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 งานวิจัยนี้ได้เตรียมและศึกษาสมบัติต่างๆ ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ผสมสารดูดความชื้นที่มา
จากธรรมชาติ คือ เม็ดแมงลัก เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร โดยได้แบ่งการผสมออกเป็นสองลักษณะ 
ได้แก่ ลักษณะแรกเป็นการผสม PBS กับเม็ดแมงลักด้วยวิธีการหลอมผสม โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ด
แมงลักในอัตราส่วนต่างๆ และลักษณะที่สองเป็นการผสม PBS กับเม็ดแมงลักเช่นเดียวกับลักษณะแรกและมี
การเติมแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4SO3) ในปริมาณคงที่ 10 phr  วัสดุผสมถูกน าไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มแล้ว
ศึกษาสมบัติต่างๆด้วยเทคนิค SEM FTIR TGA DSC  ศึกษาสมบัติเชิงกล การดูดซับน้ า การปลดปล่อยไอออน
แอมโมเนียมในน้ า และการย่อยสลายในดิน จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเม็ดแมงลักพบว่าหลังดูด
ซับน้ าจะปรากฏชั้นเจลรอบเม็ดแมงลักเนื่องจากองค์ประกอบหลักของเม็ดแมงลักคือเซลลูโลส และเฮมิ
เซลลูโลสซึ่งดูดซับน้ าได้ดี  เมื่อผสม NH4SO3 ในวัสดุผสมพบว่าเกิดการเปลี่ยนต าแหน่ง IR spectrum 
เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง NH4

+ และหมู่ปลายสายโซ่ PBS  ผลการศึกษา DSC พบว่าอุณหภูมิการ
หลอมผลึกของ PBS มีค่าลดลงในขณะที่อุณหภูมิการเกิดผลึกมีค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเม็ดแมงลักและ
อนุภาค NH4SO3 ประพฤติตัวเป็นสารก่อผลึก  ค่า Modulus ของวัสดุผสมมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่
ค่า Tensile strength และ %Elongation at break มีค่าลดลงตามปริมาณเม็ดแมงลักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความเข้ากันไม่ได้ของแต่ละวัฏภาคซึ่งเห็นได้จากภาพ SEM  ผลการศึกษาการดูดซับความชื้นพบว่าแผ่นฟิล์ม
วัสดุผสมดูดซับน้ าเพิ่มมากขึ้นกว่าฟิล์ม PBS บริสุทธิ์และการเติม NH4SO3 เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ า
มากขึ้น ในขณะที่การเติม NH4SO3 เพียงอย่างเดียวใน PBS กลับลดการดูดซับน้ า  จากการศึกษาการ
ปลดปล่อยปริมาณไอออน NH4

+ ในน้ าพบว่าปริมาณไอออนถูกปลดปล่อยลดลงไปตามปริมาณของเม็ดแมงลัก
เพราะชั้นเจลของเม็ดแมงลักขัดขวางการแพร่ออกของไอออน  ส าหรับการย่อยสลายในดินพบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริมาณเม็ดแมงลัก การย่อยสลายของแผ่นฟิล์มเกิดเร็วขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากการเกิดไฮโดรไลซิสของ PBS 
เพิ่มขึ้นจากการดูดความชื้นได้ดีเมื่อผสมเม็ดแมงลัก  ดังนั้น วัสดุผสมระหว่าง PBS และเม็ดแมงลักที่มีการเติม
แอมโมเนียมซัลเฟตแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าสนใจในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรส าหรับ
การเพาะปลูกต่างๆ ที่สามารถเพิ่มการดูดซับความชื้นและชะลอการปลดปล่อยปุ๋ยวิทยาศาสตร์  
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This research prepared and studied properties of poly(butylene succinate) (PBS) mixed 
with natural absorbent (Lemon basil seed) for agricultural application. The mixings were 
designed into 2 methods; the first method was a mixing between PBS and Lemon basil seeds 
(LB) by melt blending with various LB contents, and the second one was a mixing between 
PBS and LB in the same fashion with additional ammonium sulphate (NH4SO3) in a fixed ratio 
of 10 phr. The mixtures were fabricated into films and were characterized by SEM, FTIR, TGA, 
DSC. Mechanical properties, water absorption, ammonium ion release in water, 
biodegradability in soil of film samples were investigated. From physical characteristics 
observation, it was found that there was gel layers around LB seeds after soaking in water. This 
was due to main compositions of LB seeds were cellulose and hemicellulose that would 
absorb plenty of water. After adding NH4SO3, IR spectrum was shifted indicating there was 
interaction between NH4

+ and PBS end groups. DSC results showed that crystalline melting 
temperature of PBS was decreased while crystallinity temperature was increased. It implied 
that both LB seeds and NH4SO3 acted as nucleating agents for PBS molecules. Modulus of film 
samples showed no significant different, but tensile strength and %elongation at break 
decreased because of incompatibility between phases from SEM images. Water absorption 
results presented that film samples of the mixture absorbed higher water content than neat 
PBS film samples, and adding NH4SO3 into these films improved water absorption ability. 
However, adding solely NH4SO3 into PBS reduced water absorption. From NH4

+ release in water 
test, it showed that lower content of NH4

+ ions was released when LB content was higher. This 
would be due to gel layers of LB particles inhibited diffusion of NH4

+ ions from film samples to 
surrounding water. For biodegradability in soil test, it indicated that biodegradability of film 
samples was better with increasing LB content. This would come from higher hydrolysis of PBS 
from better water absorption from soil with the help of LB particles. Therefore, the mixture 
between PBS and LB seeds adding ammonium sulphate shows an interesting potential to be 
used as agricultural materials due to better water absorption and slower fertilizer release.  
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บทที่ 1 

บทน า 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นทางเลือกใหม่ด้านพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการผลิต
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเร่งรัดให้เกิดการน าไปใช้ทดแทน
พลาสติกทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว โดยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในกลุ่ม Polyester base เช่น พอ
ลิแลกติกแอซิด (PLA) พอลิเอทิลีนซัคซิเนต (PBS) และพอลิบิวทิลีน อดิเพท เทอเลพทาเลท (PBAT) 
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 27 โดยถูกน าไปใช้งานในด้านบรรจุภัณฑ์มากที่สุดถึงร้อยละ 70 ผลิตเป็นเส้น
ใยและสิ่งทอร้อยละ 16 และใช้ในด้านการเกษตรเพื่อเป็นถุงเพาะช าและฟิล์มคลุมดินร้อยละ 7 
ตามล าดับ [1] โดยทั่วไปแล้วการเตรียมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตท าจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์
แบบควบแน่นของมอนอเมอร์ที่มาจากปิโตรเลียม คือ พอลิบิวทิลีน และกรดซัคซินิค โดยที่บริษัท 
Mitsubishi Chemical ร่วมกับ Ajinimoto ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตพอลิบิวทิลีนซัค
ซิเนตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และมีโรงงานผลิตที่มีก าลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี ในปี 2006 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาและขยายการผลิตพอลิเมอร์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่า จะ
สามารถผลิตได้โดยมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าการผลิตพอลิแลคติกแอซิด [2] 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกพืชจ านวนมาก ท าให้ประสบ
ปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ถุงเพาะช าที่ผลิ ตจาก
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหา ซึ่งพบว่าในหลายปีที่ผ่านมา
ได้มีการน าสารดูดความชื้นมาใช้กับภาคการเกษตรเพื่อใช้ควบคุมการให้ปุ๋ย ปรับสภาพดินด้วยการเพิ่ม
ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน และการควบคุมการชะล้างพังทลาย ซึ่งจากประโยชน์ทั้งหมด
น าไปสู่การพัฒนาวัสดุใช้สอยทางการเกษตรที่สามารถผลิตเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อภาค
เกษตรกรรม นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยสูตรทั่วไปแก่พืชนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณปุ๋ยจะ
ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีปัจจัยขึ้นอยู่กับวิธีการใส่ปุ๋ยและสภาพดิน โดยปุ๋ยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
มักเป็นเกลืออนินทรีย์ที่สามารถละลายน้ าซึ่งมันจะละลายอย่างรวดเร็วและซึมลงไปยังดินท าให้ระดับ
ความเข้มข้นของสารอาหารสูงเกินไปที่พืชจะใช้ดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุดก็เกิดการ
สะสมของสารเคมี จนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์โดยรอบ ซึ่งผลกระทบอาจขยายไปถึงการปนเปื้อน
ของแหล่งน้ าโดยรอบและน้ าบาดาล เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ถุงเพาะช าที่ท าจากพลาสติกชีวภาพ  กลุ่ม
วิจัยของเราจึงมีแนวคิดในการน าสารดูดความชื้นมาผสมกับพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในดูดซับน้ าให้แก่พลาสติกชีวภาพ  จากผลงานวิจัยของ นางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล และ
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คณะ [3] ได้ศึกษาสมบัติด้านการดูดและคายซับของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้น ได้แก่ 
Super absorbent polymer (SAP) ส าหรับการใช้งานทางการเกษตร ซึ่งมีการผสมในหลายรูปแบบ 
คือ ผสม PBS กับ SAP (PBS_S)  ผสม PBS กับ SAP ที่มีการดูดซับแอมโมเนียมซัลเฟตแทรกไว้ใน
โครงสร้าง (PBS_SN) และผสม PBS กับแอมโมเนียมซัลเฟต (PBS_N) ในอัตราส่วนต่างๆ แล้วขึ้นรูป
เป็นแผ่นฟิล์ม  จากผลการศึกษาพบว่า แผ่นฟิล์ม PBS_S มีประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นที่ดีขึ้น 
และแผ่นฟิล์ม PBS_SN มีความสามารถในการดูดซับน้ าและปลดปล่อยไอออนแอมโมเนียมผ่าน
ช่องว่างระหว่างวัฏภาคของ PBS กับ SAP โดยที่การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสม
น้ันเกิดจากการย่อยสลายผ่านกลไกไฮโดรไลซิส  โดยพอลิเมอร์ผสมที่มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็น
ส่วนประกอบ (PBS_N, PBS_SN) นั้นเกิดการย่อยสลายมากที่สุด แต่เนื่องจากราคาของ SAP มีราคา
ค่อนข้างสูง เพื่อลดต้นทุนให้เหมาะกับการน าไปใช้ในทางเกษตร จึงได้เสนอแนวคิดในการใช้สารดูดซับ
ความช้ืนที่มาจากธรรมชาติที่มีราคาค่อนข้างต่ ามาศึกษาต่อยอด 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจัยของนางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล[3] โดย
ผู้วิจัยได้เลือกเม็ดแมงลักซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีการดูดซับน้ าได้ดีเยี่ยม มีราคาไม่แพง และสามารถหา
ได้ง่ายในประเทศไทยมาผสมกับพลาสติกชีวภาพ PBS และมีการผสมแอมโมเนียมซัลเฟต แล้วศึกษา
สมบัติด้านการดูดซับน้ า การปลดปล่อยไอออนแอมโมเนียมในน้ า (ใช้เป็นตัวแทนการปลดปล่อยปุ๋ย) 
และสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมที่ได้เพื่อให้สามารถผลิตวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่น าไปใช้ทางการ
เกษตรได้ โดยมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง โดยในขั้นตอนการวิจัยนั้น ได้แบ่งการผสมออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการหลอมผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับเม็ดแมงลักที่มีการบดให้
มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียด ลักษณะที่สองเป็นการหลอมผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต เม็ดแมงลัก 
และเติมแอมโมเนียม ซัลเฟต ซึ่งการหลอมผสมทั้งสองลักษณะจะได้แปรผันปริมาณเม็ดแมงลัก แล้วขึ้น
รูปวัสดุผสมให้เป็นฟิล์มแล้วศึกษาสมบัติเชิงกล  สมบัติทางความร้อน การดูดซับน้ า การปลดปล่อย
ไอออนแอมโมเนียมในน้ า และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้านต่างๆ ของวัสดุผสมด้วยเทคนิค FTIR, TGA, DSC 
และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM  นอกจากนี้ ฟิล์มตัวอย่างจะได้น าไปศึกษา
ความสามารถในการย่อยสลายในดิน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 ศึกษาสมบัติการดูดซับความช้ืน ลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงความ
ร้อนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผสมสารดูดความชื้นจากธรรมชาติ 

1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับความช้ืนและการปลดปล่อยแร่ธาตุ ลักษณะสัณฐาน
วิทยา สมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงความร้อนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูด
ความช้ืนจากธรรมชาติและปุ๋ยวิทยาศาสตร ์
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1.2.3 ศึกษาความสามารถในการยอ่ยสลายในดินของพอลิเมอร์ผสมของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่
ผสมสารดูดความช้ืนจากธรรมชาติ 
 

1.3 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้เตรียมฟิล์มวัสดุผสมระหว่างพอลิบิทิลีนซัคซิเนต (PBS) กับสารดูดความชื้นที่มาจาก
ธรรมชาติ ได้แก ่เม็ดแมงลัก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานทางการเกษตร โดยมีการแปร
ผันปริมาณเม็ดแมงลักในปริมาณต่างๆ เพื่อศึกษาผลของปริมาณเม็ดแมงลักที่มีต่อสมบัติของวัสดุผสมที่
ได้ และมีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตในปริมาณคงที่เพ่ือศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ย (จาก
การศึกษาการปลดปล่อยปริมาณไอออนแอมโมเนียมในน้ า) ของวัสดุผสม โดยการผสมวัสดุจะท าแบบ
หลอมผสมในเครื่อง Twin-screw extruder แล้วขึ้นรูปวัสดุผสมเป็นฟิล์มพลาสติกด้วย 
Compression molding  จากนั้น น าตัวอย่างฟิล์มไปศึกษาสมบัติการดูดซับความชื้น ลักษณะ
สัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน และความสามารถในการย่อยสลายในดิน  

ดังนั้น ขั้นตอนการท างานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นการเตรียมและขึ้นรูปตัวอย่างฟิล์มของวัสดุผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับสาร

ดูดความชื้นที่มาจากธรรมชาติ (เม็ดแมงลัก) แล้วศึกษาผลของสัดส่วนการผสมสารดูดความชื้นที่มา
จากธรรมชาติที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการดูดซับน้ า การปลดปล่อยไอออน
แอมโมเนียมในน้ า ลักษณะสัณฐานวิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวอย่างฟิล์ม 

ส่วนที่ 2 เป็นการเตรียมและขึ้นรูปตัวอย่างฟิล์มระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับสารดูดความชื้น
ที่มาจากธรรมชาติ (เม็ดแมงลัก) และมีการเติมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต แล้วศึกษาผลของสัดส่วนการ
ผสมสารดูดความชื้นที่มาจากธรรมชาติและปุ๋ยที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการดูด
ซับน้ า การปลดปล่อยไอออนแอมโมเนียมในน้ า ลักษณะสัณฐานวิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
ตัวอย่างฟิล์ม 

ส่วนที่ 3 ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายในดินของตัวอย่างฟิล์มของวัสดุผสม 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและขอ้จ ากัดของงานวิจัย 

1.4.1 เม็ดพลาสติกที่ใช้ในงานวิจัยคือ PBS ชื่อทางการค้า GS Pla® เกรด AZ91TN ผลิตโดย
บริษัท Mitsubishi Chemicals  

1.4.2 ไม่มีการปรับปรุงเม็ดแมงลัก โดยซื้อจากร้านค้าที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความสะอาด
ในระดับที่พร้อมน ามาท าเป็นอาหาร 
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1.4.3 Ammonium sulphate (NH4)2SO4) ใช้เป็นตัวแทนปุ๋ยไนโตรเจน ผลิตจากบริษัท Ajax 
Finechem Pty. Ltd. โดยน าไปบดเพื่อให้ได้ขนาดประมาณ 150 µm ก่อนผสม กับ 
PBS 

1.4.4 การเตรียมวัสดผุสม PBS : เม็ดแมงลัก เป็น 100:0, 95:5, 90:10, 85:15, และ 80:20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

1.4.5 การเตรียมวัสดผุสมในส่วนที่มกีารเติมปุ๋ย ก าหนดให้เติมแอมโมเนียมซัลเฟตคงที่ 10 phr 
1.4.6 วัสดผุสมจะขึ้นรูปตัวอย่างเป็นฟิล์มด้วย Compression molding 
1.4.7 จุลินทรีย์ผงที่ใช้ในการผสมดนิ มีแบคทีเรียสายพันธ์ุ Bacillas Subtilism, Bacillas 

Lichenformis, Bacillas Polymyxa และมีเอนไซม์ Subtilism, Amylase, Lipase 
ผลิตจากบริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีเคเพาเวอร์ไบโอเฟม 
 

1.5 ขั้นตอนการท างานวิจัย 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.5.2 ออกแบบวิธีการและวางแผนการวิจัย 
1.5.3 ด าเนินการวิจัย 

1.5.3.1 การเตรียมวัสดผุสมระหว่าง PBS กับสารดูดความชื้นทีม่าจากธรรมชาติ (เม็ด
แมงลัก) โดยมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสารดูดความชื้น 
1.5.3.1.1 ลดขนาดเม็ดแมงลัก ด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง (high speed 

mixer) เป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ขนาดของเม็ดแมงลักมขีนาดไม่
เกิน 300 micron 

1.5.3.1.2 อบไล่ความชื้นเม็ดแมงลักที่ผา่นการบดในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

1.5.3.1.3 ศึกษาสมบัติทางความร้อนของ PBS และเม็ดแมงลัก ด้วยเทคนิค 
DSC และ TGA และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค FTIR 

1.5.3.1.4 เตรียมพอลิเมอร์ผสมโดยการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผสมของ 
PBS : เม็ดแมงลัก เป็น 100:0, 95:5, 90:10, 85:15 และ 80:20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของพอลิเมอร์ผสม 

1.5.3.1.5 ส่วนผสมทั้งหมดถูกผสมในเครื่อง Twin-screw extruder  โดยใช้
ความเร็วรอบสกรูในการผสม 60 รอบ/นาท ีอุณหภูมิการ
หลอมเหลวภายในกระบอกหลอมแต่ละช่วงต้ังแต่ Hopper จนถึง 
Die ถูกควบคุมให้มีค่าคงทีใ่นช่วง 
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108/125/130/140/140/140/140/140 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ และวัสดผุสมถูกขึน้รูปเป็นตัวอย่างฟิล์มด้วย 
Compression molding 

1.5.3.1.6 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอย่างฟิล์มด้วยเทคนิค SEM 
ศึกษาสมบัติทางความร้อนของตัวอย่างฟิล์มด้วยเทคนิค DSC และ 
TGA และศึกษาสมบัติเชิงกลของตัวอย่างฟิล์มด้วยการทดสอบ
การดึงยืดตามมาตรฐาน ASTM-D882 

1.5.3.1.7 ศึกษาสมบัติการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิลม์ตัวอย่างที่ความชื้น
สัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ (%RH) 

1.5.3.2 การเตรียมพอลิเมอรผ์สมระหว่าง PBS กับสารดูดความช้ืนที่มาจากธรรมชาติ 
และมีการเติมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
  ท าเช่นเดียวกับกับ 1.5.3.1 การเตรียมวัสดุผสมระหว่าง PBS กับ
สารดูดความช้ืนที่มาจากธรรมชาติ (เม็ดแมงลัก) โดยมีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของสารดูดความช้ืน และเติมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตที่ปริมาณคงที่ 10 
phr ในทุกๆ สูตรการผสม  เตรียมตัวอย่างและศึกษาสมบัติต่างๆ เช่นเดียวกัน 
  ศึกษาการดูดซับและการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ปริมาณไอออนแอมโมเนียม ด้วยการวัดค่าการ Absorption โดย
เทคนิค UV-VIS Spectrophotometry 

1.5.3.3 การศกึษาการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม 
1.5.3.31 ใช้ดินเพาะปลูกไม้ประดับ ยี่ห้อ “ไม่ลองไมรู่้” 10 ถุง  20 

กิโลกรัม หลังจากนั้น ท าการผสมเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปในดิน 
1.5.3.32 ตัดแผ่นฟิล์มขนาด 12 x 12 เซนติเมตร ชั่งน้ าหนักแผ่นฟลิ์มก่อน

ฝั่งดิน โดยฝังลงไปในดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วน า
แผ่นฟิล์มออกมาชั่งน้ าหนักตามระยะเวลา 30 60 90  วัน 

1.5.3.33 น าแผ่นฟิล์มที่ได้ท าการฝังดินตามระยะเวลาต่างๆ มาศึกษา
โครงสร้างสัณฐานด้วยเทคนิค SEM ศึกษาความเข้ากันได้ด้วย
เทคนิค DSC และศึกษาสมบตัิเชิงกลด้วยการทดสอบการดึงยืด
ตามมาตรฐาน ASTM-D882 

1.5.4 วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
1.5.5 น าเสนอส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์

(proceeding) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
1.5.6 จัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบวิทยานิพนธ์วิเคราะห์ผลการวิจัย 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการท างานวิจัย 

 

ลดขนาดเม็ดแมงลักด้วย Ball mill 

เม็ดแมงลัก ปุ๋ย (Ammonium sulfate) PBS 

Twin screw extruder 

 

TGA, 
FTIR 

ขึ้นรูปดว้ยกระบวนการ Compression molding 

Twin screw extruder 

 

พิสูจน์เอกลกัษณ์ 
(Characterization) 

สมบัติ
เชิงกล 

สมบัติทาง
ความร้อน 

ลักษณะ
สัณฐาน
วิทยา 

การดดูซับควาชืน้ และ
ความสามารถการ

ปลดปล่อยปุ๋ย
แอมโมเนียม ซัลเฟตใน

น้ า 

ความสามารถ
การยอ่ยสลายใน

ดิน 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากงานวิจัย 

1.6.1 สามารถปรับปรุงสมบัติของ PBS ให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นวัสดุทางการเกษตร
ที่สามารถควบคุมการดูดซับน้ า ควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์แก่
ผลิตภัณฑ ์

1.6.2 สามารถเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้งานทาง
การเกษตร เพื่อลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 

1.6.3 ทราบถึงปัจจัยต่างๆ สัดส่วนของการผสมที่มีผลต่อโครงสร้างสัณฐานวทิยา สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความร้อน และสมบัติการย่อยสลายของวัสดผุสม 

1.6.4 สามารถเผยแผ่งานวิจัยสู่สาธารณะชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแนวคิดต่อยอดในการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ให้ดมีากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1. พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชวีภาพ [4, 5]  

ปัจจุบนัมีพลาสติกชีวภาพ 2 ประเภทหลักที่มีการศึกษาวิจัย และน ามาผลิตใช้ประโยชน์ คือ พอลิ
เมอร์ประเภทที่มีส่วนผสมของแป้ง (Polysaccharide) และพอลิเอสเตอร์ (Polyesters) โดยพอลิเมอร์ 
ประเภทแรกเกิดจากการผสมพอลิเมอร์บางชนิดเข้ากับสายโซ่พอลิเมอร์ของแป้งที่เกิดจากการเรียงต่อ
กันของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคส เชื่อมกันด้วยพันธะกลูโคซิดิก (Glucosidic) โดยใช้อัตรา
ส่วนผสมได้ตั้งแต่ 10-90 % ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งหากส่วนผสมของแป้งมากกว่า 60% 
จะท าให้พลาสติกผสมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หากส่วนผสมต่ ากว่า 60% ส่วนผสมที่เป็นแป้ง
จะท าหน้าที่เป็นจุดที่ท าให้เกิดการแตกตัวของชิ้นส่วนพอลิเมอร์ผสมให้มีขนาดเล็กลง ตัวอย่างพอลิ
เมอร์ที่น ามาผสมกับแป้ง ประกอบด้วย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิเอสเตอร์ เป็นต้น โดยก่อน
กระบวนการผสมอาจมีการปรับปรุงคุณภาพของแป้งที่ใช้โดยกระบวนการทาง เคมีก่อน เพื่อให้มี
คุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมก่อนก็ได้ 

