืบ [54]
การคืบเป็นพฤติกรรมหนึ่งของวัสดุที่เป็นวิสโคอีลาสติก โดยส่วนมากแล้วมักอธิบายในรูปของ
แบบจําลองวิสโคอีลาสติก (Viscoelastic model) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสามารถนํามาจําลองโดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทั่วไปได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีการใช้แบบจําลองการคืบมาช่วยในการ
อธิบายผลของการเติมเส้นใย CNF ที่มีต่อพฤติกรรมการคืบวัสดุคอมโพสิท ซึ่งแบบจําลองที่นิยม
นํามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการคืบของวัสดุพอลิเมอร์ และวัสดุคอมโพสิทคือ แบบจําลองของฟินลี่
(Findley power law model) ซึ่งมีรูปแบบเป็นสมการยกกําลังดังนี้
εt =atb + ε0

(4.1)

โดยที่ ε(t) เป็นความเครียดโดยรวมที่เกิดจากการคืบที่เวลาใดๆ (Total creep strain) ε0
เป็นความเครียดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (Instantaneous initial strain) และ a และ b เป็น
ค่าคงที่
สําหรับการทํานายพฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับ
เส้นใย CNF ด้วยแบบจําลอง Findley power law แสดงดังภาพที่ 4.43 จากการสังเกตพบว่า
แบบจําลองดังกล่าวสามารถฟิตกับข้อมูลจากการทดลองได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง
Findley power law สามารถนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิทในงานวิจัยนี้ได้
สําหรับค่าตัวแปรที่ได้จากการฟิตกราฟด้วยแบบจําลอง Findley power law (ตุ้มน้ําหนัก 200 กรัม)
แสดงไว้ในตารางที่ 4.15
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(a)

(b)

ภาพที่ 4.43 กราฟที่ได้จากการทดสอบการคืบของวัสดุคอมโพสิท ที่มีการใช้ตุ้มน้ําหนักขนาด (a) 100
กรัม (b) 200 กรัม โดยเส้นสีแดงได้จากการฟิตกราฟด้วยแบบจําลอง Findley power law
ตารางที่ 4.15 ตัวแปรที่ได้จากแบบจําลอง Findley power law ของวัสดุคอมโพสิท
สูตร
Neat TPS
TPSCNF0.5
TPSCNF1.0
TPSCNF2.0
TPSCNF3.0

ε0
6.6886
5.2985
4.74781
-1.09003
3.57982

a
0.01034
0.00287
0.00704
0.31443
0.01045

b
0.83899
0.92542
0.85223
0.48542
0.76247
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ตารางที่ 4.15 แสดงตัวแปรที่ได้จากแบบจําลอง Findley power law แสดงให้เห็นว่า
ความเครียดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (ε0) และค่าคงที่ (a) ที่แสดงถึง ความเครียดที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time-dependent creep strain) มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณเส้นใย CNF
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเติมเส้นใย CNF ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการคืบของวัสดุเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ชได้
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu Jia และคณะ [29] ที่ศึกษาพฤติกรรมการคืบของวัสดุ
คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีน (PP) และท่อนาโนคาร์บอน (CNT) ซึ่งพบว่า ความเครียดที่เกิดจาก
การคืบ (Creep strain) ของวัสดุมีค่าลดลงเมื่อปริมาณ CNT เพิ่มขึ้น
4.3.6 ความเสถียรทางความร้อนของวัสดุคอมโพสิท
วัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF จะถูกนํามาศึกษาการสลายตัว
ทางความร้อน และเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
ในช่วงอุณหภูมิ 50 ถึง 700°C กราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA แสดงดังภาพที่ 4.44

