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ผลของปริ มาณเกาลินต่ อสมบัติของโฟมชี วภาพ
ทีมีแป้ งข้ าวโพดผสมแป้ งข้ าวเหนียวเป็ นองค์ ประกอบ
ศิรินภา นิวาสประกฤติ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ และ สุ ปราณี แก้ วภิรมย์ *

บทคัดย่อ
เพือลดปริมาณการใช้โฟมพอลิสไตรีนซึงก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกในสิงแวดล้อม งานวิจ ัยนี ได้ พัฒนา
โฟมชีวภาพจากแป้ งข้าวโพดผสมกับแป้ งข้าวเหนียว เพือเป็ นทางเลือกหนึงในการใช้ทดแทนโฟมพอลิสไตรีน โดยใช้
สารเติมแต่ง ได้แก่ กัวร์กมั ไขผึง แมกเนเซี ยมสเตี ยเรท และกลีเ ซอรอล และเสริ มแรงด้ ว ยเกาลิน ได้ ศึกษาผลของ
เกาลิน (5 10 และ 15 phr) ต่อสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของโฟม การศึกษาพบว่ าการ
เสริมแรงด้วยเกาลินมีผลให้ความหนาแน่นของโฟมมีค่าสูงขึน ขนาดและสัดส่วนของเซลล์เปิ ดมีค่า มากขึ น ในขณะที
เซลล์ปิดมีขนาดใกล้เคียงกันแต่มีผนังเซลล์หนาขึน และมีสัดส่วนน้อยลง นอกจากนี ปริ มาณเกาลินที มากขึ นยังส่ งผล
ให้โฟมแป้ งมีการดูดซับความชืนน้อยลงและคงรูปร่างได้ดีขึนหลังการแช่นาเป็
ํ นเวลา 30 นาที ถึงแม้ว่ าการเติ มเกาลิน
จะมีผลให้ค่าระยะยืด ณ จุดขาดของโฟมลดลง 44% แต่พบว่าโฟมมีค่ าโมดู ลัสเพิมขึ นถึง 87% เมือเติ มเกาลิน 15 phr
นอกจากนียังพบว่าการเติมเกาลินส่งผลให้จุดหลอมเหลวของโฟมเพิมขึนด้วย
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Effects of Kaolin Content on Properties of Biofoam
Based on Corn Starch/Glutinous Rice Flour Blend
Sirinapa Niwaspragit, Ubolluk Rattanasak and Supranee Kaewpirom*

Abstract
In order to reduce the use of expanded polystyrene (EPS) foam that is a source of solid wastes in the
environment, biofoam made of corn starch/glutinous rice flour blend was developed with an aim to replace EPS
foam. Some additives such as guar gum, beewax, magnesium stearate and glycerol were also added and kaolin was
used as a reinforcing agent. Effects of kaolin content (5, 10, and 15 phr) on physical, mechanical, and thermal
properties of the foam were investigated. It was found that with the addition of kaolin, the foam density, the size
and fraction of opened cells increased, accordingly. In contrast, the closed cells showed no change in size, while the
thickness of cell wall increased. Furthermore, with increasing in kaolin content, the foam exhibited the reduction in
moisture content as well as water absorption capacity, resulting in good dimensional stability after soaking in water
for 30 min. Although the addition of 15 phr kaolin brought about the 44% reduction in elongation at break, Young’s
modulus of the foam increased by 87%. Besides, it was also found that melting temperature of the foam can be
increased with increasing kaolin content.
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1. บทนํา

(22-30%) [5] ส่วนแป้ งข้าวเหนี ยวมีป ริ มาณอะไมโลส
ตํามาก จึงมีค วามเหนี ยวนุ่ มและยืด หยุ่นสู งกว่ า [6] ใน
งานวิ จัยนี ได้ ท ําการพัฒนาโฟมจากแป้ งข้าวโพดและ
แป้ งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 โดยนําหนัก ด้ว ย
วิธีการขึนรู ป เป็ นแผ่นโดยใช้ เ ครื องขึ นรู ป แบบบี บ อัด
(compression molding) ซึงเป็ นเครื องขึ นรู ป ที ใช้ ทั วไป
ในการขึนรูปพลาสติกจากปิ โตรเลียม มีการเติ มสารเติ ม
แต่งได้แก่ กัวร์กมั (guar gum) เพือช่วยให้เนื อแป้ งมีการ
ยึด เกาะกัน ไขผึง (beewax) ช่ ว ยลดการดู ด ซับ นําและ
ความชื น แมกนี เ ซี ยมสเตี ยเรท (magnesium stearate)
ช่ ว ยให้แ ป้ งไม่ติ ด แม่พิมพ์ กลีเ ซอรอล (glycerol) ช่ ว ย
เพิมความเหนียวและยืด หยุ่น และเกาลินเพือเพิมความ
แข็งแรง และได้ ท ําการศึกษาผลของการเติ มเกาลินต่ อ
สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของโฟมแป้ ง ได้แ ก่
ความหนาแน่น การคงรูปร่าง การดูดซับความชืน สมบัติ
ความทนต่ อ แรงดึ ง และอุ ณ หภู มิ ห ลอมเหลวและ
อุณหภูมิเปลียนสถานะคล้ายแก้ว