พอลิเอสเตอร์จัดเป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เนื่องจากประกอบด้วยพันธะเอสเตอร์อยู่ในสายโซ่
เป็นจ านวนมาก ซึ่งพันธะนี้มีความแข็งแรงน้อย สามารถแตกตัวได้ง่าย  โดยเกิดปฏิกิริยากับน้ า 
(Hydrolysis) ดังนั้นจึงสามารถย่อยสลายเป็นสารโมเลกุลเล็กลงได้ ซึ่งพอลิเอสเตอร์ยังสามารถจ าแนก
ตามส่วนประกอบของสายโซ่เป็น 2 ประเภท คือ Aliphatic และ Aromatic polyester ในปัจจุบันมี
การผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ในกลุ่มนี้หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพอลิเมอร์ ประเภท Aliphatic 
polyester เพราะสายโซ่มีความเหมาะสมต่อการสลายพันธะดีกว่า  ส่วน Aromatic polyester จะมี
ข้อดีคือ มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดี ดังนั้น ในบางครั้งจะต้องปรับปรุงโครงสร้างให้
เหมาะสมขึ้น โดยอาจต่อสายโซ่ ให้เป็นโคพอลิเมอร์ (Aliphatic-aromatic copolyester) ท าให้
สามารถย่อยสลายได้และยังมีคุณสมบัติดีด้วย 
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ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงพอลิเอสเทอร์แต่ละประเภท [4] 

 
2.2. พอลิบิวทิลนีซัคซิเนต (Poly(butylene succinate); PBS)  

Poly(butylene succinate) หรือ PBS เป็นสารสังเคราะห์ Aliphatic polyester ที่สามารถย่อย
สลายได้เหมือนกับ PET โดย PBS นั้นมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีมากมักน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 
โดยต้องน ามันไปผ่านกระบวนการหลอมเหลว  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานนั้นมักน าไปท าเป็นฟิล์มคลุม
หน้าดิน ฟิล์มส าหรับบรรจุภัณฑ์ ถุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในด้านสุขอนามัย (Nandini, 2003) PBS มัก
น าไปผสมกับสารประกอบอื่นๆ เช่น Thermoplastic starch และ Adipate copolymer (อยู่ในรูป 
PBSA) เพื่อท าให้ประหยัดมากขึ้น [6] 

 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมขีอง พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต [7]  

 

กระบวนการผลิตพอลิบิวทลิีนซัคซเินต 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาการควบแน่นของกรดซัคซินิค และ 1,4-บิ
วเทนไดออล เป็นมอนอเมอร์ตั้งต้น ซึ่งในปัจจุบันมอนอเมอร์ทั้งสองชนิดนี้เตรียมได้จากผลิตภัณฑ์
ทางปิโตรเคมีโดยเริ่มจากก๊าซบิวเทนถูกเปลี่ยนไปเป็นมาเลอิคแอนไฮไดรด์ จากนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็น
กรดซัคซินิค และ 1,4-บิวเทนไดออลต่อไป อย่างไรก็ตาม กรดซัคซินิคยังสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่
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ปลูกทดแทนใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียและรา ซึ่งจะได้กรด
ออกซาลิก กรดฟูมาริก และกรดมาเลอิก ร่วมด้วย จากงานวิจัยพบว่าสามารถผลิตซัคซินิคแอซิดได้ที่
ความเข้มข้นสูงถึง 110 กรัมต่อลิตร ของกลูโคสที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยกระบวนการหมักของ 
Actinobacillus succinogenes นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมได้จากกระบวนการหมักของ 
Anarobiospirillum succiniciproducens โดยใช้กลูโคส, แลคโทส, ซูโครส, มอลโทส, และฟรุคโตส 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เช่นกัน นอกจากนี้ กรดซัคซินิคที่ได้สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิต 1 ,4- 
บิวเทนไดออล โดยผ่านการเตรียมเป็นมาเลอิคแอนไฮไดรด์ก่อน ดังแสดงในภาพที่ 2 จากนั้นมอนอ
เมอร์ทั้งสองคือ กรดซัคซินิคและ 1,4-บิวเทนไดออล จะเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นแล้วเชื่อมต่อกันเป็น
สายโซ่ยาวของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

 
ภาพที่ 2.3 แหล่งสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต พอลิบวิทิลีนซัคซิเนต [8] 

 

สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซเินต 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็นเทอร์โมพลาสติกกึ่งผลึกสีขาว มีความหนาแน่น 1.23 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตรซึ่งใกล้เคียงกับพอลิแลคติกแอซิด เมื่อเทียบอุณหภูมิหลอมเหลวกับ  PLA แล้วมันมีจุด
หลอมเหลวสูงกว่า PLA แต่ต่ ากว่า P(3HB-co-3V) และมีอุณหภูมิ Tg ต่ ามาก โดยทั่วไปแล้วมันมี
สมบัติเชิงกลและสมบัติทางด้านกระบวนการผลิตที่ดีมากและทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส 
โดยไม่เสียเสถียรภาพ มีคุณสมบัติระเหยน้ าได้ดี ย่อยสลายได้ อีกทั้งยังสามารถย้อมติดสีได้ดี และ PBS 
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ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือที่ใช้กับกระบวนการผลิตพอลิโอเลฟินในช่วงอุณหภูมิ 160-
200 องศาเซลเซียส ทั้งในกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ กระบวนการอัดรีด โดย PBS copolymer มี
คุณสมบัติที่มีอัตราการกลับมาเกิดผลึกใหม่ได้สูง และมี Melt strength ที่มาก ซึ่งเหมาะส าหรับการ
ท าฟิล์มที่ต้องการการยืดตัวสูง และโฟมที่ขยายได้มากขึ้น สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผลิตจาก
บริษัท Showa ภายใต้ชื่อทางการค้า Bionolle แสดงดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่  2.1 สมบัติของพอลบิิวทิลีนซัคซิเนต (Bionolle) เกรดต่างๆ [7] 

สมบัติ 
PBSU 
#1000 

PBSU 
#2000 

PBSU 
#3000 

PBSU 
#6000 

LDPE 
F082 

HDPE 
5110 

PP 210 

ดัชนีการไหล 190°C (กรัม/10 นาที) 1.5 4.0 28 3.5 0.8 11 3.01 
ความหนาแน่น (กรัม/ซ.ม.3) 1.26 1.25 1.23 1.32 0.92 0.95 1.90 
อุณหภูมิหลอมเหลว (°C) 114 104 96 104 110 129 163 
อุณหภูมิคล้ายแก้ว (°C) -32 -39 -45 -10 -120 -120 -5 

ความแข็งแรงที่จดุคราก (กก./ซ.ม.2) 336 270 192 209 100 285 330 
การยืดตัว (%) 560 710 807 200 700 300 415 

ความแข็งเกร็ง 103 (กก./ซ.ม.3) 5.6 4.2 3.3 5.9 1.8 12.0 13.5 
ความต้านทานการกระแทก2  (กก-ซ.ม./

ซ.ม.) 20 องศาเซลเซียส 
30 36 >40 10 >40 4 2 

ความร้อนที่ใช้ในการเผาไหม้ (แคล/กรัม) 5550 5640 5720 4490 >11000 >11000 >11000 
1 ดัชนีการไหลวัดท่ี 230 องศาเซลเซียส 

2 ทดสอบโดย Notched Izod impact 

 
การย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

การย่อยสลายของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการ Hydro-biodegradable เริ่ม
จากการย่อยสลายทางชีวภาพโดยผ่านกลไกของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึ่งเกิดขึ้นที่พันธะเอสเตอร์ ส่งผล
ให้น้ าหนักโมเลกุลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลดลง และสามารถเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้ต่อไป
ได้ มีงานวิจัยระบุว่า แผ่นฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีความหนา 40 ไมครอน สามารถถูกย่อยสลาย
ได้ถึงร้อยละ 50 ภายใน 1 เดือนในดินที่ใช้เพาะปลูกทั่วไป 

การน าไปใช้ประโยชน์ของพอลิบิวทิลีนซคัซิเนต 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สามารถน าไปใช้แทนที่ PET , PP และพอลิโอเลฟินส์ได้ โดยเฉพาะ Low-
density polyethylene (LDPE), High-density polyethylene (HDPE) , Polystyrene (PS) และ
พอลิแลคติกแอซิด นอกจากนี้ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น หลอดฉีด
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ยา ผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ า ผลิตภัณฑ์อนามัย เบาะโฟม สาร
เสริมสร้างพลาสติก แบบ Non-migrating ส าหรับ Poly(vinyl chloride) (PVC) และพอลิเมอร์ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพประเภทอื่นๆ ฟิล์มคลุมดินส าหรับการเกษตรกระถางต้นไม้ วัสดุห่อหุ้มและ
ปลดปล่อยยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือปุ๋ย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น 
ส่วนประกอบและช้ินส่วนตกแต่งภายในยานยนต ์

แนวโน้มในการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซเินตในอนาคต 

ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มอนอเมอร์ตั้งต้นชนิดหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ได้แก่ กรดซัคซินิค ที่จัดเป็นกรดที่ประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิลสองหมู่ในโมเลกุล ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้
รับความสนใจในการศึกษาและพัฒนามากนัก จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้การศึกษาเกี่ยวกับการเตรียม
กรดซัคซินิคมีมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีความน่าสนใจในการน าไปผลิตพอลิเอ
สเตอร์ชนิดใหม่ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี รวมทั้งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และมีศักยภาพในการ
เตรียมจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท Showa High polymer ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีในฐานะผู้ผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตรายใหญ่ยังคงผลิตมอนอเมอร์ดังกล่าวผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี 
ในขณะที่บริษัท Mitsubishi Chemical และ Ajinimoto ได้รายงานการพัฒนาการผลิตกรดซัคซินิค
ที่มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยที่บริษัท Mitsubishi มีนโยบายที่จะผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตโดย
ใช้กรดซัคซินิคที่เตรียมได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าการผลิตพอลิ
แลคติกแอซิด และสามารถน ามาใช้งานแทนพอลิแลคติกแอซิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ 
นอกจากนี้ Mitsubishi กล่าวว่า พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีศักยภาพในการน าไปใช้งานแทนพอลิโอเลฟิน 
และพอลิสไตรีน ในการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทได ้

การผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตจากวัตถุดิบทางชีวภาพเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นโดยบริษัท Mitsubishi 
Chemical ซึ่งมีการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 3,000 ตันต่อปี ส าหรับใช้ในการผลิตถุงขยะและฟิล์มที่
ใช้ทางการเกษตร ต่อมา Mitsubishi ได้พัฒนากระบวนการผลิตร่วมกับ Ajiinmoto ท าให้ต้องขยาย
โรงงานการผลิตในตอนแรกที่มีขีดความสามารถในการผลิต 30,000 ตันต่อปี (ในปี 2006) ไปในแถบ
ชานเมืองของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการจัดหาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

2.3. ความรู้เกี่ยวกบัเม็ดแมงลัก  

แมงลัก (Ocimum canum Sims) เป็นพืชที่ขึ้นในเขตร้อน และปลูกทั่วไปในประเทศไทย ใบ
ของแมงลักใช้ในการปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นรส ส่วนเม็ดแมงลักสามารถพองตัวในน้ าได้ถึง 45 เท่า 
นิยมใส่ในขนมหวาน โดยปกติเม็ดแมงลักที่พองน้ าแล้วสามารถใช้เป็นอาหารส าหรับคนป่วยเป็น
โรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการลดน้ าาหนัก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นยาระบายชนิด Bulk forming 
laxatives ในคนไข้หลังผ่าตัดหรือในคนสูงอายุ นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้ผงเมือกหรือมิวซิเลจเม็ด
แมงลักทดแทนเมล็ดซีเลียม (Psyllium seed) เพื่อผลิตเป็นยาระบายส าเร็จรูป :ซึ่งได้มีงานวิจัยศึกษา
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องค์ประกอบต่างๆ ของเม็ดแมงลักพบว่าองค์ประกอบหลัก คือ เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) และลิกนิน (lignin) [9] และองค์ประกอบของเจลในเม็ดแมงลักพบว่ามี
องค์ประกอบของสารจ าพวกเปกติน (pectins) อราบิโนไซเลน (arabinoxylan) กลูโคมานแนน 
(glucomannan) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และยังพบอีกว่าภายในของเม็ดแมงลักจะมี
น้ ามันหอมระเหยที่มีสารมีสารต้านอนุมูลอิสระมีศักยภาพต้านทานโรคมะเร็ง [10]  

ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยการเตรียมผงเมือกจากเม็ดแมงลักด้วยวิธีท าแห้งแบบเยือกแข็ง 
(Freeze drying ) หรือเตรียมผงเมือกจากเม็ดแมงลักโดยวิธีอบด้วยความร้อน และใช้เป็นสารช่วย
แขวนตะกอนในต ารับยาซึ่งได้ผลดีเมื่อเทียบกับสารช่วยแขวนตะกอนอื่นๆ เช่น เมธิลเซลลูโลส 
โซเดียมอัลจิเนต กัมทรากาแคนท์ และกัมอะคาเชีย [11] นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ของผงเมือก
จากเมด็แมงลักในทางเภสัชศาสตร์ โดยเตรียมเป็นยาระบายเพิ่มกากชนิดแคปซูล  และยังพบอีกว่าเมื่อ
รับประทานเม็ดแมงลักร่วมกับการให้ค าแนะน าทางโภชนาบ าบัดจะท าให้ระดับน้ าตาล โคเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินลดลง ซึ่งประโยชน์ที่ได้เหล่านี้ ได้มา
จากสารเมือก (Mucilage) ที่อยู่ในเม็ดแมงลัก ซึ่งสารเมือกจากเม็ดแมงลักนี้เป็นสารที่มีคุณสมบัติใน
การเพิ่มความข้นหนืด ท าให้เกิดอิมัลชันและท าให้อิมัลชันคงตัวได้ดี ซึ่งสารเมือกนี้จัดเป็นสารประเภท
เดียวกับกัม (gum) [12] และยังได้มีการน าเมือกจากเม็ดแมงลักไปใช้เป็นสารให้ความคงตัวใน
ผลิตภัณฑ์ซอสพริกและมายองเนส  
 

2.4. ความรู้เรื่องปุย๋, ธาตุอาหารพืชและการปรับปรุงบ ารุงดนิ [13]  

ปุ๋ย หมายถึง วัตถุหรือสารที่ใส่ลงไปในดินหรือให้แก่พืชโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ธาตุ
อาหารแก่พืช เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ขยายพันธ์ุ ให้ผลผลิตและมีคุณภาพดีขึ้น 
ปุ๋ยแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ 
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบเศษพืชหรือตอซังหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช 
 2. ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต ส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา
ใหม่ ได้แก่ ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่วางขายตามท้องตลาด ทั้งที่เป็นชนิด เม็ด ผง เกล็ดและชนิดน้ า อาจเป็นปุ๋ย
เดี่ยวและปุ๋ยผสมต่างๆ มากมาย 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

1. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ส าเร็จรูปที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์ เป็นวัสดุ / ผลพลอยได้ อาจเป็นของ
เสียที่ต้องก าจัดทิ้งหากไม่น ามาปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างสูง
(ขึ้นอยู่กับอาหารที่สัตว์กิน) ข้อควรระวังก็คือความเค็มจากกรดยูริกและความร้อนที่เกิดขึ้นขณะ
จุลินทรีย์ท ากิจกรรมย่อยสลาย อีกทั้งเมล็ดวัชพืช เชื้อโรคหรือไข่แมลงที่ปะปนมา แก้ไขโดยน ามากอง
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หรือหมักสักระยะหนึ่งก่อนน าไปใช้ หรือใช้ในปริมาณไม่มากเกินไป นิยมใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช 
โดยเฉพาะไม้ผลยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หากมีมากก็อาจน าไปใส่ในแปลงพืชไร่หรือนาข้าว 

2. ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าวัสดุเหลือใช้ ประเภทเศษพืช ปุ๋ยหมักได้มาจากการ
น าเศษซากพืชมากอง หมักร่วมกัน รดน้ าย้ าให้แน่น ให้ความชื้นสม่ าเสมอ มีการกลับกองคลุกเคล้าเป็น
ครั้งคราว อาจมีมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีและสารเร่งร่วมด้วย เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีและน ามาใช้ได้รวดเร็ว
ขึ้น เมื่อปุ๋ยหมักสลายตัวโดยสมบูรณ์แล้ว จึงน าไปใช้ในการปลูกพืช ซึ่งปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความ
ปลอดภัยสูง เหมาะส าหรับการปรับปรุงดินทุกชนิด นิยมใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช โดยเฉพาะไม้ผล
ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้กระถาง ไม่แนะน าให้น าไปใส่ในแปลงพืชไร่หรือนาข้าวเพราะ
ต้องใช้ปริมาณมาก ลงทุนสูงเกินไป มีวิธีอื่นที่สะดวกและประหยัดกว่า   

3. ปุ๋ยอินทรีย์น้ า, ปุ๋ยน้ าชีวภาพ, น้ าสกัดชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการสกัดน้ าเลี้ยงจากเซลล์พืช
และหรือเซลล์สัตว์ โดยใช้น้ าตาลจนได้กรดอินทรีย์ (pH.ประมาณ 3.5) และด้วยกระบวนการหมักแบบ
ไม่ต้องการอากาศโดยจุลินทรีย์จะได้น้ าสกัดสีน้ าตาล มีสารพวกคาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน ฮอร์โมน 
โปรตีน และธาตุอาหารอยู่มาก (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาหมัก) ที่ส าคัญคือได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มา
ช่วยก าจัดควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นโทษไม่ให้แสดงบทบาท ท าให้สภาพแวดล้อมในดินและบริเวณต้นพืชดี
ขึ้น กระบวนการต่างๆในต้นพืชท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พืชจึงเจริญเติบโตมีความแข็งแรงและ
ให้ผลผลิตคุณภาพดี ที่ส าคัญเป็นการลดการใช้สารเคมี จึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นิยมน ามา
ผสมน้ าฉีดพ่นให้พืชทางใบ หรือราดลงดินแล้วใช้เศษพืชคลุมเพื่อหมักดินก่อนการปลูกพืช พวกพืชผัก 
ไม้ประดับรวมทั้งในแปลงพืชไร่และนาข้าว แต่เมื่อมันละลายน้ าแล้วความเข้มข้นของธาตุอาหารจะ
น้อยมาก (หากผสมเข้มข้นฉีดโดนใบหรือต้นพืชอาจจะไหม้และตายได้) จึงควรใช้ครั้งละน้อยๆแต่
บ่อยครั้ง และควรใช้ร่วมกับการปรับปรุงบ ารุงดิน หรือใส่ปุ๋ยทางดินร่วมด้วย 

4. ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบเศษหรือต้นพืช ขณะที่ยังสดลงไปในดิน ปล่อยให้ย่อย
สลายระยะหนึ่ง แล้วจึงปลูกพืชหลักตาม ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า 
ปอเทือง โสนต่างๆ ถั่วมะแฮะ ฯลฯ เนื่องจากปลูกง่าย เป็นพืชที่สามารถตรึงธาตุอาหารไนโตรเจนจาก
อากาศได้ ไม่ระบาดเป็นวัชพืชในภายหลัง โดยตัดสับหรือไถกลบพืชดังกล่าวในช่วงที่พืชก าลังออกดอก 
50 % เพราะจะได้ปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี น้ าหนักสดต่อไร่สูงและย่อยสลายง่าย จึงปลูกพืชหลักตามได้ไว
ขึ้น 

5. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด/ปุ๋ยหมักอัดเม็ด เป็นการน าสิ่งที่ดีที่มีในปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์น้ า เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มาปรุงแต่งร่วมกับสารปรับปรุงดิน / สารเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้ปุ๋ยเคมี จากนั้นจึงน ามาอัดเม็ดหรือปั้นเม็ด เพื่อความสะดวกในการหว่าน แล้วน าไปผสม/คลุกเคล้า 
หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี (เป็นการประยุกต์ใช้ส่วนที่ดีของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ใช้ได้ในพื้นที่
กว้างขวาง) ท าให้ลดปริมาณและต้นทุนจากการใช้  
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6.ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบตอซัง (ปุ๋ยหมัก) เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุด โดยท าการไถกลบเศษ
พืชหรือตอซังหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว(ทันที) เพราะคุณภาพและปริมาณของตอซังจะยังดีที่สุด หาก
ปล่อยตากแดดตากฝนนานวัน ทั้งคุณภาพและปริมาณจะลดลงเรื่อยๆ นอกจากนั้นอาจถูกไฟเผาได้ง่าย
ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การไถกลบตอซังลงไปในดินนอกจากจะป้องกันการถูกไฟไหม้แล้ว ยังเป็นการ
คลุกเคล้าเศษพืชลงไปในดินความชื้นและจุลินทรีย์ดินจะเริ่มท างาน(ย่อยสลาย)ได้ทันที แม้การไถกลบ
ในขณะที่มีตอซังจะดูยุ่งยากและไม่เรียบร้อย แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ามาก เพราะหลังจากไถกลบ 1-2 เดือน 
เศษพืชจะย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา โครงสร้างของดินจะดีขึ้น การไถพรวนก่อนปลูก
พืชหลักจะท าได้ง่ายและเรียบร้อยขึ้น ที่ส าคัญเป็นวัสดุที่มีอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่ต้องขนย้ายมาผ่าน
กระบวนการ แล้วขนกลับไปใส่และก็ต้องไถกลบลงไปในดินเหมือนกัน 

ปุ๋ยเคม ี

ปุ๋ยเคมี  คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต ส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ ไดแ้ก่ ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่
วางขายตามท้องตลาด ทั้งที่เป็นปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสมต่าง ๆ เช่น แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยว  มีธาตุอาหารพืช
หลักเพียงธาตุเดียว เช่น  

สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)   สูตร 0-46-0 (ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต) 
สูตร 0-0-60(โปตัสเซี่ยมคลอไรด์)  สูตร 21-0-0 (แอมโมเนี่ยมซัลเฟต ) 
สูตร 0-3-0 (ร๊อกฟอสเฟต) 
ปุ๋ยสูตรรวม มีธาตุอาหารพืชตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป เช่น 
สูตร 16-20-0   สูตร 20-20-0   สูตร 16-16-8 
สูตร 25-7-7   สูตร 21-10-10   สูตร 15-15-15 
สูตร 12-24-12   สูตร 9-24-24   สูตร 13-13-21 
ธาตุอาหารที่จ าเปน็ส าหรับพืช 

ธาตุอาหารพืช คือ ธาตุที่พืชดูดไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ด ารงชีพ ให้ผลผลิตและขยายพันธุ์ 
ที่จ าเป็นมีทั้งหมด 16 ธาตุ คือ ธาตุอาหารที่ได้จากน้ าและอากาศ มี 3 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน คาร์บอน
และออกซิเจน คิดเป็น 95-99% ของความต้องการธาตุอาหารของพืชทั้งหมด นอกนั้นพืชจะได้รับส่วน
ใหญ่จากดิน มี 13 ธาตุ แบ่งเป็น 
- ธาตุอาหารหลัก มี 3 ธาตุคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซี่ยม พืชต้องการในปริมาณมาก 
- ธาตุอาหารรอง มี 3 ธาตุ คือ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และก ามะถัน พืชต้องการปริมาณน้อยกว่าธาตุ
อาหารหลัก 
- ธาตุอาหารเสริม มี 7 ธาตุ คือ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิดีนั่มและคลอรีน พืช
ต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ 
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หน้าที่หลักของธาตุอาหารพชืบางชนิด 

- ไนโตรเจน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ใบใหญ่ มีสีเขียวเข้ม เร่งการขยายขนาดผลและเพิ่มผลผลิต 
- ฟอสฟอรัส ส่งเสริมการเจริญของรากฝอยและรากแขนง ช่วยการออกดอกและสร้างเมล็ด 
- โปตัสเซียม ส่งเสริมการสะสมแป้งและน้ าตาล โดยเฉพาะในพืชหัว ไม้ผลและพืชที่ให้แป้งและน้ าตาล
ช่วยท าให้ผลไม้มีผิวสวย เนื้อเยื่อของผลไม้มีคุณภาพและรสชาติดีขึ้น 
 
