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

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม 
PLA/PBS ที่มีการเติมสารกอผลึกและศึกษาการขึ้นรูปพอลิเมอรผสมที่เตรียมดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่ง 
โดยสัดสวนพอลิเมอรผสม PLA/PBS ที่ศึกษา คือ 60/40, 50/50 และ 40/60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ซึ่งมี
การเติมอนุภาคแคลเซียมคารบอเนตขนาดนาโน (NPCC) และโซเดียมเบนโซเอต (SB) เปนสารกอผลึกใน
ปริมาณ 0.5 phr และ 1.0 phr สําหรับการพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรผสมแบบตางๆ ศึกษาดวยเทคนิค 
SEM DSC การทดสอบการดึงยืด การทดสอบการสองผานแสง และการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ 
สวนพอลิเมอรผสมที่ขึ้นรูปดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่งนั้นไดศึกษาลักษณะทางกายภาพและวัดคาความหนา
ที่เปล่ียนแปลงไป ผลการวิจัยพบวาพอลิเมอรผสม PLA/PBS มีโครงสรางสัณฐานของพื้นผิวการแตกหักแบบ
ขรุขระ และมีลักษณะเปนเฟสตอเนื่องมากข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของ PBS แตเมื่อเพิ่มสัดสวน PBS เปน 60 
wt% ซึ่งกลายเปนเฟสหลักจะปรากฏการกระจายของอนุภาคทรงกลมของเฟส PLA สวนความตานทานการ
เปล่ียนรูป ความแข็งแรงตานทานการดึงมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณ PLA ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตการ
ดึงยืดกอนการแตกหักมีคาลดลงเมื่อเทียบ PBS บริสุทธิ์ ในการทดสอบ DSC ปรากฏอุณหภูมิคลายแกว (Tg) 
ของ PLA ซึ่งมีคาลดลงเมื่อผสม PBS แสดงถึงเกิดการเขากันไดบางสวนระหวางมัน อีกทั้งความเปนผลึกของ 
PLA ยังเพิ่มขึ้นแสดงวา PBS ทําหนาที่เปนสารกอผลึกใหกับ PLA และคาการสองผานของแสงของพอลิเมอร
ผสมมีคาลดลงตามปริมาณ PBS ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเติมสารกอผลึกพบวาสงผลใหสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรผสม
มีคาแยลงและลดลงมากขึ้นในกรณีของ SB เปนผลจากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิเมอรเกิดขึ้น 
สารกอผลึกทั้งสองทําให PLA มีอุณหภูมิคลายแกวและอุณหภูมิหลอมผลึกลดลง ความเปนผลึกของ PLA มี
คาเพิ่มขึ้นเมื่อเติม SB แตลดลงเม่ือเติม NPCC ในทางตรงกันขาม ความเปนผลึกของ PBS มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เติม NPCC การเติม NPCC และ SB ทําใหคาการสองผานแสงของพอลิเมอรผสมลดลง โดยที่การใช SB ให
คาการสองผานแสงที่สูงกวา NPCC พอลิเมอรผสมที่ไมเติม nucleating agent สามารถขึ้นรูปเปนกลอง
ขนาดเล็กไดดวยการทําเทอรโมฟอรมมิ่ง โดยที่ปริมาณ PBS ที่มากขึ้นทําใหความหนามีความไมสม่ําเสมอ
มากขึ้น การเติม NPCC ทําใหความสามารถในการขึ้นรูปดวยการทําเทอร-โมฟอรมมิ่งแยลงไปมาก และการ
เติม SB ทําใหไมสามารถขึ้นรูปกลองขนาดเล็กไดเลย
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This research was aimed to improve mechanical and thermal properties of 

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

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

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

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

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

fabricated by thermoforming, physical characteristics and thickness change were 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thickness uniformity. Adding NPCC reduced processability of polymer blends to 

thermoforming, while the boxes could not be produced at all when adding SB.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือของผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐกาญจน 

หงสศรีพันธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางการวิจัยและการวิเคราะห

ผลการวิจัย ตลอดจนการตรวจสอบแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธฉบับนี้อยางละเอียดถี่ถวน ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชา

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร อาจารยจากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหขอเสนอแนะและสละเวลาสําหรับ

การสอบวิทยานิพนธ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยทุกทานของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยอบรมส่ังสอนใหความรูและขอขอบคุณภาค

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให

โอกาสในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งการสนับสนุนทางดานสถานที่ อุปกรณและเครื่องมือวิเคราะห 

ขอขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตรของภาควิชานี้ สําหรับคําแนะนําและการอํานวยความ

สะดวกดานการจัดหาวัสดุอุปกรณและสารเคมี ขอขอบคุณคุณไพโรจน ตั้งศุภธวัช นายชางเทคนิคของ

ภาควิชา สําหรับความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทางดานเครื่องมือและเครื่องจักร ขอบคุณเจาหนาที่

ของภาควิชา สําหรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานในทุกๆ ดาน จนกระทั่งงานวิจัยนี้

เสร็จสมบูรณ 

 ขอบคุณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนการศึกษา และทุนการนําเสนอผลงานวิจัย  พรอมทั้ง

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณนายลิ และนางสุดา หอมกล่ิน บิดา มารดาของขาพเจาเปนอยางยิ่งที่

คอยเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนขาพเจาเปนอยางดีที่สุด และเปนกําลังใจที่สําคัญสําหรับขาพเจามาโดยตลอด 

รวมทั้งพี่ชายทั้งสองของขาพเจาที่คอยใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเสมอมา ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ 

ปริญญาโททุกคน และนองๆ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ให

กําลังใจ ความหวงใย มิตรภาพ และรวมแบงปนความสนุกสนานเสมอมา 
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