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In this research, the chemical modification of hydrophilic cassava starch to
become partially hydrophobic was performed in order to enlarge the compatibility between
starch and low density polyethylene (LDPE). Cassava starch was chemically modified by
esterification with octanoyl chloride to obtain octanoated starch. The blends of LDPE with the
octanoated starch show better mechanical property than in LDPE blended with unmodified
cassava starch. The result can be attributed to the increasing of hydrophobicity of the
octanoated starch leading to the compatibility of the polymers. Increasing octanoated starch
content led to higher mechanical properties of LDPE/starch blends. In this study, we found
that the thermal stability of starch has not been affected by esterification.
The study of effect of esterified starch on LDPE/starch blends showed that
octanoated starch could enhance the compatibility between starch molecule and LDPE
matrix. It was found that the incorporating of octanoated starch into LDPE matrix caused the
slightly decreasing in light transmission. However, the light transmitted through the blend films
are in the acceptable range for being used as greenhouse covering film.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั บทบาทของพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ในชีวิตประจําวันของมนุษย์เพิมขึ Aนอย่าง
ต่อเนือง โดยสามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ ทวั ไป ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ พลาสติกเพือ
ประโยชน์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอ าหาร เกษตรกรรม ชิ Aนส่วนอิเล็คทรอนิคส์ หรื อ ชิ Aนส่วน
ยานยนตร์ โดยคิดเป็ นมูลค่าการใช้ พลาสติกทัว โลก มากถึง 150 ล้ านตันต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง
ในทางเกษตรกรรม ได้ มีการใช้ พลาสติกสังเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น พลาสติกคลุมแปลง
เพาะปลูก อุโมงค์หลังคาตํา และ คลุมโรง เรื อนเพาะชํา โดยมีปริมาณการใช้ สงู ถึง 2 ล้ านตันต่อปี
[1] แม้ วา่ พอลิเมอร์ สงั เคราะห์จะเป็ นวัสดุทีมีความคงทนแข็งแรง ไม่เป็ นสนิม มีนํ Aาหนักเบา
สามารถแต่งเติมสีสนั ได้ และสามารถทําให้ เป็ นรูปร่างต่างๆ ได้ ง่าย แต่พอลิเมอร์ ดงั กล่าวไม่
สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติภายในระยะเวลาอันสันA ไม่วา่ เป็ นการย่อยสลายด้ วยแสง
(photodegradation) หรื อเป็ นการย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradation) จึงเกิดการสะสมของ
ขยะพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ และมีปริมาณมากขึ Aน ซึง ถ้ านําขยะพอลิเมอร์ สงั เคราะห์นี Aไปทําลายโดย
การเผา จะได้ แก๊ สทีเป็ นพิษและมีความร้ อนสูง หา กนําไปทิ Aงในมหาสมุทรก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิงมีชีวิตในทะเล นอกจากนี A การขยายอัตราการใช้ พลาสติกทีสงู ขึ Aน ยังก่อให้ เกิดขยะพลาสติกเป็ น
จํานวนมากทีไม่สามารถกําจัดได้ หมด ซึง ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้ อม ทําลายระบบนิเวศวิทยา
ของโลก และยังเป็ นสาเหตุหนึง ของการเกิดสภาวะโลกร้ อน
เพือลดปั ญหาดังกล่าว ได้ มีความพยายามในการ
ผลิตพลาสติกทียอ่ ยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ โดยนําเอาพอลิเมอร์ ธรรมชาติทีสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพมาใช้ แทนพอลิเมอร์
สังเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทีทําจากพอลิเมอร์ ธรรมชาติมกั มีความแข็งแรงตํา และไม่
ทนต่อความชื Aน จึงไม่เหมาะทีจะนําไปใช้ งาน ดังนันA จึงได้ มีการศึกษาเกียวกับการผลิตพลาสติกที
ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ โดยนําพอลิเมอร์ ธรรมชาติมาผสมกับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์
ซึง พอลิเมอร์ ธรรมชาติทีนิยมใช้ มากทีสดุ ได้ แก่ แป้งเนืองจากมีราคาถูก หาได้ ง่ายและสามา รถ
นํามาขึ Aนรูปในแม่แบบได้
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แป้ง (flour) เป็ นพอลิเมอร์ ทีสามารถย่อยสลายได้ เองในธรรมชาติด้วยจุลินทรี ย์ตา่ งๆ ซึง
แป้งนันผลิ
A ตได้ จากธัญพืชทีมีอยูใ่ นธรรมชาติและมีหลากหลายชนิด ได้ แก่ แป้งมันสําปะหลัง
(cassava flour) แป้งข้ าวเหนียว (glutinous flour) แป้งข้ าวโพด (corn flour) แป้งข้ าวเจ้ า (rice
flour) และแป้งสาลี (wheat flour) เป็ นต้ น ซึง ในโครงสร้ างของแป้งนันจะประกอบด้
A
วยพอลิเมอร์
ของกลูโคส 2 ชนิด คือ อะไมโลส
(amylose) เป็ นพอลิเมอร์ เชิงเส้ น และอะไมโลเพกติน
(amylopectin) เป็ น พอลิเมอร์ เชิงกิง โดยแป้ งแต่ละชนิดมีอตั ราส่วนของอะไมโลสและอะไมโล
เพกตินทีแตกต่างกัน ทําให้ สมบัตขิ องแป้งแต่ละชนิดแตกต่างกันด้ วย โครงสร้ างทางเคมีของแป้ง
ประกอบด้ วยหมูไ่ ฮดรอกซิล (hydroxyl group) เป็ นจํานวนมาก ส่งผลใ ห้ แป้งมีสมบัตชิ อบนํ Aา
(hydrophilic) ซึง ทําให้ เกิดการเข้ ากันได้ ยากเมือผสมกับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ทีมีสมบัตไิ ม่ชอบนํ Aา
(hydrophobic) ส่งผลให้ เกิดปั ญหาความไม่เข้ ากัน (incompatibility) ของส่วนผสมทังสอง
A
ความ
ไม่เข้ ากันหรื อการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระหว่างแป้งกับโพลิเมอร์ สงั เคราะห์นนนอกจากจะทํ
ัA
าให้
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายลดลงแล้ ว ยังส่ งผลให้ คณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลและความแข็งแรงของโพลิ
เมอร์ ผสมทีได้ ลดลงด้ วย การดัดแปรแป้งเป็ นเทคนิคหนึง ทีนิยมใช้ ในการเพิมความเข้ ากันได้ ในการ
ผสมระหว่างแป้งและพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ โดยแป้งทีผา่ นการดัดแปรจะทําหน้ าทีเป็ นสารช่วยผสม
ุ สมบัตพิ ิเศษคือ สามารถเข้ ากันได้ ดีกบั ทังพอลิ
A เมอร์ สงั เคราะห์และแป้ง
(compatibilizer) ซึง มีคณ
การดัดแปรแป้งสามารถทําได้ หลายวิธี อาทิเช่น การทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ออกซิเดชัน อีเท
อริฟิเคชัน และการทําให้ เกิดการเชือมโยง [2]
จากทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นถึงประโยชน์ของการนําแป้งมาใช้ ผสมกับพอลิเมอร์
สังเคราะห์เพือเพิมความสามารถในการย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ อีกทังลดปริ
A
มาณขยะพลาสติกใน
ปั จจุบนั แต่ยงั เกิดข้ อจํากัดในการนําไปใช้ งานอันเนืองมาจากความไม่เข้ ากันระหว่างแป้งและพอลิ
เมอร์ สงั เคราะห์ ดังนันA ในงานวิจยั นี Aผู้วิจยั มีแนวคิดทีจะปรับปรุงความเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งและพอ
ลิเมอร์ สงั เคราะห์โดยการดัดแปรแป้งด้ วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน รวม ทังศึ
A กษาสมบัตเิ ชิงกลและ
เชิงความร้ อนของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้งดัดแปรและพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ดงั กล่าว เพือนํา
ความรู้ทีได้ มาพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ ทางชีวภาพทีมี คณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อการใช้ งานใน
ด้ านเกษตรกรรม
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1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 พัฒนา/ดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีของแป้งให้ มีความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั
พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (Low Density Polyethylene)
1.2.2 พัฒนาพลาสติกทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ (Biodegradable)
จากพอลิเอทธิลีนชิดความหนาแน่นตํา และแป้งแป้งดัดแปร
1.3 แนวคิดงานวิจัย
งานวิจยั นี Aเป็ นการศึกษาความสามารถในการเข้ ากันได้ ของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้ง
มันสําปะหลังทีผา่ นการดัดแปรและพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา เพือใช้ ในงานด้ าน
เกษตรกรรม โดยทัว ไปแล้ วพลาสติกทีใช้ ในทางการเกษตรส่วนใหญ่ผลิตจากพอลิเมอร์ สงั เคราะห์
เช่น พอลิเอทธิลีนหรื อ พอลิโพรพิลีน เป็ นต้ น ซึง ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ประกอบกับ
ปริมาณการใช้ พลาสติกทีเพิมสูงขึ Aนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ เกิดขยะพลาสติกทีไม่สามารถกํา จัดได้
เป็ นจํานวนมากและเกิดเป็ นปั ญหาสิงแวดล้ อมตามมา เพือลดปั ญหาดังกล่าว จึงได้ มีความ
พยายามทีจะพัฒนาพลาสติกทีสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพมาใช้ ทดแทนพลาสติกสังเคราะห์
จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ มีการนําแป้งซึงเป็ นพอลิเมอร์ ธรรมชาติทีสามารถย่อยสลายได้ ทาง
ชีวภาพมาผสมกับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ เพือเพิมสมบัตกิ ารย่อยสลายได้ ทางชีวภาพให้ กบั พอลิเมอร์
ผสม
เนืองจากแป้งมีความเป็ น hydrophilic สูง ในขณะทีพอลิเมอร์ สงั เคราะห์สว่ นมากมี
ความเป็ น hydrophobic จึงเกิดปั ญหาความไม่เข้ ากันระหว่างแป้งและพอลิเมอร์ สงั เคราะห์
แนวทางหนึง ทีสามารถเพิมความเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งและพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ ได้ แก่ การใช้ สาร
ช่วยผสม ซึง โดยทัว ไปนิยมใช้ สารพวกกราฟต์โคพอลิเมอร์ ตา่ งๆ เช่น พอลิเอทธิลินกราฟต์มาเลอิก
แอนไฮไดรด์ และพอลิโพ รพิลีนกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์ เป็ นต้ น แต่สารเหล่านี Aมีราคาค่อนข้ าง
แพง ดังนันในงานวิ
A
จยั นี Aจึงมุง่ เน้ นในการพัฒนาเทคนิคการดัดแปรแป้งเพือเพิมคุณสมบัตเิ ข้ ากันได้
กับพอลิเอทธิลีน เพือนําไปประยุกต์ใช้ กบั งานด้ านเกษตรกรรม ซึง จะเป็ นแนวทางหนึง ในการช่วย
ลดปั ญหาทีเกิดจากปริมาณขยะพลาสติกทีเพิมสูงขึ Aนในปั จจุบนั ทังนี
A Aการดัดแปรแป้งจะสามารถ
ช่วยเพิมความเข้ ากันได้ เป็ นเนื Aอเดียวกันระหว่างโพลิเมอร์ และโมเลกุลของแป้ง
ส่งผลให้ แป้งมี
คุณสมบัตดิ ้ านความแข็งแรงและความสามารถในการขึ Aนรูปได้ ใกล้ เคียงกับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์
เพือให้ สามารถนํามาใช้ ทดแทนพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ในอุตสาหกรรมพลาสติก และส่งผลให้ ปริมาณ
ขยะทีเกิดจากพลาสติกสังเคราะห์ลดลงได้
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1.4.1 การเตรี ยมแป้งดัดแปรจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของแป้งมันสําปะหลังและ
ออกตะโนอิล คลอไรด์
1.4.2 ศึกษาอิทธิพลของแป้งดัดแปรทีมีตอ่ สมบัตเิ ชิงความร้ อนและสมบัตเิ ชิงกลของ
พอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้งดัดแปร แป้งทีไม่ผา่ นการดัดแปร และพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่น
ตํา
1.4.3 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งดัดแปรและแป้งทีไม่ผา่ นการดัดแปรทีเหมาะสมต่อ
การเพิมความสามารถในการเข้ ากันได้ ของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้งและพอลิเอทธิลีนชนิดความ
หนาแน่นตํา และสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเอมร์ ผสมทีเตรี ยมได้ โดยใช้ อตั ราส่วนในการผสมระหว่าง
แป้งรวมทังหมด
A
(แป้งดัดแปร: แป้งทีไม่ผา่ นการดัดแปร) และพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา
เท่ากับ 30 ส่วน ต่อ 70 ส่วน
1.5 ขัน* ตอนการดําเนินงานวิจัยโดยสรุป
1.5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1.5.2 ออกแบบวิธีการทดลองและวางแผนการทดลอง
1.5.3 จัดหาอุปกรณ์และสารเคมี
1.5.4 ดําเนินงานวิจยั
งานวิจยั นี Aเป็ นการเตรี ยมแป้งดัดแปรจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของแป้งมัน
สําปะหลังและออกตะโนอิล คลอไรด์ เพือเพิมสมบัตคิ วามเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งและพอลิเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นตํา และศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของพอลิเมอร์ ผ สมกังกล่าว ซึง
งานวิจยั นี Aแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ได้ แก่
ตอนที1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องในการเตรี ยมแป้งดัดแปรจากปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน
ตอนที2 ทําการเตรี ยมแป้งดัดแปรจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของแป้งมันสําปะหลัง
และออกตะโนอิล คลอไรด์ จากนันติ
A ดตา มการเกิดปฏิกิริยาด้ วยเทคนิค ฟูเรี ยร์ ทรานส์ฟอร์ ม
อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FTIR) และวิเคราะห์สมบัตดิ ้ านความร้ อนของแป้งดัดแปรด้ วยเทคนิค
เทอร์ โมแกรวิเมตริก อะนาลิสิส (TGA) และเทคนิค ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง แคลอริมิเตอร์
(DSC)
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ตอนที3 ทําการเตรี ยมพอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้งดัดแปรและพอลิเอทธิลีนชนิดความ
หนาแน่นตํา (OST/ST/PE) ด้ วยเครื องบดผสมระบบปิ ด (internal mixer) ทีปริมาณแป้งดัดแปร
ต่างๆ กัน คือ 0, 10, 20 และ 30 %โดยนํ Aาหนัก เป็ นเวลา 10 นาที ทีอณ
ุ หภูมิการผสม 150 qC
และความเร็วรอบในการผสมเท่ากับ 100 รอบต่อนาที โดยใช้ อตั ราส่วนในการผสมระหว่างแป้ง
ทังหมดและพอลิ
A
เอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตําเท่ากับ 30 ส่วน ต่อ 70 ส่วน
จากนันนํ
A าพอลิเมอร์ ผสมทีได้ ไปขึ Aนรูปเป็ นแผ่นด้ วยเทคนิคการกดอัดด้ วยความร้ อน
(compression molding)
ตอนที4 ศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของพอลิเอมร์ ผสมระหว่างแป้งดัดแปรและ
พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา โดยนําชิ Aนงานทีเตรี ยมได้ มาทดสอบสมบัตติ ้ านทานแรงดึงยืด
(tensile properties) ตามมาตรฐาน ASTM D882 เพือตรวจหาปริมาณแป้งดัดแปรทีให้ สมบัติ
เชิงกลทีเหมาะสมพร้ อมทังศึ
A กษาสมบัตเิ ชิงความร้ อนด้ วยเทคนิคต่างๆ ได้ แก่ เ ทคนิค เทอร์ โมแกรวิ
เมตริก อะนาลิสิส (TGA) และเทคนิค ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง แคลอริมิเตอร์ (DSC)
ตอนที5 ศึกษาโครงสร้ างสัณฐานของพอลิเอมร์ ผสม (OST/ST/PE) ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Scanning Electron Microscopy, SEM) เพือดูลกั ษณะการกระจายตัว
และความสามารถในการเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งและพอลิเอทธิลีนชิดความหนาแน่นตํา
1.5.5 วิเคราะห์ผลงานวิจยั
1.5.6 สรุปผลงานวิจยั
1.5.7 รายงานผลงานวิจยั
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ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องในการเตรี ยมแป้งดัดแปรจาก
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน

เตรี ยมแป้งดัดแปรจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน โดยติดตามการเกิดปฏิกิริยาด้ วย
เทคนิค FTIR และศึกษาสมบัตเิ ชิงความร้ อนด้ วยเทคนิค TGA และ DSC

เตรี ยมพอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา แป้งดัดแปร และ
แป้งทีไม่ผา่ นการดัดแปร (LDPE/ST/OST) ทีปริมาณ OST 0, 10, 20 และ 30% โดย
นํ Aาหนัก โดยใช้ อตั ราส่วนในการผสมระหว่างแป้งทังหมด
A
(OST: ST) และ LDPE
เท่ากับ 30 ส่วนต่อ 70 ส่วน

ศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของพอลิเอมร์ ผสม LDPE/ST/OST

ศึกษาโครงสร้ างสัณฐานของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST

วิเคราะห์ผลงานวิจยั

สรุปผลงานวิจยั

รายงานผลงานวิจยั
ภาพที 1 แผนภาพแสดงขันตอนการดํ
A
าเนินงานวิจยั
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1.6 ผลทีคาดว่ าจะได้ รับและการใช้ ประโยชน์ ด้านต่ างๆ เช่ น เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ
และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
สามารถพัฒนาเทคนิคการดัดแปรแป้งให้ คณ
ุ สมบัตเิ ข้ ากันได้ กบั โพลิเมอร์ ซึง จะเป็ น
แนวทางหนึง ในการช่วยลดปั ญหาทีเกิดจากปริมาณขยะพลาสติกทีเ พิมสูงขึ Aนในปั จจุบนั ทังนี
A Aการ
ดัดแปรแป้งจะสามารถช่วยเพิมความเข้ ากันได้ เป็ นเนื Aอเดียวกันระหว่างโพลิเมอร์ และโมเลกุลของ
แป้ง นอกจากนี Aยังพัฒนาแป้งให้ มีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านความแข็งแรงและความสามารถในการขึ Aนรูปได้
ใกล้ เคียงกับพลาสติกสังเคราะห์ สามารถนําแป้งมาใช้ ทดแทนใน อุตสาหกรรมพลาสติกส่งผลให้
ปริมาณขยะทีเกิดจากพลาสติกสังเคราะห์ลดลงได้

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 แป้ง
แป้งเป็ นคาร์ โบไฮเดรตทีประกอบด้ วย คาร์ บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ในอัตราส่วน
6:10:5 มีสตู รทางเคมีคือ (C6H10O5)n เป็ นพอลิเมอร์ ของกลูโคส ซึง ประกอบด้ วย หน่วยย่อยแอน
ไฮโดรกลูโคส (anhydroglucose unit) เชือมต่อกันด้ วยพันธะกลูโคซิดกิ (glucosidic linkage) ที
คาร์ บอนตําแหน่งที 1 ด้ านปลายของสายพอลิเมอร์ มีหน่วยกลูโคสทีมีหมูแ่ อลดีไฮด์ เ รี ยกว่า
reducing end group
แป้งประกอบด้ วยโพลิเมอร์ ของกลูโคส 2 ชนิด คือ โพลิเมอร์ เชิงเส้ น (อะมิโลส) และโพลิ
เมอร์ กิง(อะมิโลเพกติน) แป้งทีมาจากแหล่งต่างกันจะมีอตั ราส่วนของอะมิโลสและอะมิโลเพกติน
ต่างกัน ทําให้ คณ
ุ สมบัตขิ องแป้งแต่ละชนิดต่างกัน โครงสร้ างโมเลกุลของแป้งแสดงดัง ภาพที 2

ภาพที 2 โครงสร้ างโมเลกุลของแป้ง [2]
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2.1.1 ส่ วนประกอบของแป้ง
2.1.1.1 อะมิโลส (อะมิโลส)
อะมิโลสเป็ นโพลิเมอร์ เชิงเส้ นทีประกอบด้ วยกลูโคสประมาณ

2000

หน่วย

เชือมต่อกันด้ วยพันธะ D-1,4-glucosidic linkage ดังภาพที 3

ภาพที 3 โครงสร้ างของอะมิโลส [2]
แป้งจากธัญพืช เช่น แป้งข้ าวโพด แป้งสาลี แป้งข้ าวฟ่ าง มีปริ มาณอะมิโลสสูง
ประมาณ 28% แป้งจากรากและหัว เช่น แป้งมันสําปะหลัง แป้งมันฝรัง แป้งสาคู มี
ปริมาณอะมิโลสประมาณ 20 % แป้งจากอะมิโลเมส (amylomaize) มีอะมิโลสสูงถึง
80% ในขณะที waxy starch ไม่มีอะมิโลสเลย นําหนักโมเลกุลของอะมิโลส อยูใ่ นช่วง
105-106 ดาลตัน แป้งแต่ ละชนิดจะมี Degree of polymerization (DP) ของอะมิโลสต่าง
กัน แป้งทีมีโมเลกุลของอะมิโลสยาวขึ Aนจะมีแนวโน้ มในการเกิดการเสือมสภาพ
(retrogradation) ลดลง ในธรรมชาติอะมิโลสมีกิงบ้ างแต่ไม่มาก
ตําแหน่งของอะมิโลสในเม็ดแป้งขึ Aนกับสายพันธ์ของแป้ง สามารถพบอะมิโลสกระ
จาย อยูท่ งในส่
ั A วน อสัณฐาน (amorphous) และส่วนผลึก (crystalline) โดยอะมิโลสทีมี
ขนาดโมเลกุลใหญ่จะขดเป็ นเกลียวคูก่ บั อะมิโลเพกตินอยูท่ ีใจกลางเม็ดแป้ง ส่วนทีมีขนาด
โมเลกุลเล็กจะพบบริเวณขอบเม็ดแป้ง โครงสร้ างของอะมิโลสเมืออยูใ่ นสารละลายจะมี
หลายรูปแบบ คือ ลักษณะ เป็ นเกลียวม้ วน (helix) เกลียวคลายตัว (interrupted helix)
หรื อม้ วนอิสระ (random coil)
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2.1.1.2 อะมิโลเพกติน (อะมิโลเพกติน)
อะมิโลเพกตินเป็ นโพลิเมอร์ เชิงกิงของกลูโคส ส่วนทีเป็ นเส้ นตรงของกลูโคส
เชือมต่อกันด้ วย D-1,4-glucosidic linkage และส่วนทีเป็ นกิงทีเป็ นโพลิเมอร์ กลูโคสสาย
สันมี
A DP อยูใ่ นช่วง 10-60 หน่วย เชือมต่อกันด้ วย D-1,6-glucosidic linkage ซึง หน่วย
กลูโคสทีมีพนั ธะ D-1,6-glucosidic linkage มีประมาณ 5% ของหน่วยกลูโคสทีอยูใ่ นอะ
มิโลเพกตินทังหมด
A
ดังแสดงในภาพที 3

ภาพที 4 โครงสร้ างอะมิโลเพกติน [2]
ขนาดของโมเลกุลอะมิโลเพกตินมีตงแต่
ั A ขนาดเล็ก ซึง มีหน่วยย่อย 15 หน่วย
ประกอบด้ วยสายโซ่ A และสายโซ่ B ขนาดเล็ก จนถึงโมเลกุลขนาดใหญ่ซงึ มีหน่วยย่อย
ประมาณ 45 หน่วยประกอบด้ วยสายโซ่ B สายยาว ซึง รวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อน นอกจากนี A
กิงอะมิโลเพกตินภายในเม็ดแป้งยังสามารถเกิดเป็ นผลึกได้ ทังกิ
A งทีอยูใกล้ กนั ในกลุม่
เดียวกัน หรื อเกิดขึ Aนระหว่างกลุม่ ทีใกล้ เคียงกัน
อะมิโลเพกตินมีความสําคัญมากกว่าอะมิโลส ทังทางด้
A
านโครงสร้ าง หน้ าที และ
การนําไปใช้ ดังนันA เมือมีอะมิโลเพกตินเพียงอย่าง เดียวสามารถรวมตัวเพือสร้ างเม็ดแป้ง
ได้ ปริ มาณของอะมิโลสและอะมิโลเพกตินทีแตกต่างกันทําให้ สมบัตขิ องแป้งแตกต่างกัน
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2.1.2 โครงสร้ างและการรวมตัวเป็ นเม็ดแป้ง
แป้งทีพบในธรรมชาติจะอยูใ่ นรูปเม็ดแป้ง (granule) ขนาดเล็ก โดยจะมีขนาด รูปร่าง และ
ลักษณะแตกต่างกันไปขึนA อยูก่ บั แหล่งของแป้งนันๆ
A เม็ดแป้งมีโครงสร้ างเป็ น แบบกึงผลึก (semicrystalline) โดยโมเลกุลของอะมิโลสและอะมิโลเพกตินจะจัดเรี ยงตัวในเม็ดแป้งเป็ นโครงสร้ างทังA
ส่วนทีเป็ นผลึก (crystalline) และส่วนอสัณฐาน (amorphous) โดยลักษณะโครงสร้ างภายในเม็ด
แป้งแสดงดังภาพที 5