 
ข้อดีของปุ๋ยอนิทรีย ์

- ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เช่น ท าให้ดินร่วนซุย รากแผ่ขยายออกไปหาอาหารได้สะดวก 
อุ้มน้ าได้ดี  
- ช่วยปรับสมดุลทางเคมี ค่าความเป็นกรด-เป็นด่างของดินให้ดีขึ้น ท าให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารพืช/
ปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น  
- อยู่ในดินได้นานและค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้เรื่อยๆ 
- มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบถ้วนท าให้พืชมีความสมบูรณ์ มีความ
แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น (ท าให้ประหยัดค่าสารก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช) 
- เมื่อใช้ร่วมกบัปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมให้พืชใชปุ้๋ยเคมีมีประสทิธิภาพมากขึ้น (ช่วยให้ประหยัดค่าปุ๋ยเคมี) 
- เป็นแหล่งอาศัยหรือพาหะที่จะน าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลงไปในดินหรอืรอบๆต้นพืช ส่งเสริมให้
จุลินทรีย์ในดิน ด าเนินกิจกรรมได้ดี ท าให้สภาพแวดล้อมรอบๆต้นพืชและในดินดีขึ้น 
ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จึงเน้นที่การปรับโครงสร้างของดิน สร้างสมดุลยท์างเคมี มีธาตุอาหารครบ 
(แม้จะมีปรมิาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักน้อยกว่าปุ๋ยเคมี   แต่เนื่องจากมีจุลินทรียท์ี่มีประโยชน์
มากมาย ดินจงึมีพลัง พืชเจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดีและ
รสชาติดี 
ข้อดีของปุ๋ยเคม ี

- ปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ 
- หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป 
- การขนส่ง เก็บรักษาหรือการใช้สะดวกกวา่ (ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า) 
- พืชดูดใช้ง่าย เห็นผลไว 

 ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมี จึงเน้นทีก่ารเพ่ิมธาตุอาหารหลักให้แกพ่ืช เพื่อเพ่ิมผลผลิตหรือแก้ไขการ
ขาดธาตุอาหารอย่างเร่งด่วน หากจ าเป็นต้องใช้ ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
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ปุ๋ยไนโตรเจน [14] 

ปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งตามสถานะได้เป็น 3 แบบ คือของแข็ง ของเหลวและแก็ส ซึ่งในบรรดาปุ๋ยที่
เป็นของแข็งยังแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นธาตุหลักเพียงธาตุเดียว เช่น ยูเรีย 
แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมไนเตรตและแอมโมเนียมคลอไรด์ และ 2) ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนกับธาตุ
หลักอีกธาตุหนึ่งเป็นองค์ประกอบ เช่น ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตและ
โพแทสเซียมไนเตรต ส าหรับปุ๋ยเหลวนั้นสามารถผลิตได้จากปุ๋ยแข็งบางชนิด ส่วนแอมโมเนียม
ปราศจากน้ า หรือแอนไฮดรัสแอมโมเนียมซึ่งมีสถานะเป็นแก็สนั้น นอกจากจะเป็นปุ๋ยโดยตรงแล้วยัง
เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนส่วนมาก 
 แอมโมเนียมซัลเฟต มีสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นปุ๋ยหลายประการ เช่น มี เสถียรภาพหรือไม่
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีโดยง่าย สมบัติทางฟิสิกส์ดี ราคาถูก มีทั้งธาตุไนโตรเจน และก ามะถัน 
(24%S) แต่ปุ๋ยนี้มีไนโตรเจนเพียง 21% ซึ่งน้อยกว่ายูเรียครึ่งหนึ่ง (46%N)  
คุณสมบัติของธาตุไนโตรเจนและก ามะถันที่ส่งผลต่อพืชมีดังต่อไปนี้ [14] 

ไนโตรเจน (Nitrogen : N) ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่มาก และมี
บทบาทมากที่สุดต่อการเจริญเติบโตของพืช และการผลิตอาหารของพืช เพราะธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบของสารประกอบหลายอย่าง เช่น กรดอะมิโน ( Amino acid) เอนไซม์ ( Enzyme) นิว- 
คลีโอโปรตีน ( Nucleoprotein) คลอโรฟิลล์ ( Chlorophyll) วิตามิน ( Vitamin) และอะดิโนซีนไตร
ฟอสเฟท (APT) เป็นต้น 

หน้าที่ของธาตุไนโตรเจน คือ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ท าให้พืชตั้งตัวได้เร็วใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยธาตุไนโตรเจนช่วยกระตุ้นให้พืชแบ่งเซลล์มากขึ้น กระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช ชว่ยเสริมสร้างส่วนต่างๆ ของพืช สร้างสีเขียวของคลอโรฟิล ท าให้ใบใหญ่ มีสีเขียว
เข้ม แตกพุ่มมีกิ่งมาก ควบคุมการออกดอกออกผล เร่งการขยายขนาดผลและเพิ่มผลผลิต เพิ่มปริมาณ
โปรตีนในพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะพืชที่ใช้ใบผลเมล็ด ถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจน จะท าให้
พืชเกิดการชะงักการเจริญเติบโต หรือโตช้ามาก ล าต้นผอมสูง กิ่งก้านลีบเล็ก และมีจ านวนน้อย การ
แตกยอดและกิ่งก้านช้ามาก ใบมีสีเหลือง โดยเริ่มจากปลายไปโคนใบ และเกิดกับใบแก่อ่อน ได้ผลผลิต
ต่ า ปริมาณและคุณภาพไม่ดี แต่ถ้าพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป จะท าให้พืชมุ่งสร้างแต่ ยอด กิ่ง 
และล าต้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้แก่ช้า ล าต้นอ่อน เปราะ อวบน้ า ล้มง่าย ความต้านทานโรคลดลง ออก
ผลน้อยลง คุณภาพของเมล็ด ผล และใบ ลดลง 

ก ามะถัน (Sulphur : S) ธาตุก ามะถัน หรือธาตุซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกรดอะ
มิโนและโคเอนไซม์ ที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์โปรตีน ช่วยในกระบวนการหายใจ
ของพืชเพื่อการสร้างพลังงาน ช่วยให้พืชปรุงอาหารและผลิตน้ ามัน โดยเฉพาะพืชที่มีน้ ามันไม่ควรขาด
ธาตุก ามะถัน ช่วยการเจริญเติบโตของราก ควบคุมการท างานของแคลเซียม ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์และ
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ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ถ้าพืชขาดธาตุก ามะถัน หรือธาตุซัลเฟอร์ โดยธาตุก ามะถันไม่ค่อย
เคลื่อนย้ายในพืช ท าให้อาการขาดเกิดกับใบอ่อนก่อนคือ มีขนาดเล็กและสีเหลืองซีด พืชที่ขาดธาตุ
ก ามะถันจะมีอาการคล้ายกับการขาดไนโตรเจน ต่างกันตรงที่การขาดไนโตรเจนจะเกิดที่ใบแก่ก่อน แต่
การขาดก ามะถันจะเกิดที่ใบอ่อนก่อนแล้วตามด้วยใบแก่ โดยเริ่มแรกที่กาบใบจะมีสีเหลืองแล้วลุกลาม
สู่ใบ 

ดังนั้นเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจึงเหมาะแก่การให้ธาตุอาหารแก่พืชในช่วงที่เริ่มต้นการ
เพาะปลูกพืช เนื่องจากธาตุอาหารรองอย่างก ามะถันนั้นที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์
โปรตีนของใบอ่อน และช่วยการเจริญเติบโตของราก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
ในช่วงต้นความเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในดิน เมื่อแอมโมเนียมซัลเฟตอยู่ในดินที่มี
ความช้ืนเพียงพอจะละลายน้ าแล้วจะแตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนและซัลเฟตไอออนดังนี ้

(NH4)2SO4       →        2NH4
+ + SO4

2- 
โดยการดูดซับและการตรึงแอมโมเนียมไอออนส่วนมากจะถูกดูดซับอยู่กับผิวของคอลลอยด์ดิน มี

เพียงส่วนน้อยคงอยู่ในสารละลายของดิน โดยทั้งสองรูปแบบนี้มีประโยชน์ต่อพืชแต่มีแอมโมเนียม
ไอออนส่วนหนึ่งถูกตรึงอยู่ในซอกของแร่ดินเหนียวอิลไรต์และเวอร์มิคิวไลต์ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
และเมื่อพิจารณาการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) ของแอมโมเนียมไอออน ในดินที่มีการถ่ายเทอากาศ
ดี แอมโมเนียมไอออนจากการแตกตัวจะถูกแบคทีเรียในดินออกซิไดซ์ให้กลายเป็นไนไตรต์และไนเตรต
โดยกระบวนการมีดังนี ้
1) แบคทีเรีย Nitrosomonas spp.ออกซไิดซ์ได:้  2NH4

+ + 3O2 → 2NO2
- + H2O + 4H+ 

2) แบคทีเรีย Nitrobacter spp.ออกซิไดซ์ได้:  2NO2
- + 3O2 → 2NO3

- 
จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดไฮโดรเจนไอออน 4 โมล จากการออกซิไดซ์แอมโมเนียม 2 โมล 

ดังนั้นปุ๋ยแอมโมเนียมและยูเรียมีผลตกข้างเป็นกรด หรือเป็นปุ๋ยก่อกรด 
 อย่างไรก็ตาม ดินนั้นมีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยน pH หรือความจุบัฟเฟอร์ 

(Buffering capacity) ปุ๋ยเหล่านั้นจึงไม่ท าให้ pH ลดลงอย่างรวดเร็ว หากการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมและ
ยูเรียในอัตราค่อนข้างสูงและต่อเนื่องกัน จะท าให้ดินมีความต้านทานการเปลี่ยน pH ลดลง ดังนั้นถ้ามี
การใช้ปุ๋ยประเภทนี้ของดินปีละครั้ง หรือทุกๆสองปีเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลง pH 

2.5. การใช้สารดูดความชื้นทางการเกษตร [15] 

การน าสารดูดความชื้นมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรส่วนใหญ่ แล้วสารดูดความชื้น
ดังกล่าวจะไม่ได้มีการผลิตขึ้นมาโดยตรง แต่จะเป็นผลพลอยได้มาจากกระบวนการปิโตรเคมีและ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ราคาของสารดูดความชื้นที่ใช้ในทางการเกษตรจึงต่ ากว่าที่ใช้
ประโยชน์ในทางอื่นๆ จากการที่สารดูดความชื้นมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้มาก 100 -1000 เท่าของ
น้ าหนักตัวเอง จึงมีการน ามาผสมกับดินปลูกไม้กระถาง หรือ ใช้เป็นสารปรับปรุงดินในการเพาะช ากล้า



19 
 

 
 

ไม้ เพื่อลดจ านวนครั้งของการให้น้ าลงและลดปริมาณน้ าที่ให้ในแต่ละครั้งลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดว่าน่าจะมีการน าไปผสมในหลุมปลูกไม้ยืนต้นในเขต
แห้งแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่าในเขตแห้งแล้ง โดยให้สารดังกล่าวดูดความชื้นไว้ในช่วงที่มีฝน
ตกและค่อยๆ ปลดปล่อยให้กับพืชในช่วงฤดูแล้ง ช่วยให้พืชมีชีวิตอยู่รอดและเจริญ เติบโตได้อีกในฤดู
ฝนถัดไป 

ส าหรับปัญหาในการใช้สารดูดความชื้นในทางการเกษตรก็คือ สารดูดความชื้นที่มีจ าหน่ายอยู่ 
ยังไม่มีการระบุส่วนประกอบทางเคมีของสารดังกล่าว รวมทั้งประสิทธิภาพในการดูดความชื้น และสาร
แต่ละชนิดจะมีความคงทนต่อการใช้แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถน าสารแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบ
เป็นอัตราที่จะใช้กับพืชแต่ละชนิดได้ นอกจากนี้การจะน าสารดูดความชื้นมาใช้กับพืชที่ปลูกไว้เพื่อ
รับประทาน ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ไม้ผล หรือ พืชไร่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบเพื่อยืนยันถึง
ความปลอดภัยจากการใช้สารนี้เสียก่อน เนื่องจากยังไม่มีการรับรองความปลอดภัยในการใช้สารนี้ ไม่
ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือหน่วยงานตรวจสอบใดๆ ก็ตาม 

2.6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากงานวิจัยของ นางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล และคณะ[3] ได้ศึกษาสมบัติด้านการดูดและคายซับ
ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้นส าหรับการใช้งานทางการเกษตร โดยใช้สารดูดความชื้น 
คือ Super absorbent polymer (SAP) โดยน าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมกับพอลิเมอร์ดูดซับ
ความช้ืน (PBS_S) พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมกับพอลิเมอร์ดูดซับความชื้นที่เติมแอมโมเนียมซัลเฟตเข้า
ไปในโครงสร้าง (PBS_SN) และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมกับแอมโมเนียมซัลเฟต (PBS_N) ใน
อัตราส่วนต่างๆแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม 
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ภาพที่ 2.4  FTIR สเปกตรัม ของ (a) PBS, (b) PBS_S20, (c) PBS_N20 and (d) PBS_SN20  

 
ภาพที่ 2-4 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate): 

PBS) พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดซับความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (PBS_S20)  พอลิบิวทิ
ลีนซัคซิเนตผสมแอมโมเนียซัลเฟต 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (PBS_N20) และ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ผสมสารดูดซับความชื้นที่เติมแอมโมเนียมซัลเฟตเข้าไปในโครงสร้าง 20 เปอร์-เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
(PBS_SN20) เมื่อพิจารณาช่วงการดูดกลืน IR 3400 ถึง 3600 cm-1 เป็นพีค O-H stretching (υ O-
H) ของ –COOH ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันตรงบริเวณปลายสายโซ่ของ PBS; ที่ต าแหน่ง 1044 cm-1 คือการ
สั่นของ O-C-C stretching ที่เกิดจากสายโซ่หลักของ PBS ; ที่ต าแหน่ง 1712 cm-1 คือการสั่นของ 
C=O stretching ของหมู่เอสเตอร์ใน PBS [16]  

จากผลการวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนของแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่า แอมโมเนียม
ซัลเฟตมีการสลายตัวทางความร้อน 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 เป็นช่วงการสลายตัวที่อุณหภูมิ 290-330 
องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงที่แอมโมเนียมซัลเฟตสลายตัวเป็น แอมโมเนียมไบซัลเฟต (Ammonium 
bisulfate; NH4HSO4) และระเหยก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia; NH3) ตามสมการที่ 1.1 หลังจากนั้น
แอมโมเนียมไบซัลเฟตเกิดปฏิกิริยาการสูญเสียน้ า (Dehydration) ได้กรดซัลฟามิก (Sulfamic acid; 
NH2SO3H) และน้ า ตามสมการที่ 1.2 แต่กรดซัลฟามิกเป็นสารที่ไม่เสถียรจึงเกิดการรวมตัวกับ
แอมโมเนียมไบซัลเฟตกลายเป็นแอมโมเนียมไพโรซัลเฟต (Ammonium pyrosulfate; (NH4)2S2O7) 
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ตามสมการที่ 1.3 ดังนั้น สมการรวมของการสลายตัวของแอมโมเนียมซัลเฟตในขั้นที่ 1 นั้นเกิดจาก
การหายไปของน้ าหนักที่เกิดจากการปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็ก ได้แก่ น้ า และแก็สแอมโมเนียออก
จากโมเลกุล ตามสมการที่ 1.4 โดยจะมีสารผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสลายตัว 82% ซึ่งได้แก่ 
แอมโมเนียมไพโรซัลเฟต เมื่อให้ความร้อนต่อมาขั้นที่ 2 เป็นช่วงการสลายตัวของแอมโมเนียมไพโร
ซัลเฟต จะเริ่มเกิดที่อุณหภูมิ 425-465 องศาเซลเซียส โดยในขั้นนี้มีการปล่อยสารโมเลกุลเล็ก คือ 
แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ไนโตรเจนและน้ าตามสมการที่ 1.5  

(NH4)2SO4 → NH4HSO4 + NH3     สมการที ่1.1 
NH4HSO4→ NH2SO3H + H2O     สมการที ่1.2 
NH2SO3H + NH4HSO4 → (NH4)2S2O7    สมการที ่1.3 
2(NH4)2SO4 → (NH4)2S2O7 + 2NH3 + H2O   สมการที ่1.4 

 3(NH4)2S2O7 → 2NH3 + 6SO2 + 2N2 + 9H2O   สมการที่ 1.5 

 
ภาพที่ 2.5 SEM ของ PBS_S5-20wt%, PBS_N5-20wt% และ PBS_SN5-20wt%  

ที่ก าลงัการขยาย 500X ; Scale bars: 40 µm 

 
ภาพที่ 2-5 แสดงภาพ SEM ของพ้ืนผิวของ PBS ที่ผสมกับ SAP 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

(PBS_S), PBS ที่ผสมกับ (NH4)2SO4 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (PBS_N), และ PBS ที่ผสมกับ 
SAP/ (NH4)2SO4 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (PBS_SN) ตามล าดับ ซึ่งการผสมระหว่าง PBS ซึ่งมี
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ความเป็น Hydrophobic กับ SAP ซึ่งมีความเป็น Hydrophilic ท าให้เกิดความไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดอย่างเด่นชัด จากภาพ SEM จะเห็นช่องว่างระหว่างพื้นผิวของ PBS กับ SAP 
เพราะ SAP สามารถดูดซับความช้ืนได้รวดเร็ว จึงท าให้ SAP เกิดการจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนที่ใหญ่
ขึ้น (Agglomeration) 

ภาพที่ 2-6 แสดงการดูดซับความชื้นของพอลิเมอร์ผสม จากการทดลองพบว่า เมื่อเติม SAP ลงไป
ใน PBS ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (PBS_S20) จะเพิ่มการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์ม 
PBS_S20 ที่สภาวะ 75 เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ จาก 0.91 เป็น 9.53 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ซึ่ง
เป็นการเพิ่มขึ้นของการดูดซับความชื้นมากถึง 950 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบ PBS_S20 กับ PBS 
บริสุทธิ์  และจากการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักอย่างมากนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงการมีบทบาทที่ส าคัญของหมู่ 
Hydrophilic (Carboxyl และ Amide group) ของ SAP ในพอลิเมอร์ผสมว่ามันสามารถสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ าจากความชื้น ดังนั้นโมเลกุลน้ าสามารถแพร่เข้าไปตรงบริเวณช่องว่างระหว่าง
พื้นผิวของ PBS กับ SAP 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงผลของการดูดซับความชื้นของแผ่นฟลิ์ม PBS, PBS_S ตามล าดับ 

 
จากภาพที่ 2-7  แสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยปุ๋ยประจุแอมโมเนียม (NH4

+) ของ PBS ที่ผสมกับ 
SAP/(NH4)2SO4 (PBS_SN) และ PBS ที่ผสมกับ (NH4)2SO4 (PBS_N) ตามล าดับ โดยทั่วไปแล้ว
อัตราเร็วในการปลดปล่อยประจุแอมโมเนียม (NH4

+) จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต
ในชิ้นงานตัวอย่าง  ถ้าภายในชิ้นงานตัวอย่างมีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตที่สูง ก็ยิ่งท าให้
อัตราการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตจากชิ้นงานตัวอย่างยิ่งรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และปลดปล่อยได้
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ปริมาณมากยิ่งขึ้น เมื่อแอมโมเนียมซัลเฟตถูกเติมเข้าไปในวัฏภาคที่มีความเป็น Hydrophobic ของ 
PBS ก็จะท าให้อัตราการปลดปล่อย NH4

+ ขึ้นอยู่กับการที่โมเลกุลน้ าสามารถแพร่เข้าไปในวัฏภาคเพื่อ
ละลายสารเคมีออกมา 

 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยปุ๋ยประจุแอมโมเนียม (NH4

+) ของ PBS_SN และ PBS_N 

ตามล าดับ 

 
ส าหรับการศึกษาความแข็งแรงต้านทานการดึงของแผ่นฟิล์ม PBS และพอลิเมอร์ผสม ได้แสดงไว้

ในภาพที่ 2-8 จากผลการทดสอบสามารถอธิบายได้จากภาพ SEM ดังแสดงในภาพที่ 2-5 ซึ่งจะเห็นว่า
พอลิเมอร์ผสม PBS_S 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก มีอนุภาค SAP ที่กระจายอยู่ใน PBS มีลักษณะ
เป็นอนุภาคขนาดใหญ่ ประกอบกับการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัฏภาคที่ไม่แข็งแรง อีกทั้งยังพบเห็น
ช่องว่างระหว่างวัฏภาคทั้งสอง จึงท าให้ SAP ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมแรงเค้นก่อให้เกิดการฉีกขาดขึ้นใน
แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสม ท าให้พอลิเมอร์ผสมดังกล่าวสามารถรับแรงกระท าได้น้อยลง ความแข็งแรง
ต้านทานการดึงจึงลดลง 
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ภาพที่ 2.8 แสดงค่าความแข็งแรงต้านทานการดึง (Tensile strength) ของแผ่นฟิล์ม PBS และพอลิ

เมอร์ผสม PBS_S, PBS_N, PBS_SN ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 2-9 แสดงภาพการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม PBS บริสุทธิ์ และพอลิเมอร์ผสม PBS_S, 

PBS_Nและ PBS_SN 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักที่เวลา 0, 30, 60 และ 90 วัน เมื่อพิจารณาลักษณะ
ของแผ่นฟิล์ม PBS บริสุทธิ์ และพอลิเมอร์ผสม PBS_S, PBS_N และ PBS_SN 20 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนักที่เวลา 90 วัน หลังผ่านการทดสอบการย่อยสลายที่เวลา 90 วัน พบว่าแผ่นฟิล์ม PBS บริสุทธิ์
มีการเปลี่ยนสีของฟิล์มเป็นจุดสีเหลืองในบางบริเวณ และมีการโค้งงอของฟิล์ม ส าหรับแผ่นฟิล์ม 
PBS_S พบว่าดินได้ไปยึดเกาะตรงต าแหน่ง SAP บนแผ่นฟิล์มได้ จะสังเกตเห็นการรวมกลุ่มของดิน
และ SAP บนแผ่นฟิล์ม ส าหรับแผ่นฟิล์ม PBS_N จะเห็นการเปลี่ยนสีของฟิล์มที่บางบริเวณโดย
แผ่นฟิล์มจะมีสีขาวขุ่นมากยิ่งขึ้น และมีการหายไปของแผ่นฟิล์ม ส าหรับแผ่นฟิล์ม PBS_SN จะพบการ
รวมกลุ่มของดินและ SAP บนแผ่นฟิล์ม และมีการหายไปของแผ่นฟิล์ม และเมื่อพิจารณาน้ าหนักที่
หายไปของแผ่นฟิล์มของ PBS บริสุทธิ์ พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่หายไปและอัตราการย่อยสลาย
ของแผ่นฟิล์มต่ ากว่าแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสม PBS_S, PBS_Nและ PBS_SN ตามล าดับ เนื่องจาก PBS 
เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ที่มีความเป็นขั้วต่ า ถึงแม้ว่าจะมีหมู่เอสเตอร์ในสายโซ่หลักของ 
PBS แต่จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ าน้อย จึงท าให้ความสามารถของ PBS ในการให้น้ าซึมผ่าน
หรือความสามารถในการเปียกผิวของน้ าต่ า  เพราะฉะนั้น ความสามารถในการดูดซับเอมไซม์ที่ได้จาก
แบคทีเรียในดินเพื่อช่วยในการย่อยสลายจึงต่ า และท าให้ PBS บริสุทธิ์มีค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่หายไป
และอัตราการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมตัวอื่น 
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ภาพที่ 2.9 แสดงภาพการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม PBS บริสุทธิ ์และพอลิเมอร์ผสม PBS_S, PBS_Nและ 

PBS_SN 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักที่เวลา 0, 30, 60 และ 90 วัน 

 
จากงานวิจัยของนางสาวปิยนุสร์ น้อยด้วง และวชิรพันธ์ จันทร์พงษ์ [11] ได้ศึกษาการใช้มิว

