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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการใช้ แป้งมันสําปะหลังเพื่อ
ทดแทนพอลิ เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น สูง หนึ่ ง ในวัส ดุ
ประสานของกระบวนการฉีดขึ ้นรูปผงโลหะ เพื่อลดการ
ใช้ พอลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ สร้ างความเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร โดยการนํ า แป้ งมั น สํ า ปะหลั ง ไปผ่ า น
กระบวนการปรับปรุ งเพื่อให้ ได้ แป้งที่มีสมบัติเป็ นเทอร์
โมพลาสติ ก จากนั น้ ทดสอบสมบั ติ ข องเทอร์ โม
พลาสติกจากแป้งที่ได้ แล้ วทําการผสมกับพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่น สูง โดยปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณเทอร์ โ ม
พลาสติกจากแป้งในช่วง ร้ อยละ 10 - 50 โดย
นํ า้ หนั ก จากนั น้ นํ า มาใช้ เป็ นวั ส ดุ ป ระสานใน
กระบวนการฉี ดขึ ้นรู ปชิ ้นงานโลหะ ทําการตรวจสอบ
สมบัติ ค วามเป็ นเทอร์ โ มพลาสติ ก ของแป้ งที่ ผ่ า น
กระบวนการปรับปรุ งสมบัติ วิเคราะห์คา่ ดัชนีการไหล
ของพอลิเมอร์ ผสมที่ ไ ด้ รวมถึง ความสามารถในการ
ฉี ดขึน้ รู ปของเม็ดฉี ดที่ มีแป้งเป็ นองค์ประกอบในวัสดุ
ประสาน โดยมีสูตรของวัสดุประสานที่ใช้ พอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูงล้ วนในการอ้ างอิง รวมทังวิ
้ เคราะห์
สูตรการผสมที่สามารถฉีดขึ ้นรู ปได้ โดยมีปริ มาณแป้ง

มากที่สุด พบว่าแป้งเมื่อได้ รับการเติมกลีเซอรอลซึ่ง
เป็ น พลาสติไซเซอร์ ภายใต้ อุณหภูมิและแรงเฉื อนที่
เหมาะสม จะทําให้ แป้งมี สมบัติเ ช่นเดียวกับเทอร์ โม
พลาสติก โดยยิ่งปริมาณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งเพิ่ม
มากขึน้ ค่า ดัช นี การไหลของพอลิเ มอร์ ผ สมยิ่ ง มี ค่า
น้ อยลง ในขณะที่เม็ดฉีดที่ได้ จากวัสดุประสานที่มีแป้ง
เป็ นองค์ประกอบในทุกสูตรสามารถทําการฉี ดได้ อีก
ทัง้ สูตรพอลิเมอร์ ผสมที่มี แป้งมากที่สุดที่สามารถทํ า
การฉีดขึ ้นรูปได้ จากการทดลอง ได้ แก่ พอลิเมอร์ ผสมที่
มีปริ มาณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งร้ อยละ 50 โดย
นํ ้าหนัก
คํา สํา คั ญ : การศึก ษาความเป็ นไปได้ / เทอร์ โ ม
พลาสติก / แป้ง / วัสดุประสาน / การฉีดขึ ้นรูปผงโลหะ
Abstract
This research studied the utilization of
tapioca starch to replace the high density
polyethylene, which is one of materials used in
injection moulding process. The objectives are
to reduce the usage of synthesis polymers, to
develop more environmental friendly binder and

to increase the value of agricultural products.
The tapioca starch was processed to become
thermoplastic starch and varied the quantity of
thermoplastic starch, which was obtained from
tapioca starch in the range of 10 to 50 %wt. The
thermoplastic starch was mixed with high
density polyethylene. Subsequently, the mixtures
were used as binder in the metal injection
moulding process. The properties of
thermoplastic starch, the melt flow index of
binder mixture and the injection ability of
feedstock that consists of thermoplastic starch
were investigated. In addition, the binder made
from 100 %wt. of high density polyethylene was
used as a reference batch for this investigation.
From the analysis of different mixing ratios for
starch contents, it is found that after adding the
glycerol as plasticizer into starch with suitable
temperature and shear force, the starch
transformed into thermoplastic and had the
properties similar to thermoplastic. It was also
found that as the quantity of thermoplastic starch
increased; the melt flow index of the polymer
mixture decreased. The experimental results
show that all of prepared feedstock can be used
for injection and the maximum content of
thermoplastic starch that can be added to the
binder mixture is 50 %wt.
Keywords: Feasibility Study / Starch / Binders /
Thermoplastic / Metal Injection Moulding

1. บทนํา
ปั จจุบนั กระบวนการฉี ดขึน้ รู ปโลหะผงกํ าลัง
เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ในภาคอุต สาหกรรม ด้ ว ย
ความสามารถในการผลิตชิน้ งานที่มีขนาดเล็กและมี
รูปร่างซับซ้ อนได้ ดี เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
ทั น ต ก ร ร ม ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ปื น อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และชิ ้นส่วนรถยนต์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังมีข้อได้ เปรี ยบกระบวนการอื่นที่สําคัญคือ สามารถ
ผลิตชิ ้นงานได้ จํานวนมากในต้ นทุนที่ตํ่ากว่าวิธีผลิตวิธี
อื่ น มี เ ศษเหลื อ ทิ ง้ น้ อ ยเนื่ อ งจากไม่ มี ก ระบวนการ
สูญเสียเนือ้ วัสดุ เช่น การกลึง การไส การเจาะ หรื อ
การเจียไน ช่วยลดขันตอนการผลิ
้
ตได้ มากโดยเฉพาะ
ชิ ้นงานที่มีความซับซ้ อนสูง สมบัติเชิงกลของชิ ้นงานที่
ผลิ ต ได้ จากกระบวนการฉี ด ขึ น้ รู ป ผงโลหะนี ย้ ั ง
เทียบเท่าหรื อดีกว่าชิ ้นงานที่ผลิตด้ วยการหล่อหรื อขึ ้น
รูปด้ วยแรงกล และเหมาะกับวัสดุที่มีจดุ หลอมเหลวสูง
เช่ น เหล็ ก กล้ า ไร้ สนิ ม ไททาเนี ย ม ทัง สเตนอัล ลอย
และเหล็กกล้ า เป็ นต้ น [1]
กระบวนการฉีดขึ ้นรู ปโลหะผง เป็ นวิธีการขึ ้น
รูปชิ ้นงานซึ่งประยุกต์และพัฒนามาจากกระบวนการ
ฉี ดพลาสติก และการขึ ้นรูปโลหะผง โดยใช้ เทคโนโลยี
ฉี ด พลาสติ ก สํ า หรั บ การฉี ด ขึ น้ รู ป และเพิ่ ม ความ
แข็งแรงให้ กบั ชิ ้นงานฉีดด้ วยวิธีทางโลหะผงวิทยา ซึ่งมี
กระบวนการ 4 ขัน้ ตอนหลักดังรู ปที่ 1 ได้ แก่ขัน้ ตอน
การเตรี ยมเม็ ด ฉี ด (Feedstock), การฉี ดขึ น้ รู ป
(Injection moulding), การกํ า จั ด วั ส ดุป ระสาน
(Debinding) และกระบวนการเผาผนึก (Sintering)