โฟมพอลิสไตรี นจัด เป็ นบรรจุภัณ ฑ์พลาสติ กชนิ ด
หนึ งที มี ก ารใช้ งานในปริ มาณมาก และใช้ ง านอย่า ง
ต่ อเนื องเป็ นเวลายาวนาน เนื องจากสามารถขึ นรู ป ได้
หลากหลาย ราคาถูก นําหนักเบา กันแรงกระแทกได้ ดี
และไม่ดูดซับความชืน อย่างไรก็ตามหลังจากการใช้ งาน
โฟมพอลิ ส ไตรี นเหล่ านี ไม่ส ามารถย่อ ยสลายได้ จึ ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิงแวดล้อมตามมาเนืองจากขยะ
พลาสติก นอกจากนี การนําโฟมพอลิสไตรี นมาใช้ งาน
ไม่ถูกวิธี เช่น บรรจุอาหารทีร้อนและมัน จะมีผลให้สาร
โมเลกุลเล็ก เช่ น สารเติ มแต่ ง และสไตรี นมอนอเมอร์
ละลายปนมากับอาหารได้ ซึงสารเหล่านี ก่อให้เ กิด โทษ
แก่ร่างกายทังในระยะสัน และระยะยาว
การผลิตโฟมจากวัสดุทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม และ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น แป้ ง (starch) จึงเป็ น
ทางเลือ กที ได้ รั บ ความสนใจมาก แต่ เ นื องจากแป้ งมี
ข้อ ด้ อ ยด้ า นการดู ด ซับ นําและความชื นที มาก และมี
ความยืดหยุน่ น้อย นักวิจยั หลายกลุ่มจึงมีความพยายามที
จะพัฒ นาโฟมแป้ ง เพื อให้ มีส มบั ติ ใกล้เ คี ยงกับ โฟม
พอลิ ส ไตรี น โดยเลื อ กใช้ แ ป้ ง และสารเติ ม แต่ ง
หลากหลายชนิด เช่น แป้ งมันสําปะหลัง เส้นใยข้าวโพด
และพอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์ [1] แป้ งมัน สํา ปะหลั ง
โปรตี นจากดอกทานตะวัน และเส้น ใยเซลลูโ ลส [2]
แป้ งมั น สํ า ป ะ หลั ง นํ ามั น พื ช และ พ อลิ ไ ว นิ ลแอลกอฮอล์ [3] และ แป้ งมันสําปะหลัง เส้นใยคราฟท์
และไคโตซาน [4] เป็ นต้น
ในประเทศไทยนอกจากมันสําปะหลังแล้ว ยังมีการ
ปลูกพืชทีให้แป้ ง เช่น ข้าวโพดและข้าวเหนียว โดยแป้ ง
ข้าวโพดเป็ นแป้ งจากธั ญพืช ที มีป ริ มาณอะไมโลสสู ง