ภาพที 5 ลักษณะเม็ดแป้ง [2]
2.1.3 ปั จจัยทีมีผลต่ อการพองตัวและความสามารถในการละลายของแป้ง
2.1.3.1. ชนิดของแป้ง
แป้งจากธัญพืช มีรูปแบบการพองตัวและการละลาย 2 ชันA แสดงถึงแรงของพันธะ
ภายในเม็ดแป้งทีแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ พั นธะบริเวณผลึกและพันธะบริเวณอสัณฐาน
ของแป้ง แป้งจําพ วกนี Aมีจํานวนพันธะมากทีสดุ แต่มีลกั ษณะการพองตัวและการละลาย
ตําสุด เนืองจากมีปริมาณอะมิโลสสูง ทําให้ โครงสร้ างร่างแหในเม็ดแป้งแข็งแรงขึ Aน จึงพอง
ตัวได้ ตํา
แป้งจากส่วนราก เช่นแป้งมันสําปะหลัง มีการพองตัวขันเดี
A ย ว กําลังการพองตัว
และการละลายสูงกว่าแป้งจากธัญพืช เนืองจากมีจํานวนพัน ธะน้ อยกว่า แป้งจากส่วนราก
จะเกิดเจลาติไนซ์ทีอณ
ุ หภูมิตํากว่าแป้งจากธัญพืช
แป้งจากส่วนหัว เช่น แป้งมันฝรัง จะมีการพองตัวสูงเนืองจากพันธะภายในร่างแห
อ่อนแอ นอกจากนี Aหมูฟ่ อสเฟตภายในแป้งมันฝรั งยังทําให้ เกิดการพองตัวสูงขึ Aน เนืองจาก
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สามารถก่อให้ เกิดแรงผลักดันทางไฟฟ้าได้ การพองตัวในแป้งจากส่วนหัวจะเกิดเพียงขันA
เดียว และเกิดทีอณ
ุ หภูมิตํา ซึง เป็ นลักษณะของแป้งทีเป็ นพอลิอิเล็กโตรไลท์
2.1.3.2. ความแข็งแรงและลักษณะของร่ างแหภายในเม็ดแป้ง
ความแข็งแรงและลักษณะร่างแหในเม็ดแป้ง หรื อเรี ยกว่าเป็ น จํานวนและชนิด
ของพันธะภายในเม็ดแป้ง ในระดับโมเลกุลมีหลายปั จจัยทีมีผลกระทบต่อจํานวนของ
พันธะ ได้ แก่ ขนาด รูปร่าง ส่วนประกอบและการกระจายตัวของร่างแหภายในเม็ดแป้ง
อัตราส่วนของอะมิโลสและอะมิโลเพกติน นํ Aาหนักโมเลกุล การกระจา ยตัวของโมเลกุล
จํานวนกิงก้ านสาขา การจัดเรี ยงตัว ความยาวของสาขาในอะมิโลเพกติน
2.1.3.3. สิงเจือปนในเม็ดแป้ง
เนืองจากสิงเจือปน เช่น กรดไขมันจากธรรมชาติของแป้งอาจยับยังการพองตั
A
ว
ของแป้ง เนืองจากเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนกับอะมิโลสได้ นอกจากนี Aการใส่สารลด
แรงตึงผิวในแป้งจะมีผลต่อกําลังการพองตัวของเม็ดแป้ง
2.1.3.4. คุณสมบัตหิ ลังการดัดแปรทางเคมี
การดัดแปรด้ วยกรดหรื อการเกิดออกซิเดชันด้ วยไฮโปคลอไรด์ จะทําให้ เกิดการ
แตกออกของพันธะภายในร่างแห ทําให้ เม็ดแป้งแตกออกเป็ นชิ Aนเล็กๆ การละลายและการ
พองตัวสูงขึ Aน การดัดแปรด้ วยปฏิ กิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (esterification) หรื อปฏิกิริยาอีเท
อริฟิเคชัน (etherification) จะเกิดการแทนทีของหมูอ่ ืนภายในโมเลกุลแป้ง ทําให้ พนั ธะ
ภายในเม็ดแป้งอ่อนแอลง อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนซ์ตําลง และมีการพองตัวเพิมขึ Aน
2.1.3.5. ปริมาณนํา* ทีมีอยู่ในสภาวะการพองตัว
สารละลายทีมีปริมาณแป้งตํากว่า 20 % จะมีคา่ ความสามารถในการละลายจะ
สูงกว่าเมือมีแป้งอยูส่ งู กว่า 20% การพองตัวอย่างอิสระและการละลายทีสงู ขึ Aนจะถูก
ยับยังถ้
A าในสภาวะดังกล่าวมีนํ Aาน้ อย
2.1.4. การเกิดเจลาติไนซ์
โมเลกุลของแป้งประกอบด้ วยหมูไ่ ฮดรอกซิล (-OH) เป็ นจํานวนมาก ยึดเกาะกัน ด้ วย
พันธะไฮโดรเจน มีสมบัตชิ อบนํ Aาและอยูใ่ นรูปร่างแหไมเซล ซึง การจัดเรี ยงตัวในลักษณะนี Aทําให้
เม็ดแป้งละลายในนํ Aาเย็นได้ ยาก ดังนันในขณะที
A
แป้งอยูใ่ นนํ Aาเย็น เม็ดแป้งจะ สามารถดูดซึมนํ Aา
และพองตัวได้ เพียงเล็กน้ อย แต่ เมือให้ ความร้ อนกับสารละลายแป้งจะส่งผลให้ พนั ธะไฮโดรเจน
ระหว่างโมเลกุลแป้งคลายตัวลง ทําให้ เม็ดแป้งสามารถดูดซึมนํ Aาและพองตัวได้ ดีขึ Aน ส่วนผสมของ
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นํ Aาแป้งจะมีความหนืดมากขึ Aนและใสขึ Aน โดยอุณหภูมิทีสารละลายแป้งเริมหนืด เรี ยกว่า อุณหภูมิ
เริมเจลาติไนซ์ ซึง จะแตกต่างกันในแป้งแต่ละชนิด
การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้งแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี A
ระยะที1 เม็ดแป้งดูดซึมนํ Aาเย็นได้ อย่างจัดและเกิดการพองตัวแบบผันกลับได้ เนืองจาก
ร่างแหระหว่าง micelles ยืดหยุน่ ได้ จํากัด เม็ดแป้งยังคงรักษารูปร่างและโครงสร้ างแบบ
birefringence ได้
ระยะที2 เมือมีการใส่สารเคมีหรื อเริมให้ อณ
ุ หภูมิจนถึงอุณหภูมิเริมเจลาติไนซ์ เม็ดแป้งจะ
พองตัวอย่างรวดเร็ว ร่างแหระหว่าง micelles ภายในเม็ดแป้งจะอ่อนแอลง เนืองจากพันธะ
ไฮโดรเจนถูกทําลาย เม็ดแป้งจะดูดซึมนํ Aาเข้ ามามาก และเกิดการพองตัวแบบผันกลับไม่ได้
เรี ยกว่าการเกิด gelatinization เม็ดแป้งมีการเปลียนรูปร่างละโครงสร้ าง birefringence ความ
หนืดของสารละลายแป้งจะเพิมขึ Aนอย่างรวดเร็ว แป้งทีละลายได้ จะเริมละลายออกมา ซึง ถ้ าเหวียง
แยกส่วนใสและหยดสารละลายไอโอดีนลงในส่วนใสจะเกิดสีนํ Aาเงินขึ Aน
ระยะที3 เมือเพิมอุณหภูมิตอ่ ไป รูปร่างเม็ดแป้งจะไม่แน่นอน การละลายของแป้งจะ
เพิมขึ Aน เมือทําให้ เย็นจะเกิดเจล การเกิดเจลของแป้งจะทําให้ หมูไ่ ฮดรอกซิลของแป้งสามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารอืนๆได้ ดีขึ Aน

ภาพที 6 การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้ง [3]
การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้ง ทําให้ แป้งสูญเสียความเป็ นผลึก โดยโมเลกุลแป้งเปลียนเป็ น
ของเหลว จนเมือหยุดให้ ความร้ อน โมเลกุลแป้งจะเริมแข็งตัว ซึง อะมิโลสอาจจะยังอยูใ่ กล้ กนั
เนืองจากมีการเชือมต่อกันอย่างแข็งแรง ถ้ าแป้งเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจะเกิดเป็ นส่วนอสัณฐาน
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มากกว่าเป็ นผลึก เมือเวลาผ่านไป นํ Aา ทีถกู ดูดซับโดยอะมิโลเพกตินในเม็ดแป้ง จะถูกปล่อย
ออกมาทําให้ โมเลกุลแป้งมีความเป็ นระเบียบมากขึ Aน แป้งก็จะมีลกั ษณะเป็ นผลึกเกือบทังหมด
A
อย่างไรก็ตามนํ Aาจะไม่ถกู ดูดซับถ้ ายังไม่ถึง อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนซ์
2.1.5 การเกิดรีโทรแกรเดชันของแป้ง
เมือแป้งได้ รับความร้ อนกับแป้งต่อเนืองจนเลยอุณหภูมิเจลาติไนซ์ จะ ทําให้ เม็ดแป้งพอง
ตัวเพิมขึ Aนจนถึงจุดทีพองตัวเต็มทีและแตกออก โมเลกุลของอะมิโลสขนาดเล็ กจะกระจัดกระจาย
ออกมาทําให้ ความหนืดลดลง เมือปล่อยให้ เย็นตัว โมเลกุลอะมิโลสทีอยูใ่ กล้ กนั จะเกิดการจัดเรี ยง
ตัวกันใหม่ด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเกิดเป็ นร่างแหสามมิติ ทีสามารถอุ้มนํ Aาและไม่มีการ
ดูดนํ Aาเข้ ามาอีก มีความหนืดคงตัวมากขึ Aน
และเกิดลักษณะเป็ นเจลเหนียวคล้ ายฟิ ล์มหรื อผลึก
ปรากฏการณ์นี Aเรี ยกว่า การเกิดรี โทรแกรเดชันหรื อ การคืนตัวของแป้ง และเมือลดอุณหภูมิให้ ตําลง
จะทําให้ ลกั ษณะการเรี ยงตัวของโครงสร้ างแน่นมากขึ Aน โมเลกุลของนํ Aาอิสระทีอยูภ่ ายในจะถูกบีบ
ออกมานอกเจล เรี ยกว่า synersis ทําให้ เจลมีลกั ษณะขาวขุน่

ภาพที 7 การเกิด retrogradation ของแป้ ง [3]
การคืนตัวของแป้งขึ Aนกับปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ชนิดแป้ง ความเข้ มข้ นของแป้ง
กระบวนการให้ ความร้ อน กระบวนการให้ ความเย็น อุณหภูมิ ระยะเวลา ความเป็ นกรด -เบสของ
สารละลาย ปริมาณและขนาดของอะมิโลส อะมิโลเพกติน และองค์ประกอบทางเคมีอืนๆในแป้ง
ทีอณ
ุ หภูมิตําและความเข้ มข้ นของแป้งสูง แป้งจะสามารถคืนตัวได้ ดี ในช่วง pH 5-7 แป้งสารถคืน
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ตัวได้ เร็วทีสดุ ในการชะลอการคืนตัวของแป้งจะใช้ สาร anion หรื อ cation เช่น แคลเซียม ไนเตรต
และยูเรี ย เป็ นต้ น
ปริมาณและขนาดของอะมิโลสมีความสําคัญต่อการคืนตัวของแป้ง แป้งทีมีอะ มิโลสสูงจะ
เกิดการคืนตัวได้ มากและเร็วกว่าแป้งทีมีอะมิโลเพกติน สูง อัตราในการคืนตัวจะสูงสุดทีหน่วย
ของอะมิโลสเท่ากับ 100-200 การทําให้ อะมิโลสทีคืนตัวกลับมาละลายอีกครังA ต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิ
100-160 ºC อะมิโลเพกตินจะมีผลทําให้ เกิดการคืนตัวน้ อยมาก ดังนันแป
A ้ งแต่ละชนิ ดจะมีอตั รา
การคืนตัวต่างกัน
2.2. แป้งดัดแปร
แป้งดิบทีพบในธรรมชาติโดยทัว ไปจะยังมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ ในทาง
ทางอุตสาหกรรม จึงต้ องนําแป้งมาผ่านกระบวนการดัดแปรต่างๆ เพือให้ ได้ แป้งทีมีสมบัติ
เหมาะสมก่อน ซึง กรรมวิธีในการดัดแปรแป้งมี 3 วิธีหลัก ดังนี A
2.2.1 ย่ อยสลายโมเลกุลให้ เล็ก ลง
โมเลกุลแป้งสมารถถูกย่อยให้ มีขนาดเล็กลงได้ ด้ วย กรดเกลือหรื อกรดกํามะถันเจือจางที
อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส หรื อ ใช้ กระบวนการทีเรี ยกว่า เดกซ์ทริไนเซชัน ซึง เป็ นการให้ ความ
ร้ อนแก่แป้งทีอยูใ่ นสภาพทีแห้ งและเป็ นกรด จากนันจะเกิ
A
ดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างตัวแป้งกับ
ตัวออกซิไดซ์ นอกจากนี Aยังสามารถย่อยโมเลกุลแป้งด้ วยเอนไซม์ได้ อีกด้ วย
2.2.2 พรีเจลาติไนเซชัน (Pregelatinization)
กรรมวิธีนี Aเป็ นการดัดแปลงแป้งด้ วยกระบวนการทางกายภาพ กล่าวคือ การนําแป้งทีมี
ความเข้ มข้ นประมาณร้ อยละ 20-50 เทลงบนพื Aนผิวทีมีความร้ อน จากนันแป
A ้ งจะแห้ งและสุกเป็ น
แผ่นบางๆ เมือแห้ งแล้ วจึงลอกออกแล้ วนําไปบด ซึง แป้งทีเตรี ยมได้ จะสามารถละลายนํ Aาเย็นได้ จึง
มีชือเรี ยกว่าอัลฟา
2.2.3 การเตรียมอนุพันธ์ ของแป้ง (Starch derivatives)
คือการใช้ สารเคมีทําปฏิกิริยากับหมูไ่ ฮดรอกซิ ล (-OH) ของ หน่วยย่อยแอนไฮโดรกลูโคส
ทําให้ ได้ แป้งทีมีสมบัตติ ามชนิดและปริมาณของสารเคมี ทีทําปฏิกิริยาด้ วย
2.3 แป้งดัดแปรทีมีใช้ ท วั ไปในท้ องตลาด
2.3.1 แป้งพรีเจลาติไนซ์ (pregelatinized starches)
แป้งพรี เจาลาติไนซ์เป็ นแป้งดัดแปรแบบง่ายๆ ทําโดยการให้ ความร้ อนกับแป้งทีแขวนลอย
ในนํ Aา จากนันทํ
A าให้ แห้ งโดยอาจใช้ Spray-dryer หรื อ heated roll แป้งพรี เจลาติไนซ์เป็ นแป้ง ที
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สะดวกสําหรับผู้ใช้ ทีไม่มีอปุ กรณ์ในการเตรี ยมแป้งสุก ตัวอย่างการใช้ เช่น ใช้ เป็ น bodying agent
ในการขุดเจาะนํ Aามัน ใช้ เป็ น sizing agent ในสิงทอและใช้ เป็ น binder เป็ นต้ น แป้งพรี เจลาติไนซ์
จะมีความหนืดและ adhesiveness ตํากว่าแป้งสุกทีเตรี ยมใหม่ๆ
2.3.2. แป้งทีดัดแปรโดยใช้ กรด (acid-modified thin-cooking starches)
เตรี ยมโดยใช้ กรดอนินทรี ย์เจือจางทําปฏิกิริยากับแป้งในนํ Aาอุน่ ซึง จะทําให้ พนั ธะบางส่วน
ในเม็ดแป้ง ถูกทําลาย ทําให้ ได้ แป้งทีมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี A
- มีความหนืดลดลงทําให้ สามารถใช้ แป้งในความเข้ มข้ นทีสงู ขึ Aนประมาณ 5 เท่าของ
แป้งทีไม่ดดั แปร
- มีความหนืดของแป้งสุกตําและเกิดแตกหัก ได้ ง่าย
- นํ Aาแป้งทีความเข้ มข้ นสูงพบว่าแป้งจะเกิดการคืนตัวสูงมากและเริมเกิดทีอณ
ุ หภูมิ 95
O
C ทังนี
A Aอาจเนืองจากการจับตัวกันของโมเลกุลแป้งสายตรงทีมีขนาดเล็ก ทีอยูใ่ กล้ ชิด
กันมากเนืองจากแป้งมีความเข้ มข้ นสูง
แป้งดัดแปรด้ วยกรดมักใช้ เป็ นสารเคลือบ เช่น ในสิงทอจะใช้ เคลือบเส้ นด้ ายเพือเพิมความ
แข็งแรง และป้องกันการพันกันของด้ ายระหว่างทอ คุณสมบัตใิ นก ารละลายได้ ดีและให้ ความหนืด
ตํา จะทําให้ ได้ ฟิล์มทีแข็งแรงเคลือบบนผิวด้ าย
2.3.3 แป้งดัดแปรโดยเอนไซม์ (enzyme-thinned starches)
เตรี ยมโดยใช้ เอนไซม์อะมิเลสย่อยแป้งสุกทําให้ มีขนาดโมเลกุลเล็กลง ดังนันความหนื
A
ดจะ
ลดลง และละลายได้ ง่ายขึ Aน มีการใช้ แป้งดัดแปรนี Aในอุตสาหกรรมกระดาษและสิงทอ
2.3.4 แป้งออกซิไดซ์ (oxidized starches)
เตรี ยมได้ จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลคาไรด์ ไฮโปคลอไรท์ ในสารแขวนลอยแป้ง ทํา
ให้ โมเลกุล แป้งเปลียนแปลงไป โดยมีการเติมหมูค่ าร์ บอกซิล และคาร์ บอนิลเข้ าไปในโมเลกุลแป้ง
ทําให้ แป้งทีได้ เกิดการคืนตัวน้ อย หรื อไม่เกิดการคืนตัวเลย ในขณะเดียวกันโมเลกุลของแป้งจะถูก
ตัดด้ วยทําให้ มีความหนืดลดลง แป้งออกซิไดซ์ละลายได้ อย่างสมบูรณ์ทีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า 70 OC ซึง
บ่งชี Aว่าพันธะ ภายในเม็ดแป้งมีความแข็งแรงลดลงมาก
แป้งออกซิไดซ์มีการคืนตัวตําและให้
สารละลายแป้งทีใส และเมือนําไปเคลือบจะได้ ฟิลม์ทีโปร่งแสง มีการใช้ แป้งออกซิไดซ์ในการ
เคลือบกระดาษทีมีคณ
ุ ภาพสูง
นอกจากนี Aแป้งออกซิไดซ์ยงั มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น พอลิอิเล็กโทรไลท์
เนืองจากมีหมูค่ าร์ บอกซิลจํานวนมาก ดังนันจึ
A งอาจใช้ เพือช่วยในการกระจายตัวของสารได้
2.3.5 แป้งอีเทอร์ และเอสเทอร์
แป้งไฮดรอกซีเอทิลและแป้งอะซีเทต เตรี ยมได้ จากปฏิกิริยาระหว่าง สารแขวนลอยแป้ง
ในสภาพด่างกับเอทธิลีน ออกไซด์ หรื อ อะซิตกิ แอนไฮไดรด์ทีระดับการแทนทีตํา (0.03-0.10) โดย
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ในกรณีนี Aโมเลกุลแป้งจะไม่ถกู ทําลาย ดังนันจึ
A งยังคงมีความหนืดสูง แป้งอีเทอร์ และเอสเทอร์ จะให้
ฟิ ลม์ทีแข็งแรง ใส มักใช้ เป็ น สารเคลือบผ้ าฝ้ายและเคลือบกระดาษ ถ้ าระดับ การแทนทีสงู ขึ Aน (DS
> 0.2) จะยับยังการคื
A
นตัวได้ อย่างสมบูรณ์และได้ สารละลายทีใส ในทางการแพทย์ ใช้ แป้งไฮดรอก
ซีเอทธิลเป็ นตัวเพิมพลาสม่าในเลือด (blood plasma estender) โดยหน้ าทีของ extender คือ
รักษาความหนืดและแรงดันออสโมติกในเลือด เอนไซม์ยอ่ ยแป้งทีอยูใ่ นเลือดจะย่อยแป้ง ไอดรอกซี
เอทธิลได้ ช้า ดังนันแป
A ้ งดัดแปรนี Aจะอยูไ่ ด้ นานจึงมี ประสิทธิภาพทีดี
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2.4 โพลิเมอร์ ผสม [4]
พอลิเมอร์ ผสม คือ การนํา พอลิเมอร์ ตา่ งชนิดกันมาผสมกันเพือนําไปทําเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีมี
สมบัตติ ามต้ องการ โดยไม่จําเป็ นต้ องสังเคราะห์ พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ ซึง เป็ นวิธีหนึง ในการช่วย
ปรับปรุงสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ให้ ดีขึ Aน และทีสําคัญเพือเป็ นการลดต้ นทุนการผลิต แต่การทีจะนํา
พอลิเมอร์ มาผสมกันเพือให้ ได้ สมบัตทิ ีดีขึ Aนนันจํ
A าเป็ นต้ องพิจารณาองค์ประกอบต่ างๆ ของ พอลิ
เมอร์ ทีนํามาผสมกันด้ วย อาทิ เช่น โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องพอลิเมอร์ แต่ละชนิด รวมทังA
ความสามารถในการเข้ ากันได้ (compatibility) ของพอลิเมอร์ ซึง ส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัตขิ อง
พอลิเมอร์ ผสมทีเตรี ยมได้
การผสมกันของพอลิเมอร์ สามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี A
2.4.1 การผสมโดยมีปฏิกิริยาเคมีมาเกียวข้ อง (Reactive blending)
ในวิธีการนี A พอลิเมอร์ ทีนํา มาผสมกันต้ องมีหมูฟ่ ั งก์ชนั ทีสามารถเกิดปฏิกิริ ยาเคมีตอ่ กัน
เช่น พอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิคาร์ บอเนตและพอลิเอไมด์ พอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิสไตรี นและ
พอลิโพรพิลีนออกไซด์ เป็ นต้ น
2.4.2 การผสมโดยไม่ มีปฏิกิริยาเคมีมาเกียวข้ อง (Non-reactive blending)
การผสมวิธีนี Aสามารถทําได้ ง่ายและไม่ยงุ่ ยาก โดยใช้ เครื องมือในการผสม เช่น เครื องอัด
รี ด (extruder) หรื อ เครื องบดสองลูกกลิ Aง (two-rolls mill) ซึง เครื องมือประเภทนี Aจะทําให้ เกิดแรง
เฉือนเพิมขึ Aนในระหว่างการผสมแรงเฉือนทีเพิมขึ Aนทําให้ พอลิเมอร์ ทีนํามาผสมกันเกิดการกระจาย
ตัวมากขึ Aน ส่งผลให้ การผสมมีประสิทธิภาพดีขึ Aน ดัง ภาพที 8
แรงเฉือน

ภาพที 8 การกระจายตัวของพอลิเมอร์ เมือได้ รับแรงเฉือน [4]
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2.3.1 กลไกของการเข้ ากันได้ (Compatibilization mechanisms) [4]
การนําพอลิเมอร์ ตา่ งชนิดกันมาผสมกันเพือนําไปทําเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีสมบัตติ ามต้ องการ
นันA ส่วนใหญ่จะมีสมบัตดิ ้ อยลงโดยเฉ พาะสมบัตเิ ชิงกล ผลิตภัณฑ์ทีได้ จะมีความเปราะ และไม่
แข็งแรง เนืองจากมีแรงดึงดูดระหว่างผิวสัมผัส (interfacial adhesion) ของเฟสกระจายตัว
(disperse phase) กับเมทริกซ์ (matrix) ตํา และมีความเค้ นสะสม (stress concentration)
เกิดขึ Aน ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการนํา พอลิเมอร์ ผสมทีได้ ไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ดังนันA จึงนิยม
ใช้ สารช่วยผสม (compatibilizer) หรื อทําให้ เกิดปฏิกิริยาเคมีในระหว่างการผสมเพือปรับปรุงแรง
ดึงดูดระหว่างผิวสัมผัสของพอลิเมอร์ เพือให้ ได้ สณ
ั ฐานวิทยาและสมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสมที
เหมาะสม โดยทังสั
A ณฐานวิทยาและแรง ดึงดูดระหว่างผิวสัมผัสจะมีความสําคัญมากในการช่วย
ถ่ายโอนแรงในระหว่างการใช้ งาน ทังนี
A A สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสมจะขึ Aนกับภาวะทีได้ รับใน
ระหว่างกระบวนการผสม เช่น เครื องผสม อัตราการผสม อุณหภูมิของการผสม นอกจากนี A ยัง
ขึ Aนกับสมบัตกิ ารไหลของแต่ละองค์ประกอบในการผสม รวมถึง แรงตึงผิวขององค์ประกอบในขณะ
หลอมเหลวอีกด้ วย
2.3.2 กรรมวิธีในการทําให้ เข้ ากันได้ (Method of compatibilization) [4]
เทคนิคทีใช้ ในการผสมเพือให้ พอลิเมอร์ เข้ ากันได้ และทําให้ พอลิเมอร์ ผสมมีสมบัตติ าม
ความต้ องการมีด้วยกันหลายวิธี โดยแต่ละวิธีอาจมีความเกีย วข้ องกัน ดังนันA การเลือกใช้ จงึ ขึ Aนกับ
ผู้ผลิตเป็ นหลักซึง จะพิจารณาจากต้ นทุนเป็ นสําคัญ เทคนิคเหล่านี A คือ
2.3.2.1 ความเข้ ากันทางอุณหภูมิอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic
miscibility) [4]
โดยหลักการจะขึ Aนกับสมดุลระหว่างเอนทาลปี
(enthalpy) และเอนโทรปี
(entropy) ของการผสมทีมีตอ่ พลังงานอิสระของการผสม (free energy of mixing) โดยที
เอนโทรปี เป็ นการวัดระดับความเป็ นอิสระ (degree of freedom) หรื อความไม่เป็ น
ระเบียบของโมเลกุลเมือมีการผสมเกิดขึ Aน โดยการผสมจะทําให้ เอนโทรปี มีคา่ เพิมขึ Aน
ดังนันA การเปลียนแปลงเอนโทรปี ('S) จึงมีคา่ เป็ นบวกเสมอ (S2 ! S1) สําหรับโมเลกุล
ใหญ่ๆ การเปลียนแปลงเอนโทรปี จะมีคา่ เกือบเป็ นศูนย์ ดังนันA การเข้ ากันได้ จงึ ขึ Aนกับการ
เปลียนแปลงเอนทาลปี ('H) และการเปลียนแปลงพลังงานอิสระของการผสมจะแสดงไว้
ในสมการที 2.1
โดยที