ซิเลจ (เมือก) จากเม็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวแทนกัวร์กัมในการผลิตไอศกรีมกล้วยหอม โดยแปร
ปริมาณของมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักเป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 (w/w) พบว่าเมื่อ
ปริมาณของมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักเพิ่มขึ้น ไอศกรีมจะมีความหนืดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และมีผลท าให้อัตราการขึ้นฟูและการละลายลดลง และองค์ประกอบทางเคมีของไอศกรีมกล้วยหอมที่
เติมมิวซิเลจจากเม็ดแมงลัก ร้อยละ 0.5 พบว่ามีความชื้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เถ้า และเส้นใย 
ร้อยละ 73.83, 16.07, 4.90, 4.20, 1.00 และ 7.30 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไอศกรีมกล้วย
หอมสูตรมาตรฐาน พบว่ามปีริมาณเส้นใยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการเตรียมมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในรูปผงแห้ง และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า
จากการผลิตมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในรูปผงแห้ง จะได้มิวซิเลจที่มีลักษณะสีขาวนวลหรือคล้ าเป็น
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เกล็ดแผ่นบางๆ ฟุ้งกระจายง่าย ดูดความชื้นได้ดี ซึ่งการผลิตมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในรูปผงแห้ง ได ้
ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 20.60 ของเม็ด ในการแยกมิวซิเลจออกจากเม็ดให้ได้หมดนั้นเป็นการทาได้ยาก 
เพราะส่วนสีดาของเปลือกเม็ดแมงลักถูกปั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และเมื่อบีบแยกเมือกออกจึงรอดผ่านผ้า
กรองและติดมากับส่วนเมือกที่ได้ ท าให้มิวซิเลจที่ได้มีเศษของเปลือกหุ้มเม็ดติดมาด้วยทาให้มีสีเข้มขึ้น 
และพบว่าผงเมือกมีความชื้นค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 11.29 และยังสามารถดูดความชื้นจากภายนอกได้
มากและรวดเร็วอีกด้วย เนื่องจากมิวซิเลจเป็นสารที่สามารถพองตัวในน้ าได้ดี เป็นสารประกอบพวก 
polyuronide ประกอบด้วยน้ าตาลและกรด uronic [17] จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี
อื่นๆ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใยและคาร์โบไฮเดรต ปริมาณร้อยละ 1.75, 0.67, 4.70, 81.04 
และ 0.55 ตามลาดับ จะเห็นว่าผงมิวซิเลจที่ได้มีองค์ประกอบหลัก คือ มีเส้นใย ซึ่งสูงถึงร้อยละ 81.04  

จากงานวิจัยของ Hao Chen และ Aiqin Wang [18] ได้ศึกษาการดูดซับ (Adsorption) ของ 
Cu (II) ด้วย Poly(acrylamide)/attapulgite composite โดยดูจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับที่
แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาที่สัมผัส ความเข้มข้นไอออนเริ่มต้น อุณหภูมิ และ pH ของสารละลาย โดย
เขาได้ท าการวิเคราะห์ผลของการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ ตามทฤษฎีของ Langmuir และ Freundlih 
และจากการศึกษากระบวนการดูดซับท าให้พบว่า Endothermic และ Thermodynamic 
parameters สามารถค านวณได้ และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IR spectra และค่าพลังงานอิสระ
จากการดูดซับ (Ea) อธิบายจาก Chelation modelจากกลไกการดูดซับ และเกลือทองแดงที่สามารถจุ
เข้าไปในโครงสร้างของวัสดุคอมพอสิตเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ CuSO4 > CuCl2 > Cu(NO3)2 
» Cu(CH3COO)2 

วิธีการศึกษาการ Adsorption จะใช้ปริมาณ 25 ml ของสารละลาย Cu (II) และใส่ SAP 0.5 
กรัม เขย่าใน Thermostatic shaker bath ความเร็วรอบ120 rpm เพื่อใช้ในการทดลองอุณหภูมิ 
และระยะเวลาที่ส่งผลต่อการดูดซับ โดยวัดความเข้มข้นสารละลายทุกๆ 10 นาที และน าสาร
แขวนลอยไปแยกด้วยเครื่อง Centrifuged ที่ 5000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ส าหรับการศึกษา 
Kinetic ใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย Cu (II) 3.15×10−3 mol L−1ส าหรับความเข้มข้นเริ่มต้น
ปรับ pH ด้วย HCL หรือ NaOH เจือจาง และวัด pH ด้วยเครื่อง pH meter โดยทั่วไป pH 6.0 และ
อุณหภูมิ 303.2K ถูกเลือกให้ใช้เป็น adsorption condition 

ส าหรับการศึกษาปัจจัยของ pH ที่ต่างกันโดยใช้ช่วง pH 2-5 โดยใช้ความเข้มข้นสารละลาย 
Cu(II) เป็น 7.08×10−3 mol L−1 และเลือกใช้ CuSO4, CuCl2 , Cu(NO3)2 , Cu(CH3COO)2โดย
ก าหนดให้มี pH เท่ากัน  
 ส าหรับการศึกษาการดูดซับที่อุณหภูมิ 303.2, 313.2 และ 323.2 K ในความเข้มข้นเริ่มต้นที่
แตกต่างให้อยู่ในช่วง 3.15×10−3 ถึง 7.08×10−3 mol L−1 ใช้และในการดูดซับ 120 นาที และน า
ความเข้มข้นเริ่มต้นกับความเข้มข้นสุดท้าย(ทุกๆ 10 นาที) ไปทดสอบด้วยเครื่อง Atomic 
absorption spectrophotometer โดยวัดออกมาเป็นความจุของการดูดซับ  
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qe คือ Adsorption capacity ของ Cu(II) on adsorbent C0 คือ ความเข้มข้นของสารละลาย 
Cu(II) เริ่มต้น(mol L−1) Ce คือ ความเข้มขน้ของสารละลาย Cu(II) ที่สมดุล(mol L−1) m คือ น้ าหนัก

ของ Adsorbent (กรัม)  V คอืปริมาตรของสารละลาย Cu(II) (L) วัดซ้ า 3 ครั้ง 
และจากบทความวิจัยของ Adriel Bortolin และคณะ [19] ได้ท าการสังเคราะห์และศึกษา 

Polysaccharide hydrogel ในกระบวนการดูดซับและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย NPK โดยได้
สังเคราะห์ Poly(acrylamide) กับ Methylcellulose (PAAm-MC) เพื่อผลิตเป็นไฮโดรเจลเพื่อ
ควบคุมการปล่อยปุ๋ย Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) และ Potassium phosphate (KH2PO4) 
พวกเขาได้ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับและคายปุ๋ยโดยพิจารณาจากการวัดค่าการน าไฟฟ้า 
นอกจากนี้ถ้าเติม Methylcellulose ในสายโซ่ PAAm เพิ่มขึ้นจะท าให้เพิ่มปริมาณของ (NH4)2SO4 
และ KH2PO4 ในไฮโดรเจลได้มากขึ้น และจะท าให้สามารถขยายเวลาและปริมาณการปล่อยปุ๋ย ทั้ง
กระบวนการในการโหลดและปล่อยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคุณสมบัติของไฮโดรเจลที่ชอบน้ า 
(สัดส่วนมวล AAM / MC) ซึ่งคุณสมบัติการดูดซับที่ดีที่สุด (124.0 มก. KH2PO4/กรัมไฮโดรเจล และ 
58.0 มก.(NH4)2SO4/กรัมไฮโดรเจล) และคุณสมบัติการคายซับที่ดีที่สุด (54.9 มก. KH2PO4/กรัม
ไฮโดรเจล และ 49.5 มก. (NH4)2SO4/กรัมไฮโดรเจล) พบในไฮโดรเจลที่มี 6.0% AAM -1.0% MC 
(สัดส่วนมวล AAM / MC เท่ากับ 6), ท าให้สามารถบอกได้ว่าไฮโดรเจลเหล่านี้มีโอกาสที่ใช้งานในการ
ควบคุมการปล่อยปุ๋ย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 

3.1. วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1.1. พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) GS Pla® เกรด FZ91PD จากบริษัท Mitsubishi 
Chemical Corporation มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ISO1133 เท่ากบั 6 กรัม/
10 นาท ี(ที่สภาวะ 190 องศาเซลเซียส/21.18 นิวตัน) มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวขุ่น 

3.1.2. เมด็แมงลัก (Lemon basil seed) จัดจ าหน่วยในตราไร่ทิพย์ ของบริษัท ไทย
ซีเรียลส์เวิลด ์จ ากัด มีลักษณะเป็นเม็ดสีด า เปลือกแข็ง เสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 
1 มลิลิเมตร 

3.1.3. แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulfate, (NH4)2SO4) เกรด analytical ผลิต
โดยบริษัท Ajax Finechem Pty. จ ากัด มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว 

3.1.4. โซเดียมไนโตรปรัสไซด์ ไดไฮเดรต (Sodium nitroprusside dihydrate 
(Na2[Fe(CN)5NO] 2H2O)) เกรด analytical ผลิตโดยบริษัท Fluka จ ากัด มี
ลักษณะเป็นเม็ดเล็ก สีแดงอิฐใส 

3.1.5. โซเดียมซิเตรต (Sodium citrate (HOC(COONa) (CH2COONa)2•2H2O)) เกรด 
analytical ผลิตโดยบริษัท Omega chemical จ ากัด (มหาชน)  มีลักษณะเป็นผง
ละเอียด สีขาว 

3.1.6. Phenol crystallized (C6H5OH) เกรด analytical ผลิตโดยบริษัท QRëC จ ากัด 
มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก สีขาวใส 

3.1.7. โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride ; NaCl) เกรด analytical ความบริสุทธิ์ 
99% ผลิตโดยบริษัท ACL Labscan จ ากัด มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว 

3.1.8. โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ; NaOH) เกรด analytical ความ
บริสุทธิ์ 99% ผลิตโดยบริษัท ACL Labscan จ ากัด มีลักษณะเป็นเม็ดกลมรี สีขาว
ขุ่น 

3.1.9. เอทานอล (Ethanol) ความบริสุทธิ์ 95%  
3.1.10. น้ าปราศจากไอออน 
3.1.11. น้ ากลั่น
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3.2. เครื่องมือทีใ่ช้ด าเนินการวิจยั 

3.2.1. เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin-screw extruder) รุ่น SHJ-
25 ผลิตโดยบริษัท Yongteng ประเทศจีน 

3.2.2. เครื่องขึ้นรูปด้วยการกดอัด (Compression molding) ผลิตโดยบริษัท Labtech 
Engineering Company จ ากัด ประเทศไทย 

3.2.3. เครื่องอนิฟราเรด สเปกโตรสโครปี (Fourier transforms infrared 
spectroscopy (FTIR)) รุ่น Vertex 70 ผลิตโดยบริษัท BRUKER  

3.2.4. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, 
SEM) รุ่น Tabletop Microscope TM3030 ของบริษัท Hitachi High-
Technologies จ ากัด 

3.2.5. กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงโพลาไลซ์ (Polarized optical microscope) รุ่น B-600 
MET บริษัท OPTIKA ประเทศอิตาลี 

3.2.6. เครื่องดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร ์Differential Scanning 
Calorimeter ( DSC) รุ่น DSC 1 บริษัท Mettler Toledo  

3.2.7. เครื่องวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer, 
TGA) รุ่น TGA/DSC 1 บริษัท Mettler Toledo 

3.2.8. เครื่องทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทั่วไป (Universal testing machine) รุ่น 5969 
บริษัท Instron Engineering Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2.9. เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรสโครปี (UV–VIS spectrophotometer) รุ่น v530 
บริษัท Jasco 

3.3. วิธีการวิจัย 

3.3.1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดผุสม 
3.3.1.1. ขั้นตอนการลดขนาดเมด็แมงลัก ท าโดยน าเมด็แมงลักอบไล่ความชื้นที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนั้นน าเม็ดแมงลักไปป่ันด้วย
เครื่องปั่นความเร็วสูง เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปอบไล่น้ ามันที่อยู่ในเม็ด
แมงลักเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วน ามาป่ันต่ออีกครั้ง เป็นเวลา 10 นาที 

3.3.1.2. ขั้นตอนการลดขนาดอนุภาคแอมโมเนียมซัลเฟต ท าโดยอบไล่ความชื้น 60 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนั้นท าการบดด้วยวิธีการบดย่อยวัสดุด้วย
หม้อบดแบบ Ball Mill แล้วน าสารที่บดได้ไปท าการคัดแยกขนาดด้วย Sieve 
shaker ด้วย screen ขนาด 150 ไมครอน เป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ได้ขนาดต่ า
กว่า 150 ไมครอน 
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3.3.1.3. ขั้นตอนการเตรียมวัสดผุสม PBS/Lemon basil (PBS_L), 
PBS/Ammonium sulfate 10 phr (PBS_N) และ PBS/Lemon basil+ 
Ammonium sulfate 10 phr (PBS_LN) วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ เม็ด
พลาสติกพอลิบิวทิลีนซัคซิเนค (PBS) เมด็แมงลักที่ผ่านการบดแล้ว (Lemon 
basil) และแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) โดยก่อนท าการผสมจะท าการอบ
สารทั้งหมดที่อณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง โดยปริมาณการ
ผสมจะแสดงดังตารางที่ 3-1 หลังจากนั้นส่วนผสมทั้งหมดจะถูกหลอมด้วยเครื่อง
อัดรีดแบบสกรูคู่ (Co-rotating twin-screw extruder) รุ่น SHJ-25 ผลิตโดย
บริษัท Yongteng ประเทศจีน โดยก าหนดให้ extrudate ที่ไหลออกมาจะไม่มี
หล่อเย็นด้วยน้ า ใช้วิธีปล่อยให้เย็นในอากาศบนแผ่นเหล็กกล้สปลอดสนมิ  
ความเร็วรอบสกรูที่ใช้ผสม คือ 60 รอบ/นาที อุณหภูมิหลอมเหลวภายใน
กระบอกหลอมแต่ละช่วงโดยแบ่งเป็น 8 โซนตั้งแต่ Feed zone จนถึง Die มีค่า
ดังนี้ 108/125/130/140/140/140/140/140 องศาเซลเซียส 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แสดงการหลอ่เย็นในอากาศด้วยการรองรับ Extrudate บนแผ่นเหล็กกล้าปลอดสนิม 
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ตารางที่  3.1 แสดงปริมาณการผสมและชื่อย่อของพอลิเมอร์ผสม 

Abbreviation 
PBS  

(wt %) 

Lemon basil 
particles 
(wt %) 

Ammonium 
sulfate 
(phr) 

PBS 100 0 - 
PBS_L5 95 5 - 
PBS_L10 90 10 - 
PBS_L15 85 15 - 
PBS_L20 80 20 - 
PBS_N 100 0 10 
PBS_LN5 95 5 10 
PBS_LN10 90 10 10 
PBS_LN15 85 15 10 
PBS_LN20 80 20 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

3.3.2. ขั้นตอนการขึ้นรูป 
3.3.2.1. การขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูปด้วยการกดอัด (compression molding) ผลิต

โดยบริษัท Labtech Engineering Company จ ากัด ประเทศไทย โดยใช้
อุณหภูมิการขึ้นรูป 160 องศาเซลเซียส ความดันที่ใช้ในการกดอัด 120 bar เพื่อ
ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มที่มีความหนา 200±5µm ตามมาตรฐาน ASTM-D882 

 
ภาพที่ 3.2 เครือ่งขึ้นรูปด้วยการกดอัด (Compression molding) 



33 
 

 
 

3.3.3. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดผุสม 
3.3.3.1. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุผสมด้วยเทคนิค FTIR โดยก่อนท าการทดลอง

จะน าชิ้นงานที่ต้องการทดสอบไปอบที่ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum 
Drying Oven) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไล่ความช้ืนออกจากช้ินงาน หลังจากนั้น
น าช้ินงานที่ผ่านการไล่ความชื้นไปอัดด้วย KBr จนได้เป็นแผ่นบาง จากนนั้นน าไป
ส่องด้วยคลื่น IR ในช่วง 4000-400 cm-1 โดยชิ้นงานจะถูกส่องด้วยคลื่น 32 ครั้ง 
ด้วย resolution 4 cm-1 

 
ภาพที่ 3.3 เครื่องอินฟาเรด สเปกโตรสโครปี (Fourier transforms infrared spectroscopy, FTIR) 
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3.3.3.2. การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุผสม โดยใช้เทคนิค TGA โดย
ก่อนท าการทดลองจะน าช้ินงานที่ต้องการทดสอบไปอบที่ตู้อบแห้งแบบ
สุญญากาศ (Vacuum Drying Oven) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไล่ความช้ืนออก
จากช้ินงาน จากนั้นจะตัดช้ินงานให้ได้น้ าหนักประมาณ 5-10 กรัม จากนัน้น า
ชิ้นงานใส่เครื่อง TGA ซึ่งในการทดสอบจะท าภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน
ในช่วงอุณหภูมิ 50 – 700 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 องศา
เซลเซียส/นาท ี
 

 
ภาพที่ 3.4 เครือ่งวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน (Thermo gravimetric analyzer, TGA) 

 

3.3.3.3. การศึกษาสมบตัิทางความร้อนและความเขา้กันได้ของวัสดุผสม โดยใช้
เทคนิค DSC ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างจะถูกวางบน Alumina pan ที่อยู่
ภายในเตาที่ควบคุมอุณหภูมิได้ โดยภายในเตาจะมีสารอ้างอิงซึ่งเป็นจาน
อะลูมิเนียมเปล่า เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับตัวอย่างภายใต้สภาวะเดียวกันโดย
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในช่วง -20 – 150oC ใช้อัตราการให้ความร้อน
ที่ 10oC/min แบ่งการทดลองออกเป็น 7 ขัน้ดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นที่ 1 heat จากอุณหภูมิ -20oC ขึ้นไปที่ 150oC ด้วยอัตรา 10oC/min 
 ขัน้ที่ 2 hold อุณหภูมิไว้ที่ 150oC เป็นเวลา 1 นาท ี
 ขั้นที่ 3 cool จากอุณหภูมิ 150oC เหลืออุณหภูมิ -20oC ด้วยอัตรา 
10oC/min 
 ขั้นที่ 4 hold อุณหภูมิไว้ที่ -20oC เป็นเวลา 1 นาท ี
 ขั้นที่ 5 heat จากอุณหภูมิ -20oC ขึ้นไปที่ 150oC ด้วยอัตรา 10oC/min 
 ขั้นที่ 6 hold อุณหภูมิไว้ที่ 150oC เป็นเวลา 1 นาท ี
 ขั้นที่ 7 cool จากอุณหภูมิ 150oC เหลืออุณหภูมิ -20oC ด้วยอัตรา 
10oC/min 
หลังจากนั้นวิเคราะห์ผลการทดลองจากกราฟที่ได้ โดยดูจากพื้นที่ใต้กราฟ 
ลักษณะต าแหน่งของพีคที่ขึ้นจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางความร้อนของสารนั้นๆ 
สามารถบอกความเข้ากันได้ และพฤติกรรมการเกิดผลึกที่เกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 3.5 เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยใช้ความแตกต่างของความร้อน (Differential 

Scanning Calorimeter, DSC) 
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3.3.3.4. การศึกษาสมบตัิเชิงกลโดยการทดสอบการดึงยืด (Tensile test) จะ
ด าเนินการตามมาตรฐาน ASTM-D882 ภายในห้องทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 
25 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทั่วไป (Universal 
testing machine) โดยชิ้นงานทั้งหมดจะถูกตัดให้มีขนาด 1.0x6.0 นิ้ว จากน้ัน
จะท าการเก็บช้ินงานทั้งหมดลงในกล่องที่บรรจุ silica gel เพื่อความคุมความชื้น
ของช้ินงาน และก่อนทดสอบช้ินงานทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในห้องทดสอบเป็น
เวลา 48 ชั่วโมง ในส่วนของการต้ังค่าเครื่อง ระยะหนีบชิ้นงาน 1.0 นิ้ว ระยะห่าง
ของความยาวเกจ (Gauge  length) 4.0 นิ้ว และความเรว็ในการดึงยืดจะดึงที่
ความเร็ว 5 มิลลิเมตร/นาที โดยช้ินงานวัสดุผสมจะถูกน ามาทดสอบการดึงยืด
ประมาณ 30 ชิ้น แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ Modulus, 
Tensile strength และ %Elongation at break จากการทดสอบช้ินงาน
ทั้งหมด 30 ชิ้น จะเลอืกช้ินงานที่มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สดุ 15 ชิ้น ซึ่งจะถูก
รายงานไว้ในงานวิจัยนี ้

 
ภาพที่ 3.6 เครื่องทดสอบสมบตัิของวสัดุแบบทั่วไป (Universal testing machine) 
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3.3.3.5. การทดสอบโครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุผสมโดยใช้เทคนิค SEM โดยจะ
ศึกษาการกระจายตัวบริเวณผิวหน้าของแผ่นฟิล์ม ดูความเข้ากันได้ของการผสม 
โดยจะดูจากการน า extruded ไปแช่ในไนโตรเจนเหลวและดูที่ผิวหน้าของ
แผ่นฟิล์มทั้งก่อนและหลังแชน่้ า จากนั้นน าช้ินงานที่ต้องการทดสอบน าไปเคลือบ
ผิวหน้าของแผ่นฟิล์มด้วยทอง 

ภาพที่ 3.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) 
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3.3.3.6. การศึกษาผิวหน้าของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม ท าโดยการน าแผ่นฟิล์มที่มีขนาด 
70x40 มิลลิเมตร ไปแช่ในน้ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าแผ่นฟิล์มไป
ศึกษาลักษณะผิวหน้าทั้งก่อนและหลังการแช่น้ าด้วยเครื่อง polarize optical 
microscope (B-600 MET, OPTIKA, Italy).  

