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 งานวิจยันีไดศึ้กษาและปรับปรุงความเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง PLA กบั PBS 

และการเตรียมคอมโพสิตกับอนุภาคซิลเวอร์ เพือให้มีสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อนทีดี 
สามารถป้องกนัเชือแบคทีเรียได ้และปรับปรุงการกระจายตวัของอนุภาคซิลเวอร์ในคอมโพสิต เมือ
ผสม PLA กบั PBS ส่งผลให้ Tensile modulus, Tensile strength, Flexural modulus, Flexural 
strength และ Tg มีแนวโนม้ลดลง แต่ Elongation at break ความเป็นผลึกและความเสถียรทางความ
ร้อนมีแนวโนม้เพิมขึนตามอตัราส่วน PBS ทีเพิมขึน อยา่งไรก็ตามเมือสังเกตภาพ SEM ของพืนผิว
รอยแตกหกัก็พบวา่เมือมีปริมาณของ PBS เพิมขึนถึง 20 wt% จะสังเกตเห็นการแยกกนัระหวา่งเฟส
ของ PLA และ PBS  ดงันนัจึงไดท้าํการสังเคราะห์ PLA-MA-PBS เพือใชเ้ป็น Compatibilizer ใน
การปรับปรุงความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง PLA กบั PBS โดยไดท้าํการปรับเปลียนปริมาณของ MA ใน 
Compatibilizer ซึงพบวา่ปริมาณของ MA เพิมมากขึนส่งผลใหค้วามเขา้กนัไดร้ะหวา่งเฟสของ PLA 

และ PBS มีความเขา้กนัไดม้ากขึนรอยแยกระหว่างเฟสของพอลิเมอร์ทงัสองลดลง Elongation at 

break ความเป็นผลึกและความเสถียรทางความร้อนมีแนวโน้มเพิมขึน อย่างไรก็ตามส่งผลเพียง
เล็กน้อยต่อ Tensile modulus, Tensile strength, Flexural modulus, Flexural strength และ Tg 

สําหรับการเตรียม  PLA/PBS/ซิลเวอร์คอมโพสิตเพือศึกษาการต้านเชือแบคทีเรีย  พบว่า
ความสามารถในการตา้นเชือแบคทีเรีย ความเป็นผลึกและความเสถียรทางความร้อนเพิมมากขึน
ตามปริมาณของอนุภาคซิลเวอร์ทีเพิมมากขึน แต่อยา่งไรก็ตามก็พบการเกาะกลุ่มกนัของอนุภาคซิล
เวอร์ และเกิดการแยกกนัระหวา่งเฟสของพอลิเมอร์ในคอมโพสิต ซึงส่งผลใหมี้สมบติัเชิงกลทีแยล่ง
กวา่เดิม ดงันนัจึงไดมี้การปรับปรุงพืนผวิของอนุภาคซิลเวอร์ดว้ย MPA เพือป้องกนัการรวมกลุ่มกนั
ของอนุภาคซิลเวอร์ และเพิมแรงระหวา่งอนุภาคซิลเวอร์และพอลิเมอร์ ซึงพบวา่การกระจายตวัของ
อนุภาคซิลเวอร์ในคอมโพสิตมีการกระจายตวัดีขึน ทาํให้สมบติัเชิงกลดีขึน แต่ทาํให้ความเป็นผลึก 
ความเสถียรทางความร้อนและการตา้นเชือแบคทีเรียลดลงเล็กนอ้ย  
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 This thesis was to study about miscibilty improvement of PLA/PBS blends and to 
prepare PLA/PBS/silver composites, which aim to improve mechanical, thermal and 
antibacterial properties and to improve distribution of silver particles in the composites. 
Blending of PLA with PBS made tensile modulus, tensile strength, flexural modulus, flexural 
strength and Tg decreased, whereas elongation at break, crystallinity and thermal stability 
increased with increasing of PBS composition. Phases separation between PLA and PBS 
occurred as PBS composition was higher than 20 wt% under SEM. Therefore, PLA-MA-PBS 
was synthesized as a compatibilizer to improve miscibility of PLA/PBS blends. The increasing 
of MA containing in compatibilizer led to enhance miscibility of PLA/PBS blends. Phases 
separation was improved, as well as elongation at break, crystallinity and thermal stability. 
However, compatibilizer did not affect to tensile modulus, tensile strength, flexural modulus, 
flexural strength and Tg. Mixing of silver particles to PLA/PBS blends was to enhance 
antibacterial property, crystallinity and thermal stability which was increased with increasing of 
silver containing in the composites. However, agglomeration of silver particles and phases 
separation could be found, causing poor mechanical properties of the composites. Hence, 
silver particles were modified by surface functionalization with MPA to prevent particles 
agglomeration and increase interaction between silver particles and polymer matrix. Finally, 
good distribution of silver particles in the composites resulted in good mechanical properties. 
However, crystallinity, thermal stability and antibacterial slightly drop.   
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุลวงไปไดก้็เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายบุคคลและ
หน่วยงาน ผูจ้ดัทาํตอ้งขอขอบคุณบริษทั พีทีทีโพลิเมอร์ มาร์เก๊ตติง จาํกดั ในการอนุเคราะห์เม็ด
พลาสติกพอลีบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) สําหรับใช้ในงานวิจยั ขอบคุณสถาบนัคน้ควา้และพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการ
ให้บริการเครือง Injection molding สําหรับขึนรูปชินงานตวัอย่าง ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ในการใหบ้ริการเครืองมือทดสอบ Nuclear magnetic resonance spectrometer  
(NMR)  Scanning electron Microscope (SEM) และ Wide Angle X-ray diffractometer (WAXD) 
รวมถึงการใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํต่างๆ ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ   ชยัยุตต ์อาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้คาํแนะนาํ ชีแนวทาง ให้คาํปรึกษา และความช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาการ
ดาํเนินงานวิจยั ขอขอบพระคุณคุณพินิจ   เจียรระลึก นกัวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและ
วศิวกรรมวสัดุทีช่วยจดัเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมี รวมถึงใหค้าํแนะนาํทีมีประโยชน์ต่องานวิจยัใน
หลายๆ เรือง ขอขอบพระคุณคุณทิพาภรณ์   ทรัพย์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทีให้ความรู้เกียวกับการศึกษาการต้านเชือแบคทีเรีย รวมถึงการให้ความ
อนุเคราะห์วสัดุและอุปกรณ์ในการทดลอง ขอขอบพระคุณคุณไพโรจน์   ตงัศุภธวชั วิศวกรประจาํ
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุในยามทีอุปกรณ์ เครืองมือ และห้องปฏิบติัการเกิดการชาํรุด
เสียหาย ช่วยซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และขอบพระคุณภาควิชาวิทยาการและ
วศิวกรรมวสัดุและอาจารยทุ์กๆ ท่านทีสังสอนใหค้วามรู้จนสาํเร็จการศึกษา  
 ขอบคุณเพือนๆ ป โททุกคนทีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณนางสาว   
ปริมภาวรรณ  ขนัคาํ ในการแนะนาํการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีใชใ้นการทาํวิทยานิพนธ์รวมถึง
คอยเตือนสติ และให้กาํลงัใจ ขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
สาํหรับความสุขในรัวมหาวทิยาลยั  
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