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This research focuses on the mechanical properties, biodegradability, morphology and
possibility to process PLA/PBS/agricultural waste green composites into plant-pots using an injection
molding. Green composites based on poly(lactic acid) (PLA), poly(butylene succinate) (PBS), and
agricultural waste: rice husk (RH), durian bark (DB) and pineapple leaf (PL) with various agricultural
waste contents (10–30% wt.) were produced using a twin-screw extruder. The compatibility of
agricultural waste and the polymer matrix was improved by chemical surface modifications using
maleic anhydride coupling agent. With filled agricultural waste into PLA matrix, mechanical properties
and melt temperature decreased. The addition of PBS with the PLA/PBS ratio of 60/40 improved the
elongation at break and impact strength of the green composite. The suitable processing temperatures
for PLA decreased from 220–230 °C to 170–180 °C when 30% wt. of agricultural waste was filled.
After biodegradation via either enzymatic degradation or hydrolysis in soil, surface erosion with many
voids, mass loss and the decrease in tensile strength of all the composites were observed. Like
bioplastics, green composites showed their capability to be molded into plant-pots using conventional
injection molding machine in mold trial process. In addition, 20% wt. of the agricultural waste materials
mixed with bioplastics could significantly reduce the cost of the production process. RH, DB and PL
were analyzed as an effective fillers for PLA to develop green composites with low cost, high
biodegradability, improved processability, and comparable mechanical properties as neat PLA.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบันในสังคมมี การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ ขนาดชุมชน และจ านวนประชากรที่
เพิ่มสู งขึ้น เป็ นเหตุให้เกิ ดการบริ โภคสิ นค้า และบริ ก ารที่มากขึ้น ส่ งผลให้เกิ ด การแข่ งขั นทาง
การตลาดที่ สูง ขึ้นตามไปด้ว ย สิ นค้ าอุปโภค และบริ โภคต่า ง ๆ ที่อ อกจาหน่า ยจึง ต้อ งมี ราคาถู ก
น้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน พลาสติกจึงเป็ นวัสดุชนิดหนึ่งที่สาคัญถูกนามาใช้งานอย่ างแพร่ ห ลาย
ในการผลิตสิ นค้า และบรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ พลาสติกจึงกลายเป็ นวัส ดุที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนิ น
ชีวิตอย่างมากสาหรับมนุษย์
พลาสติกเป็ นสารสังเคราะห์อนิ ทรี ย์ที่มีความสามารถในการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการทาง
ความร้ อน เช่น กระบวนการฉี ด พลาสติก กระบวนการอั ด ขึ้นรู ป กระบวนการเป่ าขึ้ นรู ป และ
กระบวนการหลอมอัดรี ดขึ้นรู ป เป็ นต้น พลาสติ กที่ถูก ใช้อย่ างแพร่ หลายเป็ นเหตุให้ ปริ มาณขยะ
พลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี โดยทั่วไปพลาสติกเกิดจากผลพลอยได้ของกระบวนการ
การผลิตน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติกว่า 80% ของสารเคมีที่ไม่ไช่น้ ามันเชื้อเพลิงถูกนาไปผลิตเป็ นพอ
ลิเมอร์ จากปี คริ สต์ศั กราช 2018 มีก ารใช้พลาสติกจากทั่วโลกในปริ มาณที่ มากกว่า 8.3 ล้าน ๆ ตั น
ส่งผลให้เกิ ดขยะพลาสติก ประมาณ 6.3 ล้าน ๆ ตัน ขยะเหล่านี้ ถูก นาไปรี ไซเคิล หรื อ ก าจัด โดย
วิธีการเผาเพียง 21% ที่เหลืออีก 79% นั้นถูกกาจัดโดยวิธีการฝังกลบ หรื อ ถูกทิ้งลงสิ่งแวดล้อม โดย
มีรายงานว่าในมหาสมุทรทั่วโลกได้มีขยะพลาสติกมากกว่า 5.25 ล้านชิ้นถูกทิ้งอยู่จึงมีความเป็ นไป
ได้อย่างยิ่งว่าการที่ขยะเหล่านี้ถกู ปล่อยทิ้งลงสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ ั นจะส่ ง ผลต่อ ปั ญ หา
สุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากการปนเปื้ อนในน้ า อาหาร และอากาศ พลาสติกชีว ภาพจึงเป็ นวัสดุ ที่
ได้ รับ ความสนใจมาก ในการนามาใช้ ท ดแทนวั ส ดุ พ ลาสติ ก (Karan, Funk, Grabert, Oey, &
Hankamer, 2019)
พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเชิงชีวภาพได้เองในธรรมชาติ หรื อ การ
ใช้ผลิตผลจากการเกษตรเข้ามาผ่านกระบวนการสังเคราะห์แทนการใช้ปิโตรเลียม พลาสติกชีว ภาพ
ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการใช้พลาสติกที่
ไม่ สามารถย่ อยสลายได้ หรื อ มลพิษ ที่ เกิ ดจากการกาจัด ขยะพลาสติ ก อย่ างไรก็ต ามราคาของ
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พลาสติกชีวภาพนั้นถือว่าแพงกว่าราคาของพลาสติกทั่วไปทาให้ไม่สามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพเข้ามาแข่งขันทางการตลาดได้มากเท่าที่ควร โดยปกติแล้วในทางอุตสาหกรรมหาก
ต้องการลดต้นทุน หรื อ ปรับปรุ งสมบัติของผลิตภัณฑ์ การนาเอาวัสดุอนื่ ๆ ที่มีราคาถูกกว่ ามาผสม
ก็เป็ นวิธีการหนึ่งที่นิยม เช่น การผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในพลาสติกเพือ่ ลดต้นทุนของผลิตภั ณฑ์
เป็ นต้น ดังนั้นการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกชีวภาพจะสามารถทาได้โดยการนาเอา
วัสดุชีวมวลที่มีราคาถูกกว่ามาผสมกับพลาสติกชีวภาพที่มีราคาแพง (Qiang, Yu, & Gao, 2012)
แกลบ เปลื อกทุเรี ยน ใบสับปะรด เป็ นของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีราคาถูก สามารถ
ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ที่เรี ยกได้ว่าเป็ นวัสดุชีวมวล โดยวัสดุดัง กล่าวนั้นสามารถพบได้เป็ น
จานวณมากเนื่ องจากเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรซึ่ งเป็ นพื ชเศรษฐกิ จของประเทศไทย จึง มีค วาม
เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจในการนาวัสดุ 3 ชนิดซึ่งเป็ นวัสดุชีวมวลผสมเข้ากับพลาสติก
ชีวภาพ คื อ แกลบ, เปลื อกทุเรี ยน และใบสับปะรด โดยการบดละเอียดให้ วสั ดุ ชีวมวลมีลัก ษณะ
คล้ายผงแป้งก่อนจะนาไปผสมกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) และ
พอลิ บิว ทิลี นซั คซิ เนต (Polybutylene succinate, PBS) เพื่ อทาการลดต้นทุนผลิ ตภั ณฑ์ ที่ผ ลิต จาก
พลาสติกชีวภาพ และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่หาง่าย มีราคาถูก

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการผลิ ต ไบโอคอมโพสิ ตจากวัส ดุ ชี ว มวลเหลื อทิ้ ง จาก
การเกษตรกับ พลาสติ ก ที่ย่อยสลายได้ช นิ ดพอลิแลคติ กแอซิ ด และพอลิ บิว ทิลี นซัค ซิ เนต เพื่ อ
สร้างไบโอคอมโพสิ ต
2. ศึกษาสมบัติของไบโอคอมโพสิต
3. ผลิตบรรจุภัณฑ์จากไบโอคอมโพสิ ต

1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นแนวทางการใช้ วสั ดุชีว มวลเพื่ อผลิ ตไบโอคอมโพสิ ตซึ่ งเป็ นสารประกอบของ
ชีวมวลกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้พอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
2. สามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ชนิด พอลิแลคติกแอซิ ด
ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
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3. สร้างมูลค่าให้กับวัสดุชีวมวลที่มีมูลค่าต่า หรื อ วัสดุชีวมวลที่เป็ นขยะเหลือทิ้งจากภาค
การเกษตร

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. บดละเอียดสารชีวมวลได้แก่ แกลบ, เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรดให้มีลักษณะคล้าย
ผงแป้ง
2. เตรี ยมไบโอคอมโพสิ ต โดยการผสมพลาสติกที่ ย่อยสลายได้ชนิดพอลิแลคติกแอซิ ด
และพอลิ บิ วทิ ลีนซั คซิ เนต กับ สารชี ว มวลทั้ ง 3 ชนิ ด ด้ว ยกระบวนการหลอมอัด รี ด (Extrusion
process)
3. ศึกษาสมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิ ตทั้ง 3 ชนิด ด้วยเครื่ องทดสอบแรงดึง โดยเริ่ ม
จากการเตรี ยมชิ้นงานสาหรับการทดสอบแรงดึง (Dumbbell) ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D638 –
02a จากกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection process) จากนั้นทาการทดสอบแรงดึงด้วยอัตราเร็ว ใน
การดึง ที่ 5 มิล ลิเมตรต่อ วินาที ส่ วนวัด แรง (Load cell) 100 กิ โลนิว ตัน ตามวิ ธีมาตรฐาน ASTM
D638 – 02a
4. ศึกษาสัณฐานวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ชนิด พอลิแลคติกแอ
ซิด พอลิบิ ว ทิ ลี นซั ค ซิ เนต และไบโอคอมโพสิ ตที่ ผ สมด้ ว ยสารชี ว มวลทั้ ง 3 ชนิ ด ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยการถ่ายภาพที่พนื้ ผิวรอยแตกจากการทดสอบแรงดึง ของ
ผลิตภัณฑ์
5. ศึกษากระบวนการขึ้นรู ปไบโอคอมโพสิตด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก
6. ศึกษากระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดิน
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)
2.1.1 ความหมายของพลาสติกชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ ส่วนมากมักมาจากพืชผลทาง
การเกษตร หรื อ พลาสติกที่ถูกสังเคราะห์ให้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใต้สภาวะความชื้น
อุณหภูมิ และออกซิเจน โดยอาศัยเอนไซม์จากจุลนิ ทรี ย์ แบคทีเรี ย รา และยีสต์
2.1.2 ประเภทของพลาสติกชีวภาพ
โดยพลาสติก ชี วภาพจั ดได้ เป็ น 2 ประเภทหลั ก ๆ คื อ พลาสติ ก ชีว ภาพที่ ไม่ สามารถ
สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Non-biodegradable plastic) และพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ (Compostable plastic)

ภาพที่ 1 ประเภทของพลาสติกชีวภาพ (Kirwan, 2011)
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พลาสติก ชีว ภาพที่ ไม่ สามารถสลายตั วได้ทางชีว ภาพถู กแบ่ง ออกเป็ น 2 จาพวก โดย
จาพวกแรกเป็ นพลาสติกทั่วไปที่ถกู สังเคราะห์ข้ นึ จากปิ โตรเลียม และผสมสารเติ มแต่ งเพื่อ ให้เ กิด
การแตกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่ งมากพอที่จุลินทรี ย์สามารถย่อยสลายได้แต่การสลายตัวทางชีวภาพจะไม่
สมบูรณ์ ส่วนอีกจาพวกหนึ่งเป็ นพลาสติกชีวภาพที่ได้มาจากพืชผลทางการเกษตร หรื อ วัสดุตาม
ธรรมชาติเช่น ไบโอพอลิเอททีลีน (Bio-PE), ไบโอพอลิโพรพิลีน (Bio-PP) และไบโอพอลิเอทิลี น
เทเรฟทาเลต (Bio-PET) เป็ นต้น
พลาสติ กชี ว ภาพที่ ส ามาถย่อ ยสลายได้ ทางชีว ภาพ จะเป็ นผลผลิต ที่ ได้ จากวัส ดุต าม
ธรรมชาติ หรื อ ปิ โตรเลียมก็ได้ โดยเมื่อนาไปผ่านกระบวนการฝังกลบให้ ย่อยสลายทางชีวภาพจะ
ย่อยสลายจนไม่หลงเหลือสารพิษตกค้าง หรื อ สิ่ งแปลกปลอมใด ๆ ใว้ในสภาพแวดล้อ ม เช่ น พอลิ
แลคติ กแอซิ ด, พอลิ ไฮดรอกซีอั ลคาโนเอต และพอลิ บิวทิ ลีนซัก ซิเ นต (PBS) เป็ นต้น (Kirwan,
2011)
O

O
O
O

CH3

O

n

n

O

PLA

PBS

ภาพที่ 2 โครงสร้ า งทางเคมี ข องพอลิ แลคติ ก แอซิ ด (ซ้ าย) และพอลิ บิว ทิ ลี นซั ก ซิ เนต (ขวา)
(Mark, 1999)
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้พลาสติกชีวภาพ 2 ชนิด คือ พอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลนี ซั ค ซิ
เนต ดังภาพที่ 2 ซึ่งแสดงโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกชีวภาพทั้ง 2 ชนิด พลาสติกชีวภาพชนิ ด
พอลิแลคติกแอซิดเป็ นพอลิเอสเทอร์อะลิฟาติกส่วนมากผลิตจากพืชที่อดุ มไปด้วยแป้ง และน้ า ตาล
แต่สามารถผลิตจากปิ โตรเลียมได้ดว้ ยเช่นกัน พอลิแลคติกแอซิดทนต่อไขมัน และน้ ามัน มีลั ก ษณะ
โปร่ ง ใสผิ ว มั น วาว ส่ ว นพลาสติ ก ชี ว ภาพ ชนิ ด พอลิ บิว ทิ ลี นซั ก ซิ เนต เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ไ ด้
จากปิ โตรเคมีลักษณะสี ขาวขุ่นทึบแสง มีความยืดหยุ่น ทนต่อความร้อน และย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้ ดีเ มื่อ เที ยบกั บ พลาสติ ก ชีว ภาพชนิ ด พอลิ แลคติก แอซิ ด นอกจากนี้ พลาสติ กชี ว ภาพ 2 ชนิ ด
สามารถขึ้นรู ปเป็ นชิ้นงานที่มีรูป ร่ างซับซ้อนด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ เช่น การอัดขึ้นรู ป
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การเป่ าขึ้นรู ป และการฉีดขึ้นรู ป โดยมักถูกผสมด้วยวัสดุอื่น ๆ เพื่ อลดต้นทุนในกระบวนการผลิ ต
เช่น นาโนเคลย์ เซลลูโลส หรื อ วัสดุชีวมวลอื่น ๆ เป็ นต้น (Mark, 1999)
การย่อ ยสลายทางชี วภาพของพลาสติ กชีวภาพ (Alshehrei, 2017) การเสื่ อ มสภาพของ
พลาสติ กเป็ น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรื อ ทางเคมีข องพอลิเมอร์ ที่เ กิดขึ้ นจากปัจ จัยทาง
สิ่ ง แวดล้ อมเช่ น แสง ความร้ อน และความชื้น ซึ่ งการย่อ ยสลายทางชีว ภาพเป็ นกระบวนการที่
หมายถึงการย่อยสลาย และการดูดซึมของพอลิเมอร์โดยจุลินทรี ย์ที่มีชีวติ เช่น แบคทีเรี ย และเชื้ อ รา
โดยพลาสติกส่วนมากมักเกิดการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic biodegradation) และแบบไม่
ใช้ออกซิเจน (Anaerobic biodegradation)
การย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน ออกซิเจนเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยให้จุลินทรี ย์ทาลาย
สารอินทรี ย์ให้แตกออกเป็ นสารประกอบอินทรี ยข์ นาดเล็ก และจะเกิดปฏิกริ ยาข้างเคียงได้น้ า และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ 2.1
C plastic + O2 → CO2 + H2O + C residual +Biomass

2.1

การย่อ ยสลายแบบไม่ใช้ อ อกซิเ จนจะมีแบคทีเ รี ยบางชนิด ทีใ่ ช้ไนเตรตซั ลเฟต เหล็ ก
แมงกานีส และคาร์บ อนไดออกไซด์เ พื่อแยกสารอินทรี ย์อ อกเป็ นสารประกอบให้มีข นาดเล็กลง
โดยในระหว่างการย่ อยสลายแบทที เรี ยจะทาลายสายโซ่ พอลิ เมอร์ให้มีขนาดเล็ก ลงให้กลายเป็ น
โอลิโกเมอร์ ไดเมอร์ และมอนอเมอร์ โดยโมเลกุลเหล่านี้จะมีขนาดเล็กพอที่จะละลายน้ า และถูกดูด
ซึมโดยแบคที เรี ย ซึ่ ง จะเกิ ดปฏิ ก ริ ยาข้ า งเคียงได้น้ า ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และก๊ าซมี เ ทน
ดังสมการ 2.2
C plastic → CH4 + CO2 + H2O + C residual +Biomass

2.2

2.2 เซลลูโลส
เซลลูโลสเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีอยู่มากที่สุดสามารถพบได้ตามผนังเนื้อเยื่อ ของพืช
เกิดจากหน่วยซ้ า ๆ กันของโมเลกุลกลูโคสจึงมีความเป็ นพอลิเมอร์คาร์โบไฮเดรตสู ง และมี เส้ นใย
ประมาณ 50% มีสู ตรโมเลกุล ทั่ว ไป คือ (C6H12O6) n โครงสร้า งของเซลลูโลสมี ลัก ษณะเป็ นแบบ
เส้นตรง การจัดเรี ยงตัวที่เป็ นระเบียบ และมีความเป็ นผลึกสูง จึงทาให้เซลลูโลสมีอณุ หภู มิห ลอมที่
สูงอย่างมากเป็ นเหตุให้เซลลูโลสไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้เช่นเดียวกั บเทอร์ โม
พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเซลลูโลสมักเกิดการสลายตัวก่อนการหลอม ทาให้บ่อยครั้งถูกใช้
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เป็ นสารเติมผสมในพลาสติกชนิดอื่น ๆ (Harper & Petrie, 2003) โดยภาพที่ 3 แสดงโครงสร้ า งทาง
เคมีของเซลลูโลส
OH
O

CH2OH
O

O

OH

OH
O

O
OH

OH
O
CH2OH

O
OH

CH2OH

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส (Anil Kumar & Gupta, 2018)

2.3 คอมโพสิ ต
คอมโพสิ ตเกิดจากการการนาเอาวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแต่ไม่เกิดการหลอม
รวมเป็ นเนื้อเดียวกันจะมีส ารตัว หนึ่งเป็ นส่ว นประกอบหลัก และมีสารตัวอื่น ๆ ที่เ ติมเข้า มาผสม
กระจายตัวอยู่ในสารที่เป็ นส่วนประกอบหลัก หลังจากวัสดุตา่ ง ๆ ผสมรวมกันเป็ นคอมโพสิ ตแล้ ว
เอกลักษณ์ของสารทั้งหมดจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อสมบัติสุดท้ายของคอมโพสิ ต โดยทั่วไปสารที่ถูก
เติมเข้ า มาผสมนั้นจะท าหน้ าที่ เป็ นสารเสริ มแรง เช่น การผสมใยแก้ว และใยคาร์ บอนเพื่ อการ
เสริ มแรงให้กับวัสดุ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ทดแทนสารที่เป็ นส่วนประกอบหลักบางส่วนเพือ่ เป็ น
การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
ไบโอคอมโพสิ ต คือคอมโพสิ ตที่ส ามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเกิ ดจาก
การผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพกับวัสดุชีวมวลที่มาจากธรรมชาติ อาจเป็ นเส้นใยธรรมชาติ หรื อ
วัสดุชีวมวล ซึ่งส่วนมากของวัสดุชีวมวลที่มาจากธรรมชาติน้ นั มาจากพืช โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้แกลบ
เปลื อ กทุ เ รี ยน และใบสั บ ปะรด เพื่ อ เป็ นวัส ดุ ชี ว มวลในการลดต้ นทุ นของพลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด (Obasi, Igwe, & Madufor, 2013; Qasim, 2019)

2.4 สารเติมแต่ ง
โดยปกติแล้วสารเติมแต่งเป็ นสารที่ถูกเติมเข้าไปเพือ่ ปรับปรุ งสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัส ดุ
ช่วยให้ สามารถขึ้ นรู ปได้ดีข้ ึ น หรื อ ลดต้ นทุนของผลิตภั ณฑ์ สารเติ มแต่ง บางชนิดสามารถใช้กั บ
วัสดุได้หลายชนิด แต่บางชนิดอาจถูกสังเคราะห์ข้ นึ เพือ่ ใช้กบั วัสดุเพียงชนิดเดียว แต่เดิมนั้นสารเติม
แต่ ง ถู ก น ามาใช้ เ พิ่ มการปรั บ ปรุ ง ข้ อ จ ากั ด ของวั ส ดุ เช่ น สารต้ า นทานการเกิ ด เปลวไฟ ,
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สารต้านทานการเสื่ อมสภาพจากแสงยูวี, สารหล่ อลื่นที่ช่วยในการลดความหนืดของวัสดุในขณะ
ขึ้นรู ป หรื อ สารคู่ควบ เป็ นต้น (Harper & Petrie, 2003)
สารคู่ค วบถูก จัด ให้ เป็ นสารเติมแต่ งชนิด หนึ่ งที่ ใช้ สาหรั บการเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
สารเติม หรื อ เส้นใยต่าง ๆ ที่ถูกผสมเข้าไปในวัส ดุหลัก สารคู่ควบนั้นจะทาหน้าที่เป็ นตัวประสาน
ระหว่างส่วนที่ไม่เข้ากัน โดยเพิ่มการเชื่อมโยง เกี่ยวพัน หรื อ เกิดพันธะทางเคมีในคอมโพสิ ต ส่งผล
ให้คอมโพสิ ตมีความเข้ากันได้มากขึ้นสามารถปรับปรุ งสมบัติเชิงกลให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ในงานวิ จั ยนี้
ใช้มาเลอิกแอนไฮไดรด์ เพื่อเป็ นสารคู่ควบระหว่างพลาสติกชีวภาพ และสารชีวมวล
สารหล่อลื่ น (Murphy, 2001) ทาหน้าที่ ลดความหนืด ของวัสดุ ขณะหลอมทาให้ว ัสดุ มี
ความสามารถในการไหลของวัส ดุในขณะหลอมเพิ่ มสู งขึ้ น และลดการเสี ยดสี ที่เกลี ยวหนอน
(Screw) และกระบอกหลอมอัดรัด (Barrel) ของเครื่ องหลอมอัดรี ด ทาให้สามารถผสมวัสดุได้ อ ย่ าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยในงานวิจัยนี้ใช้กลีเซอรอล, แว๊กซ์อี และแคลเซียมสเตียเรท เป็ นสารหล่อลืน่

2.5 กระบวนการผสมด้ วยเครื่ องหลอมอัดรีด
(Osswald & Menges, 2012) คุณภาพการผสมของวัสดุมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อสมบัติ และ
ความสามารถในการขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ของคอมโพสิ ต กระบวนการผสมทาได้โดยการกระจาย
ส่วนประกอบย่ อยภายในส่วนประกอบหลักที่ ทาหน้าที่ เป็ นเมทริ กซ์ ส่ วนประกอบหลั กสามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็ นเฟสต่อเนื่อ ง และส่ วนประกอบย่ อยเป็ นเฟสแบบกระจาย เมื่อทาการผสมพอลิ
เมอร์ ต้ องค านึ ง ถึง เสมอว่า คอมโพสิ ต นั้ นอาจถู กหลอมอี ก ครั้ง จากกระบวนการขึ้ นรู ปให้ เ ป็ น
ผลิต ภัณฑ์ ในกระบวนการถัด ไป ในปัจ จุบันการผสมแบบต่ อเนื่อ งจะใช้ เครื่ องหลอมอัด รี ด เป็ น
เครื่ องจักรในการผสม โดยเครื่ องหลอมอัดรี ดมีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่ องหลอมอัดรี ด และส่วนประกอบที่สาคัญ (Osswald & Menges, 2012)
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จากภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องหลอมอัดรี ด และแสดงช่วงทั้ง 3 ช่ ว ง
ของเกลี ยวหนอน คื อ ช่ ว งล าเลี ยงพลาสติ ก (Solids conveying zone), ช่ ว งการเปลี่ ยนสถานะ
(Transition zone) และ ช่วงการหลอมอัดรี ด (Metering zone) ตามลาดับ