 
ภาพที่ 3.8 กล้องจุลทรรศน์ (Polarize optical microscope) 

3.3.3.7. การศึกษาความสามารถในการดูดซับความช้ืนของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม ท าโดย
การตัดช้ินงานให้มีขนาด 70x40 มิลลิเมตร แล้วควบคุมความหนาให้มีขนาด 
200±5 µm จากนั้นน าแผ่นฟิล์มไปอบที่ตู้อบแห้งแบบสญุญากาศ (Vacuum 
Drying Oven) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อไล่ความช้ืนออกจากช้ินงาน แล้วน า
ชิ้นงานมาเก็บใน Desiccators ที่มีซลิิกาเจลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนมีน้ าหนัก
คงที่ (น้ าหนักของตัวอย่างชิ้นงานมีความแตกต่างไม่เกิน 0.0001 กรัม จะเรียก
น้ าหนักของตัวอย่างช้ินงานแห้งว่า Wc) หลังจากนั้นน าช้ินงานตัวอย่างใส่ลงไปใน 
Desiccators ที่มีสารละลาย Sodium chloride (NaCl) อิ่มตัว เนื่องจากใน
สภาวะนี้จะมีความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ (%RH) ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส โดยความช้ืนสัมพัทธ์วัดโดยเครื่องวัดความชื้น (Hygrometer) เพื่อ
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ขณะท าการทดลอง จากนั้นท าการวัดน้ าหนักของ
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ตัวอย่างชิ้นงานจนกระทั่งน้ าหนักของชิ้นงานมีค่าคงที่  (จะเรียกน้ าหนักของ
ตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการดูดความชื้นว่า Ww) และน าชิ้นงานที่ชั่งน้ าหนักแล้ว
กลับเข้าไปใน Desiccators ดังเดิม โดยค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักช้ินงานตัวอย่าง
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดูดความชื้น (%Wf) ได้จากการทดสอบชิ้นงาน 5 ชิ้น โดย
ค่า %Wf ได้จากการค านวณตามสมการ 3.1 
 
         

     

  
          สมการที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.9 แสดงชิ้นงานทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มวสัดุผสมที่อยู่ใน 

Desiccator และสารละลาย NaCl 

3.3.3.8. การศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในน้ าของ
แผ่นฟิล์มวสัดุผสม ท าโดยการตัดช้ินงานให้มีขนาด 70x40 มิลลิเมตร แล้ว
ควบคุมความหนาให้มีขนาด 200±5 µm น้ าหนักไม่เกิน 0.5 กรัม จากนนั้นน า
ชิ้นงานจุ่มลงในน้ าปราศจากไอออนปริมาตร 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส โดยไม่กวนปั่น เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดให้หยิบชิ้นงานตัวอย่างออกจาก
ภาชนะ แล้วท าการกวนป่ันให้สารละลายมคีวามเข้มข้นทีเ่ท่ากัน จากน้ันดูด
สารละลายออกมา 10 มิลลิลติร แล้วท าการเติมสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ น้ ายา 
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Phenol solution (ฟีนอล) น้ ายา Sodium nitroprusside solution (โซเดียม
ไนโตรปรัสไซด์) น้ ายา Oxidizing Reagent (ออกซิไดซ์ซิง) ตามล าดับ (โดยการ
เติมสารแต่ละตัวจะต้องท าการเขย่าให้เข้ากัน ก่อนที่จะเติมสารตัวถัดมา) เมื่อท า
การเติมสารเคมีจนครบทั้งสามตัวแล้ว สารละลายที่ได้จะมีสีน้ าเงิน จากนั้นน า
สารละลายที่ได้ไปวัดความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในน้ า
ของแผ่นฟิล์มวสัดุผสม ส าหรบัการวัดปริมาณแอมโมเนียมไอออนจะท าด้วยวิธี
วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบความเข้มของสี (Colorimetric Method) ตามวิธี
ของ Parsons et al.1972 โดยวัดความสามารถในการดูดกลืนแสง UV-Visible 
ในช่วงความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร  

 
ภาพที่ 3.10 (a) เครื่องยูว-ีวิสิเบิล สเปกโตรสโครปี (UV–VIS spectrophotometer) (b) แสดง

ลักษณะของสารละลายหลังจากการผสมสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 

3.3.3.9. การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มวัสดุผสมในดิน ท า
โดยการเตรียมดินเพาะปลูกยี่ห้อ “ไม่ลอง ไม่รู”้ 10 ถุง ถุงละ 20 กิโลกรมั 
หลังจากนั้นท าการผสมจลุินทรีย์ผงยี่ห้อ “BioBact” เพิ่มเข้าไปในดิน เพ่ือให้
จุลินทรีย์สร้างกรดแลคติกในดินเร่งการย่อยสลายตัวของ PBS โดยจะท าการ
เตรียมจุลินทรยี์ปริมาณ 80 กรัม ผสมน้ า 10 ลิตร จากนั้นน าไปคลุกผสมกับดินที่
เตรียมไว้ เป็นเวลา 7 วัน และให้จุลินทรียแ์บ่งตัวและเพิ่มปริมาณ โดยให้ดินถูก
คลุมอยู่ใต้ถุงด าเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการระเหยของน้ า ซึ่งในตลอดการทดลองจะมี
การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ประมาณ 90±5% เมือ่เตรียมดินเสร็จแล้ว 
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ก่อนน าแผ่นฟิล์มฝังดินจะต้องตัดแผ่นฟิล์มให้มีขนาด 16x16 เซนติเมตร จากนั้น
น าแผ่นฟิล์มไปอบที่ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum Drying Oven) เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไล่ความช้ืนออกจากช้ินงาน หลังจากนั้นน าแผ่นฟิล์มไปฝัง
ดิน โดยฝั่งลึก 10 เซนติเมตร และน าแผ่นฟิล์มออกมาช่ังน้ าหนักตามช่วงเวลา 
30, 60 และ 90 สังเกตการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของแผ่นฟิล์มเมื่อระยะเวลา
เปลี่ยนไป โดยการถ่ายภาพของแผ่นฟิล์มตามช่วงระยะเวลาต่างๆที่ก าหนด 

 
ภาพที่ 3.11 (a) แสดงการผสมดินกับจุลินทรีย์ผง (b) ขั้นตอนการฝังแผ่นฟิล์มผสมลงในดิน 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

4.1. ลักษณะทางกายภาพและสณัฐานวิทยา 

จากภาพที่ 4.1a-b แสดงลักษณะของเม็ดแมงลัก (Lemon basil seed, LB) ก่อนและหลังแช่
ในน้ าที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าภาพที่ 4.1a แสดงลักษณะของ LB ก่อนแช่น้ า หลังจาก
ที่ผ่านการบดและแยกขนาดท าให้มีขนาดน้อยกว่า 300 µm พบว่ามีลักษณะเป็นเม็ดของแข็งสีด า  เมื่อ
พิจารณาภาพที่ 4.1b พบว่าเม็ดแมงลักที่ผ่านการแช่น้ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะปรากฏเมือกและเจลอยู่ 
รอบๆเม็ดแมงลักในลักษณะคล้ายไข่กบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเม็ดแมงลักเมื่อได้รับความชื้นหรืออยู่ในน้ าจะ
สามารถดูดซับน้ าแล้วเก็บไว้ในเจลรอบๆเมล็ดไว้ โดยทีก่ารกักเก็บน้ านี้ เม็ดแมงลักสามารถมีน้ าหนักตัว
ได้มากถึง 30-45 เท่าของน้ าหนักตัว [20] 

 

 
ภาพที่ 4.1แสดงลักษณะของเม็ดแมงลักก่อนและหลังแช่น้ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องจากกล้อง

ถ่ายภาพ (a) เม็ดแมงลักก่อนแช่น้ า (b) เม็ดแมงลักหลังการแช่น้ า 

 
เมื่อน าเม็ดแมงลักไปหลอมผสมกับ PBS แล้วน าตัวอย่างฟิล์มของวัสดุผสมไปแช่น้ า แล้วศึกษา

บริเวณผิวหน้าของแผ่นฟิล์มวัสดุผสมระหว่าง PBS กับเม็ดแมงลักก่อนและหลังแช่น้ าเป็นเวลา 1 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องด้วยกล้อง Optical microscope ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 4.2a-b จะเห็นว่าก่อนแช่
น้ า สังเกตเห็นการรวมตัวกันเป็นกระจุกของเม็ดแมงลัก เนื่องจากเกิดการรวมกลุ่มกันในระหว่าง
กระบวนการหลอมผสม เนื่องจากความเข้ากันไม่ได้เชิงเคมีของ PBS และเม็ดแมงลัก (ศึกษายืนยันใน
การศึกษาด้วย FTIR ต่อไป) หลังจากน าแผ่นฟิล์มไปแช่น้ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า LB ที่ฝังอยู่ใน 
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PBS matrix จะปรากฏเจลขึ้นรอบๆ จาการดูดซับน้ าแล้วบวมตัวขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.2b จากภาพ
จะเห็นภายในวงกลมแสดงถึงลักษณะของเจลที่เกิดการบวมหลังจากแช่น้ า แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าใน
กระบวนการผสมและขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานจะมีกา รให้ความร้อนเพื่อหลอมเหลว PBS  
องค์ประกอบทางเคมีที่ท าให้เกิดเจลของเม็ดแมงลักยังไม่ถูกท าลายจึงท าให้สามารถดูดซับน้ าได้อยู่ได้
เช่นเดิม 

 

 

  
ภาพที่ 4.2 แสดงภาพจากเครื่อง Optical microscope บริเวณผิวหน้าของ PBS ผสมกับเม็ดแมงลักที่

ก าลังขยาย 10 เท่า (a)แผ่นฟิล์ม PBS ผสมเม็ดแมงลักก่อนแช่น้ า (b)แผ่นฟิล์ม PBS ผสมเม็ดแมงลัก

หลังการแช่น้ า 



 

ภาพที่ 4.3 ภาพตัดขวางของ PBS, PBS_N, PBS_L5-20 %wt และ PBS_LN5-20%wt จากการศึกษาด้วย SEM ที่ก าลงัขยาย 250 เท่า 

44
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ภาพที่ 4.3 แสดงภาพตัดขวางของ PBS, PBS ผสมเม็ดแมงลัก (PBS_L), PBS ผสม
แอมโมเนียมซัลเฟต 5-20 %wt และ PBS ผสมเม็ดแมงลัก 5-20%wt และเติมแอมโมเนียมซัลเฟตคง
ที่ 10 phr (PBS_LN) จากการศึกษาด้วยเทคนิค SEM  จะเห็นว่าภาพตัดขวางของ PBS บริสุทธิ์มี
พื้นผิวค่อนข้างเรียบ ซึ่งภาพตัดขวางของฟิล์ม PBS_N มีลักษณะค่อนข้างเรียบเช่นกันเนื่องจากอนุภาค
ของแอมโมเนียมซัลเฟตเกิดการกระจายตัวได้ดี แต่เมื่อพิจารณาภาพตัดขวางของฟิล์ม PBS ผสมเม็ด
แมงลัก (PBS_L) จะพบอนุภาคของเม็ดแมงลักอย่างชัดเจน และสังเกตเห็นช่องว่างระหว่างเม็ดแมงลัก
กับ PBS ค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลดขนาดเม็ดแมงลักมีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถลด
ขนาดอนุภาคให้เล็กลงไปมากกว่านี้ เนื่องจากภายในเม็ดแมงลักมีน้ ามันเคลือบอยู่จึงเป็นปัญหาในการ
บดเพื่อลดขนาด ดังนั้นการลดขนาดจึงท าโดยการใช้เครื่องปั่นความเร็วสูง และจากการคัดขนาดด้วย
sieve พบปัญหาของการเกาะตัวกันเองจากการซึมออกของน้ ามันจากเม็ดแมงลักเมื่อได้รับแรงกระท า
จากการลดขนาด  ดังนั้น ในตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปจึงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปริมาณเม็ด
แมงลักเพิ่มมากขึ้น จะปรากฏการรวมตัวกันเอง (Agglomeration) ของเม็ดแมงลักมากขึ้น  
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ภาพที่ 4.4 ภาพ SEM ของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม PBS_L20 และ PBS_LN20 ก่อนและหลังแช่น้ าเป็นเวลา 

1 ชั่วโมง ที่ก าลังขยาย 500 เท่า 

เมื่อพิจารณาภาพตัดขวางของตัวอย่างฟิล์ม PBS ผสมเม็ดแมงลักและเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 
(PBS_LN) จะสังเกตเห็นอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตได้ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่าง PBS_N ที่มี
ผิวแตกหักที่เรยีบ เป็นผลมาจากอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตไปเกาะติดกับผิวของเม็ดแมงลัก ซึ่ง
สามารถยืนยันได้จากภาพที่ 4.4 ในภาพของ PBS_LN20 พบว่าก่อนแช่น้ าจะเห็นอนุภาคของ
แอมโมเนียมซัลเฟตเกาะอยู่ที่บริเวณผิวของเม็ดแมงลัก  หลังจากแช่น้ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง อนุภาคของ
แอมโมเนียมซัลเฟตยังคงเกาะอยู่ที่ผิวของเม็ดแมงลักอยู ่ เนื่องจากเจลที่เกิดขึ้นได้ห่อหุ้มหรือยึดติดกับ
อนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตไม่ให้ละลายหลุดออกไป ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ได้ส่งผลต่อการดูด
ซับความช้ืนของแผ่นฟิล์มผสมสูตรนี้ด้วยดังจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนของการทดลองการดูดซับความชื้น
ของแผ่นฟิล์มวสัดุผสม 
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4.2. การพิสจูน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค Fourier transforms infrared spectroscopy 

(FTIR) 

ในงานวิจัยนี้ได้พิสูจน์เอกลักษณ์ของเม็ดแมงลัก แอมโมเนียมซัลเฟต  พลาสติก PBS และวัสดุ
ผสมด้วยเทคนิค FTIR ด้วยคลื่น IR ในช่วง 4000-400 cm-1 โดยชิ้นงานจะถูกส่องด้วยคลื่น 32 ครั้ง 
จากตารางที่ 4.1แสดงองค์ประกอบของเม็ดแมงลัก พบว่าเม็ดแมงลักมีองค์ประกอบหลัก  ได้แก่  
เซลลูโลส (cellulose), เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose), และลิกนิน (lignin) [9] โครงสร้างทางเคมี
แสดงดังภาพที่ 4.5  และการดูดกลืนคลื่นอยู่ในช่วง wave number แสดงดังภาพที่ 4.6  

 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงโครงสร้าง (a) ลิกนิน (lignin), (b) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และ (c)เซลลูโลส 

(cellulose) 

จากนั้นได้พิสูจน์เอกลักษณ์แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) พบพีคที่แสดงเอกลักษณ์ของ
แอมโมเนียมซัลเฟต ดังแสดงในภาพที่ 4.6 พบว่าปรากฏพีคที่ 1107 และ 964 cm-1 เป็นพีคที่สั่นแบบ
ไม่สมมาตร (asymmetric stretch) และสั่นแบบสมมาตร (symmetric stretch) ของประจุซัลเฟต 
(SO4

2-) ตามล าดับ  พีคที่ 1465 และ 3140 cm-1 เป็นพีคการสั่นแบบไม่สมมาตรของประจุแอมโมเนีย 
(NH4

+) [21]  
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ภาพที่ 4.6 แสดง FTIR สเปกตรัมของ (a) Ammonium sulfate (b) Lemon basil 

 

ตารางที่  4.1 แสดงการสั่นหมู่ฟังก์ชันของเม็ดแมงลัก [22]  

Wave number (cm−1) หมู่ฟังก์ชันและลักษณะการสั่น 

3600–3000 
พันธะไฮโดรเจนของ OH stretching ในเซลลูโลสและเฮ

มิเซลลูโลส (cellulose, hemicellulose) 

2922 
CH stretching ของเซลลูโลสและเฮมิเซลลโูลส 

(cellulose, hemicellulose) 

2855 
CH2 stretching ของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 

(cellulose, hemicellulose) 

1745 
C=O stretching ของคาร์บอกซิลิคในเปกติน (pectins) 

หรือหมู่เอสเทอร์ในเฮมิเซลลูโลส (ester group) 
1655 OH bending การดูดซับน้ าในเม็ดแมงลัก 
1542 วงแหวน Aromatic ในลิกนิน (lignin) 
1459 วงแหวน Aromatic ในลิกนิน (lignin) 

1396 
CH bending ของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 

(cellulose, hemicellulose) 
1275 พีคเอกลักษณ์ของลิกนิน 
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Wave number (cm−1) หมู่ฟังก์ชันและลักษณะการสั่น 

1238 
C-O ของอะซิติว (acetyl) ในเปกตินและเฮมิเซลลูโลส 

(pectin, hemicellulose) 
1162 การสั่นแบบไมส่มมาตร (anti-symmetrica) ของ C-O-C 
895 พีคเอกลักษณ์ของ ß-link ในเซลลูโลส (cellulose) 

 
จากภาพที่ 4.8 แสดง FTIR สเปกตรัมของ (a) PBS (b) PBS_N (c) PBS_L20 และ (d) 

PBS_LN20 เมื่อพิจารณา FTIR สเปกตรัมของ PBS พบว่าที่ต าแหน่ง 3500 – 3300 cm-1 เป็นพีคการ
สั่นของกลุ่มไฮดรอกซิล -OH (chain-end hydroxyl groups) ที่บริเวณหมู่ปลายสายโซ่ของ PBS ที่
ต าแหน่ง 2958 cm-1 แสดงการสั่นของหมู่ CH2 ในโครงสร้างของ PBS และที่การสั่นที่ต าแหน่ง 1700 
cm-1 แสดงการสั่นของหมู่เอสเทอร์ C=O (ester carbonyl groups) ภายในโครงสร้างของ PBS [23] 
จากงานวิจัยของนางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล และคณะ [3] ได้ผสม PBS กับแอมโมเนียมซัลเฟตและ
วิเคราะห์ไว้ว่าเกิดโครงสร้างเชิงซ้อนของพอลิเมอร์กับประจุอิสระ (polymer – ion complex) ดังเช่น
ภาพที ่4.7 

 
ภาพที่ 4.7 การเกิดโครงสร้างเชิงซอ้นของพอลิเมอร์กับประจุอิสระ (polymer – ion complex) [3] 

 
จากนั้น เมื่อพิจารณาภาพที่ 4.8(b) ของตัวอย่าง PBS_N พบว่าที่ต าแหน่ง 3300 cm-1 ที่แสดง

เอกลักษณ์ของกลุ่ม –OH ที่หมู่ปลายสายโซ่ของ PBS มีลักษณะที่ไม่ค่อยชัดเจน แต่แสดงเอกลักษณ์
ของแอมโมเนียมซัลเฟตที่ชัดเจนกว่า เนื่องจากประจุของแอมโมเนีย (NH4

+) และประจุของซัลเฟต 
(SO4

2-) เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้ากับของพันธะคาร์บอนิลและพันธะไฮดรอกซิลจึงท าให้พันธะไฮดร
อกซิลมีความอ่อนแอลง ที่ต าแหน่ง 1465, 1110 cm-1 แสดงพีคเอกลักษณ์ของอนุภาคแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่ กระจายในพอลิเมอร์แมทริก PBS 
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ภาพที่ 4.8 ภาพแสดง FTIR สเปกตรัมของ (a) PBS (b) PBS_N (c) PBS_L20 และ (d) PBS_LN20 

พิจารณา PBS_L20 และ PBS_LN20 แสดงพีคที่ต าแหน่ง 3431, 3132 cm-1 เป็นเอกลักษณ์ของ 
OH stretching ในหมู่ปลายสายโซ่ของ PBS และของเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสตามล าดับ ที่ต าแหน่ง 
2924 cm-1 แสดงการสั่นของหมู่ CH stretching ของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส และที่ต าแหน่ง 
1400 cm-1 แสดงการสั่นของ CH bending ของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส แต่เมื่อพิจารณาที่
ต าแหน่ง 1121 cm-1 ของ PBS_LN20 เป็นพีคเอกลักษณะของการสั่นของอนุภาคของแอมโมเนียม
ซัลเฟต (SO4

2- stretching) ที่กระจายใน PBS จะเห็นว่ามีลักษณะของพีคที่ค่อนข้างกว้าง เนื่องจาก
อนุภาคของเม็ดแมงลักที่กระจายไปทั่วพอลิเมอร์เมทริซ์กส่งผลให้แรงระหว่างประจุ (Electrostatic) มี
ค่าลดลง 
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4.3. การวิเคราะหก์ารสลายตัวทางความร้อนของวัสดุผสมดว้ยเทคนิค Thermo-

gravimetric analyzer, TGA 

การสลายตัวทางความร้อนของตัวอย่างต่างๆ ได้ศึกษาด้วยเทคนิค TGA ภายใต้สภาวะบรรยากาศ
ไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 50 – 700 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียส/
นาที  จากภาพที่ 4.9 แสดงการสลายตัวทางความร้อนของเม็ดแมงลัก (Lemon basil) และ
แอมโมเนียมซัเฟต (Ammonium sulfate) พบว่าเม็ดแมงลักมีอุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวทางความ
ร้อนที่ประมาณ 84.3 องศาเซลเซียส ในลักษณะของ DTG ที่ค่อนข้างกว้างแสดงถึงความชื้นตกค้างที่มี
ในเม็ดแมงลักหลังจากผ่านการอบไล่ความชื้น  หลังจากนั้น เกิดอุณหภูมิการสลายตัวขั้นที่ 2 ในช่วง
อุณหภูมิ 260 - 300 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความสูงของ DTG peak มากที่สุด เป็นช่วงของการสลายตัว
ทางความร้อนของเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และพันธะไกลโคซิดิกของเซลลูโลส (glycosidic 
links)  จากนั้น เกิด DTG peak ในช่วง 320 – 400 องศาเซลเซียสเป็นการสลายตัวของเซลลูโลส 
(cellulose)  และช่วงอุณหภูมิ 400 -600 องศาเซลเซียส เป็นการสลายตัวของลิกนิน (lignin) [9] โดย
ที่ในช่วงอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จะเป็นการสลายสารโมเลกุลเล็กออกมาประกอบด้วย 
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และแก๊สไฮโดรเจน [24]  

 
ภาพที่ 4.9 กราฟ DTG และ TGA แสดงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน 

ของเม็ดแมงลัก (Lemon basil) 
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เมื่อพิจารณาการสลายตัวทางความร้อนของแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่ามีการสลายตัวทางความ
ร้อน 2 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 4.10 โดยขั้นตอนแรกเกิดอุณหภูมิการสลายตัวในช่วง 290 – 360 
องศาเซลเซียส เป็นการสลายตัวเชิงความร้อนของแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulfate; 
(NH4)2SO4) กลายเป็นแอมโมเนียมไบซัลเฟต (Ammonium bisulfate; NH4HSO4) และแก๊ส
แอมโมเนีย (Ammonia; NH3) สามารถแสดงได้ในสมการที่ 4.1 หลังจากนั้นแอมโมเนียมไบซัลเฟตจะ
เกิดการสลายตัวเกิดเป็นปฏิกิริยา dehydration กลายเป็นกรดซัลฟามิค (Sulfamic acid; NH2S03H) 
และน้ า ดังสมการที่ 4.2 หลังจากนั้น กรดซัลฟามิคเป็นสารที่ไม่ค่อยมีความเสถียร จึงเกิดการรวมตัว
กับแอมโมเนียมไบซัลเฟตอีกครั้งเกิดเป็นแอมโมเนียมไพโรซัลเฟต (Ammonium pyrosulfate; 
(NH4)2S2O7) ดังสมการที่ 4.3 จากนั้น การสลายตัวขั้นที่ 2 จะเกิดจากแอมโมเนียมไพโรซัลเฟตสลาย
ตัวที่ช่วงอุณหภูมิ 430 – 490 องศาเซลเซียส เกิดเป็นแก๊สหลายชนิดประกอบด้วย แอมโมเนีย 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ไนโตรเจน และน้ า [25] ดังแสดงในสมการที่ 4.4 

 
 (NH4)2SO4  →  NH4HSO4 + NH3   สมการที่ 4.4.1 
 NH4HSO4 →  NH2SO3H + H2O   สมการที่ 4.4.2 
 NH2SO3H + NH4HSO4  →  (NH4)2S2O7   สมการที่ 4.4.3 
 3(NH4)2S2O7  →  2NH3 + 6SO2 + 2N2 + 9H2O  สมการที่ 4.4.4 
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ภาพที่ 4.10 กราฟ DTG และ TGA แสดงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน 

ของแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulfate) 

 
ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนจากการทดสอบ TGA ของ Lemon basil, 

Ammonium sulfate และวสัดุผสมสูตรต่างๆ 

Sample Step 
Onset temperature 

(oC) 
Endset temperature 

(oC) 
Inflection 
point (oC) 

เม็ดแมงลัก
(Lemon basil) 

1 257.78 368.34 326.05 
2 377.44 451.52 407.80 

Ammonium 
sulfate 

1 294.10 360.75 333.47 
2 434.70 491.15 480.62 

PBS 1 359.43 429.25 402.49 
PBS_N 1 289.69 327.49 312.44 

2 378.06 418.13 399.75 
PBS_L5 1 374.88 418.03 402.29 
PBS_L10 1 373.63 414.82 399.54 
PBS_L15 1 371.16 415.10 399.43 
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Sample Step 
Onset temperature 

(oC) 
Endset temperature 

(oC) 
Inflection 
point (oC) 

PBS_L20 1 285.28 310.65 317.59 
2 374.45 412.84 396.07 

PBS_LN5 1 299.77 331.82 330.81 
2 376.39 414.52 399.77 

PBS_LN10 1 291.83 323.15 321.29 
2 375.75 415.85 399.59 

PBS_LN15 1 291.95 334.41 333.10 
2 376.31 415.42 399.46 

PBS_LN20 1 307.06 334.63 339.12 
2 376.02 415.16 398.85 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนจากการทดสอบ TGA ของ Lemon basil, 