2. วิธีการวิจัย
2.1 สารเคมี
แป้ งข้า วโพด ตราซุ ป เปอร์ไฟน์ บริ ษัท อาร์แ อนด์
บีฟดซั
ู้ พพลาย จํากัด แป้ งข้าวเหนี ยว ตราช้ างสามเศียร
บริ ษัท โรงเส้ น หมี ซอเฮง จํา กัด โซเดี ย มคลอไรด์
(sodium chloride) เกรดวิเคราะห์ และกลีเ ซอรอล เกรด
วิ เ คราะห์ จากบริ ษัท Merck กัว ร์กมั เกรดอาหารและ
เครื องสําอาง เกาลิน (kaolin) เกรดเครื องสําอาง ไขผึง
เกรดอาหาร และ แมกนีเซียมสเตียเรท เกรดอาหาร จาก
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
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สีเหลียมจัตุรัสขนาด 30 cm x 30 cm x 3 mm ที รองด้ ว ย
แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ขึนรู ป ด้ ว ยเครื องขึ นรู ป แบบบี บ
อัด ทีอุณหภูมิ 220 °C เป็ นเวลา 4:15 นาที ภายใต้ค วาม
ดัน 1,000 บาร์ จากนันนําแม่พิมพ์ออกมาจากเครื องและ
ทิ งให้ เ ย็น ที อุ ณ หภู มิห้ อ ง เป็ นเวลา 5 นาที ก่อ นแกะ
แผ่นโฟมออกจากแม่พิมพ์

2.2 ส่ วนผสมและการขึนรู ปโฟมแป้ ง
อบแป้ งข้าวโพดและแป้ งข้าวเหนียวในตู ้อบลมร้อน
เพือไล่ค วามชื นที อุณ หภูมิ 50 °C เป็ นเวลา 24 ชั วโมง
จากนันนําแป้ งออกมาจากเครื องอบ และทิ งเย็น ลงที
อุณหภูมิห้อง เติมนําและสารเติมแต่งในอัตราส่ ว นต่ างๆ
(ตารางที 1) คนด้ ว ยเครื องผสมมือ (kitchen aid stand
mixer) จนเป็ นเนื อเดี ยวกัน ก่อนเทลงบนแม่พิมพ์รู ป
ตารางที 1 ชือตัวอย่างโฟมและส่วนผสมทีใช้ในการผลิต

Corn starch (g)
Glutinous rice flour (g)
Distilled water (mL)
Magnesium stearate (g)
Beewax (g)
Guar gum (g)
Glycerol (g)
Kaolin (g)

CoS
50
50
95
-

Sample name
CoSA-5K
CoSA-10K
50
50
50
50
105
110
2
2
5
5
1
1
8
8
5
10

CoSA
50
50
100
2
5
1
8
-

CoSA-15K
50
50
115
2
5
1
8
15

ทดสอบความสามารถในการคงรู ป ร่ างหลังการดู ด
ซับนํา โดยแช่ โฟมขนาด 2.5 cm x 5 cm x 3 mm ในนํา
ปราศจากไอออน แล้ว บั นทึ ก ภาพการเปลี ยนแปลง
รูปร่างของโฟม ด้วยกล้องดิ จิต อล เมือเวลาผ่านไป 0 5
และ 30 นาที
ทดสอบความสามารถในการดู ด ซับ ความชื น โดย
นํา โฟมขนาด 2.5 cm x 2.5 cm x 3 mm ใส่ ใ น
โถดูดความชื นที มีสารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์ อิมตัว
เป็ นเวลา 14 วัน จากนันชังนําหนักเริมต้น (W0) นําแผ่น
ตัวอย่างใส่ ในโถดู ด ความชื นที ควบคุ มระดั บ ความชื น

2.3 การทดสอบสมบัตขิ องโฟม
ก่อนทําการทดสอบสมบัติ โฟมตัวอย่างจะถูกเก็บ ใน
สภาวะเดียวกัน ทีอุณหภูมิ 25 ºC และความชื นสัมพัท ธ์
50% เป็ นเวลา 14 วัน
คํา นวนความหนาแน่ นของโฟมจากการคํานวณ
ปริ ม าตรของชิ นงานรู ป สี เหลี ยมจัตุ รัส ที ทราบขนาด
แน่ นอน และชั งนําหนักชิ นงานด้ ว ยเครื องชั งละเอีย ด
จากนันศึกษาลักษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของโฟมด้ ว ยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด โดยตัว อย่างที จะ
ทําการวิเคราะห์ตอ้ งเคลือบด้วยทองคําก่อน
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สัมพัทธ์ไว้ที 75% (สารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ อิมตัว )
ชั งนําหนัก ทุ ก ๆ 1 ชั วโมง (Wt) เป็ นเวลา 12 ชั วโมง
คํานวณปริมาณความชืนจากสมการที 1
Moisture content = [(Wt-W0)/W0]x100