รูปที่ 1 กระบวนการฉีดขึ ้นรูปโลหะผง

ในกระบวนการฉี ดขึ ้นรู ปโลหะผงโดยทัว่ ไปนัน้
จะใช้ ปริ ม าณวัส ดุ ป ระสานมากถึ ง ร้ อยละ 35 โดย
ปริ มาตร วัสดุประสานที่นิยมใช้ กนั อยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
แวกซ์ พ อลิ เ มอร์ (Wax-polymers) ออย-แวกซ์ พอลิ
เมอร์ (Oil-wax polymers) โพลีอะซีทลั (Polyacetal)
และวอเทอร์ พอลิเมอร์ (Water-polymer) [2] วัสดุ
ประสานเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ ซึ่ง
เป็ นผลผลิ ตจากนํ า้ มัน ดิบ (Crude oil) และ
ก๊ าซธรรมชาติ (Natural gas) ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่ใช้
แล้ วหมดสิ ้นไป ไม่สามารถเกิดขึ ้นใหม่ในระยะเวลาอัน
สันได้
้ อีกทังในกระบวนการผลิ
้
ต และทําลาย หรื อย่อย
สลายพอลิเมอร์ สังเคราะห์เหล่านี ้ยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมทําให้ เกิดมลพิษในหลายด้ านไม่ว่าจะเป็ น
มลพิ ษทางนํ า้ ทางดิ น หรื อทางอากาศ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง สภาวะโลกร้ อนที่ ส่ง ผลกระทบต่อ ชี วิ ตและ
ทรัพย์สินของประชากรมนุษย์ในหลายประเทศทัว่ โลก
เพื่อที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวการนําพอลิเมอร์ ธรรมชาติ
มาใช้ จึง เป็ นตัวเลื อกหนึ่ง ที่ น่าสนใจ พอลิ เมอร์ ธรรม
ชาติที่ได้ รับความสนใจสูงที่ สุดคือ พอลิเ มอร์ จากพื ช
เพราะพื ช เป็ นวัต ถุดิ บ ที่ มี อ ยู่ม าก สามารถปลู ก ขึ น้

ทดแทนได้ ง่ายและมี ราคาถูก พอลิเ มอร์ จ ากพื ช ที่
สําคัญมี 2 ประเภทคือ เซลลูโลส (Cellulose) และแป้ง
(Starch) โดยทังเซลลู
้
โลสและแป้งต่างเป็ นพอลิแซค
คาไรด์ (Polysaccharide) ที่มีมอนอเมอร์ เหมื อนกัน
คือกลูโคส (Glucose) แต่มีการเชื่อมต่อ (Linkage) ที่
แตกต่างกัน ทําให้ โครงสร้ างของโมเลกุลต่างกันด้ วย
เซลลู โ ลสจะมี โ มเลกุ ล ที่ มี โ ครงสร้ างค่ อ นข้ างเป็ น
เส้ นตรงทํ า ให้ โมเลกุ ล จั ด เรี ยงตั ว ชิ ด กั น ได้ มาก
เซลลูโลสจึงมี สมบัติที่แข็งแรงซึ่งไม่นิยมนํา มาขึน้ รู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ ส่วนแป้งจะมีโมเลกุลที่มีโครงสร้ างขด
กั น เป็ นเกลี ย ว (Helix) ซึ่ ง มี แ รงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า ง
โมเลกุลน้ อยกว่าในเซลลูโลส โดยโมเลกุลจะรวมกันอยู่
ในลักษณะเป็ นเม็ด (Granules) ดังนัน้ แป้งจึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่ จ ะนํ า มาผ่ า นกระบวนการขึ น้ รู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ ทดแทนพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ [3]
แป้งเป็ นพอลิเ มอร์ ธ รรมชาติที่ มีอยู่ใ นหลาย
ส่วนของพืช เช่น เมล็ด หัว ราก พืชที่มีแป้งในปริ มาณ
มากได้ แก่ ข้ าว มัน ฝรั่ ง มัน สํ าปะหลัง ข้ าวโพด ข้ าว
สาลี หรื อ พวกธั ญ พื ช นั่ น เอง ซึ่ ง ผลผลิ ต เหล่ า นี ม้ ี
ปริ มาณค่อนข้ างมากทําให้ ผลผลิตเหล่านี ม้ ีราคาถูก
การนําผลผลิตเหล่านี ม้ าใช้ ประโยชน์น อกเหนือจาก
การแปรรูปเป็ นอาหาร จึงเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั แป้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งมันสําปะหลังซึ่งประเทศไทย
เป็ นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ดังนันการ
้
นํ า แป้ งมัน สํ า ปะหลัง ไปผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง
เพื่ อ ให้ ได้ แป้ ง ที่ มี ส มบั ติ เ ป็ นเทอร์ โมพลาสติ ก
(Thermoplastic Starch, TPS) แล้ วนํามาใช้ เป็ นวัสดุ
ประสานในการฉี ดขึน้ รู ป จึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ
เพราะเป็ นการนํ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ร าคาถู ก หาได้ ง่ า ย
ภายในประเทศ และสามารถสร้ างขึน้ ใหม่ได้ โดยไม่