'G
'G

=
=

'H - T'S
(2.1)
การเปลียนแปลงพลังงานอิสระของการผสม
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'H
'S
T

=
=
=

การเปลียนแปลงเอนทาลปี ของการผสม
การเปลียนแปลงเอนโทรปี ของการผสม
อุณหภูมิ (K)

โดยการผสมทีสามารถเข้ ากันได้ นนั A 'G ต้ องมีคา่ เป็ นลบ หรื อ 'H T'S  0 ซึง สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กรณี คือ
กรณีท ี 1 การผสมทีเป็ นปฏิกิริยาคายความร้ อน (exothermic mixture)
คือ ภายในระบบจะมีแรงดึงดูดระหว่างกัน เช่น การทีโมเลกุล A กับโมเลกุล B
ดึงดูดกันด้ วยพันธะไฮโดรเจน จากลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้ การเปลียนแปลง
เอนทาลปี มีคา่ เป็ นลบ ('H  0) นัน คือ การผสมสามารถเข้ ากันได้ และเมือ
สร้ างเป็ นแผนภาพเฟส ดังแสดงในภาพที 2.8 พบว่า เมือเพิมอุณหภูมิให้ กบั ระบบ
มีผลทําให้ ของผสมมีแนวโน้ มทีจะเกิดการแยกเฟสขึ Aน ทังนี
A Aเนืองจากโมเลกุลมีการ
สัน เพิมมากขึ Aน ทําให้ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลลดลง และอุณหภูมิตําสุดทีพอลิ
เมอร์ เริมเกิดการแยกเฟส เรี ยกว่า lower critical solution temperature (LCST)

ภาพที 9 แผนภาพเฟสของพอลิเมอร์ ผสมทีแสดง LCST [4]
การผสมทีเป็ นการปฏิกิริยาดูดความร้ อน (endothermic mixture) คือ ภายในระบบ
จะไม่มีแรงดึงดูดต่อกัน ซึง มีผลทําให้ การเปลีนแปลงเอนทาลปี มีคา่ เป็ นบวก ('H ! 0) ดังนันA การ
ผสมจะสามารถเข้ ากันได้ เมือ T'S มีคา่ มากกว่า 'H เพือให้ 'G มีคา่ เป็ นลบ นัน คือ การผสมที
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เข้ ากันได้ จะเกิดได้ ทีอณ
ุ หภูมิสงู หรื อเมือเพิมอุณหภูมิให้ กบั ระบบ ภาพที 10 แสดงให้ เห็นอุณหภูมิ
สูงสุดทีพอลิเมอร์ ผสมเกิดการแยกเฟส ทีเรี ยกว่า upper critical solution temperature (UCST)

ภาพที 10 แผนภาพเฟสของพอลิเมอร์ ผสมทีแสดง UCST [4]
2.3.2.2 การเติมบล็อกหรือกราฟต์ โคพอลิเมอร์ (Addition of block or graft
copolymer) [4]
การเติมบล็อกหรื อกราฟต์โคพอลิเมอร์ เป็ นเทคนิคทีได้ รับความนิยมในการผสม
เพือเพิมความสามารถในการเข้ ากันได้ บล็อกโคพอลิเมอร์ จะได้ รับความนิยมมากกว่า
กราฟต์โคพอลิเมอร์ โดยเฉพาะทีประกอบด้ วยบล็อกทีเหมือนกับพอลิเมอร์ แต่ละชนิดที
นํามาผสมกัน ซึง โคพอลิเมอร์ แต่ละชนิด โดยพบว่าสายโซ่ของพอลิเมอร์ ต้องยาวพอทีจะ
จับกับพอลิเมอร์ ทีผสม แต่ต้องมีนํ Aาหนักโมเลกุ ลไม่สงู เกินไป เพราะจะแพร่ไปทีผิวระหว่าง
เฟสได้ ช้ากว่าโคพอลิเมอร์ ทีมีนํ Aาหนักโมเลกุลตํา ซึง กลไกของการเป็ นสารช่วยผสมแสดงไว้
ในภาพที 11

ภาพที 11 บล็อกและกราฟต์โคพอลิเมอร์ ทีอยูร่ ะหว่างเฟส A และ B
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ทังนี
A Aโครงสร้ างทางเคมี และ นํ Aาหนักโมเลกุลของโคพอลิเมอร์ สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของ
การเป็ นสารช่วยผสมอย่างมาก จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารช่วยผสมโดยการทดสอบ
สมบัตคิ วามทนแรงดึง สามารถสรุปได้ ดงั นี A
1. บล็อกโคพอลิเมอร์ มีประสิทธิภาพมากกว่ากราฟต์โคพอลิเมอร์
2. ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าไตรบล็อกโคพอลิเมอร์
3. ไดบล็อกโคพอลิเมอร์ ทีประกอบด้ ว ยบล็อกสันสลั
A บยาวจะมีประสิทธิภาr
มากกว่าไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ ทีประกอบด้ วยบล็อกทีมีความยาวเท่ากัน
การผสมพอลิเมอร์ ทีสามารถเข้ ากันได้ บ่อยครังA ขึ Aนกับความสามารถของสารช่วยผสม ซึง
โดยทัว แล้ วสารช่วยผสมจะมีหน้ าทีดงั ต่อไปนี A คือลดแรงตึง ผิวระหว่างผิวสัมผัสในภาวะหลอมเหลว
ทําให้ ดสิ เพอร์ สเฟสมีขนาดเล็กและกระจายตัวได้ ดีในเมทริกซ์ ช่วย เพิมแรงดึงดูดระหว่างผิวสัมผัส
ทําให้ เพิมประสิทธิภาพในการถ่ายโอนแรงระหว่างเฟส และเพิมความคงขนาดของดิสเพอร์ สเฟส
ภายใต้ ภาวะของการอบเหนียว (annealing)
2.3.2.3
การเติมพอลิเมอร์ ท มี ีหมู่ฟังก์ ชันหรือส่ วนทีว่องไวต่ อปฏิกิริยา
(Addition of functional/reactive polymer) [4]
การเติมพอลิเมอร์ ทีมีหมูฟ่ ั งก์ชนั เพือทําหน้ าทีเป็ นสารช่วยผสม อาจได้ จากการนํา
พอลิเมอร์ ชนิดใดชนิดหนึง ทีจะทําการผสมมาดัดแปรให้ มีหมูฟ่ ั งก์ชนั หรื อส่ว นทีวอ่ งไวต่อ
ปฏิกิริยาโดยหมูฟ่ ั งก์ชนั ต้ องสามารถเกิดปฏิกิริยา หรื อมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล เช่น
พันธะไอออนิกกับพอลิเมอร์ ชนิดทีสองได้ ซึง การดัดแปรพอลิเมอร์ ให้ มีหมูฟ่ ั งก์ชนั สามารถ
ทําได้ ในเครื องปฏิกรณ์ หรื อโดยผ่านเครื องอัดรี ด เช่น การกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์ บน
สายโซ่ตรงของพอลิโอเลฟิ นส์ โดยหมูแ่ อนไฮไดร์ ดของมาเลอิกแอนไฮไดรด์จะมี
ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยากับหมูอ่ ะมิโนของพอลิเอไมด์ได้ ทําให้ พอลิโอเลฟิ นส์
กราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์เป็ นสารช่วยผสมทีได้ รับความนิยมในทางการค้ า และมีราคา
ไม่แพงมากนัก
2.3.2.4 การเกิดกราฟต์ โคพอลิเมอไรเซชันระหว่ างการผสม (In-situ
grafting copolymerization) [4]
การทําให้ เกิดปฏิกิริยากราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันระหว่างการผสม หรื อ reactive
blending เป็ นวิธีใหม่ทีใช้ ผสมพอลิเมอร์ ให้ เข้ ากัน โดยแตกต่างจากวิธีอืนๆ คือ
องค์ประกอบทีทําการผสมจะถูกดัดแปรเพือให้ สามารถเกิดปฏิกิริยากับพอลิเมอร์ อีกชนิด
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ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องเติมสารช่วยผสม ตัวอย่างเช่น การผสมพอลิคาร์ บอเนตกับพอลิเอส
เทอร์ กลไกการเกิดปฏิกิริยาในการผสมอาจมีได้ ดังนี A
1. เกิดกราฟต์หรื อบล็อกโคพอลิเมอร์ จากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมูท่ ีวอ่ งไว
ต่อปฏิกิริยาเคมีในพอลิเมอร์ ซึง อาจกระตุ้นได้ โดยการเติมสารริเริมใน
ระหว่างการผสม
2. เกิดบล็อกโคพอลิเมอร์ จากปฏิกิริยาแลกเปลียน (interchange reaction) ที
สายโซ่โมเลกุลหลักของพอลิเมอร์ แต่ละชนิดทีนํามาผสมกัน ซึง ส่วนใหญ่เกิด
กับพอลิเมอร์ แบบควบแน่น
3. เกิดการขาดหรื อรวมกันใหม่ของแต่ละโมเลกุล เพือทีจะสร้ างบล็อกหรื อ
กราฟต์ โคพอลิเมอร์ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดภายใต้ ภาวะทีมี
ความเค้ นเฉือนสูง
4. ส่งเสริมให้ เกิดปฏิกิริยาโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา
2.3.3 สมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสม (Properties of polymer blends) [4]
สมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสมจะขึ Aนกับอัตราส่วนของแต่ละองค์ประกอบ รวมทังสมบั
A ตขิ องแต่
ละองค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์ประกอบ (ลักษณะคล้ ายแก้ ว หรื อยาง หรื อพอลิ
เมอร์ กึงผลึก) สถานะทางเทอร์ โมไดนามิกส์ของการผสม และการจัดเรี ยงโมเลกุล
การผสมทีเข้ ากันได้ อย่างสมบูรณ์จะแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาเพี ยงเฟสเดียว ซึง เป็ น
การง่ายทีจะหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตกิ บั อัตราส่วนผสม ดังแสดงในภาพที 12
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ภาพที 12 ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตแิ ละอัตราส่วนผสมในพอลิเมอร์ ผสม [4]
ภาพที 12 แสดงระบบการผสมทีสามารถเข้ ากันได้ อย่างสมบูรณ์ เห็นได้ วา่ อัตราส่วนการ
ผสมและสมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสมทีได้ จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็ นฟั งก์ชนั เพิม ดังแสดงใน
ภาพที 12 (ก) แต่ในการผสมส่วนใหญ่มกั ไม่เกิดความเข้ ากันได้ อย่างสมบูรณ์ โดย จะมีความเข้ า
กันได้ บางส่วน (semi-compatible) กล่าวคือ อนุภาคของดิสเพอร์ สเฟสทีขนา ดเล็กจะกระจายอยู่
ในเมทริกซ์โดยจะมีแรงดึงดูดซึง กันและกันระหว่างเฟส และเมือทําการ พล็อตกราฟระหว่างสมบัติ
และอัตราส่วนการผสมจะได้ กราฟทีมีลกั ษณะเป็ นรูปตัวเอส ดังแสดงใน ภาพที 12 (ข) โดยพอลิ
เมอร์ ทีมีอตั ราส่วนการผสมมากกว่าจะมีแนวโน้ มเป็ นเฟสหลัก หรื อดมทริกซ์ และควบคุมสมบัตทิ าง
กายภาพของชิ Aนงาน ส่วนบริเวณทีเกิดการเปลียนแปลงของกราฟจะมีสาเหตุมาจากการกลับเฟส
ของระบบการผสม
ในระบบทีมีความเข้ ากันน้ อยมากหรื อไม่เข้ ากันจะมีการแยกเฟสเกิดขึ Aน โดยดิส
เพอร์ สเฟสจะมีขนาดอนุภาคทีใหญ่กระจายอยูใ่ นเฟสหลัก และระหว่างเฟสจะมีแรงดึงดู ดอย่าง
อ่อนๆ หรื อไม่มีเลย จากลักษณะดังกล่าวสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสมทีได้ จะตํากว่าพอลิเมอร์ บ
ริ สทุ ธิ9 ทําให้ ไม่นิยมนําไปใช้ งานและจะได้ กราฟระหว่างอัตราส่วนการผสมและสมบัตเิ ป็ นรูปตัวยู
ดังแสดงในภาพที 2.11 (ค) ส่วนระบบสุดท้ ายจะพบเห็นได้ น้อย โดยการผสมจะปรับปรุ งสมบัตขิ อง
พอลิเมอร์ ผสมได้ มากกว่าระบบอืนๆ กล่าวคือ สมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสมทีได้ จะมากกว่า หรื อ
เท่ากับ
พอลิเมอร์ แต่ละชนิดทีนํามาผสมกัน ดังแสดงในภาพที 2.11 (ง)
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2.3.4 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสม (Morphology of polymer blends) [4]
การจัดเรี ยงตัวหรื อสัณฐานวิทยาของแต่ละเฟสในพอลิเมอร์ ผสมจะมีความสําคัญ
เป็ นอย่างยิง สัณฐานวิทยาอาจมีลกั ษณะของดิสเพอร์ สเฟสกระจายอยูใ่ นเมทริกซ์ของพอลิเมอร์
อีกชนิดหนึง โดยดิสเพอร์ สเฟสจะมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม แผ่น หรื อเส้ นใย ดังในภาพที 13