อย่างไรก็ตาม การเพิมปริมาณเกาลินส่งผลให้โฟมเปราะ
และแตกหักง่ายมากขึน เนืองจากเกาลินมีค วามสามารถ
ในการยืดตัวตํา [7] ความหนาแน่ นของโฟมในงานวิ จัย
นี ยัง มีค่ าตํากว่ าความหนาแน่ นของโฟมพอลิ สไตรี น
และโฟมพอลิยรู ีเทนทีผลิต ขึ นเพือการค้า [8-9] แต่ มีค่ า
ใกล้เคียงกับความหนาแน่นของโฟมแป้ งมันสําปะหลัง
ซึงรายงานโดย Kaisangsri et al. [4]

(1)

ทดสอบสมบั ติ เ ชิ งกลของโฟมด้ ว ยเครื องทดสอบ
แรงดึ ง (Testometric Micro 350) ที อุณ หภูมิ 25 ºC และ
ความชื นสัมพัท ธ์ 52% โดยใช้ ต ัว อย่างขนาด 2.5 cm x
12.5 cm x 3 mm กําหนดความยาวพิกดั 10 mm อัตราเร็ ว
ในการดึง 2 mm/min ส่วนวัดแรง 50 N ดึ งด้ ว ยความเร็ ว
คงทีจนกระทังชินงานขาด
ศึกษาสมบัติทางความร้อนของตัวอย่างโฟมโดยการ
วิ เ คราะห์อุ ณ หภูมิ เ ปลียนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) และ
อุ ณ หภู มิ ห ลอมเหลว (Tm) ของโฟม ด้ ว ยเทคนิ ค
Differential scanning calorimetry (DSC) ในช่ วง
อุณ หภูมิ 5-200 °C อัต ราการให้ค วามร้อน 10 °C/min
ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน

รู ปที 1 ผลของเกาลินต่อความแน่นของโฟม

3. ผลการวิจัย และอภิปรายผล

3.2 โครงสร้ างของโฟม
รูปร่างของเซลล์ภายในโครงสร้างของโฟมนับ เป็ น
ปัจจัยหนึงทีสะท้อนถึงสมบัติทางกายภาพของโฟม เช่ น
ความหนาแน่น ความนุ่ ม ความยืด หยุ่น และความแข็ ง
เป็ นต้น ในงานวิจยั นีได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของโฟมด้วย
เทคนิค SEM และพบว่ าโครงสร้างของเซลล์มีทั งแบบ
เซลล์ปิ ด (closed-cell foam) ที มี ข นาดเล็ก และแบบ
เซลล์เปิ ด (open-cell foam) ทีมีขนาดใหญ่กว่ ามาก และ
สัด ส่ ว นของเซลล์เ ปิ ดมากกว่ า เซลล์ปิ ด ดั งแสดงใน
รู ป ที 2 โดยจะพบเซลล์ปิ ดที บริ เ วณที ติ ด กับ พืนผิว ทั ง