Ammonium sulfate และวัสดุผสมสูตรต่างๆ  ส าหรับในการสลายตัวทางความร้อนของ PBS เริ่มที่
อุณหภูมิ 359.43 – 429.25 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการแตกออกของสายโซ่ PBS แบบ free 
radical degradation  เมื่อพิจารณาการผสมแอมโมเนียมซัลเฟตเข้าไปใน PBS (PBS_N) พบว่า 
PBS_N เกิดการสลายตัวทางความร้อน 2 ช่วง คือ 289.69 – 327.49 องศาเซลเซียส และ 378.06 – 
418.13 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าวัสดุผสมปรากฏอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนขั้นแรกซึ่งตรง
กับการสลายตัวของแอมโมเนียมซัลเฟตแต่มีค่าลดต่ าลง แสดงว่าการผสมรวมกับ PBS ไปลด 
interaction ของแอมโมเนียมซัลเฟตท าให้ง่ายต่อการสลายตัวมากขึ้น และวัสดุผสมเกิดการสลายตัว
ขั้นที่สอง ซึ่งตรงกับการสลายตัวทางความร้อนของ PBS แต่เกิดที่อุณหภูมิลดต่ าลงมาก เหตุผลที่เป็น
เช่นนี้น่าจะเกิดจากเมื่อแอมโมเนียมซัลเฟตได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิการสลายตัว มันจะ
ปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็กออกมา เช่น น้ า แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งสารโมเลกุลเล็กเหล่านี้
จะเป็นตัวเหนี่ยวน าให้สายโซ่ PBS เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ได้เร็วมากขึ้น จึงท าให้มี
อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนผ่านกลไก free radical depolymerization เกิดได้เร็วมากขึ้น 
และมีกรดที่เป็นผลิตภณัฑ์จากการสลายตัวของแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้อีกด้วย 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการสลายตัวของ PBS_L พบว่าในสูตรการผสม PBS_L5, PBS_L10 และ 
PBS_L15 มีขั้นตอนการสลายตัว 1 ขั้นตอน แต่ในสูตรการผสม PBS_L20 มีขั้นตอนการสลายตัว 2 
ขั้นตอน เนื่องจากปริมาณของเม็ดแมงลักที่เติมเข้าไปใน 3 สูตรแรกมีปริมาณที่น้อยเกินกว่าที่กราฟจะ
แสดงได้ แต่ทั้งนี้รูปแบบการสลายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะท าการวิเคราะห์
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อุณหภูมิการสลายตัวของสูตร PBS_L20 เท่านั้น จากตารางที่ 4.2 พบว่าขั้นตอนที่ 1 อุณหภูมิการ
สลายตัวมีค่าลดลง เนื่องเป็นการสลายตัวของเม็ดแมงลัก (อุณหภูมิการสลายตัวของเม็ดแมงลักเริ่ม
ประมาณ 260 องศาเซลเซียส) แต่เนื่องจากเป็นวัสดุผสม PBS บางส่วนไปห่อหุ้มเม็ดแมงลัก ท าให้
อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 285.28 องศาเซลเซียส จากนั้นพิจารณาการสลายตัวขั้นที่ 2 พบว่าอุณหภูมิการ
สลายตัวอยู่ที่ 374.45 องศาเซลเซียส เกิดจากองค์ประกอบที่มีความเสถียรทางความร้อนสูงของเม็ด
แมงลัก เช่น เซลลูโลส (cellulose) ลิกนิน (lignin) มีค่าประมาณ 500 – 600 องศาเซลเซียส ส่งผลให้
มีค่าอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของวัสดุผสมมีค่าสูงขึ้นด้วย และคาดว่าขี้เถ้า (char) ที่เกิดจาก
การสลายตัวขององค์ประกอบบางส่วนของเม็ดแมงลักปกคลุม PBS ท าให้เกิดการหน่วงการสลายตัว 
จากนั้นท าการพิจารณาสูตรการผสม PBS_LN ในสูตรการผสมนี้จะมีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตและ
เม็ดแมงลัก พบว่ามีช่วงการสลายตัว 2 ขั้นตอน ในช่วงการสลายตัวในขั้นตอนแรกเกิดจากการสลายตัว
ของแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วให้โมเลกุลเล็กออกมาดังที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะท าให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซิส และขั้นตอนที่ 2 เกิดจากองค์ประกอบของเม็ดแมงลักที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูงๆ ท าให้วัสดุ
ผสมมีอุณหภูมิการสลายตัวที่สูงขึ้น และอาจเกิดจากขี้เถ้า (char) ของเม็ดแมงลักปกคลุม PBS ท าให้
เกิดการหน่วงการสลายตัว  

 
ภาพที่ 4.11 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของ PBS, เม็ดแมงลัก (Lemon basil) และแอมโมเนียมซัลเฟต 

(Ammonium sulfate) 
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ภาพที่ 4.12 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของ PBS, PBS_N, PBS_L20 และ PBS_LN20 

4.4. การศึกษาสมบัติทางความรอ้นของวสัดุผสมด้วยเทคนิค Differential Scanning 

Calorimeter, DSC 

การทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุผสมด้วยเทคนิค Differential Scanning Calorimeter, 
DSC ด้วยอัตราการให้ความร้อนในช่วง -20 – 150 oC ใช้อัตราการให้ความร้อนที่ 10 oC/min จาก
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลในส่วนของขั้นตอนการให้ความร้อนประกอบด้วย ปริมาณการเกิดผลึก 
อุณหภูมิเริ่มการหลอมเหลว (Onset temperature) และขั้นตอนการลดอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิการ
เกิดผลึก  

ตารางที่  4.3 แสดงสมบัติทางความร้อนของ PBS และวัสดุผสม PBS_N, PBS_L และ PBS_LN 

 
Heating step Cooling step 

Peack (oC) %χ Onset(oC) Endset(oC) 

PBS 117.10 53.58 76.80 66.35 
PBS_N 104.54 66.61 90.54 79.23 
PBS_L5 104.38 69.86 89.98 78.52 
PBS_L10 104.41 74.79 90.23 80.36 
PBS_L15 103.93 69.08 89.24 77.07 
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Heating step Cooling step 

Peack (oC) %χ Onset(oC) Endset(oC) 

PBS_L20 102.69 69.53 88.79 79.30 
PBS_LN5 103.65 64.40 90.23 81.98 
PBS_LN10 102.55 72.49 89.43 80.74 
PBS_LN15 101.46 70.59 86.99 74.26 
PBS_LN20 96.70 63.22 86.74 76.42 

 

 
ภาพที่ 4.13 DSC thermogram ในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่สองของ PBS และวัสดุผสม PBS_L 

 
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.13 – 4.14 แสดง DSC thermogram ในขั้นตอนการให้ความร้อน

ครั้งที่สองของ PBS และวัสดุผสม PBS_L จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า PBS มีอุณหภูมิเริ่มการ
หลอมเหลว (Onset temperature) ที่ 106.35 องศาเซลเซียส และปริมาณผลึก 53.58 % จาก
งานวิจัยนี้ได้มีการเติมเม็ดแมงลักเข้าไปในสูตรการผสม PBS_L และมีการเติมเม็ดแมงลักและ
แอมโมเนียมซัลเฟตในสูตรการผสม PBS_LN พบว่า Onset temperature มีค่าลดต่ าลงและมี
ปริมาณการเกิดผลึกที่มากขึ้น เนื่องจากเม็ดแมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟตที่เติมเข้าไปประพฤติตัวเป็น
สารก่อผลึก (nucleating agent) [26] ส่งผลให้ปริมาณผลึกมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของเม็ด
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แมงลักที่เติมเข้าไป แต่เมื่อเติมเม็ดแมงลักปริมาณ 20% พบว่าปริมาณผลึกมีค่าลดลง เนื่องจากเม็ด
แมงลักเกิดการรวมกลุ่มกันเองโดยสามารถอ่านได้จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในส่วนของ“ลักษณะ
ทางกายภาพและสัณฐานวิทยา”  

 
ภาพที่ 4.14 DSC thermogram ในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่สองของ PBS_N และวัสดุผสม 

PBS_LN 

จากตารางที่ 4.2 ภาพที่ 4.15 – 4.16 แสดง DSC thermogram ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิของ 
PBS, PBS_N, วัสดุผสม PBS_L, PBS_LN จากข้อมูล PBS มีอุณหภูมิเริ่มเกิดผลึก 76.8 องศาเซลเซียส 
จากนั้นท าการพิจารณาวัสดุผสม PBS_L และ PBS_LN พบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกจะมีค่าสูงขึ้น นั่น
หมายความว่าวัสดุผสมจะเกิดผลึกได้เร็วมากขึ้น เพราะว่าเม็ดแมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟตประพฤติ
ตัวเป็นสารก่อผลึก (nucleating agent) [26] จึงท าให้การเกิดผลึกจึงเกิดได้เร็วมากขึ้น โดยสามารถ
พิจารณาภาพเปรียบเทียบในทุกสูตรการทดลองได้จากภาพที่ 4.17 
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ภาพที่ 4.15 DSC thermogram ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิของ PBS และวัสดุผสม PBS_L 

 
ภาพที่ 4.16 DSC thermogram ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิของ PBS_N และวัสดุผสม PBS_LN 
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ภาพที่ 4.17 DSC thermogram ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิของ PBS, PBS_N, วัสดุผสม PBS_L, 

PBS_LN 
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4.5. การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟลิ์มวัสดผุสม 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์ม PBS แผ่นฟิล์มวัสดุผสม PBS_L และ PBS_LN 
โดยสมบัติเชิงกลที่จะแสดงในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูป (Modulus) ค่า
ความต้านทานการดึง (Tensile strength) และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดก่อนการฉีกขาด (%
Elongation at break) ตามล าดับ 

จากภาพที่ 4.18 แสดงค่าต้านทานการเปลี่ยนรูป (Modulus) ของวัสดุผสม PBS, PBS_N, 
PBS_L และ PBS_LN ตามล าดับ (หมายเหตุ : 0 wt% ของ PBS_L และ PBS_LN หมายถึง PBS และ 
PBS_N ตามล าดับ) โดยการทดสอบจะทดสอบที่ความเร็วในการดึง 5 มิลลิเมตร/นาที จากผลการ
ทดลองเมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่าง PBS กับ PBS_N พบว่าค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูปของ 
PBS_N มีค่ามากกว่า เนื่องจากความเข้ากันได้ของอนุภาคแอมโมเนียมซัลเฟตที่เติมเข้าไปที่สามารถดู
ได้จากภาพ SEM อีกทั้งอนุภาคของประจุแอมโมเนียมซัลเฟตเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับหมู่ปลายสายโซ่ของ 
PBS ได้อีกด้วยดังผลการทดลอง FTIR จากผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
สมบัติด้านการดูดและคายซับของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้นส าหรับการใช้งานทาง
การเกษตร” ของนางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล และคณะ [3] ที่ท าการทดสอบเปรียบเทียบค่าความ
ต้านทานการเปลี่ยนรูปของ PBS กับ PBS_N 

จากการวิเคราะห์แผ่นฟิล์มวัสดุผสม PBS_L พบว่าเมื่อเติมเม็ดแมงลักเข้าไป 5 wt% พบว่าค่า
ความต้านทานการเปลี่ยนรูปมีค่าลดลง เนื่องจากอนุภาคที่ใหญ่ของเม็ดแมงลักและช่องว่างระหว่าง
สองวัฏภาคของ PBS กับเม็ดแมงลัก ท าให้แรงยึดเหนี่ยวไม่แข็งแรง อีกทั้งอนุภาคเม็ดแมงลักยัง
กระจายตัวไม่ค่อยดี ส่งผลให้เมื่อท าการดึงยืดอนุภาคของเม็ดแมงลักไม่สามารถกระจายแรงเค้นได้ จึง
เกิดเปลี่ยนรูปและเกิดการฉีกขาดได้ง่าย แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดแมงลักเป็น 10 wt% พบว่ามีค่าสูงขึ้น
เล็กน้อย จากผลการทดลอง DSC พบว่าปริมาณความเป็นผลึกของ PBS_L10 มีค่าสูงขึ้น ดังนั้นความ
เป็นผลึกนี้จะช่วยให้เกิดการต้านทานการเปลี่ยนรูปได้มากขึ้น ทั้งยังเกิดจากอนุภาคของเม็ดแมงลัก
กระจายทั่วชิ้นงานของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม จึงท าให้เกิดการกระจายแรงได้ดีมากขึ้นเล็กน้อยและเกิดจาก
การเพิ่มปริมาณอนุภาคของเม็ดแมงลัก ท าให้เกิดการกระจายอนุภาคได้ดีมากขึ้นในแผ่นฟิล์มตัวอย่าง 
จึงลดการรวมแรงเค้นในบริเวณเล็กๆ ท าให้มีการกระจายแรงได้ดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม
ปริมาณเม็ดแมงลักเป็น 15 และ 20 wt% พบว่าอนุภาคของเม็ดแมงลักจะเกิดการรวมตัวอีกครั้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดลอง DSC พบว่าปริมาณผลึกมีค่าลดลงจึงส่งผลให้ความต้านมานการเปลี่ยนรูป
มีค่าลดลงด้วย ทั้งยังเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเม็ดแมงลักที่มีปริมาณมากขึ้น จึงส่งผลให้การกระจาย
แรงลดลงอีกครั้ง  
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ภาพที่ 4.18 แสดงค่าต้านทานการเปลี่ยนรูป (Modulus) ของวัสดุผสม PBS, PBS_N, PBS_L และ 

PBS_LN 

ส าหรับฟิล์มวัสดุผสมสูตร PBS_LN พบมีค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูปมากกว่า PBS_L จากที่
กล่าวข้างต้น เมื่อเติมแอมโมเนียมซัลเฟตจะมีค่าความต้านทานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในสูตร PBS_LN 
จะมีการเติมเม็ดแมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟต ดังนั้นความต้านทานจึงมากขึ้นด้วย เมื่อท าการ
วิเคราะห์ PBS_LN10 พบว่ามีค่าความต้านการเปลี่ยนรูปสูงที่สุด เนื่องจากปริมาณผลึกของสูตร 
PBS_LN มีค่าสูงมากกว่า PBS_L จึงท าให้มีผลึกในการต้านทานการเปลี่ยนรูปที่มากกว่า ทั้งยังมี
ปริมาณของเม็ดแมงลักที่กระจายทั่วแผ่นฟิล์มผสม และมีปริมาณแอมโมเนียมซัลเฟตช่วยในการ
เสริมแรงอีกด้วย แต่เมื่อท าการเติมเม็ดแมงลักที่ปริมาณ 15 และ 20 wt% พบว่าค่าความต้านทาน
การเปลี่ยนรูปมีค่าลดลง เนื่องจากปริมาณผลึกมีค่าลดลงและเม็ดแมงลักเกิดการรวมตัวกันมากขึ้น ท า
ให้การกระจายแรงมีค่าลดลง 
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ภาพที่ 4.19 แสดงค่าความแข็งแรงต้านทานการดึง (Tensile strength) ของวัสดุผสม PBS, PBS_N, 

PBS_L และ PBS_LN 

จากภาพที่ 4.19 แสดงค่าความแข็งแรงต้านทานการดึง (Tensile strength) ของวัสดุผสม PBS, 
PBS_N, PBS_L และ PBS_LN ตามล าดับ ซึ่งทดสอบด้วยอัตราการดึงยืด 5 มิลลิเมตร/นาที เมื่อท า
การเปรียบเทียบแผ่นฟิล์ม PBS กับ PBS_N พบว่า PBS มีค่าความต้านการดึงมากกว่าเล็กน้อย 
เนื่องจากขณะท าการทดสอบ PBS_N จะมีอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตกระจายอยู่ ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่
ท าปฏิกิริยาและไม่ท าปฏิกิริยาดูได้จาก SEM ภาพที่ 4.3 พบว่าจะเห็นอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟต 
บางส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับ PBS ดังนั้นในส่วนที่ไม่ท าปฏิกิริยาจะเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการแยกเฟส
ระหว่างอนุภาคและเนื้อพอลิเมอร์ PBS และกลายเป็นบริเวณที่การยึดเกาะอ่อนแอ จนท าให้ตัวอย่าง
ฉีดขาดได ้

เมื่อพิจารณาสูตรการผสม PBS_L พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดแมงลัก จะท าให้ค่าความต้านการดึง
ลดลงด้วย เนื่องจากการที่เม็ดแมงลักมีขนาดที่ใหญ่และยังมีช่องว่างระหว่างสองวัฏภาค จึงท าให้เป็น
จุดที่รวมความเค้นและเกิดการฉีกขาดได้ และเมื่อพิจารณาสูตรการผสม PBS_LN พบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริมาณเม็ดแมงลักจะท าให้ความต้านการดึงลดลงเช่นเดียวกับสูตร PBS_L แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่าง PBS_L กับ PBS_LN พบว่า PBS_LN มีค่าที่น้อยกว่า เนื่องจากในสูตรนี้มีการเติม
แอมโมเนียมซัลเฟตเข้าไปจะท าให้สายโซ่พอลิเมอรเ์กิดจุดที่สะสมความเค้นดังเหตุผลข้างต้น 
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ภาพที่ 4.20 แสดงค่าเปอร์เซน็ต์การดึงยืดก่อนการฉีกขาด (%Elongation at break) ของวัสดุผสม 

PBS, PBS_N, PBS_L และ PBS_LN 

 
ภาพที่ 4.20 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดก่อนการฉีกขาด (%Elongation at break) ของวัสดุ

ผสม PBS, PBS_N, PBS_L และ PBS_LN ตามล าดับ ซึ่งทดสอบด้วยอัตราการดึงยืด 5 มิลลิเมตร/
นาที จากผลการทดลองพบว่าแผ่นฟิล์ม PBS จะมีค่าการดึงยืดก่อนฉีกขาดมากที่สุด เมื่อเทียบกับพอลิ
เมอร์สูตรอื่นๆ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดแมงลักเข้าไป พบว่าค่าการดึงยืดจะมีค่าลดลงตามปริมาณเม็ด
แมงลักที่เพิ่มเข้าไป เนื่องจากอนุภาคของเม็ดแมงลักมีขนาดที่ใหญ่จึงส่งผลให้ขณะท าการทดสอบ
อนุภาคของเม็ดแมงลักจะไปขัดขวางการไหลหรือการยืดของสายโซ่พอลิเมอร์ ท าให้เกิดการฉีกขาดได้
เร็ว  
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4.6. การดูดซับความชื้นของแผ่นฟลิ์มวัสดผุสม 

ในผลการทดลองนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับ (wf%) 
กับ เวลา (day) และการศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับความช้ืนของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสม  

4.6.1. ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณการดูดซับ (wf%) กับ เวลา (day) 

จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างของเม็ดแมงลักมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เซลลูโลส (cellulose) 
เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และลิกนิน (lignin)[9] และองค์ประกอบของเจลเม็ดแมงลักพบว่ามี
องค์ประกอบของสารจ าพวกเปกติน (pectins) อราบิโนไซเลน (arabinoxylan) กลูโคมานแนน 
(glucomannan) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) [10] จากโครงสร้างนี้ท าให้เม็ดแมงลักสามารถ
ดูดซับความชื้นเข้าไปในเจลได้มากซึ่งสามารถดูได้จากโครงสร้างทางเคมีดังภาพที่ 4.21 จากภาพจะ
เห็นว่าโครงสร้างทางเคมีมีลักษณะเป็นกิ่งที่ค่อนข้างใหญ่ที่สามารถท าให้โมเลกุลของน้ าแทรกไปใน
โครงสร้างได้ง่าย ทั้งยังมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH group) ภายในโครงสร้าง ท าให้สามารถดูดซับความชื้น
ได้ค่อนข้างดี และภายในโครงสร้างของเจลที่อยู่รอบๆเม็ดแมงลักยังมีคาร์โบไฮเดรตชนิดเปกติน 
(pectin) จะเห็นว่าภายในโครงสร้างจะมีหมู่คาร์บอกซิลิค (-COOH group) ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ าได้
ดี แต่ข้อเสียของเจลที่อยู่รอบเม็ดแมงลักคือ เมื่อเจลท าการดูดซับน้ าไปแล้ว จะเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้
โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตเสียสภาพไป ส่งผลให้เมื่อน าเม็ดแมงลักมาแช่น้ าใหม่ จะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ าลดลง 

 

 
ภาพที่ 4.21 โครงสร้างทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตชนิดอราบิโนไซเลน (Arabinoxylan) เปกติน 

(Pectin) [10] 

Arabinoxyla
n 

Pectin 



66 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ระหว่างน้ ากับเซลลูโลส [27] 

จากภาพที่ 4.23 แสดงความสามารถในการดูดซับน้ าของแผ่นฟิล์ม PBS กับ PBS_N โดยแกนตั้ง
แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับความชื้น และแกนนอนแสดงค่าระยะเวลาในการดูดซับแสดงค่าเป็นราก
ที่สองของเวลา โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ความสัมพันธ์ของ Fickian diffusion ในการพล็อตกราฟ จาก
กราฟจะเห็นว่าแผ่นฟิล์ม PBS มีค่าการดูดซับความชื้นที่ระยะเวลาเข้าสู่สมดุล มีค่าเท่ากับ 0.58% ซึ่ง
มีค่ามากกว่า PBS_N ที่มีการดูดซับความชื้น 0.38% เนื่องจากว่าแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใส่เข้าไปใน 
PBS จะท าให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นที่หมู่ปลายสายโซ่ของ PBS [3] ส่งผลให้ความสามารถในการดูดซับน้ า
ลดลง  
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ภาพที่ 4.23 แสดงความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์ม PBS กับ PBS_N 

 
เมื่อพิจารณา ภาพที่ 4.24 จะเห็นว่าเมื่อมีการเติมเม็ดแมงลัก 5 10 15 และ 20 %wt พบว่าจะ

สามารถดูดซับความชื้นที่ระยะเวลาสมดุลได้ถึง 1.47, 2.04, 2.31 และ 2.71 %wf  ตามล าดับ 
โดยทั่วไปแล้วเม็ดแมงลักสามารถดูดซับได้ถึง 30 – 45 เท่าของน้ าหนักตัวของมันเอง ดังนั้น
ความสามารถในการดูดซับน้ าของแผ่นฟิล์ม PBS_L จะท าให้มีค่าการดูดซับน้ าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
เม็ดแมงลักที่ใส่ลงไป และจากหมู่โครงสร้างของเม็ดแมงลักมีลักษณะเป็นเซลลูโลสที่มีหมู่ไฮดรอกซิล 
จึงท าให้เกิดการดูดซับน้ าที่ดี ทั้งยังมีเจลรอบๆเมล็ดที่จะช่วยในการดูดซับน้ าได้อีก 
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ภาพที่ 4.24 แสดงความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์ม PBS_L  

ที่มีการเติมเม็ดแมงลัก 5 10 15 และ 20%wt 

 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการทดลองจากภาพที่ 4.25 แสดงการทดสอบแผ่นฟิล์ม PBS ผสมกับเม็ด

แมงลัก 5-20%wt และเติมแอมโมเนียมซัลเฟตคงที่ 10 phr (PBS_LN) พบว่าที่ 5, 10, 15 และ 20 
เปอร์เซ็นต์เม็ดแมงลัก (PBS_LN) จะสามารถดูดซับความชื้นที่ระยะเวลาสมดุลได้ประมาณ 5.31 , 
7.07, 8.17 และ 8.89 %wf ตามล าดับ จึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในการใส่เม็ดแมงลักและมีการเติม
แอมโมเนียมซัลเฟต จะท าให้ค่าการดูดซับความชื้นมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอนุภาคของ
แอมโมเนียมซัลเฟตที่อยู่บริเวณของเจลเม็ดแมงลักช่วยในการดูดซับน้ าให้เพิ่มมากขึ้น สามารถดูได้จาก
ผลการทดลอง SEM ภาพที่ 4.4 จะเห็นว่าก่อนการดูดซับความชื้น แอมโมเนียมซัลเฟตจะเกาะอยู่
บริเวณผิวของเม็ดแมงลัก หลังจากดูดซับความชื้นเข้าไปแล้วแอมโมเนียมซัลเฟตก็ยังคงเกาะอยู่บริเวณ
เจลของเม็ดแมงลักอยู่ ด้วยเหตุผลนี้สามารถยืนยันได้ว่าแอมโมเนียมซัลเฟตช่วยในการดูดซับความชื้น 
ทั้งยังพบว่าในระหว่างกระบวนการผสม หากวางแอมโมเนียมซัลเฟตสัมผัสกับอากาศโดยตรง พบว่า
อนุภาคจะเกิดการเกาะกลุ่มกันเนื่องจากความชื้น ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากจึงดูดจับกับโมเลกุลน้ า
ได้ดี  จากการที่วัสดุชนิดนี้กักเก็บความชื้นได้ดี จึงเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี  
เนื่องจากความชื้นจะกักเก็บอยู่ในชิ้นงานวัสดุในนานมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4.25 แสดงความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์ม PBS_LN มีการเติมเม็ดแมงลัก 5 

10 15 และ 20%wt และเติมแอมโมเนียมซัลเฟตคงที่ 10 phr 

 

4.6.2.  การศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสม 

การศึกษาอัตราเร็วของการดูดซับของแผ่นฟิล์มพอลิเมอรผ์สมทีม่ีการเติมเม็ดแมงลัก และปุ๋ย
วิทยาศาสตร์แอมโมเนียมซัลเฟต ได้ใช้แบบจ าลอง  Pseudo-first order และ Pseudo-second 
order [28, 29] ซึ่งเป็นการอธิบายการแพร่ผ่านบริเวณพ้ืนผิวภายนอกและแพร่ไปในช่องว่างภายใน
ของเจอที่บริเวณรอบๆของเม็ดแมงลักและรูพรุนของแอมโมเนียมซัลเฟต โดยความถูกต้องของผลการ
ทดลอง ตรวจสอบได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (R2) ในแบบจ าลอง Pseudo-first order แสดงดัง
สมการที่ 4.6.1  

 
dW/dt = k1(W∞-W)     สมการที่ 4.6.1 
 

จากนั้นท าการอินทิเกตที่สภาวะ t = 0 ถึง t = t หลังจากนั้นจัดให้ได้สมการเส้นตรงของ 
Pseudo-first order ดังสมการที่ 4.6.2 
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  log(W∞-W) = log (W∞) - (k1t)/2.303   สมการที่ 4.6.2 
เมื่อ W คือปริมาณการดูดซับที่เวลาใดๆ (กรัม), W∞ คือน้ าหนักในการดูดซับที่สภาวะ

