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บทคัดยอ: งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับการเตรียมและศึกษาสมบัติของแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอตผสมกับพอลิ
แลกติกแอซิด โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของเวลาและอุณหภูมิในการผสมที่มีตอโครงสรางและ
สมบัติของพอลิเมอรผสม โดยแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอตเตรียมไดจากการผสมกลีเซอรอลในปริมาณ  
รอยละ 25 โดยน้ําหนักและมาเลอิคแอนไฮไดรดท่ีปริมาณ 2.5 สวนในรอยสวนโดยน้ําหนัก โดยใชเครื่อง
ผสมระบบปดที่อุณหภูมิ 130 oC จากนั้นนําพอลิแลคติกแอซิดผสมกับแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอตที่เวลา
ในการผสม 7, 12 นาทีและอุณหภูมิการผสม 170, 180, 190 oC ไปขึ้นรูปและวิเคราะหโครงสรางสมบัติ   
ทางกล โครงสรางสัณฐานวิทยาและสมบัติการไหลดวยเทคนิค FTIR, ทดสอบการทนแรงดึง, SEM และ 
MFI ตามลําดับ จากผลการวิจัยในเบื้องตนพบวาเมื่อเวลาและอุณหภูมิผสมมากขึ้น พอลิเมอรผสมมีความ         
เขากันไดเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้นโดยสังเกตจากภาพถายจุลทรรศนอิเลคตรอน อยางไรก็ตาม เวลาและอุณหภูมิ
ท่ีเพิ่มขึ้นกลับสงผลใหสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรผสมแยลง ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงคา
ความหนืดของพอลิเมอรผสมที่วิเคราะหไดจากเทคนิค MFI 

Abstract: This research has concerned a study on properties of maleated thermoplastic starch 
(MTPS)/poly(lactic acid) (PLA) blends. The aim of this research is to  investigate the effects 
of blending time and blending temperature on properties of the polymer blends. MTPS was 
prepared by blending the starch (75 %wt) with glycerol (25 %wt) and maleic anhydride (2.5 
pph), using an Internal mixer at 130 oC. After that, the MTPS was blended with PLA under 
various blending time (7, 12 minute) and blending temperature (170, 180, 190 oC). Finally, 
chemical structure, mechanical, morphological and rheological properties of blends were 
determined by FTIR, Tensile test, SEM and MFI techniques, respectively. From the results, it 
was found that as the blending time and temperature increased, the blends became more 
homogeneous. This was supported by SEM images of the various samples. However, tensile 
properties of the blends also decreased with the time and temperature. The above changes 
were related to decrease in viscosity of the blends which was confirmed by MFI test results. 
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บทนํา   
            ดวยปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองไทย เชน ปญหาขยะมูลฝอย ที่มีความรุนแรงขึ้นทั้งในแงการกําจัด , 
บําบัด และสุขอนามัย โดยเฉพาะขยะพลาสติกใชเวลาในการยอยสลายถึง 450 ป [1] จึงไดมีการพัฒนา
พลาสติกชีวภาพมาใชทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเคมี แตอยางไรก็ตามการใชพลาสติกชีวภาพใน
ปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศไทยเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชนิดนี้ยังราคาสูง 
ประกอบกับผูบริโภคภายในประเทศยังไมคํานึงถึงความสําคัญของการใชพลาสติกชีวภาพมากนัก จาก
งานวิจัยที่ผานมาไดมีการพัฒนาสูตรผสมพอลิแลกติกแอซิดคอมปาวดที่มีสมบัตเิชิงกลและสมบัติดานความ
แข็งแรงของพอลิเมอรหลอมที่ดีและสามารถขึ้นรูปไดดวยกระบวนการเปาเปนฟลม [2] แตอยางไรก็ตามเม็ด
พอลิแลกติกแอซิดคอมปาวดที่พัฒนาขึ้นดังกลาวยังคงมีราคาสูง สงผลใหฟลมที่ไดจากการผลิตยังไม
สามารถแขงขันในเชิงพาณิชยได [3] ดวยเหตนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการลดตนทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ใหมีราคาที่ลดลง โดยการนําพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและมีราคาถูก เชน แปงมัน
สําปะหลัง [4] มาทําการผสมกับพอลิแลกติกแอซิด (PLA) เพื่อขึ้นรูปเปนฟลม แตอยางไรก็ตามปญหาที่
สําคัญประการหนึ่งในการผสมแปงกบั PLA และการใชงานเปนวัสดุ คือแปงมีแนวโนมที่จะผสมเขากันกับ
พลาสติกชนิดอ่ืน เชน PLAไดไมดี ดังนั้นงานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงความสามารถในการผสมเขากัน
ไดระหวางแปงกับ PLA โดยการนํามาเลอิคแอนไฮไดรด (MA) มาทําปฏิกิริยากับแปงเพื่อใหไดเปน          
แปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต (MTPS) [5] จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาไดมีการผสม MTPS กับ 
Polybutylene adipate-co-terphthalate (PBAT) พบวามีความเขากันไดมากขึ้นเนื่องจาก MTPS กระจายตัวใน 
PBAT ไดดีและสามารถเกิดปฏิกิ ริยาทางเคมีทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางพอลิเมอรผสม                      
มากขึ้น [6] ในทํานองเดียวกัน Shin และคณะฯ ไดทําการผสมแปงดัดแปร (MTPS) เขากับ PLA พบวา   พอ
ลิเมอรผสมดังกลาวมีความเขากันไดมากขึ้นเชนกัน แตเมื่อผสมแปงดัดแปรดังกลาวมากขึ้นจะทําใหสมบัติ
เชิงกลลดลง [7] สําหรับในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลกระทบของเวลาและอุณหภูมิในการผสมที่
มีตอสมบัติและความเขากันไดของพอลิเมอรผสมระหวาง PLA กับ MTPS  
วิธีการทดลอง  