ภาพที 13 ลักษณะต่างๆ ของดิสเพอร์ สเฟสทีกระจายอยูใ่ นเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ ผสม [4]
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ทีเกิดขึ Aนในระหว่างการผสม จะขึ Aนกับอัตราส่วนของการผสม
อัตราส่วนของความหนืดในแต่ละองค์ประกอบ แรงตึงผิว และภาวะของการผสม โดยองค์ประกอบ
ทีมีเป็ นจํานวนมากกว่าจะมี แนวโน้ มเป็ นเมทริกซ์หรื อเป็ นเฟสหลัก โดยขนาดของดิสเพอร์ สเฟสจะ
ถูกควบคุมจากการแตกตัวเป็ นหยดของดิสเพอร์ สเฟส (drop breakup) และการรวมกลุม่
(coalescence) ของดิสเพอร์ สเฟส โดยการเปลียนแปลงนี Aจะขึ Aนกับชนิดของเครื องผสม แรงตึงผิว
ระหว่างผิวสัมผัส ลักษณะการไหลของแต่ละ องค์ประกอบ นอกจากนี A รูปร่างของดิสเพอร์ สเฟสยัง
สามารถควบคุมได้ ในระหว่างกระบวนการขึ Aนรูป ตัวอย่างเช่น รูปร่างของดิสเพอร์ สเฟสอาจถูก
เปลียนแปลงจากทรงกลมเป็ นเส้ นใยจากการไหลแบบยืดดึงทีบริเวณหัวดาย หรื อจากทรงกลมเป็ น
แผ่นจากการยืดดึง 2 ทิศทาง ในกระบวนการเป่ า เป็ นต้ น
ในการผสมพอลิเมอร์ 2 ชนิด เข้ าด้ วยกันนันA ส่วนใหญ่แล้ วพอลิเมอร์ ดงั กล่าวมักไม่
เข้ ากันโดยจะแยกเป็ น 2 เฟส ตามหลักของเทอร์ โมไดนามิกส์ ซึง สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสม
นันจะขึ
A
Aนกับอัตราส่วนการผสม สมบัตกิ ารไหลของแต่ละองค์ประกอบ และภาวะในการผสม
กล่าวคือ เมือผสมดิสเพอร์ สเฟสในอัตราส่วนน้ อย ดิสเพอร์ สเฟสจะกระจายอยูใ่ นเฟสหลัก โดยอาจ
มีรูปร่างเป็ นทรงกลม เส้ นใย หรื อแผ่น ทังนี
A Aขึ Aนกับภาวะของการขึ Aนรูป และเมือเพิมอัตราส่วนผสม
ขึ Aน ดิสเพอร์ สเฟส และถ้ าเพิมอัตราส่วนผสมต่อไป ดิสเพอร์ สเฟสเกิดการกลับเฟส
(phase
inversion) เปลียนเป็ นเฟสหลัก โดยก่อนถึงจุดนี A สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสมจะเกิดการกลับ
เฟสทังA 2 เฟส เรี ยกการเปลียนแปลงดังกล่าวนี Aว่า co-continuous ตัวอย่างของการกลับเฟสนี A
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สามารถเห็นได้ จากการสังเคราะห์ (high impact polystyrene, HIPS) โดยในช่วงแรกเฟสของยาง
จะเป็ นเฟสหลัก แต่เมือสิ Aนสุดการสังเคราะห์แล้ วพอลิสไตรี นจะเป็ นเฟสหลัก
2.4 พลาสติกทีสามารถย่ อยสลายได้ ทางชีวภาพ [5,6]
เนืองจากปริมาณการใช้ งานของพลาสติกมีแนวโน้ มทีเพิมขึ Aนมากเรื อยๆ จึงก่อให้ เกิด
ปั ญหาขยะพลาสติกมากขึ Aน เนืองจากพลาสติกมีสมบัตทิ ีดี เหนือกว่าวัสดุอืน คือ มีนํ Aาหนักเบา มี
ความแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี สามารถขึ Aนรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลาย และยังมีราคาถูก
ด้ วยสมบัตทิ ีดีหลายประการจึงทําให้ การใช้ งานของพลาสติกเป็ นไปอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้ ม
ทีจะเพิมขึ Aนเรื อยๆ ส่งผลให้ ปริมาณขยะพลาสติกเพิมขึ A นด้ วยเช่นกัน จนก่อให้ เกิดปั ญหาต่อ
สิงแวดล้ อม ทังนี
A Aเพราะพลาสติกส่วนใหญ่มีความคงทนต่อการย่อยสลายและใช้ เวลานับร้ อยปี กว่า
จะมีการสูญเสียนํ Aาหนักบางส่วน พลาสติกส่วนมากมีความทนทานต่อการย่อยสลายของจุลินทรี ย์
สูงเพราะโมเลกุลของพลาสติกไม่ยอมให้ นํ Aาผ่านเข้ าออก จึงทํา ให้ โอกาสทีจลุ ินทรี ย์ทีปล่อยเอนไซม์
ออกมากทีเข้ าย่อยสลายได้ น้อยลง ซึง พลาสติกแต่ละชนิดมีความทนทานต่อการย่อยสลายของ
จุลินทรี ย์ทีแตกต่างกัน ดังนันA หากกําจัดไม่ถกู วิธีจะเกิดเป็ นปั ญหาทีสําคัญของสิงแวดล้ อม
ดังนันA จึงมีการศึกษาการผลิตพลาสติกทีสามารถย่อยสลา ยได้ ทางชีวภาพ ซึง สามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
1. การปรับปรุงพอลิเมอร์ ทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ เป็ นการนําเอาพอลิเมอร์ ทีมีอยู่
แล้ วในธรรมชาติมาปรับปรุงโดยใช้ กระบวนการเปลียนแปลงทางกายภาพ หรื อทางเคมี
เพือทําการผลิตพลาสติกให้ มีสมบัตเิ หมาะสมกับการนําไปใช้ งาน เช่น ใช้ ทําชิ Aนส่วนยึด
อวัยวะทีเป็ นกระดูกในร่างกาย หรื อใช้ ทําฟิ ล์มสําหรับห่อผลิตภัณฑ์
2. การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ทีมีสมบัตสิ ามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
ตัวอย่างเช่น พลาสติกสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ ทีสามารถย่อยสลายได้ แต่ต้องมีโครงสร้ าง
เป็ นอะลิฟาติกเอสเทอร์ เท่านันA เช่ น พอลิคาร์ โพแลกโทน (carpolactone) เรี ยกย่อว่า PCL
และพอลิไกลโคลิก แอซิด เป็ นต้ น
3. การนําสารเติมแต่งใส่ลงในพลาสติกเพือปรับปรุงให้ พลาสติกมu
ความสามารถในการย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การเติมแป้งในพลาสติก โดย
แป้งจะแทรกตัวอยูใ่ นโครงสร้ างของพลาสติกและมีกลไกการสลายตัวของพลาสติก คือ
ขันแรกที
A
จลุ ินทรี ย์จะปล่อยเอนไซม์อะไมเลส (amylase) เข้ าย่อยสลายแป้งในพลาสติก
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ทางตัวกลางทีเป็ นนํ Aา เอนไซม์นี Aจะย่อยโมเลกุลของแป้งให้ มีขนาดเล็กลง จนสามารถ
เข้ าสูเ่ ซลล์ของจุลินทรี ย์เพือถูกย่อยสลายต่อไป ทําให้ เม็ดแป้งหายไปจากเนื Aอของพ ลาสติก เกิด
เป็ นรูพรุน (porus) ขนาดเล็กในเนื Aอพลาสติก ส่งผลให้ เนื Aอพลาสติกอ่อนลงและมีพื Aนทีผิวเพิมมาก
ขึ Aน หลังจากนันในขั
A นที
A สอง นํ Aาและแร่ธาตุตา่ งๆ ในธรรมชาติจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้ วยตัวเอง
(auto-oxidation) ได้ สารเปอร์ ออกไซด์
สารดังกล่าวจะ เข้ าไปกระตุ้นโมเลกุลของพอลิเมอร์
ให้ เกิดการแตกตัว ทําให้ นํ Aาหนักโมเลกุลลดลง ทําให้ จลุ ินทรี ย์สามารถย่อยสลายพอลิเมอร์ ตอ่ ไปได้
เกิดเป็ นนํ Aาและแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ทังนี
A Aอัตราเร็วของการย่อยสลายทางชีวภาพขึ Aนกับ
อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชื Aน จํานวนและชนิดของจุลิ นทรี ย์ เกลือของโลหะ สารอาหาร
ทีอยูใ่ นดิน รวมไปถึงความหนาของผลิตภัณฑ์ พลาสติกทีใช้ สว่ นมากเป็ นเทอร์ โมพลาสติก
จะเห็นได้ วา่ แป้งเป็ นพอลิเมอร์ ธรรมชาติทีสามารถย่อยสลายได้ ง่ายและมีมากเป็ น
อันดับสองรองจากเซลลูโลสสามารถพองตัวขึ Aนแผ่นฟิ ล์มได้ รว มทังมี
A ลกั ษณะทีเปลียนรูปได้ นํามา
ขึ Aนรูปในแม่พิมพ์ได้ มีราคาถูก และมีความบริ สทุ ธิ9สงู จึงเป็ นวัตถุดบิ ทีนา่ สนใจในการนํามาเป็ น
วัตถุใช้ ทดแทนพลาสติกในบางส่วนของการใช้ งาน อย่างไรก็ตามพบว่า พอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้ง
กับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์จะมีความเข้ ากันได้ ตํา เนื
องมาจากคุณสมบัตคิ วามชอบนํ Aาสูง
(hydroplillic) ของแป้งและความชอบนํ Aาตํา (hydrophobic) ของพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ เช่น พอลิเอ
ทธิลีนหรื อ พอลิโพรพิลีน เป็ นต้ น ทําให้ พอลิเมอร์ ผสมทีได้ มีสมบัตดิ ้ านต่างๆ ด้ อยลง เช่น
คุณสมบัตเิ ชิงกลลดตําลงนําไปสูข่ ้ อจํากัดในการนําไปใช้ งานด้ า นต่างๆ เพือเพิมความสามารถใน
การผสมเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งกับพอลิเมอร์ จงึ มีการศึกษาเทคนิคต่างๆ เพือเพิมความเข้ ากันได้ ของ
โพลิเมอร์ ผสม ซึง เทคนิคทีนิยมใช้ ได้ แก่
2.4.1. การใช้ พลาสติไซเซอร์ (plasticizer)
พลาสติไซเซอร์ ทีใช้ ทวั ไป ได้ แก่ กลีเซอรอล มีความสามารถในการทําให้ แป้งเกิดเจลาติ
ไนซ์ก่อนทีจะนําไปผสมกับโพลิเมอร์ เพือเพิมสมบัตกิ ารไหลหรื อเพิมลักษณะความเป็ นพลาสติก
ให้ กบั แป้ง
2.4.2. การทํากราฟท์ โคโพลิเมอไรเซชัน (graft copolymerization)
การทําปฏิกิริยา graft copolymerization ของแป้ งนันA ขันแรกจะต้
A
องทําให้ เกิดอนุมลู
อิสระ (free radical) บนสายโมเลกุลของแป้งก่อน ซึง สามารถทําได้ 2 วิธี คือ โดยวิธีทางเคมี และ
A Aวิธีทางเคมีทีเป็ น
วิธีฉายรังสี ซึง จะใช้ วิธีไหนขึ Aนอยูก่ บั ชนิดของมอนอเมอร์ ทีนํามาทําปฏิกิริยา ทังนี
ทีนิยมทีสดุ ได้ แก่ ปฏิกิริยาของแป้งกับเกลือซีริค โดยซีริคไอออนจะถูกรี ดวิ ซ์ได้ เป็ นซีรัส จากนันA
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อะตอมไฮโดรเจนจะถูกออกซิไดซ์ เกิดเป็ นอนุมลู อิสระบนโมเลกุลแป้ง อนุมลู อิสระทีเกิดขึ Aน นี Aจะทํา
ปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ ซงึ เป็ นการเริมต้ นปฏิกิริยากราฟท์ โคพอลิเมอไรส์ ส่วนกระบวนการทําให้
เกิดอนุมลู อิสระโดยวิธีการฉายรังสี สาม ารถทําได้ โดย การทําให้ สายโซ่พอลิเมอร์ ขาดออกจากกัน
และเกิดเป็ นอนุมลู อิสระขึ Aน ซึง นอกจาก 2 วิธีนี Aแล้ วยังมีวิธีอืนๆ ในการเตรี ยมกราฟท์ โคพอลิเมอ
ไรส์ได้ อีก ตัวอย่างเช่น การให้ มอนอเมอร์ ทําปฏิกิริยากับอนุพนั ธ์ จากสารแอลคาไลน์ โลหะเมทอล
แอลคอกไซด์ของแป้ง สาย ซโซ่กราฟท์โคพอลิเมอร์ ทีได้ จากวิธีนี Aจะมีนํ Aาหนักโมเลกุลตํา ทําให้ การ
A าไปให้ ความร้ อน
นําไปใช้ ประโยชน์จํากัด. การนําแป้งไปทําปฏิกิริยากับโอโซน-ออกซิเจน จากนันนํ
หรื อเติมสารรี ดวิ ซ์ในสภาวะทีมีมอนอเมอร์ เป็ นต้ น
2.4.3. การดัดแปรทางเคมี (chemical modified starch)
สามารถทําได้ โดยการเติมโมเลกุลทีมีความเป็ น hydrophobic ลงบนสายโซ่ของแป้ง เพือ
แทนที hydroxyl group ของแป้ง หรื ออาจทําการดัดแปรหรื อเพิมความเป็ นขัวให้
A กบั โพลิเมอร์
เพือให้ เกิดการผสมเข้ ากับแป้งก็ได้ เช่นกัน หรื ออาจใช้ เทคนิคการใช้ สารจับยึด (Coupling agent)
โดยจะผสมสารจับยึด (coupling agent) ลงในระบบการผสม โดยสารจับยึด (coupling agents)
ทีมีการนํามาใช้ ได้ แก่ มาเลอิก แอนไฮไดรด์
(Maleic anhydride), โพลิไวนิล แอลกอฮอล์
(polyvinyl alcohol), สารจับยึดประเภทไซเลน (silane coupling agent) เป็ นต้ น Chandra
(1997) [3] กล่าวถึงการใช้ สารจับยึดประเภทไซเลน (silane coupling agent) มาใช้ ร่วมกับแป้ง
ข้ าวโพด พบว่า ตัวไซเลนจะทําหน้ าทีเป็ นตัวประสาน มันจะช่วยเพิมการกระจายตัวและความเป็ น
เนื Aอเดียวกันของแป้งข้ าวโพดกับพลาสติกได้ เป็ นอย่างดี
2.5 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
van Soest และคณะ [7] ได้ ทําการศึกษาอิทธิพลของนํ Aาหนักโมเลกุลของแป้งต่อ
คุณสมบัตใิ นการอัดรี ดของเทอร์ โมพลาสติกสตาร์ ซ จากการศึกษาพบว่า ทังแป
A ้ งทีมีนํ Aาหนักโมเลกุล
ุ สมบัตเิ ชิงกลทีแตกต่างกันตามปริมาณ
สูงและตําต่างก็มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นวิสโคอิลาสติก แต่จะมีคณ
ความชื Aนทีสะสมอยู่ วัสดุทีมีค วามชื Aนสูงจะมีลกั ษณะหนืด เนืองจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างแป้งมี
ปริมาณน้ อยลง การดัดแปรแป้งมันสําปะหลังโดยทําให้ เกิดไฮโดรลิซิสด้ วยกรด ทําให้ สายโซ่
ส่วนอะไมโลสสันลง
A และอะไมโลเพกตินทีเป็ นสายโซ่กิงมีปริมาณลดลง ทําให้ การดูดนํ Aาของแป้ง
ลดลงได้
นอกจากนี Aยังมีการศึกษาความเป็ นผลึกของฟิ ล์มชนิดต่างๆ ทีเตรี ยมจากแป้งมัน
สําปะหลัง อะไมโลส และอะไมโลเพกติน ด้ วยกระบวนการหล่อจากสารละลาย (solution casting)
โดยใช้ เทคนิค X-ray diffraction เทคนิค Light microscopy เทคนิค transmission electron
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microscopy และเทคนิค differential scanning calorimetry พบว่าฟิ ล์มอะไมโลสมีปริมาณผลึก
ประมาณ 30% โดยนํ Aาหนัก ฟิ ล์มอะไมโลเพกตินเป็ นอสัณฐานทังหมด
A
และฟิ ล์มผสมระหว่างอะ
ไมโลสและอะไมโลเพกติกมีปริมาณผลึกสูงกว่าทีคาดไว้ เนืองจากผลของการเกิดผลึกร่วม
(co
crystallization) ระหว่างอะไมโลสและอะไมโลเพกติน นอกจากนี Aฟิ ล์มผสมทีปริมาณอะไมโลสตํา
จะพบการแยกเฟสของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน และฟิ ล์มทีมีปริมาณอะไมโลสสูง สามารถล ด
การแยกเฟสได้ โดยการเกิดเจลของอะไมโลสและการเกิดโครงข่ายของอะไมโลส โดยความสามารถ
ในการดูดนํ Aาของฟิ ล์มขึ Aนกับโครงสร้ างภายในและความเป็ นผลึกของฟิ ล์ม
นอกจากทีได้ กล่าวมาแล้ ว ยังมีการศึกษาผลของพลาสติไซเซอร์ (กลีเซอรอล:ซอบิ
ทอล อัตราส่วน
1:1) ต่อความสามารถในการดูดนํ Aาของฟิ ล์มทีเตรี ยมจากแป้งมันสําปะหลัง
เนืองจากมีผลต่อสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ จากการศึกษาพบว่า ฟิ ล์มทีพลาสติไซส์ด้วยกลีเซอร อล
สามารถดูดความชื Aนได้ เร็วในช่วงแรก และฟิ ล์มทีมีปริมาณพลาสติไซเซอร์ สงู กว่า จะสามารถดูด
ความชื Aนได้ สงู กว่าด้ วย และความชื Aนมีผลต่อค่า young’s modulus ของวัสดุ กล่าวคือทีปริมาณ
ความชื Aนสูง วัสดุจะมีคา่ young’s modulus สูงขึ Aนด้ วย
Ioannis Arvanitoyannisa และคณะ [8] ได้ ทําการศึกษาสมบัตเิ ชิงกล
ความสามารถในการซึมผ่านและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของโพลิเมอร์ ผสม
ระหว่าง LDPE และแป้งมันสําปะหลังด้ วยกระบวนการอัดรี ดในสภาวะทีมีนํ Aาเป็ นองค์ประกอบใน
ปริมาณต่างๆ แล้ วขึ Aนรูปด้ วยกระบวนการกดอัดด้ วยความร้ อน พบว่าโพลิเมอร์ ผสมทีมีปริมาณ
แป้งมากกว่า 30%โดยนํ Aาหนัก จะทําให้ สมบัตเิ ชิงกลลดลง แต่ความสามารถในการยอมให้ ก๊าซ
และไอนํ Aาซึมผ่านสูงขึ Aน และอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพเกิดได้ ดีขึ Aนเมือโพลิเมอร์ ผสมมีปริมาณ
แป้งสูงถึง 10%โดยนํ Aาหนัก นอกจากนี Aยังทําการศึกษาคุณสมบัตขิ องฟิ ล์มทีเตรี ยมจากการผสม
LDPE กับแป้งสาลี พบว่าได้ ผลในลักษณะเดียวกับแป้งมันสําปะหลังดังทีได้ กล่าวมาแล้ ว
Mani และ Bhattacharya [9] ได้ ทําการศึกษาสมบัตขิ องแป้งทีผสมกับ aliphatic
biodegradable polyester ซึง จะใช้ poly H-caprolactone, polybutylene succinate และ
butanediol-adipate-terephthalate copolymer
แล้ วเติมตัวเพิมความเข้ ากันได้
(compatibilizer) ซึง ส่งผลให้ แป้งและพอลิเมอร์ ผสมเข้ ากันได้ ดี สารเพิมความเข้ ากันได้ ทีใช้ ใน
ทีนี Aได้ แก่ มาเลอิก แอนไฮไดรด์ โ ดยทําการผสมแป้งในสัดส่วนต่างๆ จาก 10-70 %โดยนํ Aาหนัก
ด้ วยเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่ (twin-screw extruder)
จากการศึกษาพบว่าการเพิม
ปริมาณสารเพิมความเข้ ากันได้ มีผลต่อค่าค่าแข็งแรงเชิงกล โดยจะเห็นได้ จากค่า tensile stregth
ทีเพิมขึ Aน
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นอกจากนี A Perra และคณะ [10] เตรี ยมฟลิม9 กินได้ (edible film) โดยนําแป้งมัน
สําปะหลังมาผสมกับพลาสติไซเซอร์ ได้ แก่ กลีเซอรอลและพอลิเอทธิลีนไกลคอล โดยใช้ กลูตารอล
ดีไฮด์ เป็ นสารเชือมโครงข่าย จากนันศึ
A กษาคุณสมบัตเิ ชิงกลและความสามารถในการแพร่ผา่ นของ
นํ Aาผ่านแผ่นฟิ ล์มทีเตรี ยมขึ Aน จากผลการศึกษาพบว่าฟิ ล์ม ทีมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลสูงจะยอมให้ นํ Aาแพร่
ผ่านได้ ตํา
การผสมแป้งกับพอลิเอทธิลีโดยไม่มีการใช้ สารช่วยผสม จะส่งผลให้ เกิดการแยก
ส่วนกัน ระหว่างเฟสของแป้งและเฟสของพอลิเอทธิลีน การผสมทีไม่เข้ ากันนี Aจะทําให้ เหลือส่วนที
ไม่สามารถย่อยสลายได้ เป็ นจํานวนมาก และเป็ นสาเหตุของมลพิษทีเกิดขึ Aนต่อสิงแวดล้ อมต่อไป
นอกจากนี A ความไม่เข้ ากันยังเป็ นสาเหตุให้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลตําด้ วย ดังนันจึ
A งมีการดัดแปรแป้ง
เพือให้ สามารถผสมกับพลาสติกได้ โดยการกราฟมอนอเมอร์ เช่น อะคริลาไมด์, อะคริโลไนไตรล์
และ เมธิล เมทธาคริเลต บนโมเลกุลของแป้งโดยใช้ เซอริก ไอออนเป็ นสารริเริมปฏิกิริยา [11]
จากการศึกษาของ Akaranta [12] พบว่าค่าความแข็งแรงต่อการดึงยืดของโพลิเมอร์
ผสมลดลงเมือมีปริมาณแป้งสูงขึ Aน และการดัดแปรแป้งมันสําปะหลังเพือให้ เกิดความเป็ น ไฮโดรโฟ
บิกเพิมขึ Aน สามารถช่วยเพิมความเข้ ากันได้ ระหว่างแป้งและโพลิเอทธิลิน
Nakamura และคณะ [13] ได้ นําแป้งชนิดต่างๆ เช่น แป้งธรรมชาติ แป้งอะไดเปต
แป้งอะเซธิเลต และแป้งมันสําปะหลัง มาผสมกับพอลิเอทธิลินชนิดความหนาแน่นตํา โดยใช้ เครื อง
เครื องผสมทีให้ แรงเฉือนสูง โดยผสมนํ Aามันพืช และแคลเซียม สเตียเรต ความเข้ มข้ น
1%โดย
นํ Aาหนัก เพือศึกษาลักษณะการผสมกันว่าเข้ ากันได้ ดีเพียงใด และศึกษา ความสามารถในการย่อย
สลายของพลาสติกทีได้ โดยมีปริมาณแป้งเป็ นสัดส่วนต่างๆกัน คือ 5,10,20 % โดยนํ Aาหนัก จาก
การศึกษาให้ ผลว่า ยิงเพิมปริมาณแป้งมากขึ Aน
จะส่งผลให้ คณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลของชิ Aนงานลดลง
นอกจากนี Aยังศึกษาลักษณะความเข้ ากันของโพลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้งและพลาสติก พบว่าการ
ผสมกันของ แป้งธรรมชาติและพอลิเอทธิลิน นันA มีความสามารถในการผสมเข้ ากันได้ ตํา เนืองจาก
พอลิเอทธิลินมี ความเป็ นไฮโดรโฟบิก ในขณะทีแป้งเป็ นสารทีมี ความเป็ นไฮโดรฟิ ลิกสูง ส่วน
แป้งอะเซธิเลตนันA สามารถผสมเข้ ากับพอลิเอทธิลินได้ ดี เนืองจากหมูอ่ ะเซธิลในโมเลกุลแป้งจะ
ช่วยลดความเป็ นขัวของแป
A
้ งลง ทําให้ สามารถผสมเข้ ากับพอลิเอทธิลินได้ ดีขึ Aน ส่วนในกรณีของ
แป้งอะไดเปตพบว่า สามารถผสมเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลินได้ ดีกว่าแป้งธรรมชาติและแป้งอะเซธิ
เลต แต่จะให้ คณ
ุ สมบัตทิ างกลทีไม่ดีนกั
การดัดแปรแป้งมันฝรังทีประกอบด้ วยอะมิโลส 19% และ อะมิโลเพกติน 81% ด้ วย
ออกตะโนอิล คลอไรด์ โดยมีพิริดีนเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา ในสารละลายเอทธานอลสามารถทําได้ โดย
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ใช้ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของ Mullen และ Pacsu ซึง ในปฏิกิริยาใช้ ตวั ทําละลายทีเป็ นสาร
อินทรย์เพือให้ แป้งเกิดการสลายตัวน้ อยทีสดุ ในทีนี Aนอกจาก พิริดีนจะทําหน้ าทีเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา
แล้ วยังทําหน้ าทีเป็ นตัวทําละลายด้ วย [14]
นอกจากนี Aยังมีการดัดแปรแป้งให้ มีความเป็ นไฮโดรโฟบิกด้ วยสาร ออกทีนิล ซัคซินิค
แอนไฮไดร์ (OSA) ในรูปของอิมลั ชันเพือลดความสามารถในการดูดนํ Aาของแป้ง ซึง การดัดแปรแป้ง
ด้ วยวิธีนี Aจะทําให้ ได้ แป้งแอไอออนิค ซึง ระบบอิมลั ชันในการศึกษานี Aสามารถเตรี ยมได้ จาก ไดโดเด
ซิล ไดเมธิลแอมโมเนียม โบรไมด์ (DDAB) พบว่าการดัดแปรทําให้ ความสามารถในการดูดซับนํ Aา
ของแป้งสูงขึ Aนเนืองจากความหนาแน่นประจุทีผิวแป้งซึง ขึ Aนกับปริมาณการแทนที ขนาดอนุภาค
นํ Aาหนักโมเลกุล และอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นประจุทีผิวของ พอลิเมอร์ ซงึ เปลียนแปลงตาม
ปริมาณ DDAB ทีใช้ เตรี ยมอิมลั ชัน ความสามารถในการดูดซับทีสงู ขึ Aนเนืองมาจากการดัดแปรแป้ง
ทําให้ เกิดชันการดู
A
ดซับทีหนาขึ Aน โดยแป้งทีได้ จากการดัดแปร (OSA-starch) สามารถนําไปใช้ ใน
งานด้ าน encapsulation สารพวกไฮโดรโฟบิกได้ ซึง ความเป็ นไฮโดรโฟบิกของหมูแ่ ทนทีมี
ความสําคัญมากต่อการดูดซับที บริเวณผิวหน้ าของ ionic surfactants หรื อโมเลกุลทีมีประจุ

32

ภาพที 14 โครงสร้ างแป้งทีผา่ นการทําดัดแปรให้ มีความเป็ นไฮโดรโฟบิก ด้ วยออกทีนิล ซัคซินิค
แอนไฮไดรด์ (OSA) [14]
Waliszewskia และคณะ [15] ได้ ทําการศึกษาคุณสมบัตขิ องแป้งธรรมชาติ
เปรี ยบเทียบกับแป้งดัดแปร ได้ แก่ แป้งเจลาติไนซ์ แป้งฟอสโฟริเลต แป้งครอสลิงค์ฟอสโฟริเลต
และแป้งไฮดรอกซีโพรพิเลต เนืองจากการดัดแปรทางเคมีสามารถปรับปรุงสมบัตติ า่ งๆของแป้งได้
ซึง การการศึกษาพบว่า แป้งฟอสโฟริเลต และแป้งไฮดรอกซีโพรพิเลต มีความใสมากขึ Aน มีความ
เสถียรต่อการแช่แข็งทีดีขึ Aนและมีอณ
ุ หภูมิในการเกิด เลจาติไนซ์ตําลง นอกจากนี Aยังมีการปรับปรุง
ผิวแป้งด้ วย สารเชือมประสานประเภทไซเลน (silane coupling agent) เพือให้ มีความเข้ ากันได้
กับพอลิเมอร์ เพือใช้ ในงานด้ านการพิมพ์อีกด้ วย [16]
Konig และ Huang [17] ทําการเตรี ยมอนุพนั ธ์ของแป้งอะซิเตต โดยทําการ
เปลียนแปลงโครงสร้ างของแป้งด้ วยอะเซติกแอนไฮไดร์ ในกรดอะเซติกทีอณ
ุ หภูมิ 40qC โดยใช้ กรด
ซัลฟิ วริก เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา เริมจากการทํารี ฟลักซ์เม็ดแป้งในตัวทําละลายผสมระหว่างไดเมธิล
ซัลฟอกไซด์ (10%v, DMSO) และนํ Aากลัน อย่างน้ อย 1 ชัว โมงเพือให้ เม็ดแป้งแตกออก งานวิจยั นี A
ได้ ทําการผสม PCL ทีมีนําหนักโมเลกุลสูง 40000-80000g/mol กับ แป้งข้ าวโพดทีมีปริมาณอะ
มิโลสสูง (HA-CS, 70% อะมิโลส) หรื ออนุพนั ธ์ของแป้งอะซิเตต เพือศึกษาสมบัตขิ องฟิ ล์มทีเตรี ยม
ได้ ด้วยเทคนิค DSC, DMTS, Tensile testing เปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มผสมทีเตรี ยมจาก poly(3hydroxybuthyrate-co-3-hydroxyvalerate)(PHBV, 11.6%HV content) จากการศึกษาพบว่า ทังA
ฟิ ล์มผสมทีเตรี ยมจาก PCL และ PHBV ซึง ผสมกับแป้ง เกิดการแยกเฟสขึ Aน โดย PPHBV/starch
acetate blend เกิดการแยกเฟสและมีสมบัติเชิงกลตํากว่า PCL/starch blend ซึง มีคา่ ความ
แข็งแรงต่อการดึงยืด (tensile strength) ลดลงจาก PCL เพียง 15% และมี modulus เพิมขึ Aน 50%
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เมือเทียบกับ PCL และจากเทคนิคการดัดแปรแป้งด้ วยเทคนิคการเตรี ยม starch acetate
derivatives นี Aทําให้ สามารถผสมแป้งลงใน blends ได้ สงู ถึง 25% โดยนํ Aาหนักโดยยังคงคุณสมบัติ
ดังทีได้ กล่าวมาแล้ ว
biodegradable starch/poly(vinyl alcohol) (PVA) film มีสมบัตกิ ารชอบนํ Aา
(hydrophilicity) และมีสมบัตเิ ชิงกลทีไม่ดี จากข้ อด้ อยนี Aจึงทําการดัดแปรแป้งข้ าวโพดด้ วยเมธิเลต
โดยผสมแป้งเมธิเลต (MCS) กับ PVA จากนันทํ
A าการศึกษาสมบัตเิ ชิงกล (mechanical
properties) ความต้ านทานนํ Aา (water resistance) และความสามารถในการย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ (biodegradability) ของ MCS/PVA film จากการศึกษาพบว่า MCS/PVA film มีความ
ต้ านทานนํ Aาสูงกว่า native starch/PVA film อย่างไรก็ตามสมบัตคิ วามต้ านทานนํ Aาของ MCS/PVA
films ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมือเพิมปริมาณการแทนที (DS) ของ methylated
starch จาก 0.096 เป็ น 0.864 ผลการย่อยสลายโดยใช้ เทคนิค Enzymatic, microbiological และ
soil burial biodegradation พบว่า ความสามาร ถในการย่อยสลายของ MCS/PVA film ขึ Aนกับ
ปริมาณแป้งใน matrix อัตราการสลายตัวของแป้งใน starch/PVA film เกิดช้ าลงโดยการผสมแป้ง
กับ PVA ทังA tensile strength และ percent elongation at break ของ MCS/PVA film มีคา่
สูงขึ Aนตามปราณ DS ของ methylated starch ทีเพิมขึ Aน การเพิมส่วนของ methylated starch
ใน film matrix ทําให้ tensile strength และ percent elongation at break ของ film ลดลง[18]
ปั ญหาทีพบในการผสมแป้งกับพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ คือ ความสามารถการย่อย
สลายของแป้งจะลดลงตามปริมาณพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ทีไม่สามารถย่อยสลายได้
Poly (vinyl alcohol) (PVA) เป็ นโพลิเมอร์ ทีสามารถย่อยสลายได้ ละมีคณ
ุ สมบัติ
ความชอบนํ Aา (hydrophilic biodegradable polymer) ซึง ประกอบด้ วย C-C bonds อย่างไรก็
ตาม คุณสมบัตกิ ารละลายนํ Aามีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเกิด โฮโดรลิซิส (degree of
hydrolysis) นํ Aาหนักโมเลกุล และการดัดแปรทางเคมี [19]
แป้งเมธิเลตสามารถเตรี ยมได้ จากการกระจายเม็ดแป้งในสารแขวนลอยซึง มีคา่ ความเป็ น
กรด-ด่างเท่ากับ 10 โดยใช้ สารไดเมธิล ซัลเฟตเป็ นสารดัดแปร หลังจากนันปรั
A บค่าความเป็ นกรดด่างให้ เป็ นกลาง แล้ วทําให้ แห้ ง สภาวะการทดลองดังดังในตารางที 1
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ตารางที 1 ค่า degree of substitution ทีสภาวะการทดลองต่างๆ [19]

ค่า Degree of substitution หรื อ DS เป็ นค่าทีบอกถึงจํานวนหมูแ่ ทนทีตอ่
anhydroglucose unit เนืองจากแป้งธรรมชาติมีหมู่ hydroxyl groups อิสระ 3 หมูใ่ นแต่ละ
anhydroglucose unit ดังนันค่
A า DS ทีมากทีสดุ ทีเป็ นไปได้ คือ 3
ค่า DS หาได้ จากวิธีของ Morgan-Zeisel method โดยอาศัยการเกิด ethercleavage โดยใช้ hydrogen iodide จะเกิดเป็ น iodomethane ซึง จะถูกพาเข้ าไปใน Ag (I)ethanol trap โดยอาศัยการพาของ nitrogen ทําให้ ได้ Ag(I) ซึง เป็ นของแข็ง
เติม methylated starch (25 mg) และ phenol 0.5 ml ลงใน conical flask จาก
ค่อยๆหยด propionic anhydride (AR grade) 0.2 ml หลังจากแป้งเกิดการกระจายตัวเต็มที
นําไปทําให้ เย็นโดยแช่ในอ่างนํ Aาแข็ง แล้ วเติม hydrogen iodide 5 ml ลงไป ทําในสภาวะ nitrogen
โดยให้ nitrogenผ่านเข็มเล็กๆ ทีอตั ราเร็ว 60-70 bubbles ต่อนาที จากนันนํ
A าไปให้ ความร้ อนที 90
˚C เป็ นเวลา 2 ชัว โมง เพือให้ การหมู่ methyl group เปลียนเป็ น iodomethane อย่างสมบูรณ์ นํา
iodomethane ทีได้ ออกจาก flask โดยดูดซับไว้ โดยใช้ AgNO3-alcohol solution เข้ มข้ น 0.05 M
เพือใ่ ห้ เกิด Ag(I) solid ใช้ reflux-condenser เพือป้องกันการสูญเสีย iodomethane ค่า DS ที
คํานวณได้ อาศัยนํ Aาหนักของ Ag(I) ทีเกิดขึ Aน