ภาพที่ 4.44 กราฟ TGA และ DTG thermograms ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชกับเส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ
ภาพที่ 4.44 เมื่อพิจารณาการสลายตัวทางความร้อนของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF พบว่า มีการสลายตัวทางความร้อนที่สําคัญอยู่ 4 ช่วง โดยช่วงแรก
ของการสลายตัวเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 100-150°C ซึ่งน้ําหนักที่หายไปในช่วงนี้เกิดจากการระเหยของ
ความชื้นที่อยู่ในชิ้นงานตัวอย่าง สําหรับช่วงที่สองเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 230-280°C เป็นผลมาจากการ
สลายตัวทางความร้อนของกลีเซอรอล [49] สําหรับช่วงที่สามเกิดขึ้นที่ช่วงอุณหภูมิ 275-290°C ซึ่ง
คาดว่าเป็นการสลายตัวของแป้งมันสําปะหลังที่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดเล็ก และการสลายตัวทางความ
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ร้อนช่วงสุดท้ายที่อุณหภูมิ 300-330°C ซึ่งเป็นการสลายตัวทางความร้อนของสายโซ่โมเลกุลของแป้ง
และเส้นใย CNF
ตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของแป้งมันสําปะหลัง (Td,4)
พบว่า วัสดุคอมโพสิทแต่ละสูตรมีอุณหภูมิการสลายตัวที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเติมเส้นใย CNF
นั้นไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของวัสดุ TPS ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากเส้นใย CNF ที่
ใช้มีปริมาณสูงสุดเพียง 3 phr ซึ่งอาจเป็นปริมาณที่ไม่มากพอที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางความร้อน
ของวัสดุ TPS ได้
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลการสลายตัวของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF
ในปริมาณต่างๆ
Sample
Td,1
Td,2
Td,3
Td,4
%Residue
Neat TPS
134.5
262.4
289.4
310.5
1.4
TPSCNF0.5
133.4
257.7
275.3
310.3
2.4
TPSCNF1.0
123.8
257.7
289.4
308.6
6.9
TPSCNF2.0
137.7
226.2
282.9
308.9
7.5
TPSCNF3.0
150.9
234.1
283.1
309.9
8.0
4.3.7 สมบัติการดูดความชื้นของวัสดุคอมโพสิท
การทดสอบการดูดความชื้นของวัสดุคอมโพสิทในส่วนนี้จะทําเช่นเดียวกับการทดสอบของ
วัสดุ TPS โดยความสามารถในการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนั้นส่งผลเสียต่อสมบัติ
บางประการ เช่น สมบัติเชิงกล เป็นต้น จึงทําให้วัสดุมีข้อจํากัดในการนํามาใช้งาน การใช้เส้นใย CNF
นอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุ TPS แล้วยังช่วยให้วัสดุมีความต้านทานต่อความชื้น
มากยิ่งขึ้น [2]
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ภาพที่ 4.45 การดูดความชื้น (Moisture absorption) ของวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชกับเส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นกับเวลาของวัสดุคอมโพสิท
ระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนแสดงดังภาพที่ 4.45 สังเกตได้ว่า
ช่วงแรกเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นของวัสดุคอมโพสิทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจะเริ่มเข้าสู่สภาวะ
สมดุลประมาณวันที่ 15 ของการทดสอบ โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของวัสดุแต่ละชนิดที่
สภาวะสมดุล พบว่า Neat TPS ซึ่งเป็นวัสดุ TPS ที่ไม่มีการเติมเส้นใย CNF มีความสามารถในการดูด
ความชื้นมากที่สุด
ตารางที่ 4.17 ปริมาณความชื้นสมดุล (Equilibrium moisture content) ของวัสดุคอมโพสิท
ระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ
Sample
Equilibrium moisture content (%)
Neat TPS
22.75±0.04a
TPSCNF0.5
22.44±0.20b
TPSCNF1.0
22.45±0.05b
TPSCNF2.0
22.35±0.07b
TPSCNF3.0
21.90±0.03c
ภาพที่ 4.45 และตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณาความสามารถในการดูดความชื้นของวัสดุ TPS
ที่ทําการเติมเส้นใย CNF ในปริมาณต่างๆ พบว่า เมื่อเติมเส้นใยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จะทําให้ปริมาณ
ความชื้นสมดุลของวัสดุ TPS มีแนวโน้มลดลง
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ถึงแม้ว่าวัสดุ TPS และเส้นใยจะมีความชอบน้ํา (Hydrophilic) ด้วยกันทั้งคู่ แต่เนื่องจาก
โครงสร้างทางเคมีของวัสดุ TPS และเส้นใยมีความคล้ายคลึงกันมาก หมู่ฟังก์ชันที่อยู่บนพื้นผิวของ
วัสดุทั้งสองจึงสามารถเกิดอันตรกิริยา (Interaction) ได้เป็นอย่างดี และเกิดการยึดเกาะกันระหว่าง
เฟส (Interfacial adhesion) ที่ดี ดังนั้นโมเลกุลของน้ําจึงแทรกผ่านระหว่างเฟสทั้งสองได้ยาก [40]
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ความเป็นผลึก โดยเส้นใยมีความเป็นผลึกที่สูงกว่าวัสดุ TPS เมื่อ
เติมเส้นใยปริมาณมากขึ้น จึงทําให้บริเวณที่เป็นอสัณฐานซึ่งเป็นส่วนที่น้ําเข้าไปแทรกตัวลดลง [5, 40]
ด้วยเหตุนี้เมื่อปริมาณเส้นใยที่เติมลงในวัสดุ TPS เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ความสามารถในการดูดความชื้น
ของวัสดุ TPS ลดลง