วัสดุและสารเคมี 
            พอลิแลคติกแอซิด (NatureWork2002D, NatureWork Co.Ltd. ), แปงมันสําปะหลัง (ตราปลาไทยหา
ดาว, บริษัท E.C.T. international Co.Ltd.), กลีเซอรอล (Commercial grade, E.C.T. international Co.Ltd.), 
กลีเซอรอลไตรอะซิเทต (Triacetin food grade, Eastman Co.Ltd. ), มาเลอิคแอนไฮไดรด (Laboratory grade 
98% (NT), Fluka analytical/ACS Co.Ltd.), สารประกอบเปอรออกไซด (Luperox231, Arkema Co.Ltd.) 

อุปกรณและเครื่องมือ 
            เครื่องผสมระบบปด ใบกวนแบบ Roller blades  Volume 370 cm3 (Brabender, 350/350E),               
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู (Brabender, DSE20), เครื่องอัดขึ้นรูปรอน (Labtech, T16) 
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การเตรียมพอลิแลคติกแอซิดคอมปาวด 

            เร่ิมจากทําการเตรียมพอลิแลคติกแอซิดมาสเตอรแบช โดยอบเม็ดพอลิแลคติกแอซิดในเตาอบที่
อุณหภูมิ 80 oC ประมาณ 2 ช่ัวโมง จากนั้นผสมกับกลีเซอรอลไตรอะซิเทตในปริมาณ (50 pph) โดยใชเครื่อง
ผสมระบบปด หลังจากนั้นเตรียมพอลิแลคติกแอซิดคอมปาวดโดยเติมผสมพอลิแลคติกแอซิดเพิ่มเขาไปใน
พอลิแลคติกแอซิดมาสเตอรแบช เพื่อทําการเจือจางใหคอมปาวดที่ไดรับมีปริมาณกลีเซอรอลไตร    อะซิเทต
เทากับ (15 pph)  พรอมกับการเติมสารประกอบเปอรออกไซด (0.75 pph)ลงไป โดยใชเครื่องผสมอัดรีด
แบบสกรูคู (Brabender, DSE20) อุณหภูมิผสมในแตละชวงตั้งแตบริเวณ feed zone ถึง die zone เทากับ 
80/160/165/165/145/135 ตามลําดับ และใชความเร็วในการหมุนของสกรูเทากับ 100 รอบตอนาที 