35

ภาพที 15 FTIR spectra ของแป้งธรรมชาติ และ MCS ทีมี DS 0.275
แป้งดัดแปรทีมีปริมาณการแทนที (DS) 0.275 มีพีกบริเวณ 3430 cm_1 แคบลงและ
ตําลงเล็กน้ อยเมือเทียบกับกรณีทีได้ จากการวิเคราะห์แป้งธรรมชาติ และพีกที 1454 cm-1 มีความ
broad และชัดเจนยิงขึ Aน การเปลียนแปลงของแต่ละพีกทีเห็นไ ด้ อย่างชัดเจน คือ ความแตกต่าง
ของพื Aนทีใต้ พีก ซึง ไม่ได้ แสดงไว้ ในทีนี A แสดงให้ เห็นว่า แป้งข้ าวโพด เกิดการ methylate แล้ ว
starch-based plastics โดยทัว ไปจะมีความว่องไวต่อนํ Aาและมีสมบัตเิ ชิงกลตํา [20,
21] สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุทีมีแป้งเป็ นองค์ ประกอบขึ Aนกับอัตราส่วนระหว่าง อะมิโลส/อะมิโล
เพกติน อย่างไรก็ตาม thermoplastic starch ยังคงเป็ นทางเลือกหนึง ทีนา่ สนใจในการนํามาใช้
ทดแทนโพลิเมอร์ สงั เคราะห์ การดัดแปรทางเคมี (chemical modification) ของแป้งคือการลด
ปริมาณ hydroxyl groups ของ polysaccharide chains โดยเกิดเป็ น low molecular branches
ผ่านปฏิกิริยาการเกิด ester, ether, หรื อ urethane bonds สมบัตขิ องแป้งดัดแปรขึ Aนกับ degree
of substitution (DS) และความยาวของ alkyl chain ทีเติมบนโมเลกุลแป้ง การมี DS และ
aliphatic chain ทียาวกว่าจะมีสมบัตคิ วามไม่ชอบนํ Aา (hydrophobic properties) สูงกว่า
การศึกษาทีเกียวข้ องกับการดัดแปรแป้งด้ วย isocyanates แต่การทํา chemical
modified starch ด้ วยเทคนิคนี A โดยทัว ไปยังคงได้ DS ตําอยู่ ตัวกลางทีใช้ ในการเกิดปฏิกิริยานี A
ได้ แก่ สารพวก inert organic solvent เช่น benzene, toluene, pyridine หรื อ dimethylene
sulfoxide [22-25]
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ภาพที 16 กลไกการเกิดปฏิกิริยา chemical modified starch ด้ วย hexamethylene
diisocyanate derivatives [22]
You-Ping Wu และคณะ [26] ได้ ทําการเตรี ยม Starch/styrene butadiene rubber
(SBR) composites, co-coagulating rubber latex และ starch paste ด้ วยเทคนิค in situ
modified ด้ วย resorcinol-formaldehyde (RF) และ N-b (aminoethyl)-g-aminopropyl
trimethoxy silane (KH792) จากการศึกษาพบว่าคอมโพสิตทีได้ จากแป้งทีผา่ นการดัดแปร
(modified starch) มีสมบัตดิ ีกว่าคอมโพสิตทีเตรี ยมจากแป้งทีไม่ดดั แปร โดยมี interfacial
adhesion ทีดีขึ Aน นอกจากนี A starch/SBR composites ของ pure SBR มี glass transition
temperature ตํากว่าเมือเทียบกับกรณี modified starch/SBR composites
วิธีการเตรี ยม in situ modified starch paste และ starch/SBR composites
สามารถทําได้ โดยการละลายแป้งทีความเข้ มข้ น 2% โดยนํ Aาหนัก ที 95 ·C เป็ นเวลา 0.5 ชัว โมง
จนกระทัง ได้ สารละลายใส
จากนันเติ
A ม base-catalyzed resorcinol
และสารละลาย
formaldehyde (RF) (pH 9) ในอัตราส่วนโมลของ formaldehyde : resorcinol เท่ากับ 3:1 กวน
สารละลายให้ เข้ ากันที 95· C อีก 0.5 ชัว โมง ลักษณะคอมโพสิตทีเตรี ยมจาก modified starch ที
เตรี ยมได้ แสดงในภาพที 10
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ภาพที 17 ภาพถ่าย SEM ของ starch/SBR composites หลังเกิดการขาดเนืองจากแรงดึง (a) ไม่
ผ่านการดัดแปร, (b) ผ่านการดัดแปรด้ วย RF, (c) ผ่านการดัดแปรด้ วย RF และ KH792 [26]
แป้งดัดแปรสามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างกว้ างขวางหลายรูปแบบ การดัดแปรแป้ง
ด้ วยเทคนิคการเติมสายโซ่ alkyl ในโมเลกุลแป้ง ทําให้ แป้งดัดแปรทีได้ มีความเป็ น hydrophobic
สูงขึ Aนและสามารถนําไปใช้ ในการเคลือบกระดาษได้ ปริมาณหมูแ่ ทนที (degree of substitution)
ในแป้งจะทําการดัดแปรแป้งดัดแปรมีผลต่อคุณสมบัตขิ องแป้งดัดแปรทีได้ งานวิจยั นี Aได้ ทําการดัด
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แปรแป้งด้ วยปฏิกิริยา palladium-catalysed telomerisation ระหว่างแป้งและ butadiene พบว่า
ค่า DS ทีได้ ขึ Aนกับสภาวะในการเกิดปฏิกิริยา [27]

ภาพที 18 Catalytic synthesis of substituted starch ด้ วย saturated alkyl chain [27]

ภาพที 19 ภายถ่ายจากทคนิค SEM ของแป้งธรรมชาติ(a), แป้งดัดแปรที 50qC (b) และ แป้งดัด
แปรที 90qC [27]
นอกจากนี Aเทคนิค Acid hydrolysis ยังเป็ นเทคนิคหนึง ในการดัดแปรโครงสร้ างแป้ง
เพือให้ ได้ soluble starch ทําได้ โดยให้ แป้งทําปฏิกิริยากับสารละลายกรด HCl หรื อ H2SO4 เจือ
จางที 25-55qC ทีเวลาต่างๆ ซึง ผลิตภัณฑ์ทีได้ นําไปใช้ มากในอุตสาหกรรมอาหาร เส้ นใ ยและ
กระดาษ จากการศึกษาพบว่าเมือเพิมปริมาณกรด ทําให้ การดัดแปรแป้งเกิดลดลง [28]
นอกจากนี Aยังมีการดัดแปรแป้งชนิดต่างๆ เช่นแป้งมันฝรังด้ วย anhydrous alcohols
เช่น methanol, ethanol, 2-propanol และ 1-butanol ทีมี 36%HCl ที 65qC เป็ นเวลา 60 นาที
จะได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นแป้งทีมี degree of polymerization (DP) ต่างๆกัน และได้ แป้งทีมีการกระจาย
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ของนํ Aาหนักโมเลกุลแคบลง นอกจากนี Aพบว่าการดัดแปรด้ วย methanol ทําให้ ได้ แป้งทีมี DP สูงสุด
และการดัดแปรด้ วย 1-buthanol ได้ แป้งทีมี DP ตําสุด เนืองจาก alcohol ชนิดต่างๆ ทําให้ ปริมาณ
กรดเข้ าถึงโมเลกุลแป้งได้ ตา่ งกัน การเกิด hydrolysis ของ glucosidic linkage ซึง เกิดขึ Aนภายใน
granule ของแป้งจึงต่างกัน โดยเกิดขึ Aนทีบริเวณ granule-bound water นอกจากนี Aพบว่าค่า DP
ของแป้งดัดแปรลดลงอย่างรวดเร็วเมือเวลาในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า 72 ชัว โมงขึ Aนไป [29]
การเตรี ยม Acid-alcohol starch สามารถทําได้ โดยกระจายแป้งใน methanol ทีมี
สารละลายกรด HCl แลให้ ทําปฏิกิริยาทีเวลาต่างๆ จากนันเติ
A ม 1M NaHCO3 เพือหยุดปฏิกิริยา
นําสารทีได้ แช่นําแข็งและแยกแป้งออกด้ วยเทคนิคการหมุนเหวียง จากนันล้
A างแป้
งทีได้ ด้วย
ethanol 50% อบแป้งให้ แห้ งที 40qC ปริมาณการดัดแปรทีเกิดขึ Aนหาได้ จากนํ Aาหนักของแป้งดัด
แปรทีได้ เทียบกับนํ Aาหนักแป้งทีเริมต้ นปฏิกิริยา
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ภาพที 20 แป้งดัดแปรทีเตรี ยมได้ จากเทคนิค Acid-alcohol modification [29]
Graft copolymerization ของ vinyl monomer บน starch backbone เป็ นอีก
แนวทางหนึง ทีใช้ ในการดัดแปรแป้ง Fanta และ Bagley ได้ ทําการผสมแป้งกับโพลิเมอร์ ที
ประกอบด้ วยหมูฟ่ ั งก์ชนั ทีมีขวั A ซึง สามารถเกิดปฏิกิริยากับแป้งได้ เพือช่วยให้ แป้งและโพลลิเมอร์
ผสมเข้ ากันได้ มากขึ Aน [30] Otey และคณะ มดลองเตรี ยมฟิ ล์มทีประกอบด้ วยแป้งและ poly
(ethylene-co-acrylic acid) (EAA) ซึง มีแป้งเป็ นองค์ประกอบ >50% โดยนํ Aาหนัก พบว่ได้ ฟิล์มทีมี
ความใสสูง และมีสมบัติ elasticity และกันนํ Aาได้ ซึง สามารถเตรี ยมฟิ ล์มได้ จากเทคนิค casting,
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extrusion, Blowing และ milling ได้ โดยฟิ ล์มทีได้ มีสมบัตเิ ป็ น biodegradable ด้ วย สามารถใช้
งานด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติกคลุมดินหรื ออืนๆได้ [31]
เนืองจาก internal bonding ทีอยูภ่ ายในโมเลกุลแป้งจะลดลงในระหว่างการเกิด
gelatinization และ extrusion ซึง จะทําให้ เกิด H-bond ขึ Aนระหว่าง EAA carboxylic groups และ
starch hydroxyls ปริมาณแป้งทีเพิมขึ Aนในระบบผสม ทําให้ คา่ %elongation ลดลงและการแพร่
ของนํ Aาผ่านแผ่นฟิ ล์มลดลงได้ ดังนันโพลิ
A เมอร์ สงั เคราะห์ทีมีหมูฟ่ ั งก์ชนั เช่น carboxylic acid
anhydride, epoxy หรื อ urethane สามารถเกิดปฏิกิริยากับ hydroxyl หรื อ carboxyl groups ใน
modified starch เกิดเป็ นระบบผสมทีมี morphology ทีเสถียรได้
Kiatkamjornwong และคณะ ศึกษาการดัดแปรทางเคมี (chemical modification)
ของแป้งด้ วยเทคนิค radiation grafting โมเลกุลแป้งด้ วย acrylic acid ได้ ผลิตภัณฑ์เป็ น cassava
starch graft poly(acrylic acid) ซึง แป้งดัดแปรทีได้ นี AจะถูกดัดแปรอีกครังA ด้ วยปฏิกิริยา
esterification และ etherification กับ poly(ethylene glycol) 4000 และ propylene oxide [32]
ในงานวิจยั นี Aได้ ศกึ ษาการดัดแปรแป้งด้ วยเทคนิคต่า งๆ ได้ แก่
Graft copolymerization [32]
Cassava starch-g-poly (acrylic acid) สามารถเตรี ยมได้ จากเทคนิค J-ray
irradiation graft copolymerization ของ gelatinized cassava starch ในสภาวะทีมี acrylic
acid monomer อยูด่ ้ วย
โดย gelatinized cassava starch เตรี ยมจากการละลายแป้งในนํ Aาที 85 qC เป็ นเวลา 1 ชัว โมง
หลังจาก gelatinized cassava เย็นตัวแล้ ว นําไปผสมกับ acrylic acid solution (20 g of acrylic
acid และ 2% w w_1 of maleic acid) กวนให้ เข้ ากันทีอณ
ุ หภูมิห้อง 45 นาที ภายใต้ บรรยากาศ
A าด้ วย N2 อีก 5 นาที แล้ วนําไปฉาย gamma-ray irradiator (Gamma beam 650
N2 จากนันเป่
Unit, Serial No.18R, Nordian International, Canada) ที 2 kGy h_1 จนได้ รับรังสีครบ 10 kGy
Esterification [32]
การทําปฏิกิริยา Esterification ของ cassava starch-g-poly(acrylic acid)
กับ poly(ethylene glycol) 4000 นันเตรี
A ยมในสารละลายของ p-toluene sulfonic acid ที 70qC
เป็ นเวลา 8 ชัว โมง โดยเริมจากการกระจาย cassava starch-gpoly(acrylic acid) ใน methanol
ก่อน แล้ วเติมตัวเร่งปฏิกิริยาและ PEG 4000 ตามลําดับ เมือสิ Aนสุดปฏิกิริ ยาแล้ วทิ Aงให้ สารเย็นตัว
ลงและกรองผลิตภัณฑ์ทีได้ ล้ างตะกอนทีได้ ด้วย methanol แล้ วอบแห้ งที 50qC ใน vacuum
oven เป็ นเวลา 24 ชัว โมง ผลิตภัณฑ์ทีได้ เรี ยกว่า esterified cassava starch-g-polyacrylate
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โดยปริมาณ PEG 4000 ใน esterified cassavastarch-g-polyacrylate หาได้ จากการ hydrolyze
ด้ วย 1 N HCl (37%) นาน 6 ชัว โมง
Etherification [32]
esterified cassava starch-g-polyacrylate ทําขึ Aนหลังผ่านกระบวนการ etherified
โดยทําปฏิกิริยากับ propylene oxide ในสภาวะทีมี sodium hydroxide นํ Aา และ iso-propanol
ได้ เป็ นสารแขวนลอยซึง จะถูกทําให้ เป็ นกลางด้ วยการเติม acetic acid ลงไป กรองตะกอนทีได้
ล้ างด้ วย methanol แล้ วอบให้ แห้ งที 50qC เรี ยกผลิตภัณฑ์ ทีได้ วา่ แป้งดัดแปร (modified starch)

ภาพที 21 IR spectra ของแป้งมันสําปะหลัง และแป้งดัดแปรชนิดต่างๆ:
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แป้งมันสําปะหลัง(a), แป้งกราฟท์พอลิเอะไครลิค แอซิด (b), แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลต
(c), แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลตบริเวณ side chain (d), แป้งเอสเทอร์ /อีเทอร์ กราฟท์พอ
ลิอะไครเลต (e) [32]

ภาพที 22 13C-NMR spectra ของ แป้งกราฟท์พอลิเอะไครลิค แอซิด (a), แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอ
ลิอะไครเลต (b), แป้งเอสเทอร์ /อีเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลต (c) [32]
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ภาพที 23 1H-NMR spectra ของแป้งมันสําปะหลัง(a), แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลต (b),
แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลตบริเวณ side chain (c), แป้งเอสเทอร์ /อีเทอร์ กราฟท์พอลิอะ
ไครเลต(d) [32]
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ภาพที 24 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของแป้ง [32]
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ภาพที 25 โครงสร้ างของแป้งดัดแปรชนิดต่างๆ
I: แป้งกราฟท์พอลิอะไครเลต, II: แป้งเอสเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลต,
III: แป้งเอสเทอร์ /อีเทอร์ กราฟท์พอลิอะไครเลต[32]
R.Chandra,Renu Rustgi [33] ทําการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องพสาสติก LLDPE
โดยกราฟต์ด้วย Maleicanhydride ใน Xylene และใช้ dicumyl peroxide (DCP) เป็ น initiator
เพือเป็ นตัวประสานให้ พลาสติกเข้ ากับแป้งข้ าวโพดได้ การ blend แป้งข้ าวโพดกับ MA-g-LLDPE
จะมีการ vary ปริมาณแป้งเป็ นสัดส่วนต่างๆ(10-60 %Wt) ผสมโดยใช้ torque rheometer แล้ ว
นํามาทดสอบสมบัตเิ ชิงกลและทดสอบการดูดซึมนํ Aา จากนันก็
A ศกึ ษาการย่อยสลายตัวทางชีวภาพ
ในสภาวะฝั งดินและ ย่อยสลายโดยใช้ จลุ ินทรี ย์ เมือพิจารณาจากนํ Aาหนักทีสญ
ู หายและภาพถ่าย
ชิ Aนงานด้ วย SEM พบว่าชิ Aนงานทดสอบทีผสมตัวประสานจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลทีดีกว่าชิ Aนงาน
ทดสอบทีไม่ได้ ผสมตัวประสาน และชิ Aนงานทดสอบภายใต้ สภาวะฝั งดินธรรมชาติจะเสือมสภาพ
มากกว่าทียอ่ ยสลายโดยจุลินทรี ย์ และพลาสติกผสมแป้งข้ าวโพดและตัวประสานจะสามารถดูด
ความชื Aนจากสิงแวดล้ อมทําให้ มีโอกาสสลายตัวในธรรมชาติได้
นอกจากนี Aยังมีการศึกษาความสามารถในการย่อยสลายของวัสดุทีเตรี ยมจากการ
ผสมแป้งเข้ ากับ polyolefin โดยใช้ compatibilizer โดยทําการ graft หมูฟ่ ั งก์ชนั ทีเข้ ากันได้ กบั แป้ง
ซึง มี hydroxyl groups เช่น ทําการ graft maleic anhydride(MA) และ oxazoline บนสายโซ่
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polyester จากการศึกษา พบว่าการ graft หมูฟ่ ั งก์ชนั ลงบนสายโซ่ diphatic, aromatic/aliphatic
copolymer แล้ วนําไปอัดรี ดในสภาวะทีมี free radical initiator ความสามารถในการ graft ขึ Aนกับ
เวลา อุณหภูมิ ความเข้ มข้ นของมอนอเมอร์ และความเข้ มข้ นของ initiator
นอกจากนี A ยังได้ มีการศึกษาวิธีการเพิมโพลิเมอร์ สายโซ่ตรงลงในโพลิเมอร์ ทีมีสายโซ่
แบบกิงเพือปรับปรุงคุณสมบัตขิ องวัสดุโดยทําการศึกษาคุณสมบัตเิ ชิงกลของโพลิเมอร์ ผสม
ระหว่างแป้ง และ PVA (ปริมาณสูงสุด 5%โดยนํ Aาหนัก) ทังในสภาวะที
A
มีการเกิดพันธะเชือมโยง
(crosslink) และไม่มีการ crosslink จากการศึกษาพบว่าค่า elongation ของโพลิเมอร์ ผสมมีคา่
สูงขึ Aนโดยไม่สง่ ผลให้ ความแข็งแรงของโพลิเมอร์ ทงกรณี
ัA
ทีได้ จากกระบวนการหล่อ (cast) และการ
อัดรี ด (extrusion) ลดลง นอกจากนี Aความสามารถในการดูดนํ Aาและการเกิด photocrosslink ของ
โพลิเมอร์ ผสม แสดงให้ เห็นความสามารถในการเข้ ากันได้ อย่างดีของส่วนประกอบทังA 2 ส่วน ได้ แก่
PVA และ แป้ง สําหรับระบบผสมทีใช้ กลีเซอรอลเป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียงอย่างเดียว มีอตั ราการ
เกิด photocrosslink ค่อนข้ างตํา และจากผลการทดสอบสมบัตเิ ชิงกลพบว่าค่า elongation at
break ของวัสดุสงู ขึ Aน เป็ นผลมาจากการปรับปรุงการกระจายของนํ Aาหนักโมเลกุล (หรื ออัตราส่วน
ของโครงสร้ างสายโซ่ตรงเช่น PVA) ทําให้ เกิดการเกียวพันกัน (entanglements)
Chang- Jun Liu และคณะ [34] ได้ ทําการดัดแปรแป้งด้ วยเทคนิคการฉาย
plasma เพือหลีกเลียงการใช้ สารเคมีตา่ งๆ เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม เทคนิคนี Aมีประโยชน์
ต่อระบบการด้ ดแปรแป้งทีปริมาณสูงๆ โดยปกติการเตรี ยมแป้งทีเกิดการเชือมโยง (crosslinked
starch) สามารถทําได้ โดยใช้ crosslinking agent ทําให้ เกิดการเชือมโยงใน heterogeneous
media เช่น sodium trimetaphosphate, epichlorohydrin และ phosphoryl chloride โดย
กระบวนการทางเคมีทีเกิดขึ Aนเป็ นดังนี A
Starch-OH + HO-Starch

Starch-O-X-O-Starch
X

(crosslinking agent)

การใช้ พลาสมาในการดัดแปรแป้ง เป็ นเทคนิคทีอาศัยการให้ อิเล็กตรอนทีมีพลังงาน
สูงหรื อสปี ชีส์ทีมีพลังงานสูงทีอณ
ุ หภูมิห้องกับแป้ง ทําให้ เกิดหมูท่ ีว่องไวหรื อหมูว่ อ่ งไงในแป้งและ
เกิดการเชือมขวางโครงสร้ างทางเคมี เป็ นแป้งดัดแปรได้ โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมี การเชือมขวาง
โครงสร้ างทางเคมีของแป้งมีกลไกดังนี A
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Starch-OH + HO-Starch

Starch-O-Starch
Plasma

A

B

ภาพที 26 ภาพถ่าย SEM ของแป้งธรรมชาติ (A) และ แป้งดัดแปรด้ วยพลาสมา (B) [34]
จากการศึกษานี Aพบว่าการดัดแปรแป้งด้ วยเทคนิคการให้ พลาสมา ทําให้ ได้ แป้งทีมี
การเชือมขวางโครงสร้ างทางเคมี สงู โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีทําให้ ไม่เกิด by product ทีเป็ น
อันตรายต่อสิงแวดล้ อม
ปั จจัยสําคัญทีสดุ ทีมีผลต่อความสามารถในการสลายตัวของฟิ ล์มที ผลิตจากพอลิเอ
ทธิลีน คือ อุณหภูมิ ซึง มีผลต่อการเกิดการสลายตัวแบบ thermo-oxidative degradation ในขณะ
ทีความเข้ มข้ นของออกซิเจนไม่มีผลเท่าใดนัก โดยทีความเข้ มข้ นของออกซิเจน 5-20% สามารถ
เกิดการสลายตัวได้ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี Aสารเติมแต่งประเภท Prooxidant สามารถช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา photo- และ thermo-oxidation ของพอลิเอทธิลิน ทําให้ สายโซ่พอลิเมอร์ แตกออก และ
เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพผ่านการทํางานของจุลินทรี ย์ได้ ดีขึ Aน

บทที 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 วัสดุและสารเคมีท ใี ช้ ในการทดลอง
3.1.1 แป้งมันสําปะหลัง
3.1.2 พิริดีน (Pyridine) จากบริษัท Fluka
N
pyridine

ภาพที 27 โครงสร้ างเคมีของ Pyridine
3.1.3 ออกตะโนอิล คลอไรด์ (Octanoyl Chloride) จากบริษัท Fluka
O
Cl
octanoyl chloride

ภาพที 28 โครงสร้ างเคมีของ Octanoyl Chloride
3.1.4 เอทธานอล (Ethanol)
3.1.5 โพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (LDPE) เกรด JJ4324 จากบริษัท ทีพีไอ
โพลีน จํากัด มหาชน
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3.2 เครืองมือทีใช้ ในการดําเนินงานวิจัย
3.2.1 เครื องอัดรี ดพลาสติกชนิดเกลียวหนอนคู่ (twin screw extruder) screw
diameter ขนาด 35:1 จากบริษัท Labtech
3.2.2 เครื องเป่ าขึ Aนรูปฟิ ล์มพลาสติก (Blown film extruder) ยีห้อ Haake รุ่น
Rheomix3000
3.2.3 เครื องทดสอบสมบัตเิ ชิงกล (Tensile Tester Machine) รุ่น Instron 5542
3.2.4 เครื องทดสอบสมบัตเิ ชิงความร้ อน Thermal Gravimetric Analyzer จาก
บริษัท Perkin Elmer รุ่น TGA 7HT
3.2.5 เครื องทดสอบสัณฐานวิทยา Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น
JSM 5400
3.2.6 เครื องทดสอบ Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)
จากบริษัท Bruker Optic รุ่น Vertex70
3.2.7 เครื องทดสอบสมบัตเิ ชิงความร้ อน Differential Scanning Calorimetry
(DSC)
3.3 วิธีการดําเนินการทดลอง
งานวิจยั นี Aจึงมุง่ เน้ นทีจะพัฒนาพลาสติกคลุมโรงเรื อนทีมีสมบัตเิ ป็ นพลาสติกย่อย
สลายได้ จากแป้ง เพือลดปั ญหาอันเนืองมาจากการกําจัดขยะพลาสติก โ ดยพัฒนาพลาสติกคลุม
โรงเรื อนทีมีพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตําและแป้งเป็ นองค์ประกอบหลัก เพือเพิมคุณ สมบัติ
ในการย่อยสลายได้ โดยยังคงคุณสมบัตเิ ชิงกลทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้ งานคลุมหลังคาโรงเรื อน
เพาะปลูกพืช โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนา /ดัดแปรโครงสร้ างทาง
เคมีของแป้งให้ มีความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (LDPE)
และการพัฒนาวัสดุคลุมโรงเรื อนเพาะปลูกพืชทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
(Biodegradable) และมีเปอร์ เซนต์การส่องผ่านของแสงสูงเพียงพอกับความต้ องการของพืช จาก
พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (LDPE) และแป้งดัดแปร
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การเตรี ยม Octanoated starch /Modified starch preparation

LDPE

Compounding in twin screw extruder
(190qC + shear force)

Blown film extrusion
(190qC)

Degradable LDPE filled with modified starch film for
greenhouse covering application
ภาพที 29 แผนผังการดําเนินงานวิจยั โดยรวม
3.3.1 การเตรียมแป้งดัดแปร Octanoated Starch
เนืองจากคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของแป้งทีมีความชอบนํ Aา (Hydrophilic) สูง ซึง ส่งผล
ให้ มีความเข้ ากันได้ กบั โพลิเอทธิลีนได้ ตํา งานวิจยั นี Aจึงทําการดัดแปรโมเลกุลของแป้งเพือมี
ความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั โพลิเอทธิลีนได้ ดีขึ Aน โดยการเกิด
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
(Esterification) ระหว่างหมูไ่ ฮดรอกซิลในโมเลกุลของแป้งและ ออกตะโนอิล คลอไรด์ (Octanoyl
Chloride) ซึง แป้งดัดแปรทีเตรี ยมได้ เรี ยกว่า Octanoated Starch (OST)
Octanoated starch (OST) สามารถเตรี ยมได้ จากปฎิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่าง
โมเลกุลแป้ง กับ octanoyl chloride โดยใช้ pyridine เป็ นตัวทําละลาย ภายใต้ บรรยากาศ
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ไนโตรเจน สามารถเตรี ยมได้ โดยเริมจากอบแป้งมันสําปะหลังทีต้องการดัดแปรที 105 qC เป็ น
เวลา 24 ชัว โมง เพือกําจัดความชื Aนทีสะสมอยู่ จากนันนํ
A าแป้งที ผ่านการอบแล้ วประมาณ 2.5 กรัม
ผสมกับไพริดีน 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดแก้ ว 2 คอสําหรับทําปฏิกิริยา โดยให้ ความร้ อนในอ่าง
นํ Aามันทีมีการควบคุมอุณหภูมิให้ คงทีอยูท่ ี 90qC พร้ อมทังกวนตลอดเวลา
A
ดังแสดงใน ภาพที 4
เพือเตรี ยมโมเลกุลแป้งให้ พร้ อมเกิดปฏิกิริยา (pre-activate) เป็ นเวลา 2 ชัว โมง จากนันค่
A อยๆหยด
Octanoyl Chloride ในปริมาณทีมากเกินพอ (0.0070 โมล) ลงในสารผสมระหว่างแป้งและไพริดีน
ให้ ความร้ อนต่อ พร้ อมกับกวนต่อไปให้ เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ จากนันนํ
A าของผสมทีได้ ไปตกตะกอน
ในเอทธานอล 200 มิลลิลติ ร โดยกวนตะกอนในเอทธานอล ทีอณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 1 ชัว โมง แล้ ว
กรอง และล้ างตะกอนด้ วยเอทธนอลอีก 2 รอบ จากนันอบตะกอนที
A
อณ
ุ หภูมิ 60 qC เป็ นเวลา 24
ชัว โมง
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Starch 2.5 g (105qC/overnight)/
Pyridine 20 ml.