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน และศึกษาผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ (ประกอบด้วย กลีเซอรอล
และน้ํา) และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่มีต่อพฤติกรรมการคืบ โครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติความ
เป็นผลึก สมบัติเชิงกล ความเสถียรทางความร้อน และความสามารถในการดูดความชื้นของวัสดุเทอร์
โมพลาสติกสตาร์ช งานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน และสามารถสรุปผลการทดลองดังนี้
การทดลองตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจากตะเกียบไม้ไผ่ พบว่า เส้นใย
เซลลูโลสระดับนาโนสามารถเตรียมได้จากการนําเส้นใยไผ่มากระบวนการทางเคมีด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมคลอไรต์และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งจาก
เทคนิค FT-IR สามารถยืนยันได้ว่า มีการกําจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนินออกจากเส้นใยไผ่ นอกจากนี้
เส้นใยไผ่และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนได้ถูกนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติความเป็นผลึก และ
ความเสถียรทางความร้อนด้วยเทคนิค XRD และ TGA ซึ่งพบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนมีความ
เป็นผลึก และอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนที่สูงกว่าเส้นใยไผ่ และจากภาพที่ได้จากเทคนิค SEM
พบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-4 µm และ 10-12 µm
การทดลองตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสําปะหลัง และศึกษา
ผลของการเติมพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช พบว่า เมื่อปริมาณกลีเซ
อรอลที่ใช้ในการเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพิ่มขึ้น จะทําให้ค่า Young’s modulus และ
Tensile strength ลดลง เนื่องจากกลีเซอรอลซึ่งเป็นพลาสติไซเซอร์จะไปทําให้พันธะไฮโดรเจน
ระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้งด้วยกันเองลดลง
เมื่อให้แรงกับชิ้นงานโมเลกุลของแป้งจึงสามารถ
เคลื่อนตัวออกจากกันได้ง่าย และเสียรูปได้ง่าย แต่ %Elongation at break มีค่าเพิ่มขึ้น ในทาง
กลับกันเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําที่ใช้ในการเตรียมจะทําให้ค่า Young’s modulus และ Tensile strength
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพที่ได้จากเทคนิค SEM พบว่า วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชทุกสูตรมีความเป็น
เนื้อเดียวกัน เนื่องจากเม็ดแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ที่สมบูรณ์ ความสามารถในการดูดความชื้นพบว่า
วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชดูดความชื้นได้มากขึ้นตามปริมาณกลีเซอรอล สําหรับสมบัติทางความ
ร้อนพบว่า ปริมาณพลาสติไซเซอร์ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของวัสดุเทอร์โม
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พลาสติกสตาร์ช นอกจากนี้พบว่า วัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสูตร TPSG35W40 เป็นอัตราส่วนที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การนําไปศึกษา เพื่อเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนในตอนที่ 3
การทดลองตอนที่ 3 การเตรียมวัสดุคอมโพสิทระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
เซลลูโลสระดับนาโน และศึกษาผลของการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่มีต่อวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชพบว่า
การเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนลงในวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจะทําให้ค่า
Young’s modulus และ Tensile strength เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน
จึงทําให้เกิดการยึดเกาะกันระหว่างเฟสของเส้นใยและเมทริกซ์ที่ดี แต่สําหรับค่า %Elongation at
break มีแนวโน้มลดลง ภาพที่ได้จากเทคนิค SEM พบว่า เส้นใยกระจายตัวในเมทริกซ์ได้ดี และไม่พบ
การเกาะกลุ่มกันของเส้นใย การเติมเส้นใยมีผลทําให้วัสดุคอมโพสิทมีปริมาณความเป็นผลึกที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่า การเติมเส้นใยสามารถช่วยลดความสามารถในการดูดความชื้นได้เล็กน้อย แต่ไม่
ส่งผลต่ออุณหภูมิการสลายตัวหรือความเสถียรทางความร้อนของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช สําหรับ
พฤติกรรมการคืบของวัสดุคอมโพสิท พบว่า เมื่อปริมาณเส้นใย CNF เพิ่มมากขึ้น วัสดุคอมโพสิทจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ลดลงเมื่อได้รับแรงที่คงที่ เนื่องจากความแข็งตึงที่สูงของเส้นใย CNF
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทในสองสภาวะ
พบว่า ในสภาวะปกติ (ที่ไม่ผ่านการอบ) ผลของการเติมเส้นใยนั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเมื่อ
เทียบกับสภาวะอบแห้ง
5.2 ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้ทําการเติมเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนลงในวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชใน
ปริมาณสูงสุดคือ 3 phr ซึ่งพบว่า สมบัติเชิงกลของวัสดุยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก และเส้นใยมีการ
กระจายตัวภายในเมทริกซ์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเพิ่มปริมาณเส้นใย
ที่เติมให้มากขึ้น นอกจากจะทําให้สมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิทเพิ่มขึ้นแล้ว ยังอาจส่งผลดีต่อ
ความสามารถในการดูดความชื้น และความเสถียรทางความร้อนของของวัสดุคอมโพสิทได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลและผลการทดสอบ
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ตารางผนวก ก.1 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สภาวะต่างกัน
Sample