การเตรียมแปงเทอรโมพลาสติก 
            อบแปงมันสําปะหลัง ในเตาอบที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 12 ช่ัวโมง เพื่อกําจัดความชื้น จากนั้น
นําไปผสมกับกลีเซอรอล โดยใชสัดสวนแปงตอกลีเซอรอลเทากับรอยละ 75/25 โดยน้ําหนัก โดยใชเครื่อง
ผสมระบบปดที่อุณหภูมิผสม 130 oC เวลาในการผสม 20 นาที และความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดผสม
เทากับ 40 รอบตอนาที หลังจากนั้นนําแปงดังกลาวไปทําการวิเคราะหโครงสรางดวยเทคนิค FTIR (Perkin 
Elmer, Spectrum One) วิเคราะหสมบัติทางความรอนดวยเทคนิค DMTA (Netzsch, 242) วิเคราะห
โครงสรางสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค SEM (Jeol, JSM-5800) และหาปริมาณหมูแทนที่ดวยเทคนิคการไต
เตรต 

การเตรียมแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต 
            อบแปงมันสําปะหลังในเตาอบที่อุณหภูมิ 80 oC ประมาณ 12 ช่ัวโมง จากนั้นผสมเขากับกลีเซอรอล
(25 pph) และมาเลอิคแอนไฮไดรด (2.5 pph) โดยใชเครื่องผสมระบบปดที่อุณหภูมิผสม 130 oC เวลาในการ
ผสม 20 นาที ความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดผสมเทากับ 40 รอบตอนาที จากนั้นนําแปงดัดแปร
ดังกลาวไปทําการสกัดใหมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยการลางดวยอะซิโตน [6] พรอมกับการวัดคา pH 
จนกระทั่งคงที่ ซ่ึงใชเวลาประมาณ 2 วันและทําการวิเคราะหเหมือนกับแปงเทอรโมพลาสติก กอนที่จะ
นําไปผสมในขั้นตอนตอไป สําหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแปง สามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นระหวางแปงกับมาเลอิคแอนไฮไดรด 
การเตรียมพอลิเมอรผสม 
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            นําพอลิแลคติกแอซิดคอมปาวดและแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต อบในเตาอบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 
80 oC ประมาณ 15 นาที จากนั้นนํามาผสมกัน ซ่ึงกอนหนานี้ไดมีการทดลองในหลายสัดสวนการผสม      
แตผูวิจัยเลือกสัดสวนผสม 70/30 โดยน้ําหนักเพราะตองการผสมแปงดัดแปรเขากับ PLAใหไดมากที่สุดและ
ยังคงมีสมบัติที่นําไปใชงานได ซ่ึงการผสมแปงดัดแปรมากเกินไปจะสงผลใหสมบัติเชิงกลแยลง ดังนั้นจึง
เลือกสัดสวนการผสม 70/30 โดยน้ําหนัก เวลาในการผสม 7 และ 12 นาที อุณหภูมิในการผสม 170, 180 
และ 190 oC โดยใชเครื่องผสมระบบปด (Brabender, 350/350E) หลังจากนั้นทําการบดใหมีขนาดเล็กลงเพื่อ
ทดสอบดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ASTM D1238 ที่อุณหภูมิ 190 oC, น้ําหนักกด 2.16 กิโลกรัมและทําการ
อัดขึ้นรูปโดยใชเครื่องอัดขึ้นรูปรอน (Labtech, T16) เพื่อท่ีจะนําชิ้นงานดังกลาวไปทดสอบสมบัติเชิงกล 
ตามมาตรฐาน (ASTM D638) วิเคราะหสมบัติทางความรอนดวยเทคนิค DMTA รูปแบบการทดสอบแบบ
ยืดและใชอุณหภูมิในการทดสอบตั้งแต (-70) ถึง (70) oC และวิเคราะหโครงสรางสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค 
SEM (Jeol, JSM-5800) โดยเตรียมชิ้นงานดวยการหักชิ้นงานภายใตไนโตรเจนเหลวและนําไปกัด (etching) 
ดวยกรดไฮโดรคลอริก 1 คืน และใหความรอนประมาณ 120 oC เวลา 20 นาที เพื่อกัดเอาสวนของแปงเทอร
โมพลาสติกมาลิเอตออก และเคลือบชิ้นงานดังกลาวดวยทอง กอนที่จะนําไปทดสอบ 
ผลการทดลอง วิจารณการทดลอง 
            รูปที่ 2 แสดงสเปคตรัม FTIR ของแปงเทอรโมพลาสติก (TPS) และแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต 
(MTPS) ซ่ึงจากรูปปรากฏพีคใหมเกิดขึ้นที่ตําแหนง 1718 cm-1 ซ่ึงแสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะ           