3.1 ความหนาแน่ น
ความหนาแน่ น ของโฟมคํา นวณจากอัต ราส่ ว น
ระหว่างนําหนักต่อปริมาตรของโฟมตัว อย่าง ได้ ผลการ
ทดลองดั งรู ป ที 1 ซึ งพบว่ าโฟม CoS มีค วามหนาแน่ น
เท่ากับ 0.1464 g/cm3 ซึ งใกล้เ คี ยงกับ ตัว อย่างโฟมที ใส่
สารเติ ม แต่ ง และเมือเพิมปริ ม าณเกาลิน พบว่ าโฟมมี
ความหนาแน่นเพิมมากขึนตามปริ มาณเกาลินที เพิมขึ น
ทังนี เนืองจากเกาลินมีค วามเป็ นผลึกสู ง เมือเติ มลงใน
ตัว อย่า งจึ ง ช่ ว ยให้ ต ัว อย่างมี ค วามหนาแน่ น เพิ มขึ น
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ด้านบนและด้านล่างของชินงาน และพบเซลล์เปิ ดทีด้าน
ใน สํา หรั บ โฟมแป้ งที ไม่ ไ ด้ เ ติ มสารเติ ม แต่ ง (CoS)
พบว่าเซลล์ปิ ดมีข นาดไม่เ กิน 200 m ในขณะที เซลล์
เปิ ดมีข นาดประมาณ 1.4 mm และเมือใส่ สารเติ มแต่ ง
(CoSA) พบว่ าเซลล์ปิ ดมีข นาดเล็กลงและมีแ นวโน้ ม
เป็ นเซลล์กงปิ
ึ ด และมี ข นาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง
ด้วย ในขณะทีเซลล์เปิ ดยังมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของ
เซลล์เปิ ดในตัวอย่าง CoS ทังนีอาจเนืองจากสารเติ มแต่ ง
ทีใส่ลงไปเป็ นผลให้ความหนืดของสารผสมเพิมขึน การ
ระเหยของนําซึ งเป็ นสารฟู (blowing agent) ในระบบนี
เป็ นไปได้ยากขึน เซลล์ที เกิด ขึ นจึงมีข นาดเล็กลง [10]
สําหรับโฟมที เติ มเกาลิน 5 phr พบว่ าเกาลินมีผลทําให้
ความหนาแน่นของสารผสมเพิมขึนอีก ขนาดของเซลล์
ปิ ดใกล้เคียงกับโฟม CoSA แต่ขนาดของเซลล์เปิ ดลดลง
และมีผนังเซลล์หนาขึ น อย่างไรก็ต ามการเพิมปริ มาณ
เกาลินจาก 5 เป็ น 10 และ 15 phr เป็ นผลให้ข นาดของ
เซลล์เปิ ดเพิมขึน และมีสัดส่ว นมากขึ น ในขณะที เซลล์
ปิ ดมีสัดส่วนน้อยลงและผนังเซลล์หนาขึนมาก ทังนี อาจ
เป็ นผลมาจากปริมาณเกาลินทีเพิมขึนนันส่ งผลให้มีการ
ยึ ด เ กาะระหว่ างหมู่ ไ ฮโดรอกซิ ลของแป้ ง และ
สารประกอบออกไซด์ของโลหะที เป็ นองค์ป ระกอบใน
เกาลินเพิมขึนด้วย นําจึงระเหยออกจากเนื อแป้ งได้ ยาก
ขึน และถูกกักไว้ด้านใน และกลายเป็ นเซลล์เ ปิ ดขนาด
ใหญ่ในโครงสร้างของโฟม นําที ระเหยออกมาสู่ พืนผิว
ของโฟมขณะขึนรูปมีปริมาณน้อยกว่ าจึงสร้างเซลล์ปิ ด
ที มีผนังเซลล์หนาขึ นที บริ เ วณใกล้กบั พืนผิว ของโฟม
ส่ ง ผลให้โ ฟมมี ค วามแข็ ง แรงมากแต่ มี ค วามยืด หยุ่น
น้อ ยลง ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดลองที พบในการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลของโฟม ซึงกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.5

รู ปที 2 รูปร่างของเซลล์ภายในโครงสร้างของโฟม
3.3 การคงรู ปร่ างหลังการดูดซับนํา
เมื อโฟมแช่ ใ นนําจะเกิด การดู ด ซั บ นํ าได้ อ ย่า ง
รวดเร็ ว เนื องจากแป้ งมีห มู่ไฮดรอกซิ ล ในโครงสร้า ง
จํานวนมาก โดยโฟมทุกสูตรเกิดการบวมตัวภายในเวลา
5 นาที แต่ยงั คงรูปร่างเป็ นรูปสีเหลียมผืนผ้าได้ (รู ป ที 3)
แต่เมือเวลาผ่านไป 30 นาที โฟม CoS มีการพองตัว และ
ดู ด ซั บ นํ ามากขึ น จนไม่ ส ามารถคงรู ป ร่ า งเป็ นรู ป
สีเหลียมผืนผ้าได้ เปื อยยุย่ และบางส่วนละลายไปกับ นํา
เนืองจากโมเลกุลของนําสามารถเข้าไปจับ หมู่ไฮดรอก
ซิลอิสระของเม็ด แป้ งที อยู่ภายในชิ นงานได้ ส่ ว นโฟม
CoSA ที ใส่ ส ารเติ ม แต่ ง หลายชนิ ด เพิมเข้าไป พบว่ า
สามารถคงรูปได้ดีกว่าโฟม CoS และยังคงรูปร่างโดยไม่
เปื อยยุย่ ไปกับนําเมือเวลาผ่านไป 30 นาที เนื องจากสาร
แต่งเติมไขผึงมีสมบั ติ ไม่ช อบนํา จึงทําให้โฟมเกิด การ
ดูดซับนําได้น้อยกว่าโฟมทีไม่ใส่สารเติมแต่ ง ส่ ว นโฟม
ทีเติมเกาลินนัน พบว่าเกาลินทําให้โฟมเกิดการต้านทาน
นํ าได้ ดี ขึ น เนื องจากเกาลิ น มี ส มบั ติ ช อบนํ าจึ ง มี
ความสามารถในการแย่งจับกับ หมู่ไฮดรอกซิ ลของแป้ ง
แทนโมเลกุล ของนํา ทํา ให้ หมู่ไ ฮดรอกซิ ลอิ สระของ
แป้ งทีสามารถจับกับโมเลกุลนําได้ มีจาํ นวนน้อยลง [3]
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สมบัติชอบนําจึงแย่งจับกับหมู่ไฮดรอกซิลของแป้ งแทน
โมเลกุลของนํา (ดั งได้ กล่าวไว้แ ล้ว ในหัว ข้อ 3.3) และ
เมือเพิมปริมาณเกาลินมากขึ น ความสามารถในการดู ด
ซับความชืนของโฟมก็ลดลงไปตามลําดั บ และการเติ ม
เกาลิน 10 และ 15 phr ให้ผลต่ างกันไม่มากนัก ผลการ
ทดลองในรู ป ที 4 แสดงให้เ ห็ นว่ าการเติ มเกาลินทําให้
โฟมมีสมบั ติ ดี ขึ น และมีการดู ด ซับ ความชื นประมาณ
0.1% เท่านัน