Young’s modulus
(MPa)

สภาวะปกติ
G30W30
805.70±32.34a
G30W35
898.40±58.33b
G30W40
861.40±79.24a,b
G35W30
11.65±1.38c
G35W35
3.69±0.59c
G35W40
21.61±3.57c
สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
G30W30
1550.00±213.00a
G30W35
1580.00±293.00a
G30W40
1370.00±245.00a,b
G35W30
1230.00±221.00b
G35W35
1210.00±175.00b
G35W40
1300.00±136.00a,b

Tensile strength
(MPa)

Elongation at break
(%)

11.92±0.66a
15.36±1.01b
14.46±1.88b
2.03±0.42c
1.13±0.05c
3.33±0.10d

37.94±6.71a
18.78±12.43a
30.08±17.58a
152.12±23.06b
127.11±20.76c
152.00±18.01b

12.20±1.36bc
14.60±2.94c
14.90±2.84c
7.57±2.23a
10.70±1.89b
11.30±2.38b

1.41±0.43a
1.96±0.57ab
2.62±0.48bc
2.55±0.68bc
3.01±0.76c
2.62±0.48bc
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ตารางผนวก ก.2 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใย
CNF แต่ละสูตรที่สภาวะต่างกัน
Young’s modulus
(MPa)