ทําลายสิ่งแวดล้ อมมาใช้ ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ แล้ วหมด
ไปซึ่งมีปริ มาณลดลงและราคาสูงขึ ้น นอกจากนี ้แป้งที่
มีสมบัติเป็ นเทอร์ โมพลาสติกยังสามารถย่อยสลายได้
เองตามธรรมชาติ ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบอีกอย่างหนึง่
โดยธรรมชาติ ข องแป้ ง เมื่ อได้ รั บความร้ อน
แป้งจะเกิดการสลายตัวก่อนที่จะเกิดการหลอม [4] ซึ่ง
เป็ นสมบัติที่จํากัดต่อการนําไปใช้ เป็ นวัสดุประสานใน
การฉี ดขึ ้นรู ป งานวิจยั ในอดีต [5, 6, 7] ศึกษาการใช้
เทอร์ โมพลาสติกจากแป้งเพื่ อเป็ นบรรจุภัณ ฑ์ที่ ย่อย
สลายได้ แต่ไม่มีงานวิจยั เกี่ยวกับการนําแป้งมาใช้ เป็ น
วั ส ดุ ป ระสานของกระบวนการฉี ด ขึ น้ รู ป โลหะผง
งานวิจัยนีจ้ ึง มุ่งเน้ นที่ จะศึกษากระบวนการปรั บปรุ ง
แป้งให้ มีสมบัติเป็ นเทอร์ โมพลาสติก จากนัน้ นําเทอร์
โมพลาสติกจากแป้งที่ได้ ผสมเข้ ากับพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง แล้ วทําหน้ าที่ เป็ นวัสดุประสานที่ช่วยยึด
ผงโลหะให้ คงรู ปอยู่ได้ (Backbone binder) จากนัน้
นํ า เข้ าสู่ ก ระบวนการเตรี ย มเม็ ด ฉี ด และฉี ด ขึ น้ รู ป
ตามลําดับ โดยได้ ทําการวิเคราะห์ถึงสมบัติความเป็ น
เทอร์ โมพลาสติกของแป้งที่ผ่านกระบวนการปรับปรุ ง
สมบัติ วิเคราะห์ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสมที่
ได้ รวมถึงความสามารถในการฉีดขึ ้นรู ปของเม็ดฉี ดที่
มีแป้งเป็ นองค์ประกอบในวัสดุประสานและสูตรการ
ผสมที่สามารถฉีดขึ ้นรูปได้ โดยมีปริ มาณแป้งมากที่สดุ
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดาํ เนินการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
ผงโลหะที่ใช้ ในการทดลอง คือ ผงเหล็กกล้ าไร้
สนิมเกรด 316L ซึ่งผลิตด้ วยวิธีการพ่นด้ วยนํ ้า (Water
Atomization) มีสมบัติดงั ตารางที่ 1 พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง ความหนาแน่น 0.958 กรัม/ลบ.ซม. แป้ง

มันสําปะหลัง ที่บรรจุขายตามท้ องตลาด โดยนํามาอบ
เพื่ อกํ าจัดความชื น้ ที่ อุณ หภูมิ 120°C เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมง พาราฟิ นแวกซ์ ความหนาแน่น 0.923 กรัม/
ลบ.ซม. พอลิ เ อทิ ลี น กราฟมาลิ อิ ก แอนไฮไดรด์
(PE-g-MAH) ถูก ใช้ เ ป็ นสารเพิ่ ม ความเข้ า กั น ได้ ที่ มี
ความหนาแน่น 0.915 กรั ม /ลบ.ซม. กรดสเตียริ ก
ความหนาแน่น 0.923 กรัม/ลบ.ซม. และกลีเซอรอล
ความหนาแน่น 1.26 กรัม/ลบ.ซม.
ตารางที่ 1 สมบัติของผงเหล็กกล้ าไร้ สนิมเกรด 316L
Stainless steel powder
Supplier
Grade
Particle shape
Mean particle size
Pycnometer density
Tap density

SUS316L powder
ATMIX Corp., Japan
PF-20F
Irregular
10.18 µm
7.82 g/cm3
4.58 g/cm3

ส่วนผสมทางเคมี (% โดยมวล)
C
0.024
Si
0.81
Mn
0.83
P
0.014
Ni
12.46
Cr
16.50
Mo
2.12
Cu
0.03
S
0.0007
O (ppm)
3,400

ตารางที่ 2 อัตราส่วนที่ใช้ ในการผสมแป้งและกลีเซอรอล
สูตร
TF 15
TF 25
TF 30
TF 40

แป้งมันสําปะหลัง
(% โดยนํา้ หนัก)
85
75
70
60

กลีเซอรอล
(% โดยนํา้ หนัก)
15
25
30
40

2.2 การเตรียมเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง
ผสมแป้ งมั น สํ า ปะหลั ง ที่ ผ่ า นการกํ า จั ด
ความชื ้นแล้ วกับกลีเซอรอลตามสูตรดังตารางที่ 2 ด้ วย
เครื่ องผสมสําหรับเครื่ องครัว ทําการปั่ นส่วนผสมให้ มี
ความเข้ ากัน คือมีความละเอียด ไม่จบั ตัวเป็ นก้ อนของ
แป้งและกลีเซอรอล จากนันนํ
้ าแป้งผสมกลีเซอรอลที่
ได้ ใส่ล งไปในเครื่ องผสม (Moriyama Company
Model: DS1-5MHB-E) ทําการผสมโดยใช้ อุณหภูมิ
160๐C ความเร็ วรอบของสกรู 60 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 10 นาทีได้ เป็ นเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง
2.3 ทดสอบสมบัตคิ วามเป็ นเทอร์ โมพลาสติกโดย
การอัดขึน้ รูปร้ อน (Hot Press)
นํ าเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่ ได้ มาบดด้ วย
เครื่ องบด ได้ เป็ นเม็ดเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง แล้ วใส่
ลงบนแม่พิมพ์แผ่นล่าง โดยเกลี่ยเม็ดพลาสติกให้ เต็ม
แม่พิม พ์ แล้ วจึงปิ ดประกบด้ วยแม่พิมพ์ แ ผ่นบน นํ า
แม่พิมพ์ที่ปิดประกบแล้ วใส่ในเครื่ องอัดขึ ้นรู ปร้ อน ทํา
การอัดขึ ้นรูปโดยใช้ อณ
ุ หภูมิ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 อุณหภูมิ 160ºC ความดัน 0 ปอนด์ เป็ น
เวลา 10 นาที
ขันที
้ ่ 2 อุณหภูมิ 160ºC ความดัน 25,000 ปอนด์
เป็ นเวลา 3 นาที
ขันที
้ ่ 3 อุณหภูมิ 160ºC ความดัน 35,000 ปอนด์
เป็ นเวลา 2 นาที
2.4 การเตรี ยมพอลิเมอร์ ผสม
นําเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งสูตร TF40 มา
ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในอัตราส่วนดัง
ตารางที่ 3 โดยสูตร TPS 0 จะมีปริ มาณพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง 100 % โดยนํ ้าหนัก และถูกใช้ เป็ น
สูตรอ้ างอิงในการเปรี ยบเทียบสมบัติตา่ งๆ กับสูตรอื่น

และเพิ่ ม พอลิ เ อทิ ลี น กราฟมาลิ อิ ก แอนไฮไดรด์
(Polyethylene grafted Maleic anhydride) เป็ นสาร
เพิ่มความเข้ ากันได้ ร้อยละ 20 ของปริ มาณแป้ง ผสม
ส่วนผสมทังหมดเข้
้
าด้ วยกันด้ วยเครื่ องผสม ที่อณ
ุ หภูมิ
160๐C ความเร็ วรอบของสกรู 60 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 15 นาที ได้ เป็ นพอลิเมอร์ ผสม
2.5 ตรวจสอบค่ าดัชนีการไหล
การทดสอบค่ า ดัช นี ก ารไหลของพลาสติ ก
ตามที่กําหนดในมาตรฐาน ASTM D1238 ทําโดยการ
หลอมพลาสติก ณ อุณ หภูมิหลอมในกระบอกโลหะ
เส้ นผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 50.8 มิ ล ลิ เ มตร ยาว 162
มิ ล ลิ เ มตร ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห้ สมํ่ า เสมอที่ 150๐ C
จากนันใช้
้ นํ ้าหนัก 2.16 กิโลกรัม กดแกนกระบอกดัน
ให้ พ ลาสติ ก หลอมผ่ า นดายที่ มี เ ส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง
2.09 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร จากนัน้ ตัดเส้ น
พลาสติกที่ออกจากดายตามเวลาที่กําหนด ประมาณ
3 ครั ง้ แล้ วชั่งนํา้ หนักเส้ นพลาสติกเมื่อเย็นตัวแล้ ว
คํานวณค่าดัชนีการไหล (เฉลี่ย) โดยมีหน่วยเป็ น กรัม/
10 นาที
2.6 เตรี ยมเม็ดฉีด
ในกระบวนการเตรี ยมเม็ดฉี ด จะเตรี ยมโดย
นําผงโลหะผสมกับวัสดุประสานโดยมีอัตราส่วนของ
ผงโลหะต่อวัสดุประสานร้ อยละ 65:35 โดยปริ มาตร
ทําการเตรี ยมเม็ดฉี ดโดยมีวสั ดุประสานที่ ใช้ แตกต่าง
กันตามตารางที่ 4 โดยใช้ พอลิเมอร์ ผสมในสูตร TPS
50 – TPS 0 ทําการผสมด้ วยเครื่ องผสม โดยใช้
อุณหภูมิในการผสม 140 – 150๐C ที่ความเร็ วรอบของ
สกรู 60 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที เม็ดฉี ดที่ได้ จะ
ถูกนํามาบดด้ วยเครื่ องบด (Daiko Seiki co., LTD:
DASR-20) สําหรับการฉีดขึ ้นรูปต่อไป

ตารางที่ 3 อัตราส่วนของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิเอทิลนี
ความหนาแน่นสูงและเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง
สูตร
TPS 100
TPS 60
TPS 50
TPS 40
TPS 30
TPS 20
TPS 10
TPS 0

พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่ นสูง
(% โดยนํา้ หนัก)
0
40
50
60
70
80
90
100

เทอร์ โมพลาสติก
จากแป้ง
(% โดยนํา้ หนัก)
100
60
50
40
30
20
10
0

ตารางที่ 4 อัตราส่วนของวัสดุประสานที่ใช้
วัสดุประสาน
พอลิเมอร์ ผสม
พาราฟิ นแวกซ์
กรดสเตียริก

การทดสอบโดยการอัดขึ ้นรูปร้ อน เพื่อที่จะหลอมเหลว
เม็ดเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง ดังรูปที่ 2 แล้ วขึ ้นรูปเป็ น
ชิ ้นงานรูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 3 แสดงถึงชิ ้นงานพลาสติก
ที่ผ่านการขึ ้นรูปจากเม็ดเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง จะ
เห็ น ได้ ว่ า เทอร์ โ มพลาสติ ก จากแป้ งสามารถที่ จ ะ
หลอมเหลวและขึ ้นรูปเป็ นชิ ้นงานได้ เช่นเดียวกับเทอร์
โมพลาสติกจากพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ทวั่ ไป อีกทังเมื
้ ่อ
ได้ รับความร้ อนจะอ่อนตัวอีกครัง้ ตามสมบัติของเทอร์
โมพลาสติก ดังรูปที่ 4 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการนําแป้งมา
ผ่านกระบวนการดัง ที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะทํ าให้
แป้งมีสมบัตเิ ป็ นเทอร์ โมพลาสติกได้

ปริ มาณ
(% โดยนํา้ หนัก)
25
70
5

2.7 ตรวจสอบความสามารถในการฉีดขึน้ รูป
เม็ดฉี ดที่ได้ จากกระบวนการเตรี ยมเม็ดฉีดใน
ทุกสูตรจะถูกนํามาศึกษาถึงความสามารถในการฉี ด
ขึ ้นรู ป จากลักษณะของเม็ดฉี ดที่ ไหลผ่านหัวฉี ดขณะ
ทํ าการฉี ดด้ วยเครื่ องฉี ด (Nigata MD50S-IV) โดย
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบกับลักษณะการไหลของเม็ด
ฉีดที่ได้ จากวัสดุประสานที่ไม่มีแป้งเป็ นส่วนประกอบที่
ใช้ เป็ นสูตรอ้ างอิง
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 สมบัตคิ วามเป็ นเทอร์ โมพลาสติก
จากสมบัติของเทอร์ โมพลาสติก ที่เมื่อได้ รับ
ความร้ อนจะสามารถอ่อนตัวและหลอมเหลว เมื่อเย็น
ตัวลงจะแข็ง หากนําไปให้ ความร้ อนอีกครัง้ พลาสติก
จะสามารถอ่อนตัวและหลอมเหลวได้ เช่น เดิม จึงทํ า

รูปที่ 2 เม็ดเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง

รูปที่ 3 เทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่ผา่ นการขึ ้นรูปเป็ นชิ ้นงาน
รูปสีเ่ หลีย่ ม

รูปที่ 4 ความอ่อนตัวของเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งหลังจาก
ได้ รับความร้ อน

ทัง้ นี เ้ นื่ องจากแป้งในธรรมชาติโ มเลกุล ของ
อะมิโลส และอะมิโลเพกทิน มีการจัดเรี ยงตัวกัน โดยมี
การสร้ างพัน ธะไฮโดรเจนระหว่ า งโมเลกุล เกิ ด เป็ น
โครงสร้ างผลึกที่คอ่ นข้ างแข็งแรงอยู่ในรู ปของเม็ดแป้ง
ทําให้ เม็ดแป้งมีอณ
ุ หภูมิในการหลอมตัวที่สงู มาก โดย
ปกติอุณ หภูมิในการหลอมตัวของเม็ดแป้งจะสูงกว่า
อุณหภูมิในการสลายตัว ทําให้ แป้งไม่สามารถหลอม
ตัวได้ นัน่ คือแป้งจะเกิดการเผาไหม้ ก่อนการหลอมตัว
[8] ในขณะที่ ก ารเติ ม กลี เ ซอรอลเข้ า ไปเพื่ อ เป็ น
พลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer) จะช่วยทําให้ โครงสร้ าง
ของเม็ ด แป้ งเกิ ด การหลอมตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ตํ่ า ลง
เนื่องจากพันธะไฮโดรเจน ระหว่างโมเลกุลถูกทําลาย
ทําให้ โมเลกุลของอะมิโลส และอะมิโลเพกทินเป็ น
อิสระมากขึ ้น จึงสามารถนําแป้งมาขึ ้นรูปเป็ นแผ่นหรื อ
ขึน้ รู ปเป็ นรู ป แบบอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง เป็ นสมบัติ ที่ ค ล้ า ยกับ
เทอร์ โมพลาสติก [9]
ปริ มาณกลีเซอรอลที่ ใช้ ในการเตรี ยมเทอร์ โม
พลาสติกจากแป้งมีผลอย่างมากต่อความสามารถใน
การไหลของเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวขณะถูกขึ ้นรู ป
โดยหากเม็ ดพลาสติกหลอมมี ความสามารถในการ
ไหลสูงจะสามารถไหลได้ ทวั่ แม่พิมพ์ และได้ ชิ ้นงานที่มี
ความสมบูรณ์ เ ต็ ม แม่ พิ ม พ์ ในทางกลับกัน หากเม็ ด
พลาสติกหลอมมีความสามารถในการไหลที่ตํ่าจะไม่

สามารถไหลได้ ทวั่ แม่พิมพ์ ชิ ้นงานที่ได้ ไม่สมบูรณ์เต็ม
แม่พิมพ์ รูปที่ 5 (ก) แสดงให้ เห็นว่าเทอร์ โมพลาสติก
จากแป้งที่มีปริ มาณกลีเซอรอลประกอบอยู่ร้อยละ 15
โดยนํ า้ หนัก เมื่ อ นํ า มาทํ า การอัด ขึ น้ รู ป ร้ อนภายใต้
ภาวะทดสอบ ไม่สามารถหลอมเหลวและไหลได้ ทั่ว
แม่พิมพ์ ทําให้ ชิน้ งานที่ ไ ด้ ไ ม่สมบูรณ์ ในขณะที่ เ มื่ อ
ปริ ม าณกลีเซอรอลเพิ่มมากขึน้ เป็ นร้ อยละ 25, 30
และ 40
โดยนํ า้ หนั ก พลาสติ ก หลอมจะมี
ความสามารถในการไหลเพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ จาก
รู ปที่ 5 (ข) แสดงให้ เห็นว่าเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่
มีปริ มาณกลีเซอรอลร้ อยละ 40 โดยนํ ้าหนัก สามารถ
หลอมและไหลได้ ทั่วแม่พิมพ์และได้ ชิน้ งานที่มีความ
สมบู ร ณ์ เ ต็ ม แม่ พิ ม พ์ ทัง้ นี เ้ นื่ อ งมาจากหน้ าที่ ข อง
กลี เซอรอลในการเป็ นพลาสติกไซเซอร์ จึงช่วยในการ
ลดจุดหลอมของแป้ง และทําให้ เกิดการไหลของพอลิ
เมอร์ [10] ดังนันหากเตรี
้
ยมเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง
โดยมีปริมาณกลีเซอรอลผสมอยู่มาก พลาสติกที่ได้ จะ
มีความสามารถในการไหลเพิ่มมากขึ ้น ดังนันจึ
้ งนํา
เทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่ มีปริ มาณของกลี เซอรอล
ร้ อยละ 40 โดยปริ มาตร มาใช้ ในกระบวนการเตรี ยม
เม็ดฉีดต่อไป
การเกิดเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งปริ มาณของ
พลาสติ ก ไซเซอร์ ที่ ส ามารถเติ ม ลงไปเพื่ อ ให้ แ ป้ งมี
สมบัติเป็ นเทอร์ โมพลาสติก จะขึ ้นอยู่กบั จุดอิ่มตัวของ
แป้งที่สามารถดูดซับพลาสติกไซเซอร์ ได้ โดยจุดอิ่มตัว
นี จ้ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณความชื น้ สั ม พั ท ธ์
องค์ประกอบของแป้ง และความสามารถในการเกิ ด
พัน ธะไฮโดรเจน ซึ่ ง โดยธรรมชาติ ข องแป้ งแล้ ว จะ
สามารถเติมพลาสติกไซเซอร์ ลงไปได้ ในอัตราส่วนของ
แป้งต่อพลาสติกไซเซอร์ ประมาณร้ อยละ 0 - 52.6

โดยนํ ้าหนัก ซึง่ หากมีปริ มาณพลาสติกไซเซอร์ มากกว่า
จุดอิ่ม ตัวนี ้ จะทํ าให้ เ กิ ดรวมตัวเป็ นก้ อนของแป้งกับ
พลาสติกไซเซอร์ [11] และจากการทดลองพบว่าการ
เติมกลีเซอรอลเพื่อเป็ นพลาสติกไซเซอร์ ในแป้งร้ อยละ
40 โดยนํ า้ หนัก เป็ นปริ ม าณกลี เ ซอรอลมากที่ สุ ด ที่
สามารถเติมลงในแป้งที่ใช้ ในการทดลองนี ้ได้ จึงไม่ทํา
การเติมกลีเซอรอลมากกว่านี ้

(ก)

(ข)

รูปที่ 5 เทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่ผา่ นกระบวนการ
อัดขึ ้นรูปร้ อน
(ก) ปริ มาณกลีเซอรอลร้ อยละ 15 โดยนํ ้าหนัก
(ข) ปริ มาณกลีเซอรอลร้ อยละ 40 โดยนํ ้าหนัก

3.2 ค่ าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสม
ค่ า ดั ช นี ก า ร ไ ห ล เ ป็ น ค่ า ที่ บ่ ง บ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการไหลของพลาสติ ก หลอม ณ
อุณหภูมิหนึ่ง โดยใช้ นํ ้าหนักกดคงที่ การมีค่าดัชนีการ
ไหลน้ อยแสดงให้ เห็นว่ามีความหนืดสูง ซึ่งการมีความ
หนื ด สู ง จะทํ า ให้ การขึ น้ รู ปเป็ นชิ น้ งานมี ค วาม
ยากลําบาก ในขณะที่การมีคา่ ความหนืดที่ตํ่าจะทําให้
วัสดุประสานแยกตัวออกจากผงโลหะ [12] ในงานวิจยั
นี จ้ ะทํ า การวั ด ค่ า ดัช นี ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ ผ สม
ระหว่า งพอลิ เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น สูง และเทอร์ โ ม
พลาสติกจากแป้ง เปรี ยบเทียบกับค่าดัชนีการไหลของ
พอลิ เ อทิ ลีน ความหนาแน่น สูง และเทอร์ โมพลาสติก

จากแป้ง โดยมี ผ ลการทดลองดัง รู ปที่ 6 แสดงถึ ง
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง ค่าดัช นี การไหลและปริ ม าณ
เทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง โดยจากรู ป ชี ้ให้ เห็นว่าค่า
ดัชนีการไหลของเทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง มีค่าน้ อย
กว่าค่าดัชนีการไหลของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
มากและมี ค วามแตกต่ า งกั น มากถึ ง ร้ อยละ 96.86
และพบว่าค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสมจะมีค่า
ลดลง เมื่อปริ มาณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งเพิ่มมาก
ขึ น้ และมี ค่า ลดลงอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เมื่ อ เติ ม เทอร์ โ ม
พลาสติกจากแป้งร้ อยละ 20, 30 และ 40 โดยนํ ้าหนัก
ในขณะที่ พ อลิ เ มอร์ ผสมที่ เ ติ ม ปริ มาณเทอร์ โม
พลาสติกจากแป้งที่มากถึงร้ อยละ 60 โดยนํ ้าหนัก จะ
ทํ า ให้ ค่ า ดั ช นี ก ารไหลลดลงอย่ า งมาก และมี ค่ า
ใกล้ เคียงกับค่าดัชนีการไหลของเทอร์ โมพลาสติกจาก
แป้ ง ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากพอลิ เ มอร์ ผ สมเป็ นการนํ า เอา
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีคา่ ดัชนีการไหลที่สูง
มาผสมกับ เทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่มีค่าดัชนี การ
ไหลที่ตํ่ากว่า ดังนันในพอลิ
้
เมอร์ ผสมที่มีปริ มาณเทอร์
โมพลาสติกจากแป้งที่มีค่าดัชนีการไหลตํ่ามากขึ ้นยิ่ง
ทําให้ คา่ ดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสมมีคา่ ลดตํ่าลง

รูปที่ 6 ค่าดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ผสม

ดังนัน้ ในกระบวนการเตรี ยมเม็ดฉี ดจึงไม่ทํ า
การเตรี ยมเม็ ด ฉี ด จากวั ส ดุ ป ระสานที่ มี เ ทอร์ โม
พลาสติ ก จากแป้ งและ พอลิ เ มอร์ ผ สมที่ มี ป ริ ม าณ
เทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง ร้ อยละ 60 โดยนํ า้ หนัก
ประกอบอยู่ เนื่องจากค่าดัชนี การไหลของพอลิเมอร์
ผสมมี ค่ า ที่ ตํ่ า มากใกล้ เคี ย งค่ า ดั ช นี ก ารไหลของ
เทอร์ โมพลาสติกจากแป้ง
นอกจากนี ก้ ารทดสอบค่ า ดั ช นี ก ารไหล
สามารถแสดงถึงความเข้ ากันของพอลิเมอร์ ผสม จาก
ลักษณะผิ ว ของพอลิเ มอร์ ผ สมที่ ไ หลออกจากหัวฉี ด
เนื่ องจากหากพอลิ เ มอร์ ผสมมี ความเข้ ากันได้ ดีเ ป็ น
เนือ้ เดียวกัน ในขณะที่ พอลิเมอร์ หลอมไหลออกจาก
หัวฉี ดจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างหัวฉีดกับพอลิเมอร์
หลอมที่ มี ขนาดเท่ ากัน ตลอด ทํ า ให้ ลัก ษณะผิ วของ
พอลิเมอร์ หลอมที่ไหลออกจากหัวฉี ดมีความเรี ยบไม่
ขรุ ขระ ในทางกลับกันหากพอลิ เ มอร์ ผ สมไม่เ ข้ ากัน
ความแตกต่างระหว่างส่วนผสมทังสองที
้
่ ประกอบอยู่
จะส่งผลต่อค่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ ้นระหว่างหัวฉีดกับ
พอลิ เมอร์ หลอมที่ ไหลผ่านหัวฉี ดไม่เ ท่ากัน ทํ าให้ ผิว
ของชิ ้นงานที่ได้ ไม่เรี ยบ ดังรู ปที่ 7 เส้ นพลาสติกที่ไหล
ออกจากหัวฉี ดมี ลักษณะปรากฏ ผิวเรี ยบ สี ขาว ทึบ
แสง แสดงให้ เห็นว่าพอลิเมอร์ ผสมที่ได้ มีความเข้ ากัน
อีกประการหนึง่ ที่ชว่ ยยืนยันความเข้ ากันของพอลิเมอร์
ผสม คื อ นํ า้ หนัก ของเส้ น พอลิ เ มอร์ ผ สมที่ ไ หลผ่ า น
หัวฉี ด ตามเวลาที่กําหนด หากพอลิเมอร์ ผสมมีความ
เข้ ากันได้ นํ ้าหนักของพลาสติกผสมที่ไหลผ่านหัวฉีดจะ
มี ค วามสมํ่ า เสมอ แต่ ถ้ าพอลิ เ มอร์ ผ สมไม่ เ ข้ ากั น
พลาสติก ผสมที่ ไ หลผ่ า นหัว ฉี ด จะไหลไม่ ส มํ่ า เสมอ
ส่งผลให้ นํ ้าหนักของพอลิเมอร์ ผสมที่ไหลออกมาตาม
เวลาที่กําหนดไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งไม่สามารถที่จะวัดค่า

ดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ได้ รูปที่ 6 แสดงถึงค่าดัชนี
การไหลของพอลิ เ มอร์ ผ สมที่ วัด ได้ แ ละมี ค่ า ความ
เบี่ยงเบนที่น้อยมาก ชี ใ้ ห้ เห็นว่าพอลิเมอร์ ผสมที่ได้ มี
ความเข้ ากันได้ ดี
3.3 ความสามารถในการฉีดขึน้ รู ป
วัสดุประสานที่ให้ ความแข็งแรงกับชิน้ งาน มี
หน้ าที่ในการยึดเกาะผงวัสดุและวัสดุประสานอื่นเข้ า
ด้ วยกัน ป้องกันการแยกตัวออกจากกันของส่วนผสม
ทังหมด
้
[13] ดังนันจึ
้ งเป็ นตัวกําหนดความสามารถใน
การฉีดขึ ้นรูปของเม็ดฉีด ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับเม็ดฉีด
นันสามารถตรวจสอบได้
้
จากลักษณะการไหลของเม็ด
ฉี ดระหว่างการไหลผ่านหัวฉี ด โดยเม็ดฉี ดที่ไหลผ่าน
หัวฉีดต้ องไหลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถไหลเข้ าไป
เติมเต็มแม่พิมพ์ได้ อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ทําการฉี ด
ขึ ้นรู ป ลดปั ญหาความเสียหายของชิน้ งานที่เกิดจาก
อากาศแทรกตัวอยู่ภายใน หรื อการไหลเข้ าของวัสดุไม่
เต็ ม พิ ม พ์ นอกจากนี เ้ ม็ ด ฉี ด ที่ ไ หลผ่ า นหัว ฉี ด ต้ อ งมี
ลักษณะคล้ ายยาสีฟัน คือ มีลักษณะผิวเรี ยบ เข้ ากัน
ได้ ดี ไม่เ กิ ด การแยกชัน้ กัน ระหว่างผงวัส ดุแ ละวัส ดุ
ประสาน อั น จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของชิ น้ งานที่ ไ ด้
ภายหลังกระบวนการฉีดขึ ้นรูป

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 7 เส้ นพลาสติกที่ไหลออกจากหัวฉีด
(ก) TPS 50, (ข) TPS 40, (ค) TPS 30

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะดังกล่าว
ระหว่างเม็ดฉี ดสูตร TPS 0 ที่ใช้ เป็ นสูตรอ้ างอิงกับเม็ด
ฉีดสูตรอื่นที่มีแป้งเป็ นองค์ประกอบของวัสดุประสานที่
ใช้ พบว่า ลักษณะเม็ดฉี ดที่ไหลผ่านหัวฉีดในทุกสูตรมี
ความคล้ ายคลึงกันและคล้ ายคลึงกับลักษณะเม็ดฉีดที่
ไหลผ่า นหัว ฉี ด ของสู ต รอ้ า งอิ ง คื อ สามารถไหลได้
อย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ลักษณะผิ วเรี ยบ ไม่ล อก ส่วนผสม
ต่างๆ สามารถเข้ ากันได้ ดี ไม่ปรากฏการแยกชันของ
้
แต่ละส่วนผสม แสดงให้ เห็นว่าเม็ดฉี ดที่ได้ จากการใช้
วัส ดุป ระสานที่ มี แ ป้ งเป็ นองค์ ป ระกอบในทุ ก สู ต ร
สามารถฉี ดขึน้ รู ป ได้ ดัง รู ปที่ 8 ทัง้ นี เ้ นื่ องจากแป้งที่
ผ่านการปรับปรุ งสมบัติโดยการเติมพลาสติกไซเซอร์
ภายใต้ ความร้ อนและแรงเฉือนที่เหมาะสมแล้ วนัน้ จะ
ทําให้ แป้งมีสมบัติเช่นเดียวกับเทอร์ โมพลาสติก ดังผล
การทดสอบที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ด้ วยเหตุนี ้การนําแป้งมา
ใช้ เป็ นวัสดุประสานในกระบวนการฉี ดขึน้ รู ปผงโลหะ
จะได้ เม็ดฉี ดที่สามารถนําไปฉี ดขึน้ รู ปได้ เช่นเดียวกับ
การใช้ วสั ดุประสานจากพอลิเมอร์ สงั เคราะห์ โดยสูตร
การผสมที่ มี ปริ ม าณเทอร์ โ มพลาสติ กจากแป้ งมาก
ที่ สุดที่ ส ามารถฉี ดขึน้ รู ปได้ ได้ แ ก่ พอลิ เมอร์ ผสมที่ มี
ปริ ม าณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งร้ อยละ 50 โดย
นํ ้าหนัก
4. สรุปผลการดําเนินการวิจัย
1. แป้งมันสําปะหลัง สามารถปรับปรุ งสมบัติ
ให้ เป็ นเทอร์ โมพลาสติกได้ โดยการเติมพลาสติไซเซอร์
คือ กลีเซอรอล ภายใต้ อุณหภูมิที่เหมาะสมและได้ รับ
แรงเฉื อนอย่างเพี ยงพอ จะทํ าให้ แป้งสามารถหลอม
และไหลได้ เช่นเดียวกับเทอร์ โมพลาสติก

2. ปริมาณกลีเซอรอลที่ประกอบอยู่ในเทอร์ โม
พลาสติกจากแป้งมีผลอย่างมากต่อความสามารถใน
การหลอมและไหลได้ ของแป้ง โดยปริ มาณกลีเซอรอล
ยิ่งมากความสามารถในการหลอมและไหลได้ ของแป้ง
ยิ่งมากตามไปด้ วย
3. ปริ มาณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งที่ผสมอยู่
ใน พอลิเมอร์ ผสมมีผ ลอย่างมากต่อค่าดัชนี การไหล
ของพอลิเ มอร์ ผ สม โดยยิ่งปริ มาณเทอร์ โมพลาสติก
จากแป้งเพิ่ ม มากขึ น้ ค่า ดัช นี การไหลของพอลิ เ มอร์
ผสมที่ได้ ยิ่งมีคา่ ตํ่าลง
4.เม็ ด ฉี ด ที่ มี เ ทอร์ โ มพลาสติก จากแป้ งเป็ น
องค์ประกอบสามารถฉีดขึ ้นรูปได้ โดยปริ มาณเทอร์ โม
พลาสติกจากแป้งที่มากที่ สุดที่ สามารถนํามาเตรี ยม
เป็ นเม็ดฉีด แล้ วทําการฉี ดขึ ้นรูปได้ คือ สูตรพอลิเมอร์
ผสมที่มีปริ มาณเทอร์ โมพลาสติกจากแป้งร้ อยละ 50
โดยนํ ้าหนัก
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เ ขี ย น ขอขอบคุณ สํ านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั ฝ่ ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงาน
อุตสาหกรรมสํ าหรั บนักศึกษาปริ ญ ญาตรี ประจํ า ปี
การศึกษา 2551 ที่ได้ สนับสนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี ้ รวมทัง้
ห้ องปฏิบตั ิการฉีดขึ ้นรูปโลหะผง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัส ดุแ ห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ค วามเอื อ้ เฟื ้อ อุป กรณ์ และ
สถานที่ ในการทําวิจยั

(ก)

(ข)

รูปที่ 8 ลักษณะเม็ดฉีดที่ไหลผ่านหัวฉีด
(ก) TPS 0, (ข) TPS 30

เอกสารอ้ างอิง
[1] L. Castro a, S. Merino, B. Levenfeld , A.
Várez b, and J.M. Torralba, 2003, “Mechanical
properties and pitting corrosion behaviour of
316L stainless steel parts obtained by a
modified metal injection moulding process”,
Journal of materials Processing Technology, Vol.
143-144, pp. 397-402.
[2] Animesh Bose, Isamu Otsuta, Takafumi
Yoshida, and Hisataka Toyoshima, 2008, “Faster

sintering and lower costs with ultra-fine MIM
powders”, Metal Powder Report, Vol. 63, pp. 2530.
[3] Kanjana Uthaichay, Kosin Hachawee, Narain
Arsaipanit, Natthaporn Surapat, Wanchai
Lerdwijitjarud, and Amnard Sittattrakul, 2005,
“Preparation and testing of Thermoplastic
Starch”, 31st Congress on Science and
Technology of Thailand at Suranaree University
of Technology, 18 – 20 October.
[4] Wang Ning, Yu Jiugao, Ma Xiaofri, and Wu
Ying, 2006, “The influence of citric acid on
properties of thermoplastic starch/linear lowdensity polyethylene blends”, Carbonydrate
Polymer, Vol. 67, pp. 446-453.
[5] Wang Shujun, Yu Jiugao, and Yu Jinglin,
2005, “Preparation and characterization of
compatible thermoplastic starch/polyethylene
blends”, Polymer Degradation and Stability, Vol.
87, pp. 395-401.
[6] D. Bikiaris, J. Prinos, K. Koutsopoulos, N.
Vouroutzis, E. Pavlidou, and N. Frangi, 1998,
“LDPE/plasticized starch blends containing PEg-MA copolymer as compatibilizer”, Polymer
Degradation and Stability, Vol. 59, pp. 287 -291.
[7] Chi-Yuan Huang, Ming-Lih Roan, Mei-Chuan
Kuo, and Wan-Ling Lu, 2005, “Effect of
compatibiliser on the biodegradation and
mechanical properties of high-content
starch/low-density polyethylene blends”,

Polymer Degradation and Stability, Vol.90, pp.
95-105
[8] กล้ าณรงค์ ศรี รอต, เทคโนโลยีของแป้ง, พิมพ์ครัง้ ที่
1. ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี วภาพ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร สํ า นั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ.
[9] Jean-Marie Raquez, Yogaraj Nabar,
Madhusudhan Srinivasan Boo-Young Shin,
Ramani Narayan and Philippe Dubois, 2008,
“Maleated thermoplastic starch by reactive
extrusion”, Carbonydrate Polymer, Vol. 74, pp.
159-169.
[10] สุภาณี หิรัญธนกิ จจากุลม, 2538, ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง เ ป็ น พิ ษ ต อ น ที่ 10, ส ถ า บั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข.
[11] L. Godbillot, P. Dole, C. Joly, B. Roge and
M. Mathlouthi, 2006, “Analysis of water binding
in starch plasticized films”, Food Chemistry, Vol.
96, pp. 380 – 386
[12] LI Yi-min, LIU Xiang-quan, LUO Feng-hua,
and WE Jian-ling, 2006, “Effects of surfactant on
properties of MIM feedstock”, Nonferrous Met.
Soc., Vol. 17, pp. 1-8.
[13] Ming-Shyan Huang, Hung-Chuan Hsu,
2009, “Effect of backbone polymer on properties
of 316L stainless steel MIM compact”, Journal of
materials Processing Technology, Vol. 209, pp.
5527 – 5535.