คารบอนิลในหมูมาเลอิคแอนไฮไดรด (C=O,ν) ที่เกาะติดอยูกับสายโซโมเลกุลของแปง ซ่ึงพีคดังกลาว    
ไมปรากฏในสเปคตรัม FTIR ของแปงเทอรโมพลาสติก (TPS)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 สเปคตรัม FT-IR ของแปงเทอรโมพลาสติก (TPS) และแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต (MTPS) 

 

            ตารางที่ 1 แสดงคาปริมาณหมูแทนที่ในแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต ซ่ึงเห็นวาแปงดังกลาวมี
ปริมาณหมูแทนที่มาลิเอตที่เกิดจากการไตไตรตมากขึ้นเมื่อเทียบกับแปงเทอรโมพลาสติกแบบปกติ พบวา
เปนไปตามแนวโนมที่คาดไวและสอดคลองกับผลจากสเปคตรัม FTIR ที่กลาวถึงกอนหนานี้ แตอยางไรก็
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ตามมีขอสังเกตวาแปง กลีเซอรอลและแปงเทอรโมพลาสติก ยังคงมีผลจากการไตรเตรตดวยเชนกัน แตใน
ปริมาณที่นอยกวาแปงดัดแปร ซ่ึงคาดวาอาจจะเกิดจากหมูไฮดรอกซีที่อยูบนโครงสรางโมเลกุลของแปง 
และหรืออาจเกิดจากหมูไฮดรอกซีที่อยูในโมเลกุลสารกลีเซอรอลที่ใชผสมเขาไปในแปงเพื่อเตรียมเปนแปง
เทอรโมพลาสติก 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณหมูแทนที่ในวัสดุทดสอบชนิดตางๆ 

วัสดุทดสอบ ปริมาณ MA ท่ีใชทําปฏิกิริยา (pph) ปริมาณหมูแทนท่ี (DS Value) 
1. แปงมันสําปะหลัง 0 0.25 
2.กลีเซอรอล 0 0.27 
3.แปงเทอรโมพลาสติก (TPS) 0 0.25 
4.แปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต (MTPS) 2.5 0.45 

             
รูปที่ 3 แสดง DMTA เทอรโมแกรมของแปงเทอรโมพลาสติก และแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต 

เห็นไดวากราฟดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพีคของ tanδ ที่ตําแหนง 2 oC และ 25 oCตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา
การเกิดปฏิกิริยามาลิเอชัน สงผลใหแปงดัดแปรที่ไดมีคาอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคลายแกว (Tg) สูงขึ้น 
เนื่องจากแปงดัดแปรดังกลาวเกิดโครงสรางโมเลกุลที่ใหญขึ้น จึงสงผลทําใหสายโซของแปงดัดแปร
สามารถเคลื่อนที่ไดยากขึ้นเมื่อไดรับความรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 DMTA เทอรโมแกรมของแปงเทอรโมพลาสติก (TPS) แปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต (MTPS) 
 

            ตารางที่ 2 แสดงคาพารามิเตอรที่ไดจากการทดสอบสมบัติดานการทนแรงดึงของ PLA/MTPS จะ
เห็นไดวาเมื่อเวลาและอุณหภูมิผสมมากขึ้น ทําใหพอลิเมอรผสมมีคาการยืดตัวและความเหนียวลดลง ซ่ึง
คาดวาเกิดจากปฏิกิริยาการขาดออกของสายโซ PLAระหวางผสมโดยผานกลไกแบบไฮโดรไลซิส [6] 
เนื่องจากผลของความรอน การมีหมูกรดคารบอกซิลิก(รูปที่ 1)และความชื้นปนเปอนในระหวางการผสม 
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ตารางที่ 2 พารามิเตอรท่ีไดจากการทดสอบสมบัติดานการทนแรงดงึ PLA/MTPS ท่ีสภาวะตางๆ 

ชิ้นงานทดสอบ 
ปริมาณ 
MTPS (%) 

เวลาในการ
ผสม (นาที) 

อุณหภูมิใน
การผสม 
(oC) 

Tensile 
strength 
(MPa) 

% 
Elongation 

Modulus 
(MPa) 

Toughness 
(J) 

