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บทคัดย่อ 

ในการงานวิจัยน้ี สนใจศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับน าไปใช้เป็น
พลาสติกชีวภาพ  พอลิเมอร์เบลนด์ถูกเตรียมจากพอลิ(แลกติกแอซิด) (พีแอลเอ) พอลิ(บิวทิลีนซกัซิ
เนต) (พีบีเอส) และพอลิ(เอสเทอร์อะดิเพต) หรือพาราเพลกซ์  จี40 เพื่อใชเ้ป็นพลาสติไซเซอร์ ดว้ย
เทคนิคหลอมผสมโดยใชเ้คร่ืองกวนแรงบิดสูง ท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส และน าไปศึกษา สมบติั
ทางความร้อนและเสถียรภาพทางความร้อน โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียล สแกนน่ิง แคลอริเมทรี และ
เทคนิคการวิเคราะห์การสลายตวัทางความร้อน ตามล าดบั พอลิเมอร์เบลนด์ไดถู้กข้ึนรูปให้เป็นแผ่น
บางดว้ยเคร่ืองอดัร้อน แลว้น าไปศึกษาลกัษณะพ้ืนผวิหลงัการแตกหัก ความเขา้กนัได ้ สมบติัเชิงกล  
ความใสและความสามารถในการซึมผ่านของไอน ้ าของแผ่นพอลิเมอร์เบลนด์  ซ่ึงผลของการศึกษา
พบว่า เม่ือปริมาณพีบีเอสเพ่ิมข้ึน  พอลิเมอร์เบลนดมี์เสถียรภาพทางความร้อนท่ีดีข้ึน และค่าอุณหภูมิ
การเปล่ียนสภานะคลา้ยแกว้เปล่ียนแปลงไม่มากนัก จากผลจากภาพถ่ายกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่อง
กราดแสดงใหเ้ห็นว่าพอลิเมอร์เบลนดพ์ีเอลเอ/พีบีเอส เป็นการผสมกนัแบบเขา้กนัไดบ้างส่วนและเร่ิม
มีการแยกเฟสกนัท่ีพีบีเอสอตัราส่วนมากกว่าร้อยละ 15 โดยน ้ าหนกั โดยมีพีบีเอสเป็นเฟสกระจายอยู่
ในเฟสหลักพีเอลเอ  นอกจากนั้ น ยงัได้ศึกษาถึงผลของพลาสติไซเซอร์หรือพาราเพลกซ์ จี40 
(อตัราส่วน  0 – 15 ส่วนต่อร้อยส่วน ของน ้ าหนกัพอลิเมอร์) ในพอลิเมอร์เบลนดร์ะหว่างพีแเอลเอและ
พีบีเอส และพบว่า  เมื่อปริมาณพาราเพลกซ ์จี40 เพ่ิมข้ึน   ค่าอุณหภูมิเปล่ียนแปลงสภานะคลา้ยแกว้มี
ค่าลดลง อุณหภูมิในการเกิดผลึกใหม่ลดต ่าลง เสถียรภาพทางความร้อนลดลง การกระจายตวัของพีบี
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เอสในพีแอลเอดีข้ึน ความสามารถในการซึมผ่านของไอน ้ าพบว่าไม่แตกต่างกนั ค่าความใสเพ่ิมข้ึน 
ความทนต่อแรงดึง ณ จุดขาด และร้อยละการยดื ณ จุดขาด ลดลง แต่มีความยดืหยุ่นเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็
ตาม หากมีการพฒันาต่อไป พอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพีแอลเอ พีบีเอส และพาราเพลกซ์ จี40  มี
ศกัยภาพท่ีจะน าไปใชเ้ป็นพลาสติกชีวภาพได ้ซ่ึงสามารถควบคุมคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามความ
ตอ้งการได ้ตามสดัส่วนหรือปริมาณของพอลิเมอร์ท่ีใช ้
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ABSTRACT 

This research is focused on the properties of polymer blends for use as bioplastics. Polymer blends 
were prepared from poly (lactic acid) (PLA), poly (butylene succinate) (PBS) and using poly(ester 
adipate) (Paraplex G40) as a plasticizer. The melt blends were mixed by using high torque overhead 
stirrer at 180 ๐C and then characterized the thermal property and thermal stability by differential 
scanning calorimetry and thermogravimetric analysis respectively. All samples were fabricated into 
thin sheet by compression molding and characterized the fracture surface, the compatibility, 
mechanical properties, transparency and water vapor permeability. It was found that, as increasing 
the amount of PBS, the polymer blends show the better thermal stability and no difference in glass 
transition temperature. From the scanning electron microscope result, it indicates that samples are 
partially blends and PBS phase disperses in PLA phase. Moreover, the effect of Paraplex G40 as a 
plasticizer (0 – 15 pph) in polymer blends was also studied. As the Paraplex G40 increases, the glass 
transition temperature decreases, the crystallization temperature decreases, the thermal stability 
decreases, the dispersion of PBS in PLA increases, the water vapor permeability is not different, the 
transparency increases, the stress at break and % elongation at break decreases. However, it was 
shown that the flexibility increases significantly by adding the plasticizer. From all results, it can be 
confirmed that the properties of the blends can be controlled by varying the compositions of the 
blends. In conclusion, it was suggested that the PLA/PBS/Paraplex G40 blends show the potential to 
be the bioplastics. 