90qC/ N2/ 2 h
Add Octanoyl chloride

90qC/ N2

ตกตะกอนและล้ างตะกอนในเอทานอล

กรองตะกอน
อบที 50qC/ 24 h

OST
ภาพที 30 การเตรี ยม Octanoated Starch (OST)
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3.3.2 การตรวจสอบผลของการเตรียม Octanoated starch
การตรวจสอบผลของการดัดแปรแป้งมันสําปะหลังเป็ น Octanoated starch
สามารถตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ชนิดของหมูฟ่ ั งก์ชนั ทีเกิดขึ Aนด้ วยเทคนิค Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) จากบริษัท Bruker Optic รุ่น Vertex70 ดังแสดงในภาพที 5 โดย
มีชว่ งของการวิเคราะห์ คือ 4000-400 cm-1 ความละเอียดในการเก็บข้ อมูล (Resolution) 4 cm-1
จํานวนรอบของการสแกน 16 รอบ โดยตรวจสอบหมูฟ่ ั งก์ชนั ทีเกิดขึ Aนใหม่จากการดัดแปรแป้งมัน
สําปะหลัง

ภาพที 31 เครื อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) จากบริษัท Bruker Optic
รุ่น Vertex70
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3.3.3 การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสมด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น JSM-5410 ดังภาพที 32 โดยใช้ ศกั ย์ไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ ซึง การ
เตรี ยมตัวอย่างก่อนทําการทดสอบทําได้ โดยการหักชิ Aนงานตัวอย่างภายใต้ ไนโตรเจนเหลว แล้ ว
เคลือบผิวภาคตัดขวางของชิ Aนงานทีถกู หัก ด้ วยทอง ทังนี
A Aเพือดูการกระจายตัวของแป้ง และการยึด
เกาะระหว่างพอลิเอทธิลีน แป้งและแป้งดัดแปร

ภาพที 32 กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5410)
3.3.4 การตรวจสอบเสถียรภาพทางความร้ อนโดยใช้ เทคนิคเทอร์ โมกราวิ
เมทริก แอนาลิซิส (Thermogravimetric analysis, TGA)
เป็ นการตรวจสอบเสถียรภาพทางความร้ อน และอุณหภูมิในการสลายตัวของพอลิ
เมอร์ ผสมด้ วยเครื อง METTLER TOLEDO รุ่น TGA/SDTA851 โดยใช้ พอลิเมอร์ ผสมทีมีนํ Aาหนัก
A
ประมาณ 3-10 มิลลิกรัม ใส่ในทีใส่ตวั อย่างซึง ทําจากอะลูมินา (alumina 70 ul) ตังภาวะทดสอบ
โดยให้ อณ
ุ หภูมิเริมต้ นที 30 qC แล้ วเพิมอุณหภูมิโดยใช้ อตั ราให้ ความร้ อนเท่ากับ 10 qC ต่อนาที
จนถึง 700 qC ภายใต้ บรรยากาศไนโตรเจน

ภาพที 33 เครื อง METTLER TOLEDO (TGA/SDTA851)
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3.3.5 การตรวจสอบสมบัตทิ างความร้ อ นโดยใช้ เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียล
สแกนนิงแคลอริเมทรี (Differential scanning calorimetry, DSC)
เป็ นการตรวจสอบสมบั ติทางความร้ อนของพอลิเมอร์ ผสมโดยใช้ เครื อง Perkin
Elmer รุ่น Diamond DSC ภายใต้ บรรยากาศไนโตรเจน โดยใช้ พอลิเมอร์ ผสมทีมีนํ Aาหนักประมาณ
5 มิลลิกรัม บรรจุในช่องอะลูมิเนียมทีมีฝาปิ ด โดยในขันตอนแรกใช้
A
อตั ราการเพิมอุณหภูมิ 10qC
ต่อนาที ตังแต่
A 30qC ถึง 200qC จากนันA ในขันตอนที
A
สอง ทําให้ ชิ Aนตัวอย่างพอลิเมอร์ ผสม
A
อุณหภูมิลดลงจาก 200 ถึง 30 องศาเซลเซียส ด้ วยอัตราการเย็นตัว 10qC ต่อนาที และในขันตอน
ทีสามซึง เป็ นขันตอนสุ
A
ดท้ าย ให้ ความร้ อนชิ Aนตัวอย่างจาก 30qC ถึง 200qC ด้ วยอัตราการเพิม
อุณหภูมิ 10qC ต่อนาที เพือตรวจสอบอุณหภูมิในการหลอมเหลว
นอกจากนี A เทคนิค DSC ยังสามารถนํามาคํานวณหาปริมาณความเป็ นผลึกของ
พอลิเมอร์ ได้ อีกด้ วย โดยอาศัยการคํานวณจากพื Aนทีใต้ กราฟของอุณหภูมิการหลอมเหลว จาก
สมการที 3.1
*

Degreeofcr ystallinit y(%)

H f x100
Hf

0

(3.1)

โดย
Hf* = พลังงานความร้ อนทีใช้ ในการหลอมเหลวผลึกต่ออัตราส่วนโดยนํ Aาหนัก (จูล/กรัม)
Hf0 = พลังงานความร้ อนทีใช้ ในการหลอมเหลวผลึก 100% สําหรับเอทธิลีน คือ 293 จูล/กรัม

ภาพที 34 เครื อง DSC (Diamond DSC)
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3.3.6 การหารค่ า Degree of substitution (DS)
ค่า Degree of substitution หรื อ DS หมายถึง ปริมาณหมูไ่ ฮดรอกซิลทีถกู แทนที
ต่อ 1 หน่วยกลูโคส สามารหาได้ จากการไตเตรตตามกรรมวิธีดงั นี A คือ ทําการละลาย OST ปริมาณ
5 กรัม ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้ มข้ น 2.5 โมล/ลิตรในไอโซโพรพานอล เป็ นเวลา 30
นาที จากนันเติ
A มสารละลายไอโซโพรพานอลความเข้ มข้ น 90%(v/v) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
กวนต่อเป็ นเวลา 10 นาที จากนันทํ
A าการกรองตะกอนออกและล้ างตะกอนด้ วยสารละลายไอโซโพ
รพานอลความเข้ มข้ น 90%(v/v) จนแน่ใจว่าไม่มีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ (ตรวจสอบได้ โดยใช้
สารละลายซิลเวอร์ ไนเตรต ความเข้ มข้ น 0.1 โมล/ลิตร) จากนันนํ
A าตะกอนแป้งทีได้ ไปละลายในนํ Aา
กลัน ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ทีอณ
ุ หภูมิ 100qC เป็ นเวลา 20 นาที แล้ วจึงทําการไตเตรต
สารละลายทีได้ ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้ มข้ น 0.1 โมล/ลิตร โดยใช้ ฟีนอล์ฟธา
ลีนเป็ นอินดิเคเตอร์
3.3.6 การทดสอบการดูดซึมความชืน* (% Humidity)
การทดสอบความสามารถในการดูดซึมความชื Aนของพอลิเมอร์ ผสม สามารถทําได้
ุ หภูมิ 50 qC เป็ นเวลา
โดยตัดชิ Aนงานทดสอบให้ มีขนาดกว้ าง 2.5 ซม.X2.5 ซม. แล้ วนําไปอบทีอณ
24 ชัว โมง จากนันเก็
A บตัวอย่างทีอบแล้ วในเดซิเคเตอร์ เป็ นเวลา 24 ชัว โมง
ทําการชั งนํ Aาหนักทีแน่นอนของชิ A นทดสอบ จากนันA นําชิ Aน งานทดสอบไปวางบน
ตะแกรงในตู้กระจกซึง ทําการควบคุม ปริมาณความชื Aนสัมพัทธ์ ไว้ ที 50 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วตังทิ
A Aงไว้ เป็ น
A าการชัง นํ Aาหนักชิ Aนทดสอบ โดยความสามารถในการดูดซึมความชื Aนของ
เวลา 24 ชัว โมง จากนันทํ
ชิ Aนงานทดสอบสามารถหาได้ จาก
% Humidity

M 2  M1
x100
M1

โดยที M1 = นํ Aาหนักชิ Aนงานก่อนการทดสอบ
M2 = นํ Aาหนักชิ Aนงานหลังการทดสอบ

(3.2)
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3.3.7 การเตรียมพอลิเมอร์ ผสมระหว่ างพอลิเอทธิลีน แป้งทีไม่ ผ่านการดัด
แปร และแป้งดัดแปร (LDPE/ST/OST)
ในงานวิจยั นี Aจะทําการเตรี ยมพอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิเอทธิลีน แป้งทีไม่ผา่ นการ
ดัดแปรและแป้งดัดแปร (LDPE/ST/OST) โดยใช้ อตั ราส่วนในการผสมระหว่างพอลิเอทธิลีนและ
แป้งรวมทังหมด
A
(ST: OST) เท่ากับ 70 ส่วน ต่อ 30 ส่วน ซึง พอลิเมอร์ ผสมทีเตรี ยมขึ Aนมีปริมาณ
OST เท่า 0 10 20 และ 30 %โดยนํ Aาหนัก ด้ วยเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่ (twin screw
extruder) โดยใช้ อณ
ุ หภูมิการผสม 150-180qC (T1-T8) และมีอณ
ุ หภูมิหวั ดายเท่ากับ 180qC
โดยใช้ ความเร็วรอบสกรูผสมเท่ากับ 200 rpm ภาพที 35 และ 36 แสดงลักษณะเครื องอัดรี ดชนิด
เกลียวหนอนคูแ่ ละโครงสร้ างของเครื องดังกล่าว ตามลําดับ

ภาพที 35 ลักษณะเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่

HOPPER
BARREL

DIE

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

ภาพที 36 โครงสร้ างของเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่
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3.3.9 การวิเคราะห์ ความสามารถในการไหลของพอลิเมอร์ ผสมทีเตรียมได้
ด้ วย เทคนิคMelt Flow Index
ดัชนีการไหล (MFI) เป็ นค่าทีบอกความสามารถในการไหลของพอลิเมอร์ ซงึ วัดใน
หน่วยของนํ Aาหนักพอลิเมอร์ (กรัม) ทีไหลผ่านท่อ capillary ในช่วงเวลา 10 นาที ซึง คุณสมบัตนิ ี A
เป็ นคุณสมบัตหิ นึง ซึง มีความสําคัญต่อ การพิจารณาเลือกกระบวนการขึ Aนรูปผลิตภัณฑ์ทีเหมาะ
สําหรับพอลิเมอร์ นนๆ
ั A ใน
งานวิจยั นี Aจะทําการทดลองหาดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสม
LDPE/ST/OST ทีอณ
ุ หภูมิ 190qC และใช้ นํ Aาหนักกด 2.16 กิโลกรัม ตาม ASTM D1238 โดยใช้
เครื อง Melt Flow Indexer จากบริษัท Lloyd Instruments รุ่น Davenport model10

ภาพที 37 เครื องมือวัดค่าดัชนีการไหลของโพลิเมอร์ (Melt Flow Indexer) รุ่น
Davenport model10 จากบริษัท Lloyd Instruments
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3.3.10 การเตรียมแผ่ นฟิ ล์ มพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST
ทําการขึ Aนรูปพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ทีเตรี ยมได้ ด้วยเทคนิคการเป่ าขึ Aนรูป ด้ วย
เครื องเป่ าฟิ ล์มขนาด Lab scale ยีห้อ Haake รุ่น Rheomix3000 โดยใช้ ชว่ งอุณหภูมิในการขึ Aนรูป
เท่ากับ 150-180qC เพือเตรี ยมฟิ ล์มทีมีความหนา 100-150 ไมโครเมตร

ภาพที 38 เครื องเป่ าฟิ ล์มขนาด Lab scale ยีห้อ Haake รุ่น Rheomix3000
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3.3.11 การทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
ทดสอบความต้ านทานแรงดึง (Tensile strength) ด้ วยเครื อง Instron Tensile
Testing Machine รุ่น Instron 5542 โดยชิ Aนงานทีใช้ ในการทดสอบมีลกั ษณะเป็ นแผ่นฟิ ล์มหนา
0.1 มิลลิเมตร ความยาวของเกต (Gate Length) 40 มิลลิเมตร ขนาดของโหลดเซลทีใช้ คือ 1 กิโล
นิวตัน ใช้ ความเร็วในการดึงชิ Aนงานทดสอบ 100 มิลลิเมตรต่อนาที

ภาพที 39 เครื อง Tensile Testing Machine รุ่น Instron 5542

บทที 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง

งานวิจยั นี Aจึงมุง่ เน้ นทีจะพัฒนาพลาสติกเพือใช้ ในงานด้ านเกษตรกรรมทีมีสมบัตเิ ป็ น
พลาสติกย่อยสลายได้ จากแป้ง เพือลดปั ญหาอันเนืองมาจากกา รกําจัดขยะพลาสติก โดยพัฒนา
พอลิเมอร์ ผสมทีมีพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตําและแป้งเป็ นองค์ประกอบหลัก เพือเพิม
คุณสมบัตใิ นการย่อยสลายได้ โดยยังคงคุณสมบัตเิ ชิงกลทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้ งานคลุม
หลังคาโรงเรื อนเพาะปลูกพืช ในงานวิจยั นี Aแบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนา/
ดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีของแป้งให้ มีความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลีนชนิดความ
หนาแน่นตํา และการพัฒนาฟิ ล์มพอลิเอทธิลีนผสมแป้งดัดแปร ทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ (Biodegradable) เพือใช้ ในงานด้ านเกษตรกรรม
เนืองจากคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของแป้งทีมีความชอบนํ Aา (hydrophilic) สูง ส่งผลให้ มี
ความเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลีนได้ ตํา งานวิจยั นี Aจึงทําการดัดแปรโครงสร้ างโมเลกุลของแป้งเพือให้
มีความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลีนได้ ดีขึ Aน ผ่าน การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
(Esterification) ระหว่างหมูไ่ ฮดรอกซิลในโมเลกุลของแป้งและ ออกตะโนอิล คลอไรด์ (Octanoyl
Chloride) โดยแป้งดัดแปรทีเตรี ยมได้ เรี ยกว่า Octanoated Starch
4.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแป้ง
4.1.1 แป้งธรรมชาติท มี ีท วั ไปในท้ องตลาด
แป้งทีพบในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น แป้งข้ าวเจ้ า แป้งข้ าวเหนียว แป้งข้ าวโพด และแป้ง
มันสําปะหลัง เป็ นต้ น ซึง ลักษณะเม็ดแป้งทีมีขายทัว ไปในท้ องตลาด แสดงดังภาพที 40
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ก. แป้งข้ าวจ้ าว

ข. แป้งข้ าวโพด

ค. แป้งข้ าวเหนียว

ง. แป้งถัว เขียว
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จ. แป้งมันสําปะหลัง

ฉ. แป้งสาลี
ภาพที 40 ลักษณะสัณฐานของเม็ดแป้งชนิดต่างๆ
จากภาพที 40 พบว่าแป้งแต่ละชนิดมีลกั ษณะสัณฐานของเม็ดแป้งแตกต่างกัน ซึง น่าจะ
มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบภายในเม็ดแป้งทีแตกต่างกัน เช่น ปริมาณไขมัน โปรตีน อะไมโลส
และอะไมโลเพกติน เป็ นต้ น [3] โดยในงานวิจยั นี Aเลือกใช้ แป้งมันสําปะหลังเนืองจากเป็ นพืชทีมีการ
ปลูกมากในประเทศไทย สามารถจัดหาได้ ง่ายและมีราคาถูก

4.2 การเตรียมแป้งดัดแปร (Octanoated starch, OST) จากแป้งมันสําปะหลัง (ST)
สําหรับการเตรี ยมแป้งดัดแปร Octanoated sarch ในงานวิจยั นี A อาศัย การ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างแป้งและออกตะโนอิล คลอไรด์ โดยมีพิริดนิ เป็ นตัวทําละลาย
โดยทําการศึกษาสภาวะทีเหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิยาดังต่อไปนี A
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4.2.1 ศึกษาปริมาณ Octanoyl chloride ทีเหมาะสมในการเตรียม Octanoated
starch (OST)
การเตรี ยม Octanoated starch (OST) เริมต้ นจากการศึกษาสภาวะทีเหมาะสมต่อ
การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ระหว่างแป้ง มันสําปะหลัง (ST) และออกตะโนอิล คลอไร ด์
(Octanoyl Chloride) โดยใช้ แป้ง 2.5 กรัมต่อปริมาณ Octanoyl Chloride 0.0023 0.0047 และ
0.0070 โมล ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 2 โดยใช้ เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 24 ชัว โมง
ตาราง 2 แสดงปริมาณ Octanoyl chloride ทีใช้ ในการทดลอง
แป้งดัดแปร
OST1
OST2
OST3

นํ Aาหนักแป้ง (ST)
(g)
2.503
2.516
2.503

ปริมาณ Octanoyl
chloride (ml)
0.4
0.8
1.2

ปริมาณ Octanoyl
chloride (mol)
0.0023
0.0047
0.0070

ภาพที 41 ผลการวิเคราะห์หมูฟ่ ั งก์ชนั ของ OST และ ST ด้ วยเทคนิค FTIR
ภาพที 41 แสดงผลการวิเคราะห์หมูฟ่ ั งก์ชนั ของแป้งมันสําปะหลัง (ST) และแป้งดัด
แปร OST ทีปริมาณ octanoyl chloride 0.0023 0.0047 และ 0.0070 โมล ตามลําดับ ด้ วยเทคนิค
FTIR พบว่า แป้งทุกชนิดมีพีคค่อนข้ างกว้ างเกิดขึ Aนทีประมาณ 3300-3500 cm-1 ซึง แสดงถึงการมี
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หมูไ่ ฮดรอกซิลอยูใ่ นโมเลกุลเป็ นจํานวนมาก ซึง
เป็ นสาเหตุทีมําให้ แป้งมีความชอบนํ Aา
(hydrophilic) สูง ซึง ในกรณีแป้งดัดแปร พบว่า OST1 แสดงลักษณะหมูฟ่ ั งก์ชนั เหมือนกับแป้งมัน
สําปะหลังทีไม่ผา่ นการดัดแปร (ST) ส่วน OST2 และ OST3 ปรากฏพีคใหม่ขึ Aนที 1721.65 cm-1
และ 1726.85 cm-1 ตามลําดับ ซึง แ สดงถึงฟั งก์ชนั คาร์ บอนิล (C=O) ซึง น่าจะมาจากพันธะเอส
เธอร์ ทีเกิดขึ Aนใหม่ภายหลังการดัดแปรแป้ง สอดคล้ องกับกลไกการเกิดปฎิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
ของแป้ง ซึง เกิดผ่าน 2 ขันตอน
A
ดังนี A
ขัน* ที 1 pyridine จะทําหน้ าทีเป็ น nucleophile เข้ าจับที carbonyl carbon ของ
octanoyl chloride เกิดเป็ นสารเชิงซ้ อนขึ Aน
ขัน* ที 2 หมู่ Hydroxy ในโมเลกุลแป้งทําหน้ าทีเป็ น nucleophile เข้ าทําปฏิกิริยาที
carbonyl carbon ของ สารเชิงซ้ อนทีเกิดจากขันที
A  1 ได้ เป็ น octanoated starch ดังแสดงในภาพ
ที 42
ขัน ที  1

Octanoyl chloride

Pyridine

ขัน ที  2

starch
ภาพที 42 กลไกการเกิดปฎิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของแป้ง
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จากการศึกษาพบว่า แป้งดัดแปรทีเตรี ยมจาก Octanoyl chloride 0.0047 และ
0.0070 โมลต่อแป้ง 2.5 กรัม โดยใช้ อณ
ุ หภูมิตลอดการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 90qC สามารถพบพีค
คาร์ บอนิลซึง น่าจะมาจากการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างหมูไ่ ฮดรอกซิลของแป้งและหมู่
คาร์ บอกซิลิกของ Octanoyl chloride อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั นี Aได้ เลือกใช้ อตั ราส่วนระหว่าง
Octanoyl chloride และแป้ง เท่ากับ 0.0070 โมล ต่อแป้ง 2.5 กรัม เพือให้ มนั ใจว่ามีปริมาณ
Octanoyl chloride มีมากเพียงพอทีจะเกิดปฏิกิริยากับแป้งได้
4.2.2 ศึกษาเวลาทีเหมาะสมในการเตรียม Octanoated starch (OST)
ทําการเตรี ยม OST โดยใช้ ปริมาณ Octanoyl chloride 0.0070 โมล ต่อแป้ง 2.5
กรัม (ตาราง 2) ทีอณ
ุ หภูมิ 90qC โดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเค
ชันทีเวลา 3, 6, 9, 12 และ 24 ชัว โมงตามลําดับจากการศึกษาด้ วยเทคนิค FTIR พบว่า ทีเวลาใน
การทําปฏิกิริยา 3-24 ชัว โมง ให้ ผลไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที 43 โดยสามารถพบพีคที
แสดงถึงฟั งก์ชนั คาร์ บอนิล (C=O) จากการเกิดพันธะเอสเธอร์ ภายหลังการดัดแปรแป้งทีทกุ
ช่วงเวลาการเกิดปฏิกิริยา

ภาพที 43 ผลการวิเคราะห์หมูฟ่ ั งก์ชนั ของ OST ทีเตรี ยมทีเวลาต่างๆ กัน ด้ วย
เทคนิค FTIR
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4.2.3 การหาค่ า Degree of substitution
ค่า degree of substitution หรื อ DS หมายถึง ปริมาณหมูไ่ ฮดรอกซิลทีถกู แทนทีตอ่
1 หน่วยกลูโคส ในงานวิจยั นี Aได้ ทําการหาค่า DS ของ OST [51] เพือติดตามความสามารถในการ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่ างแป้งและออกตะโนอิล คลอไรด์ จากการทดลองพบว่า ค่า DS
ของ OST ทีเตรี ยมได้ มีคา่ ประมาณ 0.013 ดังแสดงในภาพที 44 ซึง ค่า DS ทีได้ มีคา่ ค่อนข้ างตํา ซึง
โดยปกติแล้ วแป้งทีผา่ นการดัดแปรด้ วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ ฟิเคชันจะมีคา่ DS ค่อนข้ างสูงประมาณ
1.50-2.67 [14] ทังนี
A Aน่าจะมีสาเหตุมาจากในงานวิจยั นี Aเลือกใช้ ผงแป้ง (flour) ซึง ยังไม่ได้ ผา่ น
กระบวนการคัดแยกให้ มีความบริสทุ ธิ9 จึงยังคงมีสารจําพวกโปรตีนและไขมันต่างๆผสมอยู่ [2] ซึง
สารเหล่านี Aอาจเข้ าไปรบกวนกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างแป้งและออกตะ
โนอิล คลอไรด์ ส่งผลให้ ปฏิกิริยาทีเกิดขึ Aนไม่สมบูรณ์หรื อความสามารถในการเกิ ดปฏิกิริยาระหว่าง
แป้งและออกตะโนอิล คลอไรด์ลดลง ค่า DS ของ OST ทีเตรี ยมได้ จงึ ค่อนข้ างตํา อย่างไรก็ตาม
ในงานวิจยั นี Aเลือกใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยาที 24 ชัว โมง เพือให้ มนั ใจว่าปฏิกิริยาระหว่างแป้งและ
Octanoyl chloride สามารถเกิดได้ อย่างสมบูรณ์