สมดุล (กรัม), t คือเวลาที่ใช้ในการดูดซับ (วัน) และ k1 คือค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับ
ที่หนึ่ง (ต่อนาที) ซึ่งจากสมการเมื่อน ามาเขียนกราฟแล้วจะได้เป็นเส้นตรงระหว่างแกน Y ที่ได้
จาก log(W∞-W)  และแกน X ที่ได้จาก t/2.303 โดยที่ค่า k1 หาได้จากความชันของกราฟ 
ดังแสดงที่ภาพที่ 4.26 และ 4.27  

ส่วนสมการ Pseudo-second order แสดงในสมการที่ 4.6.3  
 

dqt/dt = k2(W∞-W)2      สมการที่ 4.6.3 
 
อินทิเกรตสมการที่ 4.6.3 ที่เวลา t = 0 ถงึ t =t และ qt = 0 ถึง qt = qt สมการ

เส้นตรงของ Pseudo-second order แสดงดังสมการที่ 4.6.4 
 
  t/w = 1/(k2 W

2
∞) + (1/ W∞)t   สมการที่ 4.6.4  

เมื่อ W คือปริมาณการดูดซับที่เวลาใดๆ (กรัม), W∞ คือน้ าหนักในการดูดซับที่สภาวะ
สมดุล (กรัม), t คือเวลาที่ใช้ในการดูดซับ (วัน) และ k2 คือค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับ
ที่สอง (ตอ่กรัม – วัน) จากสมการเมื่อท ามาเขียนกราฟจะแสดงดังภาพที่ 4.28 และ 4.29 

 

 

ภาพที่ 4.26 จลนศาสตร์การดูดซับความชื้นในการใช้สมการแบบ Pseudo-first order ของแผ่นฟิล์ม
พอลิเมอร์ผสมในสูตร PBS และ PBS_L5 – PBS_L20 
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ภาพที่ 4.27 จลนศาสตร์การดูดซับความชื้นในการใช้สมการแบบ Pseudo-first order ของแผ่นฟิล์ม
พอลิเมอร์ผสมในสูตร PBS_N และ PBS_LN5 – PBS_LN20 

 

 

ภาพที่ 4.28 จลนศาสตร์การดูดซับความชื้นในการใช้สมการแบบ Pseudo- second order ของ
แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมในสูตร PBS และ PBS_L5 – PBS_L20 
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ภาพที่ 4.29 จลนศาสตร์การดูดซับความชื้นในการใช้สมการแบบ Pseudo-second order ของ
แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมในสูตร PBS_N และ PBS_LN5 – PBS_LN20 

 

จากภาพที่ 4.26 – 4.29 น าข้อมูลมาเขียนกราฟเส้นตรงของข้อมูลเพื่อท าการศึกษาผล
ความสามารถการดูดซับความชื้นของเม็ดแมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟต จากนั้นน ามาเขียน
ความสัมพันธ์ระหว่างแกนนอนและแกนตั้ง สามารถหาค่าคงที่อัตราเร็วของ Pseudo-first Order (k1) 
และค่าคงทีอ่ัตราเร็วของ Pseudo-second Order (k2) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 โดยความถูกต้องของ
สมการจลนศาสตร์พิจารณาจากค่าสัมประสทิธ์สหสัมพัทธ ์ (R2) ที่เข้าใกล้หนึ่ง จะพบว่าในสมการ 
Pseudo-second Order มีค่า R2 เข้าใกลห้นึ่งมากกว่า เนื่องจากในการอธิบายสมการ Pseudo-first 
order ใชอ้ธบิายการเกิดปฏิกิริยาที่สามารถย้อนกลับได้  (Reversible reaction) ที่จุดสมดลุ
ระหวา่งวัฏภาคของเหลว (ความชื้น) กับของแข็ง (เจลของเม็ดแมงลัก) [3] แต่เนื่องจากว่าเจลของเม็ด
แมงลักเป็นสารเมือกที่มาจากธรรมชาตทิั้งยังมีโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีที่เมื่อท าปฏิกิริยากับ
น้ าแล้วไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยากับน้ าแล้วจะไม่สามารถเกิดการดูดซับ
น้ าได้มีประสิทธิภาพเท่าครั้งแรกจึงท าให้เมื่อท าการเขียนกราฟจากสมการ สมการ Pseudo-first 
order จึงมีคา่ค่าสัมประสิทธส์หสัมพัทธ์ที่ไม่เข้าใกล้ 1  แต่ในขณะทีส่มการ Pseudo-second order 
อธิบายการดูดซับความชื้นจากแรงเคมี  (Chemical adsorption) ระหว่างความชื้นกับเจลชองเม็ด
แมงลัก ซึ่งเม็ดแมงลักทีม่ีโครงสร้างเป็น cellulose และยังมอีงค์ประกอบของสารจ าพวกเปกติน 
(pectins) อราบิโนไซเลน (arabinoxylan) กลูโคมานแนน (glucomannan) และเฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) ที่มีโครงสร้างก่ิงแขนงเยอะจึงท าให้โมเลกุลของน้ าแพร่เข้าไปในช่องว่างจนเกิด
ปฎิกิริยาทางเคมีกับเจลของเม็ดแมงลักได ้ โดยที่โมเลกุลของน้ าจะเข้าไปท าปฏิกิริยากับหมู่ที่มี
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ความชอบน้ าของเม็ดแมงลัก (hydrophilic group) จนกว่าบริเวณที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้หมดไป 
[30] ดังนั้นการอธิบายการดูดซับความชื้นของงานวิจัยน้ีจะใช้โมเดล Pseudo-second order ที่
อธิบายเกี่ยวกับการดูดซับความชื้นจากแรงเคมี  (Chemical adsorption)  

ในการดูดซับความชื้นที่แสดงในหัวข้อที่ 4.6.1 จะเห็นว่าในช่วงแรกของการดูดซับ กราฟจะมี
ความชันสูงมากในช่วงแรก ซึ่งอธิบายว่าช่วงแรกของการดูดซับความชื้น แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมมี
อัตราเร็วในการดูดซับทีเ่ร็วมาก จากนั้นแผ่นฟิล์มจะดูดซับความชื้นจนกระทั่งน้ าหนักเข้าสู่สภาวะ
สมดุล ในหัวขอ้นี้จะอธิบายอัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับ (h) ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการ
ที่ 4.6.5  

h = k2(W∞)2     สมการที่ 4.6.5 

เมื่อ h หมายถึง อัตราเร็วในช่วงเริ่มตน้ของการดูดซับความช้ืน (กรัมต่อวัน) 

จากตารางที่ 4 แสดงอัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับ (h) จะเห็นว่าเมื่อมีการเติมเม็ดแมงลัก
ค่า h จะมีค่าสูงขึ้นจาก 0.996 เป็น 23.334 ซึ่งมีค่าสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเม็ดแมงลักมีเจลล้อม
รอบบริเวณเมล็ดจะเป็นบริเวณที่สามารถดดูซับน้ าได้อย่างมาก ทั้งยังสามารถดูดซับน้ าได้อย่างรวดเร็ว
อีกด้วย เมื่อพิจารณาปริมาณของเม็ดแมงลักที่เติมเข้าไปในสูตร PBS_L พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของเม็ด
แมงลักจาก 5 %wt เป็น 20 %wt จะท าให้อัตราในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ที่เติมเข้าไป เพราะว่าเมื่อมีปริมาณของเม็ดแมงลักที่มากขึ้น เจลบริเวณแผ่นฟิล์มก็จะมากขึ้นด้วย จึง
ท าให้มีบริเวณที่สามารถดูดซบัน้ าได้มากขึ้น 

และเมื่อท าการพิจารณาในสตูรที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต PBS_LN พบว่าอัตราเร็วในช่วง
เริ่มต้นของการดูดซับ (h) มีค่าสูงกว่าสูตรที่มีการเติมเม็ดแมงลักอย่างเดียว (PBS_L) จาก 23.334 เพิ่ม
เป็น 130.344 เนื่องจากแอมโมเนียมซลัเฟตที่เกาะบริเวณผิวของเม็ดแมงลักช่วยเพิ่มความสามารถใน
การดูดซับน้ าให้กับแผ่นฟิลม์พอลิเมอร์ผสม ซึ่งตรงกับผลการทดลอง ความสามารถในการดูดซับ
ความช้ืนของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมในหัวข้อ 4.6.1 จะเห็นว่าเมื่อท าการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตลงไป
จะท าให้ปริมาณการดูดซับมีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก แต่ในขณะทีใ่นสูตรการผสมทีม่ีการเติมแอมโม
เนี่ยมซัลเฟตอย่างเดียว (PBS_N) มีค่าต่ ากว่าแผ่นฟิล์ม PBS เนื่องจากว่าหมูป่ลายสายโซ่ของ PBS
เกิดปฏิกิริยากับประจุของแอมโมเนียมเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับหมู่คาร์บอนิล ท าให้ความว่องไวในการดูด
ซับน้ ามีค่าลดลงจึงท าให้อัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับ (h) มีค่าลดลง [3] 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายครึ่งเวลาของการดูดซับ (half-adsorption time) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
อัตราเร็วของการดูดซับโดยตรง ซึ่งความหมายของครึ่งเวลาของการดูดซับ (half-adsorption time) 
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หมายถึง เวลาทีต่้องการครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการดูดซับความช้ืนจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะสมดุล 
ค านวณไดจ้ากสมการที่ 4.6.6 

t1/2 = 1/(k2W∞)     สมการที่ 4.6.6 

t1/2 หมายถึง ครึ่งเวลาของการดูดซับความชื้น (วัน) 

จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาครึ่งเวลาของการดูดซับความชื้น (t1/2) ของแผ่นฟิล์ม PBS มีค่าอยู่
ที่ 0.6423 วัน แต่เมื่อท าการเติมเม็ดแมงลักเข้าไปในแผน่ฟิล์มพอลิเมอร์ผสม (PBS_L) พบว่ามีค่า
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 0.6423 เป็น 0.1163 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อท าการเติมเม็ดแมงลักเข้าไป
ในแผ่นฟลิ์มพอลิเมอร์ผสม แผ่นฟิล์มจะสามารถดูดซับความชื้นจนเข้าสู่สภาวะสมดุลได้รวดเร็วกว่า
แผ่นฟิล์ม PBS ซึ่งไม่ได้เติมเม็ดแมงลักเข้าไป จากนั้นท าการพิจารณาแผ่นฟิล์มพิลเมอร์ผสมที่มีการเติม
เม็ดแมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟต (PBS_LN) เมื่อท าการเปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์ม PBS พบว่ามีค่า
ครึ่งเวลาของการดูดซับเข้าสู่สมดุลน้อยกว่าอย่างมาก จากนั้นท าการเปรียบกับแผ่นฟลิ์มพอลิเมอร์ผสม 
PBS_L พบว่าแผ่นฟิล์ม PBS_LN มีค่าครึ่งเวลานอ้ยกว่า เนื่องจากว่าปริมาณของเมด็แมงลักที่เติมเข้า
ในแผ่นฟลิ์มแลว้ ยังมีอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตที่เกาะอยู่บริเวณผิวหน้าของเม็ดแมงลัก ซึ่งจะ
ช่วยในการดูดซับความช้ืน จึงท าให้แผ่นฟลิ์ม PBS_LN ใช้เวลาในการดูดซับความช้ืนจนกระทั่งเข้าสู่
สมดุลได้เร็วทีสุ่ด [31] 

ตารางที่  4.4 แสดงค่าคงที่อตัราเร็วของปฏิกิริยา (k) และ ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพัทธ์ (R²) ของสมการ
Pseudo-first order และ Pseudo-second order 

สูตร 
Pseudo-first order Pseudo-second order 

k1 R2 k2 R2 h t1/2 
PBS 0.385 R² = 0.9375 2.433 R² = 0.9766 0.996 0.6423 

PBS_N 0.510 R² = 0.9023 2.797 R² = 0.9928 0.620 0.7591 
PBS_L5 0.286 R² = 0.9726 1.572 R² = 0.9916 7.463 0.2920 
PBS_L10 0.378 R² = 0.9119 5.380 R² = 0.9988 11.672 0.1262 
PBS_L15 0.071 R² = 0.1299 2.726 R² = 0.9934 14.401 0.1596 
PBS_L20 0.414 R² = 0.9479 3.169 R² = 0.9946 23.334 0.1163 
PBS_LN5 0.216 R² = 0.8900 0.973 R² = 0.9802 29.883 0.1855 
PBS_LN10 0.217 R² = 0.8839 1.073 R² = 0.9864 65.275 0.1195 
PBS_LN15 0.257 R² = 0.9114 1.377 R² = 0.9907 96.136 0.0869 
PBS_LN20 0.252 R² = 0.8618 1.566 R² = 0.9926 130.344 0.0700 
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4.7. การศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในน้ าของแผ่นฟิล์มวัสดุ

ผสม 

ในการทดสอบความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในน้ าของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม
จะท าการทดสอบด้วยเครื่อง UV-visible โดยการแช่ฟิล์มผสมที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตลงในน้ า
ปราศจากไออน 1000 ml จากนนั้นท าการจับเวลาแล้วเก็บตัวอย่างน้ า 10 ml มาท าการเติมสารเคมี 
3 ชนิด คือ phenol solution 0.5ml, sodium nitroprusside solution 0.5 ml และ oxidizing 
agent 1 ml หลังจากที่ท าการเติมสารละลายทั้งสามชนิดแล้ว สารตัวอย่างจะเกิดเป็นสีน้ าเงิน จากนั้น
จะน าไปท าการทดสอบการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-visible ที่ความยาวคลื่น 640 nm เพื่อวัดความ
เข้มข้นของสารละลาย  ในการทดสอบความสามารถในการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตนั้น 
โดยทั่วไปแล้วถ้าในฟิล์มผสมมีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตมาก ก็จะเกิดการปลดปล่อยออกมา
ได้มาก และยังปลดปล่อยออกมาที่อัตราเร็วสูงกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียม
ซัลเฟตต่ ากว่าอีกด้วย 

 
ภาพที่ 4.30 แสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตในฟิล์มผสม PBS_LN ที่มีการเติมเม็ด

แมงลัก 5 10 15 และ 20%wt และเติมแอมโมเนียมซัลเฟตคงที ่10 phr 

 
จากภาพที่ 4.26 แสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตในฟิล์มวัสดุผสมที่มีการ

เติมเม็ดแมงลัก โดยการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นภายในชิ้นงาน จาก
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กราฟจะเห็นว่าในช่วงแรกอัตราในการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตจะมีค่อนข้างสูง หลังจากนั้นจะ
เริ่มเข้าสู่สมดุลในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง เนื่องจากช่วงแรกความเข้มข้นของน้ ากับชิ้นงาน
ตัวอย่างที่มีปริมาณแอมโมเนียมซัลเฟตแตกต่างกันมากจึงท าให้เกิดการแพร่ออกมาได้อย่างรวดเร็ว 
หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตที่อยู่ในชื้นงานตัวอย่าง
กับน้ าเริ่มมีค่าใกล้เคียงกัน จึงท าให้อัตราการปลดปล่อยมีค่าค่อนข้างคงที่หรือไม่เกิดการปลดปล่อย
ออกมาแล้ว แต่ในการทดสอบครั้งนี้ ความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตมีค่าคงที่ 10 phr และมีการ
เติมเม็ดแมงลักที่ 5 10 15 และ 20 %wt จากกราฟจะเห็นว่าที่ 5%wt ของเม็ดแมงลัก ความสามารถ
ในการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตจะมีค่ามากกว่าแผ่นฟิล์มวัสดุผสมที่มีการเติมเม็ดแมงลัก 20 
%wt ทั้งที่ความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตมีค่าคงที่ 10 phr เนื่องจากเมื่อท าการแช่แผ่นฟิล์มผสม
ลงในน้ า  แอมโมเนียมซัลเฟตจะเริ่มแพร่ออกจากแผ่นฟิล์ม แต่ในขณะเดียวกันเม็ดแมงลักที่อยู่ใน
แผ่นฟิล์มก็จะเกิดการบวมน้ าขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้เจลที่เกิดการบวมน้ าจึงอาจไปกีดขวางการแพร่ออก
ของแอมโมเนียมซัลเฟตออกจากแผ่นฟิล์ม ดังนั้น เมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดแมงลัก เจลของเม็ดแมงลักก็จะ
มากขึ้นด้วยส่งผลให้เกิดการกีดขวางการแพร่ออกของแอมโมเนียมซัลเฟตได้มากขึ้น จึงท าให้ที่ 
20%wt ของเม็ดแมงลักมีการปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตออกมาได้น้อยกว่า 5%wt ของเม็ดแมงลัก  

ทั้งนี้ ขั้นตอนการปลดปล่อยแอมโมเนียมซลัเฟตสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ก่อนท าการทดลองอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตเกาะอยู่ที่ผิวของเม็ดแมงลัก 
 2. น าแผ่นฟิลม์วัสดุผสมแช่ในน้ า เจลของเม็ดแมงลักจะเกิดขึ้นทั่วบริเวณแผ่นฟิลม์ 
 3. อนุภาคของแอมโมเนียมซลัเฟตที่ไม่ได้เกาะอยู่ที่ผิวเม็ดแมงลักค่อยๆ ละลายออกมา และ
เกิดการแพร่ไปบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ า จนกระทั่งสาระละลายมีความเข้มข้นเข้าสู่สมดุล 
 4. อนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตบางส่วนจะเกาะอยู่บริเวณผิวของเจลที่เกิดจากการบวมน้ า 
และเกิดการแพร่ออกมาได้เล็กน้อย 

ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสามารถดูได้จาก SEM ภาพที่ 4.4 จะเห็นว่าอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตจะ
เกาะอยู่บรเิวณที่ผิวของแมงลัก หลังจากนัน้เมื่อท าการแช่ลงในน้ าจะพบว่าเม็ดแมงลักจะสร้างเจลขึน้
บริเวณรอบๆผวิ จะพบว่าแอมโมเนียมซัลเฟตจะถูกเจลของเม็ดแมงลักขัดขวางการแพร่ออกมาน้อย 
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4.8. การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายในดิน 

ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบแผ่นฟิล์มวัสดุผสมมาเพื่อใช้งานในด้านการเกษตร ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
ความสามารถในการย่อยสลายในดิน ซึ่งในวัสดุผสมของงานวิจัยนี้ได้ใช้ PBS เป็น polymer matrix 
เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ (Biodegradable polymer) โดยในกระบวนการ
ย่อยสลายทางชีวภาพโดยส่วนใหญ่ของ PBS เป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เกิดจากน้ าเข้าไป
ท าปฏิกิริยาตัดสายโซ่ดังแสดงดังภาพที่ 4.27 

 

 
 

ภาพที่ 4.31 แสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ของ PBS [32] 

 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการเติมสารดูดความชื้นที่มาจากธรรมชาติ (เม็ดแมงลัก) ทั้งยังมีการเติม
แอมโมเนียมซัลเฟตที่ช่วยในการดูดซับความชื้นอีกด้วย จากภาพที่ 4.28 แสดงภาพการย่อยสลายใน
ดินของแผ่นฟิล์ม PBS และวัสดุผสม PBS_L10, PBS_L20, PBS_LN10 และ PBS_LN20 ตามล าดับ 
จากการทดลองพิจารณาแผ่นฟิล์ม PBS พบว่าที่การฝังดินเป็นระยะเวลา 30 วันแผ่นฟิล์มจะมีจุดเล็กๆ
เกิดขึ้นบางบริเวณของแผ่นฟิล์ม จากนั้นพิจารณาที่ระยะเวลาการฝันดิน 60 และ 90 วัน พบว่า
แผ่นฟิล์มจะมีลักษณะที่งอมากขึ้น และจุดที่เกิดขึ้นบางส่วนจะเกิดเป็นรูที่ทะลุแผ่นฟิล์ม ซึ่งลักษณะ
ทางกายภาพไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากแผ่นฟิล์ม PBS มีความไม่ชอบน้ า 
(hydrophobic) จึงท าให้น้ าเข้าไปท าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสค่อนข้างยาก แต่ถ้าใช้ระยะเวลาในการฝังดิน
มากกว่าแผ่นฟิล์ม PBS จะเกิดการย่อยสลายได้มากขึ้น   

ในส่วนของแผ่นฟิล์ม PBS_N พบว่าก่อนฝังดิน ผิวหน้าของแผ่นฟิล์ม PBS_N จะมีอนุภาคของ
แอมโมเนียมซัลเฟตที่ไม่ท าปฏิกิริยากับ PBS เกาะอยู่บริเวณผิวหน้าของแผ่นฟิล์ม แต่หลังจากที่ท าการ
ฝังดินพบว่าอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตได้หลุดออกและแผ่นฟิล์มมีลักษณะที่งอและมีจุดที่เกิดขึ้น
น้อยกว่าแผ่นฟิล์ม PBS ทั้งนี้เมื่อท าการวิเคราะห์ผลการทดลองการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มวัสดุ
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ผสม พบว่า PBS_N ดูดซับความชื้นได้น้อยกว่าแผ่นฟิล์ม PBS จึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้
น้อยกว่า PBS ดังนั้นแผ่นฟิล์มของ PBS_N จึงเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพได้น้อยกว่าแผ่นฟิล์ม PBS 
เล็กน้อย ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมบัติด้านการดูดและคายซับของพอ
ลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้นส าหรับการใช้งานทางการเกษตร” ของนางสาวเมธิณี ศรีอักขร
กุล และคณะ [3] ที่ได้ศึกษาการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม PBS และ PBS_N เช่นกัน 

จากนั้น เมื่อพิจารณาแผ่นฟิล์มวัสดุผสม PBS_L10 พบว่าเมื่อท าการทดสอบการฝังดินเป็น
ระยะเวลา 30 วัน แผ่นฟิล์มมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เนื่องจากสารดูดซับความชื้นเป็น
สารที่ได้มาจากธรรมชาติ ทั้งยังสามารถช่วยดูดซับน้ าเข้าไปในแผ่นฟิล์มได้มาก จึงส่งผลให้แผ่นฟิล์ม
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์ม PBS_L20 พบว่าเกิดการย่อยสลายได้
มากกว่า เนื่องจากแผ่นฟิล์มในสูตรนี้มีปริมาณเม็ดแมงลักที่มากกว่าซึ่งจะสามารถดูดซับน้ าได้มากกว่า
ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการทดลองการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม อีกทั้งในดินที่ใช้ใน
การทดสอบยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย โดยจากการทดลองจะท าการรักษาค่า %RH อยู่ที่
ประมาณ 80% ดังนั้นเมื่อน าแผ่นฟิล์มท าการฝังดิน ความชื้นที่อยู่ในดินจะท าให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่ใน
เจลของเม็ดแมงลัก ซึ่งจะท าให้เกิดการย่อยได้เร็วมากขึ้นอีก เมื่อดูผลการทดลองของการฝังดินที่ 60 
และ 90 วัน พบว่าแผ่นฟิล์มเกิดการย่อยได้มากขึ้นจนท าให้ฟิล์มมีลักษณะที่บางลงค่อนข้างมาก แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อท าการพิจารณาแผ่นฟิล์ม PBS_LN พบว่าวัสดุผสมสูตรนี้จะมีการย่อยสลายได้
มากกว่า PBS_L เนื่องจากแผ่นฟิล์ม PBS_LN มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตเข้าไปด้วย ดังนั้นจึงการ
ดูดซับน้ าได้มากกว่าโดยดูได้จากแผ่นฟิล์ม PBS_LN20 จะเห็นว่าสูตรการผสมนี้จะมีการย่อยสลายที่
มากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณเม็ดแมงลักที่มาก ทั้งยังมีแอมโมเนียมซัลเฟตอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.32 แสดงภาพการย่อยสลายในดินของแผ่นฟิล์ม PBS และวัสดุผสม PBS_L10, PBS_L20, 