Tensile strength
(MPa)

Elongation at break
(%)

สภาวะปกติ
Neat TPS

27.73±5.89a,b

2.44±0.37a

162.89±19.98a

TPSCNF0.5

16.73±7.31c

2.21±0.18a

147.50±20.27a,b

TPSCNF1.0

18.83±5.22b,c

2.23±0.14a

138.67±13.55b

TPSCNF2.0

29.74±12.86a

3.04±0.19b

145.95±16.17a,b

TPSCNF3.0

60.34±7.47d

3.62±0.27c

106.69±9.62c

สภาวะที่ผ่านการอบแห้ง
Neat TPS
1385.00±117.69a

14.31±1.14a

2.50±0.38a

TPSCNF0.5

1399.00±94.22a

15.44±0.55ab

2.81±0.62a

TPSCNF1.0

1405.00±109.87a

17.20±1.72c

2.98±0.78a

TPSCNF2.0

1504.00±205.44a

17.20±1.92c

2.72±0.74a

TPSCNF3.0

1502.00±67.79a

16.84±1.14bc

2.98±0.71a

Sample

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่

G30W30
MEAN
SD
0
0
6.8160 0.3111
12.0917 0.3870
15.4444 0.2425
16.4924 0.1330
17.5195 0.0973
17.9494 0.0871
18.1546 0.1270
17.8134 0.1580
17.9494 0.2252
18.2443 0.0977
18.4030 0.1034
18.4243 0.1110

G30W35
MEAN
SD
0
0
7.3217 0.4257
11.9074 0.1838
15.0741 0.1655
15.6658 0.1296
16.2227 0.1022
16.6852 0.1185
16.9190 0.1503
16.6480 0.1249
16.6250 0.1366
17.0064 0.1277
17.1755 0.1262
17.1518 0.1115

%MOISTURE ABSORPTION
G30W40
G35W30
MEAN
SD
MEAN
SD
0
0
0
0
7.9913 0.2409 9.2326 0.4090
13.1151 0.1853 14.3800 0.3348
16.2929 0.0601 17.3847 0.1506
16.5896 0.0716 17.9917 0.1268
16.8844 0.1000 18.5781 0.0964
17.6016 0.0481 19.0329 0.0647
17.6943 0.0385 19.1969 0.0833
17.4299 0.0476 18.6622 0.0827
17.4191 0.0493 18.8724 0.0652
18.0363 0.0419 19.4509 0.0895
17.9821 0.0498 19.1855 0.1088
18.0074 0.0400 19.3481 0.0896

ตารางผนวก ก.3 เปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ความชื้นสัมพัทธ์ 75%RH

G35W35
MEAN
SD
0
0
9.0626 0.2634
13.7735 0.2789
17.3316 0.0865
17.9628 0.0656
18.5758 0.0752
19.0402 0.1107
19.0399 0.0889
18.5134 0.0783
18.6615 0.0917
18.8127 1.0180
19.0035 0.0737
19.2062 0.0768

G35W40
MEAN
SD
0
0
9.9265 0.0852
14.9525 0.1822
17.8893 0.1654
18.3503 0.0971
18.7843 0.1132
19.2258 0.0775
19.2095 0.0678
18.5545 0.0500
18.8955 0.1044
19.4462 0.0700
19.1567 0.0995
19.3090 0.0788
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13
14
15
16
17
18
19
20