0.0160

DS

0.0140

0.0120

0.0100
3h

6h

9h

12h

24h

Reaction time (h)

ภาพที 44 ผลของเวลาในการทําปฏิกิริยาต่อค่า Degree of substitution (DS) ของ OST
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4.2.4 ศึกษาลักษณะสัณฐานของแป้ง ST และ OST
โดยทัว ไป การดัดแปรแป้งจะหมายรวมถึง การเปลียนแปลงทางกายภาย การ
เปลียนแปลงทางเคมีรวมทังการเปลี
A
ยนแปลงทางเคมีชีวภาพของพื Aนผิวของเม็ดแป้ง ดัง นันจึ
A งได้
ทําการศึกษาโครงสร้ างของเม็ดแป้ง (granule) ทีผา่ นการดัดแปรด้ วยเทคนิค SEM เพือติดตามการ
เปลียนแปลงโครงสร้ างของเม็ดแป้งอันเนืองมาจากผลของการดัดแปรทางเคมี ดังแสดงใน ภาพที
45

ST

OST

ภาพที 45 ลักษณะสัณฐานของแป้ง ST และ OST

จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานของแป้ง ST และ OST จะเห็นได้ วา่ เม็ดแป้ง
ST และ OST มีหลายขนาดผสมกัน ตังแต่
A ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ไมโครเมตร จนถึง
ขนาดประมาณ 10 ไมโครเมตร ซึง จากภาพ เห็นได้ วา่ แป้ง ST มีลกั ษณะโครงสร้ างเม็ดแป้ง
ค่อนข้ างสมบูรณ์ ในขณะที แป้ง OST พบการแตกของเม็ดแป้งบางส่วน และผิวหน้ าของเม็ดแป้งมี
แนวโน้ มเกิดการเชือมต่อเป็ นเนื Aอเดียวกัน เนืองจากการดัดแปรแป้งด้ วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันนี A
โดยปกติจะเกิดได้ ดีบริเวณผิวหน้ าของเม็ดแป้ง [14] OST มีการเปลียนแปลงไปเนืองจากเกิดการ
เชือมต่อของหมูอ่ อกตะโนเอต เข้ ากับโมเลกุลแป้งบริเวณผิวหน้ า ดังภาพที 45
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4.3 การทดสอบคุณสมบัตดิ ้ านความร้ อนของแป้งดัดแปร OST
เนืองจากการผลิตฟิ ล์มพลาสติกคลุมโรงเรื อน วัสดุทีนํามาผลิตนันจํ
A าเป็ น ต้ องผ่าน
กระบวนการให้ ความร้ อนและได้ รับแรงเฉือนในระหว่างกระบวนการผลิตขันตอนต่
A
างๆ ดังนันแป
A ้ง
ดัดแปรทีพฒ
ั นาขึ Aน จําเป็ นต้ องมีความสามารถในการต้ านทานความร้ อนทีเกิ
ดขึ Aนในระหว่าง
กระบวนการผลิตได้ จากการทดสอบความสามารถในการต้ านทานความร้ อนของแป้ง ST และแป้ง
ดัดแปร OST ด้ วยเทคนิค TGA พบว่า แป้ง ST และ OST มีการสลายตัว 2 ระยะ โดยระยะที 1
น่าจะเป็ นการสลายตัวของความชื นA ทีสะสมในแป้ง และระยะที 2 เป็ นการสลายตัวของแป้ง ซึง จาก
รูปจะเห็นได้ วา่ แป้ง OST มีอตั ราการสลายตัวมากกว่า ST ทีอณ
ุ หภูมิประมาณ 240qC ทังนี
A Aน่าจะ
เป็ นผลจากปริมาณหมูไ่ ฮดรอกซิลในโมเลกุล OST ลดลง ทําให้ ความสามารถในการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลแป้งลดลง ส่งผลให้ แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลแป้งลดลง OST จึงเกิด
การสลายตัวได้ ทีอณ
ุ หภูมิตํากว่า ST ดังแสดงในรูปที 46
จากข้ อมูลอุณหภูมิการสลายตัวของแป้ง ST และ OST ด้ วยเทคนิค TGA พบว่า
สามารถนําแป้ง ST และ OST ไปใช้ ในกระบวนการผลิตฟิ ล์มพลาสติกคลุมโรงเรื อนในงานวิจยั นี A
ซึง จะใช้ อณ
ุ หภูมิในการผสมและขึ Aนรูปแผ่นฟิ ล์มที 150-180qC ได้ โดยทีแป้ง ST และ OST ไม่เกิด
การสลายตัว
100

ST

% weight loss

80

OST

60

40

20

0
30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

Temperature (°C)

ภาพที 46 TGA Thermogram ของแป้ งมันสําปะหลังทัว ไป (ST) และแป้งออกตะโนเอต (OST)
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ในธรรมชาติแป้งจะมีโครงสร้ างหลัก 2 ชนิด คือ อะมิโลสและอ ะมิโลเพกติน โดย
โมเลกุลของอะมิโลสและอะมิโลเพกทินมีการจัดเรี ยงตัวกันโดยสร้ างพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
โมเลกุลเกิดเป็ นโครงสร้ างผลึกทีคอ่ นข้ างแข็งแรง ทําให้ เม็ดแป้งมีอณ
ุ หภูมิการหลอมตัว (melting
temperature) ทีสงู มาก โดยปกติอณ
ุ หภูมิหลอมตัวของเม็ดแป้งจะสูงกว่าอุณหภู มิการสลายตัว
(decomposition temperature) ทําให้ แป้งไม่สามารถหลอมตัวได้ นัน คือถ้ าได้ รับความร้ อนสูง
เพียงพอแป้งจะเกิดการเผาไหม้ ก่อนการหลอมตัวทําให้ ยากต่อการนํามาใช้ ร่วมกับพอลิเมอร์
สังเคราะห์รวมทังเทคโนโลยี
A
ทีใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทัว ไปได้
จากการศึกษาสมบัตทิ างความร้ อนของแป้ง ST และแป้ง OST ด้ วยเทคนิค DSC
พบว่าแป้งทังสองชนิ
A
ดมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิในลักษณะใกล้ เคียงกัน โดยเกิดพีกดูดความ

Heat flow --> endo

ร้ อนทีคอ่ นข้ างกว้ างทีชว่ งอุณหภูมิ 80-200 qC ดังแสดงในภาพที 47

ST
OST
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Temperature (°C)

ภาพที 47 DSC thermogram ของแป้ง ST

4.4 การผสมแป้งดัดแปร OST กับพอลิเทธิลินชนิดความหนาแน่ นตํา โดยใช้ เครืองอัดรีด
ชนิดเกลียวหนอนคู่ (twin scew extruder)
ในงานวิจยั นี Aได้ ทําการดัดแปรแป้งมันสําปะหลัง (ST) เป็ น octanoated starch
(OST) ผ่านการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างแป้งมันสําปะหลังและ ออกตะโนอิ ล คลอไรด์
เพือเพิมสมบัติ hydrophobic ให้ กบั แป้ง ซึง เป็ นแนวทางหนึง ในการเพิมความสามารถในการเข้ า
กันได้ ระหว่างแป้งและพอลิเอทธิลีน
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สําหรับการพัฒนาสูตรพลาสติกสําหรับคลุมโรงเรื อนทีสามารถย่อยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ ทําได้ โดยผสม LDPE, ST และ OST ในอัตราส่วนต่างๆกัน ดังแสดงในตาราง 3 ด้ วยเครื อง
อัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่ (twin screw extruder) โดยใช้ อณ
ุ หภูมิการผสม 150-180qC (T1-T8)
และความเร็วรอบสกรูผสมเท่ากับ 200 รอบต่อนาที
ตาราง 3 องค์ประกอบภายในสูตรพอลิเมอร์ ผสมสําหรับเตรี ยมพลาสติกคลุม
โรงเรื อน
สูตร

องค์ ประกอบ (%)
LDPE
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OST
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ภาพที 48 เม็ดพลาสติกผสม OST
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4.4.1 ความสามารถในการไหลของพอลิเมอร์ ผสม (Melt Flow Index)
ดัชนีการไหล(MFI) เป็ นค่าทีสามารถใช้ อธิบายพฤติกรรมการไหลของของโพลิเมอร์ ที
อุณหภูมิและความดันจําเพาะ ซึง ถ้ าดัชนีการไหลมีคา่ ตํา หมายความว่าโพลิเมอร์ มีความหนืดมาก
ขึ Aน คุณสมบัตนิ ี Aมีความสําคัญมากในการพิจารณาเลือกวิธีการทําผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสําหรับพอลิ
เมอร์ นนๆ
ั A จากการทดลองหาดัชนีหลอมไหลทีอณ
ุ หภูมิ 190qC และนํ Aาหนักกด 2.16 กิโลกรัม จาก
การทดสอบได้ คา่ ดัชนีการไหลของเม็ดพอลิเมอร์ ผสมดังตารางที 4 ซึง พบว่า OST มีผลทําให้ คา่
ดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสมเพิมขึ Aน ทังนี
A Aอาจมีสาเหตุมาจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล
แป้งทีลดลงเนืองจากการการแทนทีด้วยหมูอ่ อกตะโนเอต ทําให้ แรงกระทํา (interaction) ระหว่าง
โมเลกุลแป้งลดลง ส่งผลให้ พอลิเมอร์ ผสมสามารถไหลได้ ง่ายขึ Aน อย่างไรก็ตามพบว่าความเข้ มข้ น
ของ OST ไม่สง่ ผลอย่างชัดเจนต่อค่าดัชนีการไหลทีวดั ได้
ตาราง 4 ค่าดัชนีการไหลของสูตรพอลิเมอร์ ผสมสําหรับเตรี ยมพลาสติกคลุมโรงเรื อน
สูตร

Melt Flow Index (g/10 min)

LDPE/ST/OST:70/30/0

1.1 ± 0.3

LDPE/ST/OST:70/20/10

2.0 ± 0.1

LDPE/ST/OST:70/10/20

2.2 ± 0.1

LDPE/ST/OST:70/0/30

2.3 ± 0.2
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4.4.2 สมบัตเิ ชิงความร้ อนของพอลิเมอร์ ผสม
ภาพที 49 ก และ 49 ข แสดง% weight loss และ derivative ซึง ได้ จากการทดสอบ
ด้ วยเทคนิค TGA จากกราฟ derivative (รูป 49 ข) พบว่า ทีอณ
ุ หภูมิการสลายตัว
(decomposition temperature) สูงสุดแสดงอุณหภูมิการสบายตัวของพอลิเอทธิลีน ซึง จากรูปเห็น
ได้ ชดั ว่า OST เกิดการสลายตัวทีอณ
ุ หภูมิตํากว่า ST หรื ออาจกล่าวได้ วา่ OST เกิดการสลายตัวได้
เร็วกลว่า
ST
ทังนี
A Aน่าจะมีสาเหตุจากปริมาณพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลแป้งทีลดลง
เนืองมาจากการดัดแปรแป้ง ส่งผลให้ คา่ อุณหภูมิการสลายตัวลดตําลงด้ วย
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0
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-0.004

LDPE/ST/OST:70/20/10

-0.006

1/ °C
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-0.01
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-0.014
-0.016
-0.018
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ข
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ภาพที 49 TGA thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม
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จากการศึกษาสมบัตทิ างความร้ อนของ LDPE และพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST

LDPE
LDPE/ST/OST:70/30/0
LDPE/ST/OST:70/20/10
LDPE/ST/OST:70/10/20
LDPE/ST/OST:70/0/30
ST

W/g

(endo>)

ด้ วยเทคนิค DSC พบว่า LDPE มีอณ
ุ หภูมิการหลอมผลึกค่าเดียวทีประมาณ 110qC ในขณะที
ุ หภูมิประมาณ 110qC
LDPE/ST/OST ปรากฏค่าอุณหภูมิหลอมผลึก (Tm) มากกว่า 1 ค่า คือทีอณ
ซึง น่าจะมาจาก LDPE ทียงั คงมีลกั ษณะผลึกเช่นเดิม และทีอณ
ุ หภูมิประมาณ 160qC โดย
อุณหภูมิหลอมผลึกนี Aมีแนวโน้ มลดลงตามปริมาณ OST ทีเพิมขึ Aน ทังนี
A Aน่าจะมีสาเหตุมาจาก
โมเลกุลของแป้ง (ทังA ST และ OST) เข้ าไปรบกวนการเกิดผลึกของ LDPE ส่งผลให้ มีโครงสร้ าง
ผลึกทีเปลียนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี Aยังสังเกตได้ วา่ ความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิหลอม
ผลึกของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ทังA 2 ค่ามีแนวโน้ มลดลงเมือเพิมปริมาณ OST
ในพอลิเมอร์ ผสม ซึงเป็ นไปได้ วา่ OST และ LDPE มีความสามารถในการผสมเข้ ากันได้ มากกว่า
กรณีการผสม ST และ LDPE จึงส่งผลให้ คา่ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิหลอมผลึกทังA 2 ค่า
ลดลงดังแสดงในภาพที 50

-80

-40

0

40

80

120

160

Temperature (°C)

ภาพที 50 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม
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4.4.3 ความสามารถในการดูดซึมความชืน*
จากการวิเคราะห์คา่ เปอร์ เซ็นต์การดูดซึมความชื Aนของพอลิเมอร์ ผสม
LDPE/ST/OST ทีความเข้ มข้ น OST เท่ากับ 0, 10, 15, 20 และ 30 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ Aาหนัก พบว่า
พอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST:70/30/0 มีเปอร์ เซ็นต์การดูดซึมความชื Aนสูงสุดเมือเทียบกับพอลิ
เมอร์ ผสมสูตรอืนๆ ทังนี
A Aเป็ นผลมาจากในสายโซ่โมเลกุลของแป้งมันสําปะหลัง (ST) มีหมูท่ ีชอบนํ Aา
คือ หมูไ่ ฮดรอกซิล ซึง เป็ นหมูท่ ีมีความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับนํ Aาได้ เป็ นผลให้ พอลิ
เมอร์ ผสมสามารถดูดซึมความชื Aนได้ ในปริมาณสูง ในขณะที OST ซึง เป็ นแป้งมันสําปะหลังทีผา่ น
การดัดแปรทางเคมี ทําให้ มีหมูไ่ ฮดรอกซิลลดลง ส่งผลให้ เปอร์ เซ็นต์การดูดซึมความชื Aนของพอลิ
เมอร์ ผสมมีคา่ ลดลงจากเดิม โดยค่าความสามารถในการดูดซึมความชื Aนของพอลิเมอร์ ผสมลดลง
เมือเพิมปริมาณ OST ดังแสดงในภาพที 51

%Water absorption

3

2

1

0

ภาพที 51 % เปอร์ เซนต์การดูดความชื Aนของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ทีความเข้ มข้ น
ต่างๆ
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4.4.4 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ผสม (LDPE/ST/OST)
ลักษณะสัณฐานของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ทีความเข้ มข้ น OST เท่ากับ 0,
10, 20 และ 30 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ Aาหนัก แสดงดังภาพที 52 เห็นได้ วา่ พอลิเมอร์ ผสมทีไม่เติม OST
(OST0) พบช่องว่าง (void) เกิดขึ Aนระหว่างเม็ดแป้งและ LDPE เมทริกซ์ ซึง แสดงให้ เห็นการแยก
เฟสกันอย่างชัดเจน เมือเพิมความเข้ มข้ นของ OST ในระบบพอลิเมอร์ ผสมจะเห็นได้ วา่ การแยก
เฟสระหว่างโมเลกุลของแป้งและ LDPE เมทริกซ์ลดลง เนืองจากความเป็ น hydrophobic ของ
OST ช่วยเพิมความสามารถในการผสมเข้ ากันได้ กบั LDPE เมทริกซ์

0%wt

2000X

10%wt

30 μm

20%wt

2000X

2000X

30 μm

30%wt

30 μm

2000X

30 μm

ภาพที 52 ลักษณะสัณฐานของ LDPE/ST/OST ทีความเข้ มข้ น OST 0, 10, 20 และ
30%wt
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4.4.5 ความแข็งแรงเชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST
จากการวิเคราะห์สมบัตกิ ารดึงยืดของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST พบว่า OST
ช่วยเพิมความแข็งแรงให้ กบั พอลิเมอร์ ผสมได้ ดังจะเห็นได้ จากค่า ความต้ านทานแรงดึง (tensile
strength) และ ค่า % การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile strain at break) เพิมขึ Aนตามปริมาณ OST ที
เพิมขึ Aน ซึง น่าจะเป็ นผลมาจากความเป็ น hydrophobic หรื อปริมาณหมูไฮดรอกซิลระหว่าง
โมเลกุลแป้งทีลดลง

Tensile strength (MPa))

7

6
5
4

3
2
1
0
0
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20
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40

Octanoated starch content (%wt)

Tensile strain at break (%)
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Octanoated starch content (%wt)

ภาพที 53 สมบัตเิ ชิงกลของ LDPE/ST/OST

40
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4.4.6 ความสามารถในการส่ องผ่ านของแสงผ่ านแผ่ นฟิ ล์ มพอลิเมอร์ ผสม
LDPE/ST/OST
เนืองจากในงานวิจยั นี Aมุง่ เน้ นทีจะพัฒนาพลาสติกสําหรับคลุมโรงเรื อนเพาะชําที
สามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
โดยคุณสมบัตสิ ําคัญทีต้องคํานึงถึงประการหนึง ก็คือ
ความสามารถในการยอมให้ แสงส่องผ่านของแผ่นฟิ ล์มทีพฒ
ั นาขึ Aน ซึง พลาสติกควรต้ อง ยอมให้
แสงในช่วงทีตามองเห็นได้ (400-800 นาโนเมตร) ผ่านได้ อย่างน้ อย 60% เพือให้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการของพืชในการสังเคราะห์แสง
จากการวิเคราะห์คา่ ความสามารถในการยอมให้ แสงส่องผ่านของแผ่นฟิ ล์มพอลิ
เมอร์ ผสม พบว่า OST มีแนวโน้ มทําให้ แผ่นฟิ ล์มทีได้ มีคา่ การส่องผ่านของแสงลดลง ดังจะเห็นได้
จากภาพที 4.16 อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าการส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ผสม
LDPE/ST/OST มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 50-60 %T ซึง อยูใ่ นระดับทีเพียงพอต่อความต้ องการของพืช

ภาพที 54 ค่าความสามารถในการส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม LDPE/ST/OST
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4.5 การเตรียม Thermoplastic starch (TPS) จากแป้ง OST
กระบวนการเตรี ยมแป้งพลาสติไซส์ (TPS) คือการทําให้ เม็ดแป้ง (granular starch)
แตกออก โดยแป้งจะเปลียนสภาพจาก semi-crystalline granule เป็ นโครงสร้ างอสัณฐาน
เนืองจากการทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลแป้ง กระบวนการนี Aสามารถเกิดได้ โดยการให้
ความร้ อนร่วมกับการให้ แรงเชิงกล เช่น กระบวนการอัดรี ดพลาสติก เป็ นต้ น ซึง การเกิดเจลาติไนซ์
ของแป้งแบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะที 1 เม็ดแป้งดูดซึมนํ Aาและเกิดการพองตัวแบบผันกลับได้
เนืองจากร่างแหระหว่างไมเซล (micelles) ยืดหยุน่ ได้ จํากัด เม็ดแป้งจึงยังคงรักษารูปร่างและ
โครงสร้ างแบบ birefringence ได้ ระยะที 2 เมือมีการใส่สารเคมีหรื อเริมให้ อณ
ุ หภูมิจนถึงอุณหภูมิ
เริมเจลาติไนซ์ เม็ดแป้งจะพองตัวอย่างรวดเร็ว ร่างแหระหว่าง
micelles ภายในเม็ดแป้งจะ
อ่อนแอลง เ นืองจากพันธะไฮโดรเจนถูกทําลายเม็ดแป้งจะดูดซึมนํ Aามากขึ Aนและเกิดการพองตัว
แบบผันกลับไม่ได้ เรี ยกว่าการเกิดเจลาติไนเซชันทําให้ เม็ดแป้งมีการเปลียนรูปร่างและโครงสร้ าง
A
birefringence ซึง ในระยะนี Aความหนืดของสารละลายแป้งจะเพิมขึ Aนอย่างรวดเร็ว จากนันในระยะ
ที 3 เมือเพิมอุณหภูมิตอ่ ไป รูปร่างเม็ดแป้งจะไม่แน่นอน การละลายของแป้งจะเพิมขึ Aนเมือทําให้
เย็นจะเกิดเป็ นเจลทําให้ หมูไ่ ฮดรอกซิลของแป้งสามารถทําปฏิกิริยากับสารอืนๆได้ ดีขึ Aน นอกจากนี A
การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้งยังทําให้ อะมิโลสสูญเสียความเป็ น helix ของตัวเองอีกด้ วย
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4.5.1

การศึกษาสภาวะทีเมาะสมในการเจลาติไนซ์ ของแป้งมันสําปะหลัง

(ST)
ทําการผสมแป้งและส่วนประกอบต่างๆ ดังตารางที 5 จากนันนํ
A าไปอัดรี ดด้ วยเครื อง
อัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่ โดยใช้ ชว่ งอุณหภูมิการผสม 100-110 qC (T1-T8, hopper-die) ที
ความเร็วรอบสกรู เท่ากับ 50 รอบ/นาที

ภาพที 55 เครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่ (TSE)

ตาราง 5 ส่วนผสมในการเตรี ยม TPS
สูตร

ส่ วนประกอบ

แป้งมันสําปะหลัง

กลีเซอรอล (phr)

นํ Aา (phr)

Gly/H2O:20/20

100

20

20

Gly/H2O:30/20

100

30

20

Gly/H2O:40/20

100

40

20

Gly/H2O:50/20

100

50

20
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ก Gly/H2O:20/20

ข Gly/H2O:30/20

ค Gly/H2O:40/20

ง Gly/H2O:50/20
ภาพที 56 ลักษณะแป้งทีผา่ นการอัดรี ดด้ วยเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่
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ภาพที 57 ค่า % Haze ของแป้งทีผ า่ นการอัดรีดด้ วยเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่

เนืองจากแป้งทีเกิดเจลาติไนซ์อย่างสมบูรณ์จะเปลียนสภาพจากการเป็ นเม็ดแป้งสี
ขาวเป็ นของหนืดใส ซึ งจากการทดลองพบว่าสูตรแป้งทีมีการผสมนํ Aา 20 phr และกลีเซอรอล 2050 phr สามารถเกิดเจลาติไนซ์ได้ อย่างสมบูรณ์ ดังแสดงใน ภาพที 56 จากการทดลองพบว่า
ปริมาณกลีเซอรอลทีสงู ขึ Aนส่งผลให้ แป้งเจลาติไนซ์ทีได้ มีความหนืดสูงและมีความคงรูปตํา จาก
%Haze ซึง ค่า
การวิเคราะห์ลกั ษณะความใสของแป้งเจลาติไนซ์ทีเตรี ยมได้ โดยวิเคราะห์คา่
%Haze นี Aมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความใสของวัตถุ ซึง วัตถุทีมีความใสมากจะให้ คา่ %Haze สูง
จากภาพที 57 จะเห็นได้ วา่ ทีปริมาณกลีเซอรรอลทีแตกต่างกัน แป้งเจลาติไนซ์ยงั คงมีคา่ %Haze
ทีใกล้ เคียงกัน จึงอา จกล่าวได้ วา่ ปั จจัยหลักทีสง่ ผลต่อความสามารถในการเกิดเจลาติไนซ์ของแป้ง
ได้ แก่ปริมาณนํ Aา ซึง เป็ นพลาสติไซเซอร์ หลักในระบบการเตรี ยมแป้งเจลาติไนซ์ จากการทดลอง
พบว่าแป้งทีผสมนํ Aา 20 phr และกลีเซอรอล 20 phr สามารถเกิดเจลานิไนซ์ได้ อย่างสมบูรณ์
รวมทังมี
A ความคงตัวสูงสามารถสามารถอัดรี ดได้ ดีทีสดุ
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4.5.2 การเตรียม thermoplastic starch (TPS) จากแป้งดัดแปร OST
ในงานวิจยั นี Aได้ ทําการเตรี ยม TPS โดยใช้ สภาวะตามข้ อ 4.9.1 โดยผสม OST ที
ความเข้ มข้ น 0-30 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ Aาหนัก จากการทดลองพบว่าแป้งสามารถเกิดเจลาติไนซ์ได้ เป็ น
TPS ทีมีลกั ษณะใส ดังแสดงในภาพที 58