และ เมือเพิมปริมาณเกาลินมากขึน ความสามารถในการ
ต้านทานนําของโฟมก็มีมากขึ นตามลําดั บ ทําให้โฟมมี
ความสามารถในการคงรู ป ร่ างดี ขึ น และไม่เ ปื อยยุ่ยเร็ ว
นันเอง

รู ปที 4 ความสามารถในการดู ด ซับ ความชื นที ระดั บ
ความชืนสัมพัทธ์ 75%

รู ปที 3 การคงรู ป ร่ างของโฟมแป้ งหลังการแช่ นาเป็
ํ น
เวลา 0 5 และ 30 นาที

3.5 สมบัตเิ ชิงกล
นอกจากนําหนั ก ที เบา ความแข็ ง แรงและสมบั ติ
เชิงกลยังเป็ นปัจจัยทีต้องคํานึงถึงอย่างมากในการใช้งาน
วัสดุโฟม รูปที 5(a) แสดงค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุด ขาด
และรูปที 5 (b) แสดงค่าโมดูลสั ของตัว อย่างโฟม พบว่ า
โฟม CoS มีค่ า ร้อ ยละการยืด ตัว ณ จุ ด ขาด สู ง ที สุ ด
(1.44±0.51%) แม้จะมีค่าตํากว่าค่าร้อยละการยืด ตัว ของ
โฟมแป้ งจากมันสําปะหลังที มีเ ส้นใยคราฟท์ แ ละไคโต
ซานเป็ นสารเติ มแต่ ง (2.43%) [4] เมือเติ มสารเติ มแต่ ง
พบว่าโฟม CoSA มีค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุด ขาดลดลง