ภาพที่ 5 การบีบอัดพลาสติกให้แบนเรี ยบภายในกระบอก (Osswald & Menges, 2012)
ช่ว งล าเลี ยงเม็ ด พลาสติ ก ในเกลี ยวหนอน (Solids conveying zone) ช่ ว งล าเลี ยงเม็ ด
พลาสติกเป็ นช่วงการนาส่งเม็ด หรื อ ผงพลาสติกจากกรวยเติมไปยังช่องเกลียวด้านในของเกลียว
หนอน (Screw) การการลาเลียงพลาสติกเข้าสู่ด้านในของเกลียวหนอนเกิดจากความเร็วในการหมุ น
ของเกลียวหนอนที่มากกว่าความเร็วในการหมุนของพลาสติก จากภาพที่ 5 ในการหมุนของเกลียว
หนอนนี้จะสร้างแรงเสียดทานระหว่างพลาสติกกับกระบอกหลอมอัดรี ด (Barrel) เกิ ด ความดั นบี บ
อัดเม็ดพลาสติกให้มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบนเรี ยบ (Solid bed)
ช่วงการเปลี่ ยนสถานะ (Transition zone) เป็ นช่ วงของสกรู ที่ทาให้ เกิ ดการหลอมของ
พลาสติกจากการเสี ยดสี แรงเสี ยดทานระหว่า งพลาสติกกับกระบอกหลอมอัดรี ด (Barrel) โดยขั้ น
แรกการหลอมจะเกิดเป็ นชั้นของหลอมเหลวบาง ๆ (Melt film) ที่บริ เวณผิวของกระบอกหลอมอัด
รี ดก่อนถูกดันให้ไหลเข้าด้านข้าง เกิดเป็ นบ่อหลอม ดังภาพที่ 6

10

ภาพที่ 6 การหลอมพลาสติกในช่วงการเปลีย่ นสถาณะ (Osswald & Menges, 2012)
ช่วงการหลอมอัดรี ด (Metering zone) เป็ นช่วงที่สาคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็ นช่วงที่สร้าง
แรงดันให้เพียงพอต่อการดันพลาสติกออกจากกระบอกหลอมอัดรี ดผ่านแม่พิมพ์ และสร้ า งรู ปทรง
ให้กับชิ้นงานพลาสติก
การผสมด้ วยเครื่ องหลอมอัด รี ดนั้ นเป็ นที่นิยมอย่างมากส าหรั บการผสมระหว่างพอลิ
เมอร์กับสารเติมต่าง ๆ กระบวนการผสมเริ่ มจากเม็ดพลาสติกเกิดการนิ่มตัวจากความร้อนของแผ่น
ให้ความร้อน (Band Heaters) และการปั่นเฉื อนเม็ด พลาสติ กของเกลียวหนอนทาให้รัศมี ของเม็ ด
พลาสติกลดลง เม็ดพลาสติกจะถูกยืดออกจนกระทั่งเกิดแรงตึงผิวมากพอให้พลาสติก แตกตั ว และ
หลอมไปผสมกับสารเติมที่เป็ นส่วนประกอบย่อย
เครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนเดียว ดังภาพที่ 7 โดยทั่วใช้ ในการขึ้นรู ปพลาสติ ก
ชนิดต่าง ๆ ให้มีรูปร่ าง และขนาดตามแบบของแม่พิมพ์หลอมอัดรี ด แต่ไม่เป็ นที่นิยมมากนักในการ
ใช้ผสมวัสดุต่าง ๆ ให้เข้ากั น เนื่องจากแรงเฉื อนของเครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนดียวไม่
เพียงพอให้เกิดการกระจายตัวที่ดี สาหรับการผสมวัสดุที่มีความหนืดค่อนข้างต่าโดยเฉพาะกับวัสดุ
เทอร์โมพลาสติก จึงต้องใช้เกลียวหนอนชนิด cavity transfer mixing section ซึ่งเป็ นอุ ปกรณ์ พิ เ ศษ
ดังภาพที่ 8 ช่วยในการกระจายส่วนผสมต่าง ๆ ของคอมโพสิ ตจากการเฉือนที่เพิ่มสู งขึ้ น อย่ า งไรก็
ตามเกลียวหนอนชนิดพิเศษนั้นจะบังคับให้วสั ดุไหลผ่านช่องแคบเล็ก ๆ ส่งผลให้เ กิ ด ความเค้ นสูง
ในขณะหลอม
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ภาพที่ 7 เครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนเดียว (Osswald & Menges, 2012)

ภาพที่ 8 เกลียวหนอนชนิด Cavity transfer mixing section (Osswald & Menges, 2012)
การผสมด้วยเครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่เป็ นอุปกรณ์ในการผสมแบบต่อเนื่อง
ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถจาแนกประเภทการทางานของเกลียวหนอนคู่ได้ ดังนี้ เกลี ยวหนอน
หมุ นแบบขบกั น (Intermeshing), เกลี ยวหนอนหมุ นแบบไม่ข บกัน (Non-intermeshing), เกลี ยว
หนอนหมุ น ทางเดี ย วกั น (Co-rotating), เกลี ยวหนอนหมุ น สวนทางกั น (Counter-rotating)
ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ประเภทการทางานของเกลียวหนอนคู่ (Osswald & Menges, 2012)

2.6 กระบวนการฉีดพลาสติก
(Osswald & Menges, 2012) กระบวนการฉีดพลาสติกมีความสาคัญอย่างมากสาหรับการ
ผลิต หรื อ ขึ้นรู ปชิน้ งานพลาสติกในปริ มาณมาก ๆ รู ปร่ างที่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการความเที่ยงตรงของขนาดสูง อย่างไรก็ตามกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นอาศัยความร้ อนจาก
แผ่นให้ความร้อน (Band heater) ที่ติดอยู่บริ เวณกระบอกฉีด (Barrel) ในการหลอมพลาสติก ให้ นิ่ม
ตัวแล้วจึงใช้เกลียวหนอน (Screw) ในการหมุนสร้างแรงเฉือนให้พลาสติกเหล่า นั้ นให้ หลอมเหลว
ก่อนดันฉีดพลาสติกออกมาจากหัวฉีด (Nozzle) โดยส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องฉีด พลาสติก
จะแสดงในภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องฉีด (Osswald & Menges, 2012)
กระบวนการฉีดพลาสติก ในหนึ่ง รอบการผลิตมีขั้นตอนการทางานแบ่งเป็ น 7 ขั้นตอน
ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 กระบวนการฉีดพลาสติกในหนึ่งรอบการผลิต (Osswald & Menges, 2012)
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ขั้ นตอนที่ 1 แม่ พิ มพ์ ปิ ด (Mold closing) ขั้ น ตอนนี้ ชุ ด เปิ ดปิ ดแม่ พิ ม พ์ ฝั่ ง เคลื่ อ นที่
(Moving platen) จะเคลื่อนที่เข้ าหา ชุด เปิ ดปิ ดแม่พิมพ์ ฝั่งอยู่กั บที่ (Fixed platen) ด้วยแรงดัน และ
ความเร็ว จนกระทั่งแม่พิมพ์ปิดจึงจะส่งแรงดันปิ ดแม่พมิ พ์ (Clamping force) เพื่อต้านทานแรงดันที่
เกิ ด ขึ้ นจากกระบวนการฉี ด เติ ม เต็ มพลาสติ ก (Injection pressure) และการฉี ด ย้ า พลาสติ ก
(Holding pressure)
ขั้ นตอนที่ 2 ชุ ด ฉี ด พลาสติ ก เคลื่ อ นที่ เ ข้ า (Injection unit forward) ขั้ นตอนนี้ ชุ ด ฉี ด
พลาสติ กจะเคลื่ อนที่เข้ าหาแม่พิ มพ์ โดยปลายหั วฉี ด (Nozzle) จะชนแนบกับปลอกรู ฉี ด (Sprue
bush) ของแม่พิมพ์ด้วยแรงดัน
ขั้นตอนที่ 3 ฉี ดเติ มเต็มพลาสติก (Injection or Mold filling) ขั้นตอนนี้ เกลี ยวหนอนจะ
เคลื่อนด้วยความเร็ว (Injection Speed) และแรงดัน (Injection Pressure) ดันให้พลาสติกเหลวไหล
เข้าสู่แม่พิมพ์จนเต็มโพรงแบบ
ขั้นตอนที่ 4 ฉีดย้าพลาสติก (Holding Pressure) หลังจากเสร็จสิ ้นการฉีดเติมเต็มพลาสติก
แล้วชุดฉีด (Injection unit) จะส่งแรงดัน และปริ มาตรพลาสติกเข้าอัด ย้าชิ้นงานพลาสติกในโพรง
แบบตามเวลาที่ได้กาหนดใว้เพือ่ ชดเชยการหดตัวของพลาสติกในโพรงเเบบ
ขั้นตอนที่ 5 ชุดฉี ดถอยหลั งกลับ (Injection unit back) เมื่อเสร็จสิ ้ นการฉีดย้ าพลาสติ ก
แล้วชุดฉีดจะทาการเคลื่อนที่ถอยหลังกลับ
ขั้นตอนที่ 6 ชาร์จปริ มาตรพลาสติกเหลว (Plasticating recovery) ขั้นตอนนี้เป็ นการชาร์จ
พลาสติกเพื่ อเตรี ยมฉี ดในรอบถั ดไปด้วยความเร็วในการหมุนของเกลียวหนอน (Screw rotation
speed), อุ ณหภู มิห ลอมพลาสติก (Melt temperature), แรงดันต้ านทานการถอยกลั บของเกลี ยว
หนอน (Back pressure) และระยะดึงเกลียวหนอนถอยหลัง (Suck back)
ขัน้ ตอนที่ 7 เปิ ดแม่พิ มพ์ และดันปลดชิ้ นงาน (Mold opening and Ejection) หลั งจาก
ชิ้นงานเย็ นตั วเป็ นที่เรี ยบร้อ ยแล้ว จะทาการเปิ ดแม่พิ มพ์ และดันปลดชิ้ นงานพลาสติ กออกจาก
แม่พิมพ์ด้วยความเร็ว และแรงดัน
การหล่อเย็ น (Cooling) การหล่ อเย็นแม่พิ มพ์เป็ นการรอคอยให้ พลาสติกในโพรงแบบ
ถ่ายเทความร้อนจนกระทั่งชิ้นงานพลาสติกแข็งตัวเพียงพอต่อการทาการเปิ ดแม่พิ มพ์ และดั นปลด
ชิ้นงานในขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการหล่อเย็นนี้สามารถควบคุมตัวแปรอุณหภูมิแม่พิมพ์ และเวลาใน
การหล่อเย็น ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของชิ้นงาน
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2.7 การทดสอบ และการวิเคาะห์
2.7.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
สมบัติ เชิงกลของวัสดุ หมายถึง ความสามารถในการรับภาระจากสภาวะเชิงกลต่าง ๆ
ของวัสดุ ดังนั้นการเลือกใช้ว ัสดุจ ะต้องพิจารณาสมบัติ เชิง กล และเกรดของวัส ดุชนิ ดนั้น ๆ ให้
สอดคล้องไปกับความต้องการ โดยทั่วไปสมบัติเชิงกลของวัสดุมักถูกพิจารณาในรู ปของ ความเค้น
(Stress) และความเครี ยด (Strain) (Shah, 2007)
ความเค้น (Stress)
ความเค้น คือ ภาระแรงที่มากระทาต่อวัสดุให้เกิดการเสียรู ปบนพื้นที่ชิ้นงานทดสอบ ใน
รู ปของอัตราส่วนระหว่างแรงที่มากระทาต่อหน่วยพืน้ ที่ตัดขวางของวัสดุ
F

σ = ………………………………………2.3
A

เมื่อ

σ =

F =
A =

ความเค้น มีหน่วยเป็ นปาสคาล (Pa, 1Pa = 1 N/m2)
แรงภายนอกที่มากระทาต่อชิ้นงานทดสอบ (N)
พื้นที่หน้าตัดเริ่ มต้นของชิน้ งานทดสอบ (m2)

ความเครียด (Strain)
ความเครี ยด คือ ผลที่เ กิดจากภาระแรงที่มากระทาต่อ วัสดุทาให้เ กิดการยุบเข้า หรื อ ยื ด
ออกตามแนวแรงที่กระทาต่อวัสดุ ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนของความยาวที่เปลี่ ยนแปลงไปต่ อ ความ
ยาวของวัสดุกอ่ นได้รับภาระแรง
ε =

∆L
L0

……………………………………ใ2.4

เมื่อ ε = ความเครี ยด
L = ความยาวที่เปลี่ยนแปลงจากภาระแรงที่มากระทาของชิ้นงานทดสอบ (L-L0)
L0 = ความยาวของชิ้นงานทดสอบก่อนได้รับภาระแรง
สมบัติทางด้านแรงดึง คือ สมบัติเชิงกลที่ถูกนามาใช้งานอย่างกว้างขวางในการทดสอบ
ความแข็งแรงของวัสดุ การทดสอบแรงดึงเป็ นการทดสอบเพื่อหาค่าความเค้นแรงดึ ง อั ต ราร้ อยละ
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การยืดตัว ดังสมการที่ 2.5 และค่ามอดูลัสของยัง ดังสมการที่ 2.6 โดยความทนต่อแรงดึงสามารถหา
ได้จากการคานวณอัตราส่วนแรงดึง สูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน ดังสมการที่ 2.7
อัตราร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด

=

∆L
L0

x 100…………………………2.5

เมื่อ L = ความยาวที่เปลี่ยนแปลงจากภาระแรงที่มากระทาของชิ้นงานทดสอบ (L-L0)
L0 = ความยาวของชิ้นงานทดสอบก่อนได้รับภาระแรง
มอดูลัสของยัง (E)
เมื่อ σ =
ε =

σ

= …………………………………………...……2.6
ε

ความเค้น มีหน่วยเป็ นปาสาคาล (Pa, 1 Pa = 1 N/m2)
ความเครี ยด

ความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) =

แรงดึงสงสุดที่กระทาต่อชิ้งาน

……ใ..…2.7
พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบ

ในงานวิจัยนี้จะทาการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D 638 โดยชิ้นงานทดสอบมี
รู ปร่ าง และขนาด ดังภาพที่ 12 โดยกราฟความสัมพันธ์การทดสอบวัสดุที่มีความเปราะ ดังภาพที่ 13
และกราฟความสัมพันธ์การทดสอบวัสดุที่มีความเหนียว ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 12 รู ปร่ าง และขนาดของชิ้นงานทดสอบ ASTM D 638 (Osswald & Menges, 2012)
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ภาพที่ 13 กราฟความเค้น และความเครี ยดของวัสดุที่มีความเปราะ (Osswald & Menges, 2012)

ภาพที่ 14 กราฟความเค้น-ความเครี ยดของวัสดุที่มีความเหนียว (สุจัยพรรณ เข็มแก้ว, 2559)
การทดสอบความแข็งแรงต่อแรงกระแทก โดยการตรวจสอบระดับของพลังงานที่เริ่ มต้น
ทาให้ว ัสดุเกิ ดความเสี ยหาย หรื อแรงกระแทกสู งสุดที่ วสั ดุส ามารถรับได้ โดยสามารถนาผลการ
ทดสอบความแข็งแรงต่อแรงกระแทกมาศึกษาการคอมโพสิ ตในเรื่ องของการจัดเรี ยงตัวของเส้ นใย
หรื อการกระจายตัวของวัสดุเติมในคอมโพสิ ต กล่าวคือการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงกระแทก
เป็ นการตรวจสอบสมบัติของวัสดุที่สาคัญต่อการพิจารณานาไปใช้งาน โดยในงานวิจัยนี้จะทาการ
ทดสอบความแข็ งแรงต่ อแรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 – 10 โดยมี ขนาด และรู ปร่ า ง
ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 ชิ้ น งานทดสอบแข็ ง แรงต่ อ แรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 – 10 (Sanjay,
Arpitha, Laxmana Naik, Gopalakrishna, & Yogesh, 2016)
(Sanjay, Arpitha, Laxmana Naik, Gopalakrishna, & Yogesh, 2016)
2.7.2 การวิ เ คราะห์ สั ณ ฐานวิ ท ยาด้ ว ยกล้ องจุ ลทรรศน์ อิ เล็ กตรอนแบบส่ อ งกราด
(Scanning electron microscope, SEM)
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ก ตรอนแบบส่ อ งกราด เป็ นกล้ อ งส่ อ งขยายส าหรับการศึ กษา
โครงสร้ า ง หรื อ ลัก ษณะพื้ นผิ ว ของชิ้ นงานตั ว อย่ า งในลั ก ษณะภาพ 3 มิ ติ ล าอิ เล็ ก ตรอนจาก
แหล่งกาเนิ ดจะส่องไปบนผิวของชิ้นงานตั วอย่าง ลาอิ เล็กตรอนมักมีพลังงานโดยปกติระหว่าง 1
keV และ 30 keV เลนส์ค อนเดนเซอร์ (Condenser lens) เป็ นอุปกรณ์ ที่มีค วามสาคั ญอย่ างมากต่ อ
การควบคุมลาอิเล็กตรอน โดยเลนส์คอนเดนเซอร์จะทาการบีบอัดลาอิเล็กตรอนที่ถูกส่องลงมาให้มี
ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลางประมาณ 2-10 นาโนเมตรส่ องผ่านไปยังส่ วนเลนส์ วตั ถุ (Objective lens)
ซึ่งท าหน้าที่ ควบคุ มล าอิเ ล็กตรอนให้ ส่อ งผ่ านสแกนคอยล์ (Scan coil) สแกนคอยล์จ ะบั งคั บล า
อิเล็ ก ตรอนให้ ส่ องกราดไปกระทบบนพื้นผิ วชิ้ นงานตั วอย่า งจนเกิ ดเป็ นสัญ ญานต่ าง ๆ ซึ่ง ถู ก
ตรวจจับด้วยอุปกรณ์จับสัญญาน (Detector) ก่อนจะประมวลผลสัญญานให้เป็ นภาพต่อไป ดังภาพที่
16 โดยส่วนมากมักใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็ กตรอนแบบส่องกราดวิเคราะห์ สัณฐานวิทยาของวัส ดุ
เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพของการผสมวัสดุตงั้ แต่ 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน หรื อ การทานายแรงยึด
เหนี่ยวของคอมโพสิ ต โดยแน้วโน้มแรงยึดเหนี่ยวที่ดีมาจากการผสมที่ไม่เห็นการแยกส่ ว นกันของ
วัสดุต่าง ๆ ในคอมโพสิ ต (Goodhew & Humphreys, 2000)
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ภาพที่ 16 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (Goodhew & Humphreys,
2000)
(Goodhew & Humphreys, 2000)
2.7.3 การวิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันโดยใช้ เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี (FTIR)
เทคนิคอิ นฟาเรดสเปกโทรสโคปี เป็ นเทคนิคการประมวลผลคลื่นแม่เ หล็กไฟฟ้า หรื อ
สเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 4000 cm-1 ถึง 400 cm-1 โดยมี ความละเอียดในการวัดที่ 4
cm-1 เครื่ องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี มีการทางานเริ่ มต้นด้วยการ
นาเอาผลึ ก ATR กดทับ ชิ้นงานตั วอย่า งที่ แรงกดประมาณ 80 N รัง สี อิ นฟาเรดจะตกกระทบกั บ
ชิ้นงานตัวอย่า ง และถูกดูดซั บจากโมเลกุ ลของชิ้ นงานตัวอย่า งที่มีความถี่เดี ยวกันกั บความถี่ของ
คลื่ นรัง สี อิ นฟาเรด โมเลกุ ลจะเกิด การสั่น และเกิด การหมุนของพันธะเคมี เครื่ องวิเ คราะห์ ห มู่
ฟังก์ชั นโดยใช้เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี จะทาการประมวลผลจากการดูดซับความถี่ของ
คลื่นรัง สี อิ นฟาเรดให้ แสดงเป็ นจุด พีค บนกราฟเพื่ อใช้ในการประกอบหาหมู่ ฟัง ก์ชั นเพื่ อนามา
พิจารณาชนิดของสารตัวอย่าง ดังภาพภาพที่ 17 (Vivaldo-Lima & Saldívar-Guerra, 2013)
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ภาพที่ 17 ลักษณะการทางานของเครื่ องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิคอินฟเรดสเปกโทรสโคปี
(FTIR) (Vivaldo-Lima & Saldívar-Guerra, 2013)
(Tsou et al., 2014) (Lee et al., 2018)