ก. OST 0%wt

ข. OST 5%wt

ค. OST 10%wt

ง. OST 15%wt

จ. OST 20%wt

ฉ. OST 30%wt

ภาพที 58 TPS จากแป้งดัดแปร OST
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4.5.3 สมบัตเิ ชิงความร้ อนของ TPS จาก OST
จากการวิเคราะห์สมบัตเิ ชิงความร้ อนของ TPS ทีเตรี ยมได้ พบว่าการอีดรี ดแป้งด้ วย
ความร้ อน โดยมีนํ Aาและกลีเซอรอลเป็ นพลาสติไซเซอร์ สามารถปรับสมบัตขิ องแป้งให้ มีความเป็ น
thermoplastic ได้
70
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ภาพที 59 ค่า Tg ของ TPS ทีมี OST เป็ นองค์ประกอบ

ภาพที 59 แสดงค่า Tg ของ TPS ทีมีแป้ง OST เป็ นองค์ประกอบ 0-30 เปอร์ เซ็นต์
โดยนํ Aาหนัก พบว่า แป้ง OST มีแนวโน้ มทําให้ คา่ Tg ของ TPS สูงขึ Aนประมาณ 2-3qC อย่างไรก็
ตามพบว่าทีปริมาณ OST เพิมขึ Aน ค่า Tg ของ TPS เพิมขึ Aนเล็กน้ อย แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ

86
4.5.4 ลักษณะสัณฐานของ TPS
กระบวนการเตรี ยมแป้งพลาสติไซส์หรื อ TPS หมายถึง คือการทําให้ เม็ดแป้ง
(granular starch) แตกออก ซึง จะทําให้ แป้งเปลียนจากสภาพกึงผลึก (semi-crystalline granule)
เป็ นโครงสร้ างอสัณฐาน เนืองจาก การพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลแป้งถูกทําลาย จาก
การศึกษาลักษณะสัณฐานของ TPS ทีมีสว่ นผสมของ OST ทีความเข้ มข้ น 0-30 เปอร์ เซ็นต์โดย
นํ Aาหนัก พบว่า แป้งสามารถเกิดเจลาติไนซ์อย่างสมบูรณ์โดยจะเห็นได้ วา่ แป้งเปลียนสภาพ
กลายเป็ นเฟสต่อเนืองทังหมดโดยไม่
A
พบสภาพทีเป็ นเม็ดกึงผลึก (semi-crystalline granule) ผสม
ในโครงสร้ างของ TPS ดังแสดงในภาพที 60

OST 0%wt (1000X)

OST 0%wt (5000X)

OST 5%wt (1000X)

OST 5%wt (5000X)

OST 10%wt (1000X)

OST 10%wt (5000X)
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OST 15%wt (1000X)

OST 15%wt (5000X)

OST 20%wt (1000X)

OST 20%wt (5000X)

OST 30%wt (1000X)

OST 30%wt (5000X)

ภาพที 60 ลักษณะสัณฐานของ TPS
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ภาพที 61 ค่า % Haze ของแป้งทีผ า่ นการอัดรี ดด้ วยเครื องอัดรี ดชนิดเกลียวหนอนคู่
จากการวิเคราะห์คา่ %Haze ของแป้งทีผ า่ นการอัดรี ดด้ วยเครื องอัดรี ด (TPS) พบว่า
ค่า %Haze ลดลงเมือผสม OST ซึง ค่า %Haze ทีลดลง หมายถึงวัตถุมีความขุน่ มากขึ Aนหรื
สามารถยอมให้ แสงผ่านได้ น้อยลง ซึง กรณีนี Aน่าจะมีสาเหตุมาจาก TPS ทีมี OST เป็ นองค์ประกอบ
ไม่สามารถเกิดเจลาติไนซ์ได้ อย่างสมบูรณ์ โดยยังคงหลงเหลือแป้งทียงั อยูใ่ นรูปเม็ดแป้ง (granule)
อยูบ่ างส่วน ส่งผลให้ เมือมีแสงตกกระทบบริเวณเม็ดแป้งดังกล่าวจะเกิดการสะท้ อนกลับ แสงจึง
ไม่สามารถส่องผ่านทะลุบริเวณนันได้
A ทําให้ คา่ %Haze ทีวิเคราะห์ได้ มีคา่ ลดลง ดังแสดงในรูปที
61

4.5.5 สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/TPS
จากการวิเคราะห์คา่ สมบัตเิ ชิงกลของแผ่นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ผสม LDPE/TPS พบว่า
OST ไม่สง่ ผลต่อค่าสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสมทีได้ จากการทดลองพบว่าค่าความต้ านทาน
แรงดึง (tensile strength) และ ค่า % การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile strain at break) ของพอลิ
เมอร์ ผสม LDPE/TPS ทีความเข้ มข้ น OST ต่างๆ มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ทังนี
A Aน่าจะมีสาเหตุมาจากการ
ั ฐาน
เตรี ยมแป้งให้ อยูใ่ นรูป TPS นันA โครงสร้ างเม็ดแป้ งจะถูกเปลียนเป็ นพอลิเมอร์ สณ
(amorphous) ทีถกู ทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลไปแล้ ว โดยพลาสติไซเซอร์ จะแพร่เข้ า
ไปในเม็ดแป้ง ทําให้ เม็ดแป้งบวมตัว จากนันจึ
A งเข้ าสูก่ ระบวนการอัดรี ดด้ วยความร้ อน ในขันตอนนี
A
A
เม็ดแป้งจะถูกทําให้ แตกออกและเกิดการเปลียนแปลงโครงสร้ าง (destructured) หรื ออาจเกิด
depolymerised ร่วมด้ วย และได้ เป็ นแป้งพลาสติไซส์ทีหลอมเป็ นเนื Aอเดียวกัน ดังแสดงใน ภาพที
62
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ภาพที 62 สมบัตเิ ชิงกลของแผ่นฟิ ล์ม LDPE/TPS (70/30) ทีประกอบด้ วย OST
ทีความเข้ มข้ น 0-30%wt
จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถอธิบายได้ วา่ แม้ วา่ แป้งดัดแปร OST จะมีพนั ธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเหลืออยูน่ ้ อยกว่าในแป้ง ST ก็ตาม แต่เมือ แป้งทังA 2 ชนิด ผ่านการ
พลาสติไซส์ด้วยพลาสติไซเซอร์ ทีมากเกินพอ ซึง ทําให้ พนั ธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลถูกทําลายไป
จึงทําให้ แป้งพลาสติไซส์ทีได้ มีสมบัตติ ่างๆ ใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี Aเมือเปรี ยบเทียบสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST และ
LDPE/TPS พบว่าการผสม OST 30 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ Aาหนักให้ คา่ % การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile
strain at break) ใกล้ เคียงกับกรณีเตรี ยมจาก TPS อย่างไรก็ตามพบว่าค่าความต้ านทานแรงดึง
(tensile strength) ของพอลิเมอร์ ผสมทีเตรี ยมจาก TPS มีคา่ สูงกว่ากรณีเตรี ยมจาก OST ในรูป
เม็ดแป้งเล็กน้ อย
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4.5.6 ความสามารถในการส่ องผ่ านของแสงผ่ านแผ่ นฟิ ล์ มพอลิเมอร์ ผสม
LDPE/ST/OST
จากการวิเคราะห์คา่ ความสามารถในการยอมให้ แสงส่องผ่านของแผ่นฟิ ล์มพอลิ
เมอร์ ผสม LDPE/TPS ทีความเข้ มข้ น OST 0-30 %โดยนํ Aาหนัก พบว่าแผ่นฟิ ล์มทังหมดมี
A
คา่ การ
ส่องผ่านของแสงอยูใ่ นช่วง 90-100 %Reflectance ทีทกุ ช่วงความยาวคลืน ดังแสดงในภาพที 63

ภาพที 63 ค่าความสามารถในการส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม LDPE/TPS

จากภาพที 63 เห็นได้ วา่ แผ่นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ผสม LDPE/TPS มีคา่ การสะท้ อนแสง
อยูใ่ นระดับทีสงู มาก กล่าวคือสมารถสะท้ อนแสงทีตกกระทบแผ่นฟิ ล์มได้ เกือบทังหมด
A
100% ทังนี
A A
น่าจะมีสาเหตุมาจาก TPS ซึง อยูใ่ นรูปของพอลิเมอร์ อสัณฐานเข้ าไปรบกวนการเกิดผลึกของ
LDPE ซึง อาจจะเข้ าไปแทรกหรื อขัดขวางการจัด เรี ยงตัวของสายโซ่ LDPE ส่งผลให้ เกิดผลึกขนาด
ใหญ่ทําให้ แสงทีตกกระทบแผ่นฟิ ล์มไม่สามารถส่องผ่านแผ่นฟิ ล์มไปได้ จึงเกิดการสะท้ อนออก
จากผิวหน้ าของแผ่นฟิ ล์มดังผลการทดสอบทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้ างผลึกของแผ่นฟิ ล์ม 3 ชนิด ได้ แก่ ชนิดที 1
ฟิ ล์มพอลิเอทธิลนี ชนิดที 2 ฟิ ล์มพอลิเมอร์ ผสม LDPE/TPS:70/30 และชนิดที 3 ฟิ ล์มพอลิเมอร์
ผสม LDPE/ST/OST:70/0/30 ด้ วยเทคนิค DSC พบว่า แผ่นฟิ ล์ม LDPE แสดงค่า Tm ทีประมาณ
110qC โดยแผ่นฟิ ล์ม LDPE/ST/OST สามารถพบค่า Tm ค่า คือทีประมาณ 110qC และประมาณ
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150qC ซึง น่าจะเป็ น Tm ของ LDPE และ ST ตามลําดับ แต่ในกรณีแผ่นฟิ ล์ม LDPE/TPS นันA เห็น
ได้ วา่ พบค่า Tm 3 ค่า คือทีประมาณ 50qC 80qC และ 120qC ตามลําดับ โดยมีลกั ษณะเป็ นพีค
ค่อนกว้ าง ซึง เป็ นไปได้ วา่ การเกิดผลึกของ LDPE ในแผ่นฟิ ล์ม LDPE/TPS ถูกรบกวนจาก TPS
ทําให้ ลกั ษณะหรื อโครงสร้ างผลึกทีเ ปลียนแปลงไป เห็นได้ จาก DSC thermogram ของแผ่นฟิ ล์ม
ทังA 3 ชนิด ดังแสดงในภาพที 64

LDPE

LDPE/TPS30
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ภาพที 64 DSC thermogram ของแผ่นฟิ ล์ม LDPE, LDPE/TPS30:70/30 และ
LDPE/ST/TPS:70/0/30

บทที 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี Aแบ่งการทดลองออกเป็ นสองตอน คือ ตอนทีหนึง

เป็ นการพัฒนา/ดัดแปร

โครงสร้ างทางเคมีของแป้งมันสําปะหลังให้ มีความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั พอลิเอทธิลีนชนิด
ความหนาแน่นตํา และตอนทีสองเป็ นการพัฒนาแผ่นฟิ ล์ มพอลิเอทธิลีนผสมแป้งดัดแปร โดย
ทําการศึกษาอิทธิพลของแป้งดัดแปรทีมีตอ่ สมบัตเิ ชิงกลและเชิงความร้ อนของพอลิเมอร์ ผสม
ระหว่างแป้งทัว ไป แป้งดัดแปรและพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นตํา ทังในรู
A ปทีเป็ นเม็ดแป้งและ
ในรูปเทอร์ โมพลาสติก สตาร์ ช

(thermoplastic

starch)

เพือพัฒนาเป็ นพลาสติกคลุม

โรงเรื อนเพาะชําทีสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ซึง สามารถสรุปผลการทดลองต่างๆ ได้ ดงั นี A
ตอนที 1 การพัฒนา/ดัดแปรโครงสร้ างทางเคมีของแป้งมันสําปะหลังให้ มี
ความสามารถในการเข้ ากันได้ กับพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่ นตํา
แป้งมันสําปะหลังสามารถเกิดปฏิกิริ ยาเอสเทอร์ ฟิเคชันกับออกตะโนอิลคลอไรด์ ได้
เป็ นแป้งออกตะโนเอต (Octanoated starch) โดยมีคา่ Degree of substitution (DS) ประมาณ
0.013 แป้งออกตะโนเอตทีเตรี ยมได้ นี Aสามารถทนความร้ อนได้ ถึง 260qC จึงสามารถไปผสมกับ
ุ หภูมิ 150-180qC ได้ โดยที
พอลิเอทธิลีนโดยใช้ กระบวนการผลิตพอลิเอทธิลีนตามปกติ ซงึ ใช้ อณ
แป้งไม่เกิดการสลายตัว
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ตอนที 2 การพัฒนาแผ่ นฟิ ล์ มพอลิเอทธิลีนผสมแป้งดัดแปร เพือพัฒนาเป็ น
พลาสติกคลุมโรงเรือนเพาะชําทีสามารถย่ อยสลายได้ ทางชีวภาพ
การผสมแป้งลงในพอลิเอทิลีน
ทําให้ เกิดการขัดขวางการจัดเรี ยงตัวของสายโซ
โมเลกุลของพอลิเอทธิลีน ส่งผลให้ โครงสร้ างผลึกมีการเปลียนแปลงไป ประกอบกับความไม่เข้ ากัน
ของแป้งและพอลิเอทธิลีน ทําให้ มีแรงดึงดูดระหว่างพื Aนผิวตําเกิดเป็ นจุดบกพร่องของชิ Aนทดสอบ
จึงส่งผลให้ สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม ได้ แก่ ค่าความต้ านทานแรงดึง (tensile strength) และ
ค่า % การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile strain at break) ลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับพอลิเอทธิลีน
การเติมแป้งดัดแปร ทําให้ เกิดการเชือมขวางของโมเลกุลขึ Aน โมเลกุลของพอลิเอทธิ
ลีนและแป้งมีความเข้ ากันได้ มากขึ Aน ส่งผลค่าความต้ านทานแรงดึง (tensile strength) และ ค่า %
การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile strain at break) สูงขึ Aน อย่างไรก็ตาม พบว่าการเชือมขวางโมเลกุล
ทีเกิดขึ Aนยังไม่เพียงพอทีจะชดเชยผลของปริมาณและโครงสร้ างผลึกทีเปลียนแปลงไปของพอลิเอ
ทธิลีน ดังนันจะเห็
A
นได้ วา่ ค่าความต้ านทานแรงดึง (tensile strength) และ ค่า % การดึงยืด ณ จุด
ขาด (tensile strain at break) ยังคงมีคา่ ลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับพอลิเอทธิลีน
การผสมแป้งดัดแปรในพอลิเอทธิลีน ส่งผลให้ คา่ การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม
พอลิเมอร์ ผสมลดลง
เนืองจากลักษณะเฉพาะตัวของเม็ดแป้งประกอบกับโครงสร้ างผลึกที
เปลียนแปลงไปของพอลิเอทธิลีน อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์ ผสมระหว่างแป้ง แป้งดัดแปร และพอลิ
เอทธิลีนยังคงมีความสามารถในการยอมให้ แสงส่องผ่านได้ ประมาณ 60% ซึง ยังอยูใ่ นระดับที
เพียงพอต่อความต้ องการของพืช
การผสมแป้งดัดแปรในรูป Thermoplastic starch ส่งผลให้ คา่ ความต้ านทานแรงดึง
(tensile strength) และ ค่า % การดึงยืด ณ จุดขาด (tensile strain at break) สูงขึ Aนเมือเทียบกับ
กรณีการผสมเม็ดแป้ง ปริมาณแป้งดัดแปรไม่สง่ ผลต่อสมบัตขิ องพอลิเมอร์ ผสมทีได้ เนืองจากแป้ง
ผ่านการพลาสติไซส์ด้วยพลาสติไซเซอร์ ทีมากเกินพอ ทําให้ พนั ธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลถูก
ทําลายไป ส่งผลให้ แป้งพลาสติไซส์ทีได้ มีสมบัตติ า่ งๆ ใกล้ เคียงกัน
การผสมแป้งดัดแปรในรูป Thermoplastic starch ส่งผลให้ คา่ การส่องผ่านของแสง
ผ่านแผ่นฟิ ล์มอยูใ่ นระดับทีตําเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของพืช
เนืองจากแป้งเข้ าไป
รบกวนการเกิดผลึกของพอลิเอทธิลีน ส่งผลให้ แผ่นฟิ ล์มทีได้ มีคา่ การส่องผ่านของแสงลดลง
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาพอลิเมอร์ ผสมทีเตรี ยมจากพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ชนิดอืน เพือสามารถนํามา
ประยุกต์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อืนได้ หลากหลาย เช่น พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรี น เป็ นต้ น
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ภาคผนวก ก
ข้ อมูลการทดลองจากเทคนิคต่ างๆ

ตาราง 6 แสดงปริมาณ Octanoyl chloride ทีใช้ ในการทดลองเตรี ยม Octanoated
starch
แป้งดัดแปร
OST1
OST2
OST3

นํ Aาหนักแป้ง (ST)
(g)
2.503
2.516
2.503

ปริมาณ Octanoyl chloride (ml)
0.4
0.8
1.2

ภาพที 65 ลักษณะการเตรี ยมแป้งดัดแปร OST
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ภาพที 66 กราฟ FTIR ของแป้งมันสําปะหลังทีไม่ผา่ นการดัดแปร

ภาพที 67 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีปริมาณ Octanoyl chloride 0.4 มล.
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ภาพที 68 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีปริมาณ Octanoyl chloride 0.8 มล.

ภาพที 69 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีปริมาณ Octanoyl chloride 1.2 มล
.

104

ภาพที 70 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีปริมาณ Octanoyl chloride 0 มล.
(ST), 0.4 มล. (OST1), 0.8 มล. (OST2) และ1.2 มล. (OST3).

ภาพที 71 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 3 ชัว โมง
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ภาพที 72 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 6 ชัว โมง

ภาพที 73 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 9 ชัว โมง
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ภาพที 74 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 12
ชัว โมง

ภาพที 75 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 24
ชัว โมง
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ภาพที 76 กราฟ FTIR ของ Octanoated starch ทีเวลาในการทําปฏิกิริยา 3, 6, 9,
12 และ 24 ชัว โมง

Heat flow --> endo

กราฟแสดงการทดสอบสมบัตทิ างความร้ อนด้ วยเทคนิค DSC
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ภาพที 77 DSC thermogram ของแป้งมันสําปะหลังทีไม่ผา่ นการดัดแปร

Heat flow --> endo
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ภาพที 78 DSC thermogram ของ Octanoated starch

ภาพที 79 DSC thermogram ของ LDPE

200
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ภาพที 80 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม OST0

ภาพที 81 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม OST10
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ภาพที 82 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม OST20

ภาพที 83 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม OST30
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ภาพที 84 DSC thermogram ของพอลิเมอร์ ผสม

ภาพที 85 DSC thermogram ของ thermoplastic starch จาก OST0
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ภาพที 86 DSC thermogram ของ thermoplastic starch จาก OST5

ภาพที 87 DSC thermogram ของ thermoplastic starch จาก OST10
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ภาพที 88 DSC thermogram ของ thermoplastic starch จาก OST15

ภาพที 89 DSC thermogram ของ thermoplastic starch จาก OST20
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กราฟแสดงการทดสอบสมบัตเิ ชิงความร้ อนด้ วยเทคนิค TGA

ภาพที 90 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ ผสม OST0

ภาพที 91 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ ผสม OST10
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ภาพที 92 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ ผสม OST20

ภาพที 93 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ ผสม OST30
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ภาพที 94 กราฟ TGA ของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST

ภาพที 95 กราฟ TGA derivative ของพอลิเมอร์ ผสม OST0
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ภาพที 96 กราฟ TGA derivative ของพอลิเมอร์ ผสม OST10

ภาพที 97 กราฟ TGA derivative ของพอลิเมอร์ ผสม OST20
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ภาพที 98 กราฟ TGA derivative ของพอลิเมอร์ ผสม OST30

ภาพที 99 กราฟ TGA derivative ของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST
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ตาราง 7 แสดงเปอร์ เซนต์การดูดซึมความชื Aนของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST
ตัวอย่ าง
1
2
3
4
5 ค่ าเฉลีย
LDPE/ST/OST:70/30/0 2.2763 2.4359 2.7193 2.5124 2.7551 2.5398±0.1997
LDPE/ST/OST:70/20/10 1.2806 1.2646 1.4433 1.6788 1.2960 1.3927±0.1752
LDPE/ST/OST:70/10/15 1.0641 0.7462 1.1409 1.4797 0.9285 1.0719±0.2729
LDPE/ST/OST:70/0/20 0.9283 0.5128 0.6892 0.8008 1.1005 0.8063±0.2243
LDPE/ST/OST:70/0/30 0.2244 0.2239 0.5757 0.7738 0.7520 0.5099±0.2720
ตาราง 8 แสดงการหาค่า Degree of substitution ของแป้งดัดแปร
เวลาในการ
เกิดปฏิกิริยา
3h

6h

9h

12h

24h

ตัวอย่าง
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

นําหนัก
(กรัม)
2.515
2.583
2.505
2.513
2.51
2.535
2.512
2.534
2.523
2.512
2.480
2.498
2.524
2.496
2.514

NaOH 0.1M DS
(ml)
2.0
0.0131
2.1
0.0134
2.1
0.0138
2.2
0.0144
2.0
0.0131
2.1
0.0137
2.0
0.0131
2.2
0.0143
2.2
0.0144
2.1
0.0138
2.1
0.0140
2.0
0.0132
2.1
0.0137
2.0
0.0132
2.1
0.0138

ค่าเฉลีย
0.0134±0.0004

0.0137±0.0007

0.0139±0.0007

0.0136±0.0004

0.0136±0.0003
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ตาราง 9 แสดงสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ในรูปเม็ดแป้งทีอตั ราส่วน OST
ต่างๆ
ตัวอย่ าง
Tensile strength (MPa)
Tensile strain at break (%)
LDPE/ST/OST:70/30/0
5.08
312.08
LDPE/ST/OST:70/30/0
4.54
304.58
LDPE/ST/OST:70/30/0
3.74
369.58
LDPE/ST/OST:70/30/0
3.88
386.67
avg
4.31
343.23
sd
0.62
41.01
LDPE/ST/OST:70/20/10
3.79
58.75
LDPE/ST/OST:70/20/10
3.21
51.67
LDPE/ST/OST:70/20/10
3.34
61.67
avg
3.45
57.36
sd
0.30
5.14
LDPE/ST/OST:70/10/20
6.16
549.58
LDPE/ST/OST:70/10/20
5.42
522.5
LDPE/ST/OST:70/10/20
4.09
509.17
avg
5.22
527.08
sd
1.05
20.59
LDPE/ST/OST:70/0/30
3.76
123.33
LDPE/ST/OST:70/0/30
3.93
169.58
LDPE/ST/OST:70/0/30
3.53
89.58
avg
3.74
127.50
sd
0.20
40.16
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ตาราง 10 แสดงสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST ในรูป Thermoplastic starch ที
อัตราส่วน OST ต่างๆ
ตัวอย่ าง
Tensile strength (MPa) Tensile strain at break (%)
LDPE/ST/OST:70/30/0
7.61
486.00
LDPE/ST/OST:70/30/0
6.93
418.00
LDPE/ST/OST:70/30/0
7.64
374.67
avg
7.39
426.22
SD
0.40
56.12
LDPE/ST/OST:70/20/10
8.20
402.00
LDPE/ST/OST:70/20/10
11.21
375.33
LDPE/ST/OST:70/20/10
12.66
488.67
avg
10.69
422.00
SD
2.28
59.26
LDPE/ST/OST:70/10/20
10.58
464.67
LDPE/ST/OST:70/10/20
12.85
376.67
LDPE/ST/OST:70/10/20
13.95
378.00
avg
12.46
406.45
SD
1.72
50.43
LDPE/ST/OST:70/0/30
12.61
497.33
LDPE/ST/OST:70/0/30
12.08
376.00
LDPE/ST/OST:70/0/30
13.25
376.67
avg
12.65
416.67
SD
0.59
69.86
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กราฟแสดงค่าการส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์มพอลิเมอร์ ผสม

ภาพที 100 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST0

ภาพ 101 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST10
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ภาพที 102 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST20

ภาพที 103 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST30
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ภาพที 104 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม พอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST

ภาพที 105 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST0 (TPS)
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ภาพที 106 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST10 (TPS)

ภาพที 107 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST20 (TPS)
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ภาพที 108 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม OST30 (TPS)

ภาพที 109 ค่า % การส่องผ่านของแสงผ่านแผ่นฟิ ล์ม พอลิเมอร์ ผสม LDPE/ST/OST (TPS)
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ภาคผนวก ข
การนําเสนอและติมพ์ งานวิจัยบางส่ วนในงานประชุมวิชาการ
ผลงานการนําเสนอ Oral Presentation จากการเข้ าร่วมประชุมวิชาการในงาน Pure and
Applied Chemistry Conference 2010 (PACCON 2010) ทีโรงแรม สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่างวันที 21-23 มกราคม พ.ศ. 2553
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย

ชือ-สกุล

นางสาวชวนชม อ่วมเนตร
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