1.PLA/TPS, 
70/30           

- 7 170 
 13.50 ±  
0.80 

    8.7 ± 
0.34 

296.24 ± 
20.9 

0.06 ± 
0.01 

2.PLA/MTPS 

30 7 170      9.0 ± 0.78 
376.9 ± 
31.86 

  134.9 ± 
13.77 

  2.3 ± 
0.29 

30 12 170      8.7 ± 0.48 
212.1 ± 
11.38 

    92.4 ± 
4.86 

  1.2 ± 
0.10 

30 12 180    13.8 ± 0.69 
149.2 ± 
25.39 

  113.5 ± 
25.51 

  0.6 ± 
0.41 

30 12 190    13.0 ± 1.68 
  79.4 ± 
19.65 

  141.0 ± 
18.37 

  0.5 ± 
0.08 

            ตารางที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีการไหลของพอลิเมอรผสมชนิดตางๆ ตามเวลาและ
อุณหภูมิในการผสมที่เปล่ียนไป พบวาเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นทําใหพอลิเมอรผสมสามารถไหลไดงายขึ้น 
แสดงใหเห็นถึงความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลของ PLA ที่ลดลง ในทํานองเดียวกันเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําให      
พอลิเมอรผสมไหลไดงายขึ้น ซ่ึงอธิบายไดเชนเดียวกับอิทธิพลของเวลา  
ตารางที่ 3 คาดัชนีการไหลของพอลิเมอรชนิดตางๆ (ทดสอบที่ 190 oC/ 2.16 กิโลกรัม) 
วัสดุทดสอบ ปริมาณ MTPS 

(%) 
เวลาผสม 
(นาท)ี 

อุณหภูมิการผสม 
(oC) 

ดัชนีการไหล 

1.PLA Compound - 5 170   8.76 ± 0.66 

2.PLA/MTPS 

30 7 170 23.28 ± 3.34 
30 12 170 29.04 ± 5.14 
30 12 180 44.70 ± 6.31 
30 12 190 57.00 ± 6.23 

            รูปที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรผสม PLA/MTPS ที่เวลาตางกันคือเวลาผสม 
7 นาที และ 12 นาที อุณหภูมิในการผสม 170 oC พบวามีบริเวณที่มีลักษณะเปนรู ซ่ึงแสดงถึงเฟสของแปง
เทอรโมพลาสติกมาลิเอตที่ถูกกัดออก นอกจากนั้นยังพบวาเมื่อเพิ่มเวลาในการผสมมากขึ้น จะทําใหลักษณะ
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สัณฐานวิทยาของพอลิเมอรผสมดังกลาวมีการแยกกันระหวางเฟสของพอลิแลคติกแอซิดคอมปาวดและแปง
เทอรโมพลาสติกมาลิเอตนอยลง ซ่ึงแสดงถึงความเขากันไดเปนเนื้อเดียวกันและแสดงถึงแรง       ยึดเหนี่ยว
ระหวางพอลิเมอรผสมที่มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
  a) เวลาในการผสม 7 นาที  b) เวลาในการผสม 12 นาที 

รูปท่ี 4 ภาพถาย SEM ของพอลิเมอรผสมระหวาง PLA/MTPS (สัดสวนผสมรอยละ 70/30 โดยน้ําหนัก) 
กําลังขยาย 3500 เทา อุณหภมูิในการผสม 170 OC 
            รูปที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรผสม PLA/MTPS ที่ผานการผสมโดยใช
อุณหภูมิตางกัน เห็นวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการผสมมากขึ้น ทําใหลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรผสม  
มีความเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้นและมีการแยกกันระหวางเฟสนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        a) อุณหภมูิ 170 oC            b) อุณหภูมิ 180 oC                         c) อุณหภูมิ 190 oC 
รูปท่ี 5 ภาพถาย SEM ของพอลิเมอรผสมระหวาง PLA/MTPS (สัดสวนผสมรอยละ 70/30 โดยน้ําหนัก) 
กําลังขยาย 3500 เทา เวลาในการผสม 12 นาที  
สรุปผลการทดลอง 
            เวลาและอุณหภูมิในการผสมเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอโครงสรางสัณฐานวิทยาและสมบัติ
ของพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับแปงเทอรโมพลาสติกมาลิเอต เมื่อทําการเพิ่มเวลาและ
อุณหภูมิในการผสมมากขึ้น พอลิเมอรผสมจะมีความเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น ในขณะที่สมบัติเชิงกลลดลง 
ซ่ึงสัมพันธกับคาดัชนีการไหลที่เพิ่มขึ้นและอธิบายไดในเชิงการลดลงของความหนืดและน้ําหนักโมเลกุล 
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