PBS_LN10 และ PBS_LN20
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

5. สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลงานวจิัย 

ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยา โครงสร้างทางเคมี สมบัติทาง
ความร้อน สมบัติเชิงกล ความสามารถในการดูดซับความชื้น ความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ย
แอมโมเนียมซัลเฟต และความสามารถในการย่อยสลายในดิน ของวัสดุผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนต (PBS) กับสารดูดความชื้นที่มาจากธรรมชาติ (เม็ดแมงลัก) ทั้งยังมีการเติมปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
(แอมโมเนียมซัลเฟต) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าสารทั้งสองชนิดเหมาะแก่การน าไปใช้งานในด้าน
การเกษตร โดยผลการทดลองสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

5.1.1. จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาพบว่าเม็ดแมงลักเมื่อท าการแช่
น้ าจะเกิดเจลขึ้นรอบๆบริเวณเม็ด และในสูตรการผสมที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 
พบว่าอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตจะเกาะอยู่บริเวณผิวของเม็ดแมงลัก และเมื่อ
น าเม็ดแมงลักแช่น้ าอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตก็ยังคงอยู่บริเวณของเจล 

5.1.2. จากการพิสูจน์เอกลักษณะด้วยเทคนิค FTIR พบว่าในสูตรการผสมระหว่าง PBS และ
แอมโมเนียมซัลเฟต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพีค เนื่องจากเกิดโครงสร้างเชิงซ้อน
ของพอลิเมอร์กับประจุอิสระ (polymer – ion complex) แต่ในสูตรการผสมที่เติม
เม็ดแมงลักจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

5.1.3. จากการศึกษาความเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA พบว่าในสูตรการผสม 
PBS_N จะมีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนที่เร็วกว่า PBS เนื่องจากแอมโมเนียม
ซัลเฟตจะปลดปล่อยสารโมเลกุลเล็กออกมาท าให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และใน
สูตรการผสม PBS_L และ PBS_LN มีจะมีช่วงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อน 2 
ช่วง คือช่วงอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของเม็ดแมงลักและการสลายตัวของ 
PBS 

5.1.4. จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนของวัสดุผสมด้วยเทคนิค DSC พบว่าวัสดุผสมมี
อุณหภูมิการหลอมผลึกที่ลดลง และอุณหภูมิการก่อผลึกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเม็ด
แมงลักและแอมโมเนียมซัลเฟตประพฤติตัวเป็นตัวก่อผลึก (nucleating agent)
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5.1.5. จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม พบว่าค่าต้านทานการเปลี่ยนรูป 
(Modulus) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ในส่วนของค่าความแข็งแรงต้านทานการ
ดึง (Tensile strength) มีค่าลดลงเนื่องจากพอลิเมอร์ PBS กับเม็ดแมงลักไม่สามารถ
เข้ากันได้ โดยดูได้จากภาพผลการทดลอง SEM ในส่วนเปอร์เซ็นต์การดึงยืดก่อนการ
ฉีกขาด (%Elongation at break) ของวัสดุผสมมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมา
จากความเข้ากันไม่ได้ของเม็ดแมงลักกับ PBS 

5.1.6. จากการทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม พบว่าเมื่อ
เติมเม็ดแมงลักเข้าไปใน PBS จะมีค่าการดูดซับความชื้นเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณเม็ด
แมงลักที่เติมเข้าไป แต่เมื่อเทียบกับสูตรการผสมที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 
พบว่าในสูตรนี้จะมีค่าการดูดซับความชื้นได้มากกว่า เนื่องอนุภาคของแอมโมเนียม
ซัลเฟตจะช่วยในการดูดซับน้ าได้ค่อนข้างดี โดยสามารถดูภาพผลการทดลองของ 
SEM ประกอบได้ 

5.1.7. จากการศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในน้ าของ
แผ่นฟิล์มวัสดุผสม พบว่าเมื่อปริมาณของเม็ดแมงลักที่เติมเข้าไปยิ่งมากขึ้น ปริมาณ
การปลดปล่อยแอมโมเนียมซัลเฟตยิ่งน้อยลง เนื่องจากมีอนุภาคของแอมโมเนียม
ซัลเฟตบางส่วนเกาะอยู่บริเวณผิวของเจลที่เกิดจากการบวมน้ า จากนั้นเจลของเม็ด
แมงลักจะกักเก็บอนุภาคของแอมโมเนียมซัลเฟตไม่ให้หลุดออกไปได้ ท าให้ปริมาณ
แอมโมเนียมซัลเฟตลดลงตามปริมาณของเม็ดแมงลักที่เพิ่มขึ้นในฟิล์มวัสดุผสม 

5.1.8. จากการศึกษาความสามารถในการย่อยสลายในดิน พบว่าในสูตร PBS_L จะมีการ
ย่อยสลายได้น้อยกว่า PBS_LN ทั้งนี้ในการย่อยสลายของ PBS จะเกิดจากปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสและยังเกิดจากแบคทีเรียที่เติมเข้าไป ซึ่งจะช่วยย่อยเม็ดแมงลักได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น และยังพบว่า PBS_LN จะสามารถดูดซับความชื้นเข้าไปใน
แผ่นฟิล์มวัสดุผสม โดยดูได้จากผลการทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้น
ของแผ่นฟิล์มพอลิมเมอร์ผสม ดังนั้น PBS_LN จะสามารถย่อยสลายได้มากกว่า โดย
ผลการทดลองสามารถดูได้จากรูปถ่ายสามารถเรียงล าดับปริมาณเนื้อวัสดุที่หายไป
ของแผ่นฟิล์มได้ดังนี ้ PBS<PBS_N<PBS_L<PBS_LN 

จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่า ถ้าน างานวิจัยนี้ไปใช้งานในด้านการเกษตรโดยท าเป็นถุงเพาะช า 
เมื่อน าไปปลูกต้นไม้แล้วน าถุงเพาะช าไปฝังดินไว้ ถุงเพาะช านี้สามารถย่อยสลายเองได้ในระยะเวลา 3-
5 เดือน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ทั้งยังสามารถดูดซับความชื้นไว้ให้พืชในยามที่ผู้ปลูกไม่ได้
รดน้ า แต่ข้อเสียของแผ่นฟิล์มวัสดุผสมนี้คือจะรับแรงดึงได้ค่อนข้างน้อย จึงไม่เหมาะน าไปผลิตเป็นถุง
เพาะช าแบบแขวน 
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5.2. ข้อเสนอแนะ 

5.2.1. ในขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม ไม่
ควรท าในห้องที่มีอากาศเย็นและแห้งจนเกินไป เพราะเมื่อแผ่นฟิล์มดูดซับน้ า จากนั้น
ผู้วิจัยหยิบแผ่นฟิล์มออกมาชั่งน้ าหนัก น้ าหนักที่เกิดจากการดูดซับความชื้นจะหายไป
ค่อนข้างไว ซึ่งอาจท าให้ผลการทดลองเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

5.2.2. ในการท าการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายในดิน แผ่นฟิล์มวัสดุผสมจะเกิด
การย่อยสลายได้มาก จึงควรระมัดระวังในการเก็บชิ้นงานและล้างชิ้นงาน มิฉะนั้น
ชิ้นงานอาจหลุดไปกับน้ าได ้

5.2.3. ในการบดเม็ดแมงลักในงานวิจัยนี้จะท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากภายในของเม็ดแมงลัก
จะมีน้ ามันหอมระเหย จึงท าให้เมื่อท าการบดแล้วจะเกิดการเกาะติดกันอย่างมาก 
ดังนั้น ในครั้งต่อไปควรใช้สารดูดความช้ืนที่มาจากธรรมชาติที่มีลักษณะแห้ง ไม่เกาะติด
กันชนิดอื่น เช่น ผงบุก เม็ดสาคู เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติของวัสดผุสมต่างๆ 
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ก-1 ผลการทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้นของแผ่นฟิลม์วัสดุผสม 

 
ตารางผนวก ก. 1 เปอร์เซนต์น้ าหนักของชื้นงานที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการดูดความชื้นของแผ่นฟิล์ม าอลิ

เมอร์ผสม (%Wf) 

เวลา (วัน) 
เปอร์เซนต์น้ าหนักของชื้นงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดูดความชื้นของแผ่นฟิล์ม าอลิเมอร์ผสม (%Wf) 

PBS PBS_N PBS_L5 PBS_L10 PBS_L15 PBS_L20 PBS_LN5 PBS_LN10 PBS_LN15 PBS_LN20 
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.08 0.423 0.213 0.519 0.653 1.060 1.250 0.492 0.665 1.003 1.184 
0.17 0.423 0.229 0.577 0.775 1.245 1.463 0.588 0.832 1.333 1.462 
0.25 0.445 0.309 0.651 0.881 1.401 1.648 0.615 0.945 1.636 1.708 
0.50 0.539 0.330 1.082 1.189 1.775 2.144 3.350 4.695 5.702 5.958 
1.00 0.528 0.348 1.343 1.152 1.709 2.106 3.682 5.064 5.612 7.005 
2.00 0.440 0.384 1.417 1.295 1.631 2.154 3.667 5.227 5.985 6.907 
3.00 0.440 0.385 1.515 1.362 1.885 2.133 3.907 5.856 5.955 7.190 
4.00 0.561 0.388 1.732 1.376 1.898 2.196 3.955 6.156 6.591 7.252 
5.00 0.561 0.407 1.897 1.391 2.021 2.483 4.242 6.325 6.751 7.487 
6.00 0.495 0.409 1.906 1.475 2.169 2.579 4.503 6.501 7.103 8.036 
7.00 0.671 0.461 2.012 1.378 2.107 2.639 4.933 6.735 7.700 8.543 
14.00 0.649 0.475 2.146 1.470 2.319 2.710 5.313 7.476 8.173 8.892 
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ก-2 วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณประจุแอมโมเนียในสารละลายตามวธิีการเปรียบเทยีบ

ความเข้มของสี (Colorimetric Method) 

ในการทดลองจะน าแผ่นฟิล์มของวัสดุผสมน าไปแช่ในน้ าปราศจากประจุตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จากนั้นจะเก็บตัวอย่างของน้ ามาเติมกับสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ phenol solution 0.5ml, sodium 
nitroprusside solution 0.5 ml และ oxidizing agent 1 ml หลังจากที่ท าการเติมสารละลายทั้ง
สามชนิดแล้วแอมโมเนียมซัลเฟตจะท าปฏิกิริยาดังภาพ สารตัวอย่างจะเกิดเป็นสีน้ าเงิน จากนั้นจะ
น าไปท าการทดสอบการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-visible ที่ความยาวคลื่น 640 nm เพื่อวัดความ
เข้มข้นของสารละลาย 

 

 
ภาพผนวก ก. 1 ปฏิกิริยาที่เกิดในระหว่างการเติมสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 

 
ตารางผนวก ก. 2 ขั้นตอนการเติมสารเคมีและการวิเคราะห์ปริมาณประจุแอมโมเนียม 

 

การวัดแอมโมเนียใช้น้ ายาเคมี 3 ตัวคือ  

 น้ ายา Phenol solution (ฟีนอล) 

 น้ ายา Sodium nitroprusside solution(โซเดียมไนโตรปรัสไซด์) 

 น้ ายา Oxidizing Reagent (ออกซิไดซ์ซิ่ง) 
เริ่มวิเคราะห์โดยใช้ปิเปตดูดน้ าตัวอย่างมา 10 มิลลิเมตร หรือ 10 ซีซี ใส่
ในหลอดแก้ว 
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เติมน้ ายาตัวที่ 1 น้ ายา Phenol solution (ฟีนอล) 0.5 มิลลิลิตร 
วิธีเตรียมน้ ายาเคมี : ละลาย Phenol 10 กรัมใน 95%เอทานอล 100 
มิลลิลิตร 
หมายเหตุ : เติมน้ ายาเคมีต้องท าในตู้ดูดกลิ่น เพราะกลิ่นสารเคมีเหม็น
และอันตราย 

 

ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน 

 

เติมน้ ายาตัวที่ 2 Sodium nitroprusside solution (โซเดีมไนโตรปรัส
ไซด์) 0.5 มิลลิลิตร 
วิธีเตรียมน้ ายาเคมี : ละลาย Sodium nitroprusside หนัก 0.5 กรัม 
ในน้ าปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร (เก็บในขวดแก้วสีน้ าตาล 
สารละลายนี้มอีายุใช้งาน 1 เดือน) 

 

ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน 

 

เติมน้ ายาตัวที่ 3 Oxidizing Reagent 1 มิลลิลิตร 
วิธีเตรียมน้ ายาเคมี ผสมน้ ายาเคมี  Alkaline citrate 4 ส่วน กับ
น้ ายาไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาซกัผ้าขาวไฮเตอร์) 1 ส่วน (หลังผสมแล้วต้อง
ใช้ให้หมดหมดภายใน 1 วัน) 
Alkaline citrate เตรียมโดยละลาย Sodium citrate 20 กรัม และ 
NaOH 1 กรัม ในน้ าปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร 

 

ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน หมายเหตุ : เน้นเรื่องการเขย่าให้เข้ากันหลัง
เติมน้ ายาเคมีแต่ละตัว เพราะจะท าให้การเกดิสีสมบูรณ ์
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สีจะเริ่มเกิดในภาพประมาณ 3 นาทีหลังเติมน้ ายาตัวสุดท้าย 

 
ขั้นตอนการเตรียมสารละลายมาตรฐานของประจุแอมโมเนียเพื่อท า(Calibration curve) 

1. ละลายแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2 SO4) (analytical reagent grade) ที่อบแห้ง 105-110 
องศาเซลเซียส นาน 1-24 ชั่วโมง 0.165 กรมั ด้วยน้ ากลั่น de-ionized แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร 
ด้วยขวดวัดปริมาตร สารละลายนี้มีความเข้มข้น 35 mg-N/L และเรียกสารละลายนี้ว่า stock 
standard solution เก็บสารละลายนี้ไว้ในขวดสีชา สารละลายนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือนถึง 1 ป ี
2. ดูดสารละลายจาก stock standard solution มา 5 มิลลลิิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น
ให้ได้ 500 มิลลิลิตร สารละลายนี้มีความเข้มข้น 0.35 mg-N/L 
3. ดูดสารละลายจากข้อ 1). มา 5, 10, 20 และ 40 มิลลิลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 50 
มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 50 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่น  สารละลายนี้มีความเข้มข้น 0.035, 
0.070, 0.140 และ 0.280 mg-N/L ตามล าดับ ส าหรับแบลงค์ใช้น้ ากลั่นให้สอดคล้องกบัสารละลาย
มาตรฐาน 
4. ดูดสารละลายจากข้อ 3) 10 มิลลลิิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง (test tube) จากนั้นเติม
สารละลายฟีนอล 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากนั แล้วเติมสารละลายโซเดียมไนโตรปรัสไซด์และ
สารละลายออกซิไดซิ่ง 5 และ 1 มิลลลิิตร ตามล าดับ หลังจากเติมน้ ายาเคมีแต่ละชนิดเขย่าให้เข้ากัน  
5. ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แตไ่ม่เกิน 24 ชั่วโมง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
640 นาโนเมตร จดบันทึกค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้
กับความเข้มข้นด้วยวิธี Linear regression 
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ภาพผนวก ก. 2 เครื่องยูว-ีวิสิเบิล สเปกโตรสโครปี (UV–VIS spectrophotometer) (b) แสดงลักษณะ

ของสารละลายหลังจากการผสมสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 

ตารางผนวก ก. 3 ตารางความเข้มข้นสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต (mgN/g) จากการวิเคราะห์

แอมโมเนียมที่แผ่นฟิล์มวสัดุผสมปลดปล่อยปุ๋ย 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเข้มข้นของประจุแอมโมเนียม (NH4
+) 

PBS_N PBS_LN5 PBS_LN10 PBS_LN15 PBS_LN20 
0.333 0.107 0.053 0.091 0.094 0.095 
0.667 0.160 0.127 0.216 0.237 0.251 

1 0.155 0.132 0.225 0.252 0.274 
2 0.245 0.236 0.338 0.343 0.463 
3 0.311 0.368 0.399 0.443 0.639 
6 0.508 0.597 0.678 0.601 0.676 
12 0.756 0.984 0.964 0.933 0.863 
24 1.078 1.141 1.013 0.968 0.859 
72 1.228 1.330 1.161 1.083 0.887 
120 1.333 1.281 1.173 1.108 0.867 
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ภาพผนวก ก. 3 กราฟ Calibration curve เพื่อใช้ในการหาความเข้มข้นสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต 

 
ก–3 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความรอ้นของสารดูดความชื้น, แอมโมเนียมซัลเฟต

และวัสดผุสม 

 
ภาพผนวก ก. 4 กราฟ DTG และ TGA ของแอมโมเนียมซลัเฟต 

y = 0.8792x + 0.0127 
R² = 0.9967 
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ความเข้มข้นสารละลายแอมมโมเนียมซัลเฟต (mgN/g) 
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ภาพผนวก ก. 5 กราฟ DTG และ TGA ของเม็ดแมงลัก 

 
ภาพผนวก ก. 6 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_L5 
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ภาพผนวก ก. 7 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_L10 

 
ภาพผนวก ก. 8 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_L15 
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ภาพผนวก ก. 9 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_L20 

 
ภาพผนวก ก. 10 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_LN5 
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ภาพผนวก ก. 11 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_LN10 

 
ภาพผนวก ก. 12 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_LN15 
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ภาพผนวก ก. 13 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_LN20 

 
ภาพผนวก ก. 14 กราฟ DTG และ TGA ของ PBS_N 
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ก-4 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของเม็ดแมงลัก, แอมโมเนียมซัลเฟต และวสัดุ

ผสม 

 
ภาพผนวก ก. 15 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_L5 

 
ภาพผนวก ก. 16 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_L10 
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ภาพผนวก ก. 17 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_L15 

 
ภาพผนวก ก. 18 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_L20 
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ภาพผนวก ก. 19 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_LN5 

 
ภาพผนวก ก. 20 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_LN10 
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ภาพผนวก ก. 21 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_LN15 

 
ภาพผนวก ก. 22 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_LN20 
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ภาพผนวก ก. 23 DSC thermogram การให้ความร้อนครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_N 

 
ก-5 ผลการทดสอบเอกลักษณ์ด้วยเทคนคิ FTIR 

 
ภาพผนวก ก. 24 FTIR spectra ของ PBS และ PBS ที่มีการเติมเม็ดแมงลัก 5-20 %wt 
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ภาพผนวก ก. 25 FTIR spectra ของ PBS_N และ PBS ที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 10phr และ

เติมเม็ดแมงลัก 5-20 %wt 

ก-6 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยเครื่อง Universal testing machine 

ตารางผนวก ก. 4 สมบัติการดึงยืดของวัสดุผสมด้วยมาตรฐาน ASTM D882 

สูตร 
Temsile 
strength 

S.D Modulus S.D 
Elongation 
at break 

S.D 

PBS 27.38 1.08626 628.006 23.3007 16.8031 1.48114 

PBS_N 22.8444 0.66848 670.656 16.4796 8.66058 0.52549 

PBS_L5 20.7594 1.51958 578.066 13.4515 6.43283 0.72064 

PBS_L10 17.9188 0.90511 662.342 14.1406 5.3276 0.41404 

PBS_L15 15.487 0.80531 638.065 24.2566 4.66338 0.35933 

PBS_L20 14.3824 0.97655 678.313 11.0841 4.06931 0.58719 

PBS_LN5 17.1597 0.67991 678.419 22.0812 5.69607 0.23141 

PBS_LN10 16.1757 0.63172 751.748 16.7621 4.53438 0.2764 

PBS_LN15 14.5922 1.53971 646.537 14.6376 4.16572 0.62908 

PBS_LN20 9.94873 1.07381 674.136 15.2471 2.98107 0.37394 
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ภาพผนวก ก. 26 Stress-Strain curve ของแผ่นฟิล์มวัสดุผสม 
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ก-7 ผลการทดสอบสมบัติการย่อยสลายในดินของแผ่นฟิล์มวัสดผุสม 

 
ภาพผนวก ก. 27 ภาพการยอ่ยสลายของแผน่ฟิล์มวัสดุผสม 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

การค านวณตา่งๆในงานวิจยั
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ข-1 การค านวณเปอรเ์ซ็นตน์้ าหนักชิ้นงานตัวอย่างที่เพิม่ขึ้นเนื่องจากการดูดความชืน้ (%

Wf) 
ในการค านวณหาเปอร์เซนตค์วามสามารถในการดูดความชื้นของแผ่นฟิล์มสามารถท าได้ดังสูตร 

    
     

  
      

โดย %Wf คือ เปอร์เซ็นต์น้ าหนักชิ้นงานตัวอย่างที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการดูดความชื้น, Ww คือ น้ าหนัก
ชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านความช้ืน, Wc คือ น้ าหนักช้ินงานตัวอย่างที่แห้ง 
ตัวอย่างการค านวณ 
ค านวณแผ่นฟลิ์มวัสดุผสมในสูตร PBS_LN5 ที่ระยะเวลา 14 วัน 

    
             

      
              

 
ข-2 การค านวณหาเปอรเ์ซ็นต์การเกิดผลึกของวัสดผุสม 

ในการทดสอบ DSC ที่กระบวนการให้ความร้อนครั้งที่ 2 กราฟแสดงผลจะจะเกิดพีคในการหลอม
ผลึก ซึ่งในส่วนนี้จะน้ ามาค านวณ โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

    
         

   
 

 
    

 
 

โดย  Hm คือพลังงงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวผลึก (J/g) ได้จากพื้นที่ใต้พีคที่บง่บอกถึงการ
หลอมเหลวในขั้นตอนการให้ความร้อนครั้งที่สองจาก DSC thermogram,  Hc คือพลังงงานความ
ร้อนที่ใช้ในการตกผลึก (J/g) ได้จากพื้นที่ใต้พีคที่บ่งบอกถึงการตกผลึกเพิ่มในขั้นตอนการให้ความรอ้น
ครั้งที่สองจาก DSC thermogram,  H˚f คือพลังงงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวผลึก (J/g) 
ส าหรับพอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึก 100% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 110.3 J/g ส าหรับ PBS, W คือสัดส่วนของ
พอลิเมอร์องค์ประกอบที่สนใจในวัสดุผสม 
ตัวอย่างการค านวณ 
ค านวณวัสดุผสมในสูตร PBS_L5 
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จากภาพผนวก ก. 15 DSC thermogram การให้ความรอ้นครั้งที่ 2 และลดความร้อนของ PBS_L5 
สามารถน าข้อมูลมาแทนค่าได้ดังนี้ 
ΔH˚f = 110.3 (J/g), สัดส่วนของ PBS ในวัสดุผสม (W) = 0.95 

ΔHm= 22.00+51.20 (J/g), ΔHc = 0 (J/g) 
แทนค่า 

        
           

     
 

    

    
        



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การน าเสนอผลงาน
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ค-1 การประชมุวิชาการ Eco-Energy and Materials Science and Engineering 

Symposium (EMSES) ครั้งที่ 12 บันทึกรายงานการประชุม (Proceeding) 
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ค 2 การประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Biobased and 
Biodegradable Polymers (BIOPOL-2015) บันทึกรายงานประชุม (proceeding) 

 



118 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

การพัฒนาตนเอง 
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ภาคผนวก ง-1 แบบรายงานการเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา
ศิลปากร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก ง-2 แบบรายงานการเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา
ศิลปากร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
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ภาพผนวก ง. 1 ภาพน าเสนอผลงานที่ Eco-Energy and Materials Science and Engineering 

Symposium (EMSES) ครั้งที่ 12 

 

ภาพผนวก ง. 2 เกียรติบัตรในงาน Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium (EMSES) ครั้งที่ 12 
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ภาคผนวก ง-3 แบบรายงานการเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา
ศิลปากร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
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ภาพผนวก ง. 3 ภาพน าเสนอผลงานที่ The 5th International Conference on Biobased and 
Biodegradable Polymers (BIOPOL-2015) 

 

ภาพผนวก ง. 4 เกียรติบัตรในงาน The 5th International Conference on Biobased and 
Biodegradable Polymers (BIOPOL-2015) 
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