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ในปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ ท่ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเสื่ อ มสภาพของพอลิ เ มอร์ ผ สมระหว่ า ง
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่่า (LDPE)กับพอลิแลคติก แอซิด (PLA) และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่น
ต่่า (LDPE)กับแป้งมันส่าประหลังโดยใช้พอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิก แอนไฮไดร์ด (PE-g-MA) เป็นตัวเชื่อม
ประสาน พอลิ เอทิลี น ชนิ ด ความหนาแน่ น ต่่า (LDPE) ผสมกับ แป้ ง มันส่ าประหลั ง ในอัตราส่ ว น 80/20
เปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนัก และพอลิแลคติก แอซิด (PLA) ผสมกับพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่่า (LDPE)
ในอัตราส่วน 80/20, 20/80 เปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนัก โดยใช้พอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิก แอนไฮไดร์ด ในปริมาณ
1 phr จากนั้นท่าการผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่อง two-roll-mill แล้วน่าไปขึ้นรูปโดยเครื่องอัดขึ้นรูปและน่าไปตัด
โดยเครื่องตัดจะได้ชิ้นงานทดสอบออกมา การทดสอบการเสื่อมสภาพชิ้นงานโดยการตากแดด ฝังดิน 5 เดือน
นอกจากนี้ยังมีการแช่น้่า 5, 15, 25 วัน กระบวนการเสื่อมสภาพสามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยการทดสอบ SEM และการทดสอบคุณสมบัติทางกลรวมทั้ง การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก
การทดสอบแรงดึง ผลของการทดสอบการตากแดดและการฝังดินชี้ให้เห็นว่า คุณสมบัติเชิงกลลดลงทั้งหมด
เมื่อเทียบกับที่ไม่ได้ผ่านการเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีการตากแดดเป็นการเสื่อมสภาพที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดส่าหรับ PLA/LDPE ในกรณีของการฝังดินเป็นการเสื่อมสภาพที่ดีที่สุดส่าหรับ LDPE/แป้งมันส่าประหลัง ตัวที่
สามารถดูดซับน้่าเพิ่มขึ้นกับระยะเวลาที่ต่อเนื่อง จะท่าให้คุณสมบัติทางกลลดลงรวมทั้งคุณสมบัติแรงกระแทก
และความแข็งด้วย
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โครงการวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์มคอมพอสิตของยางธรรมชาติและดินเหนียวที่มี
สมบัติการดูดซับและการคายวิตามินซีด้วยวิธีการกวนผสมแบบแขวนลอย (Slurry Mixing) โดยใช้น้่ายางข้น
ชนิด Deprotenised Concentrated latex และดินเหนียวชนิดเบนโทไนต์และคาโอลิไนต์เป็นวัตถุดิบ ตั้งต้น
โดยศึกษาหาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความเรียบเนียนของแผ่นฟิล์มคอมพอสิตและการกระจายอนุภาคดินเหนียวในชั้น
ฟิล์มยางธรรมชาติ ได้แก่ ชนิดของดินเหนียว ปริมาณดินเหนียว และการดัดแปรดินเหนียวด้วยพอลิเอทิลีนไกล
คอลและกลี เ ซอรอล โครงสร้ า งของเบนโทไนต์ แ ละคาโอลิ ไ นต์ ก่ อ นและหลั ง การดั ด แปรด้ ว ย
พอลิเอทิลีนไกลคอลและกลีเซอรอลวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscopy และ UV/Vis
Spectrophotometer จากการทดลองพบว่า เบนโทไนต์ไม่เหมาะสมส่าหรับการเตรียมแผ่นฟิล์มคอมพอสิต
จากน้่ายาง เนื่องจากท่าให้เนื้อยางจับตัวเป็นก้อนและไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มบางได้ ขณะที่การใช้คาโอ
ลิไนต์จะได้แผ่นฟิล์มคอมพอสิตที่มีความเรียบเนียนสม่่าเสมอ การเติมพอลิเอทิลีนไกลคอลและกลีเซอรอลใน
ปริมาณที่เหมาะสมท่าให้ได้แผ่นฟิล์มคอมพอสิตของยางธรรมชาติและคาโอลิไนต์ที่มีพื้นผิวขรุขระหรือมีปริมาณ
อนุ ภ าคคาโอลิ ไ นต์ ที่ โ ผล่ พ้ น เนื้ อ ยางมาก คงรู ป ได้ ดี เ มื่ อ ลอกออกจากจานเพาะเชื้ อ มี ค วามยื ด หยุ่ น
มีความนุ่มและชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินซีที่ดูดซับและคายได้
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Ii ในการศึกษานี้ได้ท่าการศึกษาคุณสมบัติทางกลของพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมด้วยเส้น
ใยกระจูด พอลิเมอร์คอมพอสิตที่เตรียมจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมด้วยเส้นใยกระจูดถูกเตรียม และ
ขึ้นรูป โดยการใช้เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง และการอัดขึ้นรูปตามล่าดับ ในการศึกษานี้พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูงถูกเสริมแรงด้วยเส้นใยกระจูดในปริมาณ 10 ส่วนต่อพลาสติก 100 ส่วน โดยที่เส้นใยกระจูดได้
ถูกผ่านการคัดขนาดต่างๆ ดังนี้คือ ไม่มีการคัดขนาด, 30, 40, 60 และ 80 ช่องต่อตารางนิ้ว ซึ่งเส้นใย
กระจูดแต่ละขนาดได้ผ่านการปรับสภาพผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดสเตียริก ก่อนน่าไปใช้อีกด้วย
จากนั้นชิ้นงานที่เตรียมได้จะน่าไปศึกษาสมบัติเชิงกลได้แก่ ความต้านทานต่อแรงกระแทก ความแข็ง ความ
ต้านทานต่อแรงดึง และคุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดัดโค้ง จากผลการศึกษาพบว่าสมบัติเชิงกลได้แก่
ความเค้ น ณ จุ ด ขาด ความต้ า นทานต่ อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งจากแรงดึ ง ความต้ า นทานต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างจากแรงดัดโค้ง ความต้านทานต่อแรงดัด โค้ง และความต้านทานต่อแรงกระแทกมีค่า
สูงขึ้นเมื่อเส้นใยกระจูดถูกเติมในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นใยกระจูดมีขนาด
เล็กลงก็สามารถปรับคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้จากผลการศึกษาสามารถสรุปการศึกษาครั้งนี้ ได้
ว่าขนาดของเส้นใยที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์คอมพอสิตคือ ขนาด 30 ช่องต่อ
ตารางนิ้ว
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ปริ ญญานิ พนธ์นี้ ได้ท่าการเตรี ย มพอลิเมอร์คอมพอสิ ตระหว่างพอลิ พรอพิลี นผสมปูนปลาสเตอร์ใน
อัตราส่วน 5, 10, 15, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนัก และมีการใช้ตัวเชื่อมประสาน PP-g-MA ในปริมาณ
3 และ 5 phr โดยท่าการผสมด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง แล้วท่าการทดสอบ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์
คอมพอสิต ได้แก่ ทดสอบการทนต่อแรงดึง การทนต่อแรงดัดงอ การทนต่อแรงกระแทก และความแข็ง จากผล
การทดสอบพบว่าเมื่อท่าการผสมปูนปลาสเตอร์ลงในพอลิพรอพิลีนส่งผลให้ค่ามอดุลัสของยังส์ มอดุลัส ของการ
ดัดงอ ความต้านทานแรงกระแทกและ ความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้นและสมบัติเชิงกลเหล่านี้มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้
ตัวเชื่อมประสาน PP-g-MA ในส่วนของค่าความต้านทานต่อแรงดัดงอนั้นมีค่าสูงขึ้นเมื่อเติมปูนปลาสเตอร์ใน
อัตราส่วน 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนัก แต่เมื่อเติมปู นปลาสเตอร์ในปริมาณมากขึ้นนั้นผงปูนปลาสเตอร์ที่เติม
เข้าไปจะมีการจับตัวกันเป็นก้อนจึงส่งผลให้ความต้านทานต่อแรงดัดงอมีค่าลดลง จากการทดลองครั้งนี้พบว่า
การใช้ตัวเชื่อมประสาน PP-g-MA ในพอลิเมอร์คอมพอสิตระหว่างพอลิพรอพิลีนและปูนปลาสเตอร์สามารถ
ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุได้และเมื่อใช้ปริมาณ PP-g-MA ที่มากขึ้น ก็จะยิ่งส่งผลให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น
ทั้งนี้เพราะตัวเชื่อมประสาน PP-g-MA ช่วยท่าให้การจับตัวเป็นก้อนของผงปูนปลาสเตอร์น้อยลงนั่นเอง