18.4432
18.2045
18.3558
18.3478
18.1501
18.7999
18.6123
18.9848

0.1127
0.1240
0.1247
0.1135
0.1421
0.0774
0.1074
0.1025

17.1343
16.8636
17.0886
17.1296
16.9003
17.4641
17.2499
17.6886

0.0983
0.0927
0.1010
0.1536
0.1228
0.1430
0.1015
0.1218

18.0329
17.7034
18.0150
17.9872
17.8449
18.5308
18.2622
18.6612

0.0332
0.0525
0.0483
0.0312
0.0453
0.0735
0.0750
0.0748

19.5231
19.3082
19.5187
19.4885
19.3579
19.8012
19.5565
20.0255

0.0736
0.0732
0.0859
0.1164
0.1015
0.0696
0.0659
0.0667

19.4053
19.1594
19.3742
19.2271
19.1157
19.6565
19.4351
19.8562

0.0983
0.0899
0.0941
0.1060
0.1057
0.1116
0.1080
0.1084

19.4611
19.3267
19.4692
19.3753
19.3015
19.9118
19.7263
20.1673

0.0750
0.0746
0.0651
0.0896
0.0638
0.0646
0.0728
0.0682
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่

Neat TPS
MEAN
SD
0
0
8.5484
0.2907
14.1636
0.4830
17.1231
0.3093
20.0929
0.1612
21.0570
0.1988
22.0115
0.2262
22.1750
0.1039
22.4583
0.0962
22.7470
0.0818
22.7750
0.0501
22.7102
0.0724
22.4123
0.0430

%MOISTURE ABSORPTION
TPSCNF0.5
TPSCNF1.0
MEAN
SD
MEAN
SD
0
0
0
0
9.0078
0.4517
8.5621
0.3013
14.6381
0.4776
13.4644
0.2078
17.3153
0.3156
16.5229
0.1619
20.0212
0.1488
19.5973
0.1099
20.7984
0.1186
20.5454
0.0667
21.6065
0.1024
21.5199
0.0801
21.9651
0.0905
21.8621
0.0269
22.1897
0.1093
22.1353
0.0278
22.4663
0.0973
22.4342
0.0567
22.5355
0.0968
22.4943
0.0460
22.4740
0.0855
22.3742
0.0441
22.2608
0.0806
22.1665
0.0408
TPSCNF2.0
MEAN
SD
0
0
9.4244
0.4633
14.0914
0.6065
17.0660
0.3931
20.0559
0.2291
20.7063
0.1957
21.3828
0.1343
21.8040
0.0992
21.9909
0.0746
22.2302
0.0698
22.2966
0.0555
22.2986
0.0546
22.0233
0.0585

TPSCNF3.0
MEAN
SD
0
0
9.0810
0.2722
14.2181
0.2221
16.8980
0.1059
19.5802
0.0573
20.3522
0.0421
21.1226
0.0438
21.4887
0.0187
21.7025
0.0363
21.9580
0.0450
21.9064
0.0384
21.8648
0.0443
21.6177
0.0376

ตารางผนวก ก.4 เปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นของวัสดุคอมโพสิตระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนที่ความชื้นสัมพัทธ์ 75%RH
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13
14
15
16
17
18
19
20

22.2443
22.4356
22.6782
22.9145
23.2189
22.8689
22.6823
22.7545

0.0398
0.1219
0.1209
0.1033
0.0993
0.1329
0.0335
0.0377

22.1832
22.2084
22.3026
22.4315
22.6064
22.4961
22.4522
22.4356

0.0770
0.0785
0.0720
0.0978
0.1143
0.1047
0.0835
0.1965

21.9996
22.0869
22.2276
22.3843
22.5825
22.4345
22.3829
22.4464

0.0251
0.0300
0.0623
0.0310
0.0948
0.0675
0.0494
0.0505

21.8264
22.1797
22.2154
22.2535
22.3031
22.2318
22.2796
22.3544

0.0563
0.1429
0.1494
0.1279
0.1284
0.0690
0.0650
0.0709

21.5702
21.7051
21.7584
21.7054
21.8749
21.8413
21.8153
21.8951

0.0258
0.0321
0.0166
0.2441
0.0477
0.0320
0.0376
0.0315
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