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Candido, Castronuovo และ Miccolis (2009) ได้ศึกษาการการย่อยสลายในธรรมชาติของ
กระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้สาหรับปลูกต้นคริ สต์มาส (Poinsettia) โดยการนาเอาพลาสติกพอลิโพ
รพิลีน ผสมกับเส้นใยพืช พบว่ากระถางที่ได้จากการขึ้นรู ปคอมโพสิตมีความแข็งแรงต่อแรงดึงก่อน
การย่อยสลายในช่วง 20-30 MPa ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน และหลังจากฝังดินพบว่า
ความแข็งแรงต่อแรงดึง ลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่ระยะเวลา 6 เดือนความแข็ง แรงต่อแรงดึงอยู่ในช่ว ง
10-20 MPa
A. Sreekumar, Leblanc และ Saiter (2012) ได้ศึกษาผลของการผสมกลีเซอรอลต่ อเทอร์
โมพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ 100% จากแป้ งข้าวสาลีในอัตราส่วนร้อยละโดยน้ าหนัก 20, 23, 25, 30
และ 35 พบว่าการผสมกลีเซอรอลจะปรับปรุ งดัชนีการไหลของวัสดุให้ดีข้นึ ตามอั ตราส่ วนร้ อ ยละ
โดยน้ าหนักของกลีเซอรอลที่สูงขึ้น ในอัตราส่วนร้อยละโดยน้ าหนักที่ 25 จะได้ค่าความแข็งแรงต่อ
แรงกระแทกที่สูงที่สุด และในอัตราส่วนร้อ ยละโดยน้ าหนักที่ 30 จะได้อัตราร้อยละการยืดตัว ณ จุด
ขาดที่สูงที่สุด แต่ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของวัสดุจะลดน้อยลงเมื่อทาการผสมกลีเซอรอลตาม
ปริ มาณที่ เพิ่ มสูง ขึ้ น กล่ า วคื อ การผสมกลี เซอรอลในเทอร์โมพลาสติก ที่ ย่อ ยสลายได้ส ามารถ
ปรับปรุ งดัชนีการไหลของวัสดุ ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง และอัตราการยืดตัว ณ จุดขาดให้ดีข้นึ
Hongsriphan, Burirat, Niratsungnern, และ Trongteng (2013) ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
อนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บ อเนตต่อ สมบั ติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิ แลคติกแอซิ ด
และพอลิ บิวทิลีนซั คซิเนต โดยผสมอนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์ บอเนตในปริ มาณ 1 และ 5 phr ใน
พอลิเมอร์ผสมที่มีอัตราการผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่แตกต่างกัน
พบว่าปริ มาณของอนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่ 1 phr สามารถปรับปรุ งค่าความแข็ ง แรงต่ อ
แรงกระแทกได้มากกว่าการผสมอนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตในปริ มาณ 5 phr และการเพิ่ ม
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ปริ มาณของพอลิบิ วทิลี นซั คซิเนตสามารถปรั บปรุ งค่า ร้อยละการยืด ตัว ณ จุด ขาด และค่า ความ
แข็งแรงต่ อแรงกระแทกของคอมโพสิ ตให้ดี ข้ นึ แต่ค่ าความแข็งแรงต่ อแรงดึง และค่ามอดูลัสนั้ น
ลดลง กล่ าวคื ออนุภาคนาโนแคลเซี ยมคาร์บอเนต และพอลิ บิว ทิลี นซั ค ซิเ นตมีอิ ทธิพ ลต่ อ การ
ปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของวัสดุในด้านค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทก และค่าร้อ ยละการยื ด ตั ว ณ
จุดขาด ของคอมโพสิตให้ดขี ้ นึ (A. Sreekumar, Leblanc, & Saiter, 2012)
Kaewpirom และ Worrarat (2014) ได้ ศึก ษาการเตรี ยม และสมบัติ ของใยเสริ มแรงจาก
ใบสับปะรดในพอลิแลคติกแอซิดที่อัตราส่วน 10, 20, 30, 40 และ 50 wt% พบว่าเมื่อทาการผสมใย
เสริ มแรงจากใบสั บปะรดที่ 50 wt% มีค่ าความแข็งแรงต่ อแรงดึง สูงสุดที่ 20 MPa และเมื่ อผสมใย
เสริ มแรงจากใบสับ ปะรดที่ 40 wt% มี ค่า ร้อ ยละการยืด ตั ว ณ จุ ดขาด สู งสุ ด ที่ 0.9% กล่ าวคือ ใย
เสริ มแรงจากใบสับปะรดสามารถปรับปรุ งค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุด
ขาด ของพอลิแลคติกแอซิดให้ดีข้นึ (Kaewpirom & Worrarat, 2014)
Tsou และคณะ (2014) ได้ ศึกษาอิทธิพลของสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ ในคอมโพ
สิ ต ระหว่างพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดกับแกลบ โดยงานวิจัยนี้ทาการผสมพลาสติก พอลิแลคติ ก
แอซิ ด กั บ แกลบในอั ต ราส่ ว น 90 : 10, 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 และ 50 : 50 ตามล าดั บ ค่ าความ
แข็งแรงต่อแรงดึงลดตา่ ลงจาก 58 MPa เมื่อไม่ผสมแกลบ เป็ น 34, 32, 24, 20 และ 4 MPa ตามลาดับ
แต่สามารถปรั บปรุ ง ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของคอมโพสิ ต ให้ดีข้ ึ นได้โดยการผสมสารคู่ควบ
มาเลอิกแอนไฮไดรด์ในปริ มาณ 2.5 phr ซึ่งสามารถปรับปรุ งค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงเป็ น 40, 33,
31, 25 และ 25 MPa ตามลาดับ กล่ าวคือสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์สามารถปรับปรุ งค่าความ
แข็งแรงต่อแรงดึงของคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับแกลบให้ดขี ้ นึ
Yaacob, Diyana, Ismail และ Sam (2016) ได้ศึกษาการย่อยสลายโดยการฝังดินของไบโอ
คอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับฟางข้าว และมีรายงานว่าหลังการทดสอบ
การย่อยสลายโดยการฝังดินที่ระยะเวลา 6 เดือนพบรอยแตก และรู พรุ นจานวณมาก ผ่านการศึกษา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กาลังขยาย 1000 เท่า และพบปฏิกริ ยาไฮโดรไลซิ ส
ผ่านการศึกษาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเทคนิค Fourier-transform infrared spectroscopy
Lee และคณะ (2018) ได้ ศึ กษาการเตรี ยม และการพิ สู จ น์เ อกลั ก ษณ์ ข องคอมโพสิ ต
ระหว่างพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเปลือกทุเรี ยนในอัตราส่วน 15, 30, 45, 60 phr พบว่ า
เมื่อทาการผสมเส้นใยจากเปลือกทุเรี ยนในพลาสติก พอลิแลคติกแอซิดจะทาให้คา่ ความแข็ ง แรงต่ อ
แรงดึงลดน้อยเหลือเพียง 4 MPa ที่อัตราส่วน 15 phr แต่การเพิ่มปริ มาณอัตราส่วนการผสมของเส้ น
ใยเปลือกทุเรี ยนสามารถเพิม่ ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของคอมโพสิ ตได้ โดยการผสมที่อั ตราส่ วน
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60 phr จะมีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงเป็ น 11.8 MPa อุณหภูมิการสลายตัวของเส้นใยเปลือกทุ เรี ยน
เริ่ มต้นที่ 250 องศาเซลเซียส กล่า วคือค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของคอมโพสิ ตจะลดน้อยลงจาก
การผสมระหว่างพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเปลือกทุเรี ยน แต่ค่าความแข็งแรงต่อ แรงดึ ง
ยังคงแสดงการเพิม่ ขึ้นเมื่อมีการเพิม่ ปริ มาณของเส้นใยเปลือกทุเรี ยนในอัตราส่วนที่มากขึ้น
Alison, Tao, Arturo, K. Armor และ Manjusri (2018) ได้ ศึ ก ษาไบโอคอมโพสิ ต จาก
พลาสติ กชีวภาพพอลิ บิวทิลี นซัคซิ เนต กั บกากผลองุ่น ด้วยกระบวนการหลอมอัด รี ดขึ้นรู ป และ
กระบวนการฉีดขึ้นรู ป โดยปรับ ปรุ งกระบวนการผสมด้วยสารคคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ (MAg-BioPBS) สามารถปรับปรุ งความแข็งแรงต่อการดัดงอ และความแข็งแรงต่อแรงกระแทกให้เพิ่ ม
สูงขึ้นได้ใน 28.4% และ 59% ตามลาดับ และผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของไบโอคอมโพสิ ต พบว่า
ผลของ MA-g-BioPBS สามารถเพิม่ แรงยึดเกาะระหว่างกากผลองุน่ กับพลาสติ ก ชีว ภาพพอลิบิว ทิ
ลีนซัคซิเนตให้เพิ่มสูงขึ้น
Kumar, Venkatappa, Ray และ Ramana (2019) ได้รายงานว่าการปรั บปรุ งสมบัติเชิงกล
และสมบั ติท างความร้อ น ของไบโอคอมโพสิ ต ที่ได้ จากพลาสติ กชี วภาพพอลิ แลคติกแอซิ ดกั บ
ลิกนินให้ ดีข้ นึ ด้ว ยสารควบคู่ triallyl isocyanurate (TAIC) และย่อยสลายตัวของไบโอคอมโพสิ ต
เกิดขึ้นจากปฏิกิ ริยาไฮโดรไลซิ สของไบโอคอมโพสิ ตที่เกิดการผสมลิกนิน 5% และ 20% โดยพบ
ร้อยละการลดลงของน้ าหนักไบโอคอมโพสิ ต 55.38% และ 68.67% ตามลาดับเมื่อเวลาผ่านไป 28
วัน
Rahman, Kareem, Salah, Khalil และ Sherif (2020) ได้ศึ กษาอิทธิ พลของพอลิบิว ทิลี น
ซัค ซิ เนต (1 % wt.) และแคลเซี ยมคาร์บอเนต (1 % wt.) ต่อ ความสามารถในการย่อ ยสลายทาง
ชีวภาพของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงนาโนคอมโพสิต พบการสูญเสี ยน้ าหนักอย่างต่อเนื่องโดย
ช่วงปลายของการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) พบการสู ญเสี ยน้ าหนัก 0.265% และยังพบอีกว่า การผสม
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (1 % wt.) และแคลเซียมคาร์บอเนต (1 % wt.) สามารถปรับปรุ งสมบัติเชิงกล
ให้ดีข้ นึ ได้

2.9 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่าผูว้ ิจัยได้นาเอาวัสดุชีวมวลเช่น แกลบ
เส้นใยจากเปลือกทุเรี ยน เส้นใยจากใบสับปะรด และแคลเซียมคาร์บอเนต มาเป็ นวัสดุเติมด้วยการ
ผสมกั บ พลาสติ ก ชี ว ภาพพอลิ แลคติ ก แอซิ ด เพื่ อ ลดต้ นทุ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด และปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ในการเตรี ยม
ชิ้นงานตัวอย่างสาหรับการทดสอบ บางงานวิจัยได้นาเอากลีเซอรอลมาปรับปรุ งดั ช นี ก ารไหลของ
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พลาสติกชีวภาพ หรื อนาเอาสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์มาปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของคอมโพสิ ต
ระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวล
ในงานวิจัยนี้ผวู ้ ิจัยศึกษาความเป็ นไปได้ในการผสมวัสดุชีวมวลเพือ่ ผลิตไบโอคอมโพสิต
ที่เป็ นสารเชิงประกอบของชีวมวลกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้พอลิแลคติกแอซิด และพอลิ บิวทิ ลี น
ซัคซิเนต โดยวัสดุชีวมวลที่ได้นามาวิจยั คือ แกลบ เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรด ซึ่งมีสารเติ มแต่ ง
ที่ส ามารถย่อ ยสลายได้เ องตามธรรมชาติ มาผสมเพื่ อ ช่ว ยปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพการผสม และ
ควบคุมการไหลของไบโอคอมโพสิ ตที่เตรี ยมขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาสมบัตเิ ชิงกล, ศึกษาสัณฐานวิทยา, ศึกษากระบวนการขึ้นรู ปคอม
โพสิ ต , ศึ กษากระบวนการย่ อยสลายโดยการฝัง ดิน และศึ กษากระบวนการฉี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก
ชีวภาพและคอมโพสิ ตระหว่างพอลิแลคติก แอซิ ดกั บวัสดุ ชีว มวล 3 ชนิด ได้ แก่ แกลบ, เปลือ ก
ทุเรี ยน และใบสับปะรด ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะประกอบไปด้วยขั้ นตอนการดาเนินงาน
วิจัย ดังนี้

3.1 สารเคมี และวัสดุที่ใช้ ในงานวิจัย
3.1.1 สารเคมี
1. พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด Biopolymer 3251D,
บริ ษทั เนเจอร์เวิร์ค เอเชียแปซิฟิค จากัด
2. พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต (PBS), FZ71PM
บริ ษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคมจากัด
3. สารเติมแต่ง กลีเซอรอล (Gly), เกรดอาหาร, CA0701-A
บริ ษทั เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
4. สารเติมแต่ง มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (MA), 63200
บริ ษทั Sigma-Aldrich
5. สารเติมแต่ง แว๊กซ์อี (Wax-E), Erucylamide; (Z)-Docos-13-enamide
บริ ษทั Oleofine Organics (Thailand) Co, Ldt.
6. สารเติมแต่ง แคลเซียมสเตียเรท (Ca-st) เกรดอาหาร
บริ ษทั CT Chemical Co.,Ltd
7. แกลบ (Rice husk, RH) บดละเอียดขนาดอนุภาคเล็กกว่า 600 µm
8. เปลือ กทุเรี ยน (Durian bark, DB) พันธุ์ห มอนทองบดละเอี ยดขนาดอนุภาคเล็ ก
กว่า 600 µm
9. ใบสับปะรด (Pineapple leaf, PL) พันธุ์ศรี ราชาบดละเอียดขนาดอนุภาคเล็กกว่ า
600 µm
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3.1.2 อุปกรณ์
1. ตู้อบลมร้อน Binder โมเดล FED 240
2. ตู้อบลมร้อนสาหรับไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก Arburg โมเดล Thermolift
3. เครื่ องบดลดขนาด Dxfill Machine โมเดล OXM 1000
4. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสาหรับฉีดชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน ASTM D638 – 02a
5. เครื่ องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ Matsuiโมเดล GMCA-25A-OP
3.1.3 เครื่องมือ
1. เครื่ องทดสอบแรงดึง Zwick/Roell โมเดล Z100 load cell 100 kN
2. เครื่ องทดสอบแรงกระแทก Chen Yen Testing Machine โมเดล CY-6346
3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด LEO โมเดล LEO 1450 VP
4. เครื่ อ งหลอมอั ด รี ด ขึ้ นรู ป แบบเกลี ยวหนอนคู่ Labtech Engineering โมเดล
Combi Twin Screw Extruders 26 mm (Modular Co-rotating Twin Screw
Extruders)
5. เครื่ องฉีดขึ้นรู ปพลาสติก Arburg Allrounder โมเดล 370U 700-70 ขนาดแรงปิ ด
แม่พิมพ์ 70 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวหนอน 22 มิลลิเมตร
6. เครื่ องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี PerkinElmer
โมเดล Frontier ATR-FTIR Spectrometer

3.2 การเตรียมไบโอคอมโพสิ ต
3.2.1 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
นาแกลบ (อั กษรย่อคือ RH) มาบดละเอียดด้วยเครื่ องบดลดขนาด ให้ มีลักษณะเป็ นผง
แป้ง ร่ อนด้วยตะแกรงให้มีขนาดเล็กกว่า 600 µm อบไล่ความชื้นแกลบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภู มิ
90-95 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 4 ชม. จนกระทั่ง แห้ง จากนั้นนาไปผสมกับพลาสติกชี วภาพชนิ ด
พอลิแลคติกแอซิด (อักษรย่อคือ PLA), พอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต (อักษรย่อคือ PBS), สารเติมแต่งกลีเซ
อรอล 20% ของน้ าหนักแกลบ และสารเติมแต่งอีก 3 ชนิด คือ มาเลอิกแอนไฮไดรด์, แว๊กซ์อี และ
แคลเซียมสเตียเรท อย่างละ 0.8% wt. ดังตารางที่ 1 ด้วยเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้นรู ปแบบเกลียวหนอนคู่
โดยอัตราส่ว นการผสมคานวณจากสมการ ดัง ต่อไปนี้ (เมื่ อ A คื อร้อ ยละอัต ราส่ วนของน้ า หนั ก
พลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับน้ าหนักของทั้งหมด)
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โดย PLARH 10 สมการ
PLARH 20 สมการ
PLARH 30 สมการ

A + (0.1 x A) + (0.02 x A) + 2.4 = 100
A + (0.2 x A) + (0.04 x A) + 2.4 = 100
A + (0.3 x A) + (0.06 x A) + 2.4 = 100

3.1
3.2
3.3

*โดย A ของสูตร PLARH10, PLARH20 และ PLARH30 คือ พลาสติกชีวภาพ PLA และ
ของสูตร PLAPBSRH 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม โดย A คือ พลาสติก
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด 60% และ พอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต 40%
**สารเติมแต่ง 3 ชนิด มาเลอิกแอนไฮไดรด์, แว๊กซ์อี และแคลเซียมสเตียเรท รวมกันเป็ น
2.4 % wt. ในสมการที่ 3.1 – 3.3
ตารางที่ 1 อัตราส่วนการผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
Item
PLARH 10
PLARH 20
PLARH 30
PLAPBSRH 30

PLA PBS RH
87.14 - 8.71
78.71 - 15.74
71.76 - 21.53
43.06 28.7 21.53

% by weight
Gly
MA
1.75
0.8
3.15
0.8
4.31
0.8
4.31
0.8

Ca-st
0.8
0.8
0.8
0.8

Wax-E
0.8
0.8
0.8
0.8

3.2.2 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรียน
นาเปลื อ กทุ เรี ยน (อั ก ษรย่อ คื อ DB) มาบดหยาบด้ วยเครื่ อ งบดลดขนาด และอบไล่
ความชื้นเปลือกทุเรี ยนด้วยตู้อบลมร้อนที่อณุ หภูมิ 90-95 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 20 ชม. จนกระทั่ ง
แห้ง จากนั้นนาเปลือกทุ เรี ยนมาบดละเอียดด้วยเครื่ องบดลดขนาดอีกครั้ง ให้มีลักษณะเป็ นผงแป้ ง
ร่ อนด้ วยตะแกรงให้มีขนาดเล็ก กว่า 600 µm จากนั้นนาไปผสมกั บพลาสติ กชีวภาพชนิดพอลิแล
คติกแอซิด , พอลิ บิวทิ ลีนซัค ซิเนต, สารเติมแต่งกลีเซอรอล 20% ของน้ าหนักเปลือกทุเรี ยน และ
สารเติมแต่งอีก 3 ชนิด คือ มาเลอิกแอนไฮไดรด์, แว๊กซ์อี, แคลเซียมสเตียเรท อย่างละ 0.8% wt. ดั ง
ตารางที่ 3.2 ด้วยเครื่ องหลอมอั ดรี ดขึ้นรู ปแบบเกลียวหนอนคู่ โดยอัต ราส่วนการผสมคานวณจาก
สมการที่ 3.1, 3.2 และ 3.3

27
โดย สูตร PLADB 10 ใช้สมการที่ 3.1 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
สูตร PLADB 20 ใช้สมการที่ 3.2 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
สูตร PLADB 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
สูตร PLAPBSDB 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
*โดย A ของสูตร PLDB10, PLADB20 และ PLADB30 คือ พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติก
แอซิดและ ของสูตร PLAPBSDB 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม โดย A
คือ พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด 60% และ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 40%
ตารางที่ 2 อัตราส่วนการผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรี ยน
Item
PLADB 10
PLADB 20
PLADB 30
PLAPBSDB 30

PLA PBS DB
87.14 - 8.71
78.71 - 15.74
71.76 - 21.53
43.06 28.7 21.53

% by weight
Gly
MA
1.75
0.8
3.15
0.8
4.31
0.8
4.31
0.8

Ca-st
0.8
0.8
0.8
0.8

Wax-E
0.8
0.8
0.8
0.8

3.2.3 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับใบสับปะรด
นาใบสับปะรด (อักษรย่อคือ PL) มาบดละเอียดด้วยเครื่ องปั่นลดขนาดให้มีลั กษณะเป็ น
ผงแป้งร่ อนด้วยตะแกรงให้มีขนาดเล็กกว่า 600 µm อบไล่ความชื้นใบสับปะรดด้วยตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียสจนเป็ นเวลา 4 ชม. จนกระทั่ งแห้ ง จากนั้นนาไปผสมกับ พลาสติ ก
ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด, พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, สารเติมแต่งกลีเซอรอล 20% ของน้ าหนักใบ
สับปะรด และสารเติมแต่งอีก 3 ชนิด คือ มาเลอิกแอนไฮไดรด์, แว๊กซ์อี, แคลเซียมสเตียเรท อย่างละ
0.8% wt. ดังตารางที่ 3.2 ด้วยเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้นรู ปแบบเกลียวหนอนคู่ โดยอัตราส่วนการผสม
คานวณจากสมการที่ 3.1, 3.2 และ 3.3
โดย สูตร PLAPL 10 ใช้สมการที่ 3.1 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
สูตร PLAPL 20 ใช้สมการที่ 3.2 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
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สูตร PLAPL 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
สูตร PLAPBSPL 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม
*โดย A ของสูตร PLAPL10, PLAPL20 และ PLAPL30 คือ พลาสติกชีวภาพ PLA และ
ของสูตร PLAPBSPL 30 ใช้สมการที่ 3.3 ในการคานวณหาอัตราส่วนการผสม โดย A คือ พลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด 60% และ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 40%
ตารางที่ 3 อัตราส่วนการผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพกับใบสับปะรด
Item
PLAPL 10
PLAPL 20
PLAPL 30
PLAPBSPL 30

PLA PBS PL
87.14 - 8.71
78.71 - 15.74
71.76 - 21.53
43.06 28.7 21.53

% by weight
Gly
MA
1.75
0.8
3.15
0.8
4.31
0.8
4.31
0.8

Ca-st
0.8
0.8
0.8
0.8

Wax-E
0.8
0.8
0.8
0.8

3.2.4 การเตรียมชิ้นงานทดสอบค่าความแข็งแรงต่ อแรงดึง
นาเม็ดไบโอคอมโพสิ ตทั้ง 3 ชนิด ในแต่ละอัตราส่วนไปอบไล่ความชื้นด้วยอุณหภูมิ 120
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชั่ วโมง ทาการฉี ดขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบค่า ความแข็งแรงต่อแรงดึงตาม
มาตรฐาน ASTM D638 – 02a ด้วยเครื่ องฉีดขึ้นรู ปพลาสติก
3.2.5 การเตรียมชิ้นงานทดสอบค่าความแข็งแรงต่ อแรงกระแทก
นาเม็ ดไบโอคอมโพสิ ต ทั้ง 3 ชนิด ในแต่ล ะอั ตราส่วนการผสมไปอบไล่ค วามชื้นด้ว ย
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง ทาการอัดขึ้นรู ปชิน้ งานทดสอบค่าความแข็งแรงต่ อ
แรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D256-10 ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก

3.3 การศึกษาสมบัติของไบโอคอมโพสิ ต
3.3.1 สมบัติเชิงกล
วัดค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง, ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดต่อแรงดึง และมอดู ลั สของยัง
ของไบโอคอมโพสิ ตที่ เตรี ยมขึ้นในแต่ ละสู ต ร ด้ วยเครื่ องทดสอบแรงดึ ง โดยชิ้นงานทดสอบมี
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ขนาด และรู ปร่ างตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ดังภาพ 12 ส่วนวัดแรง (Load cell) 100 กิโลนิว
ตันทีอ่ ัตราเร็วในการดึงที่ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที
วัดค่าความแข็ งแรงต่ อแรงกระแทกของไบโอคอมโพสิ ต ที่เตรี ยมขึ้นในแต่ละสู ตรด้ว ย
เครื่ องทดสอบแรงกระแทก โดยชิน้ งานทดสอบมีขนาด และรู ปร่ างตามมาตรฐาน ASTM D256-10
ดังภาพที่ 15
3.3.2 การศึกษาสัณฐานวิทยา
ศึกษาสั ณฐานวิ ทยาด้วยกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron
microscope, SEM) ที่พื้ นผิ วรอยแตกจากการทดสอบแรงดึง ของผลิตภั ณฑ์ ที่กาลังขยาย 100 เท่ า
ของชิ้นงานตัวอย่างก่อน และกระบวนการการทดสอบด้วยกระบวนการฝังดิน
3.3.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมี
วิเคราะห์ หาหมู่ฟั งก์ชั นที่ อยู่ในสารตัว อย่า งโดยใช้ เทคนิคอิ นฟาเรดเสปกโทรสโครปี
(FTIR) โดยการนาเอาตัวอย่างเม็ดของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้นรู ป โดยศึกษา
หมู่ฟังก์ชันในช่วงเลขคลื่น 4000 – 400 cm-1
3.3.4 การศึกษากระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดิน
ศึกษากระบวนการย่อยสลายด้วยวิธีการการฝังดิน (Shinji, 2011) โดยนาชิ้นงานทดสอบ
ของไบโอคอมโพสิ ตไปฝังดินลึก 10 เซนติเมตร เป็ นเวลา 1, 2, 4 และ 6 เดื อน จากนั้นชั่ง น้ าหนั ก
เพื่อวัดน้ าหนักที่หายไปของชิ้นงานทดสอบ โดยคานวณเป็ นอัตราส่วนร้อยละ ดังสมการที่ 3.1 และ
นาเอาชิ้นงานหลังจากผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดินตามเวลาที่กาหนดไปทดสอบความ
แข็งแรงต่อแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a, ภาพถ่ายดิจิตอล และ วิเคราะห์หาหมู่ ฟัง ก์ชั น
ที่อยู่ในสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคอินฟาเรดเสปกโทรสโครปี
อัตราส่วนร้อยละของน้ าหนักชิ้นงานทดสอบที่หายไป =
เมื่อ W0 =
W1 =

นาหนักตัวอย่างก่อนฝังดิน
นาหนักตัวอย่างหลังฝังดิน

W0 − W1
W0

x 100……….3.4
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3.3.5 กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุไบโอคอมโพสิต
การศึกษากระบวนการฉีดขึ้นรู ปวัสดุไบโอคอมโพสิ ตผูว้ ิ จัยได้ใช้พลาสติกชีวภาพพอลิ
แลคติกแอซิดเป็ นข้อมูล ข้างต้นส าหรับอ้ างอิงในการวิเคราะห์ด้ วยโปรแกรมจาลองการไหลของ
พลาสติก Moldex3D และการปรับตั้งค่าตัวแปรสาหรับการทดลองฉีดขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ตัวอย่ า งด้ ว ย
วัสดุไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด, พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซั ค
ซิเนต และแกลบ ซึ่งเป็ นวัสดุชีวมวล โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์สาหรับทดลองฉีดขึ้ นรู ปด้วยวัสดุไบโอคอมโพ
สิ ต โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจาลองการไหลของพลาสติก Moldex3D เพื่อตรวจสอบรู ปทรงของ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
2. หาค่าตัว แปรสาคั ญสาหรับ ทดลองฉีด ขึ้นรู ปตัว อย่างผลิต ภัณฑ์ ด้วยวัสดุ ไบโอ
คอมโพสิ ต โดยวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมจาลองการไหลของพลาสติก Moldex3D
3. ทดลองฉีดขึ้นรู ปตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และ
วัสดุไบโอคอมโพสิ ต
3.3.6 การวิเคราะห์ ราคาของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างจากวัสดุไบโอคอมโพสิต
การศึกษาวิธีการลดต้นทุนของพลาสติกชีวภาพด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรู ป โดยผูว้ ิจัยมีตวั
แปรในการคานวณ คือ ราคาของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด , พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิ ลี น
ซัคซิ เนต และราคาสารเติมแต่งทั้ ง 4 ชนิด ได้แก่ กลีเ ซอรอล, มาเลอิ กแอนไฮไดรด์, แว๊ กซ์อี และ
แคลเซียมสเตียเรท ทั้งนี้ในงานวิจัยจะไม่รวมต้นทุ นการผสมเม็ดไบโอคอมโพสิ ตเนื่องจากมีหลาย
ปัจจัยที่ไม่แน่นอน และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เช่น ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร, ค่ า
เสื่ อมราคาของอุปกรณ์ และขนาดของเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้นรู ปแบบเกลียวหนอนคู่ เป็ นต้น
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 ผลการเตรียมไบโอคอมโพสิ ต
4.1.1 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
การเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ต ระหว่ างพลาสติกชี วภาพกับแกลบได้ ผลเป็ นที่น่าพึ งพอใจ
เนื่องจากสามารถผสม และตัด ขึ้นรู ป เม็ดได้ครบทุกอัต ราส่ว นของแกลบ ดังตารางที่ 4 โดยตั้งค่ า
อุณหภูมิผสมในช่วง 90-180 °C ในเครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ ดังนี้
Barrel temperature zone 1
90
°C
Barrel temperature zone 2
100 °C
Barrel temperature zone 3
110 °C
Barrel temperature zone 4
120 °C
Barrel temperature zone 5
130 °C
Barrel temperature zone 6
130-140 °C
Barrel temperature zone 7
140-150 °C
Barrel temperature zone 8
150-160 °C
Barrel temperature zone 9
160-170 °C
Barrel temperature zone 10 (nozzle) 170-180 °C
Screw Speed
100-200 rpm
ตารางที่ 4 ผลการเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
ชื่อตัวอย่าง

ลักษณะ

PLA

ทรงกลม

รู ปถ่าย
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ชื่อตัวอย่าง

ลักษณะ

PLARH10

ทรงกลม

PLARH20

ทรงกลม

PLARH30

ทรงกลม

PLAPBSRH30

เม็ดทรงรี ขนาดเล็ก
และแบน

PBS

ทรงรี

รู ปถ่าย

4.1.2 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรียน
ผลการเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรี ยนไม่สามารถผสม
สูตร PLADB30 เมื่อใช้เ งื่อนไขการผสมเดียวกันกับ PLARH30 โดยพบการอุดตันในเครื่ องหลอม
อัดรี ดขึ้นรู ป และการเสื่ อมสภาพทางความร้อนเมื่อเพิม่ อุณหภูมิหลอมที่ช่วง 180-200 °C ส่วนไบโอ
คอมโพสิ ตสูตรอื่น ๆ ที่มาจากเปลือกทุเรี ยนสามารถผสมได้ แต่ไม่สามารถตัดเป็ นเม็ดได้จาเป็ นต้อง
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ผ่านรางน้ า และนาเข้ าเครื่ อ งบดเม็ ด ดัง ตารางที่ 5 โดยตั้งค่ าอุ ณหภู มิผ สมในช่ว ง 90-180 °C ใน
เครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ ดังนี้
Barrel temperature zone 1
90
°C
Barrel temperature zone 2
100 °C
Barrel temperature zone 3
110 °C
Barrel temperature zone 4
120 °C
Barrel temperature zone 5
130 °C
Barrel temperature zone 6
130-140 °C
Barrel temperature zone 7
140-150 °C
Barrel temperature zone 8
150-160 °C
Barrel temperature zone 9
160-170 °C
Barrel temperature zone 10 (nozzle) 170-180 °C
Screw Speed
100-200 rpm
ตารางที่ 5 ผลการเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรี ยน
ชื่อตัวอย่าง

ลักษณะ

PLA

ทรงกลม

PLADB20

คล้ายเศษไม้บด

รู ปถ่าย
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ชื่อตัวอย่าง

ลักษณะ

PLADB20

คล้ายเศษไม้บด

PLAPBSDB30

คล้ายเศษไม้บด

PBS

ทรงรี

รู ปถ่าย

4.1.3 การเตรียมไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับใบสับปะรด
ผลการเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกั บใบสับปะรดไม่สามารถผสม
สูตร PLAPL30 เมื่อใช้เงื่อนไขการผสมเดียวกันกับ PLARH30 โดยพบการอุดตันในเครื่ องหลอมอัด
รี ดขึ้นรู ป และการเสื่ อมสภาพทางความร้อนเมื่อเพิ่มอุณหภูมิหลอมเมื่อ เพิ่มอุ ณหภูมิหลอมที่ช่ว ง
180-200 °C ส่วนไบโอคอมโพสิ ตสูตรอื่น ๆ ที่มาจากใบสับปะรดสามารถผสมได้ แต่ไม่สามารถตัด
เป็ นเม็ดได้ จ าเป็ นต้อ งผ่า นรางน้ า และนาเข้าเครื่ อ งบดเม็ด ดัง ตารางที่ 6 โดยตั้ งค่า อุณหภูมิผสม
ในช่วง 90-180 °C ในเครื่ องหลอมอัดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ ดังนี้
Barrel temperature zone 1
90
°C
Barrel temperature zone 2
100 °C
Barrel temperature zone 3
110 °C
Barrel temperature zone 4
120 °C
Barrel temperature zone 5
130 °C
Barrel temperature zone 6
130-140 °C

35
Barrel temperature zone 7
Barrel temperature zone 8
Barrel temperature zone 9
Barrel temperature zone 10 (nozzle)
Screw Speed

140-150
150-160
160-170
170-180
100-200

°C
°C
°C
°C
rpm

ตารางที่ 6 ผลการเตรี ยมไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับใบสับปะรด
ชื่อตัวอย่าง

ลักษณะ

PLA

คล้ายทางกลม

PLAPL10

คล้ายเศษไม้บด

PLAPL20

คล้ายเศษไม้บด

PLAPBSPL30

คล้ายเศษไม้บด

PBS

ทรงรี

รู ปถ่าย
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ภาพที่ 18 ลักษณะการอุดตันในเครื่ องหลอมอัดรี ดของคอมโพสิ ต PLADB30 และ PLAPL30

ภาพที่ 19 ลักษณะการไหม้ในเครื่ องหลอมอัดรี ดของไบโอคอมโพสิ ต PLADB30 และ PLAPL30
ผลทดสอบความสามารถการไหลของไบโอคอมโพสิ ตด้วยเครื่ องวัด อัต ราการไหลของ
พอลิ เมอร์ (Melt flow indexer) ที่ อุ ณหภู มิ 190 °C พบว่ า ไบโอคอมโพสิ ตที่ เ ตรี ย มขึ้ น ในทุ ก
อัตราส่วนมีค่าอัตราการไหลมากกว่า 70 g/10min ซึ่งเป็ นผลจากสารเติมแต่ง กลีเซอรอล, มาเลอิ ก
แอนไฮไดรด์ และแว๊กซ์อี

4.2 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิ ต
4.2.1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
จากการศึก ษาสมบัติ เชิงกลความแข็ งแรงต่อ แรงดึ งของชิน้ งานทดสอบวัส ดุพลาสติ ก
ชี ว ภาพพอลิ แลคติ ก แอซิ ด , พลาสติ ก ชี ว ภาพพอลิ บิ ว ทิ ลี นซั ค ซิ เ นต, PLARH10, PLARH20,
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PLARH30 และ PLAPBSRH30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ล ดั ง ภาพที่ 20 พบว่ า
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเ นตมี ค วามแข็ง แรงต่ อ
แรงดึง เท่า กับ 57.3 และ 37.5 MPa ตามลาดับ เมื่ อเติ มแกลบลงในพลาสติก ชีว ภาพพอลิ แลคติ ก
แอซิดในปริ มาณ 10% wt. พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLARH10 มีค วามแข็ งแรงต่อ แรงดึงลดลงเป็ น
23.3 MPa ซึ่ งคิ ด เป็ นการลดลงร้ อ ยละ 59.3% และเมื่ อ เพิ่ มปริ มาณแกลบไปที่ 20% wt. พบว่ า
PLARH20 มีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 30.6 MPa ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3%
ของ PLARH10 และเมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบเป็ น 30% wt. พบว่า PLARH30 ลดลงเป็ น 26.3 MPa ซึ่ ง
คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 14% ของ PLARH20 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตลง
ไปในอัตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ าหนักทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพพบว่า PLAPBSRH30 มีความ
แข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเป็ น 21.2 MPa ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 19.4% ของ PLARH30

ภาพที่ 20 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากแกลบ
การศึกษาสมบัติเชิงกลค่ามอดูลัสของแรงดึงของชิ้นงานทดสอบวัสดุพลาสติกชีวภาพพอ
ลิแลคติกแอซิด, พลาสติ กชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซั คซิเนต, PLARH10, PLARH20, PLARH30 และ
PLAPBSRH30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง ภาพที่ 21 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตมีมอดูลสั ของแรงดึงเท่ากับ 2395 และ
862 MPa ตามลาดั บ เมื่อเติมแกลบลงในพลาสติก ชีวภาพพอลิ แลคติกแอซิ ดในปริ มาณ 10% wt.
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พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLARH10 มีมอดูลัสของแรงดึงลดลงเป็ น 1924 MPa ซึ่งคิ ด เป็ นการลดลง
ร้อยละ 19.7% แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบพบว่ามอดูลัสเพิม่ สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยแกลบที่ 20% wt. และ
30% wt. พบว่า PLARH20 และ PLARH30 มีมอดูลั สของแรงดึง เพิ่มสู งขึ้นเป็ น 2202 MPa และ
2362 MPa ตามลาดับ ซึ่ง PLARH20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5% ของ PLARH10 และ PLARH30 เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 7.3% ของ PLARH20 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลงไปในอัต ราส่ว น
ร้ อ ยละ 40% จากน้ าหนั ก ทั้ ง หมดของพลาสติ ก ชี ว ภาพ พบว่ า ที่ ป ริ มาณแกลบ 30% wt.
PLAPBSRH30 มีค่ามอดูลัสของแรงดึงลดลงเป็ น 1680 MPa ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 28.9% เมื่ อ
เทียบกับ PLARH30

ภาพที่ 21 ผลการทดสอบค่ามอดูลัสของแรงดึงของไบโอคอมโพสิตที่ได้จากแกลบ
การศึกษาค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของชิ้นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติก
แอ ซิ ด , พลาสติ ก ชี วภ าพ พอลิ บิ วทิ ลี น ซั คซิ เ นต, PLARH10, PLARH20, PLARH30 แล ะ
PLAPBSRH30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ล ดั ง ภาพที่ 22 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติ กแอซิ ด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิเนตมี ค่า ร้อ ยละการยืด ตัว ณ จุด ขาด
เท่า กับ 2.06 % และ 11% ตามลาดั บ เมื่ อเติมแกลบลงในพลาสติ กชี ว ภาพพอลิ แลคติก แอซิ ดใน
ปริ มาณ 10% wt. พบว่าไบโอคอมโพสิต PLARH10 มีค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดลดลงเป็ น 0.99
% ซึ่ ง คิด เป็ นการลดลงร้ อ ยละ 51.9% แต่ เ มื่ อเพิ่ มปริ มาณแกลบ 20% wt. ในไบโอคอมโพสิ ต
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PLARH20 พบว่าค่ าร้อ ยละการยืดตั ว ณ จุด ขาดเพิ่มขึ้นเป็ น 1.14% ซึ่ง คิดเป็ นการเพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ
15.1% และเมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบที่ 30% wt. PLARH30 พบค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดลดลงเป็ น
0.97% ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 14.9% แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลงไป
ในอัตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ าหนักทัง้ หมดของพลาสติกชีวภาพพบว่า PLAPBSRH30 มี ค่ า ร้ อ ย
ละการยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มสูงขึ้นจาก PLARH30 เป็ น 1.52% ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 56.7%
เมื่อเทียบกับ PLARH30

ภาพที่ 22 ผลการทดสอบค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากแกลบ
การศึกษาความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของชิ้นงานทดสอบวัสดุ พลาสติกชี วภาพพอลิ
แลคติ กแอซิ ด, พลาสติก ชีว ภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิ เนต, PLARH10, PLARH20, PLARH30 และ
PLAPBSRH30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง ภาพที่ 23 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติ กแอซิ ด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิเนตมี ความแข็ งแรงต่ อแรงกระแทก
เท่ากั บ 26.1 และ 29.5 KJ/m2 ตามลาดับ เมื่อ เติมแกลบลงในพลาสติก ชีวภาพพอลิ แลคติกแอซิ ด
ที่ปริ มาณ 10% wt. พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLARH10 มีค วามแข็ง แรงต่อแรงกระแทกลดลงเป็ น
21.4 KJ/m2 ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ18% และยังพบอีกว่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิ่มขึ้ น
อย่า งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ เพิ่ มปริ มาณแกลบมากขึ้ น ที่ แกลบ 20% wt. และ 30% wt. PLARH20 และ
PLARH30 พบความแข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิม่ ขึ้นเป็ น 21.8 KJ/m2 และ 22.8 KJ/m2 ตามลาดับ ซึ่ ง
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PLARH20 คิ ดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อ ยละ 1.8% ของ PLARH10 และ PLARH30 คิ ดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อ ยละ
4.4% ของ PLARH20 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตลงไปในอัตราส่ว นร้ อ ยละ
40% จากน้ าหนัก ทั้ง หมดของพลาสติ กชี วภาพพบว่า PLAPBSRH30 มี ค่า ความแข็ งแรงต่อ แรง
กระแทกเพิ่มสูงขึ้นจาก PLARH30 เป็ น 23.9 KJ/m2 ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6% เมื่อเทียบกับ
PLARH30
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ภาพที่ 23 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากแกลบ
4.2.2 ผลการทดสอบผลสมบั ติเชิ งกลของไบโอคอมโพสิ ตระหว่ า งพลาสติกชีว ภาพกั บ
เปลือกทุเรียน
จากการศึก ษาสมบัติ เชิงกลความแข็ งแรงต่อ แรงดึ งของชิ้นงานทดสอบวัส ดุพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิ แลคติก แอซิ ด, พลาสติก ชีวภาพพอลิ บิว ทิลีนซัค ซิเนต, PLADB10, PLADB20 และ
PLAPBSDB30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ล ดั ง ภาพที่ 24 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมี ความแข็งแรงดึงเท่ากับ 57.3 และ
35.7 MPa ตามลาดับ เมื่อเติมเปลือกทุเรี ยนลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดในปริ มาณ 10%
wt. พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLADB10 มีความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเป็ น 31.6 MPa ซึ่งคิดเป็ นการ
ลดลงร้ อยละ 44.8% และเมื่อ เพิ่ มปริ มาณเปลือ กทุเ รี ยนไปที่ 20% wt. พบว่า PLADB20 มี ความ
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แข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นเป็ น 33.1 MPa ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5% ของ PLADB10 แต่
หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลงไปในอัตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ าหนั ก ทั้ ง หมด
ของพลาสติกชีวภาพ และปริ มาณเปลือกทุเรี ยนเพิ่มขึ้นเป็ น 30% wt. พบว่า PLAPBSDB30 มี ค วาม
แข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเป็ น 18.6 MPa

ภาพที่ 24 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากเปลือกทุเรี ยน
การศึกษาค่ามอดูลัสของแรงดึง ของชิ้นงานทดสอบวัส ดุพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ ก
แอซิ ด, พลาสติกชี วภาพพอลิบิ วทิลี นซัค ซิเนต, PLADB10, PLADB20 และ PLAPBSDB30 ตาม
มาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผลดั งภาพที่ 25 พบว่ าพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติก แอซิ ด และ
พลาสติกชีวภาพพอลิ บิวทิลีนซัคซิเนตมีมอดูลัสของแรงดึงเท่ ากับ 2395 และ 862 MPa ตามลาดั บ
เมื่อเติมเปลือกทุเรี ยนลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพบว่าค่ามอดูลั ส ของแรงดึง เพิ่ มขึ้น
อย่า งต่ อเนื่ อ ง เมื่ อปริ มาณเปลือ กทุ เรี ยนเพิ่มขึ้นที่ 10% wt. พบว่า ไบโอคอมโพสิ ต PLADB10 มี
มอดู ลัส ของแรงดึง เพิ่ มขึ้ นเป็ น 3575 MPa ซึ่ ง คิด เป็ นการเพิ่ มร้ อยละ 49% และเมื่ อเพิ่มปริ มาณ
เปลือกทุเรี ยนที่ 20% wt. พบว่า PLADB20 มีค่ามอดูลัสของแรงดึงเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 3773 MPa ซึ่ ง คิ ด
เป็ นการเพิ่มร้อยละ 5.5% ของ PLADB10 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิ ลี นซั คซิ เนตลงไป
ในอั ต ราส่ วนร้อ ยละ 40% จากน้ าหนัก ทั้ งหมดของพลาสติ กชี วภาพ และปริ มาณเปลื อกทุเ รี ยน
เพิ่มขึ้นเป็ น 30% wt. พบว่า PLAPBSDB30 มีค่ามอดูลัสของแรงดึงลดลงเป็ น 2239 MPa
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ภาพที่ 25 ผลการทดสอบค่ามอดูลัสของแรงดึงของไบโอคอมโพสิตที่ได้จากเปลือกทุเรี ยน
การศึ กษาค่ าร้อยละการยืด ตัว ณ จุดขาดของวัสดุ พลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ,
พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต, PLADB10, PLADB20 และ PLAPBSDB30 ตามมาตรฐาน
ASTM D638 – 02a ได้ผ ลดัง ภาพที่ 26 พบว่า พลาสติกชี วภาพพอลิแลคติ กแอซิด และพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดเท่ากับ 2.06 และ 11 % ตามลาดับ เมื่ อ
เติมเปลือกทุเรี ยนลงในพลาสติ กชีว ภาพพอลิ แลคติกแอซิดในปริ มาณ 10% wt. พบว่า ไบโอคอม
โพสิ ต PLADB10 มีค่ าร้อ ยละการยื ดตั ว ณ จุ ดขาดลดลงเป็ น 1.33% ซึ่ง คิด เป็ นการลดลงร้อ ยละ
35.4% และค่ าร้อยละการยืดตัว ณ จุด ขาดที่ ปริ มาณเปลือ กทุเรี ยน 20% wt. พบว่ า PLADB20 มีค่ า
ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดลดลงเป็ น 1.15% ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 13.5% ของ PLADB10 แต่
หากเติมพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลงไปในอัตราส่วนร้อยละ 40% จาก
น้ าหนั กทั้งหมดของพลาสติกชี วภาพ และเพิ่ มเปลื อกทุเรี ยน 30% wt. พบว่ า PLAPBSDB30 มีค่ า
ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดลดลงเป็ น 0.96%

43

ภาพที่ 26 ผลการทดสอบค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากเปลือกทุเรี ยน
การศึกษาสมบัติเชิงกลความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของชิ้นงานทดสอบวัสดุพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิ แลคติก แอซิ ด, พลาสติก ชีวภาพพอลิ บิว ทิลีนซัค ซิเนต, PLADB10, PLADB20 และ
PLAPBSDB30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง ภาพที่ 27 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติ กแอซิ ด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิเนตมี ความแข็ งแรงต่ อแรงกระแทก
เท่ากับ 26.1 และ 29.5 KJ/m2 ตามลาดับ เมื่อ เติมเปลื อกทุเรี ยนลงในพลาสติกชีวภาพพอลิ แลคติ ก
แอซิดในปริ มาณ 10% wt. พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLADB10 มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกลดลง
เป็ น 19.8 KJ/m2 ซึ่งคิ ดเป็ นการลดลงร้อยละ 21.14% แต่กลับพบว่า ความแข็งแรงต่ อแรงกระแทก
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณเปลือกทุเรี ยนมากขึ้น โดยที่เปลือกทุเรี ยน 20% wt. พบว่า PLADB20 มีความ
แข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิ่มสู งขึ้น เป็ น 21.4 KJ/m2 ซึ่ งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้ นอัต ราร้อยละ 8.1% ของ
PLADB10 แต่หากเติมพลาสติ กชีวภาพพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตลงไปในอัตราส่ว น
ร้อยละ 40% จากน้ าหนักทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพ และเพิม่ ปริ มาณของเปลือกทุ เรี ยนเป็ น 30%
wt. พบว่า PLAPBSDB30 มีค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 22.4 KJ/m2
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ภาพที่ 27 ผลการทดสอบค่าความแข็ งแรงต่อ แรงกระแทกของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากเปลือ ก
ทุเรี ยน
4.2.3 ผลการทดสอบสมบั ติเชิ งกลของไบโอคอมโพสิ ตระหว่ า งพลาสติ กชี วภาพกั บใบ
สับปะรด
จากการศึก ษาสมบัติ เชิงกลความแข็ งแรงต่อ แรงดึ งของชิ้นงานทดสอบวัส ดุพลาสติ ก
ชีว ภาพพอลิ แลคติก แอซิด , พลาสติ กชี ว ภาพพอลิ บิวทิ ลีนซัค ซิ เนต, PLAPL10, PLAPL20 และ
PLAPBSPL30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง ภาพที่ 28 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตมีความแข็งแรงต่อแรงดึงเท่ากับ 57.3
และ 37.5 MPa ตามลาดับ เมื่อเติมใบสับปะรดลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดในปริ มาณ
10% wt. พบว่า ไบโอคอมโพสิ ต PLAPL10 มีค วามแข็ง แรงต่ อแรงดึง ลดลงเป็ น 33.7 MPa ซึ่ งคิ ด
เป็ นการลดลงร้อ ยละ 41.2% และเมื่ อเพิ่ มปริ มาณใบสับปะรดไปที่ 20% wt. พบว่ า PLAPL20 มี
ความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 35.7 MPa ซึ่งคิดเป็ นการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.1% ของ PLAPL10
แต่ห ากเติ มพลาสติก ชีว ภาพพอลิ บิว ทิลี นซั คซิ เนตลงไปในอัต ราส่ วนร้อ ยละ 40% จากน้ าหนั ก
ทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพ และปริ มาณใบสับปะรดเพิ่มขึ้นเป็ น 30% wt. พบว่า PLAPBSPL30 มี
ความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลง เป็ น 28.8 MPa
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ภาพที่ 28 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากใบสับปะรด
การศึกษาสมบัติเชิงกลค่ ามอดูลัสของแรงดึง ของชิ้นงานทดสอบวัสดุพลาสติกชีวภาพ
พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด , พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ พอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นต, PLAPL10, PLAPL20 และ
PLAPBSPL30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง รู ป 29 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตมีมอดูลสั ของแรงดึงเท่ากับ 2395 และ
862 MPa ตามลาดับ เมื่อเติมใบสับปะรดลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพบว่า ค่ ามอดู ลัส
ของแรงดึ ง เพิ่ มขึ้ นอย่ า งต่ อเนื่ อ งเมื่ อ ปริ มาณใบสั บปะรดเพิ่ มขึ้ น โดยที่ 10 % wt. พบว่ า ไบโอ
คอมโพสิ ต PLAPL10 มีค่ ามอดู ลัส ของแรงดึ งเพิ่มขึ้นเป็ น 3376 MPa ซึ่ งคิ ด เป็ นการเพิ่ มร้อ ยละ
49.2% และเมื่อเพิ่มปริ มาณใบสับปะรดที่ 20% wt. พบว่า PLAPL20 พบค่ามอดูลัสของแรงดึงเพิ่ ม
สูงขึ้นเป็ น 3583 MPa ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มร้อยละ 5.5% ของ PLAPL10 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลงไปในอัตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ าหนักทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพ และ
ปริ มาณใบสับ ปะรดเพิ่มขึ้ นเป็ น 30% wt. พบว่า PLAPBSPL30 มี ค่ามอดูลัสของแรงดึงลดลงเป็ น
2557 MPa

46

ภาพที่ 29 ผลการทดสอบค่ามอดูลัสของแรงดึงของไบโอคอมโพสิตที่ได้จากใบสับปะรด
การศึก ษาค่ าร้ อ ยละการยื ด ตั ว ณ จุ ด ขาดของชิ้ นงานทดสอบวัส ดุพ ลาสติ กชี ว ภาพ
พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด , พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ พอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นต, PLAPL10, PLAPL20 และ
PLAPBSPL30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั งภาพที่ 30 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติ กแอซิ ด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิเนตมี ค่า ร้อ ยละการยืด ตัว ณ จุด ขาด
เท่ากับ 2.06 และ 11% ตามลาดับ เมื่อเติม ใบสับปะรดลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดใน
ปริ มาณ 10% wt. พบว่า ไบโอคอมโพสิ ต PLAPL10 มี ค่ าร้ อยละการยื ดตั ว ณ จุ ด ขาดลดลงเป็ น
1.43% ซึ่ งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 30.6% และยังพบอีกว่า ค่าร้อยละการยืดตั ว ณ เพิ่ มขึ้นเมื่อเพิ่ ม
ปริ มาณใบสับปะรดมากขึ้น ที่ 20% wt. พบว่า PLAPL20 ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดเพิม่ ขึ้ นเป็ น
1.55% ซึ่งคิ ดเป็ นการเพิ่ มขึ้นร้อยละ 8.4% ของ PLAPL10 แต่ หากเติมพลาสติ กชีว ภาพพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิ วทิลี นซั คซิเ นตลงไปในอั ตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ า หนั กทั้ง หมดของพลาสติ ก
ชีวภาพพบว่า PLAPBSDB30 พบว่าค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มสูงขึ้นเป็ น 1.7%
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ภาพที่ 30 ผลการทดสอบค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากใบสับปะรด
การศึกษาสมบัติเชิงกลความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของชิ้นงานทดสอบวัสดุพลาสติ ก
ชีว ภาพพอลิ แลคติก แอซิด , พลาสติ กชี ว ภาพพอลิ บิวทิ ลีนซัค ซิ เนต, PLAPL10, PLAPL20 และ
PLAPBSPL30 ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ได้ ผ ลดั ง ภาพที่ 31 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติ กแอซิ ด และพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัค ซิเนตมี ความแข็ งแรงต่ อแรงกระแทก
เท่ากั บ 26.1 และ 29.5 KJ/m2 ตามลาดั บ เมื่อเติมใบสั บปะรดลงในพลาสติก ชีวภาพพอลิ แลคติ ก
แอซิดในปริ มาณ 10% wt. พบว่าไบโอคอมโพสิ ต PLAPL10 มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกลดลง
เป็ น 20 KJ/m2 ซึ่งคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 23.4% และเมื่อเพิ่มปริ มาณของใบสับปะรดที่ 20% wt.
พบว่า PLAPL20 มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิ่มขึ้นเป็ น 21.9 KJ/m2 ซึ่งคิดเป็ นการเพิม่ ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 9.5% ของ PLAPL10 แต่หากเติมพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพพอลิ บิวทิ ลี นซั คซิ เนตลงไป
ในอัตราส่วนร้อยละ 40% จากน้ าหนักทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพพบว่า PLAPBSDB30 มีค่าความ
แข็งแรงต่อแรงกระแทกเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 23.1 KJ/m2
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ภาพที่ 31 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากใบสับปะรด
จากผลการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลมีผลลัพธ์สอดคล้องกับผลวิจยั ของ (Bisht, Gope, & Rani, 2020)
ว่าการใช้ วสั ดุชีว มวลเป็ นสารเติ มแต่ งในพลาสติกชี วภาพส่ งผลให้ ความแข็ งแรงต่ อแรงดึง ของ
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดในวัสดุไบโอคอมโพสิ ตลดลง เนื่องจากวัสดุชีวมวลมีลักษณะ
เป็ น hydrophilic ที่มีความชอบน้ าผสมกับพอลิเมอร์แบบ hydrophobic ที่มีค วามไม่ชอบน้ า จึงเกิ ด
การผสมที่ไม่เข้ากันระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลทั้ง 3 ชนิ ด เป็ นเหตุ
ให้ไม่เกิดการยึดเกาะระหว่างสายโซ่ของพอลิเมอร์กับวัสดุชีวมวล อีกทัง้ ไม่สามารถควบคุมขนาด
อนุภาคของวัสดุชีวมวลให้มีขนาดเท่ากันได้จึงเกิดการกระจายตัวของวัสดุชีวมวลในพอลิเ มอร์ เ มท
ริ กซ์ที่ไม่ดีนัก และเมื่อมีแรงเค้นที่มากระทาจากภายนอกวัสดุชีวมวลจึงเป็ นอุปสรรคต่อการกระจาย
แรงในส่วนของพอลิเมอร์เมทริ กซ์ (Dimzoski et al., 2008)
ผลการลดลงของความแข็ งแรงต่อ แรงดึงในไบโอคอมโพสิ ตที่มีพลาสติกชีว ภาพพอลิ
บิวทิลีนซัคซิเนตผสมอยู่ เกิดจากพลาสติกชีวภาพพอลิบิว ทิลีนซัคซิเนตมีความแข็งแรงต่อแรงดึ ง
น้อยเป็ นเหตุให้ความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเมื่อนาไปผสมกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดที่
มีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่า อีกทั้งการผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิ เนตกั บ
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดไม่สามารถผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดการยึ ดเกาะ

49
ระหว่ า งสายโซ่ โมเลกุ ล ที่ไม่ ดี ส่ง ผลให้ไบโอคอมสิ ตคอมโพสิ ต สามารถ การกระจายแรงเค้ น
ระหว่างเฟสของพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดได้ ไม่
ดี (Hongsriphan, Burirat, Niratsungnern, & Trongteng, 2013; Phasawat et al., 2014; Qiu, Song, &
Zhao, 2016)
จากผลการทดสอบค่ามอดูลัสของแรงดึงลดลงมีสาเหตุจากการผสมที่ไม่เ ข้ ากั นระหว่ าง
วัสดุ ชีว มวลที่ เป็ น hydrophilic มี ความชอบน้ า สูง กับพลาสติ กชี วภาพพอลิแลคติ กแอซิ ด ที่ เป็ น
hydrophobic ที่ไม่ ชอบน้ า ซึ่ ง ผลลั พธ์ ก ารลดลงของมอดูลั ส เมื่ อเติม วัสดุ ชี วมวลสอดคลองกั บ
งานวิจัยของ Kumar และคณะ (2019) ส่วนการเพิ่ มขึ้นของค่า มอดูลัสเมื่อ ปริ มาณวัส ดุชีวมวลเพิ่ ม
มากขึ้น (Ashish Kumar, Tumu, Chowdhury, & SVS, 2019) เป็ นเพราะวัสดุชีวมวลที่มีลกั ษณะแข็ง
ถูกใช้เป็ นสารเติ มแต่ งในพลาสติกชี วภาพพอลิ แลคติกแอซิ ดที่ มีลัก ษณะแข็ งเปราะ กล่ าวคื อค่ า
มอดูลัสที่เพิ่มสูงขึ้นเป็ นเพราะความแข็งของวัสดุชวี มวล (Dimzoski et al., 2008)
ผลการลดลงของค่ามอดูลัส ของแรงดึงเมื่อ เติมพลาสติก ชีวภาพ พอลิบิวทิลีนซั คซิเนต
เกิดจากพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตมีโมดูลัสของแรงดึงน้อยเป็ นเหตุให้โมดูลั ส ของแรง
ดึงลดลงเมื่อนาไปผสมกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และวัสดุชีวมวลที่มีความแข็งสูง ซึ่งมี
ค่าโมดูลัสของแรงดึงที่มากกว่า (Hongsriphan et al., 2013; Phasawat et al., 2014; Qiu et al., 2016)
จากผลการทดสอบค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติ กแอซิดกับวัสดุชี วมวลมีผลลัพธ์ส อดคล้องกับผลวิ จัยของ Dimzoski และคณะ
(2008) ว่าการใช้วสั ดุชีว มวลเป็ นสารเติ มแต่งในพลาสติ กชีวภาพส่งผลค่ าร้อยละการยืด ตัว ณ จุ ด
ขาดของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดในวัสดุไบโอคอมโพสิตลดลง เนื่ อ งจากวัส ดุ ชีว มวลมี
ลักษณะเป็ น hydrophilic ที่มีความชอบน้ าผสมกับพอลิเมอร์แบบ hydrophobic ที่มีความไม่ ช อบน้ า
จึงเกิดการผสมที่ไม่เข้ากันระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลเป็ นเหตุให้ ไม่
เกิดการยึดเกาะระหว่างสายโซ่ของพอลิเมอร์กับวัสดุชีวมวล อีกทั้งไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาค
ของวัสดุชีวมวลให้มีขนาดเท่ากันได้จึงเกิดการกระจายตั วของวัสดุชีวมวลในพอลิเมอร์เมทริ กซ์ทไี่ ม่
ดีนัก และเมื่อมีแรงเค้นที่มากระทาจากภายนอกจึงเป็ นอุปสรรคต่อการกระจายแรงในส่วนของพอลิ
เมอร์เมทริ กซ์ (Dimzoski et al., 2008)
การเพิ่มขึ้ นของค่า ร้อ ยละการยืด ตั ว ณ จุด ขาดในไบโอคอมโพสิ ต เมื่ อเติมพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิ วทิลีนซัคซิ เนต เกิ ดจากพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซั คซิเนตมีความเหนี ยว และ
ยืดหยุ่นสูงรองรับแรงเค้นจากการดึงได้ดี เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สามารถปรับปรุ งค่าร้อยละการ
ยืดตั ว ณ จุดขาดของวัสดุ ไบโอคอมโพสิ ต ระหว่า งพลาสติ กชี วภาพกับวัส ดุชีว มวลให้ สูงขึ้ นได้
(Hongsriphan et al., 2013; Phasawat et al., 2014; Qiu et al., 2016)
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4.3 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้ อนของไบโอคอมโพสิ ต
จากผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC ของพลาสติกชีวภาพพอลิแล
คติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตพบว่าอุณหภูมิหลอมของพลาสติกชีวภาพทั้ ง
2 ชนิด สอดคล้องกับผลการทดลองของนั กวิจัยหลายท่าน โดยช่ว งอุณหภูมิห ลอมของพลาสติ ก
ชี ว ภาพ PLA อยู่ ใ นช่ ว ง 109-117 °C (Arjmandi, Hassan, Majeed, & Zakaria, 2015; Deng &
Thomas, 2015; Jia, Gong, & Hogg, 2014; Ashish Kumar et al., 2019) และช่วงอุณหภูมิหลอมของ
พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตอยู่ที่ในช่วง 154–171 °C (Deng & Thomas, 2015; Jia et al.,
2014; Zhan et al., 2014)
4.3.1 สมบัติทางความร้ อนของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
การทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติก ชี วภาพกั บ
แกลบด้ว ยเทคนิ ค DSC ดั งภาพที่ 32 พบว่ า พอลิ แลคติ ก แอซิ ด บริ สุทธิ์ แสดงอุ ณหภูมิห ลอมที่
165 °C, พลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัคซิเ นตบริ สุทธิ์แสดงอุ ณหภูมิห ลอมที่ 111 °C, ไบโอคอม
โพสิ ต PLARH10 แสดงอุ ณหภู มิห ลอมที่ 159 °C, ไบโอคอมโพสิ ต PLARH20 แสดงอุ ณหภู มิ
หลอมที่ 157 °C, ไบโอคอมโพสิ ต PLARH30 แสดงอุณหภูมิหลอมที่ 152 °C และไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSRH30 แสดงอุณหภูมิหลอม 2 จุดที่ 100 และ 149 °C

ภาพที่ 32 ผล DSC ของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
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4.3.2 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้ อนของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพ
กับเปลือกทุเรียน
การทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติก ชี วภาพกั บ
เปลือกทุเรี ยนด้วยเทคนิค DSC ดังภาพที่ 33 พบว่าพอลิแลคติกแอซิดบริ สุทธิ์แสดงอุณหภูมิหลอมที่
165 °C, พลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัคซิเ นตบริ สุทธิ์แสดงอุ ณหภูมิห ลอมที่ 111 °C, ไบโอคอม
โพสิ ต PLADB10 แสดงอุ ณหภู มิห ลอมที่ 155 °C, ไบโอคอมโพสิ ต PLADB20 แสดงอุ ณหภู มิ
หลอมที่ 160 °C, ไบโอคอมโพสิ ต และไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSDB30 แสดงอุณหภูมิหลอม 2 จุ ด
ที่ 108 และ 159 °C

ภาพที่ 33 ผล DSC ของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรี ยน
4.3.3 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้ อนของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพ
กับใบสับปะรด
การทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติก ชี วภาพกั บ
ใบสับปะรดด้วยเทคนิค DSC ดังภาพที่ 34 พบว่าพอลิแลคติกแอซิดบริ สุทธิ์แสดงอุณหภูมิหลอมที่
165 °C, พลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิ ลีนซัคซิเ นตบริ สุทธิ์แสดงอุ ณหภูมิห ลอมที่ 111 °C, ไบโอคอม
โพสิ ต PLAPL10 แสดงอุณหภูมิหลอมที่ 164 °C, ไบโอคอมโพสิ ต PLAPL20 แสดงอุณหภูมิหลอม
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ที่ 157 °C, ไบโอคอมโพสิ ต และไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSPL30 แสดงอุณหภูมิหลอม 2 จุดที่ 108
และ 162 °C

ภาพที่ 34 ผล DSC ของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับใบสับปะรด
การใช้วสั ดุชีวมวลเป็ นสารเติมแต่งสาหรับการลดต้นทุนในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ ก
แอซิด ส่งผลให้ อุณหภูมิห ลอมลดลง เป็ นผลจากอนุภาคของวัสดุ ชีวมวลเข้ าไปกระจายตัว อยู่ใน
เมทริ กซ์ ของพลาสติ กชี วภาพพอลิแลคติกแอซิ ด ซึ่ งเป็ นการขัด ขวางการจั ดเรี ยงตั วของสายโซ่
โมเลกุล ส่งผลรบกวนการเกิดผลึกของพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิ ดขณะกาลังแข็งตัวหลั ง
ผ่านกระบวนการผสมด้วยเครื่ องหลอมอัดดรี ดแบบเกลียวหนอนคู่ (Arjmandi et al., 2015; Deng &
Thomas, 2015; Jia et al., 2014; Ashish Kumar et al., 2019) ในลักษณะเดียวกันนี้ ไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSRH30 ที่แสดงอุณหภูมิหลอม 2 ค่า ซึ่งเป็ นอุณหภูมิของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด
และพลาสติ กชี วภาพพอลิ บิว ทิลี นซั ค ซิเนต พบว่า มีอุ ณหภู มิห ลอมทั้ง 2 ค่า ลดลงเมื่ อเที ยบกั บ
อุณหภูมิหลอมของพลาสติกชีวภาพบริ สุทธ์ทั้ง 2 ชนิด นอกจากนี้ยงั พบว่าอิทธิพลของการผสมที่ไม่
สามารถเข้ากันอย่างสมบูรณ์ระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ กแอซิดกับพลาสติกชีวภาพพอลิ
บิวทิลีนซัคซิเนต ส่งผลให้พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตไปรบกวนการจัดเรี ยงตัว ของสาย
โซ่ โมเลกุ ล ของพลาสติ ก ชี ว ภาพพอลิ แลคติ ก แอซิ ด มากขึ้ น เป็ นสาเหตุ ที่ ไบโอคอมโพสิ ต
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PLAPBSRH30 มี อุ ณหภูมิห ลอมของพอลิ แลคติ ก แอซิ ด ลดลง และน้ อ ยกว่ าไบโอคอมโพสิ ต
PLARH30 (Deng & Thomas, 2015; Jia et al., 2014; Zhan et al., 2014)

4.4 ผลการศึกษาสั ณฐานวิทยา
4.4.1 ผลการศึกษาสั ณฐานวิ ทยาของพลาสติกชี วภาพพอลิ แลคติกแอซิ ด และพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
การศึกษาพื้นผิ วบริ เวณรอยแตกของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิว ทิลีนซัคซิเนตของชิ้นงานทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึง ด้ว ยเทคนิค SEM พบว่ า
รอยแตกของชิ้นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด บริ สุทธิ์มีลักษณะเป็ นรอยแตกผิ ว
เรี ยบเป็ นเนื้อเดียวกันที่บริ เวณรอยแตก ดังภาพที่ 35 และพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิ เนตบริ สุ ทธิ์พบรอยแตกในลักษณะถูกดึ งยืดจนฉี กขาดที่ บริ เวณรอยแตกจากการทดสอบ
ความแข็งแรงต่อแรงดึงของชิ้นงานทดสอบ ดังภาพที่ 36
การศึกษาพื้นผิวบริ เวณรอยแตกของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดที่มีลักษณะผิ ว
เรี ยบ ไม่พ บรอยฉีก ในลัก ษณะถูก ดึง ยืด ออก เรี ยบเนี ยนเป็ นเนื้ อ เดียวกั น จึ งสามารถกล่า วได้ว่ า
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดเป็ นวัสดุที่มีความเปราะ (Sharma, Singh, Majumdar, & Butola,
2019) และจากที่พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตพบรอยแตกในลักษณะถู ก ดึง ยื ดจนฉี ก ขาด
จึงสามารถกล่าวได้วา่ พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็ นวัสดุที่มีความเหนียว (Hongsriphan
et al., 2013)
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ภาพที่ 35 ลั ก ษณะผิ ว รอยแตกจากการทดสอบความแข็ งแรงต่ อ แรงดึ ง ของพลาสติ กชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิดบริ สุทธิ์
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ภาพที่ 36 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่ อแรงดึง ของพลาสติ กชี ว ภาพ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริ สุทธิ์
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4.4.2 ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับวัสดุชี ว
มวล
การศึกษาไบโอคอมโพสิ ตที่เตรี ยมขึ้นจากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด , พอลิบิว ทิ
ลันซัคซิเนต และวัสดุชีวมวลด้วยเทคนิค SEM พบว่าเมื่อเติมวัสดุชีวมวลที่ 10% wt. ไบโอคอมโพ
สิ ตที่มีการผสมของวัสดุชวี มวล 10% wt. มีการกระจายตัว และการยึดเกาะระหว่างพลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวล ในขณะเดียวกันพบหลุม และรอยแตกระหว่างอนุภาคของวัส ดุ
ชีวมวลกับเมทริ กซ์ของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ซึ่งเป็ นรอยแตกที่เกิดจากการทดสอบ
ความแข็งแรงต่อแรงดึงของไบโอคอมโพสิ ต อีกทั้งยังพบว่าการกระจายตัวของวัส ดุ ชีว มวลสู งขึ้ น,
รอยแตกระหว่างอนุภาคของวัสดุชีวมวลในเมทริ กซ์ของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดเพิ่ มขึ้น
เมื่อปริ มาณวัสดุชีวมวลเพิ่มสูงขึ้นที่ 20% wt. และ 30% wt. (เฉพาะในระบบของแกลบ) ตามลาดั บ
แต่เมื่อเติมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเข้าไปในวัสดุไบโอคอมโพสิ ตในอัตราส่วน 40% จากน้ า หนั ก ของ
พลาสติก ชีวภาพพบว่า รอยแตกที่เกิด ขึ้นระหว่างการทดสอบความแข็งแรงต่ อแรงดึง มีความคม
ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับคอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิ ดผสมอยู่ เ พียงชนิ ด
เดียว ทั้งนี้ยงั คงพบอีกว่ารอยแตกระหว่างวัสดุชีวมวลกับเมทริ กซ์ของพลาสติกชีวภาพลดลง และ
การกระจายตัวของวัสดุชีวมวลดีข้ นึ
ผิว ขรุ ข ระ และรอยแตกของไบโอคอมโพสิ ต ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาพลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลแสดงให้เห็นว่าวัสดุไบโอคอมโพสิตที่เตรี ยมขึ้นนี้เป็ นการผสมที่
ไม่สมบูรณ์เกิดการแยกเฟสระหว่างวัสดุชีวมวลกับพอลิเมอร์เมทริ กซ์ ส่งผลการยึดเกาะกันระหว่า ง
วัสดุชีวมวลกับพลาสติกชีวภาพไม่ดี อย่างไรก็ตามการยึดเกาะระหว่างพลาสติ กชี วภาพกั บ วัส ดุ ชีว
มวลสามารถปรับปรุ งได้ด้วยการเติมสารคูค่ วบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ (Dimzoski et al., 2008; Lee et
al., 2018; Yordem, Simanke, & Lesser, 2011) ที่ เ ป็ นตั ว เชื่ อ มประสานระหว่ า งหมู่ OH ของ
เซลลูโลสกับหมู่ C-H2 ของพลาสติกชีว ภาพพอลิแลคติกแอซิ ด โดยพบรอยแตกระหว่างพอลิแล
คติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลเพียงเล็กน้อยในบางพืน้ ที่ ส่วนกรณีที่พบรอยแตกมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณ
วัสดุชีวมวลในวัสดุไบโอคอมโพสิ ตสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึง สารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ที่ 0.8%
wt. ส่งผลต่อการยึดเกาะระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ กแอซิดกับ วัสดุชีวมวลในอัตราคงที่
อย่างไรก็ตามผลของการเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความ
เปราะของวัสดุไบโอคอมโพสิตจากสมบัติเชิงกลด้านความเหนียวในเมทริ กซ์ของพลาสติ ก ชีว ภาพ
(Hongsriphan et al., 2013; Sharma et al., 2019) ทั้ ง นี้ ตามการรายงานของ Liminana และคณะ
(2018) ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงต่อแรงดึง และค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดด้วยการเติมสารคู่
ควบมาเลอิก แอนไฮไดรด์ ในวัสดุ คอมโพสิ ตระหว่างพลาสติก ชีว ภาพพอลิบิว ทิลีนซัค ซิเนตกั บ
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เปลือกอัลมอนด์ โดยเชื่อมประสานระหว่างหมู่ CH stretching ของพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัค
ซิ เนต กั บ ห มู่ OH ข อ งเซ ล ลู โล ส (Liminana, Garcia-Sanoguera, Quiles-Carrillo, Balart, &
Montanes, 2018; Phua, Chow, & Mohd Ishak, 2013)

ภาพที่ 37 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLARH10
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ภาพที่ 38 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLARH20
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ภาพที่ 39 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLARH30
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ภาพที่ 40 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSRH30
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ภาพที่ 41 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLADB10
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ภาพที่ 42 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLADB20
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ภาพที่ 43 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSDB30
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ภาพที่ 44 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLAPL10
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ภาพที่ 45 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLAPL20
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ภาพที่ 46 ลั กษณะผิ ว แตกขาดจากการทดสอบความแข็ ง แรงต่อ แรงดึ ง ของไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSPL30
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4.5 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมี
การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพลาสติก ชีวภาพ PLA บริ สุทธิ์พ บพีคที่ 2999 cm-1
แสดงถึ ง หมู่ asymmetric stretching vibration of C–H from –CH3, พี ค ที่ 1752 cm-1 แสดงถึ ง หมู่
–C=O stretching of aliphatic ester, พี คที่ 1541cm-1 แส ดงถึ ง ห มู่ asymmetric and symmetric
bending vibration of C–H from –CH3, พี ค ที่ 1386 cm-1 แสดงถึ ง หมู่ asymmetric and symmetric
bending vibration of C–H from –CH3, พีคที่ 1356 cm-1 แสดงถึงหมู่ bending vibration of –CH , พี ค
ที่ 1182 cm-1 แสดงถึงหมู่ asymmetric and symmetric stretching of C–O–C, พีคที่ 1082 cm-1 แสดง
ถึ ง ห มู่ asymmetric and symmetric stretching of C–O–C และ พี ค ที่ 1043 cm−1 แ สดงถึ งห มู่
stretching of C–OH (Chaiwutthinan, Pimpan, Chuayjuljit, & Leejarkpai, 2015) แล ะพ ลาส ติ ก
ชีวภาพ PBS บริ สุทธิ์พบพีคที่ 2947 cm-1 แสดงถึงหมู่ asymmetric stretching vibrations of –CH2– ,
พีคที่ 1714 cm-1 แสดงถึงหมู่ C=O stretching vibrations of ester groups, พีคที่ 1330 cm-1 แสดงถึ ง
หมู่ symmetric stretching vibrations of –CH2– groups, พี คที่ 1150 cm-1 แสดงถึ งหมู่ stretching of
the –C–O–C–, พี ค ที่ 1046 cm-1 แสดงถึ งหมู่ –O–C–C– stretching vibrations และพี ค ที่ 918 cm-1
แสดงถึงหมู่ C–OH in carboxylic acid groups (Phua et al., 2013) ดังภาพที่ 47
4.5.1 ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับ
แกลบ
การวิ เคราะห์ โครงสร้า งทางเคมี ของแกลบพบพีค ที่ 3330 cm-1 แสดงถึง หมู่ stretching
vibration of OH, พี คที่ 2947 cm-1 แสดงถึง หมู่ C–H vibration, พี ค ที่ 2890 cm-1 แสดงถึ งหมู่ C–H
vibration, พีคที่ 1047 cm-1 แสดงถึงหมู่ C–OH stretching และพีคที่ 780 cm-1 แสดงถึงหมู่ Si–O–Si
stretching (Lazzari, Perondi, Zampieri, Zattera, & Santana, 2019) และผลวิเคราะห์โครงสร้า งทาง
เคมีข องไบโอคอมโพสิ ต ที่เ ตรี ยมขึ้ นจากแกลบ PLARH10, PLARH20, PLARH30 พบว่า พี ค ที่
เกิดขึ้นเป็ นหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับแกลบ ดังตารางที่ 7 อี ก ทั้ ง
พบพีคที่ 1356 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ C-H ของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพีคที่ 3330 cm-1 ซึ่ง
เป็ นหมู่ OH และตาแหน่งพี คที่ 1047 cm-1 ซึ่ง เป็ นหมู่ C-OH ของแกลบมีค วามเข้มลดลง แต่ความ
เข้ มพี ค ที่ ต าแหน่ ง 3330 cm-1 เพิ่ มสู ง ขึ้ นต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ ปริ ม าณแกลบสู ง ขึ้ น ไบโอคอมโพสิ ต
PLAPBSRH30 พบว่าพลาสติก ชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในช่วงพีคที่ 1144-1264 cm-1 ซึ่งเป็ น
หมู่ –C–O–C– และความเข้ มพีคที่ 1714 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ C=O และ 3330 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ OH ของ
วัสดุชีวมวลมีความเข้มลดลง (Liminana et al., 2018; Phua et al., 2013)
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ภาพที่ 47 อินฟาเรดสเปกตรัมของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
ตารางที่ 7 หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของไบโอคอมโพสิตจากพอลิแลคติกแอซิดกับแกลบ
พีค (cm-1)

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

PLARH10 PLARH20 PLARH30
1043

1043

1043

stretching of C–OH

1082

1082

1082

asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1182

1182

1182

asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1356

1356

1356

bending vibration of –CH

1386

1386

1386

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
พีค (cm-1)

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

PLARH10 PLARH20 PLARH30
1454

1454

1454

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1752

1752

1752

–C=O stretching of aliphatic ester

-

2999

2999

–C=O stretching of aliphatic ester

-

3330

3330

stretching vibration of OH

ตารางที่ 8 หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ตจากพอลิแลคติกแอซิ ด และพอลิบิวทิลีนซัค ซิ
เนตกับแกลบ
พีค (cm-1)
PLAPBSRH30

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

918

C–OH in carboxylic acid groups

1043
1082
1150
1182

stretching of C–OH
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1330

symmetric stretching vibrations of –CH2– groups

1356

bending vibration of –CH

1386

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1454

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1714

C=O stretching vibrations of ester groups

1752

–C=O stretching of aliphatic ester

2947

C–H vibration

2999

–C=O stretching of aliphatic ester

3330

stretching vibration of OH

stretching of the –C–O–C–
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C
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4.5.2 ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับ
เปลือกทุเรียน
การวิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมี ของเปลือ กทุเ รี ยนแสดงพีค ที่ 3285 cm-1 แสดงถึ งหมู่
stretching vibration of OH, พีคที่ 2899 cm-1 แสดงถึงหมู่ C–H vibration, พีค ที่ 1607 cm-1 แสดงถึ ง
หมู่ C=O, พี ค ที่ 1447 cm-1 แสดงถึ ง หมู่ C–O, พี ค ที่ 1024 cm-1 แสดงถึ ง หมู่ C–OH stretching
(Thuong et al., 2019) และผลวิ เคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีข องไบโอคอมโพสิ ต ที่เตรี ยมขึ้ นจาก
เปลือกทุเรี ยน PLADB10 และ PLADB20 พบว่ าพีคที่เกิดขึ้นเป็ นหมู่ฟังก์ ชันทางเคมีของพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับเปลือกทุเรี ยน ดังตารางที่ 9 อีกทั้งพบความเข้มของพีคที่ 1359 cm-1 ซึ่ ง
เป็ นพีคของพลาสติกชี วภาพพอลิแลคติกแอซิด และพีคที่ 3285 cm-1 ซึ่งเป็ นพีคของเปลือกทุเรี ยน
ลดลง และยังพบอีกว่าพีคที่ 3285 cm-1 เข้มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปริ มาณเปลือกทุเรี ยนเพิ่มสู งขึ้ น ดั ง
ภ า พ ที่ 4 8 (González-López, Robledo-Ortíz, Manríquez-González, Silva-Guzmán, & PérezFonseca, 2018; González‐López et al., 2019; Kaewpirom & Worrarat, 2014; Khan, Khan, Asiri,
& Alamry, 2015) ไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSRH30 พบว่าพลาสติกชีว ภาพพอลิ บิวทิลี นซัค ซิเนต
ในช่วงพีคที่ 1144-1264 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ –C–O–C– และความเข้มพีคที่ 1714 cm-1 ซึ่ง เป็ นหมู่ C=O
และพีคที่ 3330 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ OH ของวัสดุชีวมวลมีความเข้มลดลง (Liminana et al., 2018; Phua
et al., 2013)
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ภาพที่ 48 อินฟาเรดสเปกตรัมของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพกับเปลือกทุเรี ยน
ตารางที่ 9 หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของไบโอคอมโพสิตจากพอลิแลคติกแอซิด กับเปลือกทุเรี ยน
พีค (cm-1)
PLADB10 PLADB20
1042
1042
1083
1083
1180
1180
1359
1359
1382
1382
1454
1454
1751
1752
2999
3285

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี
stretching of C–OH
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C
bending vibration of –CH
asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3
asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3
–C=O stretching of aliphatic ester
asymmetric stretching vibration of C–H from –CH3
stretching vibration of OH
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ตารางที่ 10 อินฟาเรดสเปกตรัมของไบโอคอมโพสิ ตจากพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนตกับเปลือกทุเรี ยน
พีค (cm-1)
PLAPBSDB30

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

920

C–OH in carboxylic acid groups

1044
1084

stretching of C–OH
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1160

stretching of the –C–O–C–

1180

asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1335

symmetric stretching vibrations of –CH2– groups

1357

bending vibration of –CH

1386

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1453

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1714

C=O stretching vibrations of ester groups

1755

–C=O stretching of aliphatic ester

2947

C–H vibration

2996
3325

asymmetric stretching vibration of C–H from –CH3
stretching vibration of OH

4.5.3 ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับ
ใบสับปะรด
การวิ เคราะห์โครงสร้า งทางเคมี ของใบสั บปะรดแสดงพี คที่ 3286 cm-1 แสดงถึ ง หมู่
stretching vibration of OH, พีคที่ 2917 cm−1 แสดงถึงหมู่ C–H vibration, พีคที่ 1734 แสดงถึงหมู่ ,
1603 cm-1 แสดงถึ ง หมู่ C=O และพี ค ที่ 1033 cm-1 แสดงถึ ง หมู่ C–OH stretching (Rahmat et al.,
2016) และผลวิ เ คราะห์ โครงสร้ า งทางเคมี ข องไบโอคอมโพสิ ต ที่ เตรี ยมขึ้ นจากใบสั บปะรด
PLAPL10 และ PLAPL20 พบว่ า พี ค ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นหมู่ ฟั ง ก์ ชั นทางเคมี ข องพลาสติ ก ชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิดกับใบสับปะรดดังตารางที่ 11 อีกทั้งพบความเข้มของพีคที่ 1357 cm-1 ซึ่ง เป็ นพี ค
ของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพีคที่ 3286 cm-1 ซึ่งเป็ นพีคของใบสับปะรดลดลง และ
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ยังพบอีกว่ าพีค ที่ 3286 cm-1 เข้มขึ้ นอย่ างต่อ เนื่อ งเมื่อ ปริ มาณใบสับปะรดเพิ่ มสูง ขึ้น ดั งภาพที่ 49
ไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSRH30 พบว่ า พลาสติ ก ชี ว ภาพพอลิ บิว ทิ ลี นซั ค ซิ เ นตในช่ ว งพี ค ที่
1144-1264 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ –C–O–C– และความเข้ม พีค ที่ 1714 cm-1 ซึ่ งเป็ นหมู่ C=O และพีค ที่
3286 cm-1 ซึ่ งเป็ นหมู่ OH ของวัส ดุชี วมวลมี ความเข้ มลดลง (Liminana et al., 2018; Phua et al.,
2013)

ภาพที่ 49 อินฟาเรดสเปกตรัมของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพ PLA กับใบสับปะรด
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ตารางที่ 11 หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของไบโอคอมโพสิตจากพอลิแลคติกแอซิดกับใบสับปะรด
พีค (cm-1)

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

PLAPL10 PLAPL20
1041
1080

1041
1080

stretching of C–OH
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1179

1179

asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1358

1358

1384

1384

1454

1454

bending vibration of –CH
asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –
CH3
asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –
CH3

-

2994
3323

asymmetric stretching vibration of C–H from –CH3
stretching vibration of OH

ตารางที่ 12 หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของไบโอคอมโพสิตจากพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลนี
ซัคซิเนตกับใบสับปะรด
พีค (cm-1)
PLAPBSPL30

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี
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C–OH in carboxylic acid groups

1045
1082
1162
1179

stretching of C–OH
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C
stretching of the –C–O–C–
asymmetric and symmetric stretching of C–O–C

1335

symmetric stretching vibrations of –CH2– groups

1358

bending vibration of –CH

1385

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1457

asymmetric and symmetric bending vibration of C–H from –CH3

1714

C=O stretching vibrations of ester groups
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
พีค (cm-1)
PLAPBSPL30

หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

1756

–C=O stretching of aliphatic ester

2947

C–H vibration
asymmetric stretching vibration of C–H from –CH3
stretching vibration of OH

2994
3328

จากผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีพบว่าพีคที่ 1356 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ C-H ของพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติก แอซิ ด, พีค ที่ 1144-1264 cm-1 ซึ่ งเป็ นหมู่ –C–O–C– และพีคที่ 1714 cm-1 ซึ่ ง
เป็ นหมู่ C=O ของพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต และพีคที่ 3285-3330 cm-1 ซึ่ ง เป็ นหมู่ OH
และพี คที่ 1042-1047 cm-1 ซึ่ง เป็ นหมู่ C-OH ของวัสดุ ชีวมวลมีความเข้มพีคลดลงเป็ นผลจากหมู่
C=C ของสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์เชื่อมประสานกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ที่ หมู่
CH และพอลิบิ วทิลีนซัคซิ เนตที่ หมู่ CH2 และหมู่ –C–O–C– ของสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์
เชื่อมประสานกับหมู่ OH ของวัสดุชีวมวล (Liminana et al., 2018; Phua et al., 2013)

4.6 การศึกษากระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดิน
การศึกษากระบวนการย่อ ยสลายโดยการฝังดินด้ว ยการทดสอบแรงดึง , รู ปถ่ายดิจิตอล,
กล้อ งจุ ลทรรศน์ แบบใช้แ สง และเปรี ยบเที ยบน้ า หนั กก่ อน-หลั งการฝัง ดิน ผูว้ ิ จัยได้เ ลือ กไบโอ
คอมโพสิ ตที่ได้ จากการผสมระหว่างพลาสติกชี วภาพกับแกลบเป็ นตัวอย่างศึกษาการย่อยสลาย
เนื่องจากเป็ นวัสดุชนิดเดียวที่สามารถผสมได้ครบทุกอัตราส่วนตามแผนการดาเนินงานวิจัย
4.6.1 สมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
จากการศึกษาความแข็ง แรงต่อแรงดึ ง และค่ าร้อ ยละการยืด ตัว ณ จุด ขาดของชิน้ งาน
ทดส อบ ตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a ข องไบโอ คอมโพ สิ ต PLARH10, PLARH20,
PLARH30 และ PLAPBSRH30 ได้ผ ลการทดสอบ ดังภาพที่ 50 และภาพที่ 51 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ น
การลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิ่มระยะเวลาการทดสอบด้วยการฝังดิน ทั้งนี้สามารถคิดเป็ นร้อยละการ
ลดลงของความแข็ งแรงต่อแรงดึงเมื่อ เพิ่มระยะเวลาการทดสอบ ดั งตารางที่ 13 และคิด อัตราการ
ลดลงของค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ต ดัง ตารางที่ 14 ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยของ Yu และคณะ (2020) ซึ่งวิจัยการย่อยสลายโดยการฝังดินที่ 30 วันของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้
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จากพอลิแลคติกแอซิด กับแกลบพบว่าความแข็งแรงต่อแรงดึง และความแข็งแรงต่อการดัดงอลดลง
12.7% และ 12.16% ตามลาดับ (Yu, Dong, Lei, & Shi, 2020)
ความแข็ งแรงต่ อแรงดึง และค่า ร้อยละการยืดตั ว ณ จุด ขาดของไบโอคอมโพสิ ตลดลง
หลังทาการทดสอบฝังดินเป็ นระยะเวลา 30–120 วัน เป็ นเพราะการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยน้ า
และความชื้นในดินซึ่งเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ จากผลการทดสอบการ
ย่อยสลายโดยการฝังดินพบว่าการนาวัสดุที่มีความชอบน้ าสูงเช่น แกลบ มาผสมกับพลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติกแอซิดสามารถปรับปรุ งอัตราการย่อยสลายของพลาสติกชี วภาพพอลิ แลคติ กแอซิด ให้
เกิดเร็วขึ้น (Terzopoulou et al., 2016; Then et al., 2015)
35

0 day
30 days
60 days
120 days
180 days

30

Tensile strength (MPa)

25
20
15
10
5
0
PLARH10

PLARH20

PLARH30

PLAPBSRH30

ภาพที่ 50 ความแข็งแรงต่อแรงดึงหลังการฝังดินเป็ นระยะเวลา 0, 30, 60, 120 และ 180 วัน
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35

0 day
30 days
60 days
120 days
180 days

1.6
30

1.4

Elongation at break (%)

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Tensile strength (MPa)

25
20
15
10
5
0
PLARH10

PLARH10

PLARH20

PLARH20

PLARH30

PLARH30

PLAPBSRH30

PLAPBSRH30

ภาพที่ 51 ร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดหลังการฝังดินเป็ นระยะเวลา 0, 30, 60, 120 และ 180 วัน

ตารางที่ 13 การลดลงของความแข็งแรงต่อแรงดึงหลังทดสอบการย่อยสลายด้วยการฝังดิน
ความแข็งแรงต่อแรงดึงจากการทดสอบย่อยสลายด้วยการฝังดิน
ไบโอคอมโพสิต
PLARH10
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ
PLARH20
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ
PLARH30
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ
PLAPBSRH30
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ

ระยะเวลาการทดสอบด้วยการฝังดิน
0 วัน 30 วัน 60 วัน 120 วัน 180 วัน
23.3 13.2 10.9
8.2
5.6
43.3 17.4 24.8
31.7
30.6 14.7
12
10.6
8.6
52.0 18.4 11.7
18.9
26.3 11.8 11.7 10.9
10.2
55.1 0.8
6.8
6.4
21.2 13.3 12.3 11.7
11.4
37.3 7.5
4.9
2.6

หน่วย
Mpa
%
Mpa
%
Mpa
%
Mpa
%

*การลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละคิดเทียบจากระยะเวลาการทดสอบด้วยฝังดินก่อนหน้า
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ตารางที่ 14 การลดลงของค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดหลังทดสอบการย่อยสลายด้วยการฝังดิน
ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดจากการทดสอบย่อยสลายด้วยการฝังดิน
ระยะเวลาการทดสอบด้วยการฝังดิน
ไบโอคอมโพสิต
หน่วย
0 วัน 30 วัน 60 วัน 120 วัน 180 วัน
PLARH10
0.99 0.48 0.46 0.43
0.25
%
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 51.5 4.2
6.5
41.9
%
PLARH20
1.14 0.84 0.57 0.53
0.39
%
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 26.3 32.1
7.0
26.4
%
PLARH30
0.97 0.68 0.58 0.53
0.45
%
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 29.9 14.7
8.6
15.1
%
PLAPBSRH30
1.52 1.24 0.93 0.89
0.69
%
ลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 18.4 25.0
4.3
22.5
%

*การลดลงต่อเนื่องในอัตราร้อยละคิดเทียบจากระยะเวลาการทดสอบด้วยฝังดินก่อนหน้า
4.6.2 การลดลงของน้าหนักของไบโอคอมโพสิตระหว่ างพลาสติกชีวภาพกับแกลบ
ผลการศึกษาน้ าหนักของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 – 02a หลังการฝั ง
ดินเป็ นระยะเวลา 0 วัน, 30 วัน, 60 วัน, 120 วัน และ 180 วัน พบว่าน้ าหนัก ของชิ้ นงานทดสอบ
เปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 15 และภาพที่ 52 ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักชิ้นงานทดสอบหลัง
ฝังดินเป็ นระยะเวลา 30 วัน และพบอัตราการลดลงของน้ าหนักชิ้นงานหลังฝังดินที่ระยะเวลา 30 วัน
มากขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบสูงขึ้น ดังภาพที่ 53 หลังจากระยะเวลาการทดลองดาเนินผ่ า นไปที่ 60
วัน, 120 วัน และ 180 วัน พบว่าน้ าหนักชิ้นงานทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสาคัญใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนตัวอย่าง PLAPBSRH30 ซึ่งมีการนาพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
เข้าไปผสมอยู่ในไบโอคอมโพสิ ตพบว่า อัต ราร้ อยละการลดลงของน้ าหนักชิ้ นงานทดสอบเพิ่ ม
สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumar และคณะ (2019) ที่ได้ผลวิจัยการย่อยสลายของไบโอ
คอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับลิกนิน 5% และ 20% โดยพบร้ อ ยละการ
ลดลงของน้ าหนั กของไบโอคอมโพสิ ตที่ 55.38% และ 68.67% ตามลาดับเมื่อเวลาผ่านไป 28 วัน
(Ashish Kumar et al., 2019)
การลดลงของน้ าหนักของไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ กแอซิ ด ,
พอลิ บิ ว ทิ ลีนซั ค ซิ เนต และแกลบเกิ ด การการย่ อยสลายในดินจากปฏิ กิ ริยาไฮโดรไลซิ ส และ
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เอนไซม์ของแบคทีเรี ยในดิน อย่ างไรก็ตามที่ช่วงเวลาการทดสอบ 30 – 180 วัน นั้นมีน้ าหนักคงที่
แต่ก็ยงั เกิดการย่อยสลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันจากผลการทดสอบสมบัติเชิงกลในหัวข้อที่ 4.6.1 ซึ่ง
พบว่าความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลงอย่ างต่อ เนื่องเมื่ อให้เ วลาในการทดสอบการย่อ ยสลายในดิ น
มากกว่า 30 วัน (30-180 วัน) (Abd El-Rahman, Ali, Khalil, & Kandil, 2020)
ตารางที่ 15 น้ าหนักชิ้นงานทดสอบหลังผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยการฝังดิน
น้ าหนักจากการทดสอบย่อยสลายด้วยการฝังดิน
ระยะเวลาการทดสอบด้วยการฝังดิน
ไบโอคอมโพสิต
หน่วย
0 วัน 30 วัน 60 วัน 120 วัน 180 วัน
PLARH10
10.9 10.37 10.35 10.23 10.27
g
ร้อยละการลดลงของน้ าหนัก 4.9
0.2
1.2
-0.4
%
PLARH20
11.35 10.61 10.67 10.72 10.52
g
ร้อยละการลดลงของน้ าหนัก 6.5 -0.6
-0.5
1.9
%
PLARH30
11.12 10.42 10.41 10.4 10.43
g
ร้อยละการลดลงของน้ าหนัก 6.3
0.1
0.1
-0.3
%
PLAPBSRH30
11.05 10.16 10.19 10.17 10.2
g
ร้อยละการลดลงของน้ าหนัก 8.1 -0.3
0.2
-0.3
%

*การลดลงในอัตราร้อยละคิดเทียบจากระยะเวลาการทดสอบด้วยฝังดินก่อนหน้า
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ภาพที่ 52 น้ าหนักของชิ้นงานทดสอบหลังการฝังดินที่ระยะเวลา 180 วัน

ระยะเวลาการทดสอบฝังดิน (วัน)

ภาพที่ 53 ร้อยละของน้ าหนักของชิ้นงานทดสอบหลังการฝังดินที่ระยะเวลา 180 วัน
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4.6.3 ลักษณะพื้ นผิวของไบโอคอมโพสิตระหว่ า งพลาสติกชีว ภาพกั บแกลบศึกษาด้ว ย
ภาพถ่ายดิจิตอล และภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสง
จากการศึ กษาการย่ อยสลายโดยการฝั ง ดิน ดั งภาพที่ 54 โดยภาพ a - j เป็ นการศึ ก ษา
พลาสติกชีวภาพ PLA บริ สุทธิ์ และไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากแกลบด้วยภาพถ่ายดิจติ อล และภาพ k
– t เป็ นการศึกษาด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าพลาสติกชี วภาพพอลิ แลคติ ก
แอซิดบริ สุทธิ์มีสีเปลี่ยนไปเป็ นสี เหลืองอ่อนหลังจากฝังดินที่ระยะเวลา 180 วัน ภาพ k และ l แสดง
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพบว่าพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดบริ สุทธิ์มีรอยร้าว
และการหลุดร่ อนของพลาสติกที่พนื้ ผิวของชิ้นงานเล็กน้อย, จากภาพถ่ายดิ จิต อลพบว่า พื้นผิ วของ
ชิ้นงานทดสอบ PLARH10 และ PLARH20 ปรากฏรู พรุ นจานวณมาก, สี ของชิ้นงานทดสอบซีดลง,
ความมั นวาวบนผิ ว ชิ้ นงานเปลี่ ยนไปเป็ นความสาก และเมื่ อ ใช้ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แบบใช้ แสง
ตรวจสอบพบว่าผิวของชิน้ งานทดสอบถูกกัดกร่ อนหายไปอาจเกิดจากการย่อยสลาย หรื อแตกหลุ ด
ร่ อนออกไป แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบเป็ น 30% wt. รู พรุ นที่ผิวชิ้นงานกลับลดน้อยลงเมื่อตรวจสอบ
ด้วยภาพถ่ายดิจิ ตอล และหากตรวจสอบด้วยกล้องจุ ลทรรศน์แบบใช้แสงพบว่าเกิ ดการกั ดกร่ อ น
ลักษณะคล้ายคลึงกับชิ้นงานทดสอบของ PLARH10 และ PLARH20 แต่รอยกัดกร่ อนเกิดขึ้นน้อ ย
กว่ามาก และยังพบอีกว่าผิวของชิ้นงานมีลักษณะเปื่ อยยุ่ยความมันวาวหายไป และเมื่อทดสอบไบโอ
คอมโพสิ ตที่ มีพลาสติ กชีว ภาพพอลิบิว ทิลี ซัคซิ เนตผสมอยู่ด้ วยภาพถ่ายดิ จิต อลพบว่า มีรูพ รุ นที่
ผิวชิ้นงานทดสอบเล็กน้อย, ความมันวาว และสี เปลี่ยนไป, ผิวมีลักษณะสาก ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่พบว่าผิวของชิ้นงานทดสอบเปื่ อยยุ่ย
รอยมลทิ ล ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏขึ้ น บนผิ ว ของชิ้ นงานทดสอบ ของไบโอคอมโพสิ ต
PLARH10, PLARH20 และ PLARH30 และ PLAPBSRH30 คื อ ลั ก ษณะการถู ก กรั ด กร่ อ นทาง
ธรรมชาติของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิว ทิ ลีนซั ค ซิ เนต โดย
การถูกกัดกร่ อนที่ช้ นั ผิวของชิน้ งานทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าพลาสติกชีวภาพถูกจุลินทรี ย์ที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อ มของดิ นกัดกร่ อน อี กทั้งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่ เกิดขึ้ นโดยน้ า และความชื้ นในดิ น
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพมากขึ้น จากผลการทดสอบการย่อยสลายโดย
การฝัง ดินพบว่ าการนาวัสดุ ชีว มวลที่ มีค วามชอบน้ าสู งเช่ น แกลบ มาผสมกั บพลาสติก ชีว ภาพ
สามารถปรับปรุ งการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดให้ดีข้นึ ได้ (Terzopoulou et
al., 2016; Then et al., 2015) โดยชนิ ด และสายพันธุ์ข องจุ ลินทรี ย์ ที่ส ามารถย่อ ยสลายพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดได้ (Butbunchu & Pathom-Aree, 2019) มีดังต่อไปนี้
ชนิด Micromonosporaceae (Micromonospora)
สายพันธุ์ Micromonospora echinospora B12-1
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สายพันธุ์ Micromonospora viridifaciens B7-3
ชนิด Pseudonocardiaceae (Amycolatopsis)
สายพันธุ์ Amycolatopsis sp. HT-32
สายพันธุ์ Amycolatopsis sp. K104-1
สายพันธุ์ Amycolatopsis oliviviridis SCM_MK2-4
สายพันธุ์ Amycolatopsis thailandensis CMU-PLA07T
ชนิด Streptomycetaceae (Streptomyces)
สายพันธุ์ Streptomyces sp. APL3
สายพันธุ์ Streptomyces sp. KKU215
ชนิด Streptosporangiaceae (Nonomuraea)
สายพันธุ์ Nonomuraea terrinata L44-1
สายพันธุ์ Nonomuraea fastidiosa T9-1
ชนิด Thermomonosporaceae (Actinomadura)
สายพันธุ์ Actinomadura keratinilytica T16-1
สายพันธุ์ Actinomadura sp. TF1

ภาพที่ 54 การย่อยสลายโดยการฝังดินด้วยภาพถ่ายดิจติ อล (a – j) และภาพถ่ายจากกล้องจุล ทรรศน์
แบบใช้แสง (k – t)
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4.6.4 การเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้ า งทางเคมี ของไบโอคอมโพสิ ตระหว่ า งพลาสติ ก
ชีวภาพกับแกลบด้วยเทคนิค FTIR
ผลวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของไบโอคอมโพสิตระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติก
แอซิด กับ แกลบ หลัง ทดสอบการย่ อยสลายด้ ว ยการฝั งดิ นเป็ นเวลา 180 วัน พบว่า พีค ของคลื่ น
ความถี่เกือบทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 55 เว้นแต่พีคที่ 1645 cm-1 ซึ่งเป็ นพีคของของหมู่ OH bending of the unresolved hydroxyl group มีค วามเข้มสูง ขึ้น และพีคที่ มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
พบพีคที่ช่วง 3000-3650 cm-1 ซึ่งเป็ นพีคของ inter and intramolecular hydrogen bonds of hydroxyl
groups ของแกลบที่เป็ นเซลลูโลส ซึ่งทั้ง 2 พีคมีความเข้มสูงขึ้นจากการดูดซับน้ า ซึ่งเป็ นตัวชี้บ่ง ที่
สาคัญว่ากระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดินนั้นมีปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่เกิดขึ้นจากการดูด ซั บ น้ า
และความชื้นในดิน (Terzopoulou et al., 2016; Then et al., 2015)

ภาพที่ 55 อินฟราเรดสเปกโตรของไบโอคอมโพสิ ตระหว่างพลาสติกชีวภาพ PLA กับแกลบ หลั ง
ทดสอบการย่อยสลายด้วยการฝังดินเป็ นเวลา 180 วัน
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4.7 การทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ไบโอคอมโพสิ ตด้ วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
การออกแบบผลิต ภัณฑ์ สาหรั บการทดลองฉีด ขึ้นรู ปด้วยไบโอคอมโพสิ ตผู ้วิจัยได้เลือ ก
ตัว อย่า งผลิ ต ภั ณฑ์ เ ป็ นกระถางต้ นไม้ โดยใช้ โปรแกรมวิ เคราะห์ด้ ว ยการจ าลองการไหลของ
พลาสติ ก เพื่ อ หาความเหมาะสมของรู ปทรงผลิ ตภั ณฑ์ และใช้ผ ลวิ เคราะห์ ส าหรับอ้ า งอิ ง ใน
กระบวนการทดลองฉีดขึ้นรู ปด้วยวัสดุคอมโพสิ ต
4.7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมจาลองการไหลของพลาสติก
การออกแบบผลิตภัณฑ์พิจารณาจากความสวยงาม และความเหมาะสมส าหรั บการใช้
งานโดยอ้างอิงจากชิ้นงานต้นแบบตามท้องตลาด ทาให้สามารถออกแบบรู ปทรงของผลิต ภั ณฑ์ ได้
3 แบบด้วยกันคือ แบบวงกลม (Circle), แบบสี่ เหลี่ยม (Square), แบบหกเหลี่ยม (Hexagon) ดั ง ภาพ
ที่ 56

1

2

3

ภาพที่ 56 รู ปทรงของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ คือ แบบวงกลม, แบบสี่ เหลี่ยม และ แบบหกเหลี่ยม
รู ปทรงของผลิต ภัณฑ์ทั้ ง 3 แบบถูกวิเคราะห์ด้ วยโปรแกรมจ าลองการไหล Moldex3D
ผูว้ ิ จั ยได้ นาผลวิ เคราะห์ มาเปรี ยบเที ยบเพื่ อ หาความเหมาะสมส าหรับการออกแบบตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้พอลิแลคติกแอซิดเป็ นสาหรับการวิเคราะห์จาลองการไหล ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมจาลองการไหลของรู ปทรงของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ
Parameter
Filling time (s)
Filling pressure (Phasawat et al.)
Filling stress (Phasawat et al.)
Sink mark displacement (mm)
Warpage displacement (mm)

0.55 s

Circle
0.55
36.5
3.8
0.05
0.69

Square Hexagonal
0.65
0.59
35.9
36.4
5.6
0.68
0.05
0.05
0.77
0.73

0.65 s

0.59 s

35.9 MPa

36.4 MPa

ภาพที่ 57 ผลการวิเคราะห์ Filling time (s)

36.5 MPa

ภาพที่ 58 ผลการวิเคราะห์ Filling pressure (MPa)
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3.8 MPa

5.6 MPa

0.68 MPa

ภาพที่ 59 ผลการวิเคราะห์ Filling stress (MPa)

0.05 mm

0.05 mm

0.05 mm

ภาพที่ 60 ผลการวิเคราะห์ Sink mark displacement (mm)

0.69 mm

0.77 mm

ภาพที่ 61 ผลการวิเคราะห์ Warpage displacement (mm)

0.73 mm
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จากผลการวิเคราะห์จาลองการไหลของพลาสติกด้วยกระบวนฉีดขึ้นรู ป ดังตารางที่ 15
พบว่าความเครี ยดจากการไหลของพลาสติกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีเพียงรู ปทรงแบบหก
เหลี่ยมเพียงแบบเดียวที่พบความเครี ยดไม่ถึง 1 MPa ในขณะที่อีก 2 รู ปทางนั้นพบความเครี ยดที่ 3.8
และ 5.6 MPa ซึ่งส่งผลต่อความแข็ง แรงของชิน้ งานอย่างมาก ในขณะที่ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ดัง นั้นผูว้ ิจั ยจึงเลือกรู ปทรงแบบหกเหลี่ยมในการออกผลิต ภัณฑ์
ตัวอย่า ง และเแบบแม่พิมพ์ฉีด ขึ้นรู ปพลาสติก ส าหรับการทดลองวัสดุไบโอคอมโพสิ ตที่ ได้จาก
พลาสติกชีวภาพกับแกลบ
4.7.2 ผลการจาลองการไหลของวัสดุของผลิตภัณฑ์ กระถางรูปทรงหกเหลี่ยม
การจาลองการไหลของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดหลอมด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
พบรู ปแบบการไหลเติ มเต็ มของพอลิแลคติ กแอซิด ในแม่พิ มพ์ ดั งภาพที่ 62 และได้ผลวิเคราะห์
สาหรับการใช้อ้างอิงในกระบวนการทดลองฉีดขึ้นรู ป ดังตารางที่ 17

ภาพที่ 62 รู ปแบบการไหลเติมเต็มของพอลิแลคติกแอซิดในแม่พิมพ์
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ตารางที่ 17 เงื่อนไขการฉีดขึ้นรู ปจากผลวิเคราะห์การจาลองการไหลของพอลิแลคติกแอซิด
ตัวแปรการฉีดขึ้นรู ปจากผลวิเคราะห์
Clamping force (Ton)
15.6
Injection pressure (MPa)
36.4
Holding pressure (MPa)
19.1
Holding time (sec)
3.6
Cooling time (sec)
14.2
Mold temperature (°C)
40
Melt temperature (°C)
188

4.7.3 การทดลองฉีดขึ้นรูปไบโอคอมโพสิตโดยอ้ างอิงจากผลจาลองการไหล
จากการทดลองฉีดขึ้นรู ปไบโอคอมโพสิตทั้ง 3 ชนิด โดยอ้างอิงตัวแปรจากผลวิ เคราะห์
จากการจาลองการไหลด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรู ปพลาสติก พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดต้อ ง
ใช้อุณหภูมิห ลอมที่ hot runner (โซนรู วิ่งร้อน) 220-230 °C แต่เมื่อ นาแกลบ 10% wt. เติมเข้าไปใน
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพบว่าจาเป็ นต้องตั้งค่าอุณหภูมิหลอมที่ใช้น้อ ยลงประมาณ 2030 °C และจาเป็ นต้องตัง้ ค่าอุณหภูมิหลอมให้น้อยลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิม่ ปริ มาณของแกลบที่ 20%
wt. และ 30% wt. ในพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดตามล าดับ และเมื่ อเติมพลาสติกชี วภาพ
พอลิ บิวทิ ลีนซั คซิ เนตในไบโอคอมโพสิ ตอุณหภูมิหลอมที่ ใช้ส าหรั บการฉีด ขึ้นรู ปต้อ งตัง้ ค่าให้
น้อยลงอีกประมาณ 5-10 °C ดังตารางที่ 18
จากเหตุ จ าเป็ นในการทดลองฉีด ขึ้ นรู ป ไบโอคอมโพสิ ตที่ ต้ องตั้ งค่ า อุณหภู มิห ลอม
น้อยลงเมื่อทาการเติมแกลบในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด เนื่องจากแกลบที่ ถู กผสมเข้ าไป
ในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดนั้นไปขวางการจัดเรี ยงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งเป็ นการ
รบกวนการเกิดผลึกของพลาสติ กชีวภาพพอลิแลคติก แอซิดส่งผลให้พอลิ แลคติกแอซิดในไบโอ
คอมโพสิ ต PLARH10 มีจุดหลอมเหลวลดลง และเมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบเพิม่ สูงขึ้นการรบกวนการ
เกิดผลึกจึงมากขึ้นตามไปด้วยทาให้ PLARH20 และ PLARH30 มีจุดหลอมเหลวลดลงตามลาดั บ
และจากผลการเติมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ส่งผลให้อุณหภูมิหลอมในกระบวนการฉีด ขึ้นรู ปลดลง
นั้นมาจากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตที่ไม่สามารถผสมให้เข้ากัน
ได้อ ย่างสมบู รณ์ รบกวนการเกิดผลึกระหว่างกัน และยังถู กรบกวนการเกิด ผลึก จากอนุ ภาคของ
แกลบ (Phasawat et al., 2014)
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ตารางที่ 18 เงื่อนไขการทดลองฉีดขึ้นรู ปไบโอคอมโพสิต
ตัวแปร
Clamping force (Ton)
Injection pressure (MPa)
Holding pressure (MPa)
Holding time (sec)
Cooling time (sec)
Mold temperature (°C)
Barrel temperature (zone 1, °C)
Barrel temperature (zone 2, °C)
Barrel temperature (zone 3, °C)
Nozzle temperature (zone 4, °C)
Hot runner temperature (°C)

ไบโอคอมโพสิต
PLA PLARH10 PLARH20 PLARH30 PLAPBSRH30
16
16
16
16
16
112
112
112
112
112
50
50
50
50
50
3
3
3
3
3
14
14
14
14
14
40
40
40
40
40
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
220–230 190–200 180–190 170–180
165–170

ภาพที่ 63 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระถางที่สามารถขึ้นรู ปได้จากไบโอคอมโพสิต
4.7.4 การลดต้ นทุนพลาสติกชีวภาพด้วยวัสดุชีวมวลที่เหลือทิ้งจากการเกษตร
จากการทดลองนาแกลบมาใช้เป็ นสารเติ มแต่งส าหรั บลดต้นทุนในกระบวนการผลิ ต
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกชีวภาพ โดยสามารถวิเคราะห์ราคาต้นทุนของไบโอคอมโพสิ ต
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ได้ ดั งตารางที่ 19 ซึ่ ง Additive คื อราคารวมกันของ มาเลอิก แอนไฮไดรด์, แคลเซี ยมสเตี ยเรท
และแว๊กซ์อี ที่เกิดจากการประเมิณราคาต้นทุนของสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการ
ผสมวัสดุไบโอคอมโพสิต โดยมีราคาต้นทุนสาหรับวัสดุดังต่อไปนี้
1. พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ราคา 150 บาท ต่อกิโลกรัม
2. พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต ราคา 260 บาท ต่อกิโลกรัม
3. กลีเซอรอล
ราคา 160 บาท ต่อกิโลกรัม
4. Additive
ราคา 800 บาท ต่อกิโลกรัม
จากต้นทุนของวัส ดุ และการวิ เคราะห์ราคา ดังตารางที่ 19 หากต้องการลดต้นทุ นของ
พลาสติ กชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดจาเป็ นต้อ งใช้แกลบเป็ นสารเติ มแต่ง ที่ปริ มาณตั้งแต่ 20% wt.
ขึ้นไป เนื่องจากราคาของสารเติมแต่งตัวอื่น ๆ คือกลีเซอรอล, มาเลอิกแอนไฮไดรด์, แคลเซียมสเตีย
เรท และแว๊กซ์อี เป็ นต้นทุนที่ทาให้ราคาของไบโอคอมโพสิ ต PLARH10 แพงกว่าการใช้ พลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดบริ สุทธิ์
ตารางที่ 19 วิเคราะห์ราคาต้นทุนของไบโอคอมโพสิต
ราคาของวัสดุที่ใช้ในการผสมใน 1 กิโลกรัม (Baht)
Composite
PLA
PBS Gly Additive
PLA
150
0
0
0
PBS
0
260
0
0
PLARH10
130.71
0
2.8
19.2
PLARH20
118.065
0
5.04
19.2
PLARH30
107.64
0 6.896
19.2
PLAPBSRH30
64.59 74.62 6.896
19.2

Price/kg
150
260
152.71
142.305
133.736
165.306
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 อภิปรายผลการวิจัย
5.1.1 สมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิต
การใช้วสั ดุชีวมวล เช่น แกลบ, เปลื อกทุเรี ยน และใบสับปะรด เป็ นสารเติมแต่งสาหรั บ
การลดต้นทุนพลาสติกชีวภาพส่งผลให้ ความแข็งแรงต่อแรงดึงของพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติ ก
แอซิดในวัสดุไบโอคอมโพสิตลดลง เนื่องจากวัสดุชีวมวลมีลักษณะเป็ น hydrophilic ที่มีความชอบ
น้ าผสมกับ พอลิเมอร์ แบบ hydrophobic ที่มีความไม่ช อบน้ า จึ งเกิดการผสมที่ ไม่เ ข้ากั นระหว่า ง
พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับวัสดุชีวมวลเป็ นเหตุให้ไม่เกิดการยึดเกาะระหว่างสายโซ่ของ
พอลิเมอร์กับวัสดุชีวมวล อีกทั้งไม่สามารถควบคุมขนาดอนุภาคของวัสดุชีวมวลให้ มีข นาดเท่ ากั น
ได้จึงเกิดการกระจายตัวของวัสดุชีวมวลในเททริ กซ์ของพอลิเมอร์ที่ไม่ดีนัก การกระจายตัวที่ไม่ ดี
ทาให้เกิดการเกาะกลุม่ กันของวัสดุชีวมวลในไบโอคอมโพสิ ตนั้นกลายเป็ นอุปสรรคต่อการกระจาย
แรงของพลาสติ ก ชี ว ภาพให้ มีประสิ ทธิ ภาพลดลง (Bisht et al., 2020; Dimzoski et al., 2008)
พลาสติกชีว ภาพพอลิบิว ทิลีนซัคซิเนตมีความแข็ งแรงต่อแรงดึงน้อยเป็ นเหตุให้ความแข็งแรงต่ อ
แรงดึ งลดลงเมื่ อ นาไปผสมกับ พลาสติ กชี วภาพพอลิ แลคติก แอซิด ที่ มีค วามแข็ง แรงต่ อแรงดึ ง
มากกว่า อี ก ทั้ ง การผสมระหว่ างพลาสติก ชี ว ภาพพอลิ บิว ทิ ลี นซั คซิ เ นตกั บพลาสติ กชี ว ภาพ
พอลิแลคติกแอซิดไม่สามารถผสมเข้ากันได้อย่า งสมบูรณ์ ซึ่งเป็ นสาเหตุของความแข็งแรงต่อแรง
ดึงลดลง (Hongsriphan et al., 2013; Phasawat et al., 2014; Qiu et al., 2016)
จากการรายงานผลของ Candido และคณะ (2009) บรรจุภัณฑ์กระถางต้นไม้ที่ย่อ ยสลาย
ได้ในธรรมชาติ จากพอลิโพรพิลีนกับเส้นใยพืชมีความแข็งแรงต่อแรงดึงอยู่ระหว่าง 20-27 MPa ซึ่ง
สอดคล้องกับผลทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึง ของไบโอคอมโพสิตที่ได้จากพอลิ แลคติ กแอซิ ด ,
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และวัสดุชี วมวลทั้ง 3 ชนิด แกลบ, เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรด ที่มีความ
แข็งแรงต่อแรงดึงอยู่ที่ช่วง 20-30 MPa กล่าวคือไบโอคอมโพสิ ตมีสมบั ติเชิงกลที่เพี ยงพอต่อการ
นาไปใช้งานเป็ นบรรจุภัณฑ์กระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Candido, Castronuovo, &
Miccolis, 2009)
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5.1.2 สมบัติทางความร้ อนของไบโอคอมโพสิต
จากผลการศึกษาสมบั ติทางความร้อ นของการเพิ่มวัสดุชี วมวล (แกลบ, เปลือกทุเรี ยน
และใบสั บปะรด) ลงไปในพลาสติกชี วภาพ PLA รวมไปถึง ผลที่ เปลี่ ยนแปลงไปของสมบั ติทาง
ความร้อนเมื่อ เติมพลาสติก ชีวภาพ PBS พบว่า พลาสติกชี วภาพพอลิแลคติกแอซิด และพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตแสดงอุณหภูมิหลอมที่ 165 และ 111 °C ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอุณหภู มิ
ของพลาสติก ชีวภาพที่ 2 ชนิ ด โดยช่วงอุณหภูมิหลอมของพลาสติกชี วภาพพอลิแลคติกแอซิดอยู่
ในช่วง 109-117 °C (Arjmandi et al., 2015; Deng & Thomas, 2015; Jia et al., 2014; Ashish Kumar
et al., 2019) และช่วงอุณหภูมิหลอมของพลาสติกชีว ภาพ PBS อยู่ที่ในช่วง 154–171 °C (Deng &
Thomas, 2015; Jia et al., 2014; Zhan et al., 2014) การเพิ่มขึ้นของวัสดุชีวมวลของทั้ง 3 ชนิด แสดง
ให้เห็นว่าอุณหภูมิหลอมของพลาสติกชีว ภาพนั้นลดลง และลดลงมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณวัสดุชี ว
มวลทั้ง 3 ชนิด โดยไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากแกลบแสดงค่าที่ลดลงจาก 165 °C เป็ น 159 °C, 157°C
และ 152 °C เมื่อปริ มาณแกลบเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็ น 10, 20 และ 30% wt. ตามลาดับ, ไบโอคอมโพสิ ต
ที่ได้ จากเปลือ กทุ เรี ยนแสดงค่า ที่ล ดลงจาก 165 °C เป็ น 159 °C และ 162 °C เมื่อ ปริ มาณเปลือ ก
ทุเรี ยนเพิ่ มขึ้นจาก 0 เป็ น 10 และ 20 wt. ตามลาดับ, ไบโอคอมโพสิ ต ที่ได้ จากใบสั บปะรดแสดง
ค่าที่ลดลงจาก 165 °C เป็ น 164 °C และ 161 °C เมื่อปริ มาณใบสับปะรดเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็ น 10 และ
20 wt. ตามลาดับ กล่าวคือการเพิม่ ขึ้นของวัสดุชีวมวลส่งผลให้จดุ หลอมเหลวของพลาสติ ก ชีว ภาพ
ลดลง โดยเกิดจากรู ปร่ าง และขนาดอนุภาคของวัสดุชีวมวลที่ไม่สามารถควบคุมให้ มีข นาดเท่ ากั น
ทุกอนุภาคได้เข้าไปรบกวนการจั ดเรี ยงของสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่ง เป็ นการรบกวนการเกิ ดผลึกของ
พลาสติกชีวภาพในขณะที่กาลังแข็งตัวหลังผ่านกระบวนการผสมด้วยเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้นรู ปแบบ
เกลียวหนอนคู่
5.1.3 สัณฐานวิทยาของไบโอคอมโพสิต
จากผลการศึ กษารอยแตกจากขั้ นตอนการทดสอบความแข็ง แรงต่อ แรงดึ งด้วยเทคนิ ค
SEM ที่พบว่าพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดมีรอยการแตกที่เรี ยบเนียนเป็ นเนื้อ เดี ยวกันนั้ นบ่ ง
บอกถึงพลาสติก ชีวภาพ PLA เป็ นพลาสติกที่มีลักษณะแข็งเปราะซึ่งเป็ นธรรมชาติของพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด (Deng & Thomas, 2015) ในขณะเดียวกันนั้นพลาสติกชีวภาพพอลิ บิ วทิ
ลี น ซั ค ซิ เนตพบรอยฉี ก ขาดที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะเหนี ยว , อ่ อ นตั ว และยื ด หยุ่ น ได้ ดี
(Hongsriphan et al., 2013; Sharma et al., 2019) รอยแตก และผิ วขรุ ขระของไบโอคอมโพสิ ตเกิ ด
เมื่อทาการผสมวัสดุชีวมวลทั้ง 3 ชนิด เกิดจากการแยกเฟสระหว่างวัสดุชีวมวลกับพลาสติ กชี ว ภาพ
โดยบ่ง ชี้ว่ าเกิ ดการยึ ดเกาะกันระหว่า งวัสดุชี วมวลกับพลาสติก ชีวภาพที่ไม่ดี ซึ่ง เปนธรรมชาติ
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สาหรับการผสมระหว่างสารที่มีความชอบน้ าสูงอย่างวัสดุชีวมวลที่เป็ นเซลลูโลสกับ สารที่ ไม่ ช อบ
น้ าอย่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต อย่างไรก็
ตามการยึดเกาะระหว่างพลาสติกชีวภาพกับวัสดุชีวมวลสามารถปรับปรุ งได้ด้วยการเติ มสารคู่ ควบ
มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (Dimzoski et al., 2008; Lee et al., 2018; Yordem et al., 2011) ที่เป็ นตัวเชื่อ ม
ประสานระหว่างหมู่ C-OH ของเซลลูโลสกับหมู่ -C-H ของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต จากผลการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงพบรอยแตกของไบโอคอมโพสิ ต
กับวัสดุชีวมวลทั้ง 3 ชนิด โดยปริ มาณวัสดุชีวมวลที่ 10% wt. พบช่องว่างระหว่างวัสดุชีวมวลทีก่ าร
กระจายตัวในเฟสของพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิ ดน้อยมาก ซึ่งสามารถบ่งชี้ว่าสารคู่ควบ
มาเลอิกแอนไฮไดรด์ทาให้การเกาะกลุม่ กันของวัสดุชีวมวลให้น้อยลงเป็ นการช่วยเพิม่ การกระจาย
ตัวของวัสดุชีวมวลในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด และยังช่วยป้องกันไม่ให้ วสั ดุ ชีว มวลถู ก
ดึงออกจากพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิ ดในขั้ นตอนการทดสอบความแข็ง แรงต่อ แรงดึ ง
อย่างไรก็ตามพบการเกาะกลุ่ม และรอยแตกของวัสดุชี วมวลมากขึ้นเมื่อเพิ่ มปริ มาณวัสดุ ชีวมวล
ในไบโอคอมโพสิ ต ผลลั พธ์ น้ ี บ่ง ชี้ว่ าสารคู่ค วบมาเลอิก แอนไฮไดรด์ ที่ 0.8% wt. ส่ งผลต่ อ การ
กระจายตัวของวัสดุชีวมวลในอัตราคงที่ และจากผลการศึกษาสมบัติเชิงกลของไบโอคอมโพสิ ต ที่
แสดงให้เห็นว่าความเปราะของไบโอคอมโพสิ ต และลัก ษณะรอยแตกมีคมลดลง รวมไปถึงการ
กระจายตัวของวัสดุชีวมวลดีข้ นึ เมื่อเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต จึงสามารถบ่งชี้ได้ว่า
การผสมพลาสติกชี วภาพพอลิ บิว ทิลีนซัค ซิเนตสามาถปรับปรุ ง สมบัติเ ชิงกลด้ านความยืด หยุ่ น
ให้ กับ ไบโอคอมโพสิ ตที่ ได้ จ ากวัส ดุชี ว มวลทั้ ง 3 ชนิ ดกั บพลาสติก ชี วภาพพอลิ แลคติก แอซิ ด
(Chaiwutthinan et al., 2015)
5.1.4 โครงสร้ างทางเคมีของไบโอคอมโพสิต
พลาสติ กชีวภาพพอลิ แลคติก แอซิด ซึ่งมีสูต รโมเลกุล (C3H4O2)n และพลาสติก ชีวภาพ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเ นต ซึ่งมีสูตรโมเลกุ ล (C8H12O4)n เป็ นวัสดุจาพวก hydrophobic ที่ไม่ชอบน้ า แต่
วัสดุชีวมวลทั้ง 3 ชนิด คื อ แกลบ, เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรด ซึ่งเป็ นเซลลูโลสมี สูตรโมเลกุ ล
(C6H10O5)n เป็ นวัส ดุจาพวก hydrophilic มีความชอบน้ าสูง ส่งผลให้ การผสมเกิดความไม่สมบูรณ์
เนื่อ งจากสายโซ่ข องพอลิเ มอร์ ไม่ สามารถยึ ดเกาะกับอนุ ภาคของวัสดุ ชีวมวลได้ อย่ างไรก็ ตาม
สามารถปรับปรุ งความเข้ ากันได้ของพลาสติกชีว ภาพกับวัสดุชีวมวลให้ยึดเกาะกันได้ดียิ่งขึ้นด้ว ย
การเพิ่มสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ ซึ่งมีสูตรโมเลกุล C4H2O3 ในกระบวนการผสมที่ใช้ความ
ร้อนสูงอย่างเครื่ องหลอมอัดรี ดขึ้ นรู ปแบบเกลียวหนอนคู่ เพื่อเชื่ อมประสานระหว่างสายโซ่ของ
พลาสติก ชีวภาพกับอนุภาคของแกลบ โดยหมู่ C=C ของสารคู่ ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ สามารถ
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เชื่อมประสานกับกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดที่หมู่ CH และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ห มู่
CH2 และหมู่ –C–O–C– ของสารคู่ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์สามารถเชื่อมประสานกับหมู่ OH ของ
ของวัสดุชีวมวลทั้ง 3 ชนิด เป็ นผลให้ที่ตาแหน่งพีคที่ 1356 cm-1 (C-H) ของพลาสติกชีวภาพพอลิแล
คติกแอซิด และ 3330 cm-1 (OH) ของวัสดุชีวมวลมีความเข้มลดลง ส่วนพีคของวัสดุชวี มวลที่ ล ดลง
ที่ ต าแ ห น่ ง 1 04 7 cm-1 (C-OH) (González-López et al., 2018; González‐López et al., 2019;
Kaewpirom & Worrarat, 2014) พลาสติ ก ชีว ภาพพอลิ บิว ทิ ลีนซัค ซิเ นตพบความเข้ มที่ ช่ว งพี ค ที่
1144-1264 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ –C–O–C– และความเข้มพีคที่ 1714 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ C=O ของพลาสติ ก
และ 3330 cm-1 (OH) ของวัส ดุชีวมวลมีความเข้มลดลง (Liminana et al., 2018; Phua et al., 2013)
การเปลี่ยนแปลงของพีค เหล่า นี้บ่งชี้ ถึงความสาเร็จในการเชื่ อมประสานระหว่างวัส ดุชีวมวลกั บ
พลาสติ ก ชีว ภาพพอลิแลคติ ก แอซิ ด และพลาสติ ก ชี ว ภาพพอลิ แลคติ ก แอซิ ด ของสารคู่ ค วบ
มาเลอิกแอนไฮไดรด์
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ภาพที่ 64 กลไกการเกิดปฏิกิริยาการระหว่างการผสมพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด , สารคู่ควบ
มาเลอิกแอนไฮไดรด์ และเซลลูโลส (Kaewpirom & Worrarat, 2014)
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PBS

MA

PBS-g-MA

Cellulose

PBS-g-MA

ภาพที่ 65 กลไกการเกิดปฏิกิริยาการระหว่างการผสมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต, สารคู่
ควบมาเลอิกแอนไฮไดรด์ และเซลลูโลส (Liminana et al., 2018)
5.1.5 กระบวนการย่อยสลายโดยการฝังดิน
โดยทั่ วไปการย่อ ยสลายของพลาสติก ชีว ภาพพอลิแลคติก แอซิ ด ในดิ นจะช้ า และใช้
เวลานานในช่ว งเริ่ มต้นของการย่อยสลาย (Ohkita & Lee, 2006) โดยการย่อ ยสลายของพลาสติ ก
ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากเป็ นวัสดุจาพวก hydrophobic ซึ่งไม่ชอบน้ า
งานวิจัยของ Boonmee และคณะ (2016) ทาการศึกษาการย่อยสลายของแผ่นฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิด
ที่ความหนา 0.5 มม. ภายใต้สภาวะจาลองการฝังกลบ พบว่าวันที่ 90 ที่เป็ นช่วงท้ายของการทดสอบ
ผิวของแผ่นฟิ ล์มมีความหยาบ, เกิ ดรู พรุ นขนาดเล็กเป็ นจานวนมาก และสี ข องฟิ ล์มเปลี่ยนไปจาก
โปร่ ง ใสเป็ นสี ข าวขุ่ น เนื่ อ งจากการดู ด ซึ มของน้ า ในระหว่ า งการเกิ ด ปฏิ กิ ริยาไฮโดรไลซิ ส
(Boonmee, Kositanont, & Leejarkpai, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั การย่อยสลายโดยการฝัง
ดินของไบโอคอมโพสิ ต ที่ได้จากแกลบ, พลาสติ กชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดและพลาสติกชีวภาพ
PBS ที่ก่อนการฝังมีผิวค่อนข้างเรี ยบ แต่หลังจากผ่านการฝังที่ 180 วัน สามารถสังเกตุการกั ด กร่ อ น
จากการพบรู พรุ นจ านวนมาก และแกลบยังปรากฎให้เห็ นอย่า งเด่ นชั ดเนื่อ งจากผิ วของชิ้นงาน
ทดสอบที่เป็ นชั้นผิวพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดถูกกัดกร่ อนไปเป็ นตัวบ่งชี้ ว่า ผิว ของไบโอ
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คอมโพสิ ต ถู ก จุลิ นทรี ย์ที่ อ ยู่ในสภาพแวดล้ อ มของดิน กั ด กร่ อ นไป (Siakeng, Jawaid, Asim, &
Siengchin, 2020; Then et al., 2015; Vasile et al., 2018)
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยน้ า และความชื้นในดินซึ่งเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิ ด
การย่อยสลายทางชีวภาพ จากผลการทดสอบการย่อยสลายโดยการฝังดินพบว่าการนาวัสดุชีวมวลที่
มีค วามชอบน้ าสู ง เช่ น แกลบ มาผสมกั บ พลาสติ ก ชีว ภาพสามารถปรับปรุ ง การย่อ ยสลายของ
พลาสติ ก ชี ว ภาพ PLA ได้ (Terzopoulou et al., 2016; Then et al., 2015) โดยสามารถยื น ยันการ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจากผลการศึกษาด้วยเทคนิค FTIR ในซึ่งพบว่าพีคที่ปรากฏขึ้นใหม่หลั ง
การฝั งที่ 180 วันคื อ 1645 cm-1 และช่ว ง 3000-3650 cm-1 เกิ ดจากการดูด ซั บน้ า ที่ห มู่ -OH หรื อ
กลุ่ ม ไฮดรอกซิ ล (Mofokeng, Luyt, Tábi, & Kovács, 2012; Then et al., 2015) การลดลงของ
น้ าหนักหลังการทดสอบด้วยการฝังดินพบว่าไบโอคอมโพสิ ตสูญเสี ยน้ าหนักไปหลังฝังดินเป็ นเวลา
180 วัน ทั้งนี้พ บว่า PLARH10, PLARH20, PLARH30 และ PLAPBSRH30 สูญเสี ยน้ าหนั กไปใน
อัตรา 4.8%, 6.5%, 6.3% และ 8.0% ตามลาดับ จากข้อมูลข้างต้นสามารถบ่งชี้ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ
วัสดุ ชีว มวลที่มาจากธรรมชาติส่ งผลต่อ กลไกการย่ อยสลายของพลาสติ กชีว ภาพโดยผลลั พธ์ น้ ี
สอดคล้องกับ งานวิ จัยที่ถู กนาเสนอโดยนักวิ จัยท่านอื่น ๆ ยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของปริ มาณเส้นใย
ธรรมชาติส่ งผลให้ การย่อ ยสลายของพลาสติ กชี วภาพเพิ่ มขึ้ น (Gallardo‐Cervantes et al., 2021;
Huang et al., 2018) ทั้งนี้การเติมพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนตส่งผลให้อตั ราการลดลงของ
น้ าหนักเปลี่ยนแปลงไปจาก 6.3% เป็ น 8.0% เนื่องจากการผสมที่ไม่เข้ากันระหว่างพลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติกแอซิดกับพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต, การเกิดผลึกลดลงก่อให้เกิดอสั ณฐาน
ในพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อการย่อยสลายมากขึ้น และจากแกลบที่มีลกั ษณะเป็ น hydrophilic มี
ความชอบน้ าสู ง จึง สามารถดูด ซึ มน้ า และจุลิ นทรี ย์ในดิ นได้ ง่า ยเป็ นเหตุ ให้ ก ารย่อ ยสลายของ
พลาสติกชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น (Huang et al., 2018)
นอกจากนี้ การย่อยสลายของพลาสติก ชีวภาพยัง สามารถตรวจสอบจากสมบั ติเชิงกลที่
ลดลงของวัสดุ ภายใน 30 วันแรกของการทดสอบการลดลงของความแข็ง แรงต่อแรงดึงเทียบกั บ
ก่อนฝั งดินของไบโอคอมโพสิ ต PLARH10, PLARH20, PLARH30 พบว่ าลดลง 43%, 53% และ
56% ตามล าดับ , ร้อ ยละการยื ดตัว ณ จุด ขาดเมื่อ เที ยบกั บก่ อนฝัง ดินลดลง 50%, 26% และ 30%
ตามลาดับ และเมื่อนาพลาสติกชีวภาพ PBS เติมในไบโอคอมโพสิ ตพบว่าความแข็งแรงต่อแรงดึ ง
และร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSRH30 เมื่อเทียบกับก่อนฝัง ดินลดลง
37% และ 18% ตามลาดับ นอกจากนี้เมื่อการย่อยสลายทางชีวภาพดาเนินต่อไปการยึดเกาะระหว่ าง
พลาสติกชีวภาพกับแกลบลดลงส่งผลให้เกิดช่องว่างจานวนมากนาไปสู่การกระจายแรงเค้นที่ ไม่ ดี
ซึ่งทาให้ความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลง และการย่อยสลายของไบโอคอมโพสิ ตความแข็งแรงต่ อแรง
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ดึง และร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดยังคงลดลงตามระยะเวลาที่ก ารย่อยสลายทางชีวภาพดาเนินไป
เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลของพลาสติกชีวภาพถูกทาลายโดยจุลินทรี ย์ในดิน หรื อปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซิสจากการดูดซับน้ าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดช่องว่าง และจุดบกพร่ องของโครงสร้างจานวนมาก
ซึ่งปรากฏบนพื้นผิวของไบโอคอมโพสิตส่งผลให้ความแข็งแรงต่อแรงดึง และร้อยละการยื ด ตั ว ณ
จุดขาดลดลง (Obasi et al., 2013; Vasile et al., 2018; Yaacob, Ismail, & Sam, 2016)
5.1.6 การทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ กระถาง
จากผลวิเคราะห์ของโปรแกรมจาลองการไหลของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดใน
แม่พิมพ์กระถางไม่พบปั ญหาของชิ้นงานจากระบวนการฉีด ขึ้นรู ปพลาสติก ซึ่งสามารถนาเอาผล
เคราะห์จากโปรแกรมจาลองการไหลไปทดลองขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์กระถางได้ และยังสามารถนาไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการทดลองฉี ด ขึ้ นรู ปไบโอคอมโพสิ ต PLARH10, PLARH20, PLARH30 และ
PLAPBSRH30 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวทาความร้อนที่ระบบรู วงิ่ ร้อนในแม่พิมพ์ เ พียง
ตาแหน่งเดี ยว โดยจากผลการทดลองสามารถกล่า วได้ว่ าพลาสติกชี วภาพพอลิ แลคติกแอซิดถู ก
รบกวนการจั ดเรี ยงตัวของสายโซ่ และเมื่อ เพิ่มปริ มาณแกลบมากขึ้ นจะส่ งผลต่อการรบกสนการ
จัดเรี ยงตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็ นเหตุให้ต้องปรับตั้งอุณหภูมิหลอมที่ระบบรู วิ่งร้อ นลดลง และต้องปรับตั้ ง
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิ่มปริ มาณแกลบในไบโอคอมโพสิ ตสูงขึ้น (Phasawat et al., 2014)
การวิเคราะห์ราคาของไบโอคอมโพสิ ตแสดงราคาของสารเติมแต่ง มาเลอิกแอนไฮไดรด์,
แคลเซียมสเตียเรท, แว๊กซ์อี และกลีเซอรอล เป็ นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และหากต้องการลดต้นทุ นใน
กระบวนการผลิตจาเป็ นต้องเติมแกลบให้มีปริ มาณมากกว่า 20% wt. ในไบโอคอมโพสิ ต

5.2 สรุปผลการวิจัย
1. สามารถผลิตไบโอคอมโพสิ ตจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งจากการเกษตรกั บพลาสติก ที่
ย่อยสลายได้ชนิดพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ด้วยเครื่ องหลอมอั ดรี ด แบบเกลี ยว
หนอนคู่
2. เมื่อเพิ่มปริ มาณวัสดุ ชีวมวลทั้ ง 3 ชนิดเข้ าไปในพลาสติกชีวภาพ พบว่าสมบัติเชิงกล
และอุณหภูมิหลอมของไบโอคอมโพสิ ตลดลง แต่อย่างไรก็ตามไบโอคอมโพสิ ตเหล่านี้ยังมีความ
แข็งแรงเพียงพอสาหรับนาไปผลิตเป็ นบรรจุภัณฑ์ที่ยอยสลายได้เองในธรรมชาติด้วยวิธีการฝังกลบ
3. สามารถนาไบโอคอมโพสิ ตไปผลิต เป็ นชิน้ งานบรรจุภัณฑ์ ได้ ด้ว ยเครื่ อ งฉี ดขึ้ นรู ป
พลาสติ กทั่วไป โดยเงื่ อนไข และตัวแปรสาหรับกระบวนการฉีดขึ้ นรู ปบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้

98
จากไบโอคอมโพสิ ตนั้นไกล้เคี ยงกั บการผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ที่มาจากพลาสติก ชีวภาพพอลิแลคติ ก
แอซิดบริ สุทธิ์
4. สามารถลดต้นทุ นของพลาสติกชี วภาพเมื่อใช้ ปริ มาณวัส ดุชีวมวลมากกว่า 20% wt.
เนื่องจากราคาต้นทุนของสารเติมแต่งที่ถกู เติมเข้าไปเพือ่ ปรับปรุ งสมบัติตา่ ง ๆ ที่มีราคาแพง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อแนะนาการขึ้นรูปวัสดุไบโอคอมโพสิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
1. การขึ้นรู ป วัสดุไบโอคอมโพสิ ต ที่ได้จากแกลบ, เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรด
ไม่สามารถปล่อยให้วสั ดุคา้ งกระกอกฉีดได้นาน เนื่องจากไบโอคอมโพสิ ตเกิดการเสื่ อมสภาพจาก
ความร้อนของกระบอกฉีดทาให้เกิดการไหม้ในกระบอกจนเป็ นเหตุให้กระบอกฉีดเกิดการอุดตั น
ได้
2. เมื่ อ กระบอกเกิ ด การอุ ด ตั นสามารถแก้ ไขด้ ว ยวิ ธีก ารนาเป็ นพลาสติ ก ที่ มี
ความสามารถในการไหลสูง เช่น พอลิ เอทิ ลีน และพอลิ โพรพิ ลี น มาใช้ ส าหรั บการเพิ ร์จล้ า ง
กระบอกฉีด
3. ในขั้นตอนการเพิร์จล้างกระบอกฉีดเนื่องจากการไหม้อุดดตันของไบโอคอมโพ
สิ ต เป็ นขั้นตอนที่ ค่อนข้างอั นตราย เนื่อ งจากอาจต้ องใช้ แรงดั นในการดันเกลียวหนอนที่สู งมาก
เสี่ ยงต่อการกระเด็นโดนผูป้ ฏิบัติงาน ดังนั้นควรแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานแขนยาว และสวมแว่นตา
นิรภัยในขั้นตอนการเพิร์จล้างกระบอกฉีด
4. การปรับตั้งเงื่อนไข และตัวแปรสาหรับการขึ้นรู ปไบโอคอมโพสิ ตมีข้อควรระวัง
คือ การปรับตั้งค่าแรงที่ใช้ในการต้านทานการถอยกลับของเกลียวหนอน (Back pressure) เนื่องจาก
หากปรับตั้งสูงเกินไป เกลียวหนอนจะไม่ถอย ทาให้ไม่สามารถชาร์จวัสดุสาหรับการฉีดขึ้นรู ปได้
5. การเพิ่มอุณหภูมิหลอมควรเพิ่มทีละน้อย ซึ่งไม่ค วรเพิ่มเกิน 3-5 °C ต่อครั้งของ
การปรับตัง้ เนื่องจากไบโอคอมโพสิตเสื่อมสภาพจากความร้อนได้งา่ ย
5.3.2 การศึกษาต่ อไป
1. ศึก ษาชนิ ดของสารหล่อ ลื่ นชนิ ด อื่น ๆ ในปริ มาณที่ แตกต่ า งกั นเพื่ อหาความ
เป็ นไปได้ในการทดลองผสม แกลบ, เปลือกทุเรี ยน และใบสับปะรด ที่ปริ มาณมากขึ้น
2. เพิ่มการศึกษาสมบัติเชิงกลในด้านความแข็งแรงต่อการดัดงอ (Flexural strength)
และความแข็ง (Hardness) ของวัสดุไบโอคอมโพสิ ต
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3. ทดสอบการย่อยสลายโดยการฝังดิ นของวัสดุไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากเปลือ ก
ทุเรี ยน และใบสับปะรด
5.3.3 การใช้ ประโยชน์ จากไบโอคอมโพสิต
1. ไบโอคอมโพสิ ตที่ได้จากการผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ,
พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต และวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร แกลบ, เปลื อ กทุ เ รี ยน และ
ใบสับปะรด สามารถนาไปขึ้นรู ปเป็ นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติดว้ ยวิธีการฝังกลบ เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ
2. ไบโอคอมโพสิ ต สามารถขึ้นรู ปได้ ด้วยเครื่ อ งฉีด พลาสติก ที่มีก ารใช้ งานอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมทั่ วไป อีกทั้งเงื่อนไข และตัวแปรของการฉีดขึ้นรู ปวัสดุไบโอคอมโพสิ ตก็มีการ
ปรับตั้งที่ไกล้เคียงกับค่าตัวแปรของพลาสติกชีวภาพ
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บูรพา,

106

ภาคผนวก

107

ภาคผนวก ก
ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเทคนิค FTIR

108

ภาพที่ 66 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด

ภาพที่ 67 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลนี ซัคซิเนต

109

ภาพที่ 68 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของแกลบ

ภาพที่ 69 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของเปลือกทุเรี ยน

110

ภาพที่ 70 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของใบสับปะรด

ภาพที่ 71 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLARH10

111

ภาพที่ 72 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLARH20

ภาพที่ 73 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLARH30

112

ภาพที่ 74 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSRH30

ภาพที่ 75 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLADB10

113

ภาพที่ 76 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLADB20

ภาพที่ 77 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSDB30

114

ภาพที่ 78 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLAPL10

ภาพที่ 79 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLAPL20

115

ภาพที่ 80 ผลวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของไบโอคอมโพสิ ต PLAPBSPL30

116

ภาคผนวก ข
ผลงานตีพิมพ์
1. Enhanced biodegradation and processability of biodegradable package from
poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/rice-husk green composites
2. (Proceedings) Effects of rice husk on manufacturability of bioplastic plantpot from poly(lactic acid)/rice husk green composites

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

ภาคผนวก ค
Technical data sheet ของไบโอพลาสติก

139

140

141

142

143

144

145
ปร ะ ว ัต ิย ่อ ข อ งผ จู้ว ัยิ

ประวัติย่อของผู้วิจัย
อนันต์ สิ ริเฉลิมกุล
26 มกราคม พศ. 2535
กรุ งเทพมหานคร
13/151 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา1 ซ.อนามัยงามเจริ ญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10150
วิศวกร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน
ตําแหน่ งและประวัติการ พ.ศ. 2558
ทํางาน
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่
ประวัติการศึกษา
พิมพ์ และเครื่ องมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตระดับ
รางวัลหรื อทุนการศึกษา พ.ศ. 2561
ปริ ญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
พ.ศ. 2563
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติเรื่ อง Effects of rice husk on manufacturability of
bioplastic plant-pot from poly(lactic acid)/rice husk green composites.
The International Polymer Conference of Thailand (PCT-10), 2020, 210216.
พศ. 2564
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติเรื่ อง
Enhanced biodegradation and processability of biodegradable package
from poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/rice-husk green
composites. Journal of Applied Polymer Science, 2021, 138.27: 50652.
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