3.4 ความสามารถในการดูดซับความชืน
รู ป ที 4 แสดงให้ เ ห็ นว่ าที ระดั บ ความชื นสัม พัท ธ์
75% โฟมทุ กชนิ ด สามารถดู ด ความชื นได้ มากขึ นตาม
เวลาที เ พิ มขึ น น อกจ ากนี ยัง พบว่ าโฟ ม CoS มี
ความสามารถในการดู ด ซั บ มากที สุ ด และเมื อเติ ม
สารเติ ม แต่ ง (โฟม CoSA) พบว่ า โฟมมี ก ารดู ด ซั บ
ความชื นลดลงอย่างมาก (จาก 5.5% เหลือเพียง 0.7%
หลังจากแช่ทิงไว้ 12 ชม.) เนืองจากอิทธิพลของสารเติ ม
แต่งทีไม่ชอบนําในแป้ ง และเมือเติมเกาลิน พบว่าเกาลิน
ทําให้โฟมเกิดการต้านทานนําได้ดีขึน เนืองจากเกาลินมี
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เหลือ 1.34±0.24% (ลดลง 7% เมือเที ยบกับ โฟม CoS)
และเมือเติมเกาลิน พบว่า ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุด ขาด
มี แ นวโน้ ม ลดลงตามปริ ม าณเกาลิ น ที เพิ มขึ น ทั งนี
เนืองจากเกาลินมีความเป็ นผลึกสู งและมีค วามสามารถ
ในการยืดตัวตํา เมือเติมลงในตัวอย่างโฟมจึงช่วยให้โฟม
มีความแข็งแรงเพิมขึน แต่ความยืด หยุ่นลดลง โดยโฟม
ที เติ มเกาลิน 15 phr แสดงค่ าร้อยละการยืด ตัว ตําที สุ ด
เท่ากับ 0.80±0.16%
รูปที 5(b) แสดงให้เห็ นว่ าโฟม CoS มีค่ าโมดู ลัสตํา
ที สุ ด (31±7 MPa) และใกล้เ คี ยงกับ โฟมที เติ มสารเติ ม
แต่ง (CoSA) เมือเติมเกาลินค่าโมดูลสั ของตัวอย่างโฟมมี
แนวโน้มเพิมขึนตามปริ มาณของเกาลินที เพิมขึ น จนมี
ค่าสูงทีสุดเท่ากับ 58±7 MPa (เพิ มขึ น 87%) ในตัว อย่าง
CoSA-15K เนืองจากเกาลินมีค วามเป็ นผลึกมาก และมี
องค์ประกอบเป็ นสารอนินทรี ย ์ ซึ งมีค วามแข็ งแรงและ
สามารถทนต่อแรงดึงได้ดี (ดังได้กล่าวไว้แ ล้ว ก่อนหน้า
นี) นอกจากนีการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่ างแป้ งกับ
เกาลิ น ยัง ส่ ง ผลให้ โ ฟมมี ค วามแข็ ง แรงมากขึ นตาม
ปริมาณของเกาลินที เพิมขึ น [11-12] เกาลินจึงนับ เป็ น
สารเสริมแรงทีมีประสิ ท ธิ ภาพอีกชนิ ด หนึ งในการเพิม
ความแข็งแรงให้กบั โฟมแป้ ง

รู ปที 5 ผลของเกาลินต่อสมบัติเชิงกลของโฟมแป้ ง

3.6 การศึกษาสมบัตทิ างความร้ อนด้วยเทคนิค DSC
ถึงแม้โฟมตัวอย่างทีเติมเกาลิน 15 phr (CoSA-15K)
มีความยืดหยุน่ น้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกับโฟมสูตรอืน
แต่ พ บว่ า มี ค่ า โมดู ลัส สู ง ขึ นถึ ง 87% และยัง มี ค วาม
ทนทานต่ อความชื น และคงรู ป ร่ า งได้ ดี งานวิ จัยนี จึ ง
เลือกวิ เ คราะห์อุ ณ หภูมิ เ ปลียนสถานะคล้ายแก้ว และ
อุณ หภูมิห ลอมเหลว เฉพาะตัว อย่า งโฟม CoS CoSA
และ CoSA- 15K ซึงผลทีได้แสดงในรูปที 6

รู ปที 6 อุณ หภูมิเ ปลียนสถานะคล้ายแก้ว และอุณ หภูมิ
หลอมเหลว ของโฟม CoS CoSA และ CoSA- 15K
รูปที 6 แสดงให้เ ห็ นว่ าสารเติ มแต่ งทําให้อุณ หภูมิ
หลอมเหลวของโฟมเพิมขึน (เพิมจาก 142 เป็ น 146 °C)
แต่พีคของการหลอมเหลวมีความกว้างมากขึน ซึ งแสดง
ถึงความเข้ากันได้ ที น้อยลงระหว่ างเฟสของแป้ ง และ
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สารเติ มแต่ ง เมื อเติ มเกาลิ นพบว่ าโฟมมี ค วามทนต่ อ
ความร้อนเพิมขึนอีก โดยอุณ หภูมิหลอมเหลวของโฟม
เพิมขึนจาก 142 เป็ น 156 °C เนื องจากเกาลินทําหน้าที
คล้ายกับสารก่อผลึก (Nucleating agent) ซึงเหนี ยวนําให้
สายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวเป็ นระเบียบ เป็ นผลให้
ปริมาณผลึกเพิมสูงขึน จึงทําให้มีค วามแข็ งแรงมากขึ น
[13]
เมือพิจารณาอุณหภูมิเปลียนสถานะคล้ายแก้ว พบว่ า
สารเติ ม แต่ ง ที เติ ม ลงในโฟมทํา ให้ อุ ณ หภู มิ เ ปลี ยน
สถานะคล้ายแก้ว มีค่ าเพิมขึ น (จาก 59 เป็ น 65°C) ซึ ง
อาจเป็ นผลจากปริมาณของผลึกที เพิมขึ น นันคื อผลึกที
เพิ มขึ น จ ะช่ ว ยยึ ด สายโซ่ พ อลิ เ มอร์ ใ ห้ สั น หรื อ
เคลื อนไหวได้ ย ากขึ น [14] จึ งทําให้อุ ณ หภูมิ เ ปลียน
สถานะคล้ายแก้วมีค่าสูงขึน อย่างไรก็ตามเมือเติ มเกาลิน
ลงในโฟมทําให้ค วามเป็ นผลึกของโฟมเพิมสู งขึ นมาก
(อุณ หภูมิห ลอมผลึก สู งขึ น 12 °C) จึง อาจเป็ นผลให้
ส่ ว นที เป็ นอสั ณ ฐานมี สั ด ส่ วนน้ อ ยลงมาก ทํ า ให้
อุณหภูมิเปลียนสถานะคล้ายแก้วลดลงเหลือเพียง 58 °C
เท่านัน

เปิ ดที มีข นาดใหญ่กว่ ามากที ด้ านในของโฟม การเติ ม
เกาลินส่งผลให้สัดส่วนและขนาดของเซลล์เ ปิ ดเพิมขึ น
ในขณะทีเซลล์ปิดมีสัดส่วนน้อยลงและมีผนังเซลล์หนา
ขึ น นอกจากนี เกาลินยังช่ ว ยให้โฟมคงรู ป ร่ างได้ ดี ขึ น
และทนต่อความชืนมากขึน โดยเมืออยูใ่ นบรรยากาศที มี
ค่าความชืนสัมพัทธ์ 75% เป็ นเวลา 12 ชัวโมง โฟมทีเติม
เกาลิน 15 phr ดูดซับความชืนเพียง 0.1% เท่านัน ผลการ
ทดสอบแรงดึงแสดงให้เห็นว่ า ถึงแม้การเติ มเกาลิน 15
phr ส่ ง ผลให้ ค วามยืด หยุ่นของโฟมลดลงอย่า งมาก
(ระยะยืด ณ จุ ด ขาดลดลง 44%) แต่ พ บว่ าค่ าโมดู ลัส
เพิมขึนถึง 87% เนืองจากความเป็ นผลึกของเกาลิน และ
การเกิด พัน ธะไฮโดรเจนระหว่ า งเกาลิน กับ แป้ ง ซึ ง
สอดคล้องกับผลการทดสอบสมบั ติ ท างความร้อนด้ ว ย
เทคนิ ค DSC ซึ งพบว่ าการเติ ม เกาลิน 15 phr ทําให้
อุณหภูมิหลอมเหลวของโฟมเพิมจาก 142 เป็ น 156 °C

5. กิตติกรรมประกาศ
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งบ ประมาณเ งิ น รายได้ จากเงิ น อุ ด หนุ นรั ฐ บ าล
(งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิ ท ยาลัย บู รพา ผ่านสํานักงานคณะกรรมการการ
วิจยั แห่งชาติ เลขทีสัญญา 39/2558

4. สรุปผล
สภาวะทีเหมาะสมในการขึนรูปโฟมชีวภาพจากแป้ ง
ทีมีส่ว นผสมของแป้ งข้าวโพดและแป้ งข้าวเหนี ยวใน
อัต ราส่ ว น 50:50 โดยนําหนัก เป็ นองค์ป ระกอบหลัก
โดยใช้เครืองขึนรูปแบบบีบอัด คืออุณหภูมิ 220 °C เวลา
4:15 นาที ภายใต้ค วามดั น 1,000 บาร์ ความหนาแน่ น
ของโฟมที ได้ อยู่ในช่ ว ง 0.14-0.22 g cm-3 โดยเพิมตาม
ปริ มาณเกาลิน การศึก ษาสัณ ฐานวิ ท ยาของโฟมโดย
เทคนิ ค SEM พบว่ าโครงสร้างของโฟมประกอบด้ ว ย
เซลล์ปิดทีมีขนาดเล็กทีบริเวณใกล้กบั พืนผิว และเซลล